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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2221
30 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273
Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι−
κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρ−
μογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ
141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. 2876/2009
απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009)
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009
(ΦΕΚ 221/Β/5.11.2009), «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ
Β΄2094).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999)
«Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του
Π.Δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245/Α/24.11.1995) “Σύσταση Γενικής Δι−
εύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”».
8. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης με αριθμ. Δ16α/
04/773/29.11.1990 των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη−
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Περί εξαιρέσεως διοικητι−
κών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών
υπογραφών”.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994)
«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», με το οποίο προσαρ−

μόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η οδηγία του Συμ−
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001)
«Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον το−
μέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
11. Τις διατάξεις του Ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/30.6.1976)
«Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ)», όπως ισχύει μετά τις τροπο−
ποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997)
και το Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/17.9.1998).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998)
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κα−
τασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 6, με το οποίο ιδρύθηκε το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ).
13. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευ−
ής δημοσίων έργων» και ειδικότερα του άρθρου 176.
14. Τον κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊ−
όντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την
κατάργηση της οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου.
15. Τις κοινές αποφάσεις με αριθμ. ΔΟ/ο/2/98/Φ.1510
(ΦΕΚ 1363/Β/23.10.02) και ΔΟ/Ο/225/5/Φ.1850 (ΦΕΚ 1168/
Β/14.08.03) των Υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ, με
τις οποίες ανατέθηκε στη 2η Ο.Δ.Ε (Ομάδα Διοίκησης
Έργου) η κατάρτιση Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγρα−
φών (ΠΕΤΕΠ), στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης
Action Plan.
16. Τις με αριθμ. ΔΟ/Ο/2/192/Φ.1850/2.6.03 και ΔΟ/
ο/33/φ.1850/ 5.3.04 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με
τις οποίες ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κα−
τασκευών (ΙΟΚ) η κατάρτιση Προσωρινών Πρότυπων
Τεχνικών Προδιαγραφών, υπεγράφησαν οι σχετικές
συμβάσεις μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης Οργάνωσης και
Aπλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ) και (ΙΟΚ) και ολο−
κληρώθηκαν υπό την εποπτεία της 2ης Ο.Δ.Ε. (Ομάδας
Διοίκησης Έργου).
17. Την με αριθμ. ΔΟ/Ο/131/Φ.1850/26.10.05 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία συστάθηκε Επιτροπή
Ελέγχου−Αποδοχής των Προσωρινών Πρότυπων Τεχνι−
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κών Προδιαγραφών Δημοσίων Έργων (ΠΕΤΕΠ) με την
υποστήριξη της 2ης ΟΔΕ και ορίστηκε ως αρμόδια Δ/νση
της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ η Δ/νση Διαμόρ−
φωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυνα−
μικού (ΔΙΠΑΔ) προς την οποία έπρεπε να υποβληθούν
τα πλήρως διορθωμένα και με πλήρη αποδοχή κείμενα
ΠΕΤΕΠ.
18. Ότι τα κείμενα των ΠΕΤΕΠ διαβιβάστηκαν στη ΔΙ−
ΠΑΔ με το με αριθμ. ΙΟΚ/3385/29.10.2008 έγγραφο του
ΙΟΚ, όπως παρελήφθησαν και διορθώθηκαν από την
Επιτροπή Ελέγχου−Αποδοχής.
19. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/400/9.7.09 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 536.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009 ΣΕ 07130000
της ΣΑΕ 071/3 και η ανάθεση στον Ελληνικό Οργανι−
σμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) της έκδοσης των 448 ΠΕΤΕΠ
ως Ελληνικών (Εθνικών) Προτύπων. Η σχετική σύμβαση
υπογράφηκε μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης ΔΙΠΑΔ και ΕΛΟΤ
την 7.8.09 και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής
των 448 ΠΕΤΕΠ υπογράφηκε την 22.12.09.
20. Ότι με βάση τα άρθρα 1.1 και 4.3 της από 7.8.09
σχετικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.νσης ΔΙΠΑΔ και
ΕΛΟΤ, παραχωρείται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το δικαίωμα της
ελεύθερης χρήσης διάθεσης των κειμένων των Ελλη−
νικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους
στην κατασκευή των δημοσίων έργων στη χώρα.
21. Το με αριθμ. 05−3056−3952/ΕΕΜ/μβ/2010−07−22 έγγρα−
φο του ΕΛΟΤ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΔΙΠΑΔ τα
κείμενα των 451 (Τρείς (3) επιπλέον, των προβλεπόμενων
στην ανωτέρω σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του οικονομι−
κού αντικειμένου) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, ως
τέταρτη βελτιωμένη έκδοση, και βεβαιώθηκε η ολοκλή−
ρωση κάθε διαδικασίας κοινοποίησης των Προδιαγρα−
φών προς τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης,
σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34.
22. Ότι τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθ−
μιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τε−
χνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβά−
σεις κατασκευής έργων.
23. Ότι εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά
Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκο−
λύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής
Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.
24. Ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρα−
πέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συ−
στηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της
εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων.

25. Ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 451 Τεχνι−
κών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνω−
μοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ
ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
26. Ότι με το με αριθμ. 185/2−3−2012 έγγραφο της
Γ.Δ.Σ.Ε./Επιτροπής Παρακολούθησης και Βελτίωσης του
Συστήματος Τιμολόγησης Έργων (Επ−Τιμ) σε συνδυασμό
με το με αριθμ. οικ.270/12/03/2012 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, βεβαιώνεται η εναρ−
μόνιση των υπό έγκριση αναμορφωμένων Τιμολογίων
ΝΕΤ Οδοποιίας, Λιμενικών, Πρασίνου και ΗΛΜ Συγκοι−
νωνιακών Έργων με 440 από τις προαναφερόμενες 451
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
27. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
176 του Ν. 3669/2008, τις τετρακόσιες σαράντα (440) Ελ−
ληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα.
Οι τίτλοι των ανωτέρω Ελληνικών Τεχνικών Προδια−
γραφών περιέχονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα 2,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η παύση της υποχρεωτικής εφαρμογής των εγκρι−
νομένων με την παρούσα Ελληνικών Τεχνικών Προδια−
γραφών (ΕΤΕΠ) ή η αντικατάστασή τους είτε με επι−
καιροποιημένη έκδοσή τους είτε με άλλη αντίστοιχη
Ευρωπαϊκή ή Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή, θα γίνεται,
όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, με πρωτοβουλία της
αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
3. Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης
ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση
ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά
οι εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
4. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται
στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημε−
ρομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την
παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος
3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος
10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα
11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου
σκυροδέματος
13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών
14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων
17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση
αποθεσιοθαλάμων
19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και
Δανειοθαλάμων
20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα
23. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα
24. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών – πλήρωση νησίδων με φυτική γή
25. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων
26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
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27. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή
υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας
28. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι
29. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους
30. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί
τόπου
31. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων
32. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών
33. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα
34. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς
νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση
35. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς
νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις
36. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές
μεμβράνες
37. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες
PVC
38. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων
39. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
40. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών
41. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με
διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα
42. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
43. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα
44. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές
45. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
46. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και
φυσικών λίθων
47. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα
48. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα
49. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα
50. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
51. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
52. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες
53. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα
54. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα
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55. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου
56. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά
57. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες
58. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
59. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με
υαλότουβλα
60. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας
61. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
62. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
63. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
64. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών
65. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
66. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες με ραφή
67. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
68. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλκοσωλήνες
69. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
σωλήνες πολυπροπυλενίου
70. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες
71. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή
72. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής
73. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες
74. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής
75. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών
αποβλήτων
76. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών
αποβλήτων
77. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί
78. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη
Κινητικότητα (ΑΜΚ)
79. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής
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80. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
81. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα
82. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής
ροής)
83. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 Στόμια ελέγχου – καθαρισμού σωληνώσεων
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου
84. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες
85. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου
του άνθρακα
86. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
87. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί
88. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα
89. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή
πετροβάμβακα
90. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
91. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων
92. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
93. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
94. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
95. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων
96. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας
97. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)
98. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας
99. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας

100. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί
101. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους
σκυροδέματος επί τόπου
102. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με
προκατασκευασμένους σπονδύλους
103. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα
104. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών
105. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές
μεμβράνες
106. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών
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107. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού
επί γεφυρών ή τοίχων
108. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
109. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και
πλατειών
110. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη
111. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών
112. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών
113. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής
αυτών
114. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
115. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα
εδαφικά υλικά
116. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο
117. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
118. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
119. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο
αμμοχάλικο (ΚΘΑ)
120. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
121. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών
και φυτικής γής
122. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη
123. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
124. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος
125. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη
126. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
127. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά
ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)
128. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο
ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων
οδοστρωσίας
129. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων
στρώσεων οδοστρώματος
130. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης
131. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος
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132. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού
133. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών
134. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
135. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)
136. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης
137. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών
138. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
139. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
140. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών
141. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα
142. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-02-01-00 Αρμοί Δαπέδων Αεροδρομίων από Σκυρόδεμα
143. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-01-00 Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής
φωτιστικής έντασης
144. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου
145. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών
146. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου
147. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής
148. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10 Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης
149. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών
γραμμών – Γεωμετρικές ανοχές – Τυπικές διατομές
150. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής
151. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση
γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής
152. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80 Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό
όχημα
153. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής
με αρμούς
154. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών
(Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων
155. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
156. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης
157. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων
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158. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ)
159. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
160. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30:2009 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
161. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών
162. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις
τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης
163. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς
συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
164. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 Αναγόμωση – συγκόλληση καρδιών αλλαγών
σιδηροτροχιών
165. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»
166. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN»
167. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA»
και «SIMPLEX»
168. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS»
(SKL12)
169. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14»
(SKL14)
170. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S»
171. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής
172. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
173. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων
και αποχετευτικών τάφρων
174. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
175. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
176. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού
177. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού
178. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και
επιχωμάτων (Serasanetti)
179. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00 Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία
κοίτης και πρανών
180. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
181. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων
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182. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα
183. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα
184. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων
διωρύγων και δεξαμενών
185. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση
μηχανικού εξοπλισμού
186. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με
αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και
χημικές προσβολές
187. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με
ασφαλτικές μεμβράνες
188. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα
189. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος
190. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα (Waterstops)
191. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα
192. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με
ασφαλτικές μαστίχες
193. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με
ελαστομερή υλικά
194. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και
ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά
195. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό
196. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών
μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
197. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες
πολυαιθυλενίου (HDPE)
198. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05 Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης – στερέωσης
στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
199. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
200. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
201. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
202. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς
κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP)
203. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες
ινοτσιμέντου
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204. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
205. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας
206. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών
207. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες
208. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
209. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί
210. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων
211. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
212. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις
διέλευσης υπογείων δικτύων
213. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα
214. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα Φρεάτια από πολυμερές
σκυρόδεμα
215. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
216. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροσυγκολλητές
217. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροπρεσσαριστές
218. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
219. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων
220. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής
προέλευσης
221. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων
222. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών
διώρυγων
223. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από
κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα
224. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
225. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης
και άρδευσης
226. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων
227. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
228. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
229. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Διάνοιξη Υδρογεωτρήσεων
230. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων

30391

30392

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

231. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης
232. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
233. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
234. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων
235. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well
points
236. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών
237. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών
238. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά
239. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά
στραγγιστήρια
240. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων
241. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων
242. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
243. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή
λατομείου
244. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα
βυθοκορήσεων
245. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα
αμμοχαλικώδη υλικά
246. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 Πρίσματα λιθορροπής και εξισωτική στρώση αυτών για
την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας
247. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας
248. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών
έργων
249. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών
έργων με λιθορροπή
250. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων
με λιθορροπή
251. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων
προστασίας ακτών
252. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
253. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00 Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι
λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
254. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00 Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από
σκυρόδεμα
255. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
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256. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
257. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς
οπλισμένο σκυρόδεμα
258. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
259. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων
260. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση
261. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών
ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση
262. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών
έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση
263. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων
264. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης
πλοίων/σκαφών
265. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα
κρηπιδωμάτων
266. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο
σκυρόδεμα
267. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα
268. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους
σκυροδέματος
269. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων
270. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00 Πλωτοί Προβλήτες/Κυματοθραύστες
271. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί
272. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα
273. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-03-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE)
274. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή
(GRP)
275. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας και μέτρα προστασίας
Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων
276. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων
277. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων
278. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς
279. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων
280. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
281. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
282. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων
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283. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)
284. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών
285. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 Κορμοδέματα – κορμοπλέγματα – κλαδοδέματα –
ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα
286. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου
287. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών
288. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων
289. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων
290. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
291. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών
292. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα – Φυτών εδαφοκάλυψης –
Χλοοτάπητα πρανών
293. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων
294. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων
295. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων
296. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα
297. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία
298. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων
299. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου
300. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα
301. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων
302. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή – Εκρίζωση δέντρων και θάμνων
303. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
304. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού
305. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι)
306. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι)
307. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι
308. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες
309. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι
310. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις
311. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη
312. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών
313. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών
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314. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-03-00 Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή
χαλικοπασσάλων)
315. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet
grouting)
316. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους
317. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια
318. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων
319. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων
320. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα
321. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-02:2009 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα
ολομέτωπης ή σημειακής κοπής
322. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-02-00 Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των
σηράγγων
323. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης
σηράγγων
324. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-02:2009 Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης
σηράγγων
325. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-03 Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής
υποστήριξης σηράγγων
326. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και
σηράγγων
327. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων
328. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-01 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης
με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ)
329. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-02 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης
μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ)
330. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-03 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo
(αγκύρια SN Perfo)
331. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-04 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς
πάκτωσης (αγκύρια SN)
332. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-05 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex
(αγκύρια SWX)
333. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης
σηράγγων (αγκύρια SDBr)
334. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-07 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης
με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL)
335. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-04-00 Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις
εδάφους (αγκύρια PSA)
336. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου
337. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου
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338. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων
339. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος
σηράγγων
340. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-01-00 Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων από Έγχυτο επί τόπου
Σκυρόδεμα
341. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-03-00 Μόνιμη Επένδυση με Προκατασκευασμένα Στοιχεία
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
342. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00 Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές
μεμβράνες
343. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης
στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων
344. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00 Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση
αγκυρίων, οργάνων κλπ
345. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων
346. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων
347. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων
348. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και
επένδυσης σηράγγων
349. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων
350. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων
φραγμάτων
351. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και
λιθορρίπτων φραγμάτων
352. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου
χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων
353. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων
φραγμάτων από αμμοχάλικα
354. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων
φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών
355. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03 Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων
φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά
356. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01 Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων
και λιθορρίπτων φραγμάτων
357. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων
και λιθορρίπτων φραγμάτων
358. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-01-00 Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος
359. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-02-00 Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
360. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-03-00 Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος
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361. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-01 Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος από αμμοχάλικα
362. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-02 Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος από βραχώδη υλικά
363. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-05-00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων
με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
364. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος
365. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με
ανάντη πλάκα σκυροδέματος
366. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων
367. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με ελαστικές ταινίες
368. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες
369. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04 Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων
για διακοπή της συνάφειας των αρμών
370. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05 Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας
σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά
371. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-06 Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας
σκυροδέματος φραγμάτων
372. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-07 Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών
373. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
(Σκληρό επίχωμα)
374. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ)
375. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00 Κλισιόμετρα
376. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00 Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου
(όργανα IDEL)
377. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων
378. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων
379. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα
380. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων
381. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής
382. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande)
383. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών
384. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών
385. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων
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386. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων
387. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων
388. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με
οπτικούς στόχους
389. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης
390. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων
391. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από
αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά
392. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για
επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων
393. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του
οπλισμού
394. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του
οπλισμού
395. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή
του υπάρχοντος οπλισμού
396. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με
αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
397. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου
σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού
398. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου
σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό
399. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από
οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά
400. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού
εύρους
401. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου
εύρους
402. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή
(FRP υφάσματα)
403. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή
(FRP ταινίες)
404. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων
οπλισμών
405. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών
συνδετήρων
406. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο
οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος
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407. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο
υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του
υπάρχοντος
408. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα
στοιχεία από σκυρόδεμα
409. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
410. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
411. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από
σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων
412. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από
σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα
413. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος
με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα
414. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από
σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος
415. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
416. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας
417. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας
418. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
419. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός
420. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους
421. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00 Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων
422. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-01 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με
σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)
423. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-02 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές
οπλισμένες ζώνες συρραφής
424. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή
νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος
425. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας
επάλληλης τοιχοποιίας
426. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος
427. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος
428. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα
οργανισμό
429. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης
430. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση
εκρηκτικών
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431. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος
432. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα
433. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
μηχανικά μέσα
434. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
θερμικές μεθόδους
435. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή
436. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές
μεθόδους
437. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος
438. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων
439. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους
440. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Concrete production and transport

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-01-00:2009

Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και
μεταφορά σκυροδέματος» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ)
που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης
Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0101-01-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Α της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσης Προδιαγραφής είναι:
x η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος έργων και η μεταφορά του στη θέση διάστρωσης
x η παραλαβή εργοστασιακού ετοίμου σκυροδέματος επί τόπου του έργου και η περαιτέρω προώθησή
του στη θέση διάστρωσης (μεταφορά μετά την παραλαβή).
Σε περίπτωση που το εκτελούμενο έργο έχει χαρακτηριστεί από τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ) ή τη μελέτη ως
«μεγάλο έργο» κατά την έννοια του ΚΤΣ, η παραγωγή του σκυροδέματος πρέπει να ακολουθήσει τις
διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 13.5 αυτού του Κανονισμού.
Δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Προδιαγραφή σκυροδέματα που παρασκευάζονται με ελαφριά ή βαριά
αδρανή, με προσμίξεις ελαφρών ή βαρέων αδρανών και με αδρανή που προέρχονται από την θραύση
παλαιού σκυροδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ EN 12620

Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεμάτων

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water. -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία,
έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού

ΕΛΟΤ EN 12878

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες για το χρωματισμό δομικών
υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 450-1

Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria -Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα. Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 12350-1

Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 1:
Δειγματοληψία
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3

©

ΕΛΟΤ

Όροι και ορισμοί

Ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ).
Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται, επί πλέον, οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1

Σκυρόδεμα επί τόπου

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση.
3.2

Προκατασκευασμένο στοιχείο σκυροδέματος

Το στοιχείο σκυροδέματος, το οποίο έχει διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που
προορίζεται προς ενσωμάτωση.
3.3

Νωπό σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα που είναι πλήρως αναμεμιγμένο και έχει ακόμη την δυνατότητα να πάρει την μορφή των
καλουπιών και να υποστεί συμπύκνωση.
3.4

Σκληρυμένο σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα που βρίσκεται σε στερεά μορφή και έχει αναπτύξει, σε κάποιο βαθμό, αντοχή.
3.5

Αγοραστής

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

Προμηθευτής

Με τον όρο «προμηθευτής», υπονοείται στο πλαίσιο της παρούσας Προδιαγραφής ο Ανάδοχος, προκειμένου
περί εργοταξιακού σκυροδέματος, ή η εμπορική μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος.
Παρατήρηση: Γενικώς, στα Δημόσια Έργα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των
απαιτήσεων του ΚΤΣ και των συμβατικών τευχών. Η αναφορά στον ΚΤΣ στον «αγοραστή», τον
«προμηθευτή», τον «ενδιαφερόμενο», «εκείνον που ζητά» κλπ. θα πρέπει να ερμηνευθεί με αυτό το πνεύμα
– συνήθως συμπίπτει με τον Ανάδοχο του έργου.

4

Απαιτήσεις

4.1

Τσιμέντο

4.1.1

Τύποι τσιμέντου

α.

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

β.

Οταν απαιτείται χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θεϊικά (τσιμέντο SR), είτε λόγω ύπαρξης θεϊικών στα
αποθηκευόμενα υγρά ή στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, είτε όταν επιδιώκεται ή προδιαγράφεται ο
περιορισμός της θερμότητας ενυδάτωσης, το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Π.Δ.
244/80 για τον τύπο ΙV.

4.1.2

Τρόπος παράδοσης και μεταφοράς τσιμέντου

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί στο Έργο θα παραδίνεται σε σάκους ή χύδην.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Το τσιμέντο σε σάκους θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο
εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των
σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg.
Το τσιμέντο μπορεί να παραδίδεται και χύδην, υπό την προϋπόθεση ότι στο εργοτάξιο διατίθενται κατάλληλα
μέσα αποθήκευσης, διακίνησης και ζύγισης.
Τα Δελτία Αποστολής του παραδιδομένου στο εργοτάξιο τσιμέντου θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Κατηγορία και Τύπο του αποστελλομένου τσιμέντου

-

Επωνυμία και Σήμα του εργοστασίου παραγωγής

-

Τόπο και ημερομηνία παραγωγής του τσιμέντου

-

Ημερομηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλομένου τσιμέντου.

Η μεταφορά τσιμέντου χύδην, θα γίνεται με ειδικά σιλοφόρα οχήματα που διαθέτουν καθαρούς και
υδατοστεγείς χώρους, σφραγισμένους και σωστά σχεδιασμένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του
τσιμέντου από την υγρασία.
Η μεταφορά τσιμέντου σε σάκους, αν χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει εξ ίσου ικανοποιητικά την
προστασία του από την υγρασία. Αν κατά την μεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση του, το τσιμέντο υποστεί
ζημιά θα απομακρύνεται αμέσως από το Εργοτάξιο.
Ο τρόπος μεταφοράς και διακίνησης του τσιμέντου θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
4.1.3

Αποθήκευση

Αμέσως μετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιμέντο θα αποθηκεύεται σε στεγανά σιλό που θα
εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και θα είναι επαρκώς αεριζόμενα.
Το τσιμέντο σε σάκους θα φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθηκών θα έχει ξύλινη
εσχάρα υπερυψωμένη από το έδαφος και σκεπασμένη με υδατοστεγή μεμβράνη. Η αποθήκευση τσιμέντου
σε σάκους στο έδαφος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
Αν απαιτηθεί, το τσιμέντο θα καλυφθεί με μουσαμάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύμματα. Η θέση που θα
επιλεγεί για τέτοια αποθήκευση θα είναι υπερυψωμένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση.
Το χύδην τσιμέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζουν και θα καθαρίζονται σε τακτικά
χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα των τεσσάρων μηνών.
Τσιμέντα διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύονται σε χωριστά τμήματα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό.
Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας και θα είναι τέτοιες, που να
επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση και αναγνώριση.
Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σημείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή
αποθηκευτική ικανότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση των Έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.
Για να αποφευχθεί η υπερβολική παλαίωση του τσιμέντου σε σάκους, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τους
σάκους κατά χρονολογική σειρά παράδοσης τους στο Εργοτάξιο. Η αποθήκευση κάθε προσκομιζομένου
φορτίου θα επιτρέπει την διάκριση από τα υπάρχοντα φορτία κατά ημερομηνία αποθήκευσης
Το τσιμέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους μεγαλύτερου των δεκαπέντε σάκων και μόνο για
μικρές περιόδους αποθήκευσης, όχι μεγαλύτερες των εξήντα ημερών.
Τσιμέντο αμφίβολης ποιότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού έχει ελεγχθεί δειγματοληπτικά από την
Υπηρεσία και τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι ικανοποιητικά. Το τσιμέντο δεν θα πρέπει να περιέχει
σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση πριν χρησιμοποιηθεί στο σκυρόδεμα.
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Τσιμέντο κατεστραμμένο ή χυμένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και
διακίνηση, καθώς και τσιμέντο αχρηστευμένο λόγω διαβροχής δεν θα χρησιμοποιείται σε καμμία περίπτωση.
Τσιμέντο ηλικίας μικρότερης των δύο ημερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιμοποιείται στην
κατασκευή.
4.1.4

Έλεγχοι

Κάθε φορτίο τσιμέντου που παραλαμβάνεται στο έργο, θα φέρει την προβλεπομένη σήμανση CE, είτε επί
των σάκκων ή στο Δελτίο Αποστολής.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει δειγματοληψία του τσιμέντου που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Εάν οι δοκιμές δείξουν ότι το
τσιμέντο αυτό δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του, άν δε έχει
προσκομισθεί στο εργοτάξιο θα απομακρύνεται..
4.1.5

Θερμοκρασία του τσιμέντου

Η μέγιστη θερμοκρασία του τσιμέντου κατά την τροφοδοσία του στους αναμικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους
60 °C.

4.2

Αδρανή

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620, και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ.

4.3

Πρόσθετα σκυροδέματος

Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 και θα ικανοποιούν
επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ.
Θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο σε σφραγισμένα δοχεία, επί των οποίων θα αναγράφονται τα στοιχεία του
παραγωγού και ο τύπος του προϊόντος.
Κατά την αποθήκευσή τους θα διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και θα προστατεύονται από τις
καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής.
Η χρήση αερακτικών προσθέτων είναι υποχρεωτική αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά τη σκυροδέτηση,
είναι 0 οC ή μικρότερη, ή υπάρχει πιθανότητα παγετού πριν να αποκτήσει το σκυρόδεμα αντοχή 5 MPa.

4.4

Νερό

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.
Σε κάθε περίπτωση, το φρέσκο, πόσιμο, καθαρό νερό, που δεν περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις επί της αντοχής και της ανθεκτικότητας, είναι κατάλληλο για τη
χρησιμοποίησή του στα συστατικά του σκυροδέματος. Η χρήση θαλασσινού νερού απαγορεύεται.

4.5

Εργοταξιακό σκυρόδεμα

Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΣ και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.1.2, 13.4 και 13.5, καθώς και
οι 12.8, 12.9 (προστασία και θέρμανση ή ψύξη των υλικών).

5

Σύνθεση σκυροδέματος

Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ.
Προκειμένου περί εργοταξιακού συροδέματος επισημαίνονται τα ακόλουθα:
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x Η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, με τα αδρανή, το
τσιμέντο και το νερό (και ενδεχομένως τα πρόσθετα), που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.
x Εάν οι προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου ιδιότητες του σκυροδέματος δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν με τα υλικά που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να
επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε
συνεργασία με το εργαστήριο, τις απαιτούμενες ιδιότητες.
x Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης με τα οποία έγινε η μελέτη σύνθεσης είναι ο
Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που θα
πρέπει να τηρηθεί κατά την μελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου.
x Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν υλικά ή πρόσθετα ή πρόσμικτα εκτός αυτών που χρησιμοποιήθηκαν
στη μελέτη συνθέσεως, ή από διαφορετικές πηγές.
Όταν οι σκυροδετήσεις γίνονται σε χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα που αφορούν την σύνθεση και την παρασκευή του σκυροδέματος, όπως
προβλέπεται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517.

6

Ανάμιξη σκυροδέματος

Έχει εφαρμογή το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ..
Για τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00.
Κατά την ανάμιξη του σκυροδέματος θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
x Στην θέση ανάμιξης θα υπάρχει αναρτημένη ευανάγνωστη πινακίδα με τα ακόλουθα στοιχεία (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά):
α. Κατηγορία αντοχής του παρασκευαζομένου σκυροδέματος
β. Στοιχεία τσιμέντου (τύπος και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιμέντου και περιεκτικότητα σε
χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο παραγόμενου σκυροδέματος)
γ. Στοιχεία αδρανών (κλάσμα και ποσότητα)
δ. Κάθιση του νωπού σκυροδέματος (ή άλλο χαρακτηριστικό μέτρησης του εργάσιμου), σύμφωνα με τη
μελέτη σύνθεσης.
ε. Πρόσθετα σκυροδέματος (είδος και ποσότητα)
στ. Λόγος νερού προς τσιμέντο (συντελεστής Ν/Τ)
ζ. Βάρος ή όγκος του νερού ανά m3 παραγόμενου σκυροδέματος.
x Δεν θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες με απόδοση μικρότερη από 0,5 m3 νωπού σκυροδέματος και δεν
θα φορτώνεται ο αναμικτήρας με ποσότητα μίγματος μεγαλύτερη από αυτή που υποδεικνύει ο
κατασκευαστής του για την σωστή ανάμιξη και λειτουργία.
x Στο έτοιμο σκυρόδεμα που μεταφέρεται με αυτοκίνητο αναδευτήρα, επιτρέπεται η προσθήκη μόνον
υπερρευστοποιητικού ή λοιπών προσμίκτων που προβλέπονται από την μελέτη συνθέσεως. Κατά την
προσθήκη θα γίνεται επανάμιξη επί τουλάχιστον 1 λεπτό ανά m3 σκυροδέματος, συνολικής διαρκείας
τουλάχιστον 5 min.
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Μεταφορά σκυροδέματος

Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους μεταφορά σκυροδέματος είναι ότι δεν θα πρέπει να
αλλοιώνονται κατά την μεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιμότητα, η ομοιογένια
και η αρχική διαβάθμιση, καθώς επίσης να μην μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Για την επιλογή
των μέσων μεταφοράς πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη, εκτός από το κόστος, οι τοπικές συνθήκες, οι
καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις για το σκυρόδεμα. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η μεταφορά μπορεί να
γίνει:
α)

με αυτοκίνητα – αναδευτήρες

β)

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

γ)

με αντλία σκυροδέματος (σε περιπτώσεις μικρών αποστάσεων)

δ)

με μεταφορική ταινία

ε)

με άλλα μέσα, αρκεί να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Ο συνολικός χρόνος μεταφοράς και εκφόρτωσης του σκυροδέματος με αυτοκίνητο – αναδευτήρα δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει την 1 ώρα και 30 λεπτά ή να λάβει χώραν αριθμός στροφών μεγαλύτερος των
300. Σε περίπτωση χρήσης δοκίμου επιβραδυντικού πρσθέτου, ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 20
λεπτά. Για το εργοστασιακό σκυρόδεμα ο προαναφερθείς χρόνος μεταφοράς ισχύει από τη χρονική στιγμή
ανάμιξης του τσιμέντου με το νερό, μέχρι τη χρονική στιγμή τέλους της εκφόρτωσης.
Σε περίπτωση μεταφοράς ύφυγρου σκυροδέματος ή κυλινδρούμενου σκυροδέματος, η μεταφορά μπορεί να
γίνει με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα εφόσον η απόσταση μεταφοράς δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να
προκαλέσει απόμιξη στο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα πρέπει κατά την μεταφορά να προφυλάσσεται, με
κατάλληλα σκεπάσματα, από εξάτμιση ή διαβροχή ή αλλοίωση της θερμοκρασίας του.
Όταν το σκυρόδεμα μεταφέρεται με μεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το
σκυρόδεμα πέφτει από την μεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για την αποφυγή
της απόμιξης.
Όταν η μεταφορά και η εκφόρτωση του σκυροδέματος γίνεται με αντλία, το άκρο του άκαμπτου σωλήνα θα
διαθέτει επέκταση με εύκαμπτο σωλήνα κατάλληλου μήκους για την εκφόρτωση του σκυροδέματος στις
επιθυμητές θέσεις. Εάν οι άκαμπτοι σωλήνες είναι προσυναρμολογημένοι (δεν χρησιμοποιείται μηχανική
«μπούμα») τότε η εκφόρτωση θα αρχίζει από τα πλέον απομακρυσμένα μέρη και, με αφαίρεση τμημάτων
άκαμπτων σωλήνων, η διάστρωση θα πλησιάζει προς την θέση της αντλίας. Οι αφαιρούμενοι σωλήνες θα
καθαρίζονται από το σκυρόδεμα και θα πλένονται.
Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται επίσης οι οδηγίες εκφόρτωσης και μεταφοράς που περιλαμβάνονται
στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση σκυροδέματος».

8

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή αυτή και στον ΚΤΣ και ειδικότερα το άρθρο 13
αυτού, το οποίο αναφέρεται:
x Στην διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς εργοταξιακού σκυροδέματος
x Στην διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος από την θέση παραλαβής στο
εργοτάξιο στην θέση διάστρωσης.

9

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

Οι όροι υγιεινής ασφάλειας της εργασίας αφορούν τους εργαζομένους στην παραγωγή του εργοταξιακού
σκυροδέματος.
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Η διαδικασία είναι υψηλού βαθμού εκμηχάνισης (κατ’ ουσίαν αυτοματοποιημένη διαδικασία) και απαιτεί την
λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στον χειρισμό και λειτουργία του μηχανικού
εξοπλισμού. Τα συγκροτήματα σκυροδέματος απαιτούν επιθεωρήσεις - ελέγχους επί μέρους συστημάτων
τους, τα οποία βρίσκονται σε ύψος άνω του δαπέδου κυκλοφορίας (σιλό, τροφοδοσία, χοάνες κλπ.).
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρατίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x Διάταξη προστατευομένων διαβάθρων επίσκεψης.
x Το κινούμενο στην περιοχή των συγκροτημάτων προσωπικό θα φοράει υποχρεωτικά κράνος.
x Ο χειρισμός των προσθέτων, ανάλογα με την χημική σύνθεσή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού αυτών. Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος συνήθως
διαθέτουν δοσομετρικές διατάξεις προσθήκης προσθέτων.
x Έλεγχος και προστασία των πάσης φύσεως καλωδιώσεων τροφοδοσίας του συγκροτήματος με
ηλεκτρική ενέργεια.
x Απαγόρευση προσέγγισης μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε κινούμενα μέρη του συγκροτήματος
εν λειτουργία (τροφοδοτικοί ιμάντες). Τα κινούμενα μέρη θα προστατεύονται με κιγκλίδωμα ή πλέγμα και
θα επισημαίνονται με πινακίδες.
x Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση νερού για καθαρισμό - απόπλυση όταν το συγκρότημα
ευρίσκεται εν λειτουργία.
Η πλημμελής λειτουργία και διαχείριση των συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος αποτελούν οδηγεί σε
ρύπανση του περιβάλλοντος:
x Δημιουργία σκόνης κατά την διακίνηση των λεπτοκκόκων αδρανών (άμμου).
x Δημιουργία ιλύος και απόνερων με υψηλή συγκέντρωση στερεών κατά το πλύσιμο των οχημάτων
μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) και των αντλιών σκυροδέματος (που κατά κανόνα γίνονται στην
περιοχή του συγκροτήματος).
x Απορρίψεις πλεοναζόντων σκυροδεμάτων, ήτοι επιστροφές, σε περιπτώσεις μη χρησιμοποίησης του
συνόλου του αποστελλομένου, με τις βαρέλες, προς σκυροδέτηση υλικού.
x Διαφυγές ποσοτήτων σκυροδέματος από τις κινούμενες πλήρεις βαρέλες.
Χαρακτηριστικό των αποβλήτων των συγκροτημάτων είναι ότι στερεοποιούνται (πρόκειται κατ’ ουσίαν περί
σκυροδέματος και τσιμεντοπολτού). Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η παροχέτευση των απονέρων προς
φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες και επιβάλλεται η συγκέντρωσή τους σε λάκκους καταλλήλων διαστάσεων
(ανάλογα με το μέγεθος του συγκροτήματος).
Για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα προαναφερθέντα, θα
λαμβάνονται, ενδειτικώς, τα ακόλουθα μέτρα:
x Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα καθαρίζεται η περιοχή από υπολείματα σκυροδεμάτων (οδού
προσπέλασης), πριν αυτά αποκτήσουν σημαντικό πάχος.
x Τα πλεονάζοντα σκυροδέματα θα απορρίπτονται σε προεπιλεγμένες θέσεις (π.χ. λάκκους), οι οποίες θα
επικαλύπτονται με γαιώδη υλικά.
x Το συκρότημα θα είναι εξοπλισμένο με κονεοσυλλέκτες (τύπου σακκοφίλτρου) στις χοάνες τροφοδοσίας
λεπτόκκοκων υλικών και τσιμέντου, για την προστασία τόσο του εργαζόμενου προσωπικού όσο και του
περιβάλλοντος.
x Απαγορεύεται η πλύση των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος και των πρεσσών σε οποιεσδήποτε
άλλες θέσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους ή το ΣΑΥ του έργου.
x Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα επιθεωρούνται και θα καθαρίζονται οι δρόμοι διακίνησης των
προσκομιζομένων στο έργο σκυροδεμάτων από τυχόν διαρροές από τα οχήματα μεταφοράς.

11
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Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα τις Υπουργικές
Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
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Τρόπος επιμέτρησης εργασιών (όπου απαιτείται)

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται χωριστά. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Α. Σε μια κατασκευή από σκυρόδεμα, οι ποσότητες του σκυροδέματος επιμετρούνται κατ’ όγκο (m3)
σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου Τιμολογίου εκτέλεσης έργων
(λ.χ. οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών κ.ά.).
Β. Τυχόν ενσωματούμενα πρόσθετα ή/και πρόσμικτα που προβλέπονται από την εκάστοτε μελέτη
συνθέσεως, θα επιμετρούνται ιδιαιτέρως ή όχι, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο οικείο άρθρο του
αντίστοιχου Τιμολογίου.
Δεν επιμετρούνται επίσης χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1997/2001).

ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2000)
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SPECIFICATION

Διάστρωση σκυροδέματος
Concrete casting
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-02-00
«Διάστρωση
σκυροδέματος»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ
1501-01-01-02-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ A της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η
Διεύθυνση
Τυποποίησης
του
Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να

3
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διάστρωση του σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής είναι η διάστρωση του σκυροδέματος για την κατασκευή έργων από
άοπλο, οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών.
Η δομή και τα περιεχόμενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 13670-1: Execution of concrete structures - Part 1: Common Rules -- Κατασκευή δομημάτων από
σκυρόδεμα. Μέρος 1: Γενικοί Κανόνες.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

ΕΛΟΤ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -- Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση.

ΕΛΟΤ EN 13670-1: Execution of concrete structures - Part 1: Common Rules -- Κατασκευή δομημάτων από
σκυρόδεμα. Μέρος 1: Γενικοί Κανόνες.
ΕΛΟΤ 515

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

ΕΛΟΤ 517

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

3

Όροι και ορισμοί

Ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ).
Γενικώς, στα Δημόσια Έργα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων του
ΚΤΣ και των συμβατικών τευχών. Η αναφορά στον ΚΤΣ του «αγοραστή», του «προμηθευτή», του
«ενδιαφερόμενου», «εκείνου που ζητά» κλπ. θα πρέπει να ερμηνευθεί με αυτό το πνεύμα – συνήθως
συμπίπτει με τον Ανάδοχο του έργου. Υπερισχύουν οι απαιτήσεις της συμβάσεως.
Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται επί πλέον οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1

Σκυρόδεμα επί τόπου

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση.

5
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Προκατασκευασμένο στοιχείο σκυροδέματος

Το στοιχείο σκυροδέματος, το οποίο έχει διαστρωθεί, σκληρυνθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από
αυτήν που προορίζεται προς ενσωμάτωση.
3.3

Νωπό σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα που είναι πλήρως αναμεμιγμένο και έχει ακόμη την δυνατότητα να πάρει την μορφή των
καλουπιών και να υποστεί συμπύκνωση.
3.4

Σκληρυμένο σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα που βρίσκεται σε στερεά μορφή και έχει αναπτύξει, σε κάποιο βαθμό, αντοχή.
3.5

Αγοραστής

Με τον όρο «αγοραστής» του ΚΤΣ, γενικώς υπονοείται, στο πλαίσιο της παρούσας Προδιαγραφής, ο Κύριος
του Έργου (ΚτΕ) δια των αρμοδίων οργάνων του
3.6

Προμηθευτής

Με τον όρο «προμηθευτής» του ΚΤΣ, υπονοείται, στο πλαίσιο της παρούσας Προδιαγραφής, ο Ανάδοχος,
προκειμένου περί εργοταξιακού σκυροδέματος, ή η μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος.

4

Απαιτήσεις

Για τα ενσωματούμενα υλικά (στα προς διάστρωση παραχθέντα σκυροδέματα) ισχύει η Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ‘’Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’’.
Δεν προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις πλην των αναφερομένων στις επόμενες παραγράφους 5 και 6 της
παρούσας.

5

Διάστρωση σκυροδέματος

Έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα.

6

-

Προ της ενάρξεως των εργασιών διαστρώσεως του σκυροδέματος ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση πρόγραμμα εκτέλεσης αυτών, στο οποίο θα αναφέρεται η
θέση ενάρξεως, η πορεία εξελίξεως, οι τυχόν προβλεπόμενες θέσεις αρμών διακοπής εργασίας, ο
απαιτούμενος χρόνος κλπ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα πρέπει να
ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση.

-

Η διάστρωση του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνον μετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των
ικριωμάτων, των καλουπιών και του οπλισμού, όπως επίσης και μετά την τοποθέτηση και παραλαβή
των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν
προορίζονται να ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα. Είναι απαραίτητο κατά την διάστρωση του σκυροδέματος
να παρευρίσκεται ξυλουργοί που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των καλουπιών (ξυλοτύπων),
καθώς και τεχνίτες οπλισμού για ενδεχόμενες διορθώσεις και συμπληρώσεις ράβδων οπλισμού.

-

Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέματος θα πρέπει να γίνεται προσεκτικό
καθάρισμα των καλουπιών (ξυλοτύπων, σιδηροτύπων) από οποιαδήποτε υλικά που πιθανόν να
υπάρχουν επί αυτών. Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης του κάθε τμήματος του έργου, το ήδη
ολοκληρωμένο τμήμα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε
διαπιστωθεί ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την σωστή συνέχιση των εργασιών. Σε αυτήν την
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει την μεθοδολογία με την οποία θα αρθεί
η επιζήμια κατάσταση σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η μεθοδολογία αυτή υπόκειται σε
έγκριση από την Υπηρεσία.
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-

Η επάλειψη των καλουπιών (ξυλοτύπων) με αποκολλητικό υλικό σκυροδέματος θα γίνεται μια ημέρα
πριν από την τοποθέτηση των οπλισμών. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο τύπο
καλουπιών και δεν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή με τον οπλισμό.

-

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό μετά την παρασκευή του, ώστε να μην
ελαττώνεται το εργάσιμό του. Ως προς το χρόνο μεταφοράς του σκυροδέματος ισχύουν τα
αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.

-

Το εργοταξιακό σκυρόδεμα που μεταφέρεται με αυτοκίνητα - αναδευτήρες θα πρέπει να συνοδεύεται
από Δελτίο Αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία και ο χρόνος φόρτωσης, η κατηγορία
αντοχής, η σχεδιασθείσα κατηγορία κάθισης, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο, η κατηγορία του τσιμέντου,
η θέση διάστρωσης και το στοιχείο διάστρωσης για το οποίο προορίζεται.

- Για όγκο σκυροδέματος μέχρι 150 m3 θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια διαστάσεων 15x15x15 cm ή 6
κυλινδρικά δοκίμια με διάμετρο βάσης 15 cm και ύψος 30 cm, τα οποία θα συντηρούνται και θα
θραύονται σε 28 μέρες, κατά τα οριζόμενα στον ΚΤΣ , άρθρο 13. Για όγκο σκυροδέματος μεγαλύτερο
των 150 m3 θα λαμβάνονται 12 κυβικά ή κυλινδρικά δοκίμια με τις πιο πάνω διαστάσεις, και θα
συντηρούνται μέχρι τη θραύση τους στις 28 μέρες. Με ειδικό τρόπο ελέγχεται η ποσότητα
σκυροδέματος μέχρις 20 m3 κατά τον ΚΤΣ, άρθρο 13.3.10.
-

Για να θεωρηθεί ικανοποιητική η αντοχή του διαστρωθέντος σκυροδέματος, ως υλικού, κατά τις
επιταγές της μελέτης και της σύμβασης ή της παραγγελίας, πρέπει τα αποτελέσματα θραύσεως των
δοκιμίων να ικανοποιούν τα κριτήρια συμμορφώσεως που ορίζει ο ΚΤΣ, άρθρο 13.6. Σε περίπτωση μη
ικανοποιήσεως των κριτηρίων εφαρμόζονται οι επανέλεγχοι που προβλέπει ο ΚΤΣ, άρθρο 13.7.

-

Η κρίση, για την τελική αντοχή του σκληρυμένου σκυροδέματος του έργου και την ικανοποίηση των
συμβατικών απαιτήσεων, γίνεται μετά την συμπύκνωση και συντήρηση του διαστρωθέντος
σκυροδέματος και την πάροδο 28 ημερών, με τον τρόπο που ορίζεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1500-01-01-04-00 “συντήρηση σκυροδέματος”.

-

Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος υπό βροχήν. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση,
όταν υπάρχει πιθανότητα αμέσως μετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 6ωρο να επακολουθήσει
νεροποντή.

-

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την διάστρωση όταν οι καιρικές συνθήκες (χαμηλές ή
υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες ταχύτητες ανέμου κλπ.) εμποδίζουν την κανονική διάστρωση και πήξη
του σκυροδέματος.

-

Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη του σκυροδέματος και η
μετακίνηση του σιδηρού οπλισμού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθμό, ώστε η
εργασία να είναι συνεχής και ομαλή μέχρι πλήρους συμπλήρωσης του τμήματος του έργου που έχει
προκαθοριστεί, ενώ το σκυρόδεμα θα διατηρείται νωπό και θα έχει το εργάσιμο που έχει
προκαθοριστεί. Η τροφοδοσία σε σκυρόδεμα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τον ρυθμό
διάστρωσης.

-

Η διάστρωση θα γίνεται σε ομοιόμορφες στρώσεις, με πάχος που θα εξαρτάται από την
αποτελεσματικότητα της μεθόδου συμπύκνωσης. Πρέπει να αποφεύγεται ο σχηματισμός οριζόντιων
αρμών εργασίας, κατά την διάστρωση και η συμπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραμείνει κατασκευαστικός αρμός μεταξύ των
στρώσεων.

-

Η εκφόρτωση του σκυροδέματος σε σωρούς και η κατανομή των σωρών με τον δονητή απαγορεύεται,
για την αποφυγή του κινδύνου απόμιξης.

-

Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία, που θα αφορά κατ΄
ελάχιστον:
 Την ευστάθεια και αντοχή των καλουπιών και των ικριωμάτων.
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 Την ομοιόμορφη επίστρωση (ψεκασμό) των καλουπιών με αποκολλητικά σκυροδέματος που
διευκολύνουν το ξεκαλούπωμα.
 Την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοιχείων των καλουπιών.
 Την συμφωνία των διαστάσεων των καλουπιών με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών ορίου της σκυροδέτησης.
 Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισμών και των τενόντων προέντασης.
 Την θέση και διάμετρο των οπλισμών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την ποιότητα των
συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων και γενικά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των
σχετικών Προδιαγραφών για τους σιδηρούς οπλισμούς και την προένταση κατά τις ΕΛΟΤ ΤΠ …….
και ΕΛΟΤ ΤΠ …………..
 Την ορθή τοποθέτηση αποστατήρων ή καβαλέτων, ή αναρτήρων, ή υποθεμάτων κλπ. για να
εξασφαλιστεί η από την μελέτη προβλεπόμενη θέση και επικάλυψη των ράβδων.
 Την κανονικότητα των καμπυλών των τενόντων μέσα στους σωλήνες.
 Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους.
 Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισμού και του προσωπικού που ενδεχόμενα απαιτείται για
ρύθμιση, συμπλήρωση, ενίσχυση ή διόρθωση του ξυλοτύπου ή του οπλισμού.
 Την παρουσία στο εργοτάξιο και την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και του προσωπικού που
απαιτείται για την έγχυση και την συμπύκνωση του σκυροδέματος.
-

Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι
υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα τελειώματα και την συντήρηση του σκυροδέματος.

-

Σε κάθε σκυροδέτηση θα συμπληρώνεται επί τόπου ένα ¨Έντυπο Σκυροδετήσεων, ενδεικτική μορφή
του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα 1, το οποίο θα φυλάσσεται στο Αρχείο - Φάκελο Ποιότητας
Έργου μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα αντοχής.

Στα σχήματα 1 έως 5 παρέχονται συνοπτικά οδηγίες για διάφορες περιπτώσεις διάστρωσης με την μορφή
της «ορθής και εσφαλμένης ενέργειας».
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Σχήμα 1 - Διάστρωση κατακόρυφου στοιχείου (υποστυλώματα ή τοιχώματα) με μεταφορά του
σκυροδέματος με καρότσι ή κεκλιμένο επίπεδο

Σχήμα 2 - Διάστρωση σκυροδέματος σε κατακόρυφα στοιχεία (υποστυλώματα ή τοιχώματα) μεγάλου
ύψους μέσω «παραθύρων»

9
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Σχήμα 3 - Διάστρωση σκυροδέματος με αντλία. Ο εύκαμπτος σωλήνας της αντλίας πρέπει να
τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο χύτευσης και να ανασηκώνεται
ακολουθώντας την πρόοδο της διάστρωσης έτσι ώστε το ύψος της ελεύθερης πτώσης να
είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 2.5 m

Σχήμα 4 - Διάστρωση οριζόντιων στοιχείων με μεταφορά σκυροδέματος με καρότσι
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Σχήμα 5 - Διάστρωση Σκυροδέματος υπό κλίση
Η ορθή διαδικασία είναι η διάστρωση να αρχίσει από το χαμηλότερο σημείο, έτσι ώστε η συμπύκνωση να
επιβοηθείται από την πίεση του σκυροδέματος που διαστρώνεται.
Η διάστρωση από το υψηλότερο σημείο αποτελεί εσφαλμένη ενέργεια γιατί οι μεγάλοι κόκκοι της μάζας του
σκυροδέματος τείνουν να κυλήσουν προς τα κάτω, με συνέπεια να δημιουργηθούν προβλήματα απόμιξης.

6

Κατασκευαστικές απαιτήσεις για τους αρμούς εργασίας

Έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
-

Οι θέσεις αρμών εργασίας πρέπει να προβλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα σκυροδέτησης.
Κατά την επιλογή τους πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η στατική λειτουργία του φορέα.

-

Ο καθαρισμός - προετοιμασία των επιφανειών του διαστρωθέντος σκυροδέματος για να δεχθούν το
νέο σκυρόδεμα μπορεί να γίνει με νερό υπό πίεση, πεπιεσμένο αέρα, με αμμοβολή ή άλλη
κατάλληλη επεξεργασία για να απομακρυνθεί η εξωτερική στρώση τσιμεντοπολτού και να φανούν τα
χονδρόκοκκα αδρανή με μέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται
οι, εκτός του αρμού, επιφάνειες του σκυροδέματος.

-

Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τη μελέτη ή κατά την κρίση της Επίβλεψης, η επιφάνεια
συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σημασίας για την στατική λειτουργία του φορέα ή
άλλοι λόγοι το επιβάλλουν, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται με συγκόλληση με
εποξειδικές ρητίνες (κόλλα), σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και με υλικά της έγκρισής της.

-

Οι οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια.
Ενδέχεται να προβλέπονται και αρμοί συγκέντρωσης ρωγμών ή/και διαχωριστικοί αρμοί. Τα υλικά
συμπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρμών αυτών θα συνοδεύονται από τα
κατάλληλα πιστοποιητικά και θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη.

-

Η διαμόρφωση αρμών εργασίας, πέραν αυτών που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια,
προϋποθέτει έγκριση της Επίβλεψης. Η θέση θα οπλίζεται κατάλληλα και η διάταξή των αρμών θα
είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ρηγμάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Θα
υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας ανάγκης διαμόρφωσης αρμού εργασίας, που
δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σκυροδέτησης.

- Το σκυρόδεμα των ανωτέρων 50 cm της στρώσης, η οποία θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρμό για
την επόμενη στρώση, θα έχει κάθιση όχι μεγαλύτερη από την ονομαστική κάθιση που προβλέπεται
στη μελέτη σύνθεσης. Δεν πρέπει να εμφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάματος στην επιφάνεια
αλλά ούτε να παραμείνουν τα χονδρόκοκκα κλάσματα των αδρανών εμφανή.

- Η επιφάνεια του σκυροδέματος κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων θα διαμορφώνεται με
κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος να προκύψει ακμή στην επιθυμητή στάθμη. Η
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επιφάνεια του σκληρυνμένου σκυροδέματος θα είναι αδρή με οδοντώσεις πλάτους μεταξύ 5 και 30
mm.
-

Στην θέση του προετοιμασμένου οριζόντιου κατασκευαστικού αρμού, αφού στερεωθεί εκ νέου
ξυλότυπος, η σκυροδέτηση θα γίνεται με πτώση του μίγματος από 0,50 m, το πολύ.

-

Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρμοί θα δημιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριμένα
σχέδια και θα περιλαμβάνουν τα τυχόν προβλεπόμενα διατμητικά κλειδιά .

-

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διάστρωσης χωρίς διακοπή, η
σκυροδέτηση θα προχωρεί κατά τρόπον ώστε η επιφάνεια διακοπής να είναι σχεδόν οριζόντια .

-

Αν η σκυροδέτηση διακοπεί μεταξύ δύο προκαθορισμένων κατασκευαστικών αρμών, θα καλύπτεται
το εκτεθειμένο μέτωπο με στρώση τσιμεντοκονίας για να προκύψει σαφής οριζόντια γραμμή στην
επιφάνεια του σκυροδέματος. Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιμεντοκονίας θα
απομακρύνεται με συρματόβουρτσα, αμμοβολή κλπ..

-

Σε κατασκευαστικούς αρμούς κεκλιμένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία
σφηνοειδών απολήξεων. Στις θέσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαμορφωμένοι τύποι
ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέματος 0,15 m .

-

Η σκυροδέτηση μεταξύ των κατασκευαστικών αρμών θα είναι συνεχής. Γενικώς, και εκτός αν
προβλέπεται ή αν εγκριθεί διαφορετικά, το καλούπωμα τμήματος της κατασκευής σε απαφή με το
σκυροδετηθέν θα γίνεται αφού περάσουν τουλάχιστον 4 ημέρες.

-

Η άνω επιφάνεια τοιχίων και ολόσωμων βάθρων του σκυροδετουμένου τμήματος τεχνικού έργου θα
είναι οριζόντια. Ο προεξέχων οπλισμός πάνω από την στάθμη σκυροδέτησης θα στηρίζεται
επαρκώς ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώματος και
της πήξης του σκυροδέματος και θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη επικάλυψη προς όλες τις
ελεύθερες επιφάνειες με επαρκή αριθμό καταλλήλων αποστατήρων.

-

Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον κατασκευαστικό αρμό θα καθαρίζονται επιμελώς από
τυχόν επικολλημένο σκυρόδεμα, πριν από την επόμενη φάση της σκυροδέτησης.

7

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας
-

Τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα προδιαγραφή.

-

Έλεγχος Δελτίων Αποστολής σκυροδέματος ή/και εντύπων σκυροδέτησης.

Ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής του σκυροδέματος σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
‘’Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’’.
Ικανοποίηση των κριτηρίων συμμορφώσεως του ΚΤΣ για το σύνολο της ποσότητας σκυροδέματος που
διαστρώθηκε.
Εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, η Υπηρεσία μπορεί να
αποδεχθεί την κατασκευή κατ’ ανοχήν και με επιβολή ποινής, ή να δώσει εντολή καθαίρεσης και
επανακατασκευής των μη συμμορφουμένων στοιχείων. Οι σχετικές επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο της
παρούσης Προδιαγραφής με βάση την υφιστάμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα
στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας του έργου, σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ 16/
Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ 266/Β’/14-01-2001).
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Είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από όλους τους εργαζομένους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 ‘’Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ’’ και τις
σχετικές τροποποιήσεις τους με το Προεδρικό Διάταγμα 159/99.

9

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών (όπου απαιτείται).

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται χωριστά, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε οικείο άρθρο
του Τιμολογίου.
-Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, κεφ. 10.
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Σ κ υ ρ ο δ ε τ ο ύ μ ε ν ο Σ τ ο ιχ ε ί ο :

α /α

14

Ε π ιβ ρ α δ υ ν τ ή ς
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Ενδεικτική μορφή έντυπου σκυροδέτησης

Παράρτημα Α

Μ έ θ ο δ ο ς Δ ε ιγ μ α τ ο λ η ψ ία ς :

ΕΛΟΤ

Η μ ε ρ ο μ η ν ία :

Έ ργο
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συντήρηση σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας
του νερού.

ΕΛΟΤ 515

Concreting under low enviromental temperature -- Concreting under low
enviromental temperature.

ΕΛΟΤ 517

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

ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1

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

ASTM C-309

Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete -- Ρευστά υλικά
σχηματίζοντα μεμβράνη για την συντήρηση - ωρίμανση του σκυροδέματος
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Όροι και ορισμοί

Με τον όρο συντήρηση του σκυροδέματος νοείται στην Προδιαγραφή αυτή, το σύνολο των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την διάστρωσή του για να αποφευχθεί
σημαντική εξάτμιση της περιεχόμενης υγρασίας του και να ελεγχθούν οι θερμοκρασιακές επιδράσεις, οι
εσωτερικές και του περιβάλλοντος, σε αυτό. Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η επίτευξη απρόσκοπτης
ενυδάτωσης του τσιμέντου και των άλλων ενδεχομένως πρόσθετων συναφών «συνδετικών κονιών», και ο
έλεγχος των επιδράσεων των θερμοκρασιακών μεταβολών του περιβάλλοντος στο σκυρόδεμα. Δεν
συμπεριλαμβάνονται στην Προδιαγραφή αυτή τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του
σκυροδέματος από κρούσεις, δονήσεις, ταλαντώσεις, ή άλλες εξωτερικές αιτίες οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν βλάβες στο νεαρό σκυρόδεμα.
Απώλεια υγρασίας από το νωπό σκυρόδεμα ή από το σκυρόδεμα νεαρής ηλικίας, αν δεν ληφθούν
κατάλληλα μέτρα προστασίας, προκαλεί στη ζώνη που λαμβάνει χώρα, αναστολή της ενυδάτωσης ή/και
συστολή συνοδευόμενη, συνήθως, από ρηγμάτωση.
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί επίσης να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο νεαρό σκυρόδεμα,
λόγω ασυμβάτων παραμορφώσεων μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων αυτού ή/και των
συνθηκών ορίου.
Ειδικότερα, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή
και όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Προδιαγραφή αυτή (παρ.
6 και 7 αντίστοιχα) αλλά και στον ΚΤΣ.
Η αναστολή (μερική ή ολική) της ενυδάτωσης έχει ως συνέπεια να προκύψει σκυρόδεμα με αυξημένο
πορώδες γεγονός που, πρωτίστως, μειώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος (σε
περιβαλλοντικές επιδράσεις και σε δράσεις διαβρωτικών ουσιών) και την προστασία από διάβρωση που
προσφέρει στον οπλισμό. Άλλες συνέπειες της αναστολής της ενυδάτωσης είναι η μείωση της αντοχής, της
αντίστασης σε απότριψη και η αύξηση της διαπερατότητας σε υγρά και αέρια.
Οι ρηγματώσεις που ενδεχομένως δημιουργούνται λόγω ανεξέλεγκτης ξήρανσης του νωπού ή νεαρού
σκυροδέματος ή λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών έχουν τις εξής επιπτώσεις:
α) αυξάνουν την διαπερατότητα του σκυροδέματος και επομένως μειώνουν δραστικά την
ανθεκτικότητά του και την προστασία που μπορεί να προσφέρει στον οπλισμό
β) μειώνουν την λειτουργικότητα του δομικού στοιχείου και
γ) σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου ή/και οδηγούν σε
αύξηση των παραμορφώσεων.

4

Απαιτήσεις

Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και πρέπει να διαρκεί
για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, τη
σύνθεση του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή, πρόσθετα, λόγο Ν/Τ) και τη μέθοδο κατασκευής, όπως
αναλυτικότερα αναφέρεται στη παράγραφο 5.

4.1

Νερό συντήρησης

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

4.2

Λινάτσες

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

4.3

Πλαστικά φύλλα

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

4.4

Αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί

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

4.5

Ειδικά υγρά που σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη (χημικά υγρά συντήρησης)

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος και όταν στεγνώσουν σχηματίζουν έναν
αρκετά αδιάβροχο υμένα που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεμα.
Διακρίνονται σε κατηγορίες σύμφωνα:
α)

με την παρουσία ή όχι χρωστικής ουσίας που δημιουργεί ανακλαστική επιφάνεια

β)

την αποτελεσματικότητά τους να συγκρατήσουν την υγρασία,

γ)

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

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

5

Μέθοδοι συντήρησης

5.1

Γενικά

Οι μέθοδοι συντήρησης περιλαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για:
α.

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


δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος,



που διατηρούν την περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέματος.

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

5.2

Μέθοδοι που δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του
σκυροδέματος

Για επιβράδυνση της εξάτμισης και συγκράτηση της υγρασίας χρησιμοποιούνται αδιάβροχα φύλλα
(πλαστικά, σκληρυμένο χαρτί) ή ειδικά χημικά υγρά που τοποθετούνται ή ψεκάζονται στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
Τα πλαστικά και αδιάβροχα ενισχυμένα φύλλα διαστρώνονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, έτσι
ώστε να καλύπτουν πλήρως το σκυρόδεμα. Η επαφή διευκολύνεται αν στην επιφάνεια του σκυροδέματος
υπάρχει ελεύθερο επιφανειακό νερό. Τα πλαστικά φύλλα πρέπει στις ενώσεις να επικαλύπτονται σε πλάτος
τουλάχιστον 30 cm και να συγκρατούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος με κατάλληλες
διατάξεις.
Σε περιπτώσεις πλακών επί εδάφους πρέπει να επικαλύπτονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλήρη επικάλυψη των γωνιών και στην σταθερή στήριξη των πλαστικών
φύλλων, ώστε αυτά να μην ανασηκώνονται από τον άνεμο ή από άλλες αιτίες. Σημειώνεται ότι τα πλαστικά
φύλλα πρέπει να είναι τεντωμένα και να μην έχουν πτυχώσεις διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν
γεωμετρικές και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια.
Αναφέρεται επίσης, ότι η επαφή των πλαστικών φύλλων με την επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος
μπορεί να αλλοιώσει την επιφανειακή υφή αυτού όταν το σκυρόδεμα είναι πολύ νεαρό και παραμορφώνεται
πολύ εύκολα. Στις περιπτώσεις αυτές η επικάλυψη γίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατά το
οποίο το σκυρόδεμα «έχει τραβήξει» αρκετά, ώστε να μην αλλοιώνεται η υφή της επιφάνειάς του.
Στο διάστημα αυτό για την αποφυγή επιφανειακής ρηγμάτωσης στο νωπό σκυρόδεμα πρέπει να
παρεμποδίζεται η εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος με δημιουργία εκνεφωμένης ατμόσφαιρας στην
περιοχή πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος με νερό υπό μορφή νέφους ώστε να μην αλλοιώνεται
η επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού (βλ. παρ 5.3 «συντήρηση με νερό»).
Τα κατακόρυφα στοιχεία, όπως υποστυλώματα, τοιχία κλπ., μετά την αφαίρεση των πλευρικών στοιχείων,
πρέπει να καλύπτονται με πλαστικά φύλλα, τα οποία θα περιβάλλουν το στοιχείο ή θα στερεώνονται στην
ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος, κατά τρόπον ώστε να εμποδίζουν την εξάτμιση, (κατ’ αντιστοιχία με
τα οριζόντια στοιχεία). Συνιστάται να καθυστερήσει όσο είναι πρακτικά δυνατόν η αφαίρεση των πλαϊνών
των ξυλοτύπων και να διαβρέχονται αυτοί για να μην απορροφήσουν νερό από το σκυρόδεμα σε
περίπτωση που, λόγω ξηρού περιβάλλοντος, στεγνώσουν.
Σε περιπτώσεις ξηρού και θερμού καιρού η διαβροχή των ξυλοτύπων, κατά το διάστημα που αυτοί δεν
έχουν αφαιρεθεί, είναι απαραίτητη.
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Τα πλαστικά φύλλα επαναχρησιμοποιούνται όσο είναι ικανά να συγκρατούν την υγρασία και τυχόν ζημιές
τους επισκευάζονται με ειδική κόλλα.
Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, περίπου μια ώρα μετά την σκυροδέτηση και
όταν στεγνώσουν σχηματίζουν στεγανή μεμβράνη που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το
σκυρόδεμα.
Πρέπει να αποφεύγεται να ψεκάζονται στο στάδιο της εξίδρωσης ή σε σκυρόδεμα με ορατό νερό στην
επιφάνειά του. Κρίσιμο στοιχείο για την πλήρη απόδοση των υλικών και την επίτευξη της μέγιστης
απόδοσης, είναι ο ψεκασμός της επιφάνειας στον κατάλληλο χρόνο. Ψεκάζονται αμέσως μετά την εξάτμιση
του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος και την εξαφάνιση της γυαλάδας.
Πρόωρη εφαρμογή διαλύει τα ειδικά υγρά οπότε μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους ή απαιτούνται
μεγαλύτερες ποσότητες υλικού για την ίδια αποτελεσματικότητα, ενώ καθυστέρηση της εφαρμογής έχει σαν
αποτέλεσμα την απορρόφηση τους από το σκυρόδεμα με τα ίδια αποτελέσματα.
Σε δύσκολες περιπτώσεις ρηγμάτωσης πλαστικού σκυροδέματος είναι προτιμότερο ο ψεκασμός να γίνεται
πριν εξατμιστεί το επιφανειακό νερό πλήρως, αλλά υπάρχει ακόμη μια μικρή επιφανειακή «γυαλάδα».
Όπου είναι εφικτό, για την ομοιόμορφη και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας εφαρμόζονται δυο στρώσεις,
κάθετες μεταξύ τους, ενδεχομένως και με διαφορετική απόχρωση στρώσεως.
Η χρήση έγχρωμων υγρών συντήρησης διευκολύνει τον έλεγχο της ομοιομορφίας του ψεκασμού από την
ομοιομορφία του χρώματος της ψεκασμένης επιφάνειας. Σε επιφάνειες οι οποίες δέχονται ηλιακή
ακτινοβολία πρέπει να ψεκάζεται υγρό συντήρησης με ανακλαστικές ιδιότητες (χρώμα λευκό ή αλουμινίου)
για την ελαχιστοποίηση της αύξησης της θερμοκρασίας εκ της ακτινοβολίας.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των καταλλήλων υγρών των οποίων η απόδοση
διαφοροποιείται ανάλογα με την σύνθεση του υγρού συντήρησης. Αναμειγνύονται πριν την χρήση τους και
εφαρμόζονται ομοιόμορφα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
Ανάλογα με τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες του παραγωγού εφαρμόζονται με το χέρι ή με μηχανή
ψεκασμού με κατάλληλα ακροφύσια και πίεση 0,2 – 0,7 MPa. Σε μεγάλες επιφάνειες, για μεγαλύτερη
ταχύτητα και ομοιόμορφη διασπορά του υλικού προτείνεται η χρήση μηχανής ψεκασμού ενώ για μικρές
επιφάνειες μπορεί να εφαρμόζεται με πλατύ μαλακό πινέλο ή ρολό. Όταν η αδρότητα της ψεκαζόμενης
επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη (π.χ. δάπεδα με αντιολισθητικές ιδιότητες ή επιφάνειες
με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις), τότε απαιτείται να ψεκάζεται μεγαλύτερη ποσότητα υλικού για
να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κάλυψη, κατά τις οδηγίες του παραγωγού.

5.3

Μέθοδοι που υποκαθιστούν το νερό που εξατμίζεται

Κατάλληλες συνθήκες υγρασίας επιτυγχάνονται με συνεχή ή διακεκομμένη αλλά συχνή σε τακτά
διαστήματα διαβροχή της επιφάνειας του σκυροδέματος με νερό, με πλημμύρισμα, με ατμό ή με
επικάλυψη της επιφάνειας με συνεχώς διαβρεχόμενη λινάτσα, ύφασμα ή γιούτα.
Η συντήρηση με υγρές λινάτσες έχει το πλεονέκτημα ότι προφυλάσσει ταυτόχρονα το σκυρόδεμα από την
ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του. Η απλή διαβροχή της
επιφάνειας μπορεί να διατηρεί την επιφάνεια σε χαμηλή σχετικώς θερμοκρασία λόγω εξάτμισης αλλά ενίοτε
σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις λόγω απότομων θερμοκρασιακών
και υγρασιακών μεταβολών (θερμοκρασιακές και υγρασιακές συστολοδιαστολές).
Συντήρηση με νερό: Η συντήρηση με νερό είναι οικονομική, γρήγορη και αποδοτική μέθοδος, και είναι
προτιμητέα όταν δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη των εργασιών.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η σποραδική διαβροχή είναι δυνατόν να προκαλέσει επιφανειακές
ρηγματώσεις λόγω πρόκλησης θερμικού πλήγματος στο σκυρόδεμα (διαβροχή τις μεσημβρινές ώρες σε
επιφάνεια ήδη ξηραμένη και εκτεθειμένη στον ήλιο). Η διακεκομμένη διαβροχή πρέπει να γίνεται σε συχνά
διαστήματα, πριν να ξηρανθεί και θερμανθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος, και για τον σκοπό αυτό τα
αυτόματα ψεκαστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για πότισμα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά.
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Επισημαίνεται η ανάγκη να γίνεται η διαβροχή κατά ομοιόμορφο τρόπο, έτσι ώστε η κατασκευή να δέχεται
την ίδια συντήρηση σε όλα τα σημεία και επίσης να αποφεύγονται τυχόν διαφορετικές υγρασιακής φύσεως
παραμορφώσεις από θέση σε θέση.
Αν η εφαρμογή της διαβροχής πρέπει να γίνει όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμη εύκολα παραμορφώσιμο
από τις σταγόνες του νερού, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα εκνέφωσης, τα οποία
παράγουν ιδιαίτερα μικρά σταγονίδια νερού που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αμέσως πάνω από την
επιφάνεια του σκυροδέματος και εμποδίζουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος. Η εκνέφωση
παράγεται με ειδικά ακροφύσια και το παραγόμενο νέφος πρέπει να κατευθύνεται πάνω από την επιφάνεια
του σκυροδέματος και όχι κατευθείαν πάνω σε αυτή, είναι δε αποτελεσματική όσο διάστημα υπάρχει. Για
τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής ύπαρξης ρεύματος αέρα πάνω από την
επιφάνεια του σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να μην αλλοιώνεται η
επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού, τότε η εκνέφωση σταματάει και η συντήρηση γίνεται με
διαβροχή δια ψεκασμού.
Επιβάλλεται επιτήρηση των εργασιών για την καλή λειτουργία του ψεκαστικού συστήματος και
απρόσκοπτης τροφοδοσίας του νερού.
Η συντήρηση οριζόντιων επιφανειών μπορεί να γίνει, επίσης, με πλημμύρισμα με την βοήθεια περιμετρικής
ανύψωσης με χτίσιμο μίας σειράς τούβλων.
Συντήρηση με λινάτσες: Αν στην Σύμβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν προβλέπεται
παγετός, οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 6, η συντήρηση θα γίνεται με υγρές λινάτσες.
Οι λινάτσες τοποθετούνται αφού το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή, ώστε να μην προκαλείται
αλλοίωση στην επιφάνειά του, και διατηρούνται υγρές με τακτά καταβρέγματα. Όλες οι ελεύθερες
επιφάνειες του σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται με λινάτσες, οι δε τυχόν αναγκαίες εργασίες
(μετακίνηση προσωπικού) πρέπει να γίνονται πάνω στις λινάτσες. Ομοίως, οι κατακόρυφες επιφάνειες
μετά την απομάκρυνση του ξυλοτύπου καλύπτονται πλήρως με υγρές λινάτσες που διατηρούνται υγρές με
συχνά καταβρέγματα.
Οι λινάτσες διατηρούνται συνεχώς υγρές για τουλάχιστον 7 ημέρες και στη συνέχεια παραμένουν στην
επιφάνεια του σκυροδέματος για άλλες 7 ημέρες χωρίς κατ’ ανάγκη να καταβρέχονται. Αν οι λινάτσες
απομακρυνθούν πριν από τη συμπλήρωση 14 ημερών από τη διάστρωση, για το χρονικό διάστημα από 7
μέχρι 14 ημέρες, το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού της επιφάνειάς του δύο φορές την ημέρα
και από τις 14 έως τις 28 ημέρες μία φορά την ημέρα.

5.4

Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια συντήρησης

H διάρκεια της συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο και την ποσότητα του τσιμέντου, τον λόγο Ν/Τ, τα
χαρακτηριστικά των αδρανών, τα χημικά πρόσθετα, την θερμοκρασία σκυροδέματος, την συμπύκνωση και
την αποδοτικότητα της μεθόδου συντήρησης για την συγκράτηση της υγρασίας. Εξαρτάται επίσης από τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία, και κυρίως από τον συνδυασμό
θερμοκρασίας, υγρασίας και ανέμου (που επιταχύνει την εξάτμιση).
Στα συνηθισμένα έργα, η συντήρηση με λινάτσες, που διατηρούνται συνεχώς, προβλέπεται διαρκείας 7
ημερών (παρ. 10.3 του ΚΤΣ). Για σκυροδέματα που σχεδιάζονται να είναι ανθεκτικά σε επιφανειακή φθορά,
ή μειωμένης υδατοπερατότητας, ή ανθεκτικά σε χημικές προσβολές, η εντατική συντήρηση πρέπει να έχει
διπλάσιο χρόνο, ήτοι 14 ημέρες.
Σημειώνεται ότι για σκυροδέματα με τσιμέντα με αυξημένη περιεκτικότητα σε φυσικές ή τεχνητές ποζολάνες
ή ιπτάμενες τέφρες (CEM II ή CEM IV) η απαίτηση για εντατική συντήρηση είναι αυξημένη έναντι αυτών με
τσιμέντο τύπου CEM I.
Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές από πλευράς θερμοκρασίας και υγρασίας και δεν παρουσιάζεται
εξάτμιση του νερού, τότε δεν απαιτείται εντατική συντήρηση. Οι καιρικές όμως συνθήκες μεταβάλλονται σε
ωριαία και ημερήσια βάση αισθητά και επομένως δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν οδηγίες με γενική ισχύ.
Η απόδοση των μέτρων συντήρησης και η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέματος επί τόπου μπορεί
να εκτιμηθεί με δοκίμια τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο «δοκίμια έργου» (παρ 10.3 ΚΤΣ) καθώς και
με θερμόμετρα και υγρόμετρα (συνήθως με ηλεκτρονική καταγραφή) τα οποία ενσωματώνονται σε
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κατάλληλες θέσεις στο έργο και με βάση την αρχή της «ωρίμανσης» βοηθούν στην εκτίμηση της επί τόπου
αντοχής, ενώ παράλληλα καταγράφουν την πορεία της υγρασίας του σκυροδέματος.

5.5

Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή

Όταν οι θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι μικρότερη από + 5 οC πρέπει να
λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την διάστρωση και την συντήρηση
του σκυροδέματος, σύφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 515 και τις απαιτήσεις της παρ. 12.8 του ΚΤΣ.
Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την διάστρωση και κατά την συντήρηση πρέπει να είναι η
προβλεπόμενη από τον Πίνακα 1:
Πίνακας 1 - Απαιτούμενες θερμοκρασίες συντήρησης σκυροδέματος και διάρκεια αυτών σε
περιπτώσεις σκυροδέτησης με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Σκυρόδεμα

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
t° C

Λεπτές
διατομές

Συνήθεις
διατομές

Μεγάλες
διατομές

Σκυρόδεμα με μέγιστο κόκκο αδρανούς
< 20mm

< 31.5mm

< 63mm

Απαιτούμενη θερμοκρασία
13 °C
ο

Αφόρτιστο και μη εκτεθειμένο
Αφόρτιστο ή φορτισμένο και εκτεθειμένο
* Τσιμέντα Ν κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5,

-3 < t < 5

10 °C

7 °C

Διάρκεια συντήρησης σε ημέρες
3*

2**

3*

2**

3*

2**

4*

3**

4*

3**

4*

3**

** Τσιμέντα R ή τσιμέντα Ν52.5

Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία κατά την συντήρηση στα αναγραφόμενα επίπεδα πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από μέτρα που αφορούν την σύνθεση και
την παρασκευή του σκυροδέματος (αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, χρήση τσιμέντων τύπου R,
χρήση ταχυπηκτικών προσθέτων, θέρμανση των υλικών – κυρίως νερού κλπ.) και μέτρα που αφορούν την
προφύλαξη του διαστρωθέντος σκυροδέματος, έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην κατέλθει κάτω από τις
αναγραφόμενες τιμές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κάλυψη των στοιχείων του δομήματος με στρώσεις
από κατάλληλα μονωτικά υλικά με ιδιαίτερη μέριμνα στα στοιχεία μικρών διαστάσεων τα οποία είναι
περισσότερο ευπαθή.
Ως μονωτικά υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα υλικών όπως π.χ. λινάτσες, υφάσματα, φύλλα
πολυαιθυλενίου σε συνδυασμό με κάλυψη με άμμο ή άχυρα, διογκωμένη πολυστερίνη, φύλλα αφρώδους
βινυλίου, αφρός πολυουρεθάνης και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά.
Σε άλλες περιπτώσεις καλύπτεται το δόμημα εξωτερικά με πλαστικά φύλλα και εσωτερικά θερμαίνεται ο
χώρος με κατάλληλα θερμαντικά σώματα.
Οι χρόνοι προφύλαξης που αναγράφονται στον Πίνακα 1 αναφέρονται σε σκυροδέματα με αερακτικό
πρόσθετο, σε αντίθετη περίπτωση οι χρόνοι διπλασιάζονται. Επίσης οι χρόνοι αυτοί προϋποθέτουν ότι το
σκυρόδεμα αποκτά κατά την διάρκεια της προφύλαξης θλιπτική αντοχή 5 MPa, γεγονός που εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, όπως από την επικρατούσα θερμοκρασία, τον τύπο και την κατηγορία ανάπτυξης
αντοχής (N ή R) του τσιμέντου κ.α.
Αν το σκυρόδεμα δεν αποκτήσει την αντοχή αυτή ο χρόνος προφύλαξης πρέπει να παρατείνεται. Αν το
σκυρόδεμα μετά την περίοδο προφύλαξης εκτεθεί σε επανειλημμένους κύκλους ψύξεως κάτω του μηδενός
και απόψυξης, ενώ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση κορεσμού, τότε η προφύλαξή του από την ψύξη
πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου αποκτήσει αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 24 MPa για να μην διατρέχει
κίνδυνο βλαβών. Για να μπορεί να αντεπεξέλθει στην θερμική καταπόνηση που δημιουργούν τα
αντιπαγωτικά άλατα θα πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη από 31 MPa. Η αντοχή του
σκυροδέματος επι τόπου εκτιμάται με δοκίμια έργου (παρ 10.3 ΚΤΣ).
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Ο χρόνος διατηρήσεως των καλουπιών προσαρμόζεται ή παρατείνεται αναλόγως.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ξήρανσης της επιφάνειας του σκυροδέματος. Κατά την
διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών είναι πιθανόν ο συνδυασμός σχετικώς υψηλής θερμοκρασίας
σκυροδέματος (7-10°C) με τη χαμηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία περιβάλλοντος (ΣΥ <40%) να
προκαλέσει ταχεία εξάτμιση του σκυροδέματος και πρόκληση ρηγματώσεων «νωπού σκυροδέματος». H
διαβροχή με νερό στις περιπτώσεις αυτές δεν αποτελεί πρακτική λύση, λόγω του κινδύνου δημιουργίας
πάγου, κυρίως στις θέσεις όπου το επιπλέον νερό απορρέει. Η άμεση κάλυψη με πλαστικά φύλλα
θεωρείται ότι παρουσιάζει πολλά πρακτικά πλεονεκτήματα.

5.6

Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή

Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι υψηλή, πράγμα που συμβαίνει
συνήθως το καλοκαίρι, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την
διάστρωση και την συντήρηση του σκυροδέματος, τα οποία αναπτύσσονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 517.
Η διαδικασία παρασκευής και διάστρωσης του σκυροδέματος πρέπει να περιορίζεται χρονικά, ώστε να
αποφεύγεται η άνοδος της θερμοκρασίας του μίγματος. Ο αριθμός των αρμών διακοπής εργασίας πρέπει
να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι επιφάνειες διακοπής εργασίας πρέπει να υφίστανται επιμελημένη
επεξεργασία, όπως τράχυνση και επικάλυψη με βρεγμένες λινάτσες, για να διατηρηθεί η συγκολλητική
ικανότητα του σκυροδέματος που έχει ήδη διαστρωθεί.
Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες στο σκυρόδεμα ενέχουν κίνδυνο για
x ταχύτερη πήξη,
x ταχεία εξάτμιση του νερού,
x δημιουργία θερμικών τάσεων, κατά την ψύξη που ενδεχομένως θα επακολουθήσει τις βραδινές ή
πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας,
x επίτευξη μικρότερων αντοχών σε μεγάλη ηλικία από εκείνες που επιτυγχάνονται με το ίδιο σκυρόδεμα
σε κανονική θερμοκρασία.
Η εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος, εκτός των κινδύνων που ενέχει για την δημιουργία ρηγματώσεων,
είναι δυνατόν να στερήσει από τις επιφανειακές στρώσεις του σκυροδέματος το απαιτούμενο νερό για την
προβλεπόμενη ενυδάτωση. Στις περιπτώσεις αυτές το σκυρόδεμα παρουσιάζει μειωμένη ενυδάτωση, με
συνέπειες στην αντοχή, αλλά κυρίως στην προστασία που παρέχουν οι επιφανειακές αυτές στρώσεις στον
οπλισμό και στο ίδιο το σκυρόδεμα (αυξημένο πορώδες και αυξημένη διαπερατότητα). Είναι επομένως
απαραίτητο να εντατικοποιηθούν ή να προσαρμοστούν κατάλληλα τα μέτρα για την συντήρηση του
σκυροδέματος.
Αν η συντήρηση γίνεται με διαβροχή, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν να γίνονται οι ψεκασμοί σε
συχνότερα διαστήματα γιατί ο ρυθμός εξάτμισης είναι πολύ μεγαλύτερος.
Ο κίνδυνος εμφάνισης ρηγματώσεων νωπού σκυροδέματος πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελική μόρφωση
της επιφάνειας είναι μεγάλος. Στις περιπτώσεις αυτές η περιοχή πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του
σκυροδέματος, και όχι κατευθείαν η επιφάνεια του σκυροδέματος, τροφοδοτείται με νερό υπό μορφή πολύ
μικρών αιωρούμενων σταγονιδίων (εκνεφωμένο νερό). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τοπικά η σχετική
υγρασία και ελαττώνεται ο ρυθμός εξάτμισης. Αντί της χρήσεως εκνεφωμένου νερού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί έγκαιρα υγρό συντήρησης για κάλυψη της επιφάνειας και μερική αδιαβροχοποίησή της.
Εφιστάται η προσοχή ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται υγρό συντήρησης με μεγάλη ικανότητα
παρεμπόδισης της εξάτμισης λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών. Τα παραπάνω μέτρα είναι δυνατόν
να πρέπει να συμπληρωθούν με τοποθέτηση αντιανέμιων πετασμάτων για τη μείωση της ταχύτητας του
ανέμου και σκιαδίων για την προφύλαξη από την ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπαγόμενη αύξηση της
θερμοκρασίας του σκυροδέματος.
Το σκυρόδεμα πρέπει να προφυλάσσεται από απότομη ελάττωση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να
συμβεί λόγω πτώσεως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες ή μετά
από απογευματινή βροχή (ρυθμός μεγαλύτερος από 3 οC ανά ώρα). Η απότομη αυτή πτώση της
θερμοκρασίας θα προκαλέσει ρηγμάτωση στο σκυρόδεμα (βλ παρ 8.1.4)
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Οδηγίες για την αποφυγή ρηγματώσεων στο νεαρό σκυρόδεμα

Στο νεαρό σκυρόδεμα παρατηρούνται τα ακόλουθα είδη ρωγμών:

6.1

Ρωγμές πλαστικού / νωπού σκυροδέματος

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

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

6.2

Ρωγμές από συνίζηση του σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα ως υλικό σύνθετο έχει την τάση να υφίσταται συνίζηση ακόμα και μετά την συμπύκνωσή
του, και καθ’ όσον παραμένει σε πλαστική κατάσταση. Η κατά την κατακόρυφο μετακίνηση της μάζας του
σκυροδέματος εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από τον βαθμό συμπύκνωσης, από τον χρόνο που αυτό
βρίσκεται σε πλαστική κατάσταση, από την κοκκομετρική σύνθεσή του και τη διάσταση βάθους του
στοιχείου.
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Σε περιπτώσεις μικτών διατομών με μεγάλες διαφορές σε πάχος, η συνίζηση αυτή είναι πολύ διαφορετική
και συχνά, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, η διαφορά συνίζησης μεταφράζεται σε ρηγμάτωση στις
περιοχές που συνδέουν τα τμήματα με διαφορετικό βάθος (Σχήμα 1α). Σε άλλες περιπτώσεις, σε ορισμένες
θέσεις υπάρχει οπλισμός ή κάποιο στοιχείο (τμήμα του ξυλοτύπου) που παρεμποδίζει την συνίζηση του
σκυροδέματος, ενώ στα γειτονικά τμήματα αυτή δεν παρεμποδίζεται (Σχήμα 1β).
Το αποτέλεσμα είναι η ρηγμάτωση του σκυροδέματος. Ο βαθμός συμπύκνωσης, το μέγεθος της κάθισης
του σκυροδέματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, το μέγεθος των ράβδων του οπλισμού και το
βάθος τοποθέτησής τους είναι από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο.
Σημειώνεται, ότι οι ρηγματώσεις αυτές μπορούν να επιδιορθωθούν πολύ απλά αν εγκαίρως, πριν το
σκυρόδεμα χάσει την ικανότητά του για συμπύκνωση, εφαρμοστεί τοπικά επιφανειακό κοπάνισμα, ή
επαναδόνηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, απλό μύστρισμα.

α

β

Σχήμα 1 - Ρηγμάτωση από καθίζηση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρωγμών του τύπου αυτού πρέπει:
 να προγραμματισθεί η διάστρωση και συμπύκνωση, έτσι ώστε τα μέλη που έχουν μεγαλύτερο βάθος
να διαστρώνονται και να συμπυκνώνονται πρώτα (και αν είναι δυνατόν με σκυρόδεμα του οποίου το
ελεύθερο νερό - και επομένως και η κάθιση - ελαττώνεται στις υψηλότερες στρώσεις) και να
ακολουθούν τα μέλη με μικρότερο βάθος
 να βελτιωθεί η μελέτη σύνθεσης για να μειωθεί η εξίδρωση του σκυροδέματος.

6.3

Ρωγμές από συστολή ξήρανσης σκληρυνμένου σκυροδέματος

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

6.4

Ρωγμές από θερμοκρασιακές μεταβολές

Στα διάφορα τμήματα μίας κατασκευής από σκυρόδεμα μπορεί να αναπτυχθούν διαφορές θερμοκρασίας
κατά την έννοια του πάχους του στοιχείου, οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε σε εσωτερικές ή εξωτερικές
αιτίες.
Ως εσωτερική αιτία νοείται κυρίως η θερμότητα ενυδάτωσης του τσιμέντου, η οποία αναπτύσσεται τις
πρώτες ημέρες και ώρες και δεν απάγεται εύκολα προς το εξωτερικό της διατομής με αποτέλεσμα, σε
περιπτώσεις στοιχείων σχετικώς μεγάλων διαστάσεων, η θερμοκρασία του εσωτερικού τμήματος να είναι
σημαντικά μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του εξωτερικού.
Οι συνεπαγόμενες παραμορφώσεις λόγω θερμικής συστολής των εξωτερικών στρωμάτων παρεμποδίζονται
από τις στρώσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της διατομής, οι οποίες είναι θερμότερες και δεν έχουν
τάση να συσταλλούν. Το αποτέλεσμα είναι ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων και ρηγμάτωση.
Στις εξωτερικές αιτίες συμπεριλαμβάνονται οι θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος οι οποίες
επιβάλλουν ακόμη και σε στοιχεία μικρών σχετικά διαστάσεων θερμικές διαφορές μεταξύ εξωτερικών
στρώσεων και εσωτερικών στρώσεων ή κάτω στρώσεων αν οι στρώσεις αυτές εδράζονται πάνω σε άλλο
υλικό (π.χ. εδαφική στρώση) που δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι πλάκες σκυροδέματος που εδράζονται επί εδαφικών ή άλλων στρώσεων.
Η ανώτερη πλευρά της πλάκας επηρεάζεται έντονα από τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος
ενώ ο πυθμένας της πλάκας προστατεύεται από τη στρώση έδρασης και δεν παρουσιάζει αυτές τις
μεταβολές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται θερμοκρασιακή διαφορά κατά την έννοια του
πάχους με αποτέλεσμα την κύρτωση των στοιχείων, η οποία όταν παρεμποδίζεται προκαλεί ανάπτυξη
εφελκυστικών τάσεων (στη λιγότερο θερμαινόμενη πλευρά) και ενδεχομένως ρηγμάτωση.
Σημειώνεται ότι τάσεις στο σκυρόδεμα μπορεί επίσης να αναπτυχθούν και από μη ευθύγραμμη κατανομή
της θερμοκρασίας μέσα στη μάζα του.
Το μέγεθος των αναπτυσσόμενων τάσεων εξαρτάται από την γεωμετρία του στοιχείου, την θερμοκρασιακή
διαφορά, το μέγεθος της παρεμπόδισης της μετακίνησης, το μέτρο ελαστικότητας και τον ερπυσμό χαλάρωση του σκυροδέματος.
Η αποφυγή των ρηγματώσεων αυτού του τύπου για το νεαρό σκυρόδεμα επιτυγχάνεται με μέτρα τα οποία
κυρίως ελαττώνουν τις θερμοκρασιακές διαφορές, όπως:
 Κάλυψη των επιφανειών του σκυροδέματος για να μην πέσει η θερμοκρασία των επιφανειακών
στρώσεων σημαντικά (τις βραδυνές ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας από τη
σκυροδέτηση) σε σχέση με την θερμοκρασία του πυρήνα της διατομής.
 Μείωση της ανάπτυξης μεγάλης σχετικώς θερμοκρασίας στις εσωτερικές περιοχές της διατομής
(πυρήνας) με χρήση τσιμέντων με χαμηλή θερμοκρασία ενυδάτωσης, με ψύξη του σκυροδέματος
ώστε η αρχική του θερμοκρασία διάστρωσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και με μείωση της
ποσότητας του τσιμέντου.
 Για τις διατομές μεγάλων διαστάσεων
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 διάστρωση του σκυροδέματος κατά στρώσεις με χρονική απόσταση για κάθε στρώση, έτσι ώστε να
δίνεται ο χρόνος για απαγωγή της παραγόμενης θερμότητας,
 τεχνητή ψύξη του σκυροδέματος με κυκλοφορία
ενσωματούμενους στη μάζα του σκυροδέματος.

7

ψυχρού

νερού

μέσα

σε

σωλήνες

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

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

αν τα υλικά είναι τα προδιαγραφόμενα,

β)

αν η συντήρηση διαρκεί για όσο διάστημα και με τον ρυθμό που προβλέπεται,

γ)

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

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συντήρησης και εν γένει πρόοδος της σκληρύνσεως ελέγχεται με
δοκίμια, τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό (δοκίμια του έργου). Οι
αντοχές αυτών των δοκιμίων δεν θα λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους συμμορφώσεως.
Ο ΚτΕ δικαιούται να προβεί στον έλεγχο του σκυροδέματος του έργου, ως τελικού προϊόντος, στο οποίο
συμμετέχουν το υλικό, η συμπύκνωση και η συντήρηση. Ο τρόπος ελέγχου και τα κριτήρια συμμορφώσεως
θα προβλέπονται και θα ορίζονται στη σύμβαση. Ενδεικτικά, και αν δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη
σύμβαση, ο έλεγχος θα γίνεται με τη λήψη με 6 ή 12 καρώτων (αναλόγως ελεγχομένης ποσότητας),
διαμέτρου και ύψους 10 cm, από τυχαίες, χαρακτηριστικές θέσεις, όχι πριν από την πάροδο 28 ημερών
από της διαστρώσεως. Το ελεγχόμενο σκυρόδεμα θα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης
και της συμβάσεως, αν ο μέσος όρος των αντοχών θραύσεως των καρώτων δεν είναι μικρότερος από το
0,85 της απαιτούμενης αντοχής και συγχρόνως κανένα καρώτο δεν παρουσιάζει αντοχή μικρότερη από το
0,75 της απαιτούμενης. «Μη καταστρεπτικοί» έλεγχοι μπορούν επίσης να ληφθούν υπ’ όψη, σε περίπτωση
αποκλίσεως από τους πιο πάνω κανόνες.

8

Όροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

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

9

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται χωριστά, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε οικείο άρθρο
του Τιμολογίου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00,
κεφ. 10.
.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός ελαχίστων απαιτήσεων για την λειτουργία
των εργοταξιακών συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος, με αναμικτήρα βιαίας αναμίξεως.
Η προδιαγραφή αυτή δεν αφορά τις εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος με ξηρά φόρτωση. Σε
περίπτωση που επιτρέπεται από την σύμβαση να γίνει χρήση τέτοιας εγκαταστάσεως, αυτή θα πρέπει να
εγκριθεί από την Επίβλεψη μετά την διεξαγωγή των ελέγχων ομοιομορφίας του σκυροδέματος, που
προβλέπονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 206-1 και ΕΛΟΤ 346 και το Παράρτημα Β (§ 12.1.1.12 και
12.1.1.11) του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -- Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση.

ΕΛΟΤ EN 12620

Aggregates for concrete - Αδρανή για σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ ΕΝ 45501

Metrological aspects of non-automatic weighing instruments -- Μετρολογικές απαιτήσεις
μη αυτομάτων οργάνων ζυγίσεως.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. Ισχύουν οι ορισμοί που
περιλαμβάνονται στην πργρ. 3 του ΚΤΣ.

4

Κατάταξη συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος

Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες Α, Β, Γ με τα εξής
χαρακτηριστικά:

4.1

Συγκροτήματα κατηγορίας Α

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος τα οποία διαθέτουν κατ’
ελάχιστον τον εξής εξοπλισμό:
α.

Αναμικτήρας σκυροδέματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 m3 σε νωπό συμπυκνωμένο σκυρόδεμα
με μονό, οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα.

β.

Ζυγιστήρια αδρανών υλικών και τσιμέντου, με ζυγαριές (μηχανικές) και αναλογική ή ψηφιακή
σύνδεση, οι οποίες θα διακριβώνονται με πρότυπα βάρη ανά έξι μήνες.

5
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γ.

Δοσομέτρηση νερού και προσθέτων κατ’ όγκον με λιτρομετρητή ή κατά βάρος με ζυγιστήριο νερού
και προσθέτων (προαιρετικό).

δ.

Χειροκίνητη λειτουργία του συγκροτήματος με ηλεκτρικό πίνακα.

ε.

Αποθήκευση των υλικών είτε σε διάταξη “τύπου αστέρα” είτε με σιλό φόρτωσης των υλικών
(ξεχωριστά για κάθε κλάσμα, άμμος – γαρμπίλι – σκύρα).

στ. Χειριστή συγκροτήματος πεπειραμένο (200 ώρες εμπειρίας).

4.2

Συγκροτήματα κατηγορίας Β

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος για τα οποία ισχύουν
όλες οι απαιτήσεις της κατηγορίας Α, με τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:
α.

Αναμικτήρας σκυροδέματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,0 m3 σε νωπό συμπυκνωμένο σκυρόδεμα
με οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα.

β.

Ζύγιση κατά βάρος όλων των υλικών με τις ανοχές και ακρίβειες ζυγίσεων που προβλέπονται στο
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1. Τα ζυγιστήρια θα αυτά διακριβώνονται με πρότυπα βάρη ανά εξάμηνο.

γ.

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

δ.

Αποθήκευση αδρανών μόνο σε σιλό είτε σε οριζόντια διάταξη είτε σε κατακόρυφη ξεχωριστά για
κάθε κλάσμα και με σύστημα (βιντεοκάμερα) παρακολούθησης εκφόρτωσης των αδρανών στα
σιλό.

ε.

Ύπαρξη ζυγιστηρίου για τουλάχιστον (2) πρόσθετα σκυροδέματος, κατά βάρος. Ξεχωριστά
διαμερίσματα προσθέτων σε περίπτωση που αυτά αντιδρούν μεταξύ τους.

στ. Ύπαρξη μετρητή υγρασίας αδρανών, στο ή στα Σιλό της άμμου.
ζ.

Φίλτρα τσιμέντου στα σιλό τσιμέντου (περιβαλλοντική προστασία)

η.

Τυπική απόκλιση: S60 μικρότερη από 3,5 MPa (στην περίπτωση που η προμήθεια σκυροδέματος
γίνεται από εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέματος αυτή θα προκύπτει από Μητρώα ή Αρχείο Αντοχών)

θ.

Έμπειρος χειριστής συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος.

4.3

.

Συγκροτήματα κατηγορίας Γ

Προκειμένου περί κατασκευής «μεγάλου έργου» κατά την έννοια της παργρ. 13.5 του ΚΤΣ, επιτρέπεται η
παραγωγή σκυροδέματος μόνο με συγκρότημα αυτής της κατηγορίας.
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, για τα οποία ισχύουν όλες
οι απαιτήσεις της Κατηγορίας Β με τις παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις:

6

α.

Αναμικτήρες σκυροδέματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 2,0 m3 και παραγωγικής ικανότητος
τουλάχιστον 80 m3/h σε νωπό συμπυκνωμένο σκυρόδεμα, με απλό ή δίδυμο οριζόντιο άξονα
βίαιης ανάμιξης.

β.

Ζύγιση κατά βάρος με ηλεκτροδυναμόμετρα (δυναμοκυψέλες - load cells) όλων των υλικών όπως
αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων. Η ζύγιση των αδρανών θα γίνεται σε
εγκαταστάσεις που φέρουν τουλάχιστον 4 ηλεκτροδυναμόμετρα και διατάξεις μέσα στο σιλό για την
ομαλή ροή των αδρανών, χωρίς την απ’ ευθείας εξάσκηση πίεσης στην έξοδο του σιλό αδρανών
(ρυθμιζόμενο τρίγωνο εκροής αδρανών, αναλόγως καιρικών συνθηκών).
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γ.

Αυτοματισμοί λειτουργίας, ζύγισης, ανάμιξης, φόρτωσης/εκφόρτωσης σκυροδέματος, σύστημα
ηλεκτρονικής καταγραφής και εκτύπωσης των ζυγιζομένων υλικών είτε σε ειδικό έντυπο είτε απ’
ευθείας στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Παραγωγής του σκυροδέματος

δ.

Τυποποιημένη διαδικασία παραλαβής των υλικών με υπογραφή του παραλαμβάνοντος σε κάθε
Δελτίο Αποστολής τους. Αποθήκευση υλικών σε ιδιαίτερα σιλό, με διαδικασίες ελεγχόμενες από τον
χειριστή του μίξερ (μέσω βιντεοκάμερας).

ε.

Εγκατάσταση υγρομέτρου μικροκυμάτων για την μέτρηση της υγρασίας της άμμου, με αυτόματη
διόρθωση της συνθέσεως του σκυροδέματος.

στ. Λειτουργία φίλτρων συγκράτησης σκόνης στα ζυγιστήρια, για την αποφυγή ρύπανσης του
περιβάλλοντος και λήψη μέτρων προστασίας από τον θόρυβο, κατά την λειτουργία της
εγκατάστασης. Ο θάλαμος ελέγχου και χειρισμών του συγκροτήματος ός θορύβου και της σκόνης,
τόσο των ζυγιστηρίων του συγκροτήματος όσο και του δωματίου (καμπίνας) του χειριστού με
ηχομονωτικά panels
ζ.

Μέριμνα και σχεδιασμός για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων περί ασφαλείας εργαζομένων
(κιγλιδώματα ασφαλείας, αντιολισθηρά δάπεδα εργασίας, κονιοσυλλέκτες κλπ).

η.

Διακρίβωση των ζυγιστηρίων των υλικών με πρότυπα βάρη, ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45501.

θ.

Λειτουργία εργαστηρίου στο οποίο θα εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1 και τον ΚΤΣ. Επίσης στη μονάδα θα υπάρχουν διαγράμματα
υπολογισμού της τυπικής απόκλισης S60 σύμφωνα με τις διατάξεις (§ 12.1.1.7) του ΚΤΣ, η οποία
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 MPa (για τάξη κατηγορίας αντοχής C 25/30 και άνω).

ι.

Τήρηση βιβλίου συντήρησης του συγκροτήματος.

κ.

Έμπειρος χειριστής συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος.

5

Παραγωγική διαδικασία - πιστοποιητικά

Για την κάθε κατηγορία Α, Β, Γ θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες
παραγωγής και να τηρούνται τα εξής πιστοποιητικά.

5.1

Συγκροτήματα κατηγορίας Α

α.

Πιστοποιητικά διακρίβωσης ζυγιστηρίων υλικών με πρότυπα βάρη (τουλάχιστον δυο φορές
ετησίως). Διακρίβωση μετρητή νερού.

β.

Πίνακας προέλευσης όλων των υλικών (πρώτων υλών) όπως:
-

Αδρανή υλικά : Λατομείο, μηχανικά χαρακτηριστικά

-

Τσιμέντο : Εργοστάσιο παραγωγής, κατηγορίες ανά χρήση

-

Πρόσθετα : Τύπος προσθέτου, εταιρεία παραγωγής

-

Νερό : Δίκτυο, χημική ανάλυση για κάθε γεώτρηση ή άλλη πηγή

γ.

Πίνακας αναλογιών ποσοτήτων υλικών ανά κατηγορία σκυροδέματος, σε kg/m3 ή σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο κλάσμα του m3 (π.χ. 0,5 m3, 1,25 m3), σε περίπτωση παραγωγής σε χαρμάνια
διαφορετικά του 1 m3, για την διευκόλυνση του χειριστή.

δ.

Διαδικασία καθαρισμού των υλικών, όταν αποθηκεύονται σε “αστέρα”, στην “μύτη” του αστέρα
όπου συσσωρεύεται παιπάλη, και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού, τουλάχιστον ανά
τρίμηνο. Καθαρισμός ανά τρίμηνοκαι των δεξαμενών νερού.

7
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Βιβλίο συντήρησης του συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος, όπου θα αναγράφονται οι
τακτικές συντηρήσεις (τουλάχιστον ανά εξάμηνο).

στ. Τήρηση φακέλου ποιότητος με τα πιστοποιητικά υλικών και τα αποτελέσματα δοκιμών από τα
εργαστήρια που προβλέπονται στον ΚΤΣ (§ 15.7 και 15.8).
ι.

Χειριστής συγκροτήματος με προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών.

5.2

Συγκροτήματα κατηγορίας Β

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Κατηγορία Α (§ 5.1) και επιπλέον τα εξής:
α.

Πίνακας στον οποίο να αναφέρονται τόσο η προέλευση και οι αναλογίες, και οι ποσότητες των
υλικών σε kg/m3, και ανά παραγόμενο μέγεθος χαρμανιού, καθώς και η αναμενόμενη κατηγορία
εργασιμότητος του σκυροδέματος (S1, S2, S3, S4, S5).

β.

Βιβλίο τριμηνιαίας τακτικής συντήρησης του συγκροτήματος.

γ.

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

δ.

Ελάχιστος επί τόπου εργαστηριακός εξοπλισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει συσκευές και όργανα
τουλάχιστον για τις δειγματοληψίες των υλικών (μήτρες λήψεως δοκιμίων σκυροδέματος,
υποδοχείς, μονότροχο, συσκευές κάθισης, συσκευές δειγματοληψίας αδρανών υλικών κλπ), καθώς
και εβδομαδιαίο πρόγραμμα ελέγχων.

ε.

Μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις αναφοράς ποιότητος προς την Διεύθυνση της Εταιρείας από τον
Υπεύθυνο Παραγωγής και Ποιότητος της Μονάδος Σκυροδέματος, οι οποίες θα είναι στην διάθεση
της Επίβλεψης.

ζ.

Χειριστής συγκροτήματος με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία βάσει πιστοποιητικών.

5.3

Συγκροτήματα κατηγορίας Γ

Ισχύουν όσα προαναφέρονται για την Κατηγορία Β (§ 5.2) και επιπλέον τα εξής:
α.

Ηλεκτρονική εκτύπωση και αναρτημένος πίνακας αναλογιών όλων των υλικών σε kg/m3 στο
χειριστήριο, ανά κατηγορία σκυροδέματος και κατηγορία εργασιμότητος.

β.

Τήρηση αρχείου ζυγίσεως υλικών από τον εκτυπωτή.

γ.

Διακρίβωση, ανά εξάμηνο, του μετρητή υγρασίας δια μικροκυμάτων, ή σε κάθε περίπτωση ακραίων
μεταβολών των κλιματολογικών συνθηκών (χιόνι, καύσωνας, κλπ.) και τήρηση αντίστοιχου
αρχείου.

δ.

Τήρηση φακέλου ποιότητος πρώτων υλών με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητος (αδρανή,
τσιμέντο, νερό και πρόσθετα) και φακέλου ποιότητος σκυροδέματος. Στον φάκελο θα υπάρχουν
πλήρεις μελέτες συνθέσεως σκυροδέματος στις οποίες θα έχει γίνει μέτρηση της απώλειας
κάθισης, (loss of slump) τουλάχιστον για τα χρονικά διαστήματα 0+30’, 0+60’ και 0+90΄. Θα
περιλαμβάνονται επίσης ειδικές συνθέσεις σκυροδέματος με πρακτικά μηδενική απώλεια κάθισης,
με χρήση καταλλήλων προσθέτων σκυροδέματος.

ε.

Πλήρες Εργαστήριο ελέγχου ποιότητος αδρανών υλικών και σκυροδέματος με τον ελάχιστο
απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των δειγματοληψιών υλικών και την δυνατότητα, κατ’
ελάχιστον, εκτέλεσης ελέγχων αδρανών, σκυροδέματος και μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος, ως
εξής:

i.

Αδρανή υλικά
-

8

Δειγματοληψία αδρανών
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-

Τετραμερισμός αδρανών

-

Ξήρανση υλικών σε φούρνο

-

Προσδιορισμός υγρασίας

-

Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών

Σκυροδέματος
-

Δειγματοληψία σκυροδέματος

-

Λήψη δοκιμίων σκυροδέματος

-

Συντήρηση δοκιμίων σε πρότυπο θάλαμο ή δεξαμενή νερού

-

Θραύση των δοκιμίων σκυροδέματος

-

Δοκιμή κάθισης (slump)

-

Φαινόμενο βάρος σκυροδέματος

-

Min-Max εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

iii. Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος
-

Ζύγιση υλικών παρασκευής σκυροδέματος

-

Μέτρηση ομοιομορφίας υλικών

-

Ανάμιξη υλικών σε αναμικτήρα τουλάχιστον 50 λίτρων

-

Μέτρηση περιεκτικότητας αέρα του σκυροδέματος

-

Μέτρηση κάθισης συναρτήσει του χρόνου (απώλεια κάθισης)

-

Μέτρηση φαινομένου βάρους σκυροδέματος

-

Ειδικές μελέτες συνθέσεως σκυροδέματος με χρήση ειδικού προσθέτου για διασφάλιση
πρακτικά μηδενικής απώλειας κάθισης (εντός 2 ωρών)

Οι υπόλοιπες δοκιμές που προβλέπονται από τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12620, ΕΛΟΤ EN 206-1 και
τον ΚΤΣ-97 κλπ. μπορούν να εκτελούνται σε εξωτερικά ιδιωτικά ή Δημόσια Εργαστήρια, και θα
τηρείται στη Μονάδα αντίστοιχο Αρχείο.
στ. Αρχείο ελέγχων, εκθέσεων, αναφορών Ποιότητας του Υπευθύνου Παραγωγής και Ποιότητος προς
την Διεύθυνση της Εταιρείας, οι οποίες προκειμένου περί Ετοίμου Σκυροδέματος πρέπει να είναι
συντεταγμένες από Διπλωματούχο Μηχανικό (§ 12.1.1.3 του ΚΤΣ).
Οι παραπάνω αναφορές θα είναι στην διάθεση της Επίβλεψης. Στις παραπάνω αναφορές θα
επιβεβαιώνεται ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης S60 (§ 12.1.1.7 του ΚΤΣ-97) παραμένει μικρότερη
από 2,5 MPa, για κάθε εξηντάδα δοκιμίων. Στην περίπτωση Εργοταξιακού Σκυροδέματος Μεγάλων
Έργων (§ 13.5 του ΚΤΣ), αν η S60 διαφέρει από την τυπική απόκλιση S της μελέτης συνθέσεως
σκυροδέματος, που ήδη χρησιμοποιείται περισσότερο από ± 0,5 MPa, τότε θα ακολουθείται η
διαδικασία της § 13.5.7 του ΚΤΣ και θα υπολογίζεται νέα απαιτούμενη αντοχή (fa) με ελάχιστη
επιτρεπτή τιμή S=3 MPa.
ζ.

6

Ο χειριστής του συγκροτήματος θα διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης ειδικής εκπαίδευσης σε
εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητος.

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 “Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος”, με τον όρο της προσκόμισης των πιστοποιητικών υλικών και ελέγχων και τήρησης των
απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής, όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής σκυροδέματος ανά
κατηγορία συγκροτήματος Α, Β, Γ.
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Όροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό κεφάλαιο της Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
“Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”, με τις επιπλέον επισημάνσεις για την ασφάλεια, υγεία και
προστασία περιβάλλοντος που απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Προγιαγραφή για την
εκάστοτε Κατηγορία Α, Β, Γ.
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Βιβλιογραφία
-
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι τεχνικές δόνησης του σκυροδέματος, το πεδίο
εφαρμογής τους και η ορθή πρακτική κατά περίπτωση, με σκοπό την συμπύκνωση του σκυροδέματος στον
βαθμό που απαιτείται για την απόκτηση της προδιαγεγραμμένης τελικής αντοχής και των λοιπών ιδιοτήτων
του, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό ικανοποιεί τα κριτήρια συμμόρφωσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών
κειμένων, χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Συμπύκνωση σκυροδέματος

Είναι η διαδικασία απομάκρυνσης του εγκλωβισμένου αέρα από το νωπό σκυρόδεμα αμέσως μετά την
χύτευσή του στον ξυλότυπο και η επίτευξη της μέγιστης πυκνότητάς του, μέσω της τακτοποίησης των
αδρανών σε πυκνή διάταξη.
Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε αέρα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στον ξυλότυπο μπορεί να
φθάσει το 5%.
Η επίδραση της συμπύκνωσης στην αντοχή και την διαπερατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκτμάται ότι η
αύξηση της περιεκτικότητας σε αέρα κατά μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση της αντοχής της τάξης
των 500 kPa.
Κάποιος βαθμός συμπύκνωσης σκυροδέματος με μεγάλη ρευστότητα μπορεί να επιτευχθεί με συμπίεση,
τύπανση (κοπάνισμα) ή άλλες πρόχειρες μεθόδους. Πλήρης συμπύκνωση επιτυγχάνεται συνήθως με
εφαρμογή δόνησης, η οποία προκαλεί την προσωρινή μείωση της τριβής και πρόσφυσης μεταξύ των
συστατικών του σκυροδέματος, αυξάνει την ρευστότητα και οδηγεί στην απομάκρυνση του αέρα και την
πυκνότερη αναδιάταξη των κόκκων.
Κατά την εφαρμογή της δόνησης η περίσσεια του νερού και του τσιμεντοπολτού, της πάστας καθώς και ο
εγκλωβισμένος αέρας οδηγούνται προς την επιφάνεια. Το νερό μειώνει το ιξώδες του τσιμεντοπολτού με
αποτέλεσμα να μειώνονται οι εσωτερικές τριβές μεταξύ των κόκκων και να αυξάνεται προσωρινά η
ρευστότητα του σκυροδέματος.
Οι κόκκοι των υλικών δονούνται και μετακινούνται υπό την επίδραση του βάρους τους, αλλά και της
προσφερόμενης από τον δονητή ενέργειας, δημιουργώντας την μέγιστη πυκνότητα ιστού. Ο τσιμεντοπολτός
αναδύεται στην επιφάνεια γεμίζοντας τα κενά, σφηνώνοντας τα αδρανή και δημιουργώντας δεσμούς με
αυτά.
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η συχνότητα δόνησης προσεγγίζει την ιδιοσυχνότητα των
συστατικών του σκυροδέματος (εξαρτάται από το μέγεθος των αδρανών). Μεγάλα αδρανή έχουν μικρότερη
ιδιοσυχνότητα και μικρά αδρανή έχουν μεγαλύτερη, οπότε η μετακίνηση αδρανών μεγάλης διαμέτρου
επιτυγχάνεται με μικρές συχνότητες, ενώ η μετακίνηση μικρών αδρανών με μεγαλύτερες. Πειραματικά (για
το σύνηθες σκυρόδεμα με αδρανή έως 32 mm) έχει αποδειχθεί ότι η καλύτερη συμπύκνωση επιτυγχάνεται
με δόνηση μεταξύ 11.000 και 12.000 στροφών ανά λεπτό (180 - 200 Hz).
Η σύνθεση του σκυροδέματος (λόγος νερού προς τσιμέντο, ρευστότητα - κάθιση, πυκνότητα, ειδικό βάρος
και σχήμα αδρανών), προσδιορίζει την απαιτούμενη συμπύκνωση και κατά συνέπεια τον τρόπο με τον
οποίο αυτή θα επιτευχθεί. Εάν ο τσιμεντοπολτός βρίσκεται σε περίσσεια, το σκυρόδεμα είναι πολύ
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πλαστικό και απαιτείται μικρότερη δόνηση καθώς μεγάλο μέρος της σχετικής μετακίνησης μεταξύ των
αδρανών επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο, δια βαρύτητας. Εάν το σκυρόδεμα είναι ύφυγρο απαιτείται
ισχυρότερη δόνηση για την ρευστοποίησή του.

3.2

Δονητικοί κόπανοι, δονητικές πλάκες και δοκοί, δονητικοί οδοστρωτήρες

Είναι βενζινοκίνητοι ή πετρελαιοκίνητοι δονητές με δονούμενες πλάκες, δοκούς ή κυλίνδρους.
Χρησιμοποιούνται τόσο για την συμπύκνωση του σκυροδέματος όσο και για την συμπύκνωση
επιχωμάτων.
Είναι κατάλληλοι για συμπύκνωση ύφυγρου σκυροδέματος κατηγορίας κάθισης S1 έως S2 σε στρώσεις
πάχους έως 20 cm.
Υπάρχουν μηχανήματα διαφόρων μεγεθών. Κριτήρια επιλογής είναι το μέγεθος της φυγόκεντρης δύναμης
που παράγουν και το πλάτος της πλάκας ή του τυμπάνου. Η συμπύκνωση εφαρμόζεται μέχρις ότου η
επιφάνεια του σκυροδέματος ομαλοποιηθεί και αποκτήσει υγρή και ομοιόμορφη όψη.
Οι δονητικοί οδοστρωτήρες είναι κατάλληλοι για οδοστρώματα από ύφυγρο συμπυκνούμενο σκυρόδεμα
(RCC: Roller Compacted Concrete).
Οι δονητικές δοκοί θα χρησιμοποιούνται, μετά από συμπύκνωση που έγινε με εσωτερικούς δονητές, σε
πλάκες με ιδιαίτερες απαιτήσεις επιπεδότητας. Μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης για την συμπύκνωση
πλακών με πάχος έως 20 cm, κατηγορίας S3 και S4 αλλά με την προϋπόθεση ότι η συμπύκνωση στις
δοκούς και κοντά στους ακραίους ξυλότυπους θα γίνεται με εσωτερικούς δονητές.
Η χρήση τους επιβάλλεται στις πλάκες επί εδάφους.

3.3

Εξωτερικοί δονητές (ξυλοτύπου)

Διακρίνονται σε ηλεκτροκίνητους και πεπιεσμένου αέρα. Η δόνηση δημιουργείται από την περιστροφή
έκκεντρης μάζας. Οι δονητές θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας στην
περιοχή μεταξύ 4500 δονήσεων ανά λεπτό (75 Hz) και 9000 δονήσεων ανά λεπτό (150 Hz).
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων και για σκυροδετήσεις με
ολισθαίνοντες σιδηρότυπους (π.χ. βάθρων γεφυρών).
Μπορεί να είναι σταθεροί (σε συγκεκριμένο σημείο του καλουπιού), κινητοί ή/και να τοποθετούνται στα
στηρίγματα του καλουπιού και όχι απ’ ευθείας στην επιφάνειά του. Στα κατακόρυφα στοιχεία, συνήθως, η
θέση τοποθετήσεώς τους παρακολουθεί την περιοχή της εκάστοτε στάθμης διαστρωνομένου σκυροδέματος.
Η χρήση των δονητών αυτών και η επιλογή της θέσης τους θα γίνεται μόνον από έμπειρους τεχνικούς.

3.4

Εσωτερικοί δονητές

Οι εσωτερικοί δονητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
Δονητές με εύκαμπτο κινητήριο άξονα
Αποτελούνται από:
-

-

Κινητήρια διάταξη (πετρελαίου, βενζίνης ή ηλεκτρική).
Εύκαμπτο άξονα μετάδοσης της κίνησης εντός σταθερού ελαστικού περιβλήματος (οπλισμένου
ελαστικού σωλήνα).
Δονούμενο στέλεχος, σε διαμέτρους από 18 mm έως 75 mm, με ταχυσύνδεσμο προσαρμογής στον
ελαστικό άξονα μετάδοσης κίνησης.

Η δόνηση δημιουργείται από την περιστροφή έκκεντρης μάζας στο στέλεχος του δονητή (ρύγχος).
Οι στροφές μπορούν να ρυθμίζονται με κατάλληλο μηχανισμό (πολλαπλασιαστή).
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Οι δονητές της κατηγορίας αυτής έχουν μικρή διάμετρο στελέχους και είναι κατάλληλοι σε περιπτώσεις
ύπαρξης πυκνού οπλισμού, για στοιχεία με μικρές διαστάσεις, καθώς και για τις σκυροδετήσεις κόμβων ή
προκατασκευασμένων στοιχείων.
Η εμβέλεια (μήκος σωλήνα μετάδοσης της κίνησης) είναι περιορισμένη με συνέπεια την ανάγκη συχνής
μετακίνησης του κινητήρα (συνήθως απαιτείται η χρησιμοποίηση πρόσθετου εργάτη για τις μετακινήσεις
αυτές).
Δονητές με ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένον στο στέλεχος
Λειτουργούν υπό τάση 380, 220 ή 42 Volts. Ο ηλεκτρικός κινητήρας και η έκκεντρη μάζα βρίσκονται στο
στέλεχος. Το βάρος τους επηρεάζεται από την τάση λειτουργίας τους (οι χαμηλής τάσεως είναι σχετικώς
βαρύτεροι). Έχουν εμβέλεια από 15 έως 25 μέτρα. Συνήθως διατίθενται σε διαμέτρους από 30 mm έως 80
mm. Ο χειρισμός τους γίνεται από ένα μόνο τεχνίτη.
Είναι ιδιαίτερα ευπαθείς όταν λειτουργούν στον αέρα (εκτός σκυροδέματος).
Πνευματικοί δονητές
Τροφοδοτούνται από αεροσυμπιεστή. Διακρίνονται σε παλινδρομικούς/κρουστικούς, περιστροφικούς ή
κινούμενης σφαίρας. Μετά την εκτόνωση ο αέρας διαφεύγει μέσα από σωλήνα χαμηλής πίεσης που
περιβάλλει τον σωλήνα τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα.
Στους εμβαπτιζόμενους δονητές πεπιεσμένου αέρα η κινητήρια διάταξη συνήθως ευρίσκεται εκτός του
στελέχους, οπότε η διάμετρος του σωλήνα και το βάρος του στελέχους είναι μικρά. Το μειονέκτημα των
δονητών αυτών είναι το περιορισμένο μήκος του σωλήνα προσαγωγής αέρα (διαφορετικά προκύπτει
υπερβολική πτώση πίεσης) το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2,00 m.
Η συχνότητα δόνησης των πνευματικών δονητών εξαρτάται σημαντικά από την συνεκτικότητα του
σκυροδέματος. Η συχνότητα δόνησης στο σκυρόδεμα μπορεί να είναι ακόμη και 60% μικρότερη από την
συχνότητα δόνησης στον αέρα. Εάν το σκυρόδεμα είναι πολύ συνεκτικό η συχνότητα δόνησης θα μειωθεί
σημαντικά και επίσης θα μειωθεί η ακτίνα ενεργείας του δονητή.

4

Απαιτήσεις

Για τη συμπύκνωση του σκυροδέματος χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία, συσκευές και μέθοδοι:
-

Δονητικοί κόπανοι

-

Οδοστρωτήρες (δονητικοί)

-

Επιφανειακοί δονητές (δονητικές πλάκες, δονητικές δοκοί)

-

Εσωτερικοί δονητές (εμβαπτιζόμενοι)

-

Εξωτερικοί δονητές (ξυλοτύπου)

-

Σιδερόβεργες

-

Κτύπημα ξυλοτύπου

-

Επαναδόνηση

Η καταλληλότητα κάθε μεθόδου ή τύπου εξοπλισμού εξαρτάται από την κάθιση του σκυροδέματος, η οποία
αποτελεί δείκτη της εργασιμότητος. Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και τον ΚΤΣ η κάθιση
διακρίνεται στις κατηγορίες S1 έως S5. Η κατηγορία κάθισης S5, γενικώς, δεν χρειάζεται δόνηση.
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Έξοπλισμός/μέθοδος

©

κατηγορία κάθισης
S1

S2

Κόπανος

*

*

Δονούμενος οδοστρωτήρας

*

*

Δονητική πλάκα

*

Δονητική δοκός

*

*

S3

S4

*

*

Εσωτερικός δονητής

*

*

*

Εξωτερικός δονητής

*

*

*

*

*

Κτύπημα ξυλότυπου
Μπετόβεργα

*

*

Επαναδόνηση

*

*

5

ΕΛΟΤ

Δονητική συμπύκνωση

5.1. Γενικά
Επισημαίνεται ότι δεν ενδείκνυται ή και απαγορεύεται η χρήση εσωτερικού δονητή στην περίπτωση πολύ
συνεκτικού σκυροδέματος με κάθιση S1 ή S2, που παρουσιάζει τις ενδείξεις:
-

Ο δονητής δεν βυθίζεται στο σκυρόδεμα με το ίδιο βάρος του και πρέπει να εφαρμοσθεί πρόσθετη
δύναμη για να εισχωρήσει.

-

Η οπή που δημιουργείται στο σκυρόδεμα με την είσοδο του δονητή δεν κλείνει όταν αυτός
αποσύρεται.

Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις σκυροδεμάτων με υψηλή ρευστότητα (κάθιση S4 ή S5) – η χρήση
εσωτερικών δονητών μπορεί να οδηγήσει σε απόμειξη του σκυροδέματος.

5.2

Επιλογή δονητή

Η επιλογή του εσωτερικού δονητή γίνεται με βάση την εργασιμότητα του νωπού σκυροδέματος όπως αυτή
εκφράζεται από την κατηγορία κάθισης (Πίνακας παραγράφου 2.2).
Οι συνήθεις, τυποποιημένες διάμετροι στελέχους των εσωτερικών δονητών είναι 30, 40, 48, 57 και 65 έως
80 mm. Διατίθενται επίσης δονητές Φ18 έως 25 mm κατάλληλοι για εργαστήρια ή για περιπτώσεις πυκνού
οπλισμού, καθώς και δονητές με διάμετρο στελέχους έως 150 mm για χρήση σε σκυροδετήσεις μεγάλου
πάχους (mass concrete), με μεγάλων διαστάσεων αδρανή.
Για την εκλογή του δονητή θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Απόσταση οπλισμού
Η διάμετρος του δονητή και η απόσταση των ράβδων θα είναι τέτοια ώστε η εισχώρηση και η ανάσυρση
του δονητή να γίνεται χωρίς την ανάγκη επιβολής ιδιαίτερης δύναμης για την δίοδο μεταξύ των ράβδων
οπλισμού, πράγμα που πέραν της κακής συμπύκνωσης έχει ως αποτέλεσμα και την βλάβη του ίδιου του
δονητή.
Η δόνηση των ράβδων οπλισμού έχει ως αποτέλεσμα την «εκτίναξη» των μεγαλύτερων κόκκων από τη
ράβδο και την συγκέντρωση λεπτόκοκκου υλικού στην περίμετρό της, πράγμα που οδηγεί σε μία μορφή
απόμιξης και στην τοπική μείωση της προσφύσεως.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι δονητές μικρής διαμέτρου έχουν περιορισμένη ακτίνα δράσεως, οπότε
απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επαρκή δόνηση του σκυροδέματος. Σε στοιχεία με μεγάλη
πυκνότητα οπλισμού συνιστάται να προβλέπονται (κατά τη μελέτη και το σιδέρωμα) θέσεις για την είσοδο
του δονητή.
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Όγκος σκυροδέτησης
Συνήθως οι δονητές έχουν θεωρητική απόδοση από 5 m3/h έως 50 m3/h, ανάλογα με την διάμετρο, το
μήκος του στελέχους τους και την ρευστότητα του σκυροδέματος. Ο υπολογισμός του αριθμού των
απαιτουμένων δονητών πρέπει να γίνεται με βάση απόδοση ίση προς το 70% της θεωρητικής.
Ακτίνα ενεργείας του δονητή
Η ακτίνα του νοητού κυλίνδρου στον οποίο μεταδίδεται η δόνηση κατά την είσοδο του δονητή είναι περίπου
δεκαπλάσια της διαμέτρου του στελέχους του δονητή και εξαρτάται εκτός από την ισχύ του δονητή, από την
συνεκτικότητα του σκυροδέματος, το πάχος του στοιχείου και το μέγεθος των αδρανών. Είναι ως εκ τούτου
σκόπιμο να διαπιστώνεται κάθε φορά επί τόπου, με εκτίμηση του κύκλου από τον οποίο αναδύονται
φυσαλίδες αέρα, τσιμεντοπολτός και νερό κατά τη λειτουργία του δονητή.
Απόσταση εφαρμογής σημείων δόνησης
Η απόσταση των σημείων εισαγωγής του δονητή στη μάζα του σκυροδέματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε
να εξασφαλίζεται αλληλοκάλυψη των κύκλων ενέργειας του δονητή. Ο ΚΤΣ απαιτεί, η απόσταση των
σημείων εμβαπτίσεως του δονητή να είναι το πολυ 1.5 Α, όπου Α η ακτίνα ενεργείας του δονητή.
Στις περιπτώσεις που η αποτελεσματικότητα της δόνησης δεν μπορεί να ελεγχθεί οπτικά (π.χ. τοιχία
μεγάλου ύψους), η εμπειρία του χειριστή αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα επιτυχίας.
Πάχος στρώσης σκυροδέτησης
Το πάχος του νωπού σκυροδέματος στο οποίο εφαρμόζεται δόνηση δεν θα είναι μεγαλύτερο από 50 cm
και πάντως μικρότερο από το μήκος του στελέχους.

5.3

Διαδικασία δόνησης

5.2.1 Γενικά
-

Η εισχώρηση του δονητή στο σκυρόδεμα θα γίνεται με το ίδιο βάρος του, χωρίς πίεση, γρήγορα,
έτσι ώστε να μην προλαβαίνει να συμπυκνωθεί πρώτη η ανώτερη στοιβάδα του σκυροδέματος, γιατί
έτσι παρεμποδίζεται η διαφυγή του αέρα και της περίσσειας νερού των κατωτέρων στρωμάτων προς
την επιφάνεια και δεν μπορεί να γίνει συμπύκνωση ολόκληρης της μάζας του σκυροδέματος.

-

Το στέλεχος του δονητή θα εισέρχεται καθέτως προς την επιφάνεια του σκυροδέματος. Ο
‘’ξαπλωμένος’’ δονητής αναλώνει την παρεχόμενη ενέργεια στην δημιουργία κυματισμών.

-

Η ανάσυρση του δονητή θα γίνεται αργά, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την μεταφορά της
δόνησης στη μάζα του σκυροδέματος, την πυκνότερη αναδιάταξη των αδρανών, την απαγωγή του
αέρα και την ανάδυση του νερού και της περίσσειας του τσιμεντοπολτού. Η ταχύτητα ανάσυρσης θα
είναι 4 εως 8 cm/sec ανάλογα με την συνεκτικότητα του σκυροδέματος. Η ανεπαρκής δόνηση είναι η
πιο συνηθισμένη αιτία κακής συμπύκνωσης. Η κακή συμπύκνωση μπορεί να οφείλεται και στη
μεγάλη απόσταση των θέσεων εμβαπτίσεως του δονητή.

-

Η δόνηση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η ανάδυση των φυσαλίδων αέρα αρχίσει να γίνεται
σποραδική και στην επιφάνεια έχει σχηματισθεί λεπτό λείο στρώμα τσιμεντοπολτού καλυμμένο από
το νερό που έχει ανέλθει.

-

Κατά την δόνηση επαλλήλων στρώσεων σκυροδέματος, ο δονητής πρέπει να εισέρχεται στην
αμέσως προηγουμένως συμπυκνωμένη στρώση 5 έως 10 cm, ώστε να απελευθερώνονται τόσο ο
αέρας που έχει εγκλωβισθεί στο επίπεδο που βρίσκεται μεταξύ των δύο στρώσεων, όσο και το
επιφανειακό στρώμα τσιμεντοπολτού της προηγουμένης στρώσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
η ομογενοποίηση του σκυροδέματος της κάτω στοιβάδας της άνω στρώσης και της άνω στοιβάδας
της κάτω στρώσης (ομοιομορφία σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος). Νοείται ότι η κάτω στρώση
πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση που να επιτρέπει την είσοδο του δονητή υπό την επίδραση του
βάρους του χωρίς την επιβολή πρόσθετης δύναμης.
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-

Η δόνηση σε σκυρόδεμα με κάθιση μεγαλύτερη των 18 cm, δημιουργεί κινδύνους απόμιξης και
πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η δόνηση σε περιπτώσεις σκυροδέτησης
εντός ύδατος.

-

Σε οριζόντια στοιχεία μικρού πάχους ή κελύφη, η συμπύκνωση με εσωτερικό δονητή δεν είναι η πιό
ενδεδειγμένη λύση.

5.3.2 Ειδικές περιπτώσεις συμπύκνωσης
Συμπύκνωση και οπλισμός
Παρόλο που δεν είναι πάντοτε εφικτό, θα επιδιώκεται να μην εφαρμόζεται δόνηση επί του οπλισμού, γιατί
έχει ως συνέπεια την συγκέντρωση λεπτόκοκκων αδρανών γύρω από τις ράβδους που επιφέρουν την
τοπική μείωση της πρόσφυσης. Παρά ταύτα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί αναγκαία, προκειμένου να μην
δημιουργηθούν διάκενα σκυροδέματος ή πλήρης έλλειψη συμπύκνωσης σε κάποιες περιοχές
Όταν δονείται ο οπλισμός παρατηρούνται συχνά στην ορατή επιφάνεια του σκυροδέματος ίχνη στις θέσεις
του οπλισμού, που οφείλονται στην μείωση του πάχους επικαλύψεως λόγω συνιζήσεως. Τυχόν τέτοια ίχνη
πρέπει να αποκαθίστανται κατά την τελική διαμόρφωση της επιφανείας του νωπού σκυροδέματος.
Σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων μεγάλης χρονικής διάρκειας, η δόνηση του οπλισμού πρέπει να
αποφεύγεται, γιατί έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά κραδασμών στις υποκείμενες στρώσεις του
σκυροδέματος που έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν αντοχή, με προφανή συνέπεια την δημιουργία
μικρορηγματώσεων στην περιοχή γύρω από τον οπλισμό, που οδηγούν σε μείωση της συνάφειας και
καθιστούν τον οπλισμό ευπαθέστερο σε διάβρωση.
Στις γωνίες και κατά μήκος των ακμών του καλουπιού και γενικά όταν η επικάλυψη του σιδηροπλισμού
είναι περιορισμένη θα γίνεται επιμελημένη συμπύκνωση για να μην παραμένουν διάκενα που δεν έχουν
πληρωθεί από σκυρόδεμα.
Συμπύκνωση διατομών σκυροδέματος μικρού πάχους
Κατά την συμπύκνωση διατομών μικρού πάχους (δάπεδα, πλάκες) θα επιδιώκεται, αναγκαστικά, να
εισέρχεται και να κινείται ο δονητής σχεδόν οριζόντια, ανάμεσα στις σχάρες οπλισμού. Οι διαδοχικές
διαδρομές του δονητή πρέπει να είναι παράλληλες.
Καταλληλότεροι για τις περιπτώσεις αυτές είναι οι δονητές μικρού μήκους στελέχους με κοντό λάστιχο.
Συμπύκνωση σκυροδέματος υποστυλωμάτων
Εάν η σκυροδέτηση γίνεται χωρίς διακοπή (προϋποτίθεται ότι το καλούπι έχει την απαιτούμενη αντοχή), το
στέλεχος του δονητή θα παραμένει εντός του σκυροδέματος καθ’ όλη την διάρκεια της σκυροδέτησης και
θα ακολουθεί την ανερχόμενη στάθμη του σκυροδέματος (πρέπει δηλαδή να διατηρείται διαρκώς κάτω από
την επιφάνεια του σκυροδέματος).
Τα υποστυλώματα θα επιδιώκεται να δονούνται με δονητές μάζης με ακτίνα ενεργείας που θα καλύπτει
ολόκληρη την διατομή τους.
Ο δονητής ξυλοτύπου (επιφανείας) θα τοποθετείται στην βάση του υποστυλώματος πριν από την έναρξη
της σκυροδέτησης με το διακόπτη κλειστό και θα ενεργοποιείται μόλις αρχίσει η τροφοδοσία του
σκυροδέματος για την εξασφάλιση καλύτερης συμπύκνωσης στην ένωση του παλαιού με το νέο
σκυρόδεμα.
Σκυροδέτηση σε περιοχές με ενσωματούμενα στοιχεία και εσοχές του καλουπιού
Η μεταφορά σκυροδέματος με τον δονητή γενικά απαγορεύεται. Ωστόσο στις θέσεις που πρέπει να
προωθηθεί το σκυρόδεμα κάτω από ενσωματούμενα στοιχεία (π.χ. σωλήνες) ή οπές περιχαρακωμένες με
καλούπι ή διογκωμένη πολυστερίνη (π.χ. παράθυρα σε τοιχία ή τρύπες μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε
τοιχία) η σκυροδέτηση και η δόνηση θα γίνεται μονόπλευρα και μέσω της δόνησης θα μεταφέρεται το
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σκυρόδεμα στην απέναντι πλευρά. Όταν το σκυρόδεμα γεμίσει την περιοχή κάτω από το άνοιγμα θα
ακολουθήσει σκυροδέτηση και από την άλλη πλευρά. Όταν εγκιβωτισθεί πλήρως το ενσωματούμενο
στοιχείο θα γίνεται επαναδόνηση.
Επαναδόνηση
Η επαναδόνηση είναι πρόσθετη διαδικασία για επί πλέον αύξηση της πυκνότητας και της αντοχής του
σκυροδέματος, ειδικότερα σε περιπτώσεις υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή ταχείας σκυροδέτησης.
Επιμελημένη επαναδόνηση απαιτείται και στις περιπτώσεις πυκνού οπλισμού επειδή παρουσιάζεται
συνίζηση κάτω από τις οριζόντιες ράβδους του άνω οπλισμού. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και η
ποιότητα των ορατών επιφανειών.
Με την προϋπόθεση ότι το σκυρόδεμα είναι ακόμα εργάσιμο, η επαναδόνηση μπορεί να γίνει ακόμα και μία
ώρα ή περισσότερο μετά την αρχική δόνηση. Ο δονητής πρέπει να βυθίζεται στο σκυρόδεμα μόνο με το
βάρος του, ενώ κατά την έξοδο η οπή του σκυροδέματος πρέπει να κλείνει. Εάν δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις αυτές, η επαναδόνηση απαγορεύεται.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

Απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:

7

-

Διαπίστωση της ορθής επιλογής δονητή ή δονητών και της μεθοδολογίας δόνησης.

-

Παρακολούθηση των εργασιών κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και συμπύκνωσης και
διαπίστωση τόσο της σωστής διαδικασίας δόνησης όσο και της επίτευξης του προσδοκωμένου
αποτελέσματος.

-

Έλεγχος των επιφανειών του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των καλουπιών, για την διαπίστωση
εμφανών κακοτεχνιών οφειλομένων στην δόνηση (ύπαρξη φωλεών, εμφανείς ράβδοι οπλισμού
κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ατέλειες με κατάλληλα
υλικά (τσιμεντοειδή, διογκωτικά κονιάματα κ.λπ.) και τον κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τις εντολές
της Υπηρεσίας. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Όροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Θα εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας για το σύνολο των εργασιών σκυροδέματος
που επιβάλλονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, ήτοι ενδεικτικώς τον Ν. 1396/83, το ΠΔ 17/96 με τις
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, το ΠΔ 1599/99 και τις υποχρεώσεις για την χρήση των Μέσων
Ατομικής Προστασίας.
Θα εφαρμόζονται επίσης τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας του έργου, σύμφωνα τις
Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-012001).
Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως ηλεκτροκινήτων δονητών θα λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα
προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα και θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος των καλωδίων τροφοδοσίας και
των συνδέσεων.
Φροντίδα θα λαμβάνεται επίσης, τόσο για την καλή κατάσταση των δονητών από πλευράς συντηρήσεως,
όσο και για την εξ αρχής επιλογή συσκευών σύγχρονης τεχνολογίας, εργονομικά σχεδιασμένων και
ασφαλούς χρήσεως.
Τα δάπεδα εργασίας θα ελέγχονται και θα ενισχύονται αν απαιτείται, ώστε να είναι σταθερά και ασφαλή
κατά την εφαρμογή της δόνησης.
Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους από την παρατεταμένη χρήση των
δονητών. Αναφέρεται εν προκειμένω ότι η παρατεταμένη έκθεση σε συχνότητες 50 - 150 Ηz (συνήθεις
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συχνότητες λειτουργίας των δονητών) μπορεί να οδηγήσει στο ‘’σύνδρομο λευκού δακτύλου’’ (σύνδρομο
Reynaud). .

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται χωριστά, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε οικείο άρθρο
του Τιμολογίου.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, κεφ. 10.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009

Βιβλιογραφία
ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2000).

ΚΤΣ

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1997/2001).

ACI309R

Guide for Consolidation of Concrete - ACI Manual for Concrete Practice 2000. - Οδηγός
συμπύκνωσης σκυροδέματος. Εγχειρίδιο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος.
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HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION
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Κλάση τιμολόγησης: 14
© ΕΛΟΤ
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γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
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 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των ΠΕΤΕΠ που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την σύνθεση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή του αυτοσυμπυκνουμένου σκυροδέματος (ΑΣΣ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση.

ΕΛΟΤ EN 450-1

Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria -Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα. Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του
νερού.

ΕΛΟΤ EN 12350-1

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

ΕΛΟΤ EN 12350-2

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

ΕΛΟΤ EN 12620

Aggregates for concrete - Αδρανή για σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 12878

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime Specifications and methods of test-- Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών,
που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμής.
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Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria -Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα. Μέρος 1: Ορισμοί απαιτήσεις και κριτήρια
συμμόρφωσης.

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Γενικά

Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (ΑΣΣ) δεν διαφέρει από το σύνηθες σκυρόδεμα παρά κυρίως στα
διαφορετικά ρεολογικά χαρακτηριστικά. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το ΑΣΣ οφείλονται στην υψηλή
ρευστότητα που του δίνουν τα σύγχρονα υπερρευστοποιητικά πρόσθετα με ταυτόχρονη διατήρηση της
ομοιογένειας λόγω της διαφορετικής σύνθεσης.
Ο όρος “Aυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα” (ΑΣΣ) αναφέρεται στο σκυρόδεμα εκείνο που σε νωπή
κατάσταση έχει την ικανότητα να τοποθετείται στους ξυλοτύπους και να διέρχεται μέσα από τον οπλισμό
μόνο με την δύναμη της βαρύτητας, χωρίς την χρήση δονητών μάζας ή άλλης εξωτερικής ενέργειας, ενώ
ταυτόχρονα διατηρεί την ομοιογένειά του.
Η ανάπτυξη του ΑΣΣ ξεκίνησε από την Ιαπωνία και ήδη έχει ευρύτατη διάδοση και στην Ευρώπη τόσο σε
συνήθεις κατασκευές όσο στην προκατασκευή. Το ΑΣΣ εμφανίζει σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:
-

Ταχύτερη κατασκευή

-

Μειωμένη εργατική δαπάνη

-

Καλύτερη τελική επιφάνεια σκυροδέματος

-

Ευκολότερη διάστρωση

-

Βελτίωση ανθεκτικότητας

-

Δυνατότητα επίτευξης περίπλοκων γεωμετρικών μορφών

-

Δυνατότητα πλήρωσης διατομών με πυκνό οπλισμό

-

Βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας λόγω μη αναγκαιότητας δόνησης. (Μειωμένος
θόρυβος, απαλλαγή από τα προβλήματα υγιεινής που συνδέονται με το χειρισμό των δονητών
μάζας).

Επισημαίνεται πάντως η ανάγκη για ισχυρότερα καλούπια, λόγω μεγαλύτερης ρεοστατικής πιέσεως, καθώς
και ειδικού εξοπλισμού.

3.2

Πρόσμικτα

Ανόργανα υλικά λεπτής διαβάθμισης τα οποία προστίθενται στο σκυρόδεμα με σκοπό να βελτιώσουν ή να
προσδώσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διακρίνονται σε δύο τύπους:
Τύπος Ι:

Σχεδόν αδρανή πρόσθετα.

Τύπος ΙΙ:

Ποζολανικά ή υδραυλικά πρόσθετα με λανθάνουσα δράση.

3.3

Πρόσθετα

Υλικά που προστίθενται σε μικρές ποσότητες, σε σχέση με την μάζα του αναμίγματος, κατά την διάρκεια
της ανάμιξης για να μεταβάλλουν τις ιδιότητες του νωπού ή του σκληρημένου σκυροδέματος, με
φυσικοχημική δράση.

3.4

Συνδετικό υλικό αδρανών σκυροδέματος

Ο συνδυασμός τσιμέντου και υδραυλικών προσθέτων στο αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα.
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3.5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00:2009

Λεπτού διαμερισμού υλικά

Όλα τα υλικά με μέγιστο κόκκο μικρότερο των 125 mm, συμπεριλαμβανομένων και των κλασμάτων της
άμμου.

3.6

Χονδρόκοκκα υλικά

Όλα τα υλικά με μέγιστο κόκκο μεγαλύτερο των 4 mm.

3.7

Συνδετική πάστα

Το κλάσμα του σκυροδέματος το οποίο αποτελείται από τα λεπτoμερή υλικά, το νερό και τον περιεχόμενο
αέρα.

3.8

Κονίαμα

Το κλάσμα του σκυροδέματος το οποίο αποτελείται από την πάστα και τα αδρανή τα λεπτότερα των 4 mm.

3.9

Εργασιμότητα

Είναι το μέτρο της ευκολίας με την οποία το νωπό σκυρόδεμα μπορεί να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί.
Η εργασιμότητα εξαρτάται από τον περίπλοκο συνδυασμό της ρευστότητας, της συνεκτικότητας, της
ευχερείας μεταφοράς, της συμπυκνωσιμότητας και του κολλώδους του σκυροδέματος.

3.10 Ικανότητα διέλευσης
Η ικανότητα του ΑΣΣ να ρέει διαμέσου στενών ανοιγμάτων (όπως ανάμεσα από τις ράβδους του οπλισμού)
χωρίς να παρουσιάζει διαχωρισμό ή εμπλοκές.

3.11 Ικανότητα πλήρωσης (ρευστότητα)
Η ικανότητα του ΑΣΣ να ρέει και να γεμίζει πλήρως όλους τους χώρους του ξυλοτύπου με την δράση μόνο
του δικού του βάρους.

3.12 Αντίσταση στην απόμιξη
Η ικανότητα του ΑΣΣ να παραμένει ομοιογενές κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της χύτευσης.

3.13 Αβίαστη εξάπλωση με τον κώνο κάθισης
Τελική εξάπλωση του σκυροδέματος από κώνο κάθισης που έχει ανασυρθεί.

3.14 Τ50
Κατά την μέτρηση της εξάπλωσης, ως Τ50 ορίζεται ο χρόνος από την ανάσυρση του κώνου κάθισης μέχρι
να φτάσει η διάμετρος του υλικού τα 500 mm.

3.15 Δοχείο σχήματος L
Δοχείο σχήματος L του οποίου το κατακόρυφο τμήμα γεμίζεται με σκυρόδεμα. Στη συνέχεια ανοίγεται
θυρίδα και το σκυρόδεμα διερχόμενο δια μέσου σειράς ράβδων οπλισμού ρέει προς το οριζόντιο τμήμα.
Μετράται ο χρόνος διέλευσης και το μήκος ροής του σκυροδέματος.

3.16 Δακτύλιος J
Κατά την δοκιμή κάθισης το σκυρόδεμα ρέει πάνω στην οριζόντια βάση με παρεμπόδιση μέσω των
διακένων ράβδων οπλισμού που είναι κατακόρυφα τοποθετημένες στην βάση, σε διάταξη δακτυλίου. Κατά
την δοκιμή προσδιορίζεται η διαφορά ύψους μεταξύ του σκυροδέματος μέσα και έξω από τον δακτύλιο J.

3.17 Χοάνη σχήματος V (V-funnel)
Μετράται ο χρόνος εκροής του σκυροδέματος από χοάνη σχήματος V.
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3.18 Δοκιμή σταθερότητας με κοσκίνισμα (GTM)
Ορισμένη ποσότητα ΑΣΣ αφήνεται σε ηρεμία για ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να λάβει χώρα
ενδεχόμενη απόμιξη και μετά η μισή ποσότητα αδειάζεται σε κόσκινο και προσδιορίζεται το ποσοστό της
μάζας του διερχομένου υλικού επί της συνολικής μάζας.

3.19 EFNARC
European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems: Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία για τα Εξειδικευμένα Κατασκευαστικά Χημικά και τα Συστήματα Σκυροδέματος

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος (ΑΣΣ) πρέπει
γενικώς να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1.
Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και δεν πρέπει να περιέχουν επιβλαβή
συστατικά σε ποσότητες που μπορεί να είναι επικίνδυνες για την ποιότητα, την ανθεκτικότητα του
σκυροδέματος ή την διάβρωση του οπλισμού.

4.2

Τσιμέντο

Γενικώς όλα τα τσιμέντα που συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1 έχουν αποδειχθεί
κατάλληλα για την παραγωγή ΑΣΣ. Οπως και στο συμβατικό σκυρόδεμα, απαιτούνται διαφορετικές
συνθέσεις ΑΣΣ όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι τσιμέντου.

4.3

Αδρανή

Τα αδρανή θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620:2002. Το μέγιστο μέγεθος των αδρανών
εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής και συνήθως είναι μικρότερο από 20 mm.
Η περιεκτικότητα των αδρανών σε υγρασία θα παρακολουθείται συστηματικά και θα πρέπει να
συνυπολογίζεται ώστε η ποιότητα του παραγόμενου ΑΣΣ να διατηρείται σταθερή.

4.4

Νερό

Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος και συμμορφώνεται με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 1008, έχει αποδειχθεί κατάλληλο για την παραγωγή ΑΣΣ.

4.5

Πρόσθετα

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται θα ικανοποιούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 (συμπεριλαμβανομένου
του Παραρτήματος Α).
Οι υπερρευστοποιητές είναι θεμελιώδες συστατικό του ΑΣΣ για την εξασφάλιση της κατάλληλης
εργασιμότητας. Όταν είναι αναγκαίο μπορούν να προστεθούν και άλλοι τύποι προσθέτων, όπως ρυθμιστές
ιξώδους (viscosity modifying agents, VMA) για την αντίσταση σε απόμιξη, αερακτικά για την βελτίωση της
αντίστασης σε ψύξη-απόψυξη, επιβραδυντές για την ρύθμιση της πήξης κ.ά.
Οι ρυθμιστές ιξώδους δεν καλύπτονται ειδικά από το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 αλλά θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις του Πίνακα 1 αυτού του προτύπου. Επιπροσθέτως θα πρέπει
να παρέχονται από τον προμηθευτή πλήρη στοιχεία για τις ιδιότητες του προσθέτου.

4.5

Πρόσμικτα (συμπεριλαμβάνονται fillers και χρωστικές ύλες)

Τα πρόσμικτα Τύπου Ι (περίπου αδρανή)
-

Περίπου αδρανή filler που συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620

-

Χρωστικές ουσίες που συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12878

έχουν γενικώς αποδεχθεί κατάλληλα για την παραγωγή ΑΣΣ.
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Τα πρόσμικτα Τύπου ΙΙ (ποζολανικά ή λανθάνοντα υδραυλικά)
-

Ιπτάμενες τέφρες που συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 450-1

-

Πυριτική παιπάλη που συμμορφώνεται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13263-1

έχουν γενικώς αποδεχθεί κατάλληλα για την παραγωγή ΑΣΣ.

4.6

Ίνες

Οι συνήθεις ίνες από χάλυβα ή από πολυμερή, χρησιμοποιούνται στο ΑΣΣ όπως και στο συμβατικό
σκυρόδεμα για την βελτίωση των ιδιοτήτων του. Οι μεν χαλύβδινες χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της
καμπτικής αντοχής και ενέργειας θραύσεως, οι δε πολυμερείς για την μείωση της απόμιξης, της πλαστικής
συρρίκνωσης, της μικρορηγμάτωσης και της ανθεκτικότητας σε πυρκαϊά. Οι διεργασίες ανάμιξης και
διάστρωσης θα επαληθεύονται με δοκιμαστικά αναμίγματα και εφαρμογές επίδειξης και θα εγκρίνονται από
την Επίβλεψη.

5

Τεχνολογία παραγωγής, εφαρμογής και δοκιμές

5.1

Οδηγίες σύνθεσης ΑΣΣ

5.1.1 Γενικά
Η σύνθεση του ΑΣΣ θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αφορούν το νωπό και το σκληρυμένο
σκυρόδεμα. Για το νωπό σκυρόδεμα οι ενδεικτικές απαιτήσεις αναφέρονται στο κεφ. 3.5. Το σκληρυμένο
σκυρόδεμα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1 .
Ως μέσον για τον σχεδιασμό των ρεολογικών ιδιοτήτων του ΑΣΣ χρησιμοποιείται το προσομοίωμα
στερεών-πάστας, σύμφωνα με το οποίο η φάση της πάστας περιβάλλει την φάση των στερεών και γεμίζει
όλα τα κενά.
Η φάση της πάστας περιλαμβάνει το ελεύθερο νερό, τα πρόσμικτα και όλα τα σωματίδια μεγέθους
μικρότερου από 0,125 mm (τα λεπτού διαμερισμού), και θεωρείται ιξώδες ρευστό (με ιδιότητες ρευστού
Bingham).
Η φάση των στερεών περιλαμβάνει όλα τα σωματίδια μεγέθους μεγαλύτερου από 0,125 mm καθ’ως και το
απορροφούμενο από αυτά νερό και θεωρείται φάση που παρουσιάζει εσωτερική τριβή. Το
απορροφούμενο νερό από τα σωματίδια αυτής της φάσης δεν συμμετέχει στις ρεολογικές ιδιότητες του
ΑΣΣ.
Η διάκριση των υλικών σε στερεά και πάστα αφορά μόνον το προσομοίωμα. Το κλάσμα των αδρανών που
συγκρατείται στο κόσκινο των 0,125 mm δεν είναι φυσικώς διαχωρισμένο κατά τις διεργασίες παραγωγής
του ΑΣΣ.
Η εργασιμότητα και η συνεκτικότητα είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της φάσης της πάστας και τα κενά
μεταξύ των σωματιδίων είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα της φάσης στερεών. Οι ιδιότητες του ΑΣΣ
προσδιορίζονται από τις ιδιότητες των δύο φάσεων και από την αναλογία όγκων τους, όπως σχηματικά
φαίνεται στο Σχήμα 1.
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ΕΛΟΤ

Αναλογία
όγκων

Εργασιμότητα
και
συνεκτικότητα

Ιδιότητες
φάσης
κονιάματος

Ιδιότητες
φάσης
στερεών

Σχήμα 1 - Ιδιότητες των δύο φάσεων του ΑΣΣ
5.1.2 Σύνθεση κατά EFNARC
Για τον καθορισμό των αναλογιών του μίγματος είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κατ’ όγκο αναλογίες
των συστατικών. Ενδεικτικές τυπικές τιμές των αναλογιών και ποσοτήτων για την παρασκευή ΑΣΣ είναι οι
ακόλουθες:
-

Λόγος νερό προς /λεπτομερή: 0,80–1,10 κατ’ όγκο

-

Συνολική περιεκτικότητα σε λεπτομερή: 160–240 lt/m3 ΑΣΣ (400-600 kg/m3)

-

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα αδρανή (>4 mm): 280-350 lt/m3 ΑΣΣ. Η περιεκτικότητα σε
χονδρόκοκκα αδρανή δεν υπερβαίνει τα 500 lt/m3 ΑΣΣ

-

Περιεκτικότητα σε τσιμέντο: 350-450 kg/m3 ΑΣΣ

-

Λόγος νερού προς τσιμέντο: Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1 Τυπικά το ελεύθερο νερό
δεν υπερβαίνει τα 200 lt/m3 ΑΣΣ

-

Περιεκτικότητα σε πάστα: >400 lt/m3 ΑΣΣ

-

Περιεκτικότητα σε άμμο: > 50% κατά βάρος συνολικών αδρανών

Γενικώς συνιστάται συντηρητική προσέγγιση στον σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ΑΣΣ θα διατηρεί
τις ρεολογικές του ιδιότητες κατά την διακύμανση των ιδιοτήτων των συστατικών. Συνήθως,
χρησιμοποιούνται ρυθμιστές ιξώδους για την αντιστάθμιση της διακύμανσης της κοκκομετρικής κατανομής
της άμμου ή/και της υγρασίας των αδρανών.
Σημειώνεται ότι για την επίτευξη των απαιτουμένων ιδιοτήτων (εργασιμότητα, συνεκτικότητα, αντοχή,
ανθεκτικότητα κλπ) απαιτούνται εργαστηριακές μελέτες με σκοπό την επιλογή των καταλλήλων συστατικών
και την ρύθμιση των αναλογιών τους. Στην περίπτωση που ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις στο
εργαστηριακό ανάμιγμα, η σύνθεση θα πρέπει να δοκιμασθεί σε βιομηχανική κλίμακα στην μονάδα
παραγωγής σκυροδέματος ή στο έργο.
Η σύνθεση αναμίγματος συνοψίζεται σχηματικά στο Σχήμα 2.
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Καθορισμός ιδιοτήτων/επιδόσεων ΑΣΣ

Επιλογή συστατικών

Σχεδιασμός σύνθεσης αναμίγματος

Δοκιμή νέων συστατικών

Ελεγχος ιδιοτήτων/επιδόσεων στο
εργαστήριο
Επιβεβαίωση ιδιοτήτων/επιδόσεων στην μονάδα
σκυροδέματος ή στο έργο

Σχήμα 2 - Διαδικασία σύνθεσης αναμίγματος
5.1.3 Διορθωτικές ενέργειες
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις θα πρέπει να επανασχεδιασθεί η σύνθεση του ΑΣΣ.
Ανάλογα με την φαινόμενη αιτία, μπορούν να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:
-

Προσθήκη επιπλέον ποσότητας ή διαφορετικού τύπου λεπτομερούς υλικού (φίλερ)

-

Τροποποίηση των αναλογιών της άμμου ή των χονδρών αδρανών

-

Προσθήκη ρυθμιστή ιξώδους, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ήδη

-

Μεταβολή της δόσης του υπερρευστοποιητή ή του ρυθμιστή ιξώδους

-

Χρήση άλλων τύπων υπερρευστοποιητών ή ρυθμιστών ιξώδους που να είναι πλέον συμβατοί με τα
χρησιμοποιούμενα υλικά

-

Τροποποίηση της περιεκτικότητας του μίγματος σε νερό και συνεπώς του λόγου νερού προς υλικά
λεπτού διαμερισμού.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται οδηγός για τις διορθωτικές ενέργειες ανάλογα με την παρατηρούμενη
αστοχία ιδιοτήτων.
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Πίνακας 1 - Οδηγός για τις διορθωτικές ενέργειες
Επίδραση
α/α

12

Πιθανή ενέργεια

Ικανότητα
πληρωσης

Ικανότητα
διέλευσης

Αντίσταση
απόμιξης

Αντοχή

Συστολή

Ερπισμό
ς

-

-

α

Πολύ υψηλό ιξώδες

α1

Αύξηση περιεκτ. σε νερό

+

+

-

-

α2

Αύξηση όγκου πάστας

+

+

+

+

-

-

α3

Αύξηση υπερρευστ.

+

+

-

+

0

0

+

+

+

+

β

Πολύ χαμηλό ιξώδες

β1

Μείωση περιεκτ. σε νερό

-

-

β2

Μείωση όγκου πάστας

-

-

-

-

+

+

β3

Μείωση υπερρευστ.

-

-

+

-

0

0

β4

Αύξηση ρυθμ. ιξώδους

-

-

+

0

0

0

β5

Λεπτότερα λεπτομερή

+

+

+

0

-

-

β6

Λεπτότερη άμμος

+

+

+

0

-

0

-

+

0

0

γ

Αρχική τάση ροής πολύ μεγάλη

γ1

Αύξηση υπερρευστ.

+

+

γ2

Αύξηση όγκου πάστας

+

+

+

+

-

-

γ3

Αύξηση όγκου κονιάματος

+

+

+

+

-

-

-

-

δ

Απόμιξη

δ1

Αύξηση όγκου πάστας

+

+

+

+

δ2

Αύξηση όγκου κονιάματος

+

+

+

+

-

-

δ3

Μείωση περιεκτ. σε νερό

-

-

+

+

+

+

δ4

Λεπτότερα λεπτομερή

+

+

+

0

-

-

ε

Ταχεία απώλεια εργασιμότητας

ε1

Χρήση τσιμέντου με βραδύτερη
αντίδραση

0

0

-

-

0

0

ε2

Αύξηση περιεκτ. επιβραδυντή

0

0

-

-

0

0

ε3

Αλλαγή υπερρευστοποιητή

?

?

?

?

?

?

ε4

Αντικατάσταση τσιμέντου με φίλερ

?

?

?

?

?

?

στ

Ανεπαρκής διελευσιμότητα

στ1

Μείωση μεγίστου μεγ. αδρανών

+

+

+

-

-

-

στ2

Αύξηση όγκου πάστας

+

+

+

+

-

-

στ3

Αύξηση όγκου κονιάματος

+

+

+

+

-

-

+

Συνήθως βελτιώνει το ΑΣΣ

0

Συνήθως δεν επιδρά σημαντικά στο ΑΣΣ

-

Συνήθως χειροτερεύει το ΑΣΣ

?

Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη της επίδρασης
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Απαιτήσεις παραγωγής

5.2

5.2.1 Γενικά
Η μονάδα παραγωγής ΑΣΣ πρέπει να διαθέτει:
-

Κατάλληλα υλικά

-

Κατάλληλο εξοπλισμό

-

Προδιαγραμμένες λειτουργίες (επιθυμητό πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ
ΕΝ ΙSO 9000)

-

Εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό σχετικά με ΑΣΣ

5.2.2 Παραγωγή
Συνιστάται τα αδρανή να έχουν τουλάχιστον την υγρασία απορροφήσεως και να αποθηκεύονται
καλυμμένα, έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η υγρασία τους. Τα πρόσμικτα και τα πρόσθετα θα πρέπει να
αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών τους.
Συνιστάται να γίνεται χρήση αναμικτήρων βιαίας αναμίξεως, ωστόσο είναι εφικτή η παραγωγή ΑΣΣ και με
τους υπόλοιπους τύπους αναμικτήρων. Γιά τον προσδιορισμό του χρόνου αναμίξεως απαιτούνται δοκιμές.
Γενικά απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμιξης από το συμβατικό σκυρόδεμα.
Η χρονική στιγμή της προσθήκης των προσθέτων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η προσθήκη πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Το περιεχόμενο στα πρόσθετα νερό πρέπει να αφαιρείται
από την ποσότητα νερού που προβλέπεται στην μελέτη συνθέσεως, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 206-1 (συνολική ποσότητα δρώντος ύδατος)..
5.2.3 Έλεγχος παραγωγής
Αδρανή
Για την παραγωγή του ΑΣΣ, πρέπει να γίνονται πιο συχνοί έλεγχοι στην κοκκομετρία και την υγρασία των
αδρανών από ότι στο συμβατικό σκυρόδεμα γιατί το ΑΣΣ είναι πιο ευαίσθητο στις διακυμάνσεις αυτές.
Συνιστάται η χρήση υγρασιομέτρων των αδρανών κατά την διαδικασία παραγωγής, και να βαθμονομούνται
πιο συχνά απ’ ότι στο συμβατικό σκυρόδεμα.
Έλεγχος νερού ανάμιξης
Η ποσότητα του νερού πρέπει να ρυθμίζεται συνεχώς ανάλογα με την υγρασία των αδρανών λόγω της
ευαισθησίας του ΑΣΣ. Συνιστάται η αυτόματη ρύθμιση της δοσολογίας του νερού μέσω κατάλληλου
αυτοματισμού, σε συνδυασμό με την λειτουργία υγρασιομέτρων.
Διαδικασία ανάμιξης
Οταν δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στον σχεδιασμό αναμιγμάτων ΑΣΣ, απαιτείται διεξοδική
αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τον έλεγχο του ΑΣΣ.
Στην αρχή της παραγωγής, η ποιότητα του ΑΣΣ μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις, και ως εκ τούτου η
εργασιμότητα πρέπει να ελέγχεται από τον παραγωγό σε κάθε εκφόρτωση του αναμικτήρα έως ότου
επιτευχθεί ΑΣΣ σταθερής ποιότητας. Ακολούθως τα παραδιδόμενα φορτία μπορεί να ελέγχεται μόνον
οπτικά.
Οι πρότυπες δοκιμές, εκτός των ειδικών δοκιμών που απαιτούνται για το ΑΣΣ δοκιμές θα γίνονται με την
συχνότητα που προβλέπεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1 .
Η πιο συχνή ρύθμιση που απαιτείται για το ΑΣΣ είναι η περιεκτικότητά του σε νερό, η οποία ρυθμίζεται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου της υγρασίας των αδρανών.
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Απαιτήσεις μεταφοράς και παράδοσης

Οι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν στην παραδιδόμενη ποιότητα του νωπού ΑΣΣ και πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι:
-

Μέγεθος της κατασκευής και παραγωγική ικανότητα της μονάδας παραγωγής

-

Χρόνος και απόσταση μεταφοράς για την παράδοση

-

Δυνατότητα απορρόφησης του παραδιδόμενου σκυροδέματος

-

Μη αναμενόμενη διακοπή στην σκυροδέτηση μπορεί να έχει ως συνέπεια ποικίλες επιζήμιες
επιπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

Το ΑΣΣ πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε οι ιδιότητές του να καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύμβασης. Η
διατήρηση της επιθυμητής εργασιμότητας δίνει την δυνατότητα για γρήγορη χύτευση. Στον σχεδιασμό της
σύνθεσης, εφόσον οι ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτούν, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για την
προσθήκη ποσότητας προσθέτων επί τόπου του έργου.
Πριν την σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται ανάδευση του ΑΣΣ για 3-5 λεπτά σε πλήρη ταχύτητα στροφών.
Όταν προστεθούν υπερρευστοποιητές στο έργο θα πρέπει να γίνει ανάμιξη για τουλάχιστον ένα λεπτό ανά
κυβικό μέτρο και όχι λιγότερο από επτά λεπτά. Συνιστάται να γίνεται μέτρηση της εργασιμότητας του
παραδιδόμενου ΑΣΣ, με χρησιμοποίηση μιάς από τις μεθόδους που περιγράφονται στο εδάφιο 5.5.
5.4

Απαιτήσεις άντλησης, διάστρωσης και συντήρησης

Πριν την χύτευση θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή τοποθέτηση των καλουπιών και του οπλισμού.
Τα καλούπια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, με ισχυρές διατομές και συνδέσεις, ικανές να αντέχουν
στην αυξημένη υδροστατική πίεση.
Για την μείωση του κινδύνου διαχωρισμού και απόμειξης συνιστάται η πτώση χύτευσης να μην υπερβαίνει
τα 5 m και η οριζόντια εξάπλωση από το σημείο εκκένωσης να είναι μικρότερη από 10 m . Συνιστάται
επίσης η άκρη του σωλήνα εξόδου του ΑΣΣ να είναι βυθισμένη στην μάζα του νωπού σκυροδέματος που
έχει ήδη διαστρωθεί.
Ισχυρά καλούπια που είναι κατάλληλα για συμβατικό σκυρόδεμα είναι κατάλληλα και για ΑΣΣ. Η πίεση που
δέχονται οι ξυλότυποι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταχύτητα ανόδου της στάθμης του σκυροδέματος.
Για τον λόγο αυτό συνιστάται η κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας χύτευσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
εξετάσει την δυνατότητα και τα πλεονεκτήματα της χύτευσης του ΑΣΣ από τον πυθμένα του καλουπιού, σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο στόμιο εισόδου.
Για ύψος στήλης νωπού ΑΣΣ πάνω από 3 m θα πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψη και η υδροστατική πίεση
στον σχεδιασμό των καλουπιών. Η πείρα έχει δείξει ότι οι υψηλές πιέσεις εντός του ιστού των
μηχανημάτων άντλησης του σκυροδέματος προκαλούν απώλειες στην εργασιμότητα του ΑΣΣ. Για τον λόγο
αυτό συνιστάται να διατηρείται η πίεση κατά την άντληση σε χαμηλά επίπεδα. Όταν υπάρχουν ενδείξεις για
υψηλές πιέσεις, συνιστάται παύση διάστρωσης του ΑΣΣ.
Αρμοί εργασίας
Αν και το ΑΣΣ έχει καλή συγκόλληση με το σκυρόδεμα που χυτεύθηκε νωρίτερα, επειδή δεν υπάρχει η
δυνατότητα επέμβασης στους αρμούς διακοπής με δόνηση (όπως στο συμβατικό σκυρόδεμα), επιβάλλεταιι
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό.
Συντήρηση
Το ΑΣΣ ξηραίνεται γρηγορότερα από το συμβατικό σκυρόδεμα γιατί υπάρχει λίγο έως καθόλου νερό
εξίδρωσης στην επιφάνεια. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η σκυροδέτηση γίνεται σε
κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την ταχεία εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια
σκυροδέματος, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλές ταχύτητες ανέμων. Η διαδικασία της
συντήρησης θα πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατό.
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Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του ΑΣΣ

5.5.1 Γενικά
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι γενικώς περιγραφόμενες στην παρούσα δοκιμές για το ΑΣΣ δεν έχουν
ακόμα προτυποποιηθεί. Πρόκειται για δοκιμές, που έχουν επινοηθεί ειδικά για το ΑΣΣ, για την εκτίμηση
τριών διαφορετικών, αν και αλληλοσυσχετιζομένων, ιδιοτήτων αυτού:
-

ικανότητα πλήρωσης των καλουπιών (ρευστότητα),

-

ικανότητα διέλευσης (διελευσιμότητα, αποφυγή έμφραξης στα διακένα του οπλισμού), και

-

αντίσταση σε απόμιξη (σταθερότητα, ομοιογένεια).

Με καμιά από τις δοκιμές αυτές δεν μπορούν να μετρηθούν και οι τρεις ιδιότητες συγχρόνως, οι οποίες
όμως πρέπει να ελέγχονται σε κάθε σύνθεση ΑΣΣ. Δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων
των δοκιμών και της απόδοσης του ΑΣΣ στο έργο. Υπάρχουν λίγα ακριβή δεδομένα και συνεπώς δεν
υπάρχει σαφής οδηγία για τα όρια συμμόρφωσης.
Συνιστάται η εκτέλεση διπλών δοκιμών.
Οι δοκιμές και οι τιμές των ιδιοτήτων αναφέρονται σε μέγιστο μέγεθος αδρανών έως 20 mm. Διαφορετικές
δοκιμές και/ή διαφορετικές διαστάσεις εξοπλισμού μπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλες για άλλα
μεγέθη αδρανών.
Οι απαιτήσεις για τις ιδιότητες του ΑΣΣ μπορεί να διαφοροποιούνται για χύτευση σε κατακόρυφα στοιχεία,
διάστρωση σε οριζόντια στοιχεία ή διαφορετικές αναλογίες οπλισμού.
Τα δοκίμια του ΑΣΣ θα λαμβάνονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12350-1. Συνιστάται να γίνεται
ανάδευση του ΑΣΣ εντός της μήτρας, εκτός άν προβλέπεται άλλως.
5.5.2 Δοκιμές και κριτήρια ελέγχου του ΑΣΣ
Το ΑΣΣ μπορεί να σχεδιασθεί για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1 σχετικά με
την πυκνότητα, την ανάπτυξη αντοχών, την τελική αντοχή και την ανθεκτικότητα. Λόγω της υψηλής
περιεκτικότητας σε υλικά λεπτού διαμερισμού το ΑΣΣ μπορεί να παρουσιάσει μεγαλύτερη πλαστική
συρρίκνωση ή ερπυσμό από το δονούμενο σκυρόδεμα. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’
όψιν κατά τον σχεδιασμό και τον καθορισμό προδιαγραφών του ΑΣΣ. Η τρέχουσα γνώση στα θέματα αυτά
είναι περιορισμένη. Η διαδικασία συντήρησης του ΑΣΣ πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν συντομότερα.
Η εργασιμότητα του ΑΣΣ είναι συνήθως υψηλότερη από την κατηγορία συνεκτικότητας S5 που
περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1 και χαρακτηρίζεται από την ρευστότητα, την ικανότητα
διέλευσης και την αντίσταση στην απόμιξη
Σημειώνεται ότι στο ΑΣΣ η εργασιμότητα συνιστάται να διατηρείται για περισσότερη από 1 h.
Στον Πιν. 2. παρουσιάζονται οι πλέον εύχρηστες δοκιμές για τον έλεγχο του ΑΣΣ.
Πινάκας 2 - Δοκιμές για τον έλεγχο του ΑΣΣ
Δοκιμή

Ιδιότητα

1

Εξάπλωσης

Iκανότητα πλήρωσης

2

Χρόνου Εξάπλωσης T50cm

Iκανότητα πλήρωσης

3

Με δακτύλιο J (J-ring)

Iκανότητα διέλευσης-διελευσιμότητα και πλήρωσης

4

Με χοάνη V (V-funnel)

Iκανότητα πλήρωσης

5

Με χοάνη V στα 5 min

Αντίσταση στην απόμιξη

6

Με δοχείο σχήματος L (L-box)

Iκανότητα διέλευσης-διελευσιμότητα και πληρωσης

7

Σταθερότητας με κοσκίνιση (GTM)

Αντίσταση στην απόμιξη
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Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του ΑΣΣ επί τόπου στο έργο, γενικώς αρκούν δύο δοκιμές. Τυπικοί
συνδυασμοί είναι: δοκιμής εξάπλωσης με κώνο Abrams και με χοάνη V και δοκιμής εξάπλωσης με κώνο
Abrams και με δακτύλιο J.
Στον Πιν. 3. παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές κριτηρίων αποδοχής για το ΑΣΣ.
Πίνακας 3 - Ενδεικτικές τιμές κριτηρίων αποδοχής για το ΑΣΣ
Τυπικές τιμές
Δοκιμή
1

Εξάπλωσης

2

Εξάπλωσης T50cm

3

Με δακτύλιο J

4

Με χοάνη V

5

Με χοάνη V στα 5 min

6

Με δοχείο L

7

Σταθερότητας με κοσκίνιση (GTM)

min

max

mm

650

800

s

2

5

mm

0

10

s

6

12

s

0

+3

h2/h1

0,8

1,0

%

0
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Οι τυπικές αυτές τιμές βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία.
Ειδική φροντίδα απαιτείται για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόμιξης του ΑΣΣ,
5.5.3 Δοκιμή εξάπλωσης (1) και δοκιμή εξάπλωσης T50cm (2)
Χαρακτηριστικά
Η δοκιμή εξάπλωσης χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ελεύθερης οριζόντιας ροής του ΑΣΣ χωρίς
εμπόδια. Είναι ανάλογη με την δοκιμή προσδιορισμού της κάθισης του συμβατικού σκυροδέματος. Η
διάμετρος του σχηματιζομένου κύκλου σκυροδέματος αποτελεί μέτρο της ικανότητας του ΑΣΣ για την
πλήρωση των καλουπιών..
Αξιολόγηση
Είναι απλή και γρήγορη δοκιμή. Για την εκτέλεση της δοκιμή εξάπλωσης T50cm απασχολούνται δύο άτομα.
Είναι η πλέον χρησιμοποιουμένη δοκιμή και δίνει καλή εκτίμηση της ικανότητας πλήρωσης. Δεν δίνει
ενδείξεις για την διελευσιμότητα μεταξύ των διακένων των οπλισμών αλλά δίνει κάποια ένδειξη για την
αντίσταση σε απόμιξη. Η δοκιμή μπορεί να χρησιμoποιηθεί για τον έλεγχο της σταθερότητας των ιδιοτήτων
από φορτίο σε φορτίο ΑΣΣ.

Σχήμα 3 - Συσκευή δοκιμής εξάπλωσης
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Εξοπλισμός
Τα κύρια στοιχεία της συσκευής παρουσιάζονται στο Σχ. 3. Για την διεξαγωγή της δοκιμής απαιτούνται:
-

Καλούπι σχήματος κόλουρου κώνου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12350-2 με διάμετρο
μεγάλης βάσης 200 mm, διάμετρο μικρής βάσης 100 mm και ύψος 300 mm.

-

Τετραγωνική βάση από άκαμπτο μη απορροφητικό υλικό, πλευράς τουλάχιστον 800 mm, με
ενδείξεις για την κεντρική θέση του κώνου κάθισης και ομόκεντρο κύκλο διαμέτρου 500 mm.

-

Μυστρί

-

Σέσουλα

-

Κανόνας

-

Χρονόμετρο

Διαδικασία
Απαιτούνται περίπου 6 lt σκυροδέματος με συνήθη δειγματοληψία.
Η βάση και το εσωτερικό του κώνου υγραίνονται.
Τοποθετείται η βάση σε σταθερό, οριζόντιο, επίπεδο έδαφος και συγκρατείται σταθερά ο κώνος κάθισης
στο κέντρο της βάσης.
Γεμίζεται ο κώνος με την σέσουλα. Χωρίς συμπύκνωση, απομακρύνεται απλώς με το μυστρί το σκυρόδεμα
που περισσεύει από την κορυφή του κώνου.
Απομακρύνονται τα υπολείμματα σκυροδέματος γύρω από την βάση του κώνου.
Ανασηκώνεται ο κώνος κατακόρυφα και αφήνεται το σκυρόδεμα να απλωθεί ελεύθερα.
Συγχρόνως χρονομετρείται και καταγράφεται ο χρόνος T50cm για να φθάσει το σκυρόδεμα τον κύκλο
διαμέτρου 500 mm.
Μετράται η τελική διάμετρος του σκυροδέματος σε δύο κάθετες διευθύνσεις.
Υπολογίζεται η μέση τιμή των δύο διαμέτρων που μετρήθηκαν σε mm, που είναι και η τιμή της εξάπλωσης.
Επισημαίνεται η τυχόν ύπαρξη κονιάματος ή τσιμεντόπαστας χωρίς χονδρόκκοκα αδρανή στα όρια του
απλωμένου σκυροδέματος.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της εξάπλωσης (SF) τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα του ΑΣΣ να γεμίσει
τον ξυλότυπο με το ίδιον βάρος. Η εξάπλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 mm για το ΑΣΣ. Ενδεικτική
τιμή ανοχής ±50 mm.
Ο χρόνος T50cm αποτελεί δευτερεύουσα ένδειξη της ικανότητας ροής. Μικροί χρόνοι υποδεικνύουν μεγάλη
ικανότητα ροής.
Στην περίπτωση έντονης απόμιξης τα περισσότερα χονδρόκοκκα αδρανή παραμένουν στο κέντρο του
απλωμένου σκυροδέματος, ενώ το κονίαμα και η τσιμεντόπαστα βρίσκονται στην περιφέρεια. Στην
περίπτωση μικρής απόμιξης, μπορεί να σχηματισθεί στην περιφέρεια του απλωμένου σκυροδέματος ταινία
κονιάματος χωρίς χονδρόκοκκα αδρανή. Ακόμη και εάν δεν παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, δεν
εξασφαλίζεται πως δεν θα συμβεί απόμιξη σε κάποια άλλη χρονική στιγμή ή υπό άλλες συνθήκες.
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5.5.4 Δοκιμή με δακτύλιο J (3)
Χαρακτηριστικά
Η δοκιμή με δακτύλιο J χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ικανότητας διέλευσης του ΑΣΣ από τα διάκενα
μεταξύ των ράβδων οπλισμού.
Η συσκευή αποτελείται από ράβδους οπλισμού κατακόρυφα τοποθετημένες σε μεταλλική πλάκα και σε
διάταξη δακτυλίου. Η διάμετρος του δακτυλίου είναι 300 mm και το ύψος 100 mm. Οι διάμετροι των
οπλισμών και οι αποστάσεις μεταξύ τους μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με την εφαρμογή.
Κατάλληλη θεωρείται η απόσταση που είναι τριπλασια του μεγίστου κόκκου των αδρανών. Κατά την δοκιμή
προσδιορίζεται η διαφορά ύψους του σκυροδέματος στο κέντρο του δακτυλίου και στην θέση των ράβδων
οπλισμού, η οποία αποτελεί μέτρο της ικανότητας διέλευσης του ΑΣΣ μέσω ράβδων οπλισμού.
Αξιολόγηση
Η δοκιμή δακτυλίου J μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την δοκιμή εξάπλωσης ή/και την δοκιμή
χοάνης V.
Με τους συνδυασμούς ατούς δοκιμών ελέγχεται η ικανότητα ροής και η διελευσιμότητα του σκυροδέματος.
Πάντως δεν υπάρχει τυποποίηση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Η δοκιμή με δακτύλιο J, όπως και η δοκιμή εξάπλωσης, εκτελείται χωρίς χωρικούς περιορισμούς και δεν
προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο το σκυρόδεμα διαστρώνεται και κινείται στους ξυλοτύπους υπό
πραγματικές συνθήκες.
Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη δοκιμή και δίνει καλή εκτίμηση της ικανότητας πλήρωσης. Δεν δίνει
ενδείξεις για την διελευσιμότητα μεταξύ των διακένων των οπλισμών αλλά δίνει κάποια ένδειξη για την
αντίσταση σε απόμιξη.

Σχήμα 4 - Συσκευή δοκιμής με δακτύλιο J
Εξοπλισμός
Τα κύρια στοιχεία της συσκευής παρουσιάζονται στο Σχ. 4. Για την διεξαγωγή της δοκιμής απαιτούνται:

18

-

Καλούπι σχήματος κόλουρου κώνου με διάμετρο μεγάλης βάσης 200 mm, διάμετρο μικρής βάσης
100 mm και ύψος 300 mm, χωρίς στηρίγματα ακινητοποίησης.

-

Τετραγωνική βάση από άκαμπτο μη απορροφητικό υλικό, πλευράς τουλάχιστον 700 mm, με
ενδείξεις για την κεντρική θέση του κώνου κάθισης και ομόκεντρου κύκλου διαμέτρου 500 mm.

-

Μυστρί

-

Σέσουλα

-

Κανόνας

-

Χρονόμετρο

-

Δακτύλιος J από ράβδους οπλισμού διαμέτρου 10 mm κατακόρυφα τοποθετημένων στη βάση. Η
διάμετρος του δακτυλίου είναι 300 mm, το ύψος 100 mm και η απόσταση μεταξύ διαδοχικών ράβδων
48 ±2 mm .
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Διαδικασία
Απαιτούνται περίπου 6 lt σκυροδέματος με συνήθη δειγματοληψία.
Η βάση και το εσωτερικό του κώνου υγραίνονται.
Η βάση τοποθετείται σε σταθερό οριζόντιο επίπεδο έδαφος.
Ο δακτύλιος J τοποθετείται στο κέντρο της βάσης, ο κώνος κάθισης μέσα στον δακτύλιο και συγκρατείται
σταθερά στο κέντρο.
Ο κώνος γεμίζεται με την σέσουλα. Το σκυρόδεμα που περισσεύει από την κορυφή του κώνου
απομακρύνεται με μυστρί χωρίς συμπύκνωση.
Απομακρύνονται τα υπολείμματα σκυροδέματος γύρω από την βάση του κώνου.
Ανασηκώνεται ο κώνος κατακόρυφα και αφήνεται το σκυρόδεμα να απλωθεί ελεύθερα.
Μετράται η τελική διάμετρος του σκυροδέματος σε δύο κάθετες διευθύνσεις.
Υπολογίζεται η μέση τιμή των δύο διαμέτρων που μετρήθηκαν σε mm.
Μετράται η διαφορά ύψους μεταξύ του σκυροδέματος που βρίσκεται ακριβώς μέσα από τις ράβδους και
αυτού που βρίσκεται ακριβώς έξω από τις ράβδους.
Υπολογίζεται η μέση τιμή της διαφοράς ύψους σε τέσσερις θέσεις σε mm.
Επισημαίνεται η ύπαρξη κονιάματος ή τσιμεντόπαστας χωρίς χονδρόκκοκα αδρανή στα όρια του
απλωμένου σκυροδέματος.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ύψους τόσο μικρότερη είναι η ικανότητα διέλευσης του ΑΣΣ. Η τυχόν
σφήνωση κόκκων (μπλοκάρισμα) και η απόμιξη μπορούν με ευκολία να παρατηρηθούν.
Η ικανότητα του ΑΣΣ να γεμίσει τα καλούπια εξαρτάται από τον βαθμό που η κίνησή του παρεμποδίζεται
από τις ράβδους οπλισμού.
5.5.5 Δοκιμή με χοάνη V (4) και δοκιμή με χοάνη V στα 5 min (5)
Χαρακτηριστικά
Η δοκιμή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ικανότητας πλήρωσης του ΑΣΣ (ρευστότητα) με συσκευή
αποτελούμενη από χοάνη σχήματος V ορθογωνικής διατομής (Σχ. 5). Η χοάνη γεμίζεται με περίπου 12 lt
ΑΣΣ και μετράται ο χρόνος εκροής όλου του υλικού. Στην συνέχεια η χοάνη γεμίζεται πάλι με ΑΣΣ που
παραμένει για 15 min σε ηρεμία. Εάν το ΑΣΣ παρουσιάζει απόμιξη τότε ο χρόνος εκροής αυξάνεται
σημαντικά.
Αξιολόγηση
Η δοκιμή σχεδιάσθηκε για την μέτρηση της ρευστότητας. Το σχήμα της χοάνης δημιουργεί συνθήκες
έμφραξης (που επιδρούν στο αποτέλεσμα) εάν π.χ. υπάρχουν πολλά χονδρόκοκκα αδρανή. Αν και η
συσκευή είναι απλή, η επίδραση της γωνίας της χοάνης και των τοιχωμάτων στην ροή του ΑΣΣ δεν είναι
σαφής.
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Σχήμα 5 - Χοάνη δοκιμών
Εξοπλισμός
-

Χοάνη V.

-

Δοχείο (>12 l).

-

Μυστρί

-

Σέσουλα

-

Χρονόμετρο

Διαδικασία για την μέτρηση του χρόνου εκροής μετά από παραμονή του μίγματος επί 10 sec
Απαιτούνται περίπου 12 lt σκυροδέματος με συνήθη δειγματοληψία.
Τοποθετείται η συσκευή σε σταθερό, οριζόντιο έδαφος.
Υγραίνονται τα εσωτερικά τοιχώματα της χοάνης.
Η θυρίδα εκροής αφήνεται ανοικτή για να αποστραγγισθεί η περίσσεια νερού και στην συνέχεια κλείνεται
και τοποθετείται το δοχείο από κάτω.
Η χοάνη γεμίζεται πλήρως με ΑΣΣ χωρίς συμπύκνωση. Η τυχόν περίσσεια ΑΣΣ απομακρύνεται από την
ελεύθερη επιφάνεια με μυστρί.
Ανοίγεται η θυρίδα εκροής 10 s μετά από το γέμισμα και αφήνεται να εκρεύσει το ΑΣΣ δια βαρύτητος με την
επενέργεια του βάρους του.
Η χρονομέτρηση αρχίζει με το άνοιγμα της θυρίδας εκροής και σταματά όταν φανεί φως μέσα από την
χοάνη κοιτάζοντάς την από επάνω. Αυτός είναι ο χρόνος εκροής.
Η όλη δοκιμή πρέπει να εκτελεσθεί μέσα σε 5 min από την λ’ήψη του δείγματος
Διαδικασία για την μέτρηση του χρόνου εκροής μετά από παραμονή του μίγματος επί 5 min.
Τα εσωτερικά τοιχώματα της χοάνης V δεν καθαρίζονται ούτε υγραίνονται.
Αμέσως μετά την μέτρηση του χρόνου εκροής η θυρίδα εκροής κλείνεται και ξαναγεμίζεται η χοάνη V
Τοποθετείται το δοχείο από κάτω.
Η χοάνη γεμίζεται με ΑΣΣ χωρίς συμπύκνωση και απομακρύνεται από την επιφάνεια η περίσσεια υλικού με
μυστρί.

20

30490
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00:2009

5 min μετά από το γέμισμα ανοίγεται η θυρίδα εκροής και αφήνεται το ΑΣΣ να εκρεύσει δια βαρύτητος με
την επενέργεια του βάρους του.
Η χρονομέτρηση αρχίζει με το άνοιγμα της θυρίδας εκροής και σταματά όταν φανεί φως μέσα από την
χοάνη κοιτάζοντάς την από επάνω. Αυτός είναι ο χρόνος εκροής στα 5 min.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Με την δοκιμή αυτή μετράται η ευκολία ροής του ΑΣΣ. Μικροί χρόνοι υποδεικνύουν μεγάλη ικανότητα ροής.
Για το ΑΣΣ χρόνος ροής των 10 s θεωρείται ικανοποιητικός. Αυξημένοι χρόνοι εκροής υποδεικνύουν τάση
του μίγματος να δημιουργήσει εμφράξεις (μειωμένη διελευσιμότητα).
5.5.6 Δοκιμή με δοχείο σχήματος L (6)
Αρχές λειτουργίας
Η δοκιμή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ικανότητας ροής του ΑΣΣ και για τον βαθμό που το ΑΣΣ
δημιουργεί εμφράξεις στον οπλισμό.
Η συσκευή αποτελείται από αγωγό ορθογωνικής διατομής σχήματος L (Σχ. 6). Το κατακόρυφο τμήμα
χωρίζεται από το οριζόντιο με κατακόρυφη κινητή θυρίδα εκροής μπροστά από την οποία είναι
τοποθετημένες κατακόρυφες ράβδοι οπλισμού. Το κατακόρυφο τμήμα γεμίζεται με ΑΣΣ και στην συνέχεια η
θυρίδα ανασηκώνεται, αφήνοντας το ΑΣΣ να εκρεύσει στο οριζόντιο τμήμα.
Όταν η ροή σταματήσει υπολογίζεται ο λόγος Η2/Η1 των υψών του ΑΣΣ στο πέρας του οριζοντίου και το
κατακόρυφο τμήμα, αντίστοιχα. Ο λόγος Η2/Η1 είναι μια ένδειξη της ικανότητας διέλευσης του ΑΣΣ από τον
οπλισμό, ήτοι της της διελευσιμότητας.
Στο οριζόντιο τμήμα μπορούν επίσης να επισημανθούν αποστάσεις 200 mm και 400 mm από την θυρίδα
και να μετρηθούν οι χρόνοι που το υλικό φθάνει σε αυτά τα σημεία. Οι χρόνοι αυτοί ορίζονται ως Τ20 και Τ40
και αποτελούν ένδειξη της ικανότητας πλήρωσης.
Οι ράβδοι οπλισμού μπορεί να έχουν διάφορες διαμέτρους και να είναι τοποθετημένες σε διάφορα
διαστήματα. Απόσταση μεταξύ των οπλισμών τριπλάσια του μεγίστου κόκκου αδρανούς θεωρείται
κατάλληλη.
Αξιολόγηση της δοκιμής
Είναι ευρέως χρησιμοποιουμένη δοκιμή, κατάλληλη τόσο για το εργαστήριο όσο και για εφαρμογή στο
έργο. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ικανότητας πλήρωσης και της ικανότητας διέλευσης
(διελευσιμότητας) του ΑΣΣ και παρέχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου της απόμιξης του ΑΣΣ. Η απόμιξη
μπορεί να εντοπισθεί με κοπή, με πριόνι του σκληρυμένου σκυροδέματος του οριζόντιου τμήματος και
εξέταση των διατομών. Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τα υλικά, τις διαστάσεις και την
διάταξη των ράβδων οπλισμού και έτσι είναι δύσκολο να συγκριθούν τα διάφορα αναφερόμενα
αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ένδειξη για την επίδραση των τοιχωμάτων στην ροή του ΑΣΣ, όμως η συσκευή
αυτή μπορεί σε κάποιο βαθμό να αναπαραστήσει τα φαινόμενα που συμβαίνουν στην πραγματική
εφαρμογή κατά την χύτευση του σκυροδέματος όταν αυτό περιορίζεται από τον ξυλότυπο.
Για την εκτέλεση των μετρήσεων απαιτούνται δύο χειριστές.

Σχήμα 6 - Δοχείο δοκιμών τύπου L
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Εξοπλισμός
-

Δοχείο L με άκαμπτα μη απορροφητικά τοιχώματα.

-

Μυστρί

-

Σέσουλα

-

Χρονόμετρο

Διαδικασία
Απαιτούνται περίπου 14 lt σκυροδέματος με συνήθη δειγματοληψία.
Η συσκευή τοποθετείται σε σταθερό έδαφος.
Η θυρίδα κλείνεται αφού εξασφαλιστεί ότι μπορεί να ανοίξει ελεύθερα.
Τα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής υγραίνονται και απομακρύνεται τυχόν περίσσεια νερού.
Το κατακόρυφο τμήμα γεμίζεται τελείως με ΑΣΣ χωρίς συμπύκνωση και τυχόν περίσσεια ΑΣΣ στην
επιφάνεια απομακρύνεται με ένα μυστρί.
Το υλικό αφήνεται σε ηρεμία για 1 min.
Η θυρίδα εκροής ανοίγεται και αφήνεται το ΑΣΣ να εκρεύσει στο οριζόντιο τμήμα.
Η χρονομέτρηση αρχίζει με το άνοιγμα της θυρίδας εκροής και σημειώνονται οι χρόνοι για να φθάσει το
υλικό στις αποστάσεις των 200 mm και 400 mm.
Όταν σταματήσει η ροή μετρώνται τα ύψη Η1 και Η2.
Υπολογίζεται ο λόγος Η2/Η1
Όλη η δοκιμή πρέπει να εκτελεσθεί μέσα σε 5 min, από την λήψη του δείγματος.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Οταν το ΑΣΣ ρέει όπως το νερό, στην κατάσταση ηρεμίας θα είναι οριζόντιο, οπότε Η2/Η1=1. Οσο πιο
κοντά βρίσκεται λόγος Η2/Η1 στην τιμή 1, τόσο καλύτερη είναι η ικανότητα ροής του σκυροδέματος. Με την
δοκιμή αυτή μετράται η ευκολία ροής του ΑΣΣ. Μικροί χρόνοι εκροής υποδηλώνουν μεγάλη ικανότητα
ροής. Προτείνεται ως ελάχιστη αποδεκτή, η τιμή Η2/Η1 = 0,8.
Οι χρόνοι Τ20 και Τ40 αποτελούν επίσης ένδειξη της ικανότητας
5.5.7 Δοκιμή σταθερότητας με κοσκίνισμα (GTM) (7)
Χαρακτηριστικά
Η δοκιμή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αντίστασης σε απόμιξη (σταθερότητα, ομοιογένεια) του ΑΣΣ.
Προς τούτο 10 lt ΑΣΣ αφήνονται σε ηρεμία για ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθεί ενδεχόμενη
απόμιξη. Στη συνέχεια η μισή ποσότητα χύνεται σε κόσκινο ανοίγματος βροχίδας 5 mm και διαμέτρου 350
mm και ύστερα από 2 min μετράται η μάζα του υλικού που διήλθε από το κόσκινο χωρίς κοσκίνισμα. Το
αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό της μάζας διερχομένου προς την αρχική μάζα του υλικού που
τοποθετήθηκε στο κόσκινο.
Αξιολόγηση της δοκιμής
Είναι πολύ αποτελεσματική δοκιμή για την εκτίμηση της σταθερότητας του ΑΣΣ, σύμφωνα με τις γνώμες
τεχνικών που την έχουν εφαρμόσει. Όμως αν και απλή, δεν είναι μια γρήγορη και επίσης απαιτεί ένα ζυγό
ακριβείας με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο κατάλληλη για εφαρμογή στο έργο. Η επαναληψιμότητα των
αποτελεσμάτων μπορεί να μην είναι ικανοποιητική.
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Εξοπλισμός
-

Δοχείο 10 lt με σκέπασμα

-

Κόσκινο με άνοιγμα πλέγματος 5 mm και διάμετρο 350 mm.

-

Δοχείο για την συλλογή του διερχομένου υλικού από το κόσκινο

-

Ζυγός ελαχίστης ικανότητας ζύγισης 20 kg και ακριβείας 20 g

-

Χρονόμετρο

Διαδικασία
Απαιτούνται περίπου 10 lt σκυροδέματος το οποίο αποκτάται με συνήθη δειγματοληψία.
Αφήνεται το ΑΣΣ για 15 min σε ηρεμία στο δοχείο της δειγματοληψίας σκεπασμένο για να αποφύγουμε την
εξάτμιση.
Το δοχείο για την συλλογή του διερχομένου υλικού ζυγίζεται (άδειο).
Εξετάζεται η επιφάνεια του ΑΣΣ για τυχόν εξίδρωση και καταγράφεται η παρατήρηση.
Δύο λίτρα ή περίπου 4,8±0,2 kg από την επάνω στρώση του δείγματος ΑΣΣ αδειάζονται σε ένα άλλο
δοχείο Α.
Το δοχείο Α ζυγίζεται με το περιεχόμενό του.
Όλο το περιεχόμενο ΑΣΣ από το δοχείο Α αδειάζεται στο κόσκινο από ύψος 500 mm με ομαλή συνεχή
κίνηση.
Ζυγίζεται το δοχείο Α άδειο
Υπολογίζεται η μάζα Μα του υλικού που αδειάστηκε στο κόσκινο.
Μετά από πάροδο 2 min από την έκχυση του ΑΣΣ στο κόσκινο απομακρύνεται το δοχείο συλλογής και
ζυγίζεται.
Υπολογίζεται η μάζα του Μβ του υλικού που διήλθε από το κόσκινο.
Υπολογίζεται το ποσοστό του διερχομένου υλικού, και ο λόγος απόμιξης Μβ/Μα x 100
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Με βάση την εμπειρία, το ΑΣΣ παρουσιάζει ικανοποιητική αντίσταση στην απόμιξη όταν ο λόγος απόμιξης
είναι μεταξύ 5% και 15%. Για τιμές του λόγου απόμιξης κάτω από 5% η αντίσταση σε απόμιξη είναι
υπερβολική και πιθανώς να έχει επίδραση στη μορφή της τελικής επιφάνειας (οπές από φυσαλίδες αέρα).
Για τιμές πάνω από 15% και ιδιαίτερα πάνω από 30% υπάρχει σημαντική πιθανότητα απόμιξης του ΑΣΣ.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00: ‘’Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος’’ και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: ‘’Διάστρωση σκυροδέματος’’, σε συνδυασμό με τις
απαιτήσεις συνθέσεως μίγματος ΑΣΣ που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή.

7

Οροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα συμβατικά σκυροδέματα δεν διαφοροποιούνται στην περίπτωση του
ΑΣΣ. Είναι απαραίτητη η παροχή των κατάλληλων μέσων ασφαλούς εργασίας.
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Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας του έργου (ΣΑΥ)
σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3) σκυροδέματος, επί έτοιμης
κατασκευής, με βάση την ονομαστική αντοχή του ΑΣΣ.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή του ΑΣΣ.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

24

x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και
τους ελέγχους.
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Παράρτημα Α
(πληροφοριακό)
Η μέθοδος Okamura για την σύνθεση ΑΣΣ
Η εργαστηριακή αυτή μέθοδος σχεδιασμού συνθέσεων ΑΣΣ αναπτύχθηκε από τον Ιάπωνα καθηγητή
Okamura που πρώτος ασχολήθηκε συστηματικά με το ΑΣΣ. Σημειώνεται ότι με την μέθοδο αυτή μπορεί να
προκύψουν αναλογίες ή ποσότητες που διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στην § 5.1.2.
Η μέθοδος Okamura περιλαμβάνει την εξής ακολουθία:
α)

Καθορισμός της επιθυμητής περιεκτικότητας του ΑΣΣ σε αέρα

Η περιεκτικότητα του ΑΣΣ σε αέρα είναι συνήθως 2% κ.ο. Οταν απαιτείται μεγαλύτερη αεροπεριεκτικότητα
(για σκυροδέματα ανθεκτικά στην ψύξη/απόψυξη) προστόθεται αερακτικό.
β)

Καθορισμός του όγκου των χονδρόκοκκων αδρανών

Η περιεκτικότητα του ΑΣΣ σε χονδρόκοκκα αδρανή υπολογίζεται με βάση το φαινόμενο βάρος των
αδρανών (φαινόμενο βάρος σωρευμένου υλικού χύδην ορίζεται ως η μάζα του υλικού που περιέχεται στην
μονάδα του όγκου σωρευμένου υλικού και εκφράζεται σε kg/m3). Κατά τον Okamura, η περιεκτικότητα σε
χονδρόκοκκα αδρανή (κόκκοι μεγέθους μεγαλύτερου από 4 mm) θα πρέπει να ανέρχεται στο 50-60% του
φαινομένου βάρους των αδρανών. Για παράδειγμα εάν το φαινόμενο βάρος των αδρανών των
χονδρόκοκκων αδρανών είναι 1550 kg/m3 η περιεκτικότητα των χονδρόκοκκων αδρανών στο ΑΣΣ θα είναι
775-930 kg/m3. Η λογική των υπολογισμών φαίνεται στο Σχ. Α-1.
Όταν ο όγκος των χονδρών αδρανών στο σκυρόδεμα υπερβαίνει ένα όριο, η πιθανότητα επαφής μεταξύ
των κόκκων αυξάνεται απότομα και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έμφραξης όταν το σκυρόδεμα διέρχεται
μεταξύ των ράβδων του οπλισμού.

Σχήμα Α1 - Διάγραμμα υπολογισμού της περιεκτικότητας του ΑΣΣ σε χονδρόκοκκα αδρανή
και άμμο
Η βέλτιστη περιεκτικότητα σε χονδρά αδρανή εξαρτάται από:

▪ Το μέγιστο μέγεθος κόκκου. Όσο μειώνεται το μέγεθος του μέγιστου κόκκου τόσο μπορεί να
αυξηθεί η περιεκτικότητα σε χονδρά αδρανή.

▪ Την επιφάνεια των αδρανών. Η περιεκτικότητα σε χονδρά αδρανή μπορεί να αυξηθεί με την
χρήση στρογγυλεμένων αντί θραυστών αδρανών.

γ)

Καθορισμός της περιεκτικότητας σε άμμο

Η περιεκτικότητα του κονιάματος σε άμμο (κόκκοι μεγέθους 0,125 – 4 mm) θα πρέπει να ισούται με το 4050% του φαινομένου βάρους της άμμου. Για παράδειγμα εάν το φαινόμενο βάρος της άμμου είναι
1610 kg/m3 η περιεκτικότητα της άμμου στο ΑΣΣ θα είναι 644-805 kg/m3 ΑΣΣ.
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Σχεδιασμός της σύστασης της συνδετικής πάστας

Ο σχεδιασμός της σύστασης της πάστας γίνεται πειραματικά. Στην πειραματική διαδικασία προσδιορίζεται
ο λόγος νερού/λεπτομερή για τον οποίο η δοκιμή εξάπλωσης της πάστας με τον κώνο κάθισης παρουσιάζει
μηδενική σχετική εξάπλωση. Ο λόγος αυτός συμβολίζεται ως βp. Η πάστα μετά την ανάσυρση του κώνου
παραμορφώνεται από το ίδιον βάρος και μετριέται το μήκος δύο διαμέτρων, d1 και d2 που σχηματίζουν
γωνία 90° (Σχ. Α2). Η σχετική εξάπλωση Γp/m υπολογίζεται από τις σχέσεις:
d = 0,5 (d1+d2)

Γp/m = (d/d0)2 – 1

όπου d0 η αρχική διάμετρος της βάσης του κώνου (= 100 mm)
Παρασκευάζονται πάστες με την προκαθορισμένη αναλογία συστατικών (τσιμέντο και λεπτομερή) και
διαφορετικούς λόγους w/p νερού/λεπτομερή (π.χ. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4). Στις πάστες αυτές προσδιορίζεται η
σχετική εξάπλωση Γp/m και από την συσχέτιση w/p με Γp/m προσδιορίζεται ο λόγος βp όπως φαίνεται στο
τυπικό Σχ. A3.

Σχήμα Α2 - Μετρήσεις για την σχετική εξάπλωση Γp/m

Σχήμα Α3 - Προσδιορισμός του λόγου νερού/ λεπτομερή βp
ε)

Προσδιορισμός του βέλτιστου λόγου νερού προς λεπτού διαμερισμού υλικά λεπτομερή
και της δόσης του υπερρευστοποιητή στο κονίαμα

Ο προσδιορισμός του βέλτιστου λόγου νερού/ λεπτομερή και της δόσης του υπερρευστοποιητή στο
κονίαμα γίνεται πειραματικά, με χρήση των δοκιμών του κώνου εξάπλωσης (βλ. § 5.5.3) και της χοάνης
εκροής σχήματος V (βλ. § 5.5.5).
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με λόγο w/p στην περιοχή από 0,8 βp έως 0,9 βp με διαφορετικές
περιεκτικότητες υπερρευστοποιητή και με περιεκτικότητα σε άμμο όπως καθορίζεται στην § 3.1.3 γ.
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Οι παρακάτω τιμές θεωρούνται ικανοποιητικές:


Εξάπλωση: 24-26 cm



Χρόνος εκροής από τη χοάνη εκροής σχήματος V : 7-11 s

Στην περίπτωση που ικανοποιείται η δοκιμή του κώνου εξάπλωσης και ο χρόνος εκροής από τη χοάνη
σχήματος V είναι μικρότερος από 7s, προτείνεται η μείωση του λόγου w/p, ενώ στην περίπτωση που ο
χρόνος εκροής είναι μεγαλύτερος από 11s, προτείνεται η αύξηση του λόγου w/p.
Στην περίπτωση που τα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε ο συνδυασμός συστατικών που χρησιμοποιήθηκε
δεν ήταν κατάλληλος για την παρασκευή ΑΣΣ. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται κατά σειρά η δοκιμή
διαφορετικού υπερρευστοποιητή, διαφορετικού προσθέτου και τέλος διαφορετικού τσιμέντου.
στ) Αξιολόγηση των ιδιοτήτων/ επιδόσεων του ΑΣΣ με πρότυπες δοκιμές
Η δόση του υπερρευστοποιητή καθορίζεται τελικά με βάση τις πρότυπες δοκιμές στο ΑΣΣ, στο οποίο έχουν
ήδη καθορισθεί, όπως παραπάνω οι αναλογίες των υπολοίπων συστατικών.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-01-07-00
«Σκυροδετήσεις
ογκωδών κατασκευών» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε
από
το
Ινστιτούτο
Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 150101-01-07-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ A
της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων»,
την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης
του
Ελληνικού
Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ
ΤΠ
1501-01-01-07-00
εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των ΠΕΤΕΠ που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής είναι το "σκυρόδεμα έργων μεγάλου όγκου" ή "σκυρόδεμα ογκωδών
έργων".
Σε περιπτώσεις φραγμάτων ή άλλων κατασκευών παρομοίου όγκου πρέπει να γίνεται ειδική μελέτη για τις
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry,
as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για
δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού.

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Σκυρόδεμα έργων μεγάλου όγκου ή σκυρόδεμα ογκωδών έργων
Με τους όρους αυτούς προσδιορίζεται το σκυρόδεμα έργων των οποίων οι διαστάσεις είναι τέτοιες, ώστε θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η εκλυόμενη θερμότητα ενυδατώσεως μέσα στην μάζα του σκυροδέματος και οι
διαφορές θερμοκρασίας που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ της εξωτερικής επιφανείας και του εσωτερικού,
με αποτέλεσμα ανεπιθύμητες συστολοδιαστολές μεταξύ των περιοχών αυτών.

4

Απαιτήσεις

4.1

Υλικά και αναλογίες συνθέσεως

Η μελέτη συνθέσεως θα αποσκοπεί εκτός από την εξασφάλιση των απαιτήσεων του έργου, όπως αντοχή,
εργάσιμο, ανθεκτικότητα, υδατοπερατότητα κ.ά., και στη μείωση της συνολικής ποσότητας της εκλυόμενης
θερμότητας ενυδατώσεως, την επιβράδυνση του ρυθμού έκλυσης και την μείωση των συστολών κατά την
ξήρανση.
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Η ποσότητα του τσιμέντου θα είναι η μικρότερη δυνατή, αλλά πάντα μέσα στα επιτρεπτά όρια που
καθορίζονται από τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.
Η ποιότητα του τσιμέντου θα εξασφαλίζει βραδεία έκλυση θερμότητας. Κατάλληλα για τον σκοπό αυτό είναι
τα τσιμέντα με περιορισμένο αργιλικό τριασβέστιο και προσμίξεις ποζολανικών γαιών, ιπτάμενης τέφρας κ.ά.,
όπως τα τύπου CEM IIB ή CEM IVB σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1.
Συνιστάται το μέγεθος του κόκκου να είναι το μεγαλύτερο δυνατό, να μην υπερβαίνει όμως τα 150 χιλιοστά.
Με την αύξηση του μεγέθους των κόκκων μειώνεται η ποσότητα του τσιμεντοκονιάματος και της
απαιτουμένης ποσότητας τσιμέντου. Συγχρόνως όμως αυξάνεται και ο κίνδυνος ρηγματώσεων μεταξύ
αδρανών και τσιμεντοκονίας λόγω διαφοράς των συστολοδιαστολών.
Ο μέγιστος κόκκος και η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών εξαρτώνται από τον τρόπο μεταφοράς και
διαστρώσεως.
α)

Μεταφορά και διάστρωση με αντλία
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχουν την κοκκομετρική διαβάθμιση που απαιτείται για την άντληση
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. παρ. 12.10.

β)

Σε περίπτωση μεταφοράς με κάδους, αναβατόρια, κυλιόμενη ταινία ή άλλο μηχανικό τρόπο,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αδρανή μεγαλυτέρου μεγίστου κόκκου έως 150 mm.
Η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει, στην περίπτωση αυτή, ότι η κοκκομετρική διαβάθμιση πρέπει να
πλησιάζει στις εξής αναλογίες:
-

το 50% της ποσότητας των αδρανών (κατά βάρος) να είναι κόκκων μικρότερων των 31,5 mm
και εντός των αντίστοιχων καμπύλων του Κ.Τ.Σ.

-

Το υπόλοιπο 50%, να μοιρασθεί το 25% κόκκων στην περιοχή μεταξύ 31,5 και 80 mm και το
25% κόκκων στην περιοχή μεταξύ 80 mm και 150 mm.

Για το νερό αναμίξεως ισχύουν οι απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. για το κοινό σκυρόδεμα (ΕΛΟΤ EN 1008).
Σε πολλές περιπτώσεις, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της μελέτης, είναι αναγκαία η προσθήκη
προσθέτων υλικών μάζας τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2. Τα πρόσθετα
που βοηθούν στην περίπτωση αυτή είναι:
α)

Επιβραδυντικά της ενυδάτωσης για την βραδύτερη έκλυση της θερμότητας ενυδατώσεως.

β)

Ρευστοποιητικά και Υπερρευστοποιητικά για την αύξηση του εργάσιμου.

γ)

Στεγανοποιητικά

Τα ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά και τα στεγανοποιητικά παρουσιάζουν συγχρόνως και ελαφρώς
επιβραδυντική δράση.
Δεν συνιστώνται πρόσθετα που επιταχύνουν, γενικά, την ενυδάτωση.
Σκόπιμη είναι πολλές φορές και η χρήση πρόσθετων υλικών με ποζολανικές ιδιότητες, τα οποία μειώνουν
σημαντικά την θερμότητα ενυδατώσεως και αυξάνουν την υδατοστεγανότητα χωρίς να επηρεάζουν
σημαντικά την αντοχή, λόγω των ποζολανικών ιδιοτήτων τους. Τέτοια υλικά είναι, κυρίως, οι ποζολανικές
γαίες και η ιπτάμενη τέφρα.

4.2

6

Μελέτη συνθέσεως

α)

Στην περίπτωση αδρανών μεγίστου κόκκου μέχρι 31,5 mm, η μελέτη συνθέσεως θα γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Τ.Σ.

β)

Στη περίπτωση αδρανών μεγίστου κόκκου μεγαλύτερου, η μελέτη συνθέσεως θα γίνεται σε
σκυρόδεμα με τα ίδια υλικά αλλά μέγιστο κόκκο 31,5 mm, σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ.
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Για την αναγωγή της αντοχής υπάρχουν δύο δυνατότητες:
i. Μπορούν να κατασκευαστούν τουλάχιστον (6) κυβικά δοκίμια πλευράς το τριπλάσιο του μεγίστου
κόκκου ή κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου το τριπλάσιο του μεγίστου κόκκου και ύψος το διπλάσιο της
διαμέτρου και να προσδιοριστεί ο συντελεστής αναγωγής προς τα δοκίμια του Κ.Τ.Σ.
Ο συντελεστής που θα προκύψει δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,90.
ii Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί οι αντοχές των συμβατικών δοκιμίων σε όλες τις περιπτώσεις (και
για την μελέτη συνθέσεως και για τον τελικό έλεγχο του σκυροδέματος) θα πολλαπλασιάζονται με
τον συντελεστή 0,80.

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών

5.1

Διάστρωση και συμπύκνωση

Ισχύουν γενικά τα προβλεπόμενα στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση
σκυροδέματος» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 «Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος» με τις ακόλουθες
συμπληρώσεις και επισημάνσεις:
α)

Η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση σκυροδετήσεως θα γίνεται με άντληση, κάδους,
αναβατόρια, κυλιόμενη ταινία ή άλλα μηχανικά μέσα.

Σε κάθε περίπτωση, η διαστρωνόμενη ποσότητα πρέπει να ανταποκρίνεται προς
συμπυκνώσεως.

την ικανότητα

Οι κάδοι γεμίζουν, από το σημείο παραγωγής, με κυλιόμενες ταινίες, γερανό ή οποιοδήποτε άλλο μηχανικό
μέσο. Η εκκένωση των κάδων θα γίνεται γρήγορα και κάθετα στην επιφάνεια σκυροδετήσεως, ώστε να
αποφεύγεται ο διαχωρισμός των χονδρόκοκκων αδρανών.
Η σκυροδέτηση θα γίνεται σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των 35 cm για αδρανή μεγίστου κόκκου μέχρι 31,5
mm και όχι μεγαλύτερες των 50 cm για αδρανή μεγίστου κόκκου μέχρι 15 cm.
β)

Η δόνηση θα γίνεται με τους κατάλληλους δονητές που να μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη
συμπύκνωση του σκυροδέματος.

Σε σχετικώς μικρότερα έργα καθώς και κοντά στους ξυλοτύπους και σε ενσωματωμένα στοιχεία, πρέπει να
χρησιμοποιούνται δονητές διαμέτρου 8 - 15 cm και συχνότητας 7.000 – 10.000 δονήσεων ανά λεπτό.
Σε μεγαλύτερα έργα (ογκώδη θεμέλια, βάσεις γεφυρών), θα χρησιμοποιούνται δονητές διαμέτρου
- 18 cm και συχνότητας 5.500 – 8.500 δονήσεων το λεπτό.

13

Κάθε δονητής θα παραμένει πάντοτε πρακτικά κάθετος στην επιφάνεια του σκυροδέματος και θα εισχωρεί σε
όλο το βάθος της στρώσεως και 5 - 10 cm στην προηγούμενη στρώση.
Κάθε στρώση θα διαστρώνεται ενόσω η προηγούμενη στρώση είναι ακόμα νωπή, ώστε να αποφεύγονται
οριζόντιοι αρμοί εργασίας.
Εφόσον η επιφάνεια σκυροδετήσεως είναι σημαντική η συμπύκνωση θα γίνεται με συστοιχίες δονητών, σε
απόσταση μεταξύ τους περίπου 1,5 φορά την ακτίνα δράσεως των δονητών, οι οποίοι να προχωρούν
παράλληλα σε όλο το πλάτος διαστρώσεως.
Η δόνηση θα διαρκεί έως ότου παύσουν να εμφανίζονται φυσαλίδες αέρος στην επιφάνεια και όχι λιγότερο
των 10 - 15 sec σε κάθε θέση.

5.2

Ελεγχος της εκλυομένης θερμότητας και των συστολοδιαστολών

Η θερμοκρασία του σκυροδέματος θα ελέγχεται συνεχώς με κατάλληλα θερμόμετρα μάζας.
Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την διάστρωση δεν πρέπει, γενικά, να ξεπερνάει τους 20°C.

7
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Πρέπει πάντως να ελέγχεται συνεχώς ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρουσιάζεται διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων (κυρίως μεταξύ εσωτερικού και επιφανείας) του σκυροδέματος
μεγαλύτερη των 20°C εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική μελέτη.
α)

Σε περίπτωση θερμού καιρού θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μάζας του σκυροδέματος κατά την ενυδάτωση.

Γενικά θα τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στον Κ.Τ.Σ. παρ.12.9 και στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 517.
Πέραν αυτών μπορεί να απαιτηθεί:
 Η εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
 Η προστασία του διαστρωνομένου σκυροδέματος από τον ήλιο.
 Σε περίπτωση μεταφοράς του σκυροδέματος με σωλήνες ή αντλία, η μόνωση των σωλήνων με
λινάτσες οι οποίες να παραμένουν υγρές ή η βαφή των σωλήνων με χρώμα λευκό ή χρώμα
αλουμινίου.
Είναι επίσης δυνατή ή/και απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόβλεψη συστήματος σωληνώσεων
στο εσωτερικό του φορέα για τη διέλευση (ψυχρού) ύδατος προς απαγωγή της θερμότητας και αποφυγή
ρηγμάτωσης. Στις περιπτώσεις αυτές θα συντάσσεται σχετική μελέτη, η οποία θα υπόκειται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
β)

Σε περίπτωση ψυχρού καιρού θα λαμβάνονται συγχρόνως και μέτρα για την αποφυγή γρήγορης
ψύξης της επιφανείας.

Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του σκυροδέματος αμέσως μετά την παρασκευή του και την εκλογή
των απαιτουμένων θερμοκρασιών των υλικών παρασκευής του (νερό, αδρανή) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 517.

5.3

Συντήρηση

Η συντήρηση πρέπει να ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του Κ.Τ.Σ. Άρθρο 10 και της Προδιαγραφής
ΤΠ 1501-01-01-03-00 «Συντήρηση σκυροδέματος» με τις εξής παρατηρήσεις:

ΕΛΟΤ

α)

Κατά τον σχεδιασμό της μεθόδου συντηρήσεως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά
θερμοκρασίας που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ επιφανείας και εσωτερικού.

β)

Η συντήρηση πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 14 ημέρες και εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί
επιβραδυντικά πρόσθετα ή έχουν προστεθεί ποζολανικά πρόσμικτα, τουλάχιστον για 28 ημέρες.

γ)

Εάν η χρήση συνθετικών μεμβρανών κριθεί απαραίτητη θα πρέπει, σε περίπτωση προσθήκης νέας
στρώσεως σκυροδέματος, να απομακρύνονται ώστε να αποκαθίσταται η συνάφεια των δύο
στρώσεων.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
α)

Έλεγχος ρηγματώσεως
Λόγω της εκλυομένης θερμότητας ενυδατώσεως και την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό
της μάζας του σκυροδέματος, ο κίνδυνος ρηγματώσεως εμφανίζεται κατά κανόνα στην εξωτερική
επιφάνεια.
Επομένως, κατά την παραλαβή πρέπει να γίνει λεπτομερής οπτικός έλεγχος όλων των εξωτερικών
επιφανειών για την επισήμανση τυχόν μικρο-ρηγματώσεων.

β)

8

Έλεγχος αντοχής
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Ο έλεγχος αντοχής θα γίνει όπως έχει προβλεφθεί στην μελέτη συνθέσεως.
Σε περίπτωση αδρανών μεγίστου κόκκου 31,5 mm ο έλεγχος αντοχής θα γίνει όπως προβλέπεται
στον Κ.Τ.Σ. για την περίπτωση "εργοταξιακού σκυροδέματος μεγάλων έργων" και με τα ίδια δοκίμια
με τα οποία έγινε και η μελέτη συνθέσεως.
Σε περίπτωση αδρανών μεγίστου κόκκου μεγαλύτερου, ο έλεγχος αντοχής θα γίνεται, σε αντιστοιχία
με την μελέτη συνθέσεως, με σκυρόδεμα το οποίο θα κοσκινίζεται μέχρι κόκκου 31,5 mm και οι
αντοχές θα ανάγονται με τους συντελεστές που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.6 για τη μελέτη
συνθέσεως.

7

Όροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις
ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001) και οι περιβαλλοντικοί
όροι του έργου.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται σε αυτή τη Τεχνική Προδιαγραφή αποτελούν μέρος μιας
κατασκευής από σκυρόδεμα και επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3) σκυροδέματος, επί έτοιμης κατασκευής,
με βάση την κατηγορία του σκυροδέματος.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή του.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο

x

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

x

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

9
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Βιβλιογραφία
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97), όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του 2002
(ΦΕΚ/315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β/1.5.02)
ACI 207
US Bureau of Reclamation: "Concrete Manual, PCA concrete for massive structures", 1987
A. M. Neville: "Properties of Concrete’’
D. F. Orchard: "Concrete Technology"
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Steel reinforcement for concrete

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος

H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0102-01-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Α της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ 1421-2

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

ΕΛΟΤ 1421-3

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

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. Ισχύουν οι ορισμοί που
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ πργρ. 1.6).
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Απαιτήσεις
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Υλικά
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Ο οπλισμός σκυροδέματος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται:
α)

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

β)

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

γ)

από προϊόντα προερχόμενα από ευθυγραμμισμένο χάλυβα κουλούρας (ειδική σήμανση)

δ)

από ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα αδιαμόρφωτα (σε μορφή φύλλου) ή διαμορφωμένα (π.χ.
κλωβοί ή συνδετήρες), τεχνικής κατηγορίας Β500Α (γενικώς, και μέχρι Φ8) ή κατά την παραγγελία

Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό,
απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή
κατάσταση που δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως,
απαγορεύεται απολύτως.
Σε περίπτωση προσκομίσεως ανοξείδωτου χάλυβα αυτός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του
παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την τεχνική κατηγορία στην οποία υπάγεται ο χάλυβας.

4.2

Έλεγχοι αποδοχής

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

κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C)
ένδειξη της σήμανσης (χώρας, μονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)
διαμέτρους ράβδων
περιγραφή της μορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα)
αριθμό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί μέρους ποσότητα
αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου του ΕΛΟΤ

Επί του Δελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι ραδιενέργειας (ΚΤΧ2008 §3.7). Σε κάθε δέμα ράβδων θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα, με τις ενδείξεις παραγωγού,
κατηγορίας, διαμέτρου, μήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης.
Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός (mill test
certificate). Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της χώρας προέλευσης.
Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ.
Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκομίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Επίβλεψη δικαιούται ανά
πάσαν στιγμήν, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εμφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή αμφιβολία, να ελέγξει
την προσκομισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-2008 και, αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά
κριτήρια, να την απορρίψει. Η φροντίδα και η δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.
Οι προβλεπόμενες δοκιμές σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής:
Έλεγχος εφελκυσμού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η μήκυνση στο μέγιστο φορτίο
επί του αυτού δοκιμίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών.
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Δοκιμή αναδίπλωσης: Η αναδίπλωση γίνεται με κάμψη των δοκιμίων κατά 180° γύρω από κυλινδρικά
στελέχη κατάλληλης διαμέτρου. Δεν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιμίου ή να εμφανισθούν ρωγμές
στην εφελκυόμενη πλευρά του.
Έλεγχος χημικής σύνθεσης (για τους συγκολλίσιμους χάλυβες): Θεωρείται η συγκολλησιμότητα
αυταπόδεικτη αν η χημική σύσταση του κράματος σε C , P , S και N δεν υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται στο
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το ισοδύναμο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση του
τελικού προϊόντος.
Η Επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακώς κατά την παρ. 4.5.9
και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον
χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιμοποιήσεώς τους παρουσιάζουν εκτεταμένες
δυσμενείς ενδείξεις.
Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των ράβδων. Οι
νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421 και του
Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2).

4.3

Απόθεση - αποθήκευση - διαχείριση

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

5

Εκτέλεση εργασιών

5.1

Γενικά

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

5.2

Κοπή και κάμψη

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

5.3

Διαμόρφωση - τοποθέτηση

Η διαμόρφωση των οπλισμών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτομερειών όπλισης του Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ
και θα είναι σύμφωνη προς τα σχέδια της μελέτης.
Η τελική μορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραμμο τμήμα, η διαμόρφωσή της θα γίνεται στη
μηχανή ή στον πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήμα της θα κείται, στην γενική περίπτωση,
σε επίπεδο. Η κάμψη των οπλισμών με πρόχειρα μέσα, μετά την τοποθέτησή τους επί του ξυλοτύπου,
απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα των ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου.
Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεπομένων από τα κατασκευαστικά σχέδια μηκών ράβδων,
υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, αναμονών, μορφής κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην τήρηση των
ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες επικαλύψεις οπλισμών) και
στην διαμόρφωση των γάντζων τους. Οι ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόμενες από
τους Κανονισμούς (ΚΤΧ-2008 § 6.9, ΕΚΩΣ § 5.2).
Τα σκέλη των γάντζων θα έχουν μήκος τουλάχιστον 10Φ, θα σχηματίζουν με την συνεχόμενη πλευρά γωνία
450 το πολύ, και θα εισέρχονται στην μάζα του σκυροδέματος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να παραμένει
κλειστός μέχρις εξαντλήσεως της εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυμητή η εναλλαγή των
γάντζων στις γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό στρέψη.
Η διαμόρφωση των γάντζων στους οπλισμούς τύπου «μανδύα» θα ελέγχεται με ιδιαίτερη επιμέλεια. Στην
εφαρμογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιμο με σύρμα σε κάθε διασταύρωση διαμήκους και
εγκαρσίας ράβδου, με προσπάθεια εξασφαλίσεως πλήρους επαφής τους και τηρήσεως του επιθυμητού
‘’βήματος’’ της σπείρας, σε κάθε θέση.
Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του συστήματος διαμορφώσεως των συνδετήρων που θα
εφαρμόσει (μεμονωμένων, «μανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την προϋπόθεση τηρήσεως των απαιτήσεων
της μελέτης και εγκρίσεως του συστήματος από την Επίβλεψη.
Η μορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων μέσα σε κάθε διατομή, θα ακολουθεί τις επιταγές των
σχεδίων της μελέτης και πάντως θα ικανοποιεί την γενική απαίτηση για περίσφιξη της διατομής του στοιχείου
και αύξηση της πλαστιμότητας.
Οι οπλισμοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που επιβάλλεται από τους
Κανονισμούς (ΚΤΧ-2008 § 7.1 και § 7.2) και που προβλέπεται από την μελέτη, κατά τον αναγραφόμενο στα
σχέδια τρόπο και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές οδηγίες τις Επίβλεψης. Προσοχή θα δίδεται επίσης στην
ορθότητα των «ματισμάτων» και στα μήκη των αναμονών, στο δέσιμο (ιδίως στους στύλους) των διαμήκων
ράβδων με τους συνδετήρες, για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους, καθώς και στην τήρηση
αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι «ουρές» του σύρματος
προσδέσεως δεν θα εισέρχονται στο πάχος επικαλύψεως των οπλισμών. Οι ανοχές σφάλματος στην
τοποθέτηση των ράβδων και την σύνθεση του «κλωβού» οπλισμών, είναι οι οριζόμενες στον ΕΚΩΣ.
Η σύνδεση του κυρίως οπλισμού με τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο που να
εξασφαλίζει απαραμόρφωτο πλέγμα, αμετάθετες ράβδους οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς, και
αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την κίνηση τεχνιτών, εργαλείων και μηχανημάτων, κατά την διάστρωση του
σκυροδέματος και την χρήση του δονητή. Σημειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις (πόντες) για την συγκράτηση,
απαγορεύονται. Τα στηρίγματα των ράβδων, οι αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. θα έχουν επίσης επαρκή
αντοχή ώστε να διατηρούν τον οπλισμό στη θέση του κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.
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Σε περίπτωση αλλαγής της διατομής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για την βελτίωση της
«υποδοχής» του κλωβού του υπερκειμένου στύλου, έστω και της αυτής διατομής), οι οπλισμοί θα
διαμορφώνονται κατάλληλα (“μπουκάλες”), ώστε να παραμένουν εντός της διατομής του υψηλοτέρου
ορόφου.
Το πάχος επικαλύψεως των ράβδων με σκυρόδεμα κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια έννοια, θα είναι
σύμφωνο με το απαιτούμενο από τον Κανονισμό Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ § 5.1), τον Κανονισμό
Πυροπροστασίας και το αναγραφόμενο στα σχέδια, και θα εξασφαλίζεται με την χρήση υποθεμάτων ή
παρεμβλημάτων ή καβαλέτων ή αναρτήσεων ή παρενθεμάτων ή άλλων “αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα
είναι από μη οξειδουμένο υλικό (πλαστικό, σκυρόδεμα κλπ.), αποκλειομένων απολύτως των τεμαχίων ξύλου
ή άλλων υλικών μη στεγανών και μη σταθερού όγκου. Η πυκνότητα τοποθετήσεώς τους θα είναι τέτοια ώστε
να εξασφαλίζεται η επιθυμητή επικάλυψη cnom και στις ενδιάμεσες (μεταξύ υποθεμάτων) θέσεις
(ΚΤΧ2008, § 7.2.2).
Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεμάτων, αν διαπιστώσει ανεπαρκή εξασφάλιση του
ελαχίστου πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέσεις. Η επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω
οπλισμού δι’ ανυψώσεώς του με τα χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέματος, απαγορεύεται απολύτως.
Στις περιπτώσεις που το ελάχιστο πάχος επικαλύψεως, που προκύπτει από τις πιο πάνω απαιτήσεις, είναι
μεγαλύτερο από 5 cm, θα τοποθετείται στο φέρον στοιχείο πρόσθετος, «επιδερμικός» οπλισμός, μεταξύ του
κυρίως εφελκυόμενου οπλισμού και της εξωτερικής επιφάνειας σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΩΣ – 15,6 και του Ευρωκώδικα 2 – Παράρτημα "J", για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης ή της απολέπισης του
πάχους επικαλύψεως.
Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα είναι τουλάχιστον ίση προς την
μεγαλύτερη από τις διαμέτρους των ράβδων ή τα 20 mm ή την διάμετρο του μεγίστου κόκκου αδρανών,
αυξημένη κατά 5 mm. Η ελεύθερη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίση
προς την μεγαλύτερη από τις διαμέτρους των ράβδων ή τα 25 mm ή τα 2/3 του μεγίστου κόκκου αδρανών
του σκυροδέματος. Τεμάχια σιδηροπλισμού (καβίλιες) Φ25 τουλάχιστον, θα χρησιμοποιούνται για την
διαμόρφωση της 2ης στρώσης (ή και άλλων) του οπλισμού των δοκών, όπου τούτο απαιτείται. Οι ράβδοι της
δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, θα τοποθετούνται κατακορύφως πάνω από τις ράβδους της πρώτης,
ώστε να μην παρεμποδίζεται η δίοδος του νωπού σκυροδέματος ανάμεσά τους.

5.4

Επιμήκυνση – ένωση οπλισμών

Τυχόν απαιτούμενες επιμηκύνσεις οπλισμών θα ενεργούνται δια παραθέσεως και υπερκαλύψεως των
ράβδων στο κατάλληλο μήκος και την κατάλληλη διάταξη (ΕΚΩΣ § 17.7.2) ή δι’ ηλεκτροσυγκολλήσεως των
ράβδων (ΚΤΧ-2008 § 7.3.3, ΕΚΩΣ § 17.7.4) ή με αρμοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ §17.7.3) στις προβλεπόμενες
από την μελέτη κατάλληλες θέσεις (αποφυγή των θέσεων μεγίστης καταπονήσεως, της συσσωρεύσεως των
ενώσεων κλπ.).
Τα μήκη παραθέσεως, ο τρόπος συγκολλήσεως κλπ. θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις
του Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος, του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, του Κανονισμού Τεχνολογίας
Χαλύβων και του κατασκευαστή των αρμοκλειδών.
Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι μέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα γίνονται, όπως
περιγράφονται στον ΚΤΧ.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έμπειρους και ικανούς, με πλήρη τήρηση των κανόνων
ασφαλείας.
Οι αρμοκλείδες που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτονται από έγκριση αρμόδιας Αρχής και θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 15835-1. Σε περίπτωση που απαιτείται η δημιουργία σπειρώματος στις
ράβδους θα ελέγχεται με δοκίμια η ικανοποίηση των απαιτήσεων των Προτύπων για το όριο διαρροής, την
αντοχή, την ολκιμότητα κλπ. Της ενιαίας ράβδου, στη θέση της αρμοκλείδας, ή θα χρησιμοποιούνται ράβδοι
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές, αλλά έχουν παραχθεί με μέδοδο «κράματος» (ΘΕ-Χ), χωρίς
περαιτέρω θερμική κατεργασία (όχι tempcore ΘΕ-Θ).
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Κατά την τοποθέτηση των δομικών πλεγμάτων επί του ξυλοτύπου και στις θέσεις όπου απαιτείται επέκταση
του οπλισμού αντοχής ή του οπλισμού διανομής, θα τηρείται η προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς
υπερκάλυψη αυτών. Στην περίπτωση που δεν γίνεται ακριβής υπολογισμός κατά τον ΕΚΩΣ, η υπερκάλυψη
θα είναι, για μεν την επέκταση του οπλισμού αντοχής ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“μάτια” του
πλέγματος) και όχι μικρότερη των 30 cm, για δε την επέκταση του οπλισμού διανομής, ίση τουλάχιστον προς
ένα βρόχο και όχι μικρότερη των 15 cm. Δεν πρέπει να υπάρχει καταστροφή της συγκολλήσεως των ράβδων
στους βρόχους της υπερκάλυψης.

5.5

Προστασία αναμονών

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

6

'Ελεγχος τελειωμένης εργασίας

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

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται αυστηρώς οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και
Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση χρήσεως των Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), σε κάθε επί μέρους εκτελουμένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωμάτων,
διαμόρφωσης, κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. οπλισμών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΠΔ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και με το ΠΔ 159/99 όπως ισχύει
τροποποιημένο, εκάστοτε.
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ΣΑΥ του έργου, που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177
(ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της εργασίας που εκτελείται,
συνοψίζονται ως εξής:

10

30518
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

x κράνος, μπότες, γάντια για όλους τους εργαζομένους
x ποδιά, μάσκα ή γυαλιά και μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις
x αντίστοιχη προστασία για τους εργαζομένους στην κοπή του χάλυβα
x προστασία από θόρυβο, θερμοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών
x ζώνες ασφαλείας, για εργασίες με κίνδυνο πτώσεως

8

Τρόπος επιμέτρησης (όπου απαιτείται)

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A,
B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά
διάμετρο και το ολικό βάρος.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500C

6,0

B500Α

B500C




5,0
5,5




Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α B500C









Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8

0,154
0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347

8,0





50,3

0,395

10,0












78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης
του οπλισμού, περιλαμβάνονται (ενδεικτικά αλλ’ όχι περιοριστικά) ανηγμένα τα ακόλουθα:
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-

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με
σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

-

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

-

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

-

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

-

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης, που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

-

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

-

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των ΠΕΤΕΠ που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προένταση σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Aντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η προένταση δομικών στοιχείων από πρόχυτο ή επί τόπου
σκυρόδεμα, ήτοι η προμήθεια, μορφοποίηση, τοποθέτηση και τάνυση του χάλυβα προέντασης, η προμήθεια
και τοποθέτηση των στοιχείων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του συστήματος προέντασης (κεφαλές
αγκυρώσεως, μούφες, περιβλήματα τενόντων κλπ) και η τσιμεντένεση των τενόντων.
Η προδιαγραφή καλύπτει θέματα προέντασης με άμεση ή μεταγενέστερη συνάφεια· δεν καλύπτει θέματα
εξωτερικής ή εσωτερικής προέντασης χωρίς συνάφεια.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 15630-3

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part
3: Prestressing steel -- Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 3: Χάλυβες προέντασης

prEN 10138-1

Prestressing steels - Part 1: General requirements -- Χάλυβες προέντασης Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις

prEN 10138-2

Prestressing steels - Part 2: Wire -- Χάλυβες προέντασης - Μέρος 2 : Σύρματα

prEN 10138-3

Prestressing steels - Part 3: Strand -- Χάλυβες προέντασης - Μέρος 3 : καλώδια

prEN 10138-4

Prestressing steels - Part 4: Bars -- Χάλυβες προέντασης - Μέρος 4 : ράβδοι

prEN 10337

Zinc and zinc alloy coated wires and strands for prestressing steels -Χαλυβδοσύρματα και συρματόσχοινα προέντασης με επικάλυψη ψευδαργύρου
ή κράματος ψευδαργύρου.

ΕΛΟΤ EN 445 E2

Grout for prestressing tendons - Test methods -- Ενέματα προεντεταμένων
τενόντων - Μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 446 E2

Grout for prestressing tendons - Test methods -- Ενέματα προεντεταμένων
τενόντων - Διαδικασίες έκχυσης.

ΕΛΟΤ EN 447 E2

Grout for prestressing tendons - Basic requirements -προεντεταμένων τενόντων - Προδιαγραφή για συνήθη ενέματα.

ETAG 013

Guideline for European Technical Approval of post-tensioning kits for the
prestressing of structures – Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση
συστημάτων προέντασης των κατασκευών.

3

Ενέματα

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

Στις εργασίες της προέντασης ενσωματώνονται τα ακόλουθα υλικά:
α.

Χάλυβες προέντασης

β.

Περιβλήματα τενόντων

γ.

Κεφαλές αγκύρωσης (σύστημα προέντασης)

δ.

Επεκτατήρες τενόντων (couplers, μούφες)

ε.

Τσιμεντένεμα προστασίας

4.1

Χαρακτηριστικά υλικών

4.1.1 Χάλυβες Προέντασης
Οι χάλυβες προέντασης διακρίνονται ως εξής:
i)

ως προς την μεθοδολογία κατεργασίας:
ia) θερμική κατεργασία
x χάλυβες ειδικής κατεργασίας.
x χάλυβες σκληρυμένοι με βαφή.
ib) μηχανική κατεργασία
x χάλυβες ψυχρής κατεργασίας με διέλκυση ή εξέλαση.
x χάλυβες ψυχρής κατεργασίας με συστροφή ή έλξη.

ii)

ως προς τον τύπο:
x σύρματα και ράβδοι.
x συρματόσχοινα ή τένοντες.

iii)

ως προς την μορφή:
x σύρματα ή ράβδοι, λεία και στρογγυλά (τα σύρματα μπορούν να είναι ίσια ή με οδοντώσεις).
x σύρματα ή ράβδοι, με ραβδώσεις, στρογγυλά ή μή.

Η κατηγορία του χάλυβα προέντασης προσδιορίζεται με βάση το χαρακτηριστικό όριο διαρροής fp0,lk και την
χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή fpk
Το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να λαμβάνεται ίσο με 195 GPa για τα συρματόσχοινα και 205 GPa για τα
χαλυβδοσύρματα και τις ράβδους προεντάσεως.
Οι γενικές απαιτήσεις για χάλυβες έχουν ως εξής:

6

α)

Τα σύρματα θα προέρχονται από ψυχρή κατεργασία με διέλκυση και/ή εξέλαση χάλυβα που θα έχει
παραχθεί με τη μέθοδο της ανοικτής εστίας ή σε ηλεκτρική κάμινο. Ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις
δεν γίνονται αποδεκτές.

β)

Τα σύρματα θα έχουν υποστεί θερμική κατεργασία για την απαλοιφή των εσωτερικών τάσεων.

γ)

Τα σύρματα (λεία ή μή) θα είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς εργοστασιακές απολεπίσεις.

δ)

Στην περίπτωση που το σύστημα προέντασης απαιτεί τη διαμόρφωση κεφαλών στα σύρματα, θα
ελεγχθεί η καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη εργασία με τυχαία δειγματοληψία πριν από την
παράδοση του υλικού στο εργοτάξιο.

ε)

Συρματόσχοινο ή σύρμα που ξετυλίγεται ελεύθερα σε επίπεδο και λείο δάπεδο από σκυρόδεμα
πρέπει να παραμένει ευθύγραμμο.
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στ) Εάν απαιτείται, η επιφάνεια μπορεί να εμφανίζει μικρές νευρώσεις το ύψος των οποίων δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0,1 mm. Οι νευρώσεις δεν θα πρέπει να διαφοροποιούν τις
μηχανικές ιδιότητες του λείου καλωδίου.
Οσον δε αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
1.

Η ελάχιστη διάμετρος συρμάτων δεν θα είναι μικρότερη από 5,0 mm. Για κυκλικές διατομές η
ελάχιστη διατομή συρμάτων δεν θα είναι μικρότερη από 30mm2.

2.

Οι ανοχές της μάζας θα κυμαίνονται από +2,0% έως -2,0% της ονομαστικής τιμής. Για τις μη
κυκλικές διατομές, οι ανοχές των διαστάσεων θα κυμαίνονται από +4,0% έως -2,0% των
ονομαστικών τιμών.

3.

Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή θραύσης θα είναι η προδιαγραφομένη από την στατική μελέτη.

4.

Το συμβατικό όριο διαρροής, που αντιστοιχεί σε παραμόρφωση 0,1% θα είναι ίσο προς
85~89% της χαρακτηριστικής Εφελκυστικής Αντοχής Θραύσης (ΕΑΘ).

5.

Η επιμήκυνση θραύσης, μετρούμενη σε δοκίμιο μήκους Lo ≥ 500 mm θα είναι τουλάχιστον
3,5%.

6.

Η μείωση της πραγματικής διατομής στην θέση θραύσης θα είναι ≥ 25% (στένωση θραύσης).

7.

Αντοχή κόπωσης: Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κύκλοι φόρτισης, μεταξύ τάσης ίσης προς 55%
και 70% της χαρακτηριστικής ΕΑΘ.

8.

Χαλάρωση: Υπό αρχική τάση ίση προς το 70% και 80% της χαρακτηριστικής ΕΑΘ και υπό
κανονική θερμοκρασία, η χαλάρωση δεν θα υπερβαίνει το 2,5% και 4,5% αντίστοιχα, ύστερα
από διάρκεια δοκιμής 1000 ωρών.

4.1.2 Περιβλήματα τενόντων (σωλήνες)
Τα περιβλήματα των τενόντων θα είναι από γαλβανισμένο ημιάκαμπτο χαλυβδοέλασμα με σπειροειδείς
πτυχώσεις, πάχους κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα για κάθε κλάση. Οι γαλβανισμένοι αυτοί
σωλήνες θα είναι ηλεκτροχημικώς παθητικοί με εφαρμογή μεθόδου καταιονισμού χρωμίου.
Η κλάση 1 αφορά συνήθη σωλήνα
Η κλάση 2 αφορά δύσκαμπτο σωλήνα
Πίνακας 1 - Χαρακτηριστικά σωλήνων τενόντων
Εσωτερική διάμετρος
σωλήνας σε mm
Πάχος
ελάσματος
σε mm

25

25-35

35-45

45-55

55-65

65-75

75-85

85-100

100-130

Κλάση 1

0,20

0,25

0,25

0,30

0,30

0,35

0,35

0,40

>=0,40

Κλάση 2

-

-

0,40

0,45

0,45

0,50

0,50

0,60

>=0,60

Τα περιβλήματα των τενόντων θα έχουν ελαχίστη εσωτερική διάμετρο κατά 6 mm τουλάχιστον μεγαλύτερη
από την ονομαστική διάμετρο του τένοντα και επιφάνεια διατομής τουλάχιστον 2,5 φορές εκείνης του
χάλυβα. Το πλήθος των αρμών θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, κάθε δε αρμός θα σφραγίζεται
πλήρως έναντι εισχωρήσεως οιουδήποτε υλικού. Συνιστάται η παραγωγή των σωλήνων επί τόπου του
έργου, λίγο πριν τη χρησιμοποίησή τους για λόγους μείωσης της επιφανειακής διάβρωσης και των ενώσεων.
Όλα τα περιβλήματα (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη) θα είναι κλάσης 2, είτε με
ηλεκτροσυγκολλούμενα άκρα, είτε με διαμόρφωση αλληλοεμπλεκομένης συναρμογής. Συνδετήρια τεμάχια,
που τοποθετούνται για την σύνδεση των παραπάνω δύσκαμπτων περιβλημάτων προς τις συσκευές
αγκύρωσης, μπορεί να είναι και μη γαλβανισμένα.
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Τα περιβλήματα των τενόντων πρέπει να είναι στεγανά, ώστε να μην εισρέει σκυρόδεμα κατά τη
σκυροδέτηση. Το πάχος του χαλυβδοελάσματος διαμόρφωσης αυτών πρέπει να είναι σύμφωνο με τα
προαναφερθέντα.
Η επιφανειακή κατάσταση του εσωτερικού των σωλήνων πρέπει να είναι γενικά καθαρή. Μπορεί να γίνει
δεκτή και ελαφρώς οξειδωμένη επιφάνεια υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί κατάλληλα υπόψη στον
υπολογισμό των τριβών.

4.2

Πιστοποιητικά χαλύβων προέντασης

Τα στροφεία (καρούλια, μπομπίνες) ή οι δέσμες χάλυβα προέντασης θα συνοδεύονται από εργοστασιακό
πιστοποιητικό ποιότητας/προέλευσης, το οποίο θα παρέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
-

ονομασία εργοστασίου παραγωγής.

-

αριθμό παρτίδας.

-

αριθμό δέματος/ συσκευασίας.

-

καθαρό βάρος συσκευασίας (lot net weight).

-

oνομαστική διατομή σύρματος/ συρματοσχοίνου.

-

ποιότητα χάλυβος.

-

μεθοδολογία παραγωγής (π.χ. ψυχρής εξέλασης, με θερμική κατεργασία).

Επιπρόσθετα οι παρτίδες του υλικού που μεταφέρονται στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηριακών δοκιμών σε διαπιστευμένο εργαστήριο - σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις περί
διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών - το οποίο θα αναφέρεται:
-

Στο εύρος των αποκλίσεων από τις ονομαστικές διαστάσεις

-

Στην τάση θραύσης

-

Στην επιμήκυνση κατά την θραύση

-

Στο διαπιστούμενο όριο ελαστικότητος, με βάση διαγράμματα τάσης-μήκυνσης

-

Στις τιμές χαλάρωσης (απώλεια τάσης μετά από φόρτιση με αρχική τάση ίση προς 60%, 70% και 80%
της χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής θραύσης, υπό κανονική θερμοκρασία, ύστερα από
δοκιμασία διαρκείας 1.000 ωρών).

-

Στα αποτελέσματα των δοκιμών διάβρωσης

Τα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, αλλιώς θα συνοδεύονται από μετάφραση
υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία δείγματα από παρτίδες προσκομιζομένων υλικών, της
επιλογής της, προς έλεγχο. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από αντίγραφα των αντιστοίχων εργοστασιακών
και εργαστηριακών πιστοποιητικών (δέματος και παρτίδας, αντίστοιχα). Ουδεμία ενσωμάτωση
προσκομισθέντων υλικών επιτρέπεται, προ της αποδοχής των υλικών από την Υπηρεσία.

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών - έλεγχοι

Οι εργασίες προέντασης θα εκτελούνται μόνον υπό την εποπτεία εμπείρου Μηχανικού του Αναδόχου. Το
προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό τάνυσης θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην χρήση του.
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει λεπτομερές πρόγραμμα των εργασιών προέντασης, στο οποίο θα
περιλαμβάνονται:

8

-

οι έλεγχοι και βαθμονομήσεις των συσκευών και οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν,

-

στοιχεία εμπειρίας των συνεργείων στα οποία ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες
προέντασης,
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-

οι απαιτούμενες υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία προς έγκριση, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής.

-

οι απαιτούμενες δοκιμές και έλεγχοι,

-

η υποβολή των προβλεπομένων πιστοποιητικών και συναφών στοιχείων,

-

οι παραλαβές επί τόπου του χάλυβα και των υλικών προέντασης,

-

οι επι μέρους φάσεις εκτέλεσης των εργασιών προέντασης.

5.1

Τένοντες

Ευθύτητα
Επιτρέπονται μόνον μικροδιορθώσεις για την ευθυγράμμιση των συρμάτων ή των ράβδων στο εργοτάξιο, οι
οποίες θα γίνονται εν ψυχρώ αλλά όχι σε θερμοκρασία μικρότερη των 5q C. Ράβδοι που έχουν υποστεί
αναδίπλωση θα απορρίπτονται.
Τα σύρματα θα ομαδοποιούνται ανά τένοντα και θα απλώνονται σε επαρκώς λεία επιφάνεια πριν από την
εισαγωγή τους στα περιβλήματα.
Κατάσταση επιφανείας
Οι τένοντες και οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των περιβλημάτων θα είναι καθαρές και
απαλλαγμένες από διάβρωση, χαλαρή σκουριά και χαλαρά προϊόντα απολέπισης κατά την ενσωμάτωσή
τους στο έργο.
Διαμόρφωση κεφαλών
Η διαμόρφωση κεφαλών στα σύρματα, όταν προβλέπεται, θα γίνεται εν ψυχρώ και συμμετρικά ως προς τον
άξονα των συρμάτων χωρίς να δημιουργούνται κοιλώματα και εγκοπές στα σύρματα. Για την αγκύρωση των
κεφαλών θα εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Προφυλάξεις κατά την μεταφορά και αποθήκευση
Ο χάλυβας προέντασης θα προφυλάσσεται από τραυματισμούς, σκωρίαση και εν γένει διάβρωση μέχρι την
ενσωμάτωσή του στο έργο και την εφαρμογή της τσιμεντένεσης.
Η εμφάνιση σκουριάς που δεν απομακρύνεται με ένα στεγνό πανί, ή άλλων αποτελεσμάτων διάβρωσης,
συνιστά λόγο απόρριψης της παρτίδας του χάλυβα από την Υπηρεσία.
Θα φέρεται συσκευασμένος σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλες ανάλογες συσκευασίες μεταφοράς, για να
προστατεύεται από τραυματισμούς και διάβρωση κατά την μεταφορά και αποθήκευσή του.
Oι συσκευασίες θα περιέχουν αντιδιαβρωτική ουσία (κατά της σκουριάς ή άλλων επιρρειών της διάβρωσης).
Η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει την εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας κατ’ ευθείαν επί του χάλυβα,
μετά από πλήρως τεκμηριωμένη αίτηση του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, η αντιδιαβρωτική προστασία
δεν θα πρέπει να επιρρεάζει την συνάφεια χάλυβα και σκυροδέματος.
Συσκευασίες που εβλάβησαν από οποιαδήποτε αιτία θα πρέπει να αντικαθίστανται ή να επιδιορθώνονται και
να επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση.
Τα στροφεία του χάλυβα προέντασης (κουλούρες) και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα θα αποθηκεύονται
πάνω από την στάθμη του εδάφους και θα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες.
Προφυλάξεις μετά την τοποθέτηση:
Μετά την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης στο δομικό στοιχείο δεν θα γίνονται ηλεκτροσυγκολλήσεις και
δεν θα γειώνονται οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης στον σιδηροπλισμό ή στους τυχόν χρησιμοποιούμενους
σιδηροτύπους.
Από την στιγμή της τοποθέτησης μέχρι την στιγμή της τάνυσης, θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή
διείσδυσης υγρασίας στο εσωτερικό των περιβλημάτων των τενόντων.
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Όλοι οι τανυθέντες οπλισμοί θα αποκόπτονται σύρριζα με την επιφάνεια του δομικού στοιχείου, χωρίς να
αφήνουν προεξέχοντα τμήματα, και τα εκτιθέμενα άκρα του χάλυβα προέντασης, μαζί με μια επιφάνεια
σκυροδέματος 2,5 cm γύρω από τον οπλισμό, θα καθαρίζονται επιμελώς με συρματόβουρτσα ή αμμοβολή
και θα βάφονται με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργυρικής βάσεως (zinc rust primer).

5.2

Αγκυρώσεις

Οι τένοντες, που τανύονται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος, θα εξασφαλίζονται στα άκρα τους μέσω
των διατάξεων μόνιμης αγκύρωσης που προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα προέντασης.
Οι αγκυρώσεις της προέντασης των εσωτερικών τενόντων θα τοποθετούνται σε εσοχές που θα
τσιμεντενεθούν ή θα σκυροδετηθούν μετά την ολοκλήρωση της τάνυσης. Πριν από την σκυροδέτηση, όλες οι
ακάλυπτες επιφάνειες της αγκύρωσης και των άκρων των τενόντων θα επαλειφθούν με εποξειδική
συγκολλητική ουσία. Στις περιοχές που καταλήγουν ομάδες αγκυρώσεων σε πυκνή διάταξη, θα
διαμορφώνεται εσοχή και θα τοποθετείται ο πρόσθετος σιδηροπλισμός, ο οποίος προβλέπεται στα σχέδια
λεπτομερειών. Ο σιδηροπλισμός αυτός θα προεξέχει από την επιφάνεια του σκυροδέματος και θα κάμπτεται
μετά την ολοκλήρωση της τάνυσης.

5.3

Περιβλήματα τενόντων

Τοποθέτηση
Τα περιβλήματα των τενόντων θα στηρίζονται σε ράβδους χαλαρού οπλισμού διατομής τουλάχιστον 12
ανά αποστάσεις έως 1,00 m όταν ο χάλυβας τοποθετείται πριν από την σκυροδέτηση, ή 0,50 m όταν ο
χάλυβας θα τοποθετηθεί μετά τη σκυροδέτηση, έτσι ώστε να διατηρούν τη χάραξή τους. Απαγορεύεται σε
οποιονδήποτε εργαζόμενο να πατάει επάνω στους σωλήνες προέντασης για οποιονδήποτε λόγο.
Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, η ανοχή της χάραξης καθορίζεται στον
κατακόρυφο άξονα ως εξής:
x

για πάχος δομικού στοιχείου h d 200 mm
Δh = r 0.025 h για κάθε τένοντα

x

για πάχος δομικού στοιχείου h > 200 mm
Δh = r 0.025 h d r 20 mm για τη συνισταμένη των τενόντων
Δh = r 0.040 h d r 30 mm για μεμονωμένο τένοντα

Η ανοχή της χάραξης στους δύο άλλους άξονες δεν θα είναι μεγαλύτερη των r20 mm.
Μετά την τοποθέτηση και στερέωση των περιβλημάτων στους ξυλοτύπους, τα άκρα τους θα εμφράσσονται
για να αποφευχθεί η είσοδος στους τένοντες νερού ή άλλων ουσιών. Οταν προβλέπεται η τοποθέτηση του
χάλυβα προέντασης μετά την σκυροδέτηση, τα περιβλήματα θα καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα αμέσως
πριν την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης.
Στις περιπτώσεις προέντασης συνεχών φορέων τα περιβλήματα θα εφοδιάζονται με σωληνίσκους
εξαερισμού στις θέσεις των ενδιαμέσων στηριγμάτων (υψηλά σημεία της χάραξης των τενόντων) ή/και σε
πρόσθετα σημεία που τυχόν καθορίζονται στα σχέδια.
Οι σωλήνες εξαερισμού θα έχουν διάμετρο 1/2” κατ’ ελάχιστο. Οι συνδέσεις προς τα περιβλήματα θα γίνουν
με μεταλλικούς δομικούς συνδετήρες και θα παρέχουν την δυνατότητα να γίνει η τσιμεντένεση από τους
σωλήνες εξαερισμού όπως και τη δυνατότητα να σφραγισθούν οι εξαεριστήρες. Τα προεξέχοντα άκρα των
σωλήνων εξαερισμού θα κοπούν μετά την ολοκλήρωση της τσιμεντένεσης.
Ενώσεις
Οι ενώσεις των περιβλημάτων των τενόντων θα γίνονται μέσω συνδέσμων (μουφών), μήκους κατ’ ελάχιστον
25cm, και θα σφραγίζονται με αυτοκόλλητη ταινία ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα. Δεν επιτρέπεται η
ένωση των περιβλημάτων μόνο με ταινία.
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Στα άκρα των περιβλημάτων των τενόντων (θέσεις διατάξεων αγκύρωσης) καθώς και στα υψηλά σημεία
τους (περίπτωση συνεχών φορέων) θα στερεωθούν σωληνίσκοι για την εκτέλεση της τσιμεντενέσεως μετά
την προένταση. Οι συνδέσεις σωληνίσκων περιβλήματος θα στεγανοποιούνται με αυτοκόλλητη ταινία για την
αποφυγή έμφραξης κατά την σκυροδέτηση.
Ευθυγράμμιση
Στις περιπτώσεις τμηματικής σκυροδέτησης των στοιχείων (π.χ. κατά την προβολοδόμηση φορέων
γεφυρών), θα λαμβάνονται μέτρα για την διασφάλιση της ευθυγράμμισης των περιβλημάτων, την
ελαχιστοποίηση των παραμορφώσεων των άκρων και την αποφυγή διείσδυσης αριανιού. Για τον σκοπό
αυτό θα εφαρμόζονται εντός του περιβλήματος πλαστικοί σωλήνες κατάλληλης διατομής (ελαχιστοποίηση
διακένου μεταξύ πλαστικού σωλήνα και περιβλήματος), οι οποίοι θα εισχωρούν τουλάχιστον 60 cm. Oι
πλαστικοί σωλήνες θα ανασύρονται μετά την σκυροδέτηση.

5.4

Εφαρμογή της προέντασης

Γενικά
Το υλικό των προβλεπομένων να προενταθούν συγχρόνως τενόντων (σύρματα, συρματόσχοινα ή ράβδοι)
θα λαμβάνεται, κατά το δυνατόν, από την ίδια συσκευασία.
Τα συρματόσχοινα και τα σύρματα δεν επιτρέπεται να σχηματίζουν γωνίες (γόνατα) και να εμφανίζουν
συστροφή. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συρματοσχοίνων με ξετυλιγμένα σύρματα και για τον λόγο αυτό
τα άκρα των καλωδίων μετά την κοπή τους θα πρέπει να ματίζονται με σύρμα πρόσδεσης.
Οι τένοντες μπορούν να επαλείφονται ή να ψεκάζονται με υδατοδιαλυτό έλαιο για την διευκόλυνση της
τοποθέτησής τους στα περιβλήματα.
Συσκευές τάνυσης (γρύλλοι)
Οι υδραυλικοί γρύλλοι που θα χρησιμοποιηθούν για την τάνυση θα φέρουν υποχρεωτικά μανόμετρο με
ευδιάκριτο δίσκο αναγνώσεως που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης αναγνωρισμένου
εργαστηρίου και θα έχουν δυνατότητα μέτρησης της επιμήκυνσης. Η ακρίβειά τους θα πρέπει κατ’ ελάχιστον
ίση προς το 5% της δύναμης προέντασης.
Η επιμήκυνση του τένοντα θα μετράται με ακρίβεια 2% ή 1 mm με κατάλληλα μέσα, για τον συγκεκριμένο
τύπο γρύλλου. Εάν ο γρύλλος διαθέτει και δυναμόμετρο, το όργανο αυτό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται
από πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι μετρήσεις μεγέθους μικροτέρου του
10% της κλίμακας του δυναμομέτρου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Οι υδραυλικοί γρύλλοι θα ελέγχονται και θα βαθμονομούνται ανά εξάμηνο τουλάχιστον. Τα μανόμετρα της
αντλίας θα ελέγχονται μετά από 100 τανύσεις ή έξι μήνες ανάλογα πιο από τα δύο συμβεί πρώτο (ανανέωση
πιστοποιητικού). Σε περίπτωση βλάβης, μετά την αποκατάστασή της, απαιτείται επαναβαθμονόμηση των
συσκευών.
Διαδικασία τάνυσης
Η τάνυση θα γίνεται υπό την παρουσία Μηχανικού του Αναδόχου. Θα τηρείται πρωτόκολλο προέντασης για
τον κάθε τένοντα και για την κάθε φάση της προέντασης, στο οποίο θα αναγράφονται: η θέση του τένοντα, η
ημερομηνία και ο χρόνος προέντασης, ο αριθμός της πρέσσας, τα τυχόν προβλήματα που
αντιμετωπίσθηκαν κατά την διάρκεια της προέντασης και οι ενδείξεις των πιέσεων ή/και των δυνάμεων (όταν
υπάρχει δυναμόμετρο) σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μετρούμενες επιμηκύνσεις. Τα πρωτόκολλα
προέντασης θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο Μηχανικό του Αναδόχου και τον εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας.
Επί τόπου του έργου θα υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία για τα προβλεπόμενα φορτία των
τενόντων και τις αναλογούσες επιμηκύνσεις.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της προέντασης είναι η διαπίστωση της προβλεπομένης από την μελέτη
αντοχής του σκυροδέματος με την θραύση τριών τουλάχιστον δοκιμίων. Απαιτείται η λήψη αρκετών δοκιμίων
κατά την σκυροδέτηση προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της αντοχής (π.χ. 2, 3, 7, 12, 14 ημερών).
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Τα δοκίμια θα προετοιμάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ., αλλά θα συντηρούνται υπό
συνθήκες ανάλογες με το δομικό στοιχείο με το οποίο σχετίζονται.
Πριν αρχίσει η τάνυση, θα εξακριβώνεται εάν οι τένοντες μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στα
περιβλήματα. Η τάνυση θα είναι σύγχρονη για όλα τα σύρματα ή συρματόσχοινα του τένοντος και θα
προχωρά σταδιακά και με σταθερό ρυθμό, μέχρι την ανάπτυξη της προβλεπομένης στο πρόγραμμα
προέντασης δύναμης. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται μέτρηση και καταγραφή της μήκυνσης του
τένοντα και της αντίστοιχης ένδειξης του μανομέτρου.
Η τάνυση θεωρείται επιτυχής εφόσον η απόκλιση μεταξύ των θεωρητικών προβλέψεων και της εφαρμογής
(δύναμη, επιμήκυνση) δεν υπερβαίνει
x

το r5% της θεωρητικής δύναμης ή επιμήκυνσης για το σύνολο των τενόντων μιας διατομής

x

το r10% της θεωρητικής δύναμης ή επιμήκυνσης για τον μεμονωμένο τένοντα.

Εάν οι αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες των παραπάνω ορίων ενημερώνεται η Επίβλεψη και ο Μελετητής,
ελέγχεται η πηγή του σφάλματος, οι επιπτώσεις του επί της μελέτης και οι δυνατότητες αντιμετώπισής του,
μη αποκλειομένης και της χαλάρωσης / επανατάνυσης του τένοντα (χωρίς όμως να αποτελεί την πρώτη
ενέργεια, λόγω του κινδύνου πρόσθετης καταπόνησης των συρματοσχοίνων).
Η επιμήκυνση ελέγχεται μετά από ένα συγκεκριμένο επίπεδο φόρτισης και όχι από μηδενική βάση και
επανελέγχεται μετά από 24 ώρες από την τάνυση, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν λανθάνουσα ολίσθηση.
Σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους (αστοχία, ατύχημα, αποκλίσεις από τις θεωρητικές επιμηκύνσεις)
απαιτηθεί αποτάνυση – χαλάρωση του τένοντα, θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει μεθοδολογία
αποτάνυσης, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες· εάν απαιτηθεί
ζητείται και η γνώμη του Μελετητή.
Η μεγίστη προσωρινή εφελκυστική τάση (τάση στην πρέσσα) του χάλυβα προέντασης δεν θα ξεπερνά το
80% της ελάχιστης αντοχής θραύσης (fpk) ή το 90% του συμβατικού ορίου διαρροής (fp01,k). Η αντίστοιχη
τάση μετά την αγκύρωση δεν θα ξεπερνά το 75% της ελάχιστης αντοχής θραύσης (fpk) ή το 85% του
συμβατικού ορίου διαρροής (fp01,k).
Τυχόν πλεονάζον μήκος τένοντα μετά την επιβολή της προέντασης θα κόβεται μόνον μετά από την
ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής από την Επίβλεψη.
Η αποκοπή του πλεονάζοντος μήκους θα γίνεται μόνο με τροχό κοπής και σε απόσταση 12 έως 20 mm από
την αγκύρωση. Κοπή με μέσα που προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του χάλυβα προέντασης
απαγορεύεται. Εάν υπάρχει λόγος να αφεθούν τα συρματόσχοινα με μήκος >20 mm, θα κόβονται με τροχό
κοπής, στο προεξέχον δε τμήμα θα τοποθετούνται ειδικά καπάκια προστασίας.
Προεντεταμένη κλίνη
Η εφελκυστική δύναμη θα διατηρείται αμετάβλητη κατά την περίοδο μεταξύ της τάνυσης και της μεταβίβασης
των τάσεων, η οποία θα προχωρά με αργό ρυθμό για να ελαχιστοποιηθούν οι κραδασμοί.
α)

Ευθύγραμμοι τένοντες: Για προένταση με την μέθοδο της μακράς γραμμής, θα διαταχθεί επαρκής
αριθμός πλακών στήριξης κατά μήκος της κλίνης ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της χάραξης
των τενόντων κατά την σκυροδέτηση.
Οι σιδηρότυποι θα διαθέτουν επαρκή ακαμψία και θα παραλαμβάνουν την δύναμη προέντασης
χωρίς την ανάπτυξη παραμορφώσεων.

β)

12

Τεθλασμένοι τένοντες: Οι διατάξεις συγκράτησης των τενόντων στην προβλεπομένη θέση θα
εξασφαλίζουν ελευθερία κινήσεων για την αποφυγή απωλειών λόγω τριβής. Εάν χρησιμοποιηθεί
σύστημα που οδηγεί στην ανάπτυξη τριβών, η εφαρμοζομένη δύναμη προέντασης θα προσαρμοσθεί
ανάλογα με δοκιμές ή μετρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού του συστήματος.
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Οι εκτροπείς που εφάπτονται των τενόντων θα έχουν ακτίνα τουλάχιστον 5D (D = διάμετρος του τένοντα)
στην περίπτωση τένοντος από σύρματα και 10D στην περίπτωση τενόντων από συρματόσχοινα. Η συνολική
γωνία εκτροπής δεν θα υπερβαίνει τις 15q.
Η μεταβίβαση της δύναμης προέντασης στο σκυρόδεμα θα πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την
απελευθέρωση των δυνάμεων συγκράτησης του τένοντα προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
Εξωτερική προένταση
Οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις αφορούν την εξωτερική προένταση και έχουν χαρακτήρα συμπληρωματικό
ως προς τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις για τα υλικά και την τσιμεντένεση.
α)

Η διάταξη των σωλήνων εκτροπής και των σαγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με την προβλεπομένη
από την μελέτη χάραξη, με ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τα r 3 mm. Οι χαλύβδινοι σωλήνες
εκτροπής θα απέχουν τουλάχιστον 75 mm από την επιφάνεια του σκυροδέματος και θα
διαμορφώνονται ομαλά εν θερμώ (π.χ. με οξυγόνο) για την αποφυγή της τοπικής συγκέντρωσης
τάσεων έδρασης στην είσοδο και την έξοδο από σώμα εκτροπής.

β)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ένωση τμημάτων του σωλήνα για να εξασφαλισθεί η
πλήρης αεροστεγανότητά τους. Οι σωλήνες δεν θα ενώνονται σε σημεία μεγάλων τάσεων έδρασης.

Τσιμεντενέσεις
Εχουν εφαρμογή τα πρότυπα που αναφέρονται στα ενέματα προεντεταμένων τενόντων: ΕΛΟΤ EN 445 E2,
ΕΛΟΤ EN 446 E2 και ΕΛΟΤ EN 447 E2. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Θα εκπονείται μελέτη σύνθεσης του ενέματος στην οποία θα καθορίζονται: η ποσότητα του τσιμέντου κατά
βάρος ανά παρτίδα παραγωγής (χαρμάνι), η ποσότητα του νερού (η αναλογία του εν γένει δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 44% κατά βάρος του τσιμέντου), η κατά βάρος αναλογία των πρόσθετων (λαμβανομένων
υπόψη των οδηγιών και των ορίων αναλογιών που συνιστά ο προμηθευτής τους), η σειρά προσθήκης των
υλικών στον αναμικτήρα, ο τύπος του αναμικτήρα και ο χρόνος ανάμιξης.
Το ενσακκισμένο τσιμέντο θα φυλάσσεται μέχρι την ενσωμάτωσή του σε κλειστό και ξηρό χώρο και δεν θα
έρχεται σε επαφή με το έδαφος.
Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό πόσιμο ή προερχόμενο από πηγές ή ποτάμια καθαρό χωρίς ορατές
προσμίξεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται νερό που πιθανώς περιέχει χημικά που μπορεί να
προσβάλουν τον χάλυβα προέντασης ή έχει προσμίξεις ικανές να μεταβάλουν την συνθεση του ενέματος.
Το τσιμέντο των ενεμάτων θα είναι τύπου CEM I, και θα παραδίδεται ενσακκισμένο. Όταν το τσιμέντο δεν
παραδίδεται σε σάκους θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλη διαδικσία ζύγισης ώστε να διασφαλίζεται η
προβλεπόμενη αναλογία του μίγματος.
Θα διατίθεται υποχρεωτικά και ο κώνος για την μέτρηση της ρευστότητας του ενέματος, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 445 E2. Η ρευστότητα πρέπει να διατηρείται στα όρια 10~25 sec. Οι σχετικές διαδικασίες
(ανάμιξης και ελέγχων) θα γίνονται μόνον από έμπειρο προσωπικό.
Η ανάμειξη του ενέματος θα γίνεται σε αναμικτήρα μέχρις ότου το μίγμα γίνει ομοιογενές και χωρίς
συσσωματώσεις και αποκτήσει ρευστότητα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη). Το παραγόμενο μίγμα
θα διέρχεται σε ποσοστό 100 % από κόσκινο βροχίδας 2,0 mm.
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει βοηθητικός εξοπλισμός για τις ακριβείς μετρήσεις των ποσοτήτων των αναλογιών
των υγρών και στερεών συστατικών του μίγματος.
Πριν από την εφαρμογή του ενέματος θα ελέγχεται το εσωτερικό των σωληνώσεων με πεπιεσμένο αέρα για
την διαπίστωση τυχόν εμφράξεων.
Εάν κατά την εφαρμογή του ενέματος παρατηρηθεί έμφραξη, θα επιχειρείται εξώθησή του από τα κατάντη με
χρήση πεπιεσμένου αέρα. Μόνον εάν η εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα αποδειχθεί ως μη αποτελεσματική θα
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εισπιέζεται – πάνοτε από τα κατάντη – νερό υπό πίεση. Συνιστάται η αντλία νερού να εξασφαλίζει πίεση
τουλάχιστον 1,2 MPa (12,0 atm).
Στον αναμικτήρα θα προστίθεται πρώτα το νερό και θα ακολουθούν τα υπόλοιπα υλικά (τσιμέντο –
πρόσθετα) σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως που έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία.
Οι τσιμεντενέσεις θα εκτελούνται εντός 30 min από την ενσωμάτωση των προσθέτων, το δε τσιμεντένεμα θα
αναδεύεται συνεχώς καθ’ όλην την διάρκεια των εργασιών. Θα χρησιμοποιείται αντλητικό σύστημα θετικής
μετατόπισης, ικανό να δημιουργήσει πίεση εξόδου τουλάχιστον ίση με 1 MPa. Μεταξύ εξόδου της αντλίας και
εισόδου του περιβλήματος του τένοντα, θα προσαρμόζεται μετρητής πίεσης με κλίμακα αναγνώσεων μέχρι
2 MPa.
Πριν την εισαγωγή στο αντλητικό σύστημα, η τσιμεντοκονία θα διέρχεται από φίλτρο συγκράτησης κόκκων
μεγέθους άνω των 2,0 mm.
Η τροφοδοσία της αντλίας με τσιμεντοκονία θα γίνεται μέσω χοάνης, η οποία θα διατηρείται γεμισμένη μέχρι
την μέση για την αποφυγή εισχώρησης φυσσαλίδων αέρα στο εσωτερικό του περιβλήματος του τένοντα.
Κατά την ανάμειξη ή την εισπίεση, η θερμοκρασία της τσιμεντοκονίας θα διατηρείται μεταξύ 10° και 25οC, σε
καμμία δε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει, έστω παροδικά τους 35°C.
Επί τρεις μέρες από την εφαρμογή της τσιμεντένεσης, ή μέχρις ότου το κονίαμα αποκτήσει παράγοντα
ωριμότητας 1000°Ch, η θερμοκρασία του οποιουδήποτε τμήματος του μέλους του προεντεταμένου φορέα
σκυροδέματος δεν πρέπει να κατέβει κάτω από 5°C. Ως παράγων ωριμότητας ορίζεται το το εμβαδόν που
προκύπτει από διάγραμμα θερμοκρασία - χρόνος, για θερμοκρασίες άνω των -10°C.
Οι εργασίες δεν θα εκτελούνται υπό υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την αποφυγή της ταχείας πήξης
του κονιάματος που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραξη των διακένων και διακοπή της ροής. Ανάλογα
φαινόμενα μπορεί να παρατηρηθούν και υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (παγοπληξία ενέματος),
οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν θα εκτελούνται εργασίες.
Εάν πρικύψει ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών υπό ακραίες θερμοκρασίες πρέπει να λαμβάνονται μέτρα
προστασίας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Πριν από έναρξη της τσιμεντένεσης του τένοντα θα ανοίγονται όλες οι οπές αερισμού στις αγκυρώσεις και
στα υψηλά σημεία.
Για να ελαχιστοποιηθεί η εξίδρωση του ενέματος η πίεση ενεμάτωσης θα πρέπει να διατηρείται σε περί τα
0,5 MPa και δεν θα υπερβαίνει ποτέ τα 1,0 MPa. Αν, λόγω μειωμένης ρευστότητας της τσιμεντοκονίας,
απαιτείται συνεχώς η διατήρηση της πίεσης της αντλίας σε τιμές άνω του 1,0 MPa η τσιμεντοκονία θεωρείται
ακατάλληλη και θα απορρίπτεται, οι δε εργασίες θα συνεχίζονται με νέα παρτίδα υλικού.
Αν κατά την διάρκεια των τσιμεντενέσεων, η πίεση υπερβεί την ως άνω συνιστώμενη, η εργασία μπορεί να
συνεχιστεί από κάποια άλλη οπή του περιβλήματος. Αν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, στις οπές θα
εγκατασταθούν βαλβίδες σφραγίσματος. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να διατηρηθεί ροή της
τσιμεντοκονίας προς μία κατεύθυνση θα γίνεται πλήρης απόπλυση με νερό.
Η τσιμεντένεση θα συνεχίζεται μέχρι να παύσουν να εμφανίζονται ριπές νερού ή αέρα στις εξόδους και
μέχρις ότου η υφή του εξερχόμενου ενέματος να είναι ίδια με την υφή του εισερχόμενου. Στη συνέχεια θα
σφραγίζονται όλα τα εξαεριστικά εκτός από τη βαλβίδα εισαγωγής του ενέματος και θα διατηρείται πίεση
ενέματος ίση με 0,5 MPa για διάρκεια 1 min προκειμένου να εξασφαλιζθεί η πλήρωση του τένοντα με ένεμα
και να εντοπισθούν τυχόν διαρροές. Στη συνέχεια θα σφραγίζεται και η οπή εισαγωγής του ενέματος, η δε
πίεση στην σωλήνωση της αντλίας θα εκτονώνεται μέσω των ειδικών προς τούτο βαλβίδων του
μηχανήματος.
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει δοκιμές τσιμεντένεσης σε
τμήμα τένοντα και περιβλήματος μήκους τουλάχιστον 10 m. Η δοκιμή θα γίνει υπό συνθήκες αντίστοιχες
εκείνων υπό τις οποίες θα γίνει η τσιμεντένεση των τενόντων του φορέα.
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Όταν το τσιμεντένεμα θα έχει σκληρυνθεί, ο τένοντας θα κοπεί καθαρά σε 5 τουλάχιστον σημεία και θα
εξετασθεί η έκταση τυχόν κενών.
Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων 100 mm κατασκευασμένων από το τσιμεντένεμα θα υπερβαίνει τα
17 N/mm2 εντός 7 ημερών. Τα δοκίμια θα συντηρηθούν σε υγρό ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά το πρώτο
εικοσιτετράωρο και ακολούθως μέσα σε νερό.
Η τσιμεντένεση θα γίνεται πάντα από το χαμηλότερο σημείο του τένοντα προς το υψηλότερο για την
αποφυγή του σχηματισμού θυλάκων εγκλωβισμένου αέρα, και δεν θα διακόπτεται πλήρως για κανένα λόγο
πριν από την ολοκλήρωσή της.
Αποκαταστάσεις επιφανειών σκυροδέματος και καθαρισμός
Μετά το πέρας των τσιμεντενέσεων και την πήξη της τσιμεντοκονίας, θα αποκόπτονται όλοι οι σωλήνες
αερισμού, θα καθαρίζονται οι εσοχές των αγκυρώσεων με συρματόβουρτσα ή αμμοβολή και θα γίνεται
επάλειψη εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών στις εκτεθειμένες επιφάνειες των αγκυρώσεων και του
οπλισμού προέντασης, καθώς και πέριξ αυτών στις επιφάνειες σκυροδέματος.
Στα σημεία των αποτμήσεων και στις εσοχές των αγκυρώσεων στο μέτωπο του φορέα θα διαστρώνεται
τσιμεντοκονίαμα πριν από την πήξη της εποξειδικής συγκολλητικής ουσίας. Σε αντίστοιχες θέσεις στην
επιφάνεια του φορέα αντί τσιμεντοκονιάματος θα διαστρώνεται σκυρόδεμα της αυτής κατηγορίας με το
υπόλοιπο σκυρόδεμα του φορέα, με ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να ευθυγραμμισθεί απόλυτα με την επιφάνεια
του φορέα.

5.5

Τροποποίηση συστήματος προέντασης από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος δικαιούται να εφαρμόσει, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Διευθύνουσας το Εργο Υπηρεσίας,
εναλλακτικό σύστημα προέντασης, ισοδύναμο με αυτό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

Θα καλύπτονται στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.

β)

Η καθαρή συνολική δύναμη προέντασης, μετά την αφαίρεση των απωλειών, δεν θα είναι μικρότερη
αυτής του συμβατικού συστήματος.

γ)

Η αντοχή θραύσης των τενόντων δεν θα είναι μικρότερη από αυτή του συμβατικού συστήματος.

δ)

Η χάραξη των τενόντων θα συμφωνεί γενικά με εκείνη των σχεδίων της μελέτης.

ε)

Οι τάσεις του σκυροδέματος σε όλες τις διατομές και σε όλα τα στάδια της κατασκευής, δεν θα
υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες τάσεις των προδιαγραφών.

στ) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο, σχέδια λεπτομερειών και υπολογισμούς των
προσωρινών και μονίμων απωλειών που προκύπτουν από το προτεινόμενο σύστημα προέντασης.
Νοείται ότι με την αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας του εναλλακτικού συστήματος προέντασης, ο
Ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο τις συμβατικές υποχρεώσεις του για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του
έργου.

5.6

Κριτήρια αποδοχής εργασιών

Επισημαίνεται η απαίτηση των παραγράφων 10.4 και 10.5 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(ΚΤΣ-97), σε ότι αφορά τον έλεγχο προόδου σκλήρυνσης με δοκίμια. Τούτο θα γίνεται σε ηλικίες
σκυροδέματος που αντιστοιχούν στις ακόλουθες ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις της κατασκευής: αφαίρεση
ξυλοτύπων, επιβολή μέρους της προέντασης, επιβολή του συνόλου της προέντασης, φόρτιση.
Εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, η Υπηρεσία μπορεί να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους ή να δώσει εντολή καθαίρεσης και επανακατασκευής των μη
συμμορφουμένων στοιχείων. Οι σχετικές επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
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6

Οροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

6.1

Aνάλυση επικινδυνότητας

©

ΕΛΟΤ

Για κάθε μία από τις διαδοχικές εργασίες προετοιμασίας και εκτελέσεως της προεντάσεως, ήτοι τοποθέτηση
περιβλήματος και τενόντων, τάνυση και τσιμεντένεση, αναλόγως των συνθηκών του εργοταξίου, του
συστήματος προεντάσεως που θα εφαρμοσθεί και του συγκεκριμένου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
(γερανών, συσκευών και εξαρτημάτων αναρτήσεως και ανυψώσεως, γρύλλων, αντλιών, συσκευών
τανύσεως, οργάνων παρακολουθήσεως, μηχανών ηλεκτροπαραγωγής, συσκευών προετοιμασίας ενέματος
και τσιμεντενέσεως κλπ.) θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας,
εκτίμηση, προσδιορισμός και καταγραφή των ενδεχομένων κινδύνων, που καθεμιά τους συνεπάγεται.
Με βάση την ως άνω ανάλυση επικινδυνότητας ο ανάδοχος θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και θα έχει
την ευθύνη για την εφαρμογή τους, καθώς και για την εξασφάλιση και διάθεση του αναγκαίου πάσης φύσεως
εξοπλισμού και μέσων, και την ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τη διαχείριση, τη διαμόρφωση και τη χρήση των ικριωμάτων, των
ξυλοτύπων, του χαλαρού χάλυβα, του σκυροδέματος κλπ. και τη χρήση των μεταφορικών μέσων, αλλά
επίσης τον θόρυβο, την θερμοπληξία και τις λοιπές συνθήκες περιβάλλοντος, τις πτώσεις κλπ. θα
αντιμετωπισθούν κατά τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη Προδιαγραφή, τη γενική Μελέτη Μέτρων Υγιεινής
και Ασφαλείας (Ν 1396/83, άρθρο 6) ή το Πρόγραμμα Ασφαλείας και την υφισταμένη Νομοθεσία.
Η ανάλυση επικινδυνότητας καθώς και οι προτεινόμενες από τον ανάδοχο διαδικασίες και τα μέσα αποφυγής
τους, θα τεθούν υπ’ όψη της Επίβλεψης, για να εγκριθούν ή να συμπληρωθούν πριν από την έναρξη των
εργασιών προέντασης.

6.2

Μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων

Τα παρακάτω αναφερόμενα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων είναι ενδεικτικά, υπομνηστικά και τα κατ’
ελάχιστον απαιτούμενα, και δεν εξαντλούν τις υποχρεώσεις του αναδόχου, δεδομένου ότι αυτές
προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας και προσεγγίζονται από την ως άνω ανάλυση
επικινδυνότητας και τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση, όπως θα εγκριθούν από τον Κύριο του Έργου
και την Επίβλεψη.
Μέσα Ατομικής Προστασίας
o

κράνος για την ασφάλεια από πτώσεις αντικειμένων και πάσης μορφής κρούσεις

o

γυαλιά ασφαλείας κατά την κοπή θυσάνων καλωδίων

o

γάντια

o

παπούτσια ασφαλείας για προστασία από πτώσεις βαρειών αντικειμένων, καρφιά ή αιχμηρά αντικείμενα
και εργαλεία κλπ.

o

αδιάβροχη στολή με κάλυμμα κεφαλής για προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Εξοπλισμός
o

Ηλεκτρική εγκατάσταση κατά τον κανονισμό της ΔΕΗ και επεμβάσεις – συντήρηση μόνο από
ειδικευμένα, εξουσιοδοτημένα, αρμόδια πρόσωπα

o

Υδραυλικός εξοπλισμός (γρύλλοι, αντλίες, μηχανές τανύσεως ή ενέσεως), θα χρησιμοποιούνται και
συντηρούνται κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή

o

Αγωγοί λειτουργούντες υπό πίεσιν, ως εξαρτήματα του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα ελέγχονται
οπτικά για βλάβες ή διαρροές

o

Όλες οι μηχανές, τα εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα όργανα κλπ. που χρησιμοποιούνται θα συντηρούνται
συνεχώς και θα ελέγχονται προ της χρήσεως

Διαδικασίες – ενέργειες

16

30538
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00:2009

o

Οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικές εργασίες και άρση φορτίων, πρέπει να γνωρίζουν την τεχνική
χρησιμοποιήσεως του σώματος, για την αποφυγή βλαβών της σπονδυλικής στήλης

o

Μια «ζώνη κινδύνου» πρέπει να εξασφαλισθεί και να σημανθεί με κόκκινη ταινία, μέσα στην οποία δεν
επιτρέπεται η κίνηση ή στάση του προσωπικού, πέραν του απολύτως αναγκαίου

o

Ανυψούμενα και μετακινούμενα φορτία δεν πρέπει να διέρχονται πάνω από τους χώρους και τις
επιφάνειες εργασίας

o

Στις εργασίες που συνεπάγονται δονήσεις και θόρυβο θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις (αποσβεστήρες, ωτασπίδες κλπ.)

o

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος τανύσεως πρέπει να παρακολουθείται η σχέση φορτίου –
μηκύνσεως και να συγκρίνεται προς την χορηγούμενη από τους πίνακες του κατασκευαστή του γρύλλου

o

Κατά τον άξονα του τανυομένου τένοντα και μέχρις αποστάσεως 100m δεν επιτρέπεται σε κανένα να
στέκεται ή να διέρχεται, για τον φόβο θραύσεως του τένοντα. Αν η πορεία των λοιπών εργασιών το
καθιστά αυτό ανέφικτο, πρέπει στα όρια της περιοχής εργασιών προεντάσεως να κατασκευάζεται
ανθεκτικό, προστατευτικό εμπόδιο.

o

Δεν επιτρέπεται η στάση η διέλευση προσωπικού μπροστά ή πίσω από τον γρύλλο τανύσεως, πριν
από την αγκύρωση των τενόντων

o

Προσοχή στις θέσεις στάσεως του προσωπικού απαιτείται και κατά την κοπή των τενόντων και κατά τον
χειρισμό ή την συντήρηση ή την επισκευή του δίσκου κοπής

o

Επιμελής έλεγχος όλων των σωλήνων και των συνδέσεων που θα βρεθούν υπό πίεσιν

o

Κατά την παρασκευή του ενέματος, πρέπει να προστατεύονται τα μάτια και τα χέρια

o

Κατά την χειρωνακτική μεταφορά σάκκων τσιμέντου και την εκκένωσή τους στον αναμικτήρα, πρέπει να
προστατεύεται το αναπνευστικό σύστημα με κατάλληλη μάσκα.

7

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών (όπου απαιτείται)

Επιμετρείται σε kg μόνον το βάρος του σκληρού χάλυβα προέντασης βάσει της χάραξης της καλωδίωσης
που προβλέπεται στη μελέτη, (περιλαμβανομένου του μήκους της κεφαλής αγκύρωσης, και του προσθέτου
μήκους που είναι αναγκαίο για την τάνυση του καλωδίου), και του ονομαστικού βάρους των τενόντων,
ταξινομημένων ανά κατηγορία αντοχής. Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς
επί τόπου, διαμόρφωσης, τοποθέτησης και τάνυσης του οπλισμού, περιλαμβάνονται (ενδεικτικά αλλ’ όχι
περιοριστικά) ανηγμένα τα ακόλουθα:
-

Η ανάρτηση των τενόντων και η τοποθέτησή τους στην τελική θέση που προβλέπεται από τη μελέτη.

-

Τα στοιχεία αγκύρωσης

-

Η χρήση του εξοπλισμού προέντασης

-

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

-

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

-

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης, που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

-

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

-

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

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97), όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του
2002 (ΦΕΚ/315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β/1.5.02)

ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2000)

DIN 1045-2

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures - Part 2: Specification, properties,
production and conformity of concrete (Application document for use with DIN EN 206-1) -Αοπλο, οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Μέρος 2: Προδιαγραφή, ιδιότητες,
παραγωγή και συμμόρφωση του σκυροδέματος (Γερμανικό κείμενο προσαρμογής προς το
ΕΝ 206-1)

DIN 1045-3

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures - Part 3: Execution of structures -Αοπλο, οπλισμένοκαι προεντεταμένο σκυρόδεμα. Μέρος 3: Κατασκευές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ικριώματα
Scaffolding

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-01-03-00-00
«Ικριώματα»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης
Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0103-00-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Α της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των ΠΕΤΕΠ που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευή ικριωμάτων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή ικριωμάτων.
Ως ικρίωμα ορίζεται οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται:
x Για την στήριξη κατασκευών μέχρι να αποκτήσουν επαρκή αντοχή, ώστε να φέρουν τα ίδιο βάρος και τα
φορτία που προβλέπεται να παραλάβουν μετά την αφαίρεση του ικριώματος.
x Για την ενίσχυση κατασκευών ή τμημάτων τους, για την παραλαβή των προσθέτων φορτίων που μπορεί
να επιβληθούν κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης, αποκατάστασης αισθητικής
εμφάνισης, μετατροπής ή καθαίρεσης αυτών.
Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης Προδιαγραφής οι εξειδικευμένες διατάξεις και συστήματα που
χρησιμοποιούνται στη γεφυροποιία και άλλες ειδικές κατασκευές (αναρριχώμενοι ξυλότυποι, διατάξεις
προώθησης προκατασκευασμένων δοκών, συστήματα ανάρτησης ξυλοτύπων, δικτυωτοί φορείς προσωρινής
γεφύρωσης, υδραυλικές πλατφόρμες προσέγγισης κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 74

Cooplers, loose spigots and base-plates for use in working scaffolds and falsework
made of steel tubes - Requirements and test procedures. -- Σύνδεσμοι, βύσματα
συναρμογής και πέλματα για χρήση σε σκαλωσιές εργασίας και στήριξης
κατασκευασμένες από χαλύβδινους σωλήνες - Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1065

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

ΕΛΟΤ EN 12813

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

ΕΛΟΤ EN 12812

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

ΕΛΟΤ EN 13377

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

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1

Πλαίσια

Προκατασκευασμένα και τυποποιημένα ορθογωνικά πλαίσια από σωλήνες χάλυβα ή αλουμινίου.

3.2

Ορθοστάτες

Σωλήνες που χρησιμοποιούνται ως υποστυλώματα (κοινώς κολώνες).

3.3

Διαγώνιοι σύνδεσμοι

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των πλαισίων προκειμένου αυτά να παραλαμβάνουν
οριζόντια φορτία (κοινώς χιαστά).

3.4

Σύνδεσμοι

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των στοιχείων του ικριώματος.

3.5

Σύνδεσμοι με ελευθερία στροφής

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων ή πλαισίου και σωλήνα υπό οποιαδήποτε
γωνία μεταξύ αυτών.

3.6

Ορθογώνιοι σύνδεσμοι

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων ή πλαισίου και σωλήνα υπό ορθή γωνία.

3.7

Αξονικοί σύνδεσμοι

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την καθ’ ύψος προέκταση πλαισίων ή ορθοστατών (κοινώς ποτήρια).

3.8

Πλάκες έδρασης με ρυθμιστικούς κοχλίες

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των ανισοσταθμιών της έδρασης του ικριώματος
(κοινώς πατόβιδες).

3.9

Ρυθμιστικοί κοχλίες

Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των ανισοσταθμιών στην άνω στάθμη του ικριώματος
ή/και την επίτευξη της απαιτούμενης στάθμης έδρασης του των διαδοκίδων του (κοινώς Ψι).

3.10 Τηλεσκοπικοί ορθοστάτες
Στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως υποστυλώματα ή αντηρίδες, με δυνατότητα μεταβολής του μήκους τους
ανάλογα με τις απαιτήσεις

3.11 Πύργοι
Συναρμολογούμενες κατασκευές αποτελούμενες από πλαίσια, διαγώνιους συνδέσμους και διάφορα άλλα
είδη συνδέσμων, οι οποίες αποτελούν το βασικό στοιχείο παραλαβής των φορτίων που δέχεται το ικρίωμα.

3.12 Στοιχεία ακαμψίας
Διατάξεις σωλήνων, συρματόσχοινων ή ξυλείας που χρησιμοποιούνται για την μείωση του μήκους λυγισμού
των μελών του ικριώματος
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Χαρακτηριστικά ικριωμάτων - απαιτήσεις

4.1

Κατηγορίες ικριωμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Τα ικριώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Ικριώματα για τα οποία, λόγω των αυξημένων φορτίων, του μεγέθους και της σπουδαιότητάς τους, απαιτείται
εκπόνηση ειδικής μελέτης από Διπλωματούχο Μηχανικό. Τα ικριώματα αυτά θα προσδιορίζονται στην
Τεχνική Περιγραφή των αντιστοίχων κατασκευών ή σε άλλα συμβατικά τεύχη. Η μελέτη θα αφορά το
σύστημα καλουπιών – ικριωμάτων για τα συγκεκριμένα στοιχεία (τύπο, υλικά, διατομές, ηλικία, κατάσταση
κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν στο υπ’ όψη έργο.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση των μελών του ικριώματος ώστε να
παραλαμβάνουν ασφαλώς τα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία που είναι ενδεχόμενο να εφαρμοσθούν ή να
επιβληθούν, έστω και προσωρινά, λεπτομερή σχεδιασμό του ικριώματος, έκθεση για τον τρόπο συνθέσεως
και συνδέσεως και την διαδικασία αποσυναρμολόγησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Ικριώματα τα οποία προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος με ανηγμένο
συνολικό φορτίο έως 1000 kg/m2 (πλάκες, δοκοί, τεχνίτες, εργαλεία κλπ.), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

το ύψος υποστύλωσης δεν υπερβαίνει τα 5 έως 6 m,

-

δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την έδρασή τους

-

το ασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό είναι έμπειρο.

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

4.2

Έδραση των ικριωμάτων

Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις έδρασης των ικριωμάτων
-

σε υποδομή η οποία προβλέπεται για τον σκοπό αυτό

-

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

-

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

-

σε υπάρχουσα μόνιμη κατασκευή.

Στην περίπτωση πολλαπλών σημειακών στηρίξεων (πύργοι από τυποποιημένα πλαίσια σε πυκνή διάταξη) η
έδραση επιτρέπεται να γίνεται επί διαμήκων υποθεμάτων (π.χ. μαδέρια), με προσοχή και επιδίωξη να γίνεται
σε επιφάνειες με την αυτή επιδεκτικότητα υποχωρήσεων και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
x Η έδραση εξασφαλίζεται έναντι υποσκαφής από νερά για όσο διάστημα απαιτείται. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με στράγγιση ή με διάστρωση ισχνού σκυροδέματος.
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x Το έδαφος έδρασης δεν είναι ευπαθές στον παγετό.
x Η μέση κλίση της επιφάνειας έδρασης δεν υπερβαίνει το 8%. Η κλίση αυτή όταν το έδαφος είναι
βραχώδες μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Στην περίπτωση αυτή το έδαφος θα εξομαλύνεται και για
την έδραση θα χρησιμοποιούνται τάκοι, σφήνες κ.λπ. Επιπροσθέτως θα ελέγχεται η στερέωση των
μαδεριών κλπ. έναντι ολίσθησης ή ανατροπής.
x Στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών η επιφάνεια έδρασης βελτιώνεται με διάστρωση και
συμπύκνωση αμμοχάλικου οδοστρωσίας πάχους τουλάχιστον 10 cm ή εξομαλυντική στρώση
σκυροδέματος ποιότητας C8/10, ελαχίστου πάχους 7 cm.
x Στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών ο φρεάτιος ορίζων βρίσκεται τουλάχιστον 1,00 m κάτω
από την επιφάνεια ώστε οι καθιζήσεις να είναι αμελητέες.
x Η αντοχή του εδάφους είναι επαρκής και η συμπιεστότητά του επαρκώς περιορισμένη.
Στην περίπτωση έδρασης σε υπάρχουσα κατασκευή θα ελέγχεται η ικανότητά της να φέρει τα φορτία που θα
ασκηθούν επ’ αυτής από το ικρίωμα.

4.3

Περιεχόμενα μελέτης ικριωμάτων

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

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

-

Περιγραφή του στατικού μοντέλου της κατασκευής.

-

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

-

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

Κατασκευαστικά στοιχεία
Πλήρης σχεδιασμός της κατασκευής και σχέδια λεπτομερειών των επί μέρους στοιχείων
Αναλυτικοί Στατικοί Υπολογισμοί
Πλήρης διαστασιολόγηση των μελών του ικριώματος με βάση τα φορτία σχεδιασμού.
Η ασκούμενη πίεση από το νωπό σκυρόδεμα μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαγράμματα του εθνικού
Γερμανικού Προτύπου DIN 18218.
Οδηγίες ανέγερσης/αφαίρεσης
-

8

Πληροφορίες για την συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση καθώς και την χρήση των τυχόν
ειδικών τεμαχίων και υλικών.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Ειδικές απαιτήσεις για τα μεταχειρισμένα υλικά και εξαρτήματα (αποδεκτός αριθμός χρήσεων)

Απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων

-

Όλα τα στοιχεία, εξαρτήματα και υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και εθνικών κανονιστικών διατάξεων..

-

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

-

Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους στοιχείων θα είναι οπτικώς αναγνωρίσιμα, διαφορετικά θα
φέρουν σήμανση.

-

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

-

Ο χάλυβας θα είναι συγκολλήσιμος εάν προβλέπεται να εκτελεσθεί συγκόλληση.

Κατασκευή και παραλαβή ικριωμάτων – αφαίρεση αυτών

Για την κατασκευή των ικριωμάτων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Απαγορεύεται η συγκόλληση αλουμινίου στο εργοτάξιο.

x

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

x

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

x

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

x

Η κατακορυφότητα των ορθοστατών θα ελέγχεται ως προς δύο κάθετα μεταξύ τους επίπεδα. Η
μέγιστη απόκλιση από την κατακόρυφο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την διάμετρο ή
την μικρότερη πλευρά της χρησιμοποιουμένης διατομής ανά όροφο ή ύψος 3,50 m. Στην
περίπτωση ικριωμάτων κατηγορίας Α έχουν εφαρμογή οι ανοχές που καθορίζονται στην σχετική
μελέτη..

x

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

x

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

x

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

x

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

Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, για τις οποίες προορίζεται το ικρίωμα, απαιτείται η πλήρης
συμμόρφωση με τις ως άνω απαιτήσεις. Ως εκ τούτου δεν θα δίδεται εντολή έναρξης των εργασιών αυτών
από την Επίβλεψη, πριν αρθούν τυχόν μη συμμορφώσεις.
Προκειμένου περί ικριωμάτων χρησιμοποιουμένων για την σκυροδέτηση φορέων, για την αφαίρεση αυτών
έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην § 20.33.3 του ΕΚΩΣ 2000 και στο άρθρο 11 του ΚΤΣ. Η αφαίρεση
των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου θα γίνεται κατόπιν εντολής της Επίβλεψης, που θα αναγράφεται στο
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Ημερολόγιο του Έργου. Η αποφόρτιση του ικριώματος θα γίνεται σταδιακά και κατά τρόπο ώστε να
αποφευχθούν υπερφορτώσεις των παραμενόντων σε επαφή κατακόρυφων στοιχείων, λόγω εκδηλώσεως
της ελαστικής παραμόρφωσης του υπερκειμένου φορέα. Στην περίπτωση αφαιρέσεως ικριωμάτων
ξυλοτύπου με μεγάλα ανοίγματα πλακών ή δοκών θα διατηρούνται υποστυλώματα ασφαλείας στις θέσεις
μεγίστου βέλους. Υποστυλώματα ασφαλείας που τοποθετούνται σε διαδοχικούς ορόφους θα βρίσκονται
στην ίδια κατακόρυφο.
Τα ικριώματα υποστήριξης στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος δεν θα αφαιρούνται πριν από την
εφαρμογή της προέντασης συνολικά ή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη μελέτη διακριτή
φάση κατασκευής.
Η αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση των λοιπών τύπων ικριωμάτων θα γίνεται κατά τρόπο που θα
διασφαλίζει την ευστάθεια της εκάστοτε απομένουσας κατασκευής (λ.χ. συμμετρική αφαίρεση στοιχείων,
αποσυναρμολόγηση εκ των άνω προς τα κάτω κατά ζώνες κ.ο.κ.)
Στην περίπτωση ικριωμάτων εξωτερικώς του κτιρίου ή μεγάλων τεχνικών έργων θα εξασφαλίζεται η
μετακίνηση του προσωπικού από στάθμη σε στάθμη, με ασφαλείς κλίμακες ή ράμπες ή αναβατόριο, με
αποφυγή της ακροβατικής αναρρίχησης.

6

Προστασία εργαζομένων

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή των εξής κινδύνων κατά την διάρκεια
των εργασιών ικριωμάτων:
x Πτώση από τους διαδρόμους εργασίας των ικριωμάτων
x Θραύση μαδεριών
x Πτώση από μη προστατευμένες οπές
x Πτώση από διέλευση εκτός διαδρόμων εργασίας
x Υποχώρηση προστατευτικού κιγκλιδώματος
x Πτώση λόγω ανυπαρξίας προστατευτικού κιγκλιδώματος
x Πτώση λόγω στενότητας διαδρόμου εργασίας
x Χαλάρωση των συνδέσμων των στοιχείων του ικριώματος
x Πτώση εργαλείων ή υλικών από το δάπεδο εργασίας
x Πτώση λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου εργασίας
x Υποχώρηση ορθοστατών λόγω αστοχία της έδρασης αυτών
x Υποχώρηση λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου φορτίου αποτιθεμένων υλικών, ή φόρτισης περιοχής
του ικριώματος που δεν έχει μελετηθεί για τον σκοπό αυτό.
x Ηλεκτροπληξία από παρακείμενα ηλεκτροφόρα καλώδια.
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία και θα
χρησιμοποιούν, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών:
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

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

Προστασία
κεφαλιού

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

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use - Υποδήματα
ασφαλείας για επαγγελματική χρήση

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

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

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

-

Τα ειδικής κατασκευής ξύλινα ικριώματα, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Α (απαιτούν ειδική
μελέτη), επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα χρησιμοποιουμένης ξυλείας για την διαμόρφωσή τους (φέροντα
και μη φέροντα μέλη).Στη μονάδα μέτρησης περιλαμβάνονται και δεν επιμετρούνται χωριστά στοιχεία
στήριξης, αγκύρωσης και κάθε άλλο υλικό ή εργασία που είναι αναγκαία για την έντεχνη και ασφαλή
κατασκευή τους.

-

Τα ειδικής κατασκευής μεταλλικά ικριώματα, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Α (απαιτούν ειδική
μελέτη), επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα βάρους χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την διαμόρφωσή
τους (φέροντα και μη φέροντα μέλη). Στη μονάδα μέτρησης περιλαμβάνονται και δεν επιμετρούνται
χωριστά στοιχεία στήριξης, αγκύρωσης και κάθε άλλο υλικό ή εργασία που είναι αναγκαία για την
έντεχνη και ασφαλή κατασκευή τους.

Η δαπάνη εκπόνησης μελετών για τα ικριώματα κατηγορίας Α δεν είναι ενσωματωμένη και δεν
περιλαμβάνεται στην παραπάνω επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και εγκατάστασή τους στο έργο

x

Η αποσυναρμολόγηση και η απομάκρυνσή τους

x

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

x

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

Οι εξειδικευμένες διατάξεις και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην γεφυροποιία και λοιπές ειδικές
κατασκευές (λ.χ. αναρριχόμενοι ξυλότυποι, διατάξεις προώθησης προκατασκευασμένων δοκών, δικτυωτοί
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φορείς προσωρινής γεφύρωσης ανοιγμάτων, υδραυλικές πλατφόρμες προσέγγισης, συστήματα ανάρτησης
ξυλοτύπων κ.ο.κ.) δεν εντάσσονται στα ικριώματα.
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Pressure of fresh concrete on vertical formwork - Πίεση νωπού σκυροδέματος επί
κατακορύφων ξυλοτύπων.

Κ.Τ.Σ.-97

(ΦΕΚ/315/Β/17.04.97) και Υ.Α. Αρ. Δ14/50504 (ΦΕΚ 537/Β΄/01.05.02).
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των ΠΕΤΕΠ που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή καλουπιών που χρησιμεύουν
για την χύτευση του νωπού σκυροδέματος στην μορφή και τις διαστάσεις που απαιτεί η μελέτη του έργου.
Η όλη κατασκευή αποτελείται:
α)

από τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα και διαμορφώνουν την επιφάνεια του
σκυροδέματος με την μορφή και τις διαστάσεις που πρέπει να έχει η τελική κατασκευή. Η κατασκευή
αυτή ονομάζεται σανίδωμα ή πέτσωμα.

β)

από τους συνδέσμους και τους φορείς που συγκρατούν τις επιφάνειες αυτές μεταξύ τους και
μεταφέρουν, τελικά, τα φορτία στο ικρίωμα.

Για την διαμόρφωση της επιφάνειας των καλουπιών χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα είδη υλικών:
α)

ξυλεία: συνήθως λευκή ξυλεία διαφόρων ειδών πεύκου

β)

τεχνητή ξυλεία: επικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ), μοριοσανίδες (hardboard), ινοσανίδες

γ)

μέταλλο: χαλύβδινα φύλλα, φύλλα ψευδαργύρου, φύλλα αλουμινίου

δ)

συνθετικά υλικά: φύλλα ενισχυμένων πλαστικών

ε)

βοηθητικά υλικά: όπως μεταλλικοί σύνδεσμοι, ήλοι, κοχλίες κ.ά.

Τα καλούπια στηρίζονται στην φέρουσα κατασκευή που αναλαμβάνει τα κατακόρυφα φορτία των ιδίων και
του σκυροδέματος, αλλά και εξασφαλίζει την γενική ευστάθεια έναντι οριζοντίων φορτίων και δράσεων (λ.χ.
άνεμος, σεισμός, εκκεντρότητες φορτίων, κρούσεις κλπ.).
Η κατασκευή αυτή ονομάζεται ικρίωμα ή σκαλωσιά και αποτελεί αντικείμενο της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 "Ικριώματα".
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο όρος ‘’ξυλότυπος’’ για το σύστημα καλουπιού-ικριώματος, οπότε ως αντοχή ή
ευστάθεια ‘’ξυλοτύπου’’ νοείται η του ‘’ικριώματος’’ και ως μελέτη ‘’ξυλοτύπου’’ νοείται η του συστήματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13377

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

ΕΛΟΤ EN 13986

Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity
and marking. Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά,
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση.
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Pressure of fresh concrete on vertical formwork - Πίεση νωπού σκυροδέματος επί
κατακορύφων ξυλοτύπων.

ΕΛΟΤ ENV 13670-1 Execution of concrete structures - Part 1: Common -- Κατασκευές έργων από
σκυρόδεμα - Μέρος 1: Συνήθεις.

3

Όροι και ορισμοί

Τα καλούπια κατατάσσονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:

3.1

Κοινά καλούπια

Συνίστανται από ξύλινα στοιχεία (τάβλες, καδρόνια, μαδέρια, πλάκες τεχνητής ξυλείας κλπ.), τα οποία
κόβονται και συναρμολογούνται επί τόπου, και στηρίζονται στο δάπεδο εργασίας με ξύλινα ή μεταλλικά
ικριώματα σωληνοειδούς διατομής (πύργοι, πλαίσια, στύλοι κλπ.).

3.2

Τυποποιημένα και προκατασκευασμένα καλούπια

Πλαστικότυποι, σιδηρότυποι, προκατασκευασμένοι ξυλότυποι τυποποιημένων διατομών, σιδηρότυποι
τοιχίων ή τοιχωμάτων και σιδηροδοκοί ή πλαίσια δικτυωτής μορφής για την υποστήριξη συμβατικών
ξυλοτύπων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης προκατασκευασμένων καλουπιών θα εφαρμόζονται, εκτός από
τις απαιτήσεις της παρούσας, οι οδηγίες του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τους.

3.3

Ειδικά καλούπια

Συστήματα καλουπιών που χρησιμοποιούνται στις μηχανοποιημένες μεθόδους κατασκευής μεγάλων έργων
και φορέων γεφυρών (π.χ. μέθοδος προωθουμένων αυτοφερόμενων δοκών, μέθοδος προβολοδόμησης,
μέθοδος σταδιακής προώθησης, μέθοδος προκατασκευασμένων δοκών), καθώς και τα ολισθαίνοντα και
αναρριχώμενα καλούπια.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικό
φάκελο του συστήματος, με σχέδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, υπολογισμούς, οδηγίες συναρμολόγησης
και τεκμηρίωση της επιτυχούς εφαρμογής σε παρεμφερείς κατασκευές.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικές απαιτήσεις
1. Όταν προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και όταν η φύση του έργου απαιτεί την σύνταξη μελέτης
του συστήματος καλουπιών και ικριωμάτων, η μελέτη αυτή θα εκπονείται, με μέριμνα του
Αναδόχου, από Πολιτικό Μηχανικό, για το υπ’ όψη έργο και τα διατιθέμενα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση συνήθων απλών κατασκευών η διαμόρφωση των καλουπιών
μπορεί να γίνεται με την εφαρμογή εμπειρικών κανόνων, πάντοτε όμως με ευθύνη του Αναδόχου.
2. Στην περίπτωση τυποποιημένων προκατασκευασμένων τύπων (ξύλινων, μεταλλικών ή πλαστικών)
θα τηρούνται οι οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των.
3. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα θα είναι χημικώς συμβατά με αυτό, ώστε να μην
αλλοιώνουν την εμφάνισή του ή επηρεάζουν την αντοχή του. Οι ξύλινες επιφάνειες των καλουπιών
δεν πρέπει να απορροφούν το νερό αναμίξεως και γι' αυτό πρέπει να καταβρέχονται καλά πριν
από την σκυροδέτηση.
4. Τα καλούπια, γενικώς, θα είναι στεγανά, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή των λεπτοκόκκων υλικών
του σκυροδέματος. Ειδική φροντίδα απαιτείται στην περίπτωση των ξύλινων τύπων. Η διαβροχή
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των ξύλινων επιφανειών συντελεί στην σφράγιση ή την μείωση του εύρους των αρμών μεταξύ των
σανίδων κλπ. στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η διαβροχή με θαλασσινό νερό.
5. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτηθεί ενδεχομένως η τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της μελέτης, όπως λ.χ. στις εξέχουσες ακμές του σκυροδέματος, είτε για λόγους
αισθητικούς, είτε για την αποφυγή απότμησης της γωνίας.
6. Τα καλούπια θα υπολογίζονται, έτσι ώστε να μπορούν να φέρουν με ασφάλεια:
α) τα κατακόρυφα φορτία του σκυροδέματος, των εργαζομένων, του εξοπλισμού και της πιθανής
συσσώρευσης υλικών.
β) τις πλευρικές πιέσεις που αναπτύσσονται από το νωπό σκυρόδεμα
γ) τις κρούσεις και την δυναμική απόθεση του σκυροδέματος και των λοιπών υλικών και εργαλείων.
δ) τις δονήσεις από την συμπύκνωση του σκυροδέματος.
ε) το φορτίο της ύπερθεν πλάκας (ενδεχομένως)
ζ) τυχηματικές δράσεις (π.χ. σεισμός ή άνεμος) που μπορεί να επιβληθούν κατά την περίοδο που
το σκυρόδεμα δεν έχει αποκτήσει επαρκή αντοχή (παραλαμβάνονται από το ικρίωμα)
Οι επιφάνειες των τύπων πρέπει να έχουν την απαιτούμενη δυσκαμψία και να στηρίζονται κατά τρόπον ώστε
οι παραμορφώσεις από τα ως άνω φορτία να ευρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ανοχών της κατασκευής
(η απαίτηση αυτή αναφέρεται, βεβαίως, στο σύστημα καλουπιού – ικριώματος).
7. Στην περίπτωση μόνιμων καλουπιών που ενσωματώνονται στην κατασκευή ή σε περιπτώσεις που
για τεχνικούς λόγους η αφαίρεσή τους είναι αδύνατη, πρέπει να ελέγχεται ότι η ανθεκτικότητά τους
στο χρόνο είναι επαρκής και η μόνιμη παρουσία τους στην κατασκευή δεν είναι επιβλαβής.
8. Τα καλούπια πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να
αφαιρεθούν χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε ζημία στην μορφή και την εμφάνιση της
κατασκευής.
9. Στην περίπτωση εμφανούς (ανεπίχριστου) σκυροδέματος, τα καλούπια πρέπει να είναι
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης και να πληρούν τις απαιτήσεις της
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00.
10. Η αφαίρεση των καλουπιών θα γίνεται κατόπιν εντολής του Επιβλέποντος και μετά την απόκτηση
επαρκούς αντοχής του σκυροδέματος, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης και να
αποφευχθεί η αύξηση των μονίμων παραμορφώσεων της κατασκευής. Η αύξηση του χρόνου
διατήρησης των καλουπιών είναι αναγκαία και για την βελτίωση της ανθεκτικότητας του
σκυροδέματος, ιδιαίτερα επί δυσμενών συνθηκών περιβάλλοντος.
11. Σε φορείς με μεγάλα ανοίγματα (π.χ. πλάκες άνω των 5,0 m, δοκοί άνω των 8,0 m, πρόβολοι άνω
των 2,0 m), θα εφαρμόζεται στον καλούπι, στην θέση του μέγιστου βέλους, αντιβέλος, κατά τις
απαιτήσεις της μελέτης και αναλόγως των φορτίων, με σκοπό την μείωση του συνολικού βέλους
της τελικής κατασκευής.
12. Κατά την αφαίρεση των καλουπιών συνιστάται να διατηρούνται, ανά αποστάσεις, υποστυλώματα
ασφαλείας για την μείωση της ερπυστικής παραμόρφωσης του σκυροδέματος, αλλά και την
ανάληψη ενδεχομένων φορτίων από την ύπερθεν πλάκα, υλικά κλπ. Είναι ως εκ τούτου
πλεονεκτικά τα συστήματα ξυλοτύπων που επιτρέπουν την αφαίρεση του καλουπιού με την
διατήρηση των υποστυλωμάτων ασφαλείας, χωρίς την ανάγκη προσωρινής αφαίρεσης και
επανατοποθέτησης αυτών.
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Επιφανειακά τελειώματα

Όταν στην Τεχνική Περιγραφή του Εργου προβλέπονται ειδικά επιφανειακά τελειώματα, συνιστάται να
κατασκευασθούν δοκιμαστικά τμήματα, ώστε να διασφαλισθεί ότι η τελική μορφή της επιφανείας είναι
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Τα στοιχεία διαμόρφωσης των τελειωμάτων, όταν είναι πρόσθετα, θα στερεώνονται καλά επάνω στα
καλούπια ώστε να παραμένουν ακλόνητα κατά την σκυροδέτηση και την συμπύκνωση του σκυροδέματος.

4.3

Ενθέματα και ενσωματούμενα υλικά

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι:
α)

Προσωρινά ενθέματα για την συγκράτηση των τύπων στην θέση τους, όπως σύνδεσμοι, ράβδοι και
παρόμοια στοιχεία που μπορεί, μετά την πήξη του σκυροδέματος, να παραμείνουν ή να αφαιρεθούν.

β)

Ενσωματούμενα εξαρτήματα όπως πλάκες αγκύρωσης, αγκύρια, αποστατήρες, ελαφρά και αδρανή
στοιχεία για την διαμόρφωση πλακών με διάκενα (Zöllner) ή πλακών τύπου "σάντουιτς", καθώς
επίσης και σωληνώσεις υδραυλικών, ηλεκτρικών ή άλλων εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Γενικώς, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις διελεύσεως σωλήνων, θα τοποθετείται σωλήνας
μεγαλύτερης διατομής, ώστε η σωληνογραμμή του δικτύου να μην εγκιβωτίζεται στο σκυρόδεμα. Ο ως άνω
σωλήνας διέλευσης θα είναι επαρκούς αντοχής ώστε να παραμείνει απαραμόρφωτος κατά την διάστρωση
και συμπύκνωση του σκυροδέματος.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει:
x

να μην ελαττώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου.

x

να στερεώνονται επαρκώς ώστε να είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσουν την προκαθορισμένη τους
θέση κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.

x

να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εισάγουν τυχόν απρόβλεπτες δράσεις στην κατασκευή.

x

να είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντιδρούν επιβλαβώς με το σκυρόδεμα, τον οπλισμό
ή τον χάλυβα προέντασης.

x

να μην αλλοιώνουν την τελική εμφάνιση του σκυροδέματος.

x

να μην προκαλούν εξασθένιση της λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας του κατασκευαστικού
μέλους.

x

να μην εμποδίζουν την διάστρωση και την συμπύκνωση του νωπού σκυροδέματος.

x

να έχουν επαρκή αντοχή ώστε να διατηρήσουν αναλλοίωτο το σχήμα τους κατά την διάρκεια της
σκυροδέτησης.

Μετά την αφαίρεση των προσωρινών ενθεμάτων, οι τυχόν εσοχές ή οπές που απομένουν θα
επιδιορθώνονται με υλικό ποιότητας και εμφάνισης παραπλήσιας με το περιβάλλον σκυρόδεμα, εκτός από
την περίπτωση που η λειτουργία του μέλους επιτρέπει να παραμείνουν ανοικτές ή προβλέπεται από την
μελέτη άλλη μέθοδος αντιμετώπισης αυτών.

4.4

Βοηθητικά εξαρτήματα

4.4.1 Σύνδεσμοι καλουπιών
Τα καλούπια, γενικώς, αποτελούνται από στοιχεία τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου και συνδέονται με
ειδικούς συνδέσμους.
α)
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Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων γίνεται με ήλους ή βίδες.
Τα μεγέθη και οι αποστάσεις μεταξύ των συνδέσμων πρέπει να καθορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
παραλαβή των προβλεπόμενων πιέσεων κατά την σκυροδέτηση και τις εργασίες συμπύκνωσης του
σκυροδέματος.
Απαγορεύεται η χρήση συνδέσμων από σύρματα ή άλλων υλικών που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους
και παραμένουν στην μάζα του σκυροδέματος.
Η διάταξη των συνδέσμων θα είναι ομοιόμορφη και συμμετρική.
β)

Στην περίπτωση τυποποιημένων προκατασκευασμένων καλουπιών, η σύνδεση των διαφόρων
στοιχείων μεταξύ τους θα γίνεται με τα ειδικά τεμάχια που προβλέπονται από τον κατασκευαστή
του συστήματος και βοηθητικά στοιχεία όπως βίδες, κοχλίες, βλήτρα, σφήνες κ.ά., σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή.

Τα καλούπια θα είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε η αφαίρεση τους να γίνεται χωρίς κραδασμούς ή ζημίες στην
επιφάνεια του σκυροδέματος και, όσο το δυνατόν, λιγότερες φθορές στα διάφορα στοιχεία τους, ώστε να
μπορούν αυτά να επαναχρησιμοποιηθούν.
4.4.2 Υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών
Συνιστάται η εφαρμογή επιφανειακής επάλειψης με ειδικά υλικά που διευκολύνουν την αποκόλληση και
αφαίρεση των τύπων.
Τα υλικά αυτά είναι χημικές ουσίες που ελαττώνουν την συνάφεια του σκυροδέματος και του υλικού των
τύπων. Πρέπει να είναι άχρωμα, να μη δημιουργούν κηλίδες και να μη βλάπτουν την τελική επιφάνεια ή
εμφάνιση του σκυροδέματος. Δεν πρέπει να εφαρμόζονται μετά την τοποθέτηση του οπλισμού επί του
ξυλοτύπου.
4.4.3 Φιλέτα γωνιών ή αυλάκων (σκοτίες)
Εάν στην Μελέτη προβλέπονται λοξοτμήσεις ή κατασκευή σκοτιών, θα χρησιμοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα
φιλέτα στα μέγιστα δυνατά μήκη με διατομές σύμφωνες με τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτομερειών της
μελέτης. Τα φιλέτα θα στερεώνονται καλά στην επιφάνεια των τύπων, ώστε να μην μετακινηθούν κατά τις
εργασίες σκυροδέτησης.

5

Κατασκευή των καλουπιών

5.1

Συναρμολόγηση

α)

Πριν από την έναρξη σύνθεσης των καλουπιών θα ελέγχονται οι χαράξεις και τα υψόμετρα
(στάθμες), ώστε να είναι σύμφωνα με τα σχέδια.

β)

Τα καλούπια θα κατασκευάζονται ή θα συναρμολογούνται έτσι ώστε οι τελικές διαστάσεις του
σκυροδέματος και η τελική μορφή με όλες τις εγκοπές, ανοίγματα, υποδοχές κλπ., να συμφωνούν με
τα σχέδια λεπτομερειών, μέσα στα όρια των επιτρεπομένων ανοχών που προδιαγράφονται (βλ. παρ.
5.2).

Επισημαίνεται ότι στα σχέδια των ξυλοτύπων αναγράφονται οι διαστάσεις των φερόντων στοιχείων από
σκυρόδεμα, οπότε, εάν προβλέπεται η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στα καλούπια, οι διαστάσεις
τους θα αυξάνονται κατά την μία ή τις δύο διευθύνσεις, κατά το πάχος των πλακών αυτών.
γ)

Οι αρμοί των καλουπιών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθύγραμμοι και όσο το δυνατόν
στενότεροι, ώστε να μην διαρρέει το λεπτόκοκκο υλικό. Ο αριθμός των αρμών πρέπει να
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν.

δ)

Εάν προβλέπονται, από την μελέτη λοξοτμήσεις στις ακμές του σκυροδέματος θα τοποθετούνται και
θα στερεώνονται καλά, ξύλινα ή πλαστικά φιλέτα, σύμφωνα με τα σχέδια
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Η συναρμολόγηση και κατασκευή των καλουπιών θα γίνεται υπό την εποπτεία Πολιτικού Μηχανικού
του Αναδόχου και θα ελέγχεται από την Επίβλεψη.

στ) Τα καλούπια και τα ικριώματα θα ελέγχονται και θα παρακολουθούνται συνεχώς κατά την διάρκεια
των σκυροδετήσεων και οι εργασίες να διακόπτονται στη περίπτωση που εμφανισθούν σημεία
παραμορφώσεως. Θα παρίσταται προς τούτο συνεργείο ξυλουργών ικανών να επέμβουν προς
διόρθωση όπου απαιτηθεί.
Η σκυροδέτηση θα συνεχισθεί αφού αποκατασταθεί η ευστάθειά τους και (κατά το δυνατόν) η αρχική
τους γεωμετρία. Αν στο μεταξύ προέκυψαν μεταβολές της γεωμετρίας μη αποδεκτές, θα αποφασίζεται
με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας κατά πόσον θα συνεχιστεί ή όχι η σκυροδέτηση.
ζ)

Η επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων των καλουπιών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά
από σχετική επιθεώρηση.

η)

Οι εσωτερικές παρειές των καλουπιών θα καθαρίζονται επιμελώς πριν από την σκυροδέτηση.
Επίσης, θα προβλέπονται οπές καθαρισμού και κατ’ ελάχιστον στην βάση των υποστυλωμάτων και
τοιχωμάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον πυθμένα των καλουπιών δοκών μεγάλου ύψους.

θ)

Προκειμένου να γίνει χρήση αποκολλητικού υλικού ξυλοτύπων, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς
έγκριση στην Υπηρεσία το σχετικό φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του εργοστασίου παραγωγής.
Γενικώς, τα αποκολλητικά ξυλοτύπων δεν πρέπει να αντιδρούν με το σκυρόδεμα, ούτε να
χρωματίζουν και να κηλιδώνουν την επιφάνειά του. Η εφαρμογή τους θα γίνεται σε ομοιόμορφες
στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του προμηθευτή.

ι)

Η αφαίρεση των καλουπιών θα γίνεται χωρίς κρούσεις επί των σκυροδετηθέντων στοιχείων και
χωρίς να προκαλούνται φθορές στις επιφάνειες αυτών.

ια) Όταν προβλέπονται από την μελέτη εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, χωρίς επικάλυψη με
επίχρισμα, πλακίδια ή άλλη επένδυση, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-05-00-00. Στην παρούσα Προδιαγραφή προδιαγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για
την εξασφάλιση αποδεκτής, συνήθους επιφανείας σκυροδέματος

5.2

Ανοχές

Οι ανοχές των επιμέρους διαστάσεων των μελών της κατασκευής (γεωμετρική ακρίβεια), εάν δεν
καθορίζονται στην μελέτη, θα ευρίσκονται εντός των ορίων που προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
παρούσας Προδιαγραφής. Οι σχετικοί έλεγχοι θα γίνονται τόσο κατά την παραλαβή του ξυλοτύπου πριν από
τη διάστρωση, όσο και μετά την αφαίρεση των καλουπιών, κατά την παραλαβή των κατασκευών από
σκυρόδεμα.
Τυχόν μη συμμορφώσεις ως προς τις ανοχές των διαστάσεων, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

5.3

Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και παραλαβή των καλουπιών

Στις κατασκευές από σκυρόδεμα, κατά κανόνα, παραλαμβάνονται οι αφανείς εργασίες (οπλισμός και
ενσωματούμενα στοιχεία) πριν από την σκυροδέτηση και η τελική κατασκευή, μετά την πλήρη απομάκρυνση
των καλουπιών και ικριωμάτων.
Θέματα που αφορούν τους εσωτερικούς συνδέσμους, την υφή των επιφανειών και την γεωμετρική ακρίβεια
των καλουπιών, καθώς και την ευστάθεια του συστήματος καλουπιού-ικριώματος είναι της αποκλειστικής
ευθύνης του Αναδόχου, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής. Η επιθεώρηση και αποδοχή της εργασίας από την επίβλεψη, σε οποιοδήποτε στάδιο, δεν
αίρει τη συνολική, αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για το τελικό αποτέλεσμα.
Κατά την διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησης του συστήματος καλουπιού-ικριώματος και πριν από την
έναρξη τοποθέτησης του σιδηροπλισμού ή σκυροδέτησης (περιπτώσεις οπλισμένων ή αόπλων
κατασκευών), ο Επιβλέπων Μηχανικός μπορεί να απαιτήσει μέτρα ενίσχυσης ικριωμάτων, πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας, αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων διαμόρφωσης του καλουπιού, πρόσθετα μέτρα έναντι
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διαρροών λεπτοκόκκων, πρόσθετες ενισχύσεις για την αποφυγή παραμορφώσεων, καθώς και να ελέγξει την
γεωμετρική ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του καλουπιού.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις σχετικές με τα ανωτέρω εντολές της Επίβλεψης
χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση, ο δε Επιβλέπων έχει την δυνατότητα απαγόρευσης του επομένου
σταδίου της κατασκευής (τοποθέτηση σιδηροπλισμού ή σκυροδέτηση, κατά περίπτωση) μέχρι την πλήρη
συμμόρφωση του Αναδόχου, ο οποίος θα φέρει αποκλειστική ευθύνη για την σχετική καθυστέρηση.

5.4

Αφαίρεση καλουπιών

Σχετικά με τον χρόνο αφαιρέσεως των καλουπιών ισχύουν τα οριζόμενα στην § 20.3.3 του ΕΚΩΣ 2000 και το
άρθρο 11 του ΚΤΣ. Η αφαίρεση των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου θα γίνεται κατόπιν εντολής της
Επίβλεψης, που θα αναγράφεται στο Ημερολόγιο του Έργου.
Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στα τμήματα του έργου τα οποία κατά τον χρόνο αφαιρέσεως των καλουπιών
φορτίζονται από πρόσθετα φορτία ή ικριώματα υπερκειμένων κατασκευών – υποστυλώματα ασφαλείας

6

Όροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Οι εργασίες κατασκευής των ικριωμάτων και καλουπιών είναι από τις πλεον επικίνδυνες των οικοδομικών
κατασκευών, καθ’ όσον, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δεν θα έχουν διαμορφωθεί ασφαλή δάπεδα εργασίας.
Ενδεικτικά, επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
x

Πτώση από τους διαδρόμους και τις προσπελάσεις προς τις θέσεις συναρμολόγησης.

x

Θραύση μαδεριών.

x

Πτώση από ακάλυπτες οπές.

x

Πτώση λόγω διακίνησης εκτός διαδρόμων εργασίας.

x

Υποχώρηση προστατευτικού κιγκλιδώματος.

x

Πτώση λόγω απουσίας προστατευτικού κιγκλιδώματος.

x

Πτώση λόγω στενότητας διαδρόμου εργασίας.

x

Χαλάρωση των συνδέσμων των στοιχείων των καλουπιών.

x

Θραύση των στοιχείων καλουπιών από πρόσκρουση διακινουμένου φορτίου.

x

Πτώση εργαλείων ή υλικών από υπερκείμενο δάπεδο εργασίας.

x

Πτώση λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου εργασίας (πάγος, χιόνι, αποκολλητικά καλουπιού).

x

Κατάρρευση λόγω αποθήκευσης υπερβολικού βάρους υλικών σε περιοχή που δεν έχει μελετηθεί για
τον σκοπό αυτό.

x

Ηλεκτροπληξία λόγω εργασίας κοντά σε υπέργεια ηλεκτροφόρα καλώδια.

Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων της σχετικής Νομοθεσίας περί Μέτρων
Ασφαλείας και Υγείας Εργαζομένων (Ν 1396/83), των Οδηγιών 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, του
ΠΔ 159/99, καθώς και οποιουδήποτε πρόσθετου μέτρου κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία ή τον Ανάδοχο.
Επιπροσθέτως θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας του Εργου (ΣΑΥ), το οποίο
συντάσσεται σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και
ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
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Τρόπος επιμέτρησης

Γενικώς, οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής καλουπιών δεν επιμετρούνται ιδιαιτέρως. Η προμήθεια των
υλικών, η μεταφορά επί τόπου, η ανέγερση, η χρήση, η αποσυναρμολόγηση και η απομάκρυνση είναι
ενσωματωμένες στις μονάδες επιμέτρησης των κατασκευών σκυροδέματος, για τις οποίες προορίζονται τα
καλούπια. Ομοίως, η εργασία και τα υλικά ικριωμάτων για την στήριξη των καλουπιών δεν επιμετρούνται
χωριστά.
Στην περίπτωση και μόνο που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη χωριστή επιμέτρηση για κατασκευή
καλουπιών, τότε τα καλούπια επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας (σε επαφή με το σκυρόδεμα)
και διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
-

ως προς την μορφή της επιφανείας: επίπεδα, απλής ή διπλής καμπυλότητος

-

ως προς το στοιχείο του σκυροδέματος: συνήθων χυτών κατασκευών, χυτών τοίχων,
μικροκατασκευών, φρεατίων

-

ως προς το υλικό κατασκευής: μεταλλότυποι, πλαστικότυποι

-

ως προς την διαμόρφωση/λειτουργία: λυόμενα καλούπια, παραμένοντα καλούπια

-

ως προς την στάθμη από δάπεδο εργασίας: προσαύξηση τιμής κατά ζώνες ύψους

Οταν προβλέπονται ειδικά επιφανειακά τελειώματα (εμφανή σκυροδέματα), έχουν εφαρμογή τα
καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00.
Στην περίπτωση που επιμετρούμε τα καλούπια, δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες
οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά
τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα
παρακάτω:

12

x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Επιτρεπόμενες αποκλίσεις διαστάσεων (ανοχές)
Α1 Τεχνικά Έργα
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά για το συγκεκριμένο έργο (π.χ. με επιβολή συγκεκριμένων ανοχών ή
παραπομπή στην παράγραφο 5.2 ‘’Ανοχές Διαστάσεων’’ του ΕΚΩΣ 2000), για τις ανοχές διαστάσεων
τεχνικών έργων ισχύουν τα παρακάτω:
α)

Θεμελιώσεις:

διαστάσεις διατομών σκυροδέματος
στάθμη κορυφής
εκκεντρότητα
β)

- 12 έως + 50 mm
± 12 mm
± 30 mm

Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των βάθρων ή των θεμελίων:

Στην στέψη της θεμελίωσης
Στην στέψη του βάθρου

± 8 mm
± 12 mm

γ)

Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισμένη κλίση ευθυγραμμιών και επιφανειών των
τοιχωμάτων βάθρων, μεταξύ στέψης θεμελίωσης και στέψης βάθρου, αποκλειομένων ενδιαμέσων
παραμορφώσεων: 1500 (όχι όμως περισσότερο από 30 mm από την στέψη των θεμελίων μέχρι την
στέψη του βάθρου ή υποστυλώματος).

δ)

Απόκλιση από τα καθορισμένα υψόμετρα (στάθμες) των παραπάνω στοιχείων

Στέψη του βάθρου
Στέψη καταστρώματος οδού στις θέσεις των βάθρων:
ε)

± 8 mm
± 8 mm

Απόκλιση από τις καθορισμένες διαστάσεις των διατομών σκυροδέματος

Πάχη τοιχωμάτων βάθρων
Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων
Πάχη δοκών
Πλάκες καταστρώματος
Συνολικό ύψος φορέα
Συνολικό πλάτος καταστρώματος

- 8 έως + 12
-12 έως + 20
- 8 έως + 12
- 3 έως + 5
- 5 έως + 8
± 20 mm

στ) Μεγέθη και θέσεις ανοιγμάτων στα τοιχώματα:

± 12 mm

ζ)

Απόκλιση αξόνων δοκών ή τοιχωμάτων κιβωτιοειδών
διατομών καταστρώματος
± 20 mm

η)

Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή την καθορισμένη
κλίση επιφανειών τοιχωμάτων ή πλευρικών
απολήξεων του φορέα του καταστρώματος
1300

θ)

Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών
(τοιχωμάτων, δοκών, πλακών) μετρούμενη με
πήχυ μήκους 4.00 m σε κάθε διεύθυνση

mm
mm
mm
mm
mm

± 10 mm.

Α2 Οικοδομικά Έργα
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, για τις ανοχές διαστάσεων στοιχείων από
σκυρόδεμα των οικοδομικών έργων έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις του ΕΚΩΣ 2000, § 5.2 ‘’Ανοχές
διαστάσεων’’.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
TΠ 1501-01-05-00-00
«Διαμόρφωση τελικών
επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η
ΟΔΕ)
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 150101-05-00-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ
Α της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η
Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ
ΤΠ
1501-01-05-00-00
εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των ΠΕΤΕΠ που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διαμόρφωση εμφανών επιφανειών σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η διαμόρφωση των εμφανών επιφανειών των σκυροδεμάτων.
Η παρούσα Προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε συνδυασμό με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
Καλούπια (τύποι), την οποία συμπληρώνει ως προς τις αυξημένες απαιτήσεις για τα εμφανή σκυροδέματα.
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται σε απαιτήσεις και μεθοδολογίες εφαρμοζόμενες στα καλούπια και την
σκυροδέτηση για την εξασφάλιση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Δεν αποτελούν, ως εκ τούτου, αντικείμενα αυτής οι εργασίες διαμόρφωσης των επιφανειών του σκληρυμένου
σκυροδέματος για την επίτευξη συγκεκριμένου αισθητικού αποτελέσματος (π.χ. υδροβολή για την απόκτηση
τραχείας επιφανείας, επίπαση εγχρώμων ψηφίδων κλπ), ούτε η τοποθέτηση φύλλων διαφόρων υλικών στις
επιφάνειες των καλουπιών προς ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα ως επιφανειακών τελειωμάτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

Στην διαμόρφωση των εμφανών επιφανειών στοιχείων σκυροδέματος συμβάλλουν τόσο το ίδιο το
σκυρόδεμα, όσο και τα καλούπια και τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται για να διευκολυνθεί η
αφαίρεση των καλουπιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος κάθε φορά τύπος τελειωμένης
επιφανείας.

4.1

Σκυρόδεμα

Οι παρακάτω παράγοντες, που συμβάλουν στην δημιουργία ομοιόμορφων επιφανειών σκυροδέματος με
ενιαία εμφάνιση και χωρίς διαφορές αποχρώσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις
εμφανών σκυροδεμάτων.
 Χρήση καλουπιών από υλικό και υφή κατάλληλα για την απόκτηση της επιθυμητής και
προδιαγραφόμενης από την μελέτη τελικής εμφανίσεως του σκυροδέματος, το οποίο θα παραμείνει
εμφανές, χωρίς επίχρισμα, επενδύσεις κλπ., με ενδεχόμενο χρωματισμό.
 Σταθερή ποιότητα των υλικών που συνθέτουν το σκυρόδεμα. Το τσιμέντο, που επηρεάζει έντονα το
χρώμα του σκυροδέματος, θα πρέπει να προέρχεται από την ίδια μονάδα παραγωγής και, ει δυνατόν,
από την ίδια παρτίδα. Σε ότι αφορά τα αδρανή, συμπεριλαμβανομένης και της άμμου, αυτά θα πρέπει
να προέρχονται από το ίδιο λατομείο, και ει δυνατόν από το ίδιο τμήμα του λατομείου. Επίσης θα πρέπει
να έχουν σταθερή κοκκομετρική σύνθεση με μέγιστη διάμετρο κόκκου ως 25 mm, εκτός από ειδικές
κατασκευές.
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 Πρέπει να αποφεύγεται, μέσω συνεχούς ελέγχου και βαθμονόμησης των σχετικών συσκευών
τροφοδότησης, κάθε διαφοροποίηση της σύνθεσης του μείγματος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την
περιεκτικότητα σε νερό.
 Οι συνθήκες και διαδικασίες ανάμιξης και διάστρωσης του νωπού σκυροδέματος θα πρέπει να
είναι σταθερές.
 Οι συνθήκες συντήρησης του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι σταθερές και ενιαίες σε όλη την
προβλεπόμενη επιφάνεια εμφανούς σκυροδέματος.

4.2

Καλούπια

Για την επίτευξη αποδεκτού εμφανούς σκυροδέματος, από τους τύπους καλουπιών που αναφέρονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 «Καλούπια», θα χρησιμοποιείται μόνο ένας από τους
ακολούθους:
 Ξυλότυπος με απαραμόρφωτα φύλλα ενισχυμένου κόντρα-πλακέ με πλαστικοποίηση της
επιφάνειας (ή ανάλογης μορφής), σε αρίστη κατάσταση, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάνω
από πέντε φορές, ή του μέγιστου αριθμού χρήσεων που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη του
έργου.
 Σανίδες ισοπαχείς και ισοπλατείς, πλανισμένες ή απλάνιστες, σύμφωνα με τις εκάστοτε
απαιτήσεις της μελέτης, καινούργιες, χρησιμοποιούμενες έως πέντε φορές.
 Σιδηρότυπος αποτελούμενος από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm.

4.3

Υλικά διευκόλυνσης αφαίρεσης καλουπιών
x Συνιστάται η χρήση αποκολλητικών υλικών ξυλοτύπων για την ευχερή αφαίρεση αυτών και την
αποφυγή σχετικών φθορών στην επιφάνεια του σκυροδέματος.
 Πριν από την εφαρμογή τους στο έργο, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση
τεχνικό φυλλάδιο και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής αυτών
 Επειδή τα υλικά αυτά μπορεί να δημιουργήσουν κηλίδες ή να επηρεάσουν την απόχρωση της
επιφανείας του σκυροδέματος, εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:

-

Θα χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό αποκόλλησης σε όλες τις επιφάνειες του έργου.

-

Η διαδικασία εφαρμογής του θα είναι παντού η ίδια.

-

Το υλικό θα εφαρμόζεται με την ανάλωση ανά μονάδα επιφανείας που υποδεικνύει ο παραγωγός, η
οποία θα τηρείται ομοιόμορφη παντού

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών - έλεγχοι

5.1

Συνήθη επιφανειακά τελειώματα τεχνικών έργων

Τα συνήθη επιφανειακά τελειώματα των τεχνικών έργων κατατάσσονται σε πέντε τύπους (Α, Β, Γ, Δ και Ε) εκ
των οποίων οι δύο πρώτοι (Α και Β) δεν αφορούν διαμορφωμένες εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος και για
τον λόγο αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερα μνεία τους στην παρούσα ΤΠ. ΟΙ υπόλοιποι τρεις τύποι (Γ, Δ και Ε) έχουν
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
i. Τελειώματα τύπου Γ
Το τελείωμα αυτό εφαρμόζεται σε στοιχεία σκυροδέματος χαρακτηριστικής αντοχής fck ≥ 15 MPa με
κατάλληλα διαμορφωμένα καλούπια με σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέματος πρέπει
να είναι ομαλές με ακριβείς και καθαρές ακμές. Μόνο πολύ μικρές επιφανειακές ατέλειες, όπως κοιλώματα
προκαλούμενα από τον εγκλωβισμό αέρα ή νερού, είναι ανεκτές και αποκλείεται η εμφάνιση κηλίδων ή η
αλλοίωση του χρώματος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των καλουπιών.
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ii. Τελειώματα τύπου Δ
Ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για τα τελειώματα τύπου Γ, με τη διαφορά ότι εφαρμόζονται σε
στοιχεία σκυροδέματος χαρακτηριστικής αντοχής fck ≥ 25 MPa και ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της
επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών με τσιμέντο και λεπτό αδρανές.
iii Τελειώματα τύπου Ε
Ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για τα τελειώματα τύπου Γ με τη διαφορά ότι αμέσως μετά την
αφαίρεση των καλουπιών ακολουθεί πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών με ειδικά
παρασκευαζόμενο κονίαμα από τσιμέντο και λεπτό αδρανές, που θα έχει προηγουμένως ελεγχθεί, με τη
βοήθεια δοκιμαστικών μειγμάτων, σε ότι αφορά την καταλληλότητα του παραγόμενου χρώματος (βλ. παρ.
3.3). Μετά την κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια θα τρίβεται, όπου αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να καταστεί
λεία και ομαλή.

5.2

Ειδικές απαιτήσεις εκτέλεσης των εργασιών

x Τα επιφανειακά τελειώματα εμφανών επιφανειών από σκυρόδεμα θα διαμορφώνονται με ιδιαίτερη
επιμέλεια, με χρήση των ξυλοτύπων ή των σιδηροτύπων που περιγράφονται στην § 2.2, για την
μόρφωση απολύτως ομαλών επιφανειών, χωρίς ανωμαλίες στις ενώσεις ή άλλες παραμορφώσεις ή
ατέλειες.
x Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση ξυλοτύπων και σιδηροτύπων για την κατασκευή του
καλουπιού της επιφάνειας εκάστου δομικού στοιχείου.
x Οι χρησιμοποιούμενοι σιδηρότυποι θα είναι ειδικά προσαρμοσμένοι προς τις ανάγκες σκυροδέτησης
των έργων, σε όσο τμήμα αυτών προβλέπονται ορατές επιφάνειες. Οι σιδηρότυποι μπορεί να
ξαναχρησιμοποιηθούν επανειλημμένα εφ’ όσον ελέγχεται ότι είναι απαλλαγμένοι από σκουριά και δεν
έχουν υποστεί στρέβλωση λόγω της συνεχούς επαναχρησιμοποίησής τους.
x Όταν χρησιμοποιούνται ξυλότυποι από ενισχυμένο κόντρα-πλακέ με πλαστικοποίηση της επιφανείας ή
ανάλογης μορφής υλικά, ο αριθμός επαναχρησιμοποιήσεων του ξυλότυπου είναι περιορισμένος (όχι
περισσότερες από πέντε χρήσεις). Τα φύλλα του πλαστικοποιημένου κόντρα-πλακέ και τα συναφή
υλικά θα έχουν καθαρώς διαμορφωμένα άκρα χωρίς φθορές, αποτμήσεις, σπασίματα και
παραμορφώσεις της επιφανείας τους.
x Η καταλληλότητα των καλουπιών που προορίζονται για τις εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος θα
ελέγχεται από την Υπηρεσία.
x Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου, σε όση επιφάνεια προβλέπεται να
παραμείνει εμφανής θα γίνεται με τυποποιημένη διάταξη των διαμήκων και εγκαρσίων αρμών,
σύμφωνα με την μελέτη ή τις εντολές της Υπηρεσίας.
x Όλες οι ακμές των επιφανειακών τελειωμάτων θα είναι λοξοτμημένες με χρήση φιλέτων.
x Θα τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σε ότι αφορά τα υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση
των καλουπιών. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση ειδικών πλαστικών παρεμβλημάτων
(αποστατήρες) εξασφάλισης της θέσης των οπλισμών έτσι ώστε να αποκτηθεί η επιζητούμενη και
απολύτως ομαλή και ενιαίας εμφάνισης όψη των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος. Η επικάλυψη του
οπλισμού δια σκυροδέματος θα είναι σε ολόκληρη την επιφάνεια τουλάχιστον 25 mm, ή όσο επιβάλλεται
από τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας.
x Θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι ξυλοτύπων με ειδική διαμόρφωση του αφαιρούμενου τμήματος που θα
αποτελείται από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια. Δεν επιτρέπεται η χρήση συρμάτων ή
συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους.
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Διαδικασία πλήρωσης οπών συνδέσμων

Οι κοιλότητες στις περιοχές των οπών που δημιουργούνται από τους συνδέσμους των καλουπιών, θα
γεμίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:
Μετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων, οι κοιλότητες θα καθαρίζονται επιμελώς, θα διαποτίζονται
πλήρως με νερό (τουλάχιστον επί 3 ώρες) και θα γεμίζονται με προσοχή με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, αφού
απομακρυνθούν τα τυχόν ελεύθερα νερά.
Το τσιμεντοκονίαμα θα περιέχει τσιμέντο και λεπτή άμμο διερχόμενη από κόσκινο 0.65 mm, στις αναλογίες
που χρησιμοποιήθηκαν και για το σκυρόδεμα, και αρκετό νερό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική.
Το κονίαμα θα αναμιγνύεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την χρησιμοποίησή του (προκειμένου να
προσυσταλεί) και θα αναμιγνύεται εκ νέου, χωρίς προσθήκη νερού, αμέσως πριν από την χρησιμοποίησή
του.
Στη συνέχεια, και εν όσω το εφαρμοσμένο κονίαμα είναι ακόμη πλαστικό, θα γίνεται συστηματικό τρίψιμο με
λινάτσα, με προσθήκη ξηρού μείγματος τσιμέντου και λεπτού αδρανούς, στις ίδιες αναλογίες που
εφαρμόσθηκαν στην τσιμεντοκονία.
Το τελικό αυτό τρίψιμο θα γίνεται με τρόπο ώστε το γέμισμα των κενών να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την
επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέματος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει ομοιόμορφη υφή και
χρωματισμό. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέματος σύμφωνα με τα καθορισμένα.
Το κονίαμα θα περιέχει τέτοια ποσότητα λευκού τσιμέντου, ώστε το τελικό χρώμα και η υφή του
επιδιορθωμένου τμήματος να είναι το ίδιο με αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Για τον σκοπό αυτό, πριν από
την έναρξη των επεμβάσεων στην κατασκευή, θα παρασκευάζονται δοκιμαστικά μίγματα κονιάματος και
τσιμέντου τα οποία θα αφήνονται να ξηρανθούν υπό τις καθορισμένες συνθήκες συντήρησης.

5.4

Ιδιαιτέρες απαιτήσεις για τα τελειώματα τύπου Ε

Πέραν των διαλαμβανομένων στις παραπάνω παρ. 5.2 και 5.4, ειδικά για την διαμόρφωση τελειώματος
τύπου Ε, ισχύουν και τα παρακάτω:
x Δεν επιτρέπεται χρήση εσωτερικών συνδέσμων και ενσωματουμένων μεταλλικών τμημάτων.
x Τα τμήματα των καλουπιών θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεμένα μεταξύ τους και στερεωμένα στην
μη εμφανή πλευρά του στοιχείου, ώστε να μην δημιουργούν οποιοδήποτε ελάττωμα στην επιφάνεια του
σκυροδέματος, η οποία θα πρέπει να είναι ομαλή, να έχει ομοιόμορφη υφή και εμφάνιση και να μην
εμφανίζει κηλίδες.

5.5

Ειδικές εμφανείς επιφάνειες

Σε περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία στην τελική επιφάνεια του σκυροδέματος διαφόρων σχημάτων
ή σκοτιών, φαλτσογωνιών, ψευδοαρμών κλπ., αυτές θα γίνονται με τοποθέτηση επί των καλουπιών ξύλινων,
πλαστικών (ή από παρεμφερές υλικό) πήχεων ή επιφανειακών στοιχείων, σε διατομή, μορφή και διάταξη
που καθορίζονται από την μελέτη. Η αφαίρεση των πήχεων και των λοιπών στοιχείων κατά το ξεκαλούπωμα
θα γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να μη τραυματίζονται οι κατά μήκος αυτών ακμές του σκυροδέματος οι
οποίες μετά την αφαίρεση πρέπει να παρουσιάζονται συνεχείς, ομαλές, απολύτως ευθύγραμμες και χωρίς
καμία ανωμαλία.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι επιφάνειες που διαμορφώνονται με ξυλότυπους από σανίδες, η
κατεύθυνση των οποίων καθώς και το σχέδιο τοποθέτησής τους θα είναι σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
μελέτη.
Οι σανίδες θα έχουν πάχος τουλάχιστον 18 mm και θα είναι απολύτως ισοπαχείς, παραλληλεπίπεδες και του
αυτού πλάτους. Δεν θα έχουν ρωγμές κατά τη διεύθυνση του μήκους τους ούτε φθορές στις ακμές τους. Η
επαφή των σανίδων μεταξύ τους θα είναι πλήρης, ώστε να παρεμποδίζεται η παραμικρή έξοδος
σκυροδέματος και δεν επιτρέπεται η μάτισή τους για την συμπλήρωση του απαιτούμενου μήκους.
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Πριν από κάθε χρήση θα επαλείφονται με κατάλληλο υλικό αποκόλλησης, που θα έχει προηγουμένως
δοκιμασθεί επιτυχώς τόσο από άπω άποψης αποφυγής βλαβών κατά το ξεκαλούπωμα όσο και από άποψη
αλλοίωσης του χρώματος ή την πρόκληση κηλίδων.

5.5

Κριτήρια αποδοχής εργασιών

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 «Καλούπια» με τον πρόσθετο
όρο ότι εναπόκειται στoν Κύριο του Έργου (ΚτΕ), δια των αρμοδίων οργάνων του, να κρίνει:
x Αν οι επιφάνειες του σκυροδέματος που έχουν προκύψει είναι ικανοποιητικές και αποδεκτές ως
επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της παρούσας.
x Αν οι επιφάνειες του σκυροδέματος εμφανίζουν μικρές και επισκευάσιμες ατέλειες, οπότε μετά την
αποκατάστασή τους με την διαδικασία αποκατάστασης των ατελειών της παρούσας, οι επιφάνειες
αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη
και τους όρους της παρούσας.
x Αν οι επιφάνειες του σκυροδέματος εμφανίζουν μεγάλες ατέλειες, που δεν κρίνονται από την Υπηρεσία
ως επισκευάσιμες, οι επιφάνειες χαρακτηρίζονται ως μη εμφανείς. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία
μπορεί να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους ή να δώσει εντολή καθαίρεσης και επανακατασκευής
των μη συμμορφουμένων στοιχείων. Οι σχετικές επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

6

Οροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά κεφάλαια της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
«Καλούπια».

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η διαμόρφωση εμφανών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεμα επιμετράται σε m2 πλήρως
επεξεργασθείσας επιφανείας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ανά τύπο τελειώματος.
Οι σκοτίες και φαλτσογωνιές, αν αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, επιμετρώνται σε τρέχοντα μέτρα
αδιακρίτως διατομής και υλικού κατασκευής των πηχίσκων που χρησιμοποιούνται.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

9
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Βιβλιογραφία
ΚΤΣ

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97), όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση
του 2002 (ΦΕΚ/315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β/1.5.02)

ΕΚΩΣ 2000

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (2000)
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθαρισμός – εκχέρσωση – κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης
των εργασιών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις προκαταρκτικές εργασίες που
πραγματοποιούνται πριν από την εκτέλεση των καθ’ αυτό λειτουργικών αντικειμένων του έργου (εκσκαφών
και επιχώσεων).
Στις προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνονται τα εξής επί μέρους αντικείμενα:
Καθαρισμός:

απομάκρυνση μικροκατασκευών, εγκαταστάσεων, κιγκλιδωμάτων, καλλωπιστικών φυτών
κτλ. και γενικά ακατάλληλων προς περαιτέρω χρήση μικροϋλικών, στο εύρος κατάληψης των
εργασιών, με χρήση ελαφρού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση.

Αποψιλώσεις: κοπή - εκρίζωση δένδρων και θάμνων στο εύρος κατάληψης των έργων.
Καθαιρέσεις:

2

καθαιρέσεις / κατεδαφίσεις πάσης φύσεως κατασκευών στο εύρος κατάληψης του έργου.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00

Structures demolition with explosives -- Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών
με χρήση εκρηκτικών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00

Structures demolition with the falling weight method -- Πλήρεις κατεδαφίσεις
κατασκευών με αιωρούμενο βάρος.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00

Structures demolition with mechanical means -- Πλήρεις κατεδαφίσεις
κατασκευών με Μηχανικά Μέσα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01

Demolition of members of concrete structures by mechanical means -Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02

Thermic demolition of members of concrete structures -- Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03

Hydrodemolition of members of concrete structure -- Καθαιρέσεις στοιχείων
σκυροδέματος με υδροκοπή

5
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00

Demolition of slabs on the ground -- Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα
επί εδάφους.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00

Demolition of post-tensioned concrete structures -- Καθαιρέσεις στοιχείων
προεντεταμένου σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00

Piles and pile-sheets pullout -- Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Aπαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Καθαιρέσεις

Οι καθαιρέσεις αφορούν κτίσματα, κατασκευές από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα γενικώς και λιθοδομές.
Διακρίνονται σε καθαιρέσεις / κατεδαφίσεις μικρής κλίμακας κατασκευών που μπορούν να εκτελεσθούν
συγχρόνως με τις εκσκαφές, εάν αυτό προβλέπεται από τη μελέτη, με συνήθη χωματουργικά μηχανήματα
και σε καθαιρέσεις που εκτελούνται ανεξάρτητα (αυτοτελείς καθαιρέσεις), με εφαρμογή της κατάλληλης κατά
περίπτωση μεθόδου (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου).
Για τις αυτοτελείς καθαιρέσεις, όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης, τα μέτρα ασφάλειας και την επιμέτρηση,
ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παρακάτω Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-15-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1503-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00.

5.2

Κοπή και εκρίζωση δένδρων και θάμνων

Οι εργασίες κοπής και εκρίζωσης δένδρων και θάμνων (αποψίλωση) θα επεκτείνονται σε ολόκληρο το εύρος
κατάληψης του έργου, σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα στη μελέτη.
Ειδικότερα για τα συγκοινωνιακά έργα με αποψίλωση θα επεκτείνεται τουλάχιστον 2,00 m πέραν της οφρύος
του ορύγματος ή τον πόδα του επιχώματος.
Η αφαίρεση των ριζών θα φθάνει τουλάχιστον ένα μέτρο κάτω από τη σκάφη των χωματουργικών έργων
(τουλάχιστον για τη ζώνη του καταστρώματος των οδών ή της προβολής της διώρυγας κ.ο.κ.). Εκτός των ως
άνω κυρίων ζωνών του έργου η αφαίρεση των ριζών μπορεί να γίνεται μόνο σε βάθος 0,50 m από τη στάθμη
του εδάφους.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση έργων οδοποιίας θα γίνεται πλήρης αποκοπή δένδρων μέχρις
αποστάσεως 3,00 m από τα εξωτερικά όρια του ερείσματος.
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Κατ’ εξαίρεση όταν για περιβαλλοντικούς ή αισθητικούς λόγους προβλέπεται η διατήρηση παρόδιων
δενδροστοιχιών σε μικρότερη απόσταση από το όριο του ερείσματος, τα δένδρα θα πρέπει να κλαδεύονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διατηρείται ελεύθερο περιτύπωμα οδού και σε ύψος 4,50 –
5,00 m από τη στάθμη κυλίσεως (ανάλογα με την κατηγορία της οδού).
Τυχόν κοιλότητες που θα δημιουργηθούν κατά την εκρίζωση, θα επανεπιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθμός συμπύκνωσης με αυτόν του πέριξ εδάφους. Η εργασία
αυτή θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστούν ζημιές τα δένδρα που διατηρούνται.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα συντάσσεται Πρακτικό κοπής δένδρων, υπογεγραμμένο από την
Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, στο οποίο θα καθορίζονται:
 Τα δένδρα, εκτός εύρους κατάληψης του έργου, που πρέπει να κοπούν ή να διατηρηθούν.
 Τα δένδρα, που πρέπει να εκριζωθούν προκειμένου να μεταφυτευτούν, είτε άμεσα, είτε να
φυλαχτούν και συντηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από τη μεταφορά και την
επαναφύτευσή τους.

5.3

Διαχείριση προϊόντων

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισμό και την καθαίρεση των πάσης φύσεως κατασκευών θα
μεταφέρονται στους προβλεπόμενους χώρους οριστικής απόθεσης (από τη μελέτη ή / και τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου).
Γενικώς απαγορεύεται η χρήση τέτοιων προϊόντων για την κατασκευή επιχωμάτων, εκτός εάν προβλέπεται
από τη μελέτη ειδική διαδικασία αξιοποίησης αυτών.
Τα προϊόντα κοπής / εκρίζωσης των δένδρων και θάμνων θα διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και άχρηστα.
Τα αξιοποιήσιμα (αρμοί) θα καθαρίζονται από ρίζες, κλαδιά κλπ, θα τεμαχίζονται και θα μεταφέρονται προς
στοιβασιά και φύλαξη στους προβλεπόμενους από τη μελέτη ή καθοριζόμενους από την Υπηρεσία χώρους
(στην περιοχή του έργου). Η παραλαβή των υλικών αυτών θα γίνεται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Η διακίνηση και ο χειρισμός των μεγάλων φυτών ή δένδρων που προβλέπεται να μεταφυτευθούν θα γίνεται
με προσοχή, ώστε να διατηρείται άθικτο το ριζικό σύστημα και να παραμένει περιβεβλημένο με επαρκή
ποσότητα χώματος. Οι ρίζες με το χώμα που τις περιβάλλει θα καλύπτονται με λινάτσες που θα διατηρούνται
υγρές, τα δε φυτά θα εναποτίθενται σε χώρους σκιερούς μέχρι την επαναφύτευσή τους.
Τα ακατάλληλα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των κορμών (κλαδιά, τμήματα κορμών,
φύλλα κτλ.) και τις εκθαμνώσεις αποτελούν φυτικό υλικό και εφ’ όσον προβλέπεται από τη μελέτη, μπορούν
να προστίθενται στη φυτική γη που διατηρείται προς διάστρωση στα πρανή, αφού υποστούν περαιτέρω
τεμαχισμό.
Τα τελικώς μη αξιοποιήσιμα προϊόντα θα συγκεντρώνονται και θα προωθούνται προς οριστική απόθεση,
στους προβλεπόμενους αποθεσιοθαλάμους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-05-00-00.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή θα γίνεται με χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού και με τη δέουσα προσοχή, ώστε να αποφεύγεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από
την απολύτως απαραίτητη.
Ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ περί καθαιρέσεων / κατεδαφίσεων ως προς
τις απαιτήσεις της πλήρως περαιωμένης εργασίας.
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Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων / κατεδαφίσεων αποτελεί δραστηριότητα υψηλού κινδύνου και με ενίοτε
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σχετικώς ισχύουν οι όροι της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Επιπρόσθετα επισημαίνονται τα εξής:

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον προορισμό τους
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Φθαρμένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής / μέτριας ποιότητας
οδοστρώματος των εργοταξιακών οδών).
 Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.
 Ελλιπής σήμανση των εργοταξιακών χώρων.
 Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδομένα των εργοταξιακών οδών.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
 Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.

Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών οχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
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 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους
αποθεσιοθαλάμους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας Προδιαγραφής επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
 Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση
πλην εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, και τα λοιπά συμβατικά
στοιχεία του έργου ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκάρσιων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών
αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστιακών ή
αστικών ζωνών, θα είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και
από τις διατάξεις του ΚΟΚ).
 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από τη διέλευση βαρέων φορτωμένων
οχημάτων στις οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα
επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.

8.1

Καθαρισμός – κοπή – εκρίζωση δένδρων και θάμνων

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πραγματικής επιφάνειας, στην οποία έχει
πραγματοποιηθεί καθαρισμός και κοπή - εκρίζωση μεμονωμένων δέντρων και θάμνων.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού της επιφανείας.
 Η κοπή - εκρίζωση μεμονωμένων δένδρων και θάμνων.
 Ο καθαρισμός των κορμών από κλαδιά, ο τεμαχισμός τους σε μικρότερα τμήματα, ώστε να είναι δυνατή
η μεταφορά τους και η αποθήκευσή τους σε χώρο στην περιοχή του εργοταξίου προς παράδοσή τους
στην Υπηρεσία.
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 Η εκρίζωση δένδρων και η φύλαξή τους προς μεταφύτευση σε χώρο μακράν του εργοταξίου, εφ’ όσον
προτείνεται από τη μελέτη και υποδειχθεί με εντολή της Υπηρεσίας, όπως επίσης και μεταφορά για την
απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων σε κατάλληλο χώρο απόθεσης.
 Η διαχείριση των προϊόντων (φορτοεκφόρτωση αχρήστων / ακαταλλήλων και μεταφορά προς οριστική
απόθεση).
Στις περιπτώσεις εργασιών συστηματικής κοπής και εκρίζωσης συστάδων δένδρων (όχι μεμονωμένα
δένδρα), θα συντάσσεται ιδιαίτερο άρθρο επιμέτρησης εργασιών (με συνεκτίμηση της αξίας της
παραγόμενης ξυλείας).
Ιδιαίτερη επίσης επιμέτρηση θα προβλέπεται στις περιπτώσεις προσεκτικής εκρίζωσης, φύλαξης,
συντήρησης και επαναφύτευσης δένδρων.

8.2

Καθαιρέσεις

Για τις καθαιρέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ, αναλόγως με το είδος της
καθαιρούμενης κατασκευής και τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Ν. 1396/83

Mελέτη Mέτρων Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων



ΠΔ 305/96

Περί ελαχίστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια.



Π.Δ. 17/96
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391 και 91/383 ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/99.



Υ.Α περί ΣΑΥ Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
Removal of the top layer of the soil

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0102-00 «Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-01-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης των εκσκαφών, επιφανειακών χαλαρών εδαφών, όπως φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών
εδαφών, και οποιωνδήποτε ακατάλληλων, για την κατασκευή του έργου υλικών.
Ειδικότερα η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται:
 Στην εκσκαφή επιφανειακών χαλαρών εδαφών.
 Στη μεταφορά και διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής
 Στις ποιοτικές προϋποθέσεις εκτέλεσης της εργασίας

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

3

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

Όροι και ορισμοί

3.1 Χαλαρά εδάφη
Στην παρούσα Προδιαγραφή με τον όρο χαλαρά εδάφη νοούνται οι φυτικές γαίες, ή τύρφη, τα οργανικά
εδάφη, και γενικά τα ακατάλληλα για την κατασκευή του έργου επιφανειακά υλικά.
Ενδεικτικά, ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά θεωρούνται:
 Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, με ποσοστό σε οργανικά υλικά > 5% κ.β. ή όταν το όριο
υδαρότητας του εδάφους μετά από ξήρανσή του στο φούρνο είναι κατά 75% μικρότερο από το
όριο υδαρότητάς του πριν από την ξήρανσή του.
 Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη με περιεχόμενο ποσοστό
διατομικής γης ή φυλλαρίων μαρμαρυγίας μεγαλύτερο του 20%.
 Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2%.
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά υποπροϊόντα που περιέχουν ρύπους).
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Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Εάν προβλέπεται από τη μελέτη, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης των γενικών εκσκαφών του
έργου, θα προηγείται η εκσκαφή των επιφανειακών χαλαρών εδαφών, στο βάθος και πλάτος, όπου
απαιτείται.
Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στη μελέτη του έργου, για την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού
υλικού, πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η Υπηρεσία, από κοινού με τον
Ανάδοχο, θα ερευνούν με δοκιμαστικές τομές στην επιφάνεια κατάληψης του έργου, τα χαρακτηριστικά του
επιφανειακού ορύγματος και κατά περίπτωση, θα καθορίζουν με πρωτόκολλο, το βάθος του προς αφαίρεση
επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.
Το εν λόγω επιφανειακό εδαφικό υλικό θα αφαιρείται και θα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες εκσκαφές, στις
περιπτώσεις που μετά από τη δια σκαμμάτων διερεύνηση, προκύπτει, ότι είναι φυτική γη κατάλληλη για
πλήρωση νησίδων ή επενδύσεις πρανών. Το υλικό αυτό, θα φυλάσσεται σε σωρούς, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5.1 της παρούσας (Διαχείριση Προϊόντων).
Η εκτέλεση των εργασιών, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη, θα εκτείνεται σε όλη την
επιφάνεια κατάληψης του έργου. Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακών έργων οι εργασίες θα εκτείνονται, σε
περίπτωση ορυγμάτων, μέχρι και 2,00 m πέραν των εξωτερικών ακμών των οφρύων των πρανών, ενώ σε
περίπτωση επιχωμάτων μέχρι πλάτους 2,00 m πέραν της επιφάνειας έδρασης αυτών, σε σχέση με το πόδι
του πρανούς του επιχώματος.

5.1

Διαχείριση προϊόντων

Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται διαχωρισμός των προϊόντων, ανάλογα με την καταλληλότητά τους
για επαναχρησιμοποίηση. Η φυτική γη, που είναι κατάλληλη για πλήρωση νησίδων ή επένδυση πρανών, εάν
πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί στο έργο, θα διαχωρίζεται από τα ακατάλληλα προϊόντα, θα καθαρίζεται
από μεγάλου μεγέθους ρίζες ή λίθους και θα φυλάσσεται σε κατάλληλο χώρο στην περιοχή του εργοταξίου, ή
θα απομακρύνεται και θα αποτίθεται σε κατάλληλο χώρο, όπως αυτός ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, ή από
την Υπηρεσία.
Φυτική γη, που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, θα τοποθετείται σε σωρούς πλάτους στη βάση
περίπου 3 m και ύψους 1,3 m. Όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες μπορεί να αυξηθεί το πλάτος των
πελμάτων των σωρών, το ύψος τους, όμως, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,00 m.
Η φυτική γη πρέπει να προστατεύεται από απόπλυση ή ανάμιξη με άλλα υλικά, οι δε σωροί πρέπει να
καλύπτονται με χλόη, κλαδιά και άλλα υλικά, με ιδιαίτερη φροντίδα στη συγκράτηση της υγρασίας.
Τα ακατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση προϊόντα θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο και θα
αποτίθενται σε κατάλληλους χώρους, που προσδιορίζονται στη μελέτη ή εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Οι
όροι και προϋποθέσεις απόθεσης των προϊόντων αυτών περιλαμβάνονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-05-00-00.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Προδιαγραφής θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται
η μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου και αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου παρέμβαση στο φυσικό
περιβάλλον.
Θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι, οι οποίοι αποσκοπούν:
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 Στην διαμόρφωση λείας επιφάνειας μετά την αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού υλικού, στην
περίπτωση που το έδαφος είναι ευπαθές στο νερό, προς αποφυγή διαποτισμού του από τα
νερά της βροχής.
 Στην εξασφάλιση της συμπύκνωσης της επιφανείας που έχει προκύψει, ώστε να αποτελέσει
κατάλληλη επιφάνεια έδρασης των προβλεπόμενων υπερκείμενων κατασκευών κατά τα
οριζόμενα στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
 Στην εξασφάλιση της αποστράγγισης των επιφανειακών υδάτων.
 Στην τήρηση της γεωμετρίας της κατασκευής, όπως ορίζεται στις σχετικές μελέτες.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον προορισμό τους

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και τη διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης, άτομα κινούμενα στην
περιοχή ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας, που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων, που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
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 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους
αποθεσιοθαλάμους επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλην
εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου ή /
και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων
από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστιακών ή αστικών
ζωνών θα είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και από τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ).
 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από την διέλευση βαρέων φορτωμένων οχημάτων στις
οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζημιών
(εάν προκύψουν).
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Στις περιπτώσεις που το επιφανειακό εδαφικό υλικό είναι φυτική γη κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση, η
επιμέτρηση γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών ανά m3 πραγματικής εκσκαφής.
Η αφαιρούμενη επιφανειακή στρώση εδαφικού υλικού επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3), όταν οι σχετικές
εργασίες εκτελούνται ανεξαρτήτως των γενικών εκσκαφών.
Η επιμέτρηση γίνεται βάσει του αναπτύγματος της επιφανειακής στρώσης ανά διατομή χωματισμών, επί το
συμβατικό πάχος που ορίζεται στην μελέτη (συνήθως 30 cm), ή, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται, με
αναλυτικούς υπολογισμούς της επιφανείας του αφαιρουμένου εδαφικού στρώματος ανά διατομή.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός όγκος υπολογίζεται με σύνταξη πινάκων χωματισμών, οι οποίοι εγκρίνονται
από την Επίβλεψη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x
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Οι εργασίες εκσκαφής στο εκάστοτε καθοριζόμενο βάθος
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x

Ο διαχωρισμός των προϊόντων σε κατάλληλα προς χρήση για την επένδυση πρανών ή την
πλήρωση νησίδων και ακατάλληλα προς απόρριψη..

x

Η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόθεση σε χώρους εντός του έργου των κατάλληλων προς
επαναχρησιμοποίηση υλικών

x

Η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόθεση των ακαταλλήλων προς χρήση στο έργο προϊόντων
στους χώρους που προβλέπονται από την περιβαλλοντική μελέτη ή εγκρίνονται από τις αρμόδιες
αρχές

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία


Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99, ΠΔ 305/96 κλπ.)



Υ.Α περί ΣΑΥ Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ



Κ.Ο.Κ



Οδηγία 92/57/EE Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους όρους που πρέπει να
πληρούνται κατά την εκτέλεση των γενικών εκσκαφών που απαιτούνται για την κατασκευή συγκοινωνιακών
και υδραυλικών έργων.
Σαν γενικές εκσκαφές νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος, όταν ταυτόχρονα
πληρούνται οι συνθήκες: πλάτος μεγαλύτερο των 5,00 m και κάτοψη μεγαλύτερη των 100 m2.
Αναφορικά προς τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό, μια εκσκαφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως
γενική, εάν είναι δυνατόν να εκτελείται με περισσότερα του ενός τύπου χωματουργικά μηχανήματα (π.χ.
προωθητές, εκσκαφείς, φορτωτές, χωματοσυλλέκτες κλπ) και όχι μόνο με εκσκαφέα (τσάπα).
Οποιαδήποτε άλλη εκσκαφή (π.χ. χανδάκων, θεμελίων κλπ) δεν θεωρείται «γενική εκσκαφή» και δεν
εντάσσεται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
Στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής περιλαμβάνονται:
1.

Η εκτέλεση των πάσης φύσεως γενικών εκσκαφών.

2. Η διαμόρφωση των πρανών των τυχόν αναβαθμών και η διαμόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα
των ορυγμάτων.
3. Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά ή πλευρική απόθεση, προς
μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση.
4. Η λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προστασίας έργων και προσωπικού κατά την εκτέλεση των
εργασιών.
Οι γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε:
 εκσκαφές χαλαρών εδαφών: (περιλαμβάνονται και οι εκσκαφές ιλυωδών εδαφών),
 εκσκαφές γαιών και ημίβραχου: γαιοημιβραχώδεις εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση
εκρηκτικών ή κρουστικού εξοπλισμού.
 εκσκαφές βράχου: εκσκαφές που απαιτούν χρήση εκρηκτικών-συνήθη ή περιορισμένη χρήση
λόγω επιτρεπτού ορίου δονήσεων για παρακείμενες κατασκευές – ή / και κρουστικού
εξοπλισμού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
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εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας.
Συμπύκνωση Proctor του πυθμένα των ορυγμάτων.

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-3

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 3: Test methods for
laboratory reference density and water content – Vibrocompression with
controlled
parameters.
-Μίγματα
μη
σταθεροποιημένα
και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες. Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για τον
προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού
υγρασίας. Δονητική συμπύκνωση με ελεγχόμενες παραμέτρους.

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Υπέδαφος οδοστρώματος
Είναι το υπάρχον φυσικό ή τεχνητό, διαμορφωμένο και συμπυκνωμένο έδαφος, αμέσως κάτω από την
επιδομή ή οδόστρωμα, σε βάθος επηρεαζόμενο από τα φορτία κυκλοφορίας.

3.2 Επιδομή ή οδόστρωμα
Είναι το άνω τμήμα της διατομής της οδού, που αποτελείται από τις στρώσεις οδοστρωσίας (υπόβαση,
βάση) και τις στρώσεις κυκλοφορίας.

3.3 Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
Είναι το αμέσως κάτω του οδοστρώματος έδαφος ή στρώση διαμορφωμένης επίχωσης που μορφώθηκε και
συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη του έργου.

3.4 Χαλαρά, συμπιεστά ή οργανικά εδάφη
Είναι οι επιφανειακές εδαφικές στρώσεις, στις οποίες εντάσσονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα
οργανικά εδάφη, καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή γαιώδη ή
λεπτόκκοκα υλικά μη συμπυκνωμένα.

3.5 Γαίες και ημιβράχος
Είναι οι κάθε είδους εδαφικοί σχηματισμοί, όπως η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, τα αμμοχάλικα, τα χαλίκια, οι
κροκάλες, οι λατύπες, οι λίθοι, όλα τα είδη πετρωμάτων τα οποία είναι έντονα διερρηγμένα ή
κατακερματισμένα, εύθρυπτα, εύθραυστα, αποφλοιούμενα ή αποσαθρωμένα, οι σταθεροποιημένες λόγω
χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή χαλικιών, οι στρώσεις μάργας ή άλλων εδαφών συγκολλημένων ή
συνδεδεμένων, που δεν περιέχουν λίθους διαμέτρου μεγαλύτερης των 2,00 mm.
Επίσης περιλαμβάνονται οι συμπαγείς και σκληρές άργιλοι, οι χαλαροί και όχι καλώς συγκολλημένοι
ψαμμίτες, τα χαλαρά και όχι καλώς συγκολλημένα κροκαλοπαγή και λατυποπαγή, τα κορήματα και προϊόντα
έκπλυσης κλιτύων, ο μαλακός ή αποσαθρωμένος βράχος, καθώς και τμήματα συμπαγούς βράχου με όγκο
όχι μεγαλύτερο από 0,50 m3.
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3.6 Βράχος
Είναι το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί με τη χρήση εκρηκτικών ή
υδραυλικής σφύρας, καθώς και οι ογκόλιθοι ή αποσπασμένα τεμάχια συμπαγούς βράχου, όγκου
μεγαλύτερου του 0,50 m3.

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1 Εκσκαφή ορυγμάτων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για την
εμπρόθεσμη και για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής.
Τα μηχανήματα και οχήματα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την κείμενη Ελληνική και
Κοινοτική νομοθεσία, όσον αφορά την στάθμη θορύβου, την εκπομπή καυσαερίων και τα συστήματα
ασφαλείας, θα είναι εφοδιασμένα με πινακίδες μηχανημάτων έργων (ΜΕ) και θα είναι ασφαλισμένα. Οι
χειριστές / οδηγοί θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες.
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών θα γίνεται παραλαβή του φυσικού εδάφους από την Υπηρεσία βάσει
τοπογραφικών στοιχείων που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. Άλλως νοείται ότι ισχύουν τα στοιχεία του φυσικού
εδάφους που παρέχονται από τη Μελέτη.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατόν να δοθούν εντολές από την Επίβλεψη για την
τροποποίηση των γραμμών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των διαστάσεων των εκσκαφών που
φαίνονται στα Σχέδια.
Κάθε εκσκαφή που θα γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους εκτέλεσης
εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται
στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία όρια.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν στα πετρώματα που προβλέπεται να
εκσκαφθούν, κοιλότητες, ρήγματα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωμένου βράχου (σε διάφορες θέσεις και
διευθύνσεις). Οι γραμμές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια των οριστικών μελετών δεν πρέπει να
θεωρηθούν ότι απεικονίζουν απόλυτα τις τελικές ή πραγματικές γραμμές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να
ερμηνευθεί ότι δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωμα εκτός των γραμμών αυτών.
Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για υπερεκσκαφές
οφειλόμενες σε ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, (εκτός εάν έχει δοθεί σχετική εντολή
της Υπηρεσίας, ή εάν η Υπηρεσία αποδέχεται την υπερεκσαφή) δεν θα επιμετρώνται.
Οι μη αποδεκτές υπερεκσκαφές, εφ’ όσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιμετρώνται ως προϊόντα
εκσκαφών, ή άλλο υλικό σύμφωνα με τις σχετικές εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας, το δε κόστος της
αποκατάστασης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, η επιμέτρηση θα περιλαμβάνει
τόσο τις πρόσθετες εκσκαφές, όσο και τις εργασίες επανεπίχωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα
έχει πάρει όλα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα για την αποφυγή τους (π.χ. διαμόρφωση των
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προβλεπομένων αναβαθμών στα πρανή των ορυγμάτων, εφαρμογή τεχνικώς ορθών πρακτικών εκσκαφής
κτλ.).
Εάν ο πυθμένας του ορύγματος εκσκαφθεί σε στάθμη χαμηλότερη της προβλεπόμενης ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επανεπιχώσει την υπερεκσκαφή με κατάλληλα υλικά, επαρκώς
συμπυκνωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές της Επίβλεψης, για την έδραση των προβλεπομένων
ανωδομών.
Εάν στον πυθμένα των ορυγμάτων συναντηθούν ακατάλληλα υλικά (εδάφη οργανικά, πολύ πλαστικά κλπ.),
θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με κατάλληλα υλικά, έως το απαιτούμενο βάθος και θα
συμπυκνώνονται σύμφωνα πάντα με τις εντολές της Επίβλεψης. Οι εργασίες αυτές (πρόσθετη εκσκαφή και
επίχωση) επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

5.2 Μορφοποίηση επιφανειών εκσκαφής
Η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα των ορυγμάτων, θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής, εκτός εάν η μελέτη του έργου θέτει πρόσθετες απαιτήσεις.
5.2.1

Μόρφωση πυθμένα εκσκαφής

Οι πυθμένες των ορυγμάτων στην στάθμη και με τις κλίσεις και επικλίσεις, που προβλέπονται από τη μελέτη
θα είναι ομαλοί.
Στην περίπτωση βραχωδών πυθμένων θα αφαιρούνται τόσο τα χαλαρά μεμονωμένα τεμάχια βράχου, όσο
και τα τυχόν υπάρχοντα πλαστικά εδάφη πλήρωσης κομών μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,40 m.
Οι υπάρχουσες ή δημιουργούμενες κοιλότητες λόγω αφαιρέσεως των κομών, θα επιμετρώνται ως προϊόντα
εκσκαφών, μη πλαστικά μέγιστου κόκκου 80 mm.
Τυχόν βραχώδεις προεξοχές θα θρυμματίζονται με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. με μικρές γομώσεις εκρηκτικών
– καβαλάκια – ή με χρήση υδραυλικής σφύρας).
Εάν πρόκειται για εκσκαφές οδοποιίας, στους βραχώδεις πυθμένες ενδέχεται να απαιτηθεί από τη μελέτη,
κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης από υλικά κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Οι στρώσεις αυτές
(στρώσεις βραχωδών ορυγμάτων) εντάσσονται στο πάχος της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο).
Η εν λόγω κατασκευή δεν εντάσσεται στο αντικείμενο των γενικών εκσκαφών.
5.2.2

Μόρφωση πρανών ορυγμάτων

Τα πρανή των ορυγμάτων θα διαμορφώνονται με ομαλές επιφάνειες στις προβλεπόμενες από την μελέτη
κλίσεις.
Η ομαλότητα των επιφανειών των βραχωδών πρανών των ορυγμάτων θα είναι τέτοια ώστε κατά την
τοποθέτηση - στα ενιαίας κλίσης τμήματά τους - ευθύγραμμου κανόνα μήκους 5,00 m, κατά οποιαδήποτε
διεύθυνση, να μην σχηματίζονται μεταξύ της επικαθήμενης επιφάνειας του κανόνα και της επιφάνειας του
πρανούς κοιλότητες μεγαλύτερες των 20 cm βάθους, για ομοιογενείς βραχώδεις σχηματισμούς ή 50 cm
βάθους, για μη ομοιογενείς βραχώδεις σχηματισμούς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη Μελέτη.
Εάν απαντηθούν χαλαροί βραχώδεις σχηματισμοί εκτός των ορίων των εκσκαφών θα αφαιρούνται μετά από
εντολή της Υπηρεσίας και θα προσμετρώνται ως κανονικές εκσκαφές.
Τμήματα ή αιχμές βράχου που διεισδύουν εντός της θεωρητικής διατομής των ορυγμάτων ή επικρεμάμενα
τμήματα που συνιστούν κίνδυνο θα αποκόπτονται (τυπικές εξομαλύνσεις) με χρήση υδραυλικής σφύρας,
αεροσφυρών ή μικρών γομώσεων εκρηκτικών.
Οι υψομετρικές ανοχές για τον πυθμένα του ορύγματος ορίζονται σε 2 cm σε εδάφη γαιωημιβραχώδη και r 5
cm σε εδάφη βραχώδη, μετρούμενες με ευθύγραμμο κανόνα μήκους 5 m.
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Κάθε ανωμαλία πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια θα διορθώνεται, με αναμόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση
υλικού και εκ νέου μόρφωση και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό χρονικό
διάστημα – ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο – πριν εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες, πρέπει να
επανασυμπυκνώνεται.
Οι κλίσεις των πρανών των ορυγμάτων εξαρτώνται από το ύψος τους και τη φύση του εδάφους, ή μπορεί να
καθορίζονται με βάση τους Περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Οι κλίσεις των πρανών συναρτήσει του ύψους και των χαρακτηριστικών του εδάφους συνήθως
διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1.
Πίνακας 1 – Κλίση πρανούς συναρτήσει των χαρακτηριστικών του εδάφους
Κατηγορία εδάφους
Χαλαρά εδάφη (όταν δεν
προβλέπεται η κατασκευή τοίχων
ποδός)

Ύψος πρανούς
ορύγματος (υ) σε m

Κλίση πρανούς υ:β

Πλέον των 5.00

1:2 έως 1:3

Έως 5.00

1:2

Συνεκτικά γαιώδη - ημιβραχώδη
(όταν προβλέπεται φύτευση
αυτών)

Πλέον των 5.00

1:1

Συνεκτικά γαιώδη ημιβραχώδη
(όταν δεν προβλέπεται φύτευση
αυτών)

Πλέον των 5.00

2:3

Πολύ συνεκτικά ημιβραχώδη

Πλέον των 5.00

1:1 έως 3:1

Βραχώδη

Πλέον των 5.00

2:1 έως 10:1(*)

Συνεκτικά γαιώδη έως
ημιβραχώδη εδάφη

(*) Η επιλογή της κλίσης που θα εφαρμοστεί στα πρανή ορυγμάτων είναι συνάρτηση της υγείας του πετρώματος,
της κλίσης των στρώσεων και του προσανατολισμού των κυρίων ασυνεχειών των στρωσιγενών πετρωμάτων , της
συνεκτικότητας του πετρώματος, των κλιματολογικών συνθηκών, του τύπου της οδού και της εν γένει σοβαρότητας
του Έργου.

Οι κλίσεις που αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα είναι ενδεικτικές και η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα
καθορισμού ηπιότερων κλίσεων, είτε για βελτίωση της ορατότητας, είτε για λόγους εξεύρεσης υλικών για την
κατασκευή επιχωμάτων, είτε για λόγους καλύτερης ένταξης του πρανούς στο φυσικό περιβάλλον (αισθητικοί
λόγοι).
Επισημαίνεται πάντως ότι σε εδάφη των οποίων η συνοχή είναι δυνατόν να μειωθεί, λόγω έκθεσης στις
καιρικές συνθήκες, εισροής νερών ή δράσης παγετού, καθώς και σε εδάφη στα οποία απαντώνται επιφάνειες
ολίσθησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται ήπιες κλίσεις, να κατασκευάζονται αναβαθμοί και να λαμβάνονται
μέτρα αποστράγγισης.
Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να εκπονήσει μελέτη ευστάθειας πρανών ανεξαρτήτως του ύψους
αυτών, τούτο όμως είναι απαραίτητο εάν το ύψος των πρανών ορυγμάτων είναι μεγαλύτερο των 15,0 m και
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το έδαφος οποιασδήποτε κατηγορίας ή εάν το ύψος των πρανών είναι μεγαλύτερο των 6,00 m και το έδαφος
εμφανίζει πτωχά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά.
Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών, θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να προστατεύεται το έργο και τυχόν
υπάρχουσες κατασκευές από καταπτώσεις βραχωδών συντριμμάτων από τα πρανή.
Ενίοτε οι τεκτονικές συνθήκες (η μορφή των ασυνεχειών του βράχου) διαφοροποιούνται σημαντικά σε μικρές
αποστάσεις και οι υπάρχουσες εκτεθειμένες επιφάνειες μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές των
συνθηκών που επικρατούν στον βραχώδη σχηματισμό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμαστικής εκσκαφής για τη
διαπίστωση της μορφής των ασυνεχειών του βράχου, προκειμένου να αποφασισθεί η τελικώς εφαρμοστέα
μελέτη του πρανούς.
Σε περιοχές δυνητικών κατολισθήσεων ή κατακρημνίσεων βράχων προς τα κατάντη κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει σχολαστικά τα ειδικής φύσης
προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται από τη Μελέτη, ή αυτά που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μετά από
σχετική εισήγησή του (εάν δεν προβλέπονται από τη Μελέτη).
Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του Δημοσίου και έναντι
τρίτων για όποια ζημία ή ατύχημα προέλθει από υπαιτιότητά του.
Τα ειδικής φύσης μέτρα προστασίας των ορυγμάτων, μπορούν να περιλαμβάνουν στήριξη πρανών με
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ή χωρίς αγκυρώσεις, εφαρμογή μεταλλικών ανασχετικών πλεγμάτων, εφαρμογή
γεοπλεγμάτων ή γεωκυψελών κλπ. Οι εργασίες αυτές αποτελούν ιδιαίτερα αντικείμενα και δεν εντάσσονται
στην παρούσα Προδιαγραφή.
Για την εκσκαφή ορυγμάτων με υψηλά πρανή εντόνων κλίσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης, στην οποία θα περιγράφονται ή / και αναλύονται: ο τρόπος προσπέλασης
του μετώπου της εκσκαφής (προσωρινές δίοδοι προσπέλασης), ο μηχανικός εξοπλισμός που προβλέπεται
να χρησιμοποιηθεί, ο τρόπος εφαρμογής των εκρηκτικών, η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, τα μέτρα
ανάσχεσης πτώσεων λίθων, η διαδικασία αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής κ.ο.κ.

5.3 Εκσκαφή με εκρηκτικά
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των
εκβραχισμών με εκρηκτικά, συντεταγμένη από Μηχανικό.
Οι εργασίες ανατίναξης θα εκτελούνται με τρόπο που θα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των
υπερεκσκαφών, την αποφυγή δημιουργίας ακανόνιστων πρανών και τη μη πρόκληση αδικαιολόγητης
χαλάρωσης του εδάφους που θα το καθιστά ασταθές.
Οι εκβραχισμοί με εκρηκτικά θα εκτελούνται μόνον από έμπειρα και κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του
Αναδόχου. Ο επικεφαλής του εν λόγω συνεργείου θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια
γομωτού. Όλες οι εργασίες ανατινάξεων θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη πεπειραμένων τεχνικών που
διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, και μόνο όταν έχουν εξασφαλιστεί όλες οι αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες
αρχές και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τα ΣΑΥ/ΦΑΥ μέτρα ασφαλείας για την προστασία
προσώπων, κατασκευών και κάθε γειτονικής δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
Η ποσότητα και το είδος των εκρηκτικών που θα χρησιμοποιούνται και η διάταξη των διατρημάτων θα
εξασφαλίζουν τη μη χαλάρωση της βραχομάζας εκτός των θεωρητικών γραμμών εκσκαφής.
Ανατινάξεις κοντά σε τελειωμένες κατασκευές από σκυρόδεμα δεν θα επιφέρουν ταλαντώσεις ταχύτητας
μεγαλύτερης από 5 cm/s.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δονήσεων ή μετά από παρατηρήσεις, οι μέθοδοι
ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα μειώνεται, εάν
κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεμα και
στον περιβάλλοντα βραχώδη σχηματισμό.
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Εν γένει δεν επιτρέπεται η πυροδότηση εκρηκτικών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από
υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέματος, εκτός εάν ο Ανάδοχος τεκμηριώσει πλήρως τα μέτρα
διασφάλισης έναντι ζημιών, με τη μεθοδολογία που προτείνει για εφαρμογή.
Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε δημόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα
αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα.
Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των μεθόδων ανατίναξης που προτείνει ο Ανάδοχος δεν τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες του.
Η χρήση των εκρηκτικών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η ευθύνη της προμήθειας,
διακίνησης και χρήσης εκρηκτικών είναι αποκλειστικά του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση για παράταση προθεσμίας, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η
χρήση εκρηκτικών από τις αρμόδιες Αρχές.
Σε περιπτώσεις σημαντικών έργων ή έργων με αυξημένες απαιτήσεις για τη διαμόρφωση των πρανών, εάν η
συνήθης εφαρμογή των εκρηκτικών δεν εξασφαλίζει τη ζητούμενη γεωμετρική ακρίβεια, η Υπηρεσία έχει τη
δυνατότητα να ζητήσει την εφαρμογή τεχνικών προρηγμάτωσης (presplitting) ή ελεγχόμενης περιμετρικής
ανατίναξης (smooth blasting), εάν αυτό δεν προβλέπεται ήδη από τη Μελέτη.
Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες διαμόρφωσης των βραχωδών πρανών αποτελούν ιδιαίτερο αντικείμενο
προς επιμέτρηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στις γενικές εκσκαφές.

5.4 Άρσεις καταπτώσεων
Οι άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η απομάκρυνση χαλαρών υλικών από τα πρανή των
ορυγμάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφους, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση (είτε για
αποθήκευση, προκειμένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή
επιχωμάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη), θα εκτελείται με τον κατάλληλο κατά
περίπτωση μηχανικό εξοπλισμό.
Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να εφαρμόζει ορθές πρακτικές εκτέλεσης
χωματουργικών εργασιών για την αποτροπή εκδήλωσης κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων κλπ. και τα
προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα προστασίας και δεν θα αποζημιώνεται για την άρση των καταπτώσεων
στην περίπτωση που αποδεδειγμένα οφείλονται σε δική του ταυτότητα.

5.5 Αποχέτευση – αποστράγγιση
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών είναι απαραίτητο να αποστραγγίζεται ο πυθμένας των ορυγμάτων
συνεχώς και καλά.
Για τον λόγο αυτό θα διαμορφώνονται, εφ’ όσον απαιτούνται, προσωρινές αποστραγγιστικές τάφροι για τη
συλλογή και απομάκρυνση των επιφανειακών νερών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, τα οποία δεν πρέπει να διαποτίζονται με
νερά. Το αυτό ισχύει και για τα προσωρινώς αποθηκευόμενα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται προς
χρήση στο έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει έγκαιρα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα προστασίας των
Έργων από τις βροχοπτώσεις και να εκτελεί τις εργασίες εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές λόγω παράλειψης
ή πλημμελούς εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων, ή μη ορθής πρακτικής στην εκτέλεση των
εκσκαφών. Εάν προκύψει ζημιά σε τμήμα του ορύγματος, τούτο θα θεωρείται ως κακοτεχνία και θα
αποκαθίσταται με δαπάνες του Αναδόχου.
Όταν παραλείπεται η λήψη των ανωτέρω μέτρων ή όταν εφαρμόζονται πλημμελώς και προκύψει ζημιά σε
τμήμα του ορύγματος, θα θεωρείται ως κακοτεχνία και θα αποκαθίσταται με δαπάνες του Αναδόχου.
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5.6 Χώροι απόθεσης
Τα προϊόντα εκσκαφής των ορυγμάτων τα οποία πλεονάζουν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή άλλου
τμήματος του έργου, θα διατίθενται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -02-0500-00.

5.7 Συμπύκνωση
Ο πυθμένας των ορυγμάτων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη ή / και λοιπά συμβατικά τεύχη, θα
συμπυκνώνεται τουλάχιστον κατά 92% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη
δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση
1. της καταλληλότητας των υλικών εξόρυξης για κατασκευή επιχωμάτων κλπ.(βλέπε και Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00).
2. της ενεχόμενης υγρασίας.
3. του βαθμού συμπύκνωσης κατά τη μέθοδο σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-3 και EN 13286-2.
4. της γεωμετρικής ακρίβειας των διατομών εκσκαφής.

6.1.1.1 Έκταση ελέγχων
Η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την πυκνότητα με τον
προσδιορισμό του φαινομένου βάρους. Η απόσταση μεταξύ των διαφόρων θέσεων ελέγχου εξαρτάται από
τις τοπικές συνθήκες. Σε περίπτωση ομοιόμορφων συνθηκών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 m
6.1.2 Παραλαβή
Μετά την εκτέλεσή τους παραλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
Οι χωματουργικές εργασίες (γαιώδεις - ημιβραχώδεις / βραχώδεις εκσκαφές) ελέγχονται ως προς το
προβλεπόμενο από τη μελέτη γεωμετρικό σχήμα ανά διατομή, την τήρηση των κλίσεων και επικλίσεων, την
τήρηση των ανοχών και την προβλεπόμενη από τη μελέτη συμπύκνωση της σκάφης.
Προς τούτο θα γίνεται κατ’ αρχήν πασσάλωση του άξονα, εξάρτησή του από τις υψομετρικές αφετηρίες
(ρεπέρ) του έργου, και διπλή γεωμετρική χωροστάθμιση. Στη συνέχεια θα λαμβάνονται διατομές με
χωροσταθμικές ή ταχυμετρικές μεθόδους, σε επαρκή πυκνότητα για την επαρκή απόδοση του ανάγλυφου
του ορύγματος, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
Προκειμένου περί έργων οδοποιίας οι μετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της μελέτης. Η λήψη
των στοιχείων θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου, παρουσία στελέχους της Επίβλεψης.
Τα στοιχεία μετά την επεξεργασία τους (σχεδίαση διατομών εκσκαφής) θα υποβάλλονται προς έγκριση στην
Υπηρεσία, βάσει δε των εγκεκριμένων αποτυπώσεων θα συντάσσονται οι επιμετρικοί πίνακες χωματισμών.
Οι επιμετρήσεις των εκσκαφών θα συνοδεύονται από Πρακτικό Μεταφορών και Πρωτόκολλο Χαρακτηρισμού
εκσκαφών, τα οποία θα συντάσσονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Η παραπάνω παραλαβή (παραλαβή κατ’ ουσία αφανών εργασιών), είναι ανεξάρτητη του έργου (προσωρινή,
οριστική) κατά τις διατάξεις των Συγγραφών Υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από τις θεωρητικές γραμμές εκσκαφής, η Υπηρεσία, εφ’ όσον
κρίνει απαραίτητο, θα δίνει εντολές αποκατάστασής τους (π.χ. πρόσθετη εκσκαφή ή επανεπίχωση σκάφης
ορύγματος) και θα καθορίζει την έκταση και την προθεσμία εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Μετά
την εκτέλεση των εργασιών αυτών, θα γίνεται νέα τοπογραφική αποτύπωση και θα συντάσσεται νέο ή θα
ανασυντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι οι υπερεκσκαφές (εκσκαφές εκτός των γραμμών επιμέτρησης της μελέτης ή εκείνων που
καθόρισε η Υπηρεσία) δεν θα γίνονται αποδεκτές προς επιμέτρηση, ενώ τυχόν υποεκσκαφές (π.χ.
διαμόρφωση πρανών με μικρότερες των προβλεπομένων κλίσεις) μπορούν να γίνονται αποδεκτές κατά την
κρίση της Υπηρεσίας.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες με αυστηρή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων.
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας – Υγείας του Αναδόχου θα έχει επαρκείς γνώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί
υγιεινής και ασφάλειας των δομικών εργασιών, θα ενημερώνει σχετικά το απασχολούμενο προσωπικό και θα
επιβάλει την εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) όρων
(βλέπε Βιβλιογραφία).
Συνήθεις κίνδυνοι κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών είναι οι εξής:
1. Ολισθήσεις – πτώσεις προσώπων λόγω απότομων υψηλών πρανών.
2. Κατασκευές υλικών από πρανή ορυγμάτων (υποχώρηση πρανούς εκσκαφής, πτώση υλικών στον
χώρο εκσκαφής, κλπ).
3. Υποχώρηση κατασκευών (ή στοιχείων τους) κατά την εκτέλεση εκσκαφών πλησίον αυτών.
4. Προσέγγιση προσώπων στη ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων, μη αντιληπτή από τον χειριστή.
5. Χρήση εκρηκτικών υλών και μέσων πυροδότησης.
6. Πρόσκρουση σε υπόγεια ή εναέρια δίκτυα υπό τάση, λόγω μη εντοπισμού ή απροσεξίας των
χειριστών.
7. Ανεξέλεγκτη είσοδος κοινού (κυρίως παιδιών) στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
8. Διακίνηση εξοπλισμού σε ανεπαρκούς πλάτους, μεγάλων κλίσεων ή κακής βατότητας προσβάσεις
(κίνδυνοι ολισθήσεων και ανατροπών).
9. Πρόσκρουση μηχανημάτων - οχημάτων σε εμπόδια, προεξέχουσες αντιστηρίξεις και μη επαρκούς
αντοχής στηθαία.
10.Συγκρούσεις μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων, παρασύρσεις εργαζομένων, λόγω ανεπαρκούς
ορατότητας.
11.Μηχανικές βλάβες οχημάτων (κυρίως ελαστικών και συστημάτων πέδησης), θραύση υδραυλικών
σωληνώσεων μηχανημάτων.
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Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εργασία, διότι
προσφέρουν σημαντική ασφάλεια.
Για τον λόγο αυτό θα ελέγχεται συστηματικά εάν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ, όπως κράνη, μπότες, παπούτσια εργασίας και γάντια).
Τα μέτωπα εκτέλεσης των εκσκαφών ελέγχονται καθημερινά από τον υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγιεινής του
έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλή για τους εργαζομένους. Όταν τα πρανή των εκσκαφών
διαμορφώνονται ή παραμένουν σε κλίσεις μεγαλύτερες των καθοριζομένων από τη γεωτεχνική μελέτη ή τις
ελάχιστες κλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας Προδιαγραφής, η σταθερότητά
τους δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Για την ασφαλή διαμόρφωση πρανών σε στρωσιγενή πετρώματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο ο
προσανατολισμός των βραχωδών στρώσεων, όσο και η μορφή και το πάχος των ενδιάμεσων στρώσεων
χαλαρών υλικών (τόμοι).
Το προσωπικό που θα ασχολείται με την κατασκευή των προβλεπομένων αντιστηρίξεων θα πρέπει να είναι
επαρκώς προστατευμένο. Προς τούτο θα εξετάζεται εάν τα χρησιμοποιούμενα προσωρινά μέσα αντιστήριξης
(π.χ. μεταλλικά πλαίσια, μαδέρια κτλ.), ενόσω κατασκευάζονται τα προβλεπόμενα έργα υποστήριξης
αντιστήριξης, είναι επαρκούς αντοχής και παρέχουν ασφάλεια στους εργαζομένους. Το προσωπικό θα
κινείται μόνο στα υποστηριγμένα τμήματα των εκσκαφών (όταν απαιτείται η λήψη τέτοιων μέτρων) και δεν θα
εισέρχεται σε τμήματα χωρίς στήριξη. Για τον σκοπό αυτό θα αναρτώνται σχετικές προειδοποιητικές
πινακίδες.
Οι απασχολούμενοι σε βαθιά ορύγματα περιορισμένου χώρου δεν θα πρέπει να πλησιάζουν τα εκσκαπτικά
μέσα.
Θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλα μέσα πρόσβασης από και προς τους χώρους εκσκαφής, οι δε σκάλες
ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεων. Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να κινούνται επάνω στις αντιστηρίξεις των
εκσκαφών.
Τα προϊόντα εκσκαφών απαγορεύεται να αποτίθενται κοντά στα φρύδια των εκσκαφών.
Η χρήση εκρηκτικών υλών θα πρέπει να γίνεται με σχολαστική τήρηση των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία και το Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση των γενικών εκσκαφών θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο(m3) εκσκαπτόμενου ορύγματος, με
βάση τον όγκο ο οποίος προκύπτει βάσει των αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους) και των τελικών
διατομών (εκσκαφής).
Δεν γίνεται αποδεκτή, για οποιονδήποτε λόγο, η επιμέτρηση «επί αυτοκινήτου».
Οι γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε γαιώδεις-ημιβραχώδεις και βραχώδεις, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η κατάταξή τους ως προς την εκσκαψιμότητα θα
γίνεται με πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδαφών, που θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από την
Υπηρεσία και τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.
Οι βραχώδεις εκσκαφές διακρίνονται σε εκτελούμενες με χρήση εκρηκτικών υλών και σε εκτελούμενες
με ελεγχόμενη ή καθόλου (χωρίς) χρήση εκρηκτικών.
Η διάκριση αυτή των βραχωδών εκσκαφών θα καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη κατά
συγκεκριμένα τμήματα του έργου, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές
απαιτήσεις σχεδιασμού και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο του πρωτοκόλλου
χαρακτηρισμού των εκσκαφών που συντάσσεται κατά την εκτέλεση των εργασιών.
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Εκσκαφείσες ποσότητες πέραν των καθορισμένων ορίων στα εγκεκριμένα σχέδια (γραμμές πληρωμής)
δεν επιμετρώνται.
Στις γενικές εκσκαφές των έργων οδοποιίας, συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή των τριγωνικών τάφρων
όταν αυτές εκσκάπτονται συγχρόνως με τη διατομή του ορύγματος (η μόρφωσή τους επιμετράται
ιδιαίτερα).
Επίσης στις γενικές εκσκαφές συμπεριλαμβάνονται και οι αποξηλώσεις υφισταμένων οδοστρωμάτων
οποιασδήποτε συστάσεως, εφ’ όσον εκτελούνται συγχρόνως με τις λοιπές χωματουργικές εργασίες.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
γενικών εκσκαφών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
1.

Η διάθεση του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και του
απαιτούμενου προσωπικού υποστήριξης (εργάτες χωματουργοί κτλ.).

2.

Η μόρφωση των πρανών, εφ’ όσον δεν προβλέπεται από τη μελέτη ειδικές προς τούτο εργασίες
(προρηγμάτωση, ελεγχόμενη περιμετρική ανατίναξη), οι οποίες επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

3.

Η διαμόρφωση των προβλεπομένων αναβαθμών στα πρανή των ορυγμάτων.

4.

Η διαμόρφωση των προβλεπομένων αναβαθμών αγκύρωσης για την έδραση των επιχωμάτων.

5.

Η μόρφωση των φρυδιών του ορύγματος, καθώς και η μόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα
του ορύγματος.

6.

Η μετάθραυση ογκωδών βραχωδών προϊόντων εκσκαφών.

7.

Τα μέτρα αποστράγγισης του ορύγματος ή και προστασίας αυτού από εισροή ομβρίων με
τοπικές χωματουργικές διαμορφώσεις ή/ και αντλήσεις.

8.

Οι αντλήσεις επιμετρώνται ιδιαιτέρως μόνον όταν προβλέπεται στην μελέτη ή εντέλλεται
από την Υπηρεσία ο υποβιβασμός του υδροφόρου ορίζοντα.

9.

Η πλευρική ή /και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής.

10. Οι άρσεις τυχόν καταπτώσεων πρανών όταν αυτές οφείλονται σε εσφαλμένη επιλογή ή
εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης.
11. Η περίφραξη της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών με πλαστικό ανακλαστικό πλέγμα.
12.

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

13. Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
14. Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
15. Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
16. Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
17. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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18. Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Επισήμανση: Όταν οι εκβραχισμοί δεν μπορούν να εκτελεσθούν με χρήση εκρηκτικών λόγω
περιβαλλοντικών όρων ή γειτνίασης με κατασκευές και είναι απαραίτητη η χρήση υδραυλικής σφύρας,
οι βραχώδεις εκσκαφές κατατάσσονται ως «γενικές βραχώδεις εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών».
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Παράρτημα Α
Κατηγοριοποίηση εδαφών ως προς την εσκαψιμότητα
Η εκσκαψιμότητα των πετρωμάτων εξαρτάται από τη σκληρότητα και την αντοχή τους σε μοναξονική θλίψη,
καθώς και το είδος και την πυκνότητα των ασυνεχειών (στρώση, διακλάσεις, ρωγμές, ρηγματώσεις,
σχιστότητα, κ.α.).
Το είδος του πετρώματος, ο ιστός του και ο βαθμός αποσάθρωσής του επηρεάζουν σημαντικά την
εκσκαψιμότητά του, αφού οι παράγοντες αυτοί έχουν επίδραση τόσο στη σκληρότητα του πετρώματος όσο
και στην ανάπτυξη του συστήματος των ασυνεχειών.
Με την αύξηση του βαθμού αποσάθρωσης του πετρώματος μειώνονται η σκληρότητα και η αντοχή του, ενώ
αυξάνεται ο βαθμός ρηγμάτωσής του, με συνέπεια να διευκολύνεται η εκσκαφή του με μηχανικά μέσα.
Για την εκσκαφή των βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι:
 χρήση εκρηκτικών για την χαλάρωση των σκληρών πετρωμάτων.
 χρήση υδραυλικού σφυριού.
 εκσκαφή με προωθητή γαιών εφοδιασμένο με αναμοχλευτή (ripper).
 εκσκαφή με μηχανήματα σημειακής κοπής (rodheaders, συνήθως χρησιμοποιούνται στα
υπόγεια έργα.
Τα γεωϋλικά, ανάλογα με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκσκαφή τους χαρακτηρίζονται ως εξής:
1. Χαλαρά, συμπιεστά ή οργανικά εδάφη, τα εδάφη τα οποία εκσκάπτονται ευχερώς με συνήθη
χωματουργικά, μηχανήματα, όπως εκσκαφείς ή προωθητές χωρίς χρήση του αναμοχλευτή (ripper).
2. Γαίες και ημίβραχος, είναι τα γεωϋλικά τα οποία εκσκάπτονται με συνήθη χωματουργικά μηχανήματα,
όπως εκσκαφείς ή προωθητές με ή χωρίς χρήση αναμοχλευτή (ripper), και δεν απαιτείται χαλάρωση
με εκρηκτικά ή κρουστικό εξοπλισμό για την αποκομιδή τους.
3. Βράχος, είναι κάθε σκληρό πέτρωμα, το οποίο δεν μπορεί να εκσκαφθεί με προωθητή ιπποδύναμης
έως 285HP, (μετρούμενης στο σφόνδυλο) εφοδιασμένο με μονό αναμοχλευτήρα (ripper). Για την
εκσκαφή των πετρωμάτων αυτών απαιτείται η χαλάρωση με εκρηκτικά, ή η χρήση κρουστικού
εξοπλισμού (υδραυλικές σφύρες, αερόσφυρες).
Η ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων σεισμικών κυμάτων (Ρ) χρησιμοποιείται συχνά ως ένδειξη για τη
δυνατότητα ή μη χρησιμοποίησης αναμοχλευτή. Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται άμεσα από την πυκνότητα και
σκληρότητα του βράχου. Σημειώνεται ότι οι πυκνοί και σκληροί βράχοι έχουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες
διάδοσης των σεισμικών κυμάτων απ’ ό, τι οι μαλακοί, ρωγματωμένοι και αποσαθρωμένοι βράχοι.
Οι εταιρείες κατασκευής εκσκαπτικών μηχανημάτων παρέχουν συνήθως υπό μορφή διαγραμμάτων ή
πινάκων τις λειτουργικές αποδόσεις του εξοπλισμού συναρτήσει της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών
κυμάτων.
Με επί τόπου μετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν
κάποιο μηχάνημα μπορεί να αναμοχλεύσει τον συγκεκριμένο βραχώδη σχηματισμό.
Η αξιοπιστία της μεθόδου αυτής δεν είναι πάντοτε επαρκής, ιδιαίτερα εάν οι βραχώδεις σχηματισμοί είναι μη
ομοιογενείς ή στρωσιγενείς.
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Βιβλιογραφία

Διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας – πρόληψης ατυχημάτων
Οι βασικότερες από τις ισχύουσες διατάξεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών".
2. Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγοράς μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών".
3. Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού".
4. Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας".
5. Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.3.1991) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
86/188/ΕΟΚ".
6. Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/ΕΟΚ".
7. Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες Προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας", σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
8. Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων" σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
9. Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96) "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ", σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 130159/7.5.97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και
την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19.5.97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τα εν λόγω
Π.Δ.
10.Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 433/19-9-2000 περί καθιέρωσης Φ.Α.Υ.
11.Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β/14-01-2003). Περί πρόληψης
και αντιμετώπισης εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

1

Αντικείμενο

1.1

Πεδίο εφαρμογής

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις απαιτήσεις εκτέλεσης των
εκσκαφών κτιριακών έργων και επίσης αφορούν την κατάταξη σε κατηγορίες των προς εκσκαφήν εδαφών.
Εκσκαφές με πλάτος πυθμένα μικρότερο των 3,00 m ή επιφάνεια πυθμένα μικρότερη των 25,0 m2 δεν
θεωρούνται γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων και κατατάσσονται στις εκσκαφές θεμελίων κτιριακών έργων.
Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του πυθμένα του
ορύγματος:
 Οι εκσκαφές τάφρων.
 Οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
 Οι εκσκαφές που εκτελούνται υπό την καθοδήγηση ή εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

1.2

Κατάταξη εδαφών ως προς τον βαθμό δυσχέρειας εκσκαφής

Η κατάταξη που ακολουθεί βασίζεται στη δυσχέρεια εκσκαφής και όχι στην ορυκτολογική σύσταση του
εδάφους.
Ανάλογα με τη δυσχέρεια εκσκαφής του εδάφους διακρίνουμε:
α. Εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη
β. Εκσκαφές σε εδάφη “γαιώδη” και “ημιβραχώδη”
γ. Εκσκαφές σε εδάφη “βραχώδη”
Οι βραχώδεις εκσκαφές επιμερίζονται σε:
α. Εκσκαφές με χρήση κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή/και χρήση
διογκωτικών υλικών (τύπου Bristar ή αναλόγων).
β. Εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών (περιορισμένη ή μη).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
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Surplus Management of excavation materials and exploitation of dumping
sites -- Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης έργων

5.1

Προκαταρκτικές εργασίες

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των καθ’ αυτό εργασιών απαιτούνται γενικώς τα ακόλουθα:
 Εντοπισμός υπογείων δικτύων
Θα εξακριβώνεται εάν στο γήπεδο ή στην πλησίον περιοχή διέρχονται υπόγεια δίκτυα
(πιθανότερο στη ζώνη της πρασιάς), με την πραγματοποίηση διερευνητικών τομών, ή χρήση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανίχνευσης, ή αυτοψία, ή αναζήτηση πληροφοριών. Σε περίπτωση
υπάρξεως τέτοιων δικτύων και αναλόγως συνθηκών, θα προγραμματίζεται κατάλληλα η
εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
x Αποτύπωση επιφανείας εδάφους
Θα αποτυπώνεται η μορφή της προς εκσκαφήν επιφανείας, ως βάση για τον υπολογισμό του
όγκου εκσκαφής.
x Γειτονικές κατασκευές
Θα γίνεται εκτίμηση των κινδύνων ευστάθειας των όμορων ή γειτονικών κατασκευών, από και
κατά την εκτέλεση των εργασιών, ύστερα από επιθεώρηση και λήψη πληροφοριών για το βάθος
και το σύστημα θεμελιώσεώς τους, τις συναντηθείσες συνθήκες εδάφους, τον χρόνο και την
τεχνολογία κατασκευής τους κλπ. Θα εκτιμάται ο κίνδυνος και για την περίπτωση μακρόχρονης
παραμονής του ανοικτού σκάμματος, και θα έχει προβλεφθεί ο τρόπος αντιμετώπισης. Ομοίως
θα γίνει εκτίμηση του κινδύνου καταρρεύσεως πρανούς, το οποίον υφίσταται τη φόρτιση
μικρότερης ή μεγαλύτερης παρακείμενης κυκλοφορίας οχημάτων.
 Εξασφάλιση διακίνησης μηχανικού εξοπλισμού
Για την κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων στο χώρο εκτέλεσης των εκσκαφών, και
αναλόγως βάθους και επιφανείας, θα διαμορφώνονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καταλλήλων
διαστάσεων και κλίσεων για την ασφαλή προσπέλαση στο μέτωπο – πυθμένα. Τα πρανή των
κεκλιμένων επιπέδων πρέπει να αντιστηρίζονται ή να έχουν την κατάλληλη κλίση. Η κατά μήκος
κλίση της ράμπας θα επιδιώκεται να είναι μικρότερη των 35 0. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση γερανού για την προσκόμιση / αποκόμιση
εξοπλισμού στο όρυγμα.
 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής
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Ο Ανάδοχος θα διερευνήσει τις δυνατότητες προσπελάσεως στο οικόπεδο, και διακινήσεων
μέσα σ’ αυτό, καθώς και τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής προς
μεταφορά. Θα εξασφαλίζεται ο χώρος προσωρινής τους αποθέσεως για μεταγενέστερη χρήση
και η θέση οριστικής αποθέσεως ή και διαστρώσεως, επιτρεπόμενη από τις Αρχές.
 Κατεδαφίσεις υπέργειων ή υπόγειων κατασκευών - κοπή και εκρίζωση δένδρων και θάμνων
Οι εργασίες αυτές δεν εντάσσονται στις εκσκαφές. Εάν απαιτείται θα εκτελούνται σύμφωνα με
τις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
 Χάραξη περιγράμματος εκσκαφών
Οι κορυφές του περιγράμματος των εκσκαφών θα εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία εκτός
της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην καταστρέφονται. Συνιστάται η τοποθέτηση
πινακίδων σε εμφανή σημεία, στις οποίες θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα υψόμετρα ή βάθη
από του περιβάλλοντος εδάφους, για την υποβοήθηση των χειριστών κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις που δεν επηρεάζονται από
την εκτέλεση των εργασιών.
x Χάραξη περιγράμματος κτιρίου
Ομοίως πρέπει να εξασφαλίζεται το περίγραμμα του κτιρίου, καθώς επίσης και δύο κάθετοι
άξονες, από τους οποίους θα εξαρτηθεί η χάραξη των στοιχείων του φέροντος οργανισμού.
Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει αποτύπωση του εδάφους και έλεγχος χαράξεων από
την Υπηρεσία. Για τον έλεγχο αυτόν ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία και θα
διαθέτει το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για τον έλεγχο (τοπογραφικό συνεργείο).
 Αρχαιολογικά ευρήματα
Αν κατά τη διενέργεια εκσκαφών εντοπισθούν αντικείμενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι
εργασίες εκσκαφής θα διακόπτονται αμέσως και θα ειδοποιείται κατ’ αρχήν η Επίβλεψη και ο
Κύριος του Έργου (Διευθύνουσα Υπηρεσία). Στη συνέχεια θα ενημερώνεται η αρμόδια
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εάν απαιτηθούν σωστικές ανασκαφές, μπορούν να εκτελεσθούν, με τη
σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από συνεργεία του
Αναδόχου, υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Οι εργασίες αυτές, εάν εκτελεσθούν στο πλαίσιο της εργολαβίας, θα εκτελούνται απολογιστικά.

5.2

Έναρξη εργασιών εκσκαφών

5.2.1 Γενικά
Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις γραμμές, τα υψόμετρα, τα πρανή, τις κλίσεις πρανών, τους
τυχόν αναβαθμούς και τις διαστάσεις που ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια εκσκαφών θα υποβάλλεται σχετική πρόταση (έκθεση)
από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία, βασιζόμενη στις απολύτως αναγκαίες (ελάχιστες)
διαστάσεις και διαμορφώσεις του ορύγματος, ώστε η εκσκαφή να εκτελεστεί κατά τρόπο ασφαλή για το
προσωπικό και τις τυχόν παρακείμενες κατασκευές. Ως ελάχιστο αναγκαίο πλάτος «καλουπώματος» μεταξύ
πρανούς και καλουπιού θεωρείται το πλάτος των 0,60 m. Στην έκθεση θα γίνεται αναφορά στα μέτρα
αντιμετώπισης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, και γενικότερα στον τρόπο αντιμετώπισης των τυχόν
δυσχερειών εκτέλεσης των εκσκαφών. Επίσης, στην έκθεση θα διατυπώνονται και θα τεκμηριώνονται οι
προτάσεις του Αναδόχου για τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις.
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5.2.2 Μέσα και μεθοδολογία εργασιών
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση
των χωματουργικών εργασιών. Ο εξοπλισμός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και προσφάτως
συντηρημένος.

5.3

Αντιμετώπιση υπογείων υδάτων

Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων υδάτων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισής τους ούτως ώστε
οι εκσκαφές να εκτελούνται εν ξηρώ, εκτός εάν προτείνει άλλη μέθοδο εκτέλεσης, η οποία θα γίνει αποδεκτή
από την Υπηρεσία.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια εκσκαφής θα αποστραγγίζεται για να αποφεύγεται η διάβρωσή της
και η συσσώρευση νερού.
 Ο πυθμένας των ορυγμάτων θα αποστραγγίζεται συνεχώς, ώστε να διατηρείται (κατά το
εφικτόν) στεγνός στην μεγαλύτερη επιφάνειά του (διαμόρφωση τοπικών κοιλωμάτων για τη
συσσώρευση και άντληση των νερών).
 Τα συνεκτικά εδάφη δεν πρέπει να διαποτίζονται από νερά.
 Απαγορεύεται η καθοδήγηση των νερών προς γειτονικές ιδιοκτησίες.
 Λήψη μέτρων ώστε να μην επιβαρύνονται οι υφιστάμενες συνθήκες απορροής ομβρίων, στην
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
 Τα αντλούμενα ύδατα θα διοχετεύονται προς το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μόνον όταν η
περιεκτικότητά τους σε φερτές ύλες και αιωρήματα είναι περιορισμένη.
 Απαγορεύεται η διοχέτευση των αντλούμενων νερών σε υφιστάμενα δίκτυα ακαθάρτων.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως στην περιοχή του έργου κατάλληλων αποδεκτών, στα νερά θα
χρησιμοποιούνται σωληνώσεις επαρκούς μήκους μέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη ή, κατ’
ανάγκη, ακόμη και βυτιοφόρα.
 Αν έχουν δημιουργηθεί αλλοιώσεις στις παρειές του σκάμματος από τα όμβρια, ή άλλα
εισρέοντα ύδατα, θα αποκαθίστανται (αν απαιτείται) με τοπική απόξεση ή άλλες μεθόδους.
 Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέριμνα ώστε να μην υπάρξει απώλεια στήριξης των γειτονικών
εδαφών και κατασκευών λόγω απόπλυσης λεπτόκοκκων συστατικών του εδάφους (κίνδυνοι
υποσκαφής ή λόγω εντάσεως των αντλήσεων).

5.4

Εργασίες εκσκαφής σε βραχώδες έδαφος με χρήση εκρηκτικών

Η χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών υπόκειται στην έγκριση των Αρμοδίων Αρχών. Εάν δοθεί η σχετική άδεια
ο Ανάδοχος θα οργανώσει την εκτέλεση των εκβραχισμών κατά τρόπο, ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η
ζωή ή η ιδιοκτησία τρίτων ή η ασφάλεια και η ακεραιότητα των εργαζομένων και των έργων.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αποθήκευση ή μεταφορά καψυλλίων μαζί με τα εκρηκτικά, και σε κάθε
περίπτωση ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει απόλυτα τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς για τις εκρηκτικές ύλες.
Οι χώροι αποθήκευσης των εκρηκτικών υλών, καθώς και τα οχήματα μεταφοράς τους πρέπει να
επισημαίνονται με εμφανείς πινακίδες, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η μέθοδος ανατίναξης, η ποσότητα και ισχύς των εκρηκτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, τα της
αποθήκευσης και μεταφοράς αυτών καθώς και όλη η διαδικασία ανατινάξεων, πρέπει να εξασφαλίσουν την
έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως, πριν από την έναρξη των
εργασιών, σχετική έκθεση μεθοδολογίας.
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Ανατινάξεις θα εκτελούνται μόνον όταν θα έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων στο εργοτάξιο, των ιδιοκτησιών τρίτων και του ίδιου του έργου. Η γόμωση, η πυροδότηση και ο
έλεγχος εκρήξεως όλων των γομώσεων κλπ. θα γίνεται από ειδικό, έμπειρο και αδειούχο λατόμο, τα
αποδεικτικά αδείας και εμπειρίας του οποίου θα υποβληθούν στην Υπηρεσία και θα επιδεικνύονται σε κάθε
ζήτηση στο εργοτάξιο.
Τυχόν ζημιές σε τρίτους ή στα έργα θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο με δική του δαπάνη.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμό εργατοτεχνιτών ή τρίτων οφειλόμενο στις
διαδικασίες ανατίναξης και γενικότερα στη διαχείριση εκρηκτικών υλών, καθώς και για τυχόν βλάβες ή ζημιές
στις ιδιοκτησίες τρίτων ή στα έργα, οφειλόμενη στην ίδια αιτία.
Η διάταξη των διατρημάτων και η ποσότητα της γόμωσης θα είναι τέτοια ώστε αφενός να μην προεξέχουν
βραχώδεις μάζες εντός του θεωρητικού περιγράμματος της εκσκαφής και αφετέρου να μην διαταραχθεί ο
ιστός του πετρώματος που μένει άσκαπτο.
Οι μεγάλες ανατινάξεις κοντά στην τελική στάθμη θεμελίωσης ή προς τα όρια του ορύγματος (πρανή) θα
είναι περιορισμένης ισχύος για να μην προκύπτουν υπερεκσκαφές.
Η επιφάνεια του πυθμένα της εκσκαφής θα καθορίζεται πλήρως από τα διαταραχθέντα από την ανατίναξη
βραχώδη υλικά, με χρησιμοποίηση αερόσφυρας ή/και εργαλείων χειρός.

5.5

Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών

5.5.1 Πρανή
Τα πρανή θα έχουν τις προβλεπόμενες από την εδαφοτεχνική μελέτη κλίσεις, που μπορεί είτε να
εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργικές, είτε προστασίας έναντι κατολισθήσεων.
Τμήματα ή αιχμές βράχου που διεισδύουν εντός του θεωρητικού περιγράμματος των εκσκαφών που κατά
την κρίση της Επίβλεψης δημιουργούν εμπόδια στην τελική κατασκευή, θα αποκόπτονται με κατάλληλα μέσα
(π.χ. υδραυλική σφύρα ή αερόσφυρες).
Η διατήρηση ακανόνιστων εξάρσεων αδιατάρακτου βράχου υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Αιχμηρά εξάρματα ή επικρεμάμενα τμήματα βράχου, που κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο,
θα «ξεσκαρώνονται» και θα απομακρύνονται σύμφωνα και με τις οδηγίες της.
Οι κλίσεις των πρανών, ανάλογα με την φύση και τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, το βάθος εκσκαφής
και το χρονικό διάστημα που θα μείνει ακάλυπτη η επιφάνεια εκσκαφής, θα καθορίζονται από τη μελέτη.
Αν κατά την εκσκαφή διαπιστωθεί ότι η προβλεπόμενη από τη μελέτη κλίση των πρανών είναι υπερβολική, η
Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει πιο απότομες κλίσεις. Ομοίως μπορεί να εγκριθεί μικρότερη κλίση πρανών αν
διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη.
Σε κάθε περίπτωση για τη διαμόρφωση των πρανών θα λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:
 Η ασφάλεια των εργαζομένων στη βάση του πρανούς.
 Τα πιθανά έργα αντιστήριξης των πρανών και η απαιτούμενη απόστασή τους από άλλες
κατασκευές που υπάρχουν ή θα γίνουν στην περιοχή τους.
 Η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών που εκτελούνται κοντά στο πρανές π.χ. καλουπώματα
θεμελίων, τοίχων, υποστυλωμάτων κτλ. και η προστασία τους από ενδεχόμενες κατολισθήσεις,
πριν ολοκληρωθεί η διαμόρφωσή τους ή/και πριν αποκτήσουν την προβλεπόμενη αντοχή.
 Ο υδροφόρος ορίζων και οι αναγκαίες αντλήσεις νερών.
 Η παραμονή της επιφάνειας των πρανών εκτεθειμένης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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 Αρχιτεκτονικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις διαμόρφωσης ορατής
επιφάνειας.
5.5.2 Αντιστηρίξεις
Σε περίπτωση εκσκαφών σε ασταθές έδαφος ή εκσκαφών μεγάλου βάθους, θα λαμβάνονται τα μέτρα
ενίσχυσης και στερέωσης των παρειών του ορύγματος, όπως χρήση πασσαλοσανίδων, εφαρμογή
Βερολίνιου τοίχου, χρήση μεταλλικών πλαισίων με αντηρίδες, αμοιβαία αντιστήριξη των απέναντι πρανών ή
κατασκευών, διαμόρφωση αναβαθμών ή κεκλιμένων επιπέδων με τις δέουσες κλίσεις. Οποιοδήποτε από τα
παραπάνω συστήματα εφαρμοστεί, είτε θα προβλέπεται από τη μελέτη, είτε θα εγκριθεί από την Υπηρεσία
με βάση ειδική μελέτη αντιστηρίξεων που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος προς έγκριση, προ της ενάρξεως των
εργασιών. Η μελέτη θα συνταχθεί από Μηχανικό ειδικευμένο στα Γεωτεχνικά.
Οι μόνιμες αυτές αντιστηρίξεις δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής και οι δαπάνες τους
δεν εντάσσονται στα άρθρα των εκσκαφών (ιδιαίτερη επιμέτρηση κατά περίπτωση).
Εάν κατά τη διάρκεια της εκσκαφής αντιμετωπισθούν κίνδυνοι υποχώρησης και βλαβών, γενικά, σε
παρακείμενα τεχνικά έργα, (που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τη μελέτη ή τις προτάσεις και τη μεθοδολογία
εκτέλεσης εκσκαφών του Αναδόχου, που εγκρίθηκε από την Υπηρεσία), ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει
την ετοιμότητα άμεσης εφαρμογής των απαραίτητων αντιστηρίξεων, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία ή
αφού λάβει σχετική έγκριση (εάν ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος). Οι αντιστηρίξεις αυτές δεν θεωρούνται
συστηματικές και ως εκ τούτου δεν θα επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Η απομάκρυνση των προσωρινών έργων αντιστήριξης θα γίνεται ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, αφού
διαπιστώσει με αυτοψία ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για τα ήδη εκτελεσθέντα έργα ή τις υπάρχουσες
κατασκευές.
Στην τιμή μονάδας των εκσκαφών περιλαμβάνονται ανηγμένα οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπεται συστηματική αντιστήριξη
(η οποία επιμετράται ιδιαίτερα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της).
5.5.3 Πυθμένας εκσκαφών
Οι επιφάνειες που θα προκύψουν μετά τις εκσκαφές θα είναι απαλλαγμένες από πετρώματα, που ο ιστός
τους έχει αλλοιωθεί ή διαταραχθεί ή αποσαθρωθεί. Οι επιφάνειες θα έχουν το γεωμετρικό σχήμα που
προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια (κατόψεις, τομές).
Οι πυθμένες των ορυγμάτων θα παραδίδονται με επιφάνειες ομαλές και στις στάθμες που προβλέπονται
από τη μελέτη, και θα συμπυκνώνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
Εάν στην προβλεπόμενη στάθμη του πυθμένα των ορυγμάτων απαντηθούν ακατάλληλα υλικά (οργανικά
εδάφη, εδάφη υψηλής πλαστικότητας κλπ.), θα αντικαθίστανται με κατάλληλα υλικά, στο απαιτούμενο βάθος,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη ή με βάση τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας, και θα
συμπυκνώνονται στον απαιτούμενο βαθμό, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (αναλόγως του μεγέθους της
προς συμπύκνωση επιφάνειας).
Στους πυθμένες των εκσκαφών επί των οποίων θα εδραστούν φέρουσες κατασκευές, θα διαστρώνεται
σκυρόδεμα εξομάλυνσης ή καθαριότητας, κατηγορίας και πάχους που θα ορίζεται στη μελέτη. Το πάχος
αυτής της κοιτόστρωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του υψομέτρου εκσκαφής. Η
διάστρωση του σκυροδέματος αυτού θα γίνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση των εκσκαφών και τον
καθαρισμό της επιφάνειας ή την εξυγίανση κατά τα ανωτέρω.
Η ομαλότητα του πυθμένα των χωματουργικών θα είναι τέτοια ώστε με την τοποθέτηση ευθύγραμμου
κανόνα μήκους 5 m καθ’ οιανδήποτε διεύθυνση να μην εντοπίζονται μεταξύ της ακμής του και του εδάφους
κοιλότητες βάθους μεγαλύτερου των 5 cm.
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Συμπύκνωση

Η τελική επιφάνεια του ορύγματος, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη, θα συμπυκνώνεται ώστε να
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που
επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR σύμφωνα με την Προδιαγραφή του
ΥΠΕΧΩΔΕ: E105-86, (Δοκιμή 11) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η
εκτέλεση εργασιών συμπύκνωσης.
Εμπειρικά, η υπάρχουσα συμπύκνωση θεωρείται ικανοποιητική όταν με τη διέλευση του συμπυκνωτή δεν
σημειώνεται ίχνος μεγαλύτερο των 2,0 mm ως προς τη γειτονική ήδη συμπυκνωθείσα ζώνη.

5.7

Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά τις χωματουργικές εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές
συνθήκες είναι αντίξοες.

5.8

Ανοχές εκσκαφών

Οι εκσκαφές θα εκτελούνται με κατάλληλο εξοπλισμό της επιλογής του Αναδόχου, κατά τρόπον ώστε οι
τελικές διαστάσεις σε κάτοψη και εγκάρσια τομή (μετά τη μόρφωση), να ανταποκρίνονται προς τα
εγκεκριμένα σχέδια, με ανοχή ± 10 cm. Ως προς το βάθος εκσκαφής και την τελική στάθμη δαπέδου των
γενικών εκσκαφών ουδεμία επί έλαττον ανοχή είναι αποδεκτή.
Ο πυθμένας των εκσκαφών θεμελίων θα διαμορφώνεται σε στάθμη που θα εξασφαλίζει ότι συμπεριλαμβάνεται
το προβλεπόμενο πάχος του σκυροδέματος και των εξομαλυντικών στρώσεων.
Τυχόν υπερεκσκαφή στις περιπτώσεις θεμελίωσης θα αντιμετωπίζεται με επανεπίχωση με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφής ή με σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, με δαπάνες του Αναδόχου.
Εκσκαφές πέραν των εγκεκριμένων θεωρητικών γραμμών του ορύγματος δεν θα επιμετρώνται, και είναι
υποχρέωση του Αναδόχου, με δική του επιβάρυνση, να τις επιχώνει ή να τις αποκαθιστά, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Παρέκκλιση των ανωτέρω ως προς τις ανοχές επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εκσκαφών σε βραχώδη
εδάφη που εκτελούνται με χρήση εκρηκτικών υλικών.
Οι ανοχές δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ανάδοχο πληρωμής των, εκτός των θεωρητικών γραμμών
εκσκαφών. Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη
αρκετό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, πριν να εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες, θα
συμπυκνώνεται σε όλη την επιφάνεια, με κατάλληλο εξοπλισμό συμπύκνωσης.

5.9

Διαχείριση προϊόντων

Ως διαχείριση προϊόντων εκσκαφών νοούνται η φόρτωση, η απόθεση, η προώθηση και η διάστρωση, σε
θέσεις είτε μέσα στο εργοτάξιο, για την περίπτωση που θα επαναχρησιμοποιηθούν για επιχώσεις ή
πληρώσεις, είτε εκτός εργοταξίου σε θέσεις της έγκρισης των Αρμοδίων Αρχών.
Για τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής ισχύει κατά τα λοιπά η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-0000.

11

30629

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

6.1

Διαστάσεις εκσκαφών

©

ΕΛΟΤ

Εκσκαφές με διαστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν γίνονται αποδεκτές. Σε
περίπτωση που κατά την εκσκαφή προκύπτουν νέα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους, η
Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την, βάσει σχετικής μελέτης, αλλαγή διαστάσεων η στάθμης εκσκαφής για την
εξασφάλιση επαρκούς θεμελίωσης. Τοπικές εξομαλύνσεις ή διαμορφώσεις («ριζοκόμματα») περιλαμβάνονται
στις υποχρεώσεις της τιμής του Αναδόχου.
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται στα εγκεκριμένα
σχέδια, χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας, υποχρεούται χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην πλήρωση των
σκαμμάτων μέχρι του κανονικού βάθους, με άμμο, αμμοχάλικο ή σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις σχετικές
εντολές της Υπηρεσίας.
Αν κατά την εκσκαφή, διανοιχθούν σκάμματα με διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα
σχέδια, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που
αναφέρονται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή τις γραπτές τροποποιητικές εντολές της Επίβλεψης.

6.2

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της χωροσταθμικής ακρίβειας της εκσκαφής σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
 της συμπύκνωσης (όπου απαιτείται) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Κατά τη διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επιμέρους υλικών (;) και κατασκευών (;)
σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Υπόδειγμα Προγράμματος Ποιότητας Έργου.

6.3

Παραλαβή εκσκαφών

Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος και γενικά η οποιαδήποτε κατασκευή θεμελίωσης πριν η
Υπηρεσία ελέγξει τις στάθμες και διαστάσεις της εκσκαφής και την κατάσταση της επιφάνειας έδρασης. Η
αποτύπωση των εκσκαφών θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου παρουσία εκπροσώπου
της Επίβλεψης.
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων με τους όρους της παρούσας, η Υπηρεσία θα καθορίζει
την έκταση, τη μέθοδο και την προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών. Στο πρωτόκολλο παραλαβής των
εκσκαφών θα συμπεριλαμβάνονται και το ιστορικό των επεμβάσεων για την αποκατάσταση των μη
συμμορφώσεων.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας
 Νομοθεσία και Κανονισμοί:.
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί, σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις
περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο
Ασφάλειας - Υγείας του έργου (ΣΑΥ).
 Υποχρεώσεις του Ανάδοχου
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-

Ο Ανάδοχος θα παρέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όλα τα απαραίτητα
μέσα για την προστασία και ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού (μέσα ατομικής
προστασίας).

-

Θα εφαρμόζει άμεσα όλες τις οδηγίες ή/και εντολές της Υπηρεσίας σχετικά με την ασφάλεια
των έργων.

-

Θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται με τις χωματουργικές εργασίες έχει επαρκή
εμπειρία και τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (άδειες
χειριστών κατά κατηγορία εξοπλισμού) και θα διαθέτει έμπειρο τεχνικό, ο οποίος θα
επιβλέπει τις εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

-

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
προσώπου που, κατά τη γνώμη της, δεν τηρεί τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί
ασφάλειας.

-

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας θα εφαρμόζονται και από
τους υπεργολάβους τους οποίους ενδεχομένως θα απασχολήσει. Οι σχετικοί όροι πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στις υπεργολαβικές συμβάσεις που θα συνάψει ο Ανάδοχος.

Μέτρα ασφαλείας

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις
μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του έργου και των ομόρων κατασκευών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση ανθεκτικής περίφραξης στην προσπελάσιμη περίμετρο του ορύγματος για την
προστασία του προσωπικού και τρίτων από πτώση μέσα στο σκάμμα.
 Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στον χώρο του εργοταξίου και στους περιβάλλοντες
το έργο δρόμους (ανάλογα με την κλίμακα του έργου).
 Στην είσοδο του εργοταξίου θα τοποθετείται πινακίδα με ένδειξη απαγόρευσης εισόδου σε μη
έχοντες εργασία.
 Τοποθέτηση ανθεκτικών περιφραγμάτων ή εμποδίων και επαρκούς σήμανσης στις πλευρές του
ορύγματος κατά μήκος κυκλοφορούμενων οδών ή τροχοφόρων μέσα στο όρυγμα. Η μορφή των
περιφραγμάτων και ο τρόπος στήριξης αυτών, θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ιδιαιτέρως
όταν το όρυγμα γειτνιάζει με πολυσύχναστους δρόμους.
 Όλα τα χωματουργικά μηχανήματα είναι εγγενώς επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων, διότι οι
χειριστές τους - από τη θέση οδήγησής τους - ίσως να μην μπορούν πάντα να επισημάνουν
εγκαίρως άτομα ή εμπόδια στη ζώνη ελιγμών του μηχανήματος. Ο θόρυβος από την λειτουργία
του κάθε μηχανήματος δεν επιτρέπει πάντα να ακούγονται προειδοποιήσεις επικίνδυνων
καταστάσεων.
 Ακουστικά σήματα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση είναι υποχρεωτικά σε όλα τα
μηχανήματα έργων και φορτηγά μεταφοράς, διότι μπορούν να προστατέψουν τα άτομα που
εργάζονται στην περιοχή φορτοεκφορτώσεων χωματισμών.
 Όταν απομακρύνεται ο χειριστής από το μηχάνημα (στάθμευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να το αφήνει σε ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένα και
εδραζόμενα επί του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά εξαρτήματα (π.χ. λεπίδες προωθητών
ή ισοπεδωτών, κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
 Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην
δημιουργείται ασταθής και επιρρεπής πτώση πρανών. Αυτό ίσως απαιτήσει την κατασκευή
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προσωρινών έργων ή τμήματος του φέροντος οργανισμού του κτιρίου σε επαφή με τις παρειές
του ορύγματος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εκσκαφές κτιριακών έργων διακρίνονται:
α. Ως προς την επιφάνεια κάτοψης:
 Σε γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων.
 Σε εκσκαφές θεμελίων κτιριακών έργων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.
β. Ως προς τη φύση του εδάφους:
 Σε εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
 Σε εκσκαφές βραχώδεις (εκσκαφές που δεν μπορούν να εκτελεσθούν από τα συνήθη
χωματουργικά μηχανήματα,τσάπες και προωθητές. χωρίς χαλάρωση με εκρηκτικά ή κρουστικό
εξοπλισμό,υδραυλικές σφύρες και αερόσφυρες).
γ. Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης:
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται με μηχανικά μέσα.
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται αποκλειστικά με εργαλεία χειρός (ειδικές περιπτώσεις
μεμονωμένων εκσκαφών).
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται με εκρηκτικά.
 Σε εκσκαφές που εκτελούνται με αεροσυμπιεστή, υδραυλική σφύρα ή διογκωτικά υλικά.
Οι εκσκαφές θα επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαπτόμενου συμπαγούς υλικού με βάση τον όγκο
που προκύπτει από την επιμέτρηση, με βάση τα αρχικά στοιχεία του φυσικού εδάφους και των τελικών
διατομών, σύμφωνα με τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη ή τα εγκεκριμένα τελικά σχέδια εφαρμογής.
Ο διαχωρισμός ανά κατηγορία εκσκαφών ως ανωτέρω θα καθορίζεται με Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού
εδαφών και μεθόδου εκτέλεσης (προκειμένου περί των βραχωδών εκσκαφών).
Εκσκαφές πέραν των καθορισμένων ορίων από την εγκεκριμένη μελέτη ή τα τελικά σχέδια εφαρμογής δε θα
επιμετρώνται. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 5 της παρούσας.
Οι εκσκαφές θεμελίων κτιριακών έργων, εφόσον αυτές έχουν διαστάσεις κάτοψης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, επιμετρώνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.
Είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν τεχνικά έργα στα οποία οι εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσής τους
να μην κατατάσσονται για την επιμέτρησή τους (λόγω μη ύπαρξης του περιορισμένου πλάτους ή επιφανείας
κατά την παράγραφο 1 της παρούσας) στην κατηγορία εκσκαφών θεμελίων κτιριακών έργων.
Στην περίπτωση αυτή ως εκσκαφή θεμελίων κτιριακών θα επιμετράται μόνο η εκσκαφή του στερεού που έχει
τις περιορισμένες διαστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, δηλαδή πλάτος πυθμένα μικρότερο των 3
μέτρων ή επιφάνεια μικρότερη των 25,00 m2.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

Σχήμα 1
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
εκσκαφής κτιριακών έργων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
 Η εκσκαφή μέχρι βάθους 2,0 m όπως αυτή προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Πέραν αυτού
του βάθους η εκσκαφή επιμετράται αναλόγως ανά ζώνες 2,00 m.
 Η διαμόρφωση του πυθμένα και των παρειών.
 Οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά του πυθμένα στην επιθυμητή στάθμη, όπως επίσης
η εργασία και τα υλικά πλήρωσης των υπερεκσκαφών.
 Η συμπύκνωση του πυθμένα της εκσκαφής για την έδραση των θεμελίων.
 Η αναπέταση και εξαγωγή των προϊόντων εκσκαφής από το σκάμμα και η πλευρική απόθεση
αυτών για μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση του σκάμματος ή / και η φόρτωση επ΄
αυτοκινήτου.
 Ο απολυμένος χρόνος για τη φορτοεκφόρτωση.
 Η διαλογή των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για τις επανεπιχώσεις.
 Τα μέτρα για τον έλεγχο επιφανειακών υδάτων περιλαμβανομένων και των αναγκαίων
αντλήσεων, εφ’ όσον η στάθμη αυτών είναι το μέγιστο 30 cm άνω της τελικής στάθμης του
πυθμένα θεμελίων.
 Οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις (ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριμένη
μελέτη ή τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται συστηματική αντιστήριξη.
 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

©

ΕΛΟΤ

 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
Στην επιμέτρηση των εκσκαφών κτιριακών έργων δεν περιλαμβάνονται:
 Οι συστηματικές αντλήσεις, πέραν των ως άνω.
 Οι συστηματικές αντιστηρίξεις πρανών (πέραν των σποραδικών) κατά σύστημα / μέθοδο.
Οι εκσκαφές εξασφάλισης προσβάσεων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Χαράξεις

Μελέτη
Εφαρμογής

1

1.1

Εκσκαφές
Κτιριακών
(Επιφάνειες
Βάσης>12m2 )

Μελέτη
Εφαρμογής

Προετοιμασία

2

2.1

2.2

1.2

Αντικείμενο

ΕΛΟΤ

Α/Α

©

Σχέδια
υφιστάμενων
δικτύων υποδομής,
Εργοταξιάρχης

Μελέτη
εφαρμογής
Καθαρότητα /

Εγκεκριμένη
μελέτη εφαρμογής
από Υπηρεσία

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ
.Συνεργείου

Χωροστάθμηση

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Πασσάλωση

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας
μελέτης εφαρμογής

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη από
την Υπηρεσία
Μελέτη

Κριτήριο
Αποδοχής

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Μηχανικός
Χωματουργικών

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Χάραξη

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας της
μελέτης εφαρμογής

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου από Σ.Υ.

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου για την
συμπλήρωση της
ορ. μελ. κτλ.

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Προδιαγραφές
Χωματουργικών και
εάν υπάρχει τεύχος
¨Υποχρέωση
Αναδόχου για τη
Συμπλήρωση
Οριστικής Μελέτης

Αναφορές –
Πρότυπα

Σ.Υ.

Τοπογραφικές
Μέθοδοι -επί
τόπου συνθήκες

Τοπογραφικές
Μέθοδοι

Τοπογραφικές
Μέθοδοι
Υποχρεώσεις
Αναδόχου από ΣΥ

Υποχρεώσεις
Αναδ. -Υποβολές
Μελετών –
Αδειοδοτήσεις .
κτλ.

Συγγραφή Υποχρ.

Διαδικασία
ελέγχου/ δοκιμής

Οπτικός

Όλες τις μελέτες
εφαρμογής

Όλα τα Σημεία

Όλα τα Σημεία

Όλα τα Σημεία

Όλες τις Μελέτες
εφαρμογής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

Υπόδειγμα προγράμματος ποιότητας έργου για τις γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

Παράρτημα Α
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Πρακτικά
δειγματοληψίας
Αρχεία Ελέγχου

Ημερολόγιο έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Ημερολόγιο Έργου

Ημερολόγιο Έργου

Σχέδια Μελέτης

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Έντυπο
καταγραφής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

30634
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γεωμετρία
χωροστάθμησης

Παραλαβή
σκάμματος

Διάστρωση
(Εξυγίανση
εδάφους αν
κριθεί αναγκαίο
για
εδαφοτεχνικούς
λόγους)

2.5

4.1

18

Έλεγχος κλίσης
παρειών, στάθμης
πυθμένα

Ευστάθεια
παρειών, βάθος
πυθμένα

2.4

Πάχος στρώσης

Καταλληλότητα
επιφάνειας έδρασης

Ύπαρξη νερού στο
σκάμμα

Καταλληλότητα –
Απόρριψη υλικών
εκσκαφής

Εκσκαφή,
φόρτωση,
μεταφορά

2.3

υψομέτρων
εδάφους,
τοπογραφικό,
ύπαρξη αποδέκτη
ομβρίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Τοπογρ. Συνεργείο

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Στρώσεις
υπόβασης εξυγ.
Πάχους σύμφωνα
με την μελέτη

Τελικό πάχος
βάσης εξυγ.
σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Μελέτη
εφαρμογής

Σκάμμα ελεύθερο
από νερό.

Μελέτη
εφαρμογής

Εγκεκριμένοι
χώροι απόθεσης:
Καταλληλότητα
υλικού

Καταλληλότητα
επιφανείας

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές οδηγίες
Υπηρεσίας

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Άμεσες μετρήσεις

Έλεγχοι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις
των Τεχνικών
Προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
προδιαγραφών
και της
Συγγραφής
Υποχρεώσεων

Έλεγχοι
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Έλεγχοι
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Έλεγχοι
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

ΕΛΟΤ

Αρχεία Ελέγχου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Αρχεία Ελέγχου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο Έργου

©
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

Βιβλιογραφία



Ε 105-86/11/ ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής “Τροποποιημένη
δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR.”



Ισχύουσα Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Υπ. Από/σεις περί ΣΑΥ – ΦΑΥ κλπ)
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ICS: 93.020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
Excavations for foundation works

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-04-00-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0400-00 «Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-04-00-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 6

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 7

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 7

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 7

5.1

Αναγνώριση εδάφους – χαράξεις – χωροσταθμίσεις ............................................................. 7

5.2

Προκαταρκτικές εργασίες .......................................................................................................... 7

5.3

Εκτέλεση εργασιών εκσκαφής .................................................................................................. 8

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 11

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................. 12

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών .............................................................. 12

7.2

Μέτρα υγείας – ασφάλειας ....................................................................................................... 12

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος ........................................................................................ 13

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 13

Παράρτημα Α (Υπόδειγμα (ΠΠΕ) για τις εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων) ....................................... 17
Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 19
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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©
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις για τις εκσκαφές
θεμελίων κάθε είδους και κατηγορίας τεχνικών έργων όπως γεφυρών, τοίχων κτλ. που εκτελούνται σε
οποιοδήποτε βάθος, με χρήση μηχανημάτων, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, εν ξηρώ ή με παρουσία
νερού και με χρήση ή μη αντιστηρίξεων.
1.

Στο αντικείμενο των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων περιλαμβάνονται:
 Η εκτέλεση των εκσκαφών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
 Η μόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα και η κατασκευή και διαμόρφωση των πρανών και
τυχόν αναβαθμών.
 Η αναπέταση και η εξαγωγή από το σκάμμα των προϊόντων εκσκαφής και η πλευρική απόθεση
αυτών για μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση του σκάμματος ή η φόρτωση επί αυτοκινήτου.
 Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προστασίας των έργων και του προσωπικού.

2.

Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων κατατάσσονται ως προς τον βαθμό δυσκολίας στις εξής
κατηγορίες:
α. Εκσκαφές γαιών και ημιβράχου: Πρόκειται για εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση εκρηκτικών ή
κρουστικού εξοπλισμού.
β. Εκσκαφές βράχου: Πρόκειται για εκσκαφές που απαιτούν χρήση εκρηκτικών (συνήθη ή
περιορισμένη) ή κρουστικού εξοπλισμού.

3.

Ως εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων νοούνται κάθε είδους εκσκαφές με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Πλάτος ορύγματος σε κάτοψη 5,00 m, ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης (ως κάτοψη
νοείται η επιφάνεια στην κατώτερη στάθμη εκσκαφής).
β. Επιφάνεια κάτοψης μέχρι 100 m2, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης (ως κάτοψη νοείται η
επιφάνεια στην κατώτερη στάθμη εκσκαφής).

4.

Δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Προδιαγραφή ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της εκσκαφής οι εξής:
α. Οι εκσκαφές τάφρων και διωρύγων, που αποτελούν αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-01-00.
β. Οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που αποτελούν αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-08-01-03-01.
γ. Οι καθαρισμοί και εκβανθύσεις κοιτών ποταμών και ρεμάτων, που αποτελούν αντικείμενο της
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00.
δ. Οι ύφαλες εκσκαφές, που αποτελούν αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00.
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ε. Οι εκσκαφές που τυχόν θα εκτελεστούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας.
στ. Οι εκσκαφές κτιριακών έργων ως προς τα θέματα που καλύπτονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-03-00-00.
Στην υπόψη Προδιαγραφή έχουν ισχύ συμπληρωματικά και τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-02-01-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00

Works zone grubbing and clearing -- Καθαρισμός – εκχέρσωση –
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Removal of the top layer of the soil -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος
εδαφικού υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Ηydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

General excavations for Buildings -- Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00

Requirements Dealing with public networks during excavation works -Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations -- Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00

Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches -Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών
τάφρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks -- Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων
Δικτύων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00

Sea-bed dredging -- Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear –- Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας
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Όροι και ορισμοί

3.1 Χαλαρά, συμπιεστά ή οργανικά εδάφη
Είναι οι επιφανειακές εδαφικές στρώσεις, στις οποίες εντάσσονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα
οργανικά εδάφη, καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

3.2 Γαίες και ημιβράχος
Είναι οι κάθε είδους εδαφικοί σχηματισμοί, όπως η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, τα αμμοχάλικα, τα χαλίκια, οι
κροκάλες, οι λατύπες, οι λίθοι, όλα τα είδη πετρωμάτων τα οποία είναι έντονα διαρρηγμένα ή
κατακερματισμένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούμενα ή αποσαθρωμένα, οι σταθεροποιημένες
λόγω χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή χαλικιών, οι στρώσεις μάργας ή άλλων σκληρών εδαφών τα
οποία είναι επαρκώς συγκολλημένα ή συνδεδεμένα, χωρίς ή με λίθους διαμέτρου μεγαλύτερης των 200 mm.

3.3 Βράχος
Είναι το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί με τη χρήση εκρηκτικών ή
κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρας ή υδραυλικής σφύρας).

4

Απαιτήσεις

Στα ενσωματούμενα υλικά περιλαμβάνονται οι εκρηκτικές ύλες και τα μέσα έναυσης και πυροδότησης, εφ’
όσον προβλέπεται και επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση των εκσκαφών θεμελίων.
Στην περίπτωση αυτήν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Αναγνώριση εδάφους – χαράξεις – χωροσταθμίσεις

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να επισημάνει τυχόν αφανή εμπόδια και
κυρίως τους αγωγούς Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.), και σημαντικούς αγωγούς ύδρευσης
και αποχέτευσης.
Για κάθε αγωγό που εμπίπτει στις εκσκαφές του έργου έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας θα απεικονιστούν σε οριζοντιογραφία και τομές, στις οποίες θα
περιλαμβάνονται και οι προς εκτέλεση εκσκαφές, και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία.
Μετά την εκτέλεση τυχόν γενικών εκσκαφών ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην οριζοντιογραφική χάραξη
των θεμελίων του έργου επί του εδάφους σύμφωνα με τη μελέτη. Πριν από οποιαδήποτε εργασία εκσκαφής
θα λαμβάνονται διατομές του εδάφους, εξαρτημένες υψομετρικά και οριζοντιογραφικά από ρεπέρ και
κορυφές του τοπογραφικού υποβάθρου του έργου.

5.2

Προκαταρκτικές εργασίες

Εάν δεν έχει προηγηθεί εκτέλεση γενικών εκσκαφών θα πραγματοποιούνται οι εξής προκαταρκτικές
εργασίες:
 Κατεδάφιση, καθαρισμός, κοπή, εκρίζωση δένδρων και θάμνων και διαχείριση αυτών σύμφωνα
με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00.
 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος φυτικής γης και διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00.
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 Καθαίρεση ασφαλτικών και οδοστρωμάτων εφ΄ όσον υφίστανται στο εύρος της εκσκαφής.

5.3
5.3.1

Εκτέλεση εργασιών εκσκαφής
Γενικά

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες με οποιοδήποτε μέσο (κατάλληλα μηχανικά μέσα και
εργαλεία χειρός) θεωρεί ως προσφορότερο για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο εξοπλισμός θα είναι σε
άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Οι εκσκαφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαστάσεις, τα υψόμετρα, τις κλίσεις πρανών και τους
τυχόν αναβαθμούς που προβλέπονται στα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της εγκεκριμένης Μελέτης.
Εφ΄ όσον τα ανωτέρω δεν καθορίζονται στη μελέτη θα υποβάλλεται σχετική πρόταση από τον Ανάδοχο στην
Υπηρεσία προς έγκριση.
Οι διαστάσεις των ορυγμάτων δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε σχέση με αυτές της μελέτης, εκτός εάν
εγκριθούν διαφορετικές από την Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, μπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυμητό να τροποποιηθούν οι γραμμές,
τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών και κυρίως του βάθους θεμελίωσης.
Οι εκσκαφές που θα γίνονται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους εκτέλεσης
των προβλεπόμενων εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό, θα περιορίζονται στα εγκρινόμενα από την Υπηρεσία όρια.
Κάθε υπερεκσκαφή πέραν των εγκεκριμένων διαστάσεων που προκύπτει από τις ενέργειες ή παραλείψεις
του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή
δικαιολογημένη, δεν θα επιμετράται προς πληρωμή και θα πληρούται εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο από την
Υπηρεσία, με εγκεκριμένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεμα ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις
αιτιολογημένες εντολές της Υπηρεσίας, με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται ώστε ο πυθμένας της εκσκαφής να είναι στη στάθμη που προβλέπεται από τη
μελέτη του έργου. Στην περίπτωση που προκύψει στάθμη πυθμένα χαμηλότερη της προβλεπόμενης ο
Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να αποκαταστήσει την προβλεπόμενη στάθμη με κατάλληλο υλικό ή
σκυρόδεμα ώστε η έδραση του θεμελίου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης, κατά την
αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση συνάντησης αγωγών θα εφαρμόζεται η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση της εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η χαλάρωση ή η
μείωση της αντοχής του εδάφους.
Προς τούτο θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για
την εξόρυξη του πετρώματος με χρήση εκρηκτικών, ώστε να μην διαταραχθεί η περιοχή έδρασης των
θεμελίων όπως επίσης και η περιοχή των πρανών του σκάμματος στην περίπτωση θεμελίωσης τεχνικού με
φρέατα.
5.3.2

Όρυξη με χρήση εκρηκτικών

Όρυξη με εκρηκτικά επιτρέπεται να εκτελείται μόνον από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
του Αναδόχου. Ο επικεφαλής της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια
γομωτού.
Εργασίες ανατινάξεων θα εκτελούνται, αφού εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αδειοδότηση από τις αρμόδιες
αρχές και έχουν ληφθεί όλα τα, από τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την
προστασία προσώπων, των Έργων και κάθε γειτονικής δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
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Ανατινάξεις που θα εκτελούνται κοντά σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα θα πραγματοποιούνται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέματος να μην έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 5
cm/sec.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών ή μετά από παρατηρήσεις, οι μέθοδοι ανατινάξεων θα
τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα μειώνεται, εάν κρίνεται
απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεμα, στον
περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του Έργου.
Δεν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει
εκρηκτικά σε απόσταση μικρότερη των 30 m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέματος. Τυχόν
ζημιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε δημόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα
αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο μέτρο που είναι απαραίτητο και με τέτοιο τρόπο
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να μην είναι ακανόνιστη και να μην προκαλείται
αδικαιολόγητη χαλάρωση του εδάφους που θα το καθιστά ασταθές.
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του, που πρέπει να έχουν συνταχθεί από ειδικό
επιστήμονα ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για
έγκριση από την Υπηρεσία.
Εάν κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στον βράχο πάνω
στον οποίο ή σε επαφή με τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές ή να διαταράξουν υφιστάμενες
κατασκευές ή να δημιουργήσουν μεγάλες υπερεκσκαφές, σε συσχετισμό και με τη σοβαρότητα του έργου και
τις αισθητικές απαιτήσεις ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους και εφ΄ όσον τούτο δεν
περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη, η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για υποβολή
νέας πρότασης που θα συντάσσεται από ειδικό επιστήμονα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα και τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες. Για την περίπτωση αυτήν η
σχετική δαπάνη διαμόρφωσης των πρανών είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ιδιαιτέρως και να πληρώνεται
ανεξάρτητα από τη δαπάνη των εκσκαφών.
Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των μεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει
αυτόν από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεσθεί.
Η χρήση των εκρηκτικών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η ευθύνη της προμήθειας,
διακίνησης και χρήσης εκρηκτικών είναι αποκλειστικά του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει καμία αξίωση για αναπροσαρμογή τιμών μονάδας ή και για παράταση
προθεσμίας, σε περίπτωση που η Υπηρεσία αρνηθεί αιτιολογημένα να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών.
5.3.3 Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών των εκσκαφών – επεξεργασία του εδάφους
θεμελίωσης
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν και τα ακόλουθα:
 Ο πυθμένας των εκσκαφών θα διαμορφώνεται σε στάθμη επαρκή για τη διάστρωση του
σκυροδέματος, των εξομαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης που προβλέπονται
από τη μελέτη του τεχνικού.
Ο πυθμένας στην περίπτωση γαιωδών εδαφικών υλικών θα συμπυκνώνεται με κατάλληλα μέσα
συμπύκνωσης, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
Τα βραχώδη κλπ. σκληρά εδάφη θεμελίωσης θα απαλλάσσονται από τα χαλαρά υλικά, θα
καθαρίζονται και εν γένει θα διαμορφώνονται σε συμπαγή επιφάνεια στην τελική στάθμη
θεμελίωσης, η οποία μπορεί να είναι, είτε ενιαίο επίπεδο, είτε με βαθμίδες ή οδοντώσεις
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Όλες οι κοιλότητες θα καθαρίζονται και θα πληρώνονται με
το σκυρόδεμα έδρασης (κοιτόστρωση).
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Εάν το σκυρόδεμα πρόκειται να εδρασθεί επί μη βραχώδους πυθμένα εκσκαφής, πρέπει να
ληφθεί μέριμνα, ώστε να μη διαταραχθεί ο πυθμένας και η ολοκλήρωση της εκσκαφής
θεμελίωσης για απόκτηση της επιθυμητής στάθμης να γίνει ακριβώς πριν από τη διάστρωση
του σκυροδέματος.
Εάν η επιφάνεια που θα εδρασθεί το σκυρόδεμα ή άλλο υλικό είναι μαλακή ή λασπώδης τότε
επιβάλλεται να παρεμβληθεί μεταξύ αυτών, (εάν άλλως δεν ορίζεται από την τεχνική μελέτη),
εγκεκριμένο από την Υπηρεσία κοκκώδες υλικό, κατ΄ αρχήν λεπτόκοκκο (π.χ. στρώση άμμου)
πάχους 2-5 εκ. και μετά υλικό αμμοχαλικώδες, πάχους τουλάχιστον 15 εκ. και οποιοσδήποτε
τέτοιου, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από τα εγκεκριμένα στάθμη θεμελίωσης. Το
σκυρόδεμα απαγορεύεται να διαστρώνεται επί της λασπώδους επιφάνειας.
Για τη συμπύκνωση των υλικών βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης θα χρησιμοποιούνται
μηχανοκίνητα μέσα τυπάνσεως με πεπιεσμένο αέρα ή με δόνηση ή άλλα κατάλληλα μέσα
συμπύκνωσης.
Θα πρέπει να επιτυγχάνεται συμπύκνωση 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
 Η δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης και βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής θεμελίων.
 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος και γενικά η κατασκευή της θεμελίωσης πριν
παραλάβει η Επίβλεψη την εκσκαφή θεμελίων και ιδιαίτερα πριν διαπιστώσει τις διαστάσεις της
εκσκαφής και την κατάσταση του υλικού έδρασης του θεμελίου.
 Σχετικά με τους ποιοτικούς ελέγχους ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας
Προδιαγραφής.
5.3.4

Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Οι εντός των σκαμμάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των
επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές, είτε με κατασκευή προσωρινών διευθετήσεων
είτε με εκτέλεση αντλήσεων έτσι ώστε:
 κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού.
 ο πυθμένας των ορυγμάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.
 τα συνεκτικά εδάφη να μη διαποτίζονται από νερά.
 να προφυλάσσονται οι γειτονικές ιδιοκτησίες και να μην επιβαρύνονται οι υφιστάμενες συνθήκες
απορροής ομβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες.
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες αντλήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διασωλήνωσης και
απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν άλλες
κατασκευές κοντά στο όρυγμα.
Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούμενα νερά με προσωρινό σύστημα σε παρακείμενους ανοικτούς
φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφ΄ όσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες
τάφρους.
Η απ΄ ευθείας στη θάλασσα παροχέτευση θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας.
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Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούμενων υδάτων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστημα
ομβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απαλλαγμένων από φερτά υλικά.
Όλες οι εργασίες στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον έλεγχο των επιφανειακών υδάτων περιλαμβάνονται
ανηγμένα στην τιμή της εκσκαφής.
Αντλήσεις θα γίνονται μόνο εφ΄ όσον δεν είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται τεχνικά η απομάκρυνση των νερών
από το σκάμμα με άλλο τρόπο.
Στην τιμή μονάδος των εκσκαφών περιλαμβάνονται ανηγμένα οι αντλήσεις μόνον εφ΄ όσον η στάθμη των
νερών είναι το μέγιστο 30 cm άνω της τελικής στάθμης του πυθμένα θεμελίωσης.
Οι αντλήσεις στις λοιπές περιπτώσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως.
5.3.5

Διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιμοποιούνται για την επανεπίχωση του σκάμματος και για
την κατασκευή των μόνιμων έργων. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα προς χρήση στην
κατασκευή θα εκσκάπτονται χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία, κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισμένες
οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ’ όπου αργότερα θα
μεταφέρονται στις καθορισμένες οριστικές θέσεις. Τα προϊόντα εκσκαφής, που δεν θα χρησιμοποιούνται σε
μόνιμες κατασκευές (ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής) θα αποτίθενται στις περιοχές που προβλέπονται στα
συμβατικά τεύχη ή σε άλλες περιοχές που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Τα υλικά θα διαχωρίζονται ανάλογα με τη χρήση τους ως ακολούθως:
α. Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε επιχώσεις, επιχώματα και αναχώματα.
β. Υλικά βραχώδη, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις βράχου και λιθορριπές προστασία.
γ. Άλλα υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά τμήματα του έργου.
Για τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής ισχύει κατά τα λοιπά η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-0000.
5.3.6

Αντιστηρίξεις

Στην τιμή μονάδας των εκσκαφών περιλαμβάνονται ανηγμένα οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριμένη μελέτη ή από τις κείμενες διατάξεις δεν
προβλέπεται συστηματική αντιστήριξη.
Αντιστηρίξεις που προβλέπονται από τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη ή επιβάλλονται από τις κείμενες
διατάξεις θα επιμετρώνται ιδιαίτερα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η ομαλότητα της εκσκαφής του πυθμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε με την τοποθέτηση σ΄ αυτόν
ευθύγραμμου κανόνα μήκους μέχρι 5 m, καθ΄ οιανδήποτε διεύθυνση, να μη σχηματίζεται μεταξύ της
επικαθήμενης επιφάνειας αυτού και του πυθμένα κοιλότητα βάθους μεγαλύτερου των 5 cm.
Η ίδια ομαλότητα απαιτείται και στις κατακόρυφες παρειές φρέατος θεμελίωσης.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
 Ολισθήσεις ασταθών πρανών.
 Εισροή υδάτων.
 Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
 Κατάρρευση παρακείμενων κατασκευών.
 Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν
λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.
 Ολισθήσεις - πτώσεις ατόμων.
 Ανατροπή μηχανημάτων έργων κατά τη λειτουργία και διακίνησή τους σε έντονο τοπογραφικό
ανάγλυφο.
 Τραυματισμός λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος, ή
κυκλοφορίας προσώπων στη ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων.
 Κατά τη χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή των
απαιτούμενων αντιστηρίξεων κλπ.
 Αποθήκευση εκρηκτικών.
 Χρήση εκρηκτικών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
 Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και
Π.Δ 159/99 κλπ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
 Κατά μήκος των ορίων των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, κατάλληλη
σήμανση και όταν οι εργασίες εκτελούνται εντός κατοικημένης περιοχής ή πλησίον οδικών
αξόνων θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα. Η
περίφραξη θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον
φάκελο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν
συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
 Διάδρομοι ή / και γέφυρες με πλευρικά κιγκλιδώματα θα διατίθενται όπου το προσωπικό ή το
κοινό χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάμματα.
 Εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής, σήμανσή τους, και
εκτέλεση των εργασιών με λήψη των κατάλληλων μέτρων (κατά περίπτωση) προστασίας.
 Κατά την απασχόληση εργαζομένων εντός ορυγμάτων περιορισμένου πλάτους απαγορεύεται η
προσέγγιση των μηχανημάτων.
 Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
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Πίνακας 1
Ελάχιστες απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

 Για τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές και φυτίλια θα προβλέπονται διαχωρισμένοι χώροι
αποθήκευσης, με μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 30 m, χωρίς εμπόδιο ανάμεσά τους και
τουλάχιστον 15 m, με εμπόδιο ανάμεσά τους.
Η περιοχή γύρω από τις αποθήκες των εκρηκτικών θα διατηρείται καθαρή.
Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές με γόμωση δεν επιτρέπεται να πλησιάζει προσωπικό ή μηχάνημα που δεν
θα έχει σχέση με τη διαδικασία της γόμωσης.
Προειδοποιητικό σήμα θα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση.

7.3 Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, και πέραν των όσων προβλέπονται με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των διαταραχών και
οχλήσεων στο περιβάλλον. Τέτοια μέτρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι τα εξής:
x Μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
x Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους αποδέκτες.
x Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κλπ.).
x Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.
x Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικημένων περιοχών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εκσκαφές θεμελίων ανάλογα με τη φύση του εδάφους διακρίνονται:
α. Σε εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
β. Σε εκσκαφές βραχώδεις.
Επίσης ανάλογα με τα μέσα εκσκαφής διακρίνονται σε:
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α. Σε εκσκαφές που εκτελούνται με μηχανικά μέσα (π.χ. εκσκαφείς).
β. Σε εκσκαφές που εκτελούνται με εργαλεία χειρός και αερόσφυρες.
γ. Σε εκσκαφές που εκτελούνται με χρήση εκρηκτικών.
Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαπτόμενου ορύγματος, με
βάση τις θεωρητικές διατομές που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και προσδιορίζονται από την γραμμή
του φυσικού εδάφους ή τη στάθμη των γενικών εκσκαφών (εφόσον έχουν προηγηθεί γενικές εκσκαφές), την
προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη του πυθμένα και τα συμβατικά πλευρικά όρια επιμέτρησης που
καθορίζονται από την μελέτη.
Τα συμβατικά πλευρικά όρια επιμέτρησης προσδιορίζονται από την κάτοψη του στοιχείου θεμελίωσης
επεκτεινόμενη περιμετρικά κατά το απαραίτητο πλάτος για την κατασκευή ξυλοτύπων ή εκτέλεση λοιπών
προβλεπομένων εργασιών. Τα πρανή του ορύγματος λαμβάνονται κατακόρυφα, εκτός αν προσδιορίζεται
διαφορετικά στη μελέτη.
Ως εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων οδοποιίας νοούνται τα ορύγματα πλάτους έως 3,00 m. Εκσκαφές
θεμελίων έργων οδοποιίας μεγαλυτέρου πλάτους επιμετρώνται ως γενικές εκσκαφές, σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων οδοποιίας νοούνται σε έδαφος πάσης φύσεως και δεν προβλέπεται
χαρακτηρισμός εδαφών.
Τα φρέατα θεμελίωσης γεφυρών επιμετρώνται ιδιαιτέρως, αλλά άνευ χαρακτηρισμού.
Οι εκσκαφές θεμελίων υδραυλικών έργων υπόκεινται σε χαρακτηρισμό εδάφους και διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:
x Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
x Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον
με κρουστικό εξοπλισμό)
x Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών υλών σε
περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/ και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης.
Οι γραμμές επιμέτρησης των εκσκαφών θεμελίων υδραυλικών έργων καθορίζονται στις εκάστοτε
εγκεκριμένες μελέτες.
Εκσκαφές πέραν των καθορισμένων ορίων από την εγκεκριμένη μελέτη ή τα τελικά σχέδια εφαρμογής δεν
θα λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση..
Είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν τεχνικά έργα στα οποία οι εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελίωσής τους
να μην κατατάσσονται κατ΄ αρχήν ως προς την επιμέτρησή τους (λόγω μη ύπαρξης του περιορισμένου
πλάτους ή επιφανείας κατά το Κεφάλαιο 1 της παρούσας) στην κατηγορία εκσκαφών θεμελίων τεχνικών
έργων.
Στην περίπτωση αυτή ως εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων θα επιμετράται μόνον εκείνη του στερεού που
έχει τις περιορισμένες διαστάσεις του Κεφαλαίου 1 της παρούσας, δηλαδή πλάτος πυθμένα μικρότερο των
5,00 m ή επιφάνεια πυθμένα μικρότερη των 100 m2.
Για διευκρίνιση των ανωτέρω βλέπε κατωτέρω ενδεικτικό Σχήμα 1, στο οποίο οι διαγραμμισμένες επιφάνειες
και οι αντίστοιχοι όγκοι θα πληρώνονται σαν γενικές εκσκαφές.
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Σχήμα 1
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ανηγμένα:
1.

Η διαμόρφωση του πυθμένα και των παρειών.

2.

Οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά του πυθμένα στην προβλεπόμενη στάθμη σε
περίπτωση υπερεκσκαφής

3.

Η συμπύκνωση του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των θεμελίων.

4.

Η αναπέταση και εξαγωγή των προϊόντων εκσκαφής από το σκάμμα και η πλευρική απόθεση
αυτών για μελλοντική μεταφορά ή επανεπίχωση του σκάμματος ή/ και η φόρτωση επ΄ αυτοκινήτου.

5.

Η διαλογή των χρήσιμων υλικών εκσκαφής για επανεπίχωση ή για άλλες χρήσεις στο έργο.

6.

Τα μέτρα για τον έλεγχο επιφανειακών και υπογείων υδάτων περιλαμβανομένων και των
αναγκαίων αντλήσεων. Οι αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα επιμετρώνται ιδιαιτέρως
μόνον όταν αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου και για το χρονικό διάστημα που
αναφέρεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

7.

Οι τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις, ήτοι έως 2,00 m2 ανά 20 m2 παρειάς ορύγματος.
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου) όταν από την εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπεται συστηματική
αντιστήριξη.

8.

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

9.

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

10.

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

11.

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

12.

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

13.

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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14.

ΕΛΟΤ

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

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Άδεια τομών

2.2

Σήμανση

Μελέτη Εφαρμογής

θεμελίων τεχνικών
έργων (Επιφάνειες
Βάσης<100m2 ή με
πλάτος <3 m )

2.1

2

Εκσκαφές

Μελέτη Εφαρμογής

1.1

1.2

Χαράξεις

Αντικείμενο

ΕΛΟΤ

1

Α/Α

©

Σχέδια υφιστάμενων
δικτύων υποδομής,
υψομέτρων
εδάφους, Μελέτη

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας
μελέτης εφαρμογής

Χωροστάθμηση

Χάραξη
Πασσάλωση

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας της
μελέτης εφαρμογής

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Μηχανικός
Χωματουργικών

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Εγκεκριμένη
μελέτη εφαρμογής
από Υπηρεσία

Ανοχές κατά την
έννοια του βάθους
και κατά πλάτος
ανάλογα με τα
εδάφη και τα
στοιχεία των
προδιαγραφών

Μελέτη
Εφαρμογής
εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη από
την Υπηρεσία
Μελέτη

Κριτήριο
Αποδοχής

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου από
Σ.υγγραφή
Υποχρεώσεων.

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου για την
συμπλήρωση της
ορ.μελ. κλπ

Συγγραφή
Υποχρεώσεων

Τεχνικές
Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρμογής

Προδιαγραφές
Χωματουργικών και
εάν υπάρχει τεύχος
¨Υποχρέωση
Αναδόχου για τη
Συμπλήρωση
Οριστικής Μελέτης

Αναφορές –
Πρότυπα

Σ.υγγραφή
Υποχρεώσεων.

Υποχρεώσεις
Αναδόχου από ΣΥ

Τοπογραφικές
Μέθοδοι

Υποχρεώσεις Αναδ.
-Υποβολές
Μελετών –
Αδειοδοτήσεις κλπ.

Συγγραφή Υποχρ.

Διαδικασία
ελέγχου/ δοκιμής

Όλες τις μελέτες
εφαρμογής

Όλα τα Σημεία

Όλες τις Μελέτες
εφαρμογής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

Υπόδειγμα προγράμματος ποιότητος έργου (ΠΠΕ) για τις εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

Παράρτημα Α
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Ημερολόγιο
έργου Φύλλα
Ελέγχου
Εργασιών
Πρακτικά
δειγματοληψίας
Αρχεία Ελέγχου

Ημερολόγιο
Έργου

Σχέδια Μελέτης

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Έντυπο
καταγραφής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009
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Γεωμετρία
χωροστάθμησης

Παραλαβή
σκάμματος

2.5
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Έλεγχος κλίσης
παρειών, στάθμης
πυθμένα

Ευστάθεια
παρειών, βάθος
πυθμένα

2.4

Καταλληλότητα
επιφάνειας έδρασης

Ύπαρξη νερού στο
σκάμμα

Καταλληλότητα –
Απόρριψη υλικών
εκσκαφής

εκσκαφών

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Εκσκαφή,
φόρτωση,
μεταφορά

Αντικείμενο

2.3

Α/Α

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Μηχανικός
Χωματουργικών

Τοπογρ.
Συνεργείο

Μηχανικός
Χωματουργικών

Μηχανικός
Χωματουργικών

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Μελέτη
εφαρμογής

Σκάμμα ελεύθερο
από νερό.

Μελέτη
εφαρμογής
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Εγκεκριμένοι
χώροι απόθεσης:
Καταλληλότητα
υλικού σύμφωνα
με προδιαγραφές

Κριτήριο
Αποδοχής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Τεχνικές
Προδιαγραφές

Μελέτη εφαρμογής

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Τεχνικές
Προδιαγραφές

Συγγραφή
Υποχρεώσεων

Αναφορές –
Πρότυπα

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Άμεσες μετρήσεις

Απαιτήσεις
Συγγραφής και
Τεχνικών
προδιαγραφών

Διαδικασία
ελέγχου/ δοκιμής

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

ΕΛΟΤ

Αρχεία Ελέγχου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Ημερολόγιο
Έργου

Έντυπο
καταγραφής
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Βιβλιογραφία


ΠΔ 17/96 και ΠΔ 159/99 κλπ - Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α



Οδηγία 92/57/EE Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

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

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-05-00-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0500-00 «Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση
αποθεσιοθαλάμων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-05-00-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση
αποθεσιοθαλάμων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τον καθορισμό των απαιτήσεων
και όρων διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών των έργων.
Περιλαμβάνονται τα εξής επιμέρους αντικείμενα:
1. Διαλογή προϊόντων εκσκαφών.
2. Προσωρινή απόθεση αξιοποιημένων / απαιτουμένων προϊόντων εκσκαφών.
3. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους αποθεσιοθαλάμους.
Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη πλεονασματικού ισοζυγίου χωματισμών σε ένα έργο (εκσκαφές περισσότερες
από τις επιχώσεις) δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι το σύνολο των αναγκών σε υλικά επίχωσης μπορεί να
καλυφθεί από τα προϊόντα εκσκαφών (μπορεί το ποσοστό ακατάλληλων να είναι υψηλό). Στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται και η εκμετάλλευση δανειοθαλάμων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Ηydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

3

Όροι και ορισμοί

Τα προκύπτοντα προϊόντα εκσκαφών από την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κάθε κατηγορίας
έργων εντάσσονται, ως προς την διαχείριση αυτών, στις ακόλουθες κατηγορίες:

3.1 Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Πρόκειται για τα προϊόντα εκσκαφών, των οποίων οι ιδιότητες, διαβάθμιση και λοιπά γεωτεχνικά
χαρακτηριστικά τα καθιστούν ακατάλληλα για την εκτέλεση επιχώσεων οποιασδήποτε φύσεως.

5
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Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα ιλυώδη, οργανικά, φυτικά, αργιλικά και λοιπά υψηλής
πλαστικότητας εδαφικά υλικά.

3.2 Υλικά κατάλληλα προς αξιοποίηση
Συμπεριλαμβάνονται γαιώδη υλικά με δείκτη πλαστικότητας (PI) μικρότερο του 10 και πάσης φύσεως
βραχώδη υλικά.
Τα βραχώδη υλικά, εφ΄ όσον προέρχονται από υγιή πετρώματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την
παραγωγή θραυστών υλικών (κυρίως σε έργα οδοποιίας). Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται και οι
ποσότητες επιφανειακής στρώσης εδάφους (φυτική γη) που απαιτούνται για την επένδυση των πρανών των
επιχωμάτων ή / και την πλήρωση νησίδων και ερεισμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του
έργου.

3.3 Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών
Είναι το σύνολο των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και οι ποσότητες των καταλλήλων που δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες κατασκευές του έργου. Οι ποσότητες αυτές των προϊόντων
απομακρύνονται από το έργο και αποτίθενται στους εκάστοτε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.

3.4 Αποθεσιοθάλαμοι ή χώροι απόθεσης
Είναι οι θέσεις στις οποίες αποτίθενται τα προς απομάκρυνση εκ του έργου προϊόντα εκσκαφών
(πλεονάζοντα και ακατάλληλα).

4

Απαιτήσεις

Η καταλληλότητα των προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή επιχωμάτων θα διαπιστώνεται με
εργαστηριακούς ελέγχους (κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterleg), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00. Βραχώδη προϊόντα που προορίζονται για την επί τόπου
παραγωγή θραυστών υλικών για τις ανάγκες του έργου θα ελέγχονται εργαστηριακά ως προς την υγεία του
πετρώματος και τον δείκτη Los Angeles, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ
ΤΠ περί αδρανών υλικών (οδοστρωσίας, σκυροδεμάτων κλπ.).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Διαλογή προϊόντων εκσκαφών

Τα προϊόντα εκσκαφών, μετά την αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων φυτικής γης θα επιλέγονται
σύμφωνα με τα εδαφολογικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά και θα μετακινούνται:
α. Προς τις θέσεις κατασκευής επιχωμάτων, εφ΄ όσον είναι κατάλληλα, με απλή προώθηση ή με
φόρτωση επί αυτοκινήτου.
β. Προς τις θέσεις οριστικής απόθεσης, εφ΄ όσον είναι πλεονάζοντα ή ακατάλληλα.
γ. Προς τις θέσεις προσωρινής απόθεσης, εφ΄ όσον προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο, αλλά
κατά την περίοδο της εκσκαφής οι θέσεις ενσωμάτωσης είτε δεν έχουν προετοιμασθεί είτε δεν είναι
προσπελάσιμες (λόγω π.χ. εκτέλεσης εργασιών κατασκευής τεχνικού μεταξύ θέσης εκσκαφής και
θέσης επίχωσης).
Στην περίπτωση αυτή θα επιμετράται τόσο το συνολικό μεταφορικό έργο (θέση εκσκαφής-θέση προσωρινής
απόθεσης-θέση ενσωμάτωσης), όσο και η επαναφόρτωση επί αυτοκινήτου στη θέση προσωρινής
απόθεσης.

6
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Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι όταν από τις εκσκαφές του έργου προκύπτει πλεόνασμα καταλλήλων
προϊόντων εκσκαφών δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα επιμετράται η προμήθεια υλικών από δανειοθάλαμο,
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει την απ’ ευθείας μεταφορά τους στον αποθεσιοθάλαμο (αντί να τα
αποθέσει προσωρινά).
Εάν μέρος των προϊόντων εκσκαφών απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία για την ενσωμάτωση στο έργο (π.χ.
κοσκίνισμα προϊόντων εκσκαφών για την επανεπίχωση χάνδακος, εμπλουτισμός με αμμοχαλικώδη δάνεια
για την εξασφάλιση μίγματος μειωμένης πλαστικότητας, οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στη μελέτη και θα επιμετρώνται ιδιαίτερα προς πληρωμή.

5.2

Προσωρινή απόθεση προϊόντων

Οι χώροι προσωρινής απόθεσης κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για μετέπειτα χρήση στο έργο θα
ευρίσκονται είτε εντός του εύρους κατάληψης του έργου ή σε λοιπές προβλεπόμενες από τη Μελέτη θέσεις,
οι οποίες θα διατίθενται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, ή θα εξευρίσκονται με μέριμνα του
Αναδόχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκβραχισμού για την παραγωγή μέρους ή / και
του συνόλου των θραυστών υλικών ή υλικών λιθορριπών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου,
υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσας. Εάν η αξιοποίηση των βραχωδών προϊόντων
εκσκαφών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη απόληψης πρόσθετων υλικών δανειοθαλάμων για την κατασκευή
των επιχωμάτων, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη μελέτη ή / και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου
για την επιμέτρηση και πληρωμή των σχετικών εργασιών.
Οι χώροι προσωρινής απόθεσης θα αποκαθίστανται πλήρως στην προτέρα τους κατάσταση μετά την
επαναφόρτωση και προώθηση των υλικών προς ενσωμάτωση.
Εάν οι χώροι προσωρινής απόθεσης ευρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης του έργου για την
αποκατάστασή τους ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

5.3

Οριστική απόθεση προϊόντων

Η οριστική απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται στους προβλεπόμενους από τη
μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αποθεσιοθαλάμους.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη για την επιλογή και εκμετάλλευση των αποθεσιοθαλάμων
ισχύουν τα ακόλουθα:
 Οι θέσεις δεν θα πρέπει να είναι ορατές από οικισμούς, χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικές ζώνες.
 Η εναπόθεση των υλικών δεν θα πρέπει να δημιουργεί εμπόδια στη φυσική απορροή των
υδάτων.
 Τα πρανή θα διαμορφώνονται με ήπιες κλίσεις για την αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας
(συνιστώνται κλίσεις ηπιότερες από 3 προς 2 (β:υ) .
 Εν γένει απαγορεύεται η απόθεση υλικών σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως δασικές σύμφωνα
με τις διατάξεις (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
 Δεν θα επιλέγονται θέσεις σε ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς (ζώνες κορημάτων, περιοχές
χαλαρών σχηματισμών κλπ.) και εν γένει εδάφη που παρουσιάζουν δυνητικές ολισθήσεις.
 Η απόρριψη των προϊόντων θα γίνεται κατά ζώνες με ελαφρά συμπύκνωση (αρκεί η διέλευση
του μηχανήματος διάστρωσης).
 Θα λαμβάνονται μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάμου με φυτεύσεις
(καλύτερη ένταξη στο φυσικό περιβάλλον).
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Η φυσική επαναβλάστηση αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση και μπορεί να υποβοηθηθεί με τη διάστρωση
φυτικής γης στην τελική επιφάνεια των αποτιθεμένων προϊόντων εκσκαφών.
Εάν οι χώροι απόθεσης προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους ή στη μελέτη του έργου, αλλά δεν έχει
εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση για την αξιοποίησή τους (απαλλοτρίωση εκτάσεων, πρόβλεψη
αποζημίωσης ιδιοκτητών κτλ.), ή εάν δεν προβλέπονται καθόλου τέτοιοι χώροι στα συμβατικά τεύχη του
έργου, η Υπηρεσία θα αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα τα θέματα αυτά, μετά από σχετική εισήγηση του
Αναδόχου.
Εφιστάται η προσοχή στην απόθεση βραχωδών προϊόντων, προϊόντων αποξηλώσεων σκυροδεμάτων ή /
και προϊόντων αποξηλώσεων ασφαλτικών ταπήτων.
Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται με γαιώδεις στρώσεις πάχους τουλάχιστον 0,50 m για να
εξασφαλίζονται συνθήκες επαναβλάστησης (φυσικής ή τεχνητής στους χώρους απόθεσης).

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

Τα προβλεπόμενα προς ενσωμάτωση προϊόντα εκσκαφών για την κατασκευή επιχωμάτων, λιθορριπών,
εξυγιαντικών στρώσεων κλπ. θα ελέγχονται εργαστηριακώς σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις οικείες
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
Η Υπηρεσία θα ελέγχει επίσης τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν τις αποθέσεις των προϊόντων
εκσκαφών (προσωρινές και οριστικές), καθώς και τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους ελάχιστους όρους
και απαιτήσεις διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών της παρούσας Προδιαγραφής.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον περιορισμό τους

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση), αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Φθαρμένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής / μέτριας ποιότητας
οδόστρωμα των εργοταξιακών οδών).
 Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.
 Ελλιπής σήμανση εργοταξιακών χώρων.

8
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 Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδομένα των εργοταξιακών οδών.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
 Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας, που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
πριν τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπομένου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλκοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας περί ελαχίστων μέτρων ασφάλειας στα
εργοτάξια (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τους
αποθεσιοθαλάμους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας Προδιαγραφής επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
 Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση
πλην εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συμβατικά στοιχεία
του έργου ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκαρσίων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών
αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστιακών ή
αστικών ζωνών θα είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται και
από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από τη διέλευση βαρέων φορτωμένων
οχημάτων στις οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα
επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών και αξιοποίησης αποθεσιοθαλάμων για τα έργα οδοποιίας
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στα αντικείμενα των εκσκαφών πάσης φύσεως και κατασκευής επιχωμάτων.
Για τα υδραυλικά έργα επιμετράται ιδιαιτέρως η διάστρωση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών στους
εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους. Οι σχετικές ποσότητες προκύπτουν από το ισοζύγιο εκσκαφώνεπιχώσεων βάσει πινάκων χωματισμών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφών αξιοποίησης αποθεσιοθαλάμων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
α. Η καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και συγκεκριμένα :
 Η μεταφορά από τη θέση εκσκαφής μέχρι τους χώρους προσωρινής ή οριστικής απόθεσης, με
βάση την πραγματική απόσταση μεταφοράς, όπως θα προκύπτει από σχετικό πρακτικό που θα
υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
 Η μεταφορά επίσης από τους χώρους προσωρινής απόθεσης μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσης,
υπό την προϋπόθεση ότι η προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφών προβλέπεται από τη
μελέτη ή / και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.
β. Η φόρτωση προϊόντων εκσκαφών επί αυτοκινήτου και συγκεκριμένα:
 Η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών που αποτίθενται προσωρινά, προκειμένου να
ενσωματωθούν αργότερα στο έργο, επιμετράται δε μόνον στην περίπτωση που προβλέπεται
από τη μελέτη ή / και τους λοιπούς συμβατικούς όρους.
γ. Η διάστρωση προϊόντων εκσκαφών στους χώρους απόθεσης και συγκεκριμένα:
 Η διάστρωση προσκομιζομένων προϊόντων εκσκαφών στους χώρους απόθεσης.
δ. Η ανάμιξη / επεξεργασία προϊόντων εκσκαφών και συγκεκριμένα:
 Οι εργασίες ανάμιξης / επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφών επιμετρώνται, κατά περίπτωση,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.
ε. Η διάνοιξη και αμμοχαλικόστρωση των οδών προσπέλασης και συγκεκριμένα:
 Οι εργασίες διάνοιξης και αμμοχαλικόστρωσης των οδών προσπέλασης προς τους χώρους
απόθεσης (εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι προσπελάσιμοι δια του υπάρχοντος οδικού
δικτύου).
Οι πάσης φύσεως λοιπές εργασίες καλύπτονται από τα περί εκσκαφών άρθρα και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-02-02-01-00.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση χώρων εκτός της ζώνης κατάληψης
του έργου για την απόληψη ή παραγωγή κατάλληλων για την κατασκευή υλικών επίχωσης και αδρανών,
όταν τα προϊόντα εκσκαφών του έργου δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για τον σκοπό αυτό.
Συμπεριλαμβάνεται η λήψη κατάλληλων υλικών από τις κοίτες ποταμών ή χειμάρρων (αμμοληψία κλπ.).
Οι χώροι λήψεως των υλικών χαρακτηρίζονται ως δανειοθάλαμοι, όταν για την εκμετάλλευση
χρησιμοποιούνται συνήθη χωματουργικά μηχανήματα (εκσκαφείς, προωθητές, φορτωτές) και ως λατομεία
όταν χρησιμοποιούνται εκρηκτικά ή / και κρουστικός / διατρητικός εξοπλισμός.
Η εκμετάλλευση δανειοθαλάμων / λατομικών θέσεων αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών σε υλικά
συγκεκριμένου εκάστοτε έργου και εντάσσεται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εργολαβίας.
Ως εκ τούτου στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια έτοιμων
υλικών (π.χ. θραυστών) από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις στην περιοχή του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τα πάσης φύσεως υλικά προέλευσης εργοταξιακών δανειοθαλάμων / λατομικών θέσεων θα πληρούν τις
απαιτήσεις των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501, που αφορούν τις εργασίες / κατασκευές στις οποίες θα
ενσωματώνονται τα υλικά αυτά.
Κατά περίπτωση (κατασκευή επιχωμάτων, στρώσεων έδρασης, στραγγιστικών στρώσεων ή παραγωγή
αδρανών οδοστρωσίας, σκυροδεμάτων κλπ.), έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι για
τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών (κοκκομετρική διαβάθμιση, υγεία πετρώματος, όρια Atterberg
κλπ.).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Επισημαίνεται ότι η εκμετάλλευση των χώρων απόληψης κατάλληλων υλικών θα γίνεται μόνο για τις ανάγκες
του έργου.
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Απαγορεύεται ως εκ τούτου η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο υλικών προς τρίτους από τον Ανάδοχο.
Οι χώροι απόληψης των υλικών θα είναι κατ’ αρχήν εκείνοι που προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.

5.1

Εκμετάλλευση λατομικών θέσεων

Η λειτουργία των λατομείων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (ΦΕΚ Β 931/84). Ο χρόνος λειτουργίας του εργοταξιακού λατομείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
χρόνο αποπεράτωσης του έργου.
Απαγορεύεται η εμπορία των παραγόμενων υλικών από τον Ανάδοχο ή η διάθεσή τους κατά οποιονδήποτε
τρόπο σε ιδιώτες.
5.1.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Η εκμετάλλευση λατομικών θέσεων απαιτεί σειρά προεργασιών και αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να γίνουν πριν από τη δημοπράτηση του έργου από τη
Δημοπρατούσα Αρχή ή από τον Ανάδοχο του έργου, εφ' όσον προτίθεται να προχωρήσει σε ιδιοπαραγωγή
αδρανών υλικών και λάβει τη σχετική έγκριση από την Υπηρεσία.
Σε γενικές γραμμές απαιτούνται τα εξής:
 Εκτίμηση των ποσοτήτων θραυστών υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.
 Διερεύνηση της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών για την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων
ανάπτυξης λατομείων, εκπόνηση αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης και τοπογραφική
αποτύπωση των θέσεων.
 Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και υποβολή προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (π.χ. Δ/νσεις ΠΕ.Χ.Ω. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) για την έκδοση των
περιβαλλοντικών όρων.
 Διενέργεια απαλλοτρίωσης του χώρου και των απαιτούμενων οδών προσπέλασης, στην
περίπτωση που η έκταση δεν ανήκει στο Δημόσιο.
 Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να μην κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η σύμβαση για
εγκατάσταση λατομείου, αλλά μπορεί να προμηθευτεί αδρανή υλικά από το εμπόριο ή από άλλη
πηγή. Δεν επιτρέπεται, όμως, να υποβάλλει αίτημα για εγκατάσταση λατομείου σε άλλη θέση,
εκτός αν τεκμηριώσει, ότι η θέση που έχει επιλέξει η Υπηρεσία δεν έχει τα κατάλληλα υλικά ή
δεν έχει υλικά στην απαιτούμενη για το έργο ποσότητα.
Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία δεν έχει εξασφαλίσει, ως ανωτέρω, θέση λατομείου, ο Ανάδοχος μπορεί
να υποβάλλει σχετικό αίτημα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από στοιχεία, που θα τεκμηριώνουν την
καταλληλότητα της προτεινόμενης έκτασης. Μετά την, κατ’ αρχήν, αποδοχή του αιτήματος από την
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του στις ανωτέρω αναφερόμενες προκαταρκτικές εργασίες.
Εναλλακτικά είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να εκμισθώσει ή να αγοράσει με δαπάνες του την απαιτούμενη
έκταση.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εγκατάσταση και
τη λειτουργία του λατομείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται τα αναγκαία για την εκτέλεση
του έργου αδρανή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη αποδοχής του
αιτήματος από την Υπηρεσία.
5.1.2 Ανάπτυξη λατομικής θέσης – παραγωγή υλικών
Τα επιμέρους στάδια των εργασιών και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:
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α. Σύνταξη μελέτης εκμετάλλευσης της λατομικής θέσης (βαθμίδες εξόρυξης, γομώσεις εκρηκτικών κλπ.).
β. Εγκατάσταση του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού (θραυστήρες, κόσκινα, διαλογείς κλπ.).
γ. Αποψίλωση περιοχής και απομάκρυνση ακατάλληλων επιφανειακών εδαφικών υλικών (αγόνων).
δ. Διαδικασίες εξόρυξης - παραγωγής.
Θα εκτελούνται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τη μελέτη εκμετάλλευσης, με αυστηρή τήρηση των
ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων περί χρήσης εκρηκτικών.
 Τυχόν απαντώμενες ενστρώσεις αργιλικών υλικών, θα αφαιρούνται με εκσκαφέα ή φορτωτή και
θα αποτίθενται για ενδεχόμενη αξιοποίηση ή θα φορτώνονται και θα απορρίπτονται στους
προβλεπόμενους χώρους απόθεσης.
 Ο λατομικός χώρος θα προστατεύεται από εισροή ομβρίων υδάτων και θα αποστραγγίζεται
επαρκώς.
 Καθ’ όλη τη διάρκεια εξόρυξης υλικού θα διεξάγονται οι ποιοτικοί έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 6 της παρούσας.
 Η διάταξη και σύνθεση του εξοπλισμού θραύσεως (σπαστήρες πρόθραυσης, μετάθραυσης,
τριβεία, κόσκινα, τροφοδότες κλπ.) θα εξασφαλίζει την παραγωγή των απαιτούμενων
διαβαθμίσεων αδρανών, εντός των ορίων της κοκκομετρικής διαβάθμισης που προβλέπουν οι
σχετικές προδιαγραφές.
Εφιστάται η προσοχή στο ποσοστό της παραγόμενης παιπάλης, το οποίο σε περίπτωση
εφαρμογής μονοβάθμιας θραύσης είναι συνήθως υψηλό.
 Τα παραγόμενα θραυστά αδρανή θα αποθηκεύονται σε χωριστούς σωρούς στο χώρο του
λατομείου, μέχρι τη φόρτωση και τη μεταφορά τους στο έργο.
 Μετά την εξόρυξη των απαιτούμενων για το συγκεκριμένο έργο ποσοτήτων αδρανών ο
Ανάδοχος θα προβαίνει σε αποκατάσταση του χώρου, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς
όρους και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου.
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των οδών προσπέλασης στο χώρο του
λατομείου.

5.2

Εκμετάλλευση δανειοθαλάμων

Όταν τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του έργου για
κατασκευή επιχωμάτων κλπ., ο Ανάδοχος, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και υπό τις προϋποθέσεις της
παρούσας θα προβαίνει σε προμήθεια δανείων υλικών.
Κατάλληλοι δανειοθάλαμοι είναι αυτοί που τα υλικά τους πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέτουν οι
προδιαγραφές των εργασιών, στις οποίες προβλέπεται να ενσωματωθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις
των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Η διαπίστωση της καταλληλότητάς τους θα γίνεται
μετά από τους ελέγχους, που καθορίζονται στην παράγραφο 6 της παρούσας.
5.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Οι προκαταρκτικές εργασίες που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των δανειοθαλάμων και οι υποχρεώσεις
του Αναδόχου είναι αντίστοιχες των απαιτούμενων για τα λατομεία (βλ. παράγραφο 5.1).
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Επισημαίνονται επίσης και τα ακόλουθα:
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτείται και για τους χώρους απόληψης υλικών που ανήκουν
στο Δημόσιο.
 Η λήψη δανείων από θέσεις πλησίον οδών (π.χ. από δανειοτάφρους) επιτρέπεται μόνον όταν
το φρύδι του δανειοθαλάμου προς την πλευρά της οδού απέχει από τον πόδα του επιχώματος
περισσότερο από το τριπλάσιο του βάθους του δανειοθαλάμου και πάντως όχι λιγότερο από 2,5
μέτρα.
Γενικά, οι χωματοληψίες κατά μήκος οδικών έργων θα γίνονται κατά τρόπο, ώστε να μην υποβαθμίζεται το
αισθητικό περιβάλλον (τοπίο) και θα επιδιώκεται να εντάσσονται στην υποδομή των προβλεπόμενων από τη
μελέτη υδραυλικών ή άλλων έργων.
5.2.2 Ανάπτυξη – εκμετάλλευση
Τα επί μέρους στάδια των εργασιών και οι αντίστοιχες απαιτήσεις έχουν ως εξής:
 Σύνταξη έκθεσης μεθόδου / διαδικασιών εκμετάλλευσης του δανειοθαλάμου που προτίθεται να
εφαρμόσει ο Ανάδοχος, στην οποία εκτός των άλλων θα αναλύονται:
-

-

Τα προβλεπόμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
αποκατάσταση της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης.
Η διαμόρφωση των απαιτούμενων γεφυρώσεων, η αντιμετώπιση των κινδύνων διάβρωσης
και τα προβλεπόμενα μέτρα διευθέτησης τυχόν υπαρχόντων ρεμάτων.

 Διάνοιξη φρεάτων ή χανδάκων σε κατάλληλο κάνναβο δειγματοληψίας των υλικών,
προκειμένου να εκτελεσθούν οι δοκιμές κατάταξης.
Τα στοιχεία των εδαφικών τομών, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών,
συνοδευόμενα από υπολογισμούς ποσοτήτων απολήψιμων υλικών κατά κατηγορία, θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αλλαγή της μεθόδου εκμετάλλευσης του
δανειοθαλάμου ή και να απαγορεύσει τη συνέχιση εκμετάλλευσής του, εάν διαπιστώσει την
ύπαρξη στρώσεων ακατάλληλων υλικών.
 Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον (και το
πράσινο εάν η δανειοληψία απαιτήσει εργασίες καταστροφής χαμηλού ή ψηλού πρασίνου),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου για τους
δανειοθαλάμους.
Για τον σκοπό αυτόν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Η
εκτέλεση λοιπόν εργασιών αποκατάστασης (όπως επαναφυτεύσεις, διαμόρφωση βαθμίδων, ισοπεδώσεις
κτλ.), θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μελέτη ή / και τις εντολές της Υπηρεσίας, οι δε σχετικές
εργασίες θα επιμετρώνται ιδιαίτερα.

5.3

Λήψη υλικών από χείμαρρους – κοίτες ποταμών

Για την απόληψη υλικών από κοίτες χειμάρρων και ποταμών, απαιτείται σχετική έγκριση των Αρμόδιων
Αρχών (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).
Η υποβολή έκθεσης μεθοδολογίας απόληψης των υλικών είναι απαραίτητη για τη χορήγηση της σχετικής
άδειας. Στην έκθεση αυτή εκτός των άλλων θα αναλύονται τα εξής:
 Τα προβλεπόμενα μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών
αποκατάστασης της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της δανειοληψίας.
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 Οι προς απόληψη ποσότητες υλικών και οι θέσεις απόληψης.
 Οι επιπτώσεις της δανειοληψίας στη ροή των υδάτων.
 Τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της παραποτάμιας βλάστησης.
 Το βάθος και η έκταση απόληψης υλικών.
 Οι δυνατότητες υδραυλικής διευθέτησης του χειμάρρου, με κατάλληλη κλιμάκωση / κατανομή
της δανειοληψίας κατά μήκος της κοίτης και των πρανών (π.χ. συστηματική εκβάθυνση της
κοίτης).
Επισημαίνεται ότι η απόληψη θα γίνεται μόνον για τις ποσότητες και υπό τους όρους της σχετικής άδειας. Η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συνέχιση λήψης υλικών από χείμαρρους εάν δεν τηρούνται οι
όροι αυτοί.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Εάν δεν προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους η εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, οι απαιτούμενες δοκιμές των λαμβανομένων υλικών θα γίνονται με μέριμνα του Αναδόχου σε
εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ ή ιδιωτικά εργαστήρια της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

6.1

Προκαταρκτικοί έλεγχοι για την παραγωγή θραυστών υλικών

Η καταλληλότητα των πετρωμάτων για την παραγωγή των υλικών θα διαπιστώνεται με την εκτέλεση
δοκιμών Los Angeles, υδροφιλίας, αντοχής σε αποσάθρωση με θειικό μαγνήσιο (υγεία πετρώματος). Θα
προσδιορίζεται επίσης το ειδικό βάρος του πετρώματος.
Οι έλεγχοι αυτοί θα επαναλαμβάνονται και κατά τη φάση της εκμετάλλευσης.

6.2

Προκαταρκτικοί έλεγχοι για την απόληψη υλικών

Στη χωροθετημένη περιοχή του δανειοθαλάμου θα διανοίγονται φρέατα δειγματοληψίας σε κανονικό
κάνναβο, με μία κανονική κατανομή, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστον ένα ανά 30.000 m3 συνήθων υλικών
ή ένα ανά 15.000 m3 επίλεκτων υλικών. Κατ’ ελάχιστον θα λαμβάνονται δείγματα από 3 φρεάτια ανά
δανειοθάλαμο.
Σε περίπτωση μεταβλητής στρωματογραφίας θα λαμβάνονται δείγματα (στις θέσεις των φρεάτων) ανά
διακριτή στρώση.
Στα δείγματα θα εκτελούνται δοκιμές κατάταξης και θα υπολογίζεται η φυσική υγρασία, η βέλτιστη
συμπύκνωση σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο Proctor, καθώς και η κοκκομετρική διαβάθμιση.
Το είδος και η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων και δοκιμών καθορίζονται στις Προδιαγραφές
ΕΛΟΤ ΤΠ που αφορούν τις εργασίες ενσωμάτωσης των υλικών (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων, εξυγιαντικών
στρώσεων κλπ.).
Οι δειγματοληψίες θα γίνονται σε διαφορετικές θέσεις του δανειοθαλάμου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν
από τους ελέγχους, προκύψει μη συμμόρφωση των χαρακτηριστικών των υλικών με τα προβλεπόμενα στις
αντίστοιχες εργασίες ενσωμάτωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες κατάλληλες πηγές λήψης υλικών, ή
αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης των δανειοθαλάμων.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Μέτρα ασφαλείας
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Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
α. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση των έργων μηχανικός εξοπλισμός, τόσο του Αναδόχου, όσο και των
υπεργολάβων, θα είναι επαρκώς συντηρημένος, σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και θα απασχολούνται μόνον εκπαιδευμένοι χειριστές / οδηγοί, κάτοχοι των αδειών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ανά τύπο μηχανήματος / οχήματος.
β. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα επιθεωρείται από τεχνικούς του Αναδόχου, προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι τα συστήματα πέδησης, τα ελαστικά, οι προβολείς κλπ. συστήματα που άπτονται άμεσα της
ασφαλείας λειτουργούν ικανοποιητικά.
γ. Όταν τα χωματουργικά μηχανήματα είναι εκτός λειτουργίας ή ακινητοποιημένα, θα ευρίσκονται σε
ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένες και εδραζόμενες επί του εδάφους τις εκσκαπτικές,
φορτωτικές κτλ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών, κουβάδες φορτωτών και
εκσκαφέων, καρότσες ανατρεπόμενων αυτοκινήτων).
δ. Όταν οι αεροσυμπιεστές τίθενται εκτός λειτουργίας θα εκκενώνεται το αεριοφυλάκιο πεπιεσμένου
αέρα.
ε. Τα διατρητικά φορεία (βάγκον ντριλ) θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με κονιοσυλλέκτη.
στ. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο μηχανήματος (λ.χ. οι χειριστές των διατρητικών μηχανημάτων
θα είναι εφοδιασμένοι με ωτοασπίδες).
ζ. Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα σταθεροποιητικά
πέλματα του μηχανήματος.
η. Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις, για την
ανώτατη στάθμη θορύβου στη θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικημένες περιοχές).
θ. Θα εφαρμόζονται σχολαστικά οι ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς και χρήσεως εκρηκτικών υλών,
περί αντιμετώπισης αποτυχημένων εκρήξεων, περί προκαλούμενων δονήσεων κ.λ.π. (βλέπε
Βιβλιογραφία στο τέλος της παρούσας).

7.2

Προστασία περιβάλλοντος

Η εκμετάλλευση λατομικών θέσεων και δανειοθαλάμων έχει ως αποτέλεσμα δημιουργία σκόνης, θορύβου
και σημαντική διακίνηση οχημάτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης προς
τους περιοίκους κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών πλησίον κατοικημένων περιοχών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Λήψη μέτρων μείωσης της παραγόμενης σκόνης, με διαβροχή των οδών προσπέλασης στο
λατομείο, εγκατάσταση φίλτρων στους θραυστήρες και τα διατρητικά μηχανήματα (βάγκον
ντριλ).
 Απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων λατομείου σε κατάλληλες θέσεις και αξιοποίησή τους για
την αποκατάσταση διανοιχθέντων ορυγμάτων εκμετάλλευσης.

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

30677

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00:2009

 Αποφυγή διέλευσης φορτωμένων αυτοκινήτων από κατοικημένες περιοχές και αναζήτηση
εναλλακτικών διαδρομών.
 Υποχρέωση των οδηγών να καλύπτουν την καρότσα των αυτοκινήτων με μουσαμά.
Η τελική αποκατάσταση του τοπίου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων,
οι Περιβαλλοντικοί Όροι του και η σχετική μελέτη για την προστασία του περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εξόρυξη βραχωδών υλικών για την παραγωγή διαβαθμισμένων θραυστών αδρανών δεν επιμετράται
ιδιαιτέρως, καθ’ όσον αποτελεί μέρος του αντικειμένου των αντιστοίχων εργασιών (σκυροδέματα,
οδοστρωσία κλπ).
Όταν τα υλικά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, εξυγιαντικών στρώσεων,
λιθορριπών, στρώσεων στράγγισης ή στρώσεων έδρασης οδοστρώματος, οι εργασίες εκμετάλλευσης των
δανειοθαλάμων θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου της περαιωμένης εργασίας, στην
οποία ενσωματώνονται (λ.χ. όγκος επιχώματος).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Τα δάνεια προϊόντα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την διαβάθμιση και τις λοιπές ιδιότητές τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία

Διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας – πρόληψης ατυχημάτων
Αναφέρονται οι πλέον βασικές από τις ισχύουσες διατάξεις:
 Κανονισμός Λατομικών και Μεταλλευτικών Εργασιών (ΦΕΚ Β’ 931/84).
 Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών".
 Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγορά μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών".
 Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων".
 Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας".
 Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.3.1991) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ".
 Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση απ΄ τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/656/ΕΟΚ".
 Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας στην
εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ".
 Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων" σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
 Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ",
σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 130159/7.5.97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την Εγκύκλιο 11
(Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/ 19.5.97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τα εν λόγω Π.Δ.
 Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β/14-01-2003). Περί πρόληψης
και αντιμετώπισης εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ).

12

30679

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

ICS: 93.080.10

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION
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H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0701-00 «Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
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Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
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 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
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μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στους όρους τους οποίους πρέπει
να πληρούν τα υλικά κατασκευής των επιχωμάτων και ο τρόπος μεταφοράς τους επί τόπου της κατασκευής,
ο τρόπος κατασκευής αυτών και κάθε σχετική εργασία που αφορά στην κατασκευή νέων επιχωμάτων ή
συμπλήρωση υφισταμένων.
Η Προδιαγραφή αναφέρεται στα επιχώματα οδικών και σιδηροδρομικών έργων που κατασκευάζονται από
συνήθη υλικά. Δεν περιλαμβάνονται τα επιχώματα που κατασκευάζονται από ειδικά ελαφρά υλικά (π.χ.
ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, αφρώδες ελαφροσκυρόδεμα, διογκωμένη πολυστερίνη, διογκωμένη άργιλο ή
σχιστόλιθο, κυψελωτές κατασκευές, ελαστικά αυτοκινήτων, απορρίμματα πλαστικού κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

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

ΕΛΟΤ EN 1097-1

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

ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 13286-2

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

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 3: Test methods for
laboratory reference density and water content – Vibrocompression with
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controlled
parameters.
-Μίγματα
μη
σταθεροποιημένα
και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες – Μέρος 3: Εργαστηριακές μέθοδοι
δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό - Δονητική θλίψη υπό ελεγχόμενες παραμέτρους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

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

ΕΛΟΤ EN 932-1

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

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

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

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές . Μέρος 13: Δοκιμή φορτιζόμενης πλάκας.

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Γενικά

3.1.1 Επίχωμα
Είναι η υπερυψωμένη κατασκευή που δημιουργείται με διάστρωση και συμπύκνωση κατάλληλων εδαφικών
υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε, με τα μέσα συμπύκνωσης που
διατίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση. Η κατασκευή υλοποιείται σε τμήματα κατάλληλων
διαστάσεων, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης.
3.1.2 Γαιώδη επιχώματα
Είναι τα επιχώματα που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών υλικών, που
προέρχονται από γαιώδεις και ημιβραχώδεις εκσκαφές ορυγμάτων ή εκσκαφές δανειοθαλάμων.
3.1.3 Βραχώδη επιχώματα
Είναι τα επιχώματα που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση βραχωδών υλικών, που
προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκσκαφές σε βράχο.
3.1.4 Εξυγίανση εδαφικών υλικών έδρασης επιχωμάτων με σταθεροποίηση υδραυλικών
Είναι η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού, με την ανάμιξή του, (σε σχετικά μικρές
ποσότητες) με υδραυλικές κονίες (τσιμέντου ή / και ιπτάμενης τέφρας) ή με άσβεστο (υπό διάφορες μορφές
όπως, κόνεως υδρασβέστου ή κόνεως μη σβησμένης άσβεστου ή υδαρούς πολτού άσβεστου), συμπύκνωσή
του υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και συντήρηση του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
3.1.5 Χαλαρά εδάφη
Είναι οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα οργανικά εδάφη καθώς και τα εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
3.1.6 Συνεκτικά εδάφη
Είναι τα εδάφη με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγματος οπής 0.063 mm μεγαλύτερο
από 34% κ.β και δείκτη πλαστικότητας (πλαστικότητας), PI>7.
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3.1.7 Μη συνεκτικά εδάφη –κοκκώδη εδάφη
Είναι τα εδάφη με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγματος οπής 0.063 mm ίσο ή
μικρότερο του 34% κ.β. και δείκτη πλαστικότητας (πλαστικότητας), PI<7.
3.1.8 Χαλαρό πάχος στρώση επιχώματος
Είναι το προς συμπύκνωση πάχος της εκάστοτε διαστρωνομένης στρώσης.

3.2

Οδικά έργα

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

3.3

Σιδηροδρομικά έργα

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

3.4

Κατάταξη οδικών έργων ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής τα οδικά έργα, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται η κατάταξή
τους με ειδική αναφορά σε όρους δημοπράτησης ή άλλη έγγραφη κατάταξη από την Υπηρεσία,
κατατάσσονται βάσει ΟΜΟΕ/3 ως εξής:
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Πίνακας 1 – Λειτουργικά χαρακτηριστικά οδών
Ομάδα οδών

Κατηγορία οδού
Χαρακτηρισμός οδού

1

Α

Β
Γ
Δ
Ε

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

2

ΑΙ

Αυτοκινητόδρομος
Οδός ταχείας κυκλοφορίας

Α ΙΙ

Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών

Α ΙΙΙ

Οδός μεταξύ επαρχιών / οικισμών

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

Α ΙV

Οδός μεταξύ μικρών οικισμών
Συλλεκτήρια οδός

AV

Δευτερεύουσα οδός Αγροτική οδός

A VI

Τριτεύουσα οδός Δασική οδός

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

BI

Αστικός αυτοκινητόδρομος

B II

Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας

Σημείωση:

B IIΙ

Αστική αρτηρία

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

B IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός* ή εντός
σχεδίου (περιαστικές και αστικές) με βασική
λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα στην
εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.

Γ III

Αστική αρτηρία

Γ IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με
βασική λειτουργία στην πρόσβαση.

Δ IV

Συλλεκτήρια οδός

ΔV

Τοπική οδός

οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) με
βασική λειτουργία στην παραμονή.

ΕV

Τοπική οδός

Ε VI

Τοπική οδός κατοικιών

Σημείωση:

*νοούνται περιπτώσεις που επιτρέπεται η δόμηση από την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η δόμηση

3.5

Τμήματα επιχωμάτων

Τα επιχώματα οδικών και σιδηροδρομικών έργων αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον
παρακάτω Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 – Τμήματα επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΓΑΙΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Θεμέλιο

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

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

Πυρήνας

Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ
θεμελίου και στέψης.

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

Μεταβατικό τμήμα

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

Σιδηροδρομικό
έργο

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

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

Στέψη

Οδικό έργο

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

4

Απαιτήσεις

4.1

Προμήθεια και μεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωμάτων

Τα υλικά κατασκευής θα λαμβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, ή / και σηράγγων
και μόνον όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισμός των εργασιών
ορυγμάτων - σηράγγων - επιχωμάτων, με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτήν
απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους Δημοπράτησης ότι τα
προϊόντα μετά ορυγμάτων μιας περιοχής δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
επιχωμάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προμήθειά τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

4.2

Γαιώδη υλικά για την κατασκευή επιχωμάτων οδικών έργων

Για την κατασκευή επιχωμάτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν γαιώδη υλικά από τα προϊόντα εκσκαφής
ορυγμάτων, ή σηράγγων ή ακόμη και από επιχώματα που καθαιρούνται.

9

30688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Προτιμητέα για χρήση ως υλικά επιχωμάτων είναι αυτά που κατατάσσονται στις κατηγορίες A-1, A-2-4, A2-5 και A-3, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2 (βλέπε Πίνακα 3).
Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες των ανωτέρω υλικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
υλικά κατηγορίας A-2-6, A-2-7 και Α-4.
Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες
χρησιμοποιηθούν υλικά κατηγορίας Α-6 ή Α-7.

και

των

ανωτέρω

υλικών

μπορούν

να

Τέλος, σε περίπτωση έλλειψης επαρκών ποσοτήτων υλικών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, υλικά της
κατηγορίας Α-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον μετά από την σύνταξη ειδικής μελέτης.
 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχωμάτων τα ακόλουθα:
 Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, με ποσοστό σε οργανικά υλικά >5% κ.β. ή όταν το όριο
υδαρότητας του εδάφους μετά από ξήρανσή του στον φούρνο, είναι κατά 75% μικρότερο από το
όριο υδαρότητάς του πριν από την ξήρανση.
 Λεπτόκοκκα εδάφη που παρουσιάζουν τάση διόγκωσης >100 kPa, σε συνδυασμό με
παραμόρφωση ελεύθερης διόγκωσης >3% κατά την δοκιμή CBR (βλ. παράγραφο 6.2).
 Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη με περιεχόμενο ποσοστό
διατομικής γης ή φυλλαρίων μαρμαρυγίας μεγαλύτερο του 20%.
 Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 2%.
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά υποπροϊόντα που περιέχουν ρύπους).
Η κατασκευή του επιχώματος και ειδικότερα ο τρόπος συμπύκνωσης καθορίζονται από την μελέτη,
ανάλογα με το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται για το σώμα του επιχώματος.
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6 μεγ.
0
Λιθώδη τεμάχια
αμμοχάλικων και
άμμου

50 μεγ.
25 μεγ.

50 μεγ.
30 μεγ.
15 μεγ.

41 ελαχ.

40 μεγ.

A-2-6

40 μεγ.

35 μεγ.

Α-2

41 ελαχ.

35 μεγ.

A-2-7

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

35 μεγ.

A-2-5

35 μεγ.

A-2-4

Εξαιρετικά έως καλά

ΝΡ
0
Λεπτά
υλικά

51 ελαχ.
10 μεγ.

Α-3

10 μεγ.
8 μεγ.

40 ελαχ.

36 ελαχ.

40 μεγ.

36 ελαχ.

Αποδεκτά έως πτωχά

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

41 ελαχ.

36 ελαχ.

11 ελαχ. †
20 μεγ.
Αργιλικά εδάφη

41 ελαχ.

36 ελαχ.

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

11

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

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

A-1-b

Α-1-a

Α-1

Κοκκώδη υλικά (35% λιγότερο διερχόμενα από κόσκινο Ν200)

Κατάταξη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Πίνακας 3 – Κατηγοριοποίηση εδαφών, εδαφικών υλικών και αδρανών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

Γενική κατάταξη

ΕΛΟΤ

Κατάταξη κατά ομάδες *
Ανάλυση κοσκίνων:
ποσοστό
% διερχομένων:
Νο10 (2,00mm)
Νο40 (0,425mm)
Νο200 (0,075mm)
Χαρακτηριστικά
κλάσματος διερχομένου
από το κόσκινο Ν40
(0,425 mm)
Όριο υδαρότητας
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Γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης έδρασης του οδοστρώματος

1. Τα γαιώδη υλικά για την στρώση έδρασης του οδοστρώματος σε επιχώματα οδικών έργων, από πλευράς
καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες (Ε0, Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4) που δίδονται στον
Πίνακα 4.
2. Εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς από τη μελέτη, είναι δυνατή η κατασκευή της στρώσης έδρασης με υλικά
κατηγορίας Ε3 και Ε4.
3. Τα Υλικά κατηγορίας Ε0, απαγορεύεται γενικά να χρησιμοποιούνται για την στρώση έδρασης, χωρίς
προηγουμένως να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση).
4. Το πάχος του οδοστρώματος καθορίζεται από την μελέτη ανάλογα και με το είδος του υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί για την στρώση έδρασης.
Πίνακας 4 – Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών

Α/
Α

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Χαρακτηριστικά
υλικού

Όρια
Αtterberg

Μέγιστη
πυκνότητα
κατά την
τροποποιημένη
δοκιμή
συμπύκνωσης
Mg/m3

1

2

3

4

5

Μέγιστος κόκκος
<80 mm
1

Ε4

Διερχόμενο % από
το κόσκινο ISO

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

Ε3

Διερχόμενο % από
κόσκινο ISO 565

ανοίγματος 0,063
mm <25%

3

Ε2

4

5

12

Ε1

Ε0

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

6

7

8

>20

και
ΡΙ<10

και
μηδενική
διόγκωση(2)

LL<30

>10

και

και
μηδενική
διόγκωση(2)

ΡΙ<10

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1%

Κατάλληλο

<3%

Αποδεκτό

>5
LL<40

>19.4

και
διόγκωση(2)
<2%

>16.0

και
διόγκωση(2)
<3%

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

Περιεκτικότητα
σε οργανικά(3)

LL<30

Μέγιστος κόκκος
<100 mm
Διερχόμενο % από
το κόσκινο ISO

CBR(1)

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησης
τους για
επιχώματα

LL<40
ή
LL<65
και

>3

ΡΙ<(0,6x
LL-9)

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες.

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

CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας.

(2)

Κατά τη δοκιμή CBR.

(3)

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

LL = Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5)
PI = Δείκτης Πλαστιμότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6)
Κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm (το πλησιέστερο προς το κόσκινο Νο 200 κατά AASHTO ανοίγματος βροχίδας 0,074 mm)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή CBR προσδιορίζεται σύμφωνα με τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών
Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιμίων, τα οποία συμπυκνώνονται στο 90% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης
Δοκιμής Συμπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών. Κατ' εξαίρεση επί
φυσικώς συγκολλημένων εδαφών και για έργα σε όρυγμα, για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείμενης
στρώσης" οδοστρωμάτων θα γίνεται συμπληρωματικά και προσδιορισμός του CBR με δοκιμή "επί τόπου".

4.4

Υλικά γαιωδών επιχωμάτων σιδηροδρομικών έργων

Τα εδάφη κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ως
υλικών επιχωμάτων ή στρώσης διαμόρφωσης σιδηροδρομικών έργων:
1. Υλικά που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων ή
“στρώσης διαμόρφωσης” σιδηροδρομικών έργων, σύμφωνα με τον πίνακα 5.
 Υλικά “ακατάλληλα” (κατηγορίας ΣΕ 0) των υποκατηγοριών 0.1 έως και 0.6.
 Υλικά “κακά” (κατηγορίας ΣΕ 1) των υποκατηγοριών 1.1.α και 1.2.
2. Υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις για την κατασκευή “στρώσης
διαμόρφωσης” (μόνο σε περίπτωση ορυγμάτων) ή επιχωμάτων:
Ι.Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:
 Υλικά “κακά” (κατηγορίας ΣΕ 1), υποκατηγορίας 1.1.β.
 Υλικά των υποκατηγοριών 1.3, 1.4 και 1.5.
 Υλικά των υποκατηγοριών 2.1 και 2.2.
ΙΙ.

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


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



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



Θα γίνεται κατασκευή της “στέψης” των επιχωμάτων από υλικά ανώτερης κατηγορίας.
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3. Υλικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή επιχωμάτων, ή
“στρώσης διαμόρφωσης”, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.
 Υλικά της υποκατηγορίας 2.3.
 Υλικά “καλά” (κατηγορίας ΣΕ 3) των υποκατηγοριών 3.1 και 3.2.
Προκειμένου περί κοκκώδους υλικού, η μέγιστη διάσταση (Dmax) κόκκου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της στρώσης διαμόρφωσης σιδηροδρομικών έργων είναι ίση
προς 200 mm.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα γαιώδη επιχώματα σιδηροδρομικών έργων εδράζονται επί κορεσμένου
εδάφους, η κατώτερη στρώση του γαιώδους επιχώματος (θεμέλιο), θα κατασκευάζεται με υλικό
κατηγορίας ΣΕ 3. Έπ’ αυτής πλέον θα γίνεται η κατασκευή των τμημάτων του πυρήνα και της στέψης με
κατάλληλα, για τα σχετικά τμήματα υλικά και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου.
Για την κατασκευή της υποδομής των σιδηροδρομικών έργων τα εδαφικά υλικά κατατάσσονται στις
κατηγορίες ΣΕ 0 έως ΣΕ 3, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, ανάλογα με τα γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά και
τις τοπικές υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες (όπως παρουσιάζονται πιο κάτω).
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Πίνακας 5 – Κατηγορίες και υποκατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών για τα σιδηροδρομικά έργα

α/α
Υποκατηγορίας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0.1

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

0.2

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

0.3

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

0.4

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

0.5

Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά
υποπροϊόντα).

0.6

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

Υδρογεωλογ
ικές και
υδρολογικές
συνθήκες(9)

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησή
ς τους για
επιχώματα

-

ΣΕ 0

Ακατάλληλο

ΣΕ 1

Κακό

-

ΣΕ 1

Κακό

Κακές

ΣΕ 1

Kακό

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

(1)

Με L.L. > 35

(2)

Mε L.L. ≤ 35

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

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Υδρογεωλογ
ικές και
υδρολογικές
συνθήκες(9)

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Παρατηρήσεις
ως προς τη
δυνατότητα
χρησιμοποίησή
ς τους για
επιχώματα

Καλές

ΣΕ 2

Μέτριο

1.5

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

2.1

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

2.2

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

Κακές

ΣΕ 2

Μέτριο

2.3

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

Καλές

ΣΕ 3

Καλό

3.1

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

3.2

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

ΣΕ 3

Καλό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1) Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν το κλάσμα του εδαφικού υλικού που είναι μικρότερο από 60 mm
(2) Κόσκινο ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm
(3) ΕΛΟΤ EN 1097-2.
(4) Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού: ΕΛΟΤ EN 1097-1.
(5) Cu: Συντελεστής ανομοιομορφίας διαβάθμισης. Cu = d60/d10, όπου d60 και d10 οι διαστάσεις ανοιγμάτων
κόσκινου σε mm που αντιστοιχούν σε διερχόμενα ποσοστά κ.β. 60% και 10% αντίστοιχα.
(6) Κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης ΕΛΟΤ EN 13286-2.
(7) Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (C.B.R.) ,που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο
12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιμίων συμπυκνωθέντων
στο 95% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) με
την βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών.
(8) Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της “υγρής οξείδωσης” (Μέθοδος AASHTO T 194).
(9) Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, αν πληρούνται οι ακόλουθες
συνθήκες:
Αν η ανωτέρα στρώση του υπόψη εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του υψηλότερου υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα. (Αυτή η στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα θα υπολογίζεται για δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Συνθήκες βροχόπτωσης 10ετίας και εισρόφηση 2 mm ανά ώρα).
Για την κατασκευή της υποδομής νέου σιδηροδρομικού δικτύου, η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρούται:
α. Εάν η Ανώτατη Στάθμη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) απέχει από την στάθμη έδρασης του στρωτήρα
τουλάχιστον 1,60 m.
β. Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην “υποδομή” (εγκάρσια, κατά μήκος, ή κατακόρυφη).
γ. Εάν τα όμβρια αποχετεύονται σωστά από την “υποδομή” και εάν το εγκάρσιο και κατά μήκος σύστημα
απαγωγής των ομβρίων λειτουργεί κανονικά.
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Αν έστω και μία από τις τρεις αυτές συνθήκες δεν πληρούται, τότε οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες
πρέπει να χαρακτηρίζονται “κακές”.

4.5

Υλικά βραχωδών επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων

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

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

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

-

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

-

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

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

Διάσταση κόκκου (κόσκινο)

1

2

Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος [%]
3

1

D

90 - 100

2

D/4

45 - 60

3

D/16

25 - 45

4

D/64

15 - 35

Όπου D = Η μέγιστη διάσταση κόκκου.
4. H Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει μεταβολή των παραπάνω ορίων, με βάση τα συμπεράσματα και τις
παρατηρήσεις από την κατασκευή του Δοκιμαστικού Επιχώματος, για το οποίο γίνεται αναφορά στην
παρακάτω παράγραφο 5.4.
4.5.4 Μορφή κόκκων
Ακατάλληλη θεωρείται η μορφή που έχουν οι κόκκοι, όταν ισχύει η σχέση:
Error! t 3
όπου :
L=

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

G=

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

Ε=

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

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

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαμβάνει μέτρα, ώστε το
σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή επιχωμάτων
ή άλλων ωφέλιμων κατασκευών.
Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους, απ’ όπου αργότερα, θα
μεταφέρονται στις καθορισμένες θέσεις (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00).
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες αντίστοιχες
ποσότητες δανείων.

5.1

Κατασκευή γαιωδών και βραχωδών επιχωμάτων

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

Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος.

2.

Κατασκευή Δοκιμαστικού Τμήματος.

3.

Διάστρωση υλικών επιχωμάτων.

4.

Συμπύκνωση κατά στρώσεις.

5.1.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης γαιωδών επιχωμάτων
Πριν από τη διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών των επιχωμάτων θα γίνεται ο καθαρισμός, η εκρίζωση
και η απομάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή φυτικής γης (θάμνοι, ρίζες, ριζόχωμα, φυτική
γη με υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ' όλο το βάθος που απαιτείται και θα κατασκευάζεται μέρος του
θεμελίου του επιχώματος, από κατάλληλα υλικά σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Ως ακατάλληλα επιφανειακά υλικά, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη διάστρωση των υλικών
του επιχώματος, θεωρούνται τα ακόλουθα:
 Εδαφικά υλικά που περιέχουν οργανικά υλικά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 5 κ.β.
 Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)
 Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)
 Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιομηχανικά απόβλητα)
Εάν είναι αναγκαία η κατασκευή επιχώματος απ’ ευθείας σε ασταθή, διαταραγμένα εδάφη, η επάνω σε
μαλακές αργίλους, θα λαμβάνονται μέτρα για την σταθεροποίηση ή απομάκρυνση του υλικού αυτού,
σύμφωνα με ειδική γεωτεχνική μελέτη. Αν μέχρι βάθους 1,0 m από τη στάθμη έδρασης του επιχώματος
υπάρχει βράχος, τότε μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του
επιχώματος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε πυθμένες κοιλάδων και υγρές πλαγιές πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποστράγγιση και γενικά για
τον περιορισμό και απαγωγή των επιφανειακών υδάτων (ρυάκια κλπ), καθώς και των πηγαίων και υπόγειων
υδάτων. Σε εδάφη κορεσμένα ή / και ευπαθή στο νερό, το τμήμα του θεμελίου των επιχωμάτων πρέπει να
κατασκευάζεται από ευχερώς αποστραγγιζόμενα υλικά (κατηγοριών Ε2, Ε3, Ε4 ή Α1.Α2 κατά AASHTO ή
βραχώδη προϊόντα ορυγμάτων), σε συνδυασμό με αποστραγγιστικές στρώσεις για την αποφυγή ανόδου του
νερού των τριχοειδών. Παράλληλα θα εξασφαλίζεται η λειτουργία «φίλτρου» μεταξύ του θεμελίου και του
υπερκείμενου πυρήνα του επιχώματος.
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Γενικά απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει μαλακώσει από τη βροχή ή την
κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, το υλικό είτε θα αντικαθίσταται είτε θα
επανασυμπυκνώνεται μετά τον περιορισμό του ποσοστού υγρασίας για την επίτευξη βέλτιστης
συμπύκνωσης.
Όταν τα επιχώματα εδράζονται σε έδαφος υψηλής εγκάρσιας κλίσης (π.χ. i ≥ 20%) ή σε ήδη
κατασκευασμένα επιχώματα, απαιτείται, κλιμακωτή εκσκαφή της επιφάνειας έδρασης (αναβαθμοί), σύμφωνα
με τη μελέτη εφαρμογής ή τις εντολές της Υπηρεσίας.
Βαθμίδες αγκύρωσης θα κατασκευάζονται επίσης και στις περιπτώσεις διαπλάτυνσης επιχωμάτων καθώς
και στις περιπτώσεις κατασκευής του επιχώματος σε δυο φάσεις.
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ’ ευθείας σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα ή
πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης, με
στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υπάρχοντος υλικού. Όταν υπάρχει βράχος κοντά στη στάθμη έδρασης
του επιχώματος αυτού, μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του
επιχώματος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στον βράχο, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος θα συμπυκνώνεται επιμελώς σε πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο προς το
90% της μέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης (Proctor
modified): ΥΠΕΧΩΔΕ E105-86 Μέθοδος 11 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2. Αναλυτικότερα έχουν εφαρμογή τα
εξής:
ΜΕΘΟΔΟΣ Α :

Για εδαφικό υλικό με ποσοστό κόκκων μικρότερο ή ίσο προς 7% 6% σε κόκκους
μεγαλύτερους από 4mm συγκρατούμενο (προσαρμογή κατ’ εκτίμηση από άνοιγμα 4.76 σε
4 mm).

ΜΕΘΟΔΟΣ Δ :

Για εδαφικό υλικό με ποσοστό 8% σε κόκκους μεγαλύτερους από 4 mm διερχόμενο από το
κόσκινο ανοίγματος 19 mm 100%.

Η συμπύκνωση αυτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική γεωτεχνική μελέτη, θα εκτείνεται σε βάθος
τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέραν από το πόδι του επιχώματος, ή μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης,
όταν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους.
Σε κατασκευές επιχωμάτων υπερύψωσης παλαιών υφιστάμενων οδών, όταν η διαφορά στάθμης μεταξύ των
επιφανειών κύλισης παλαιάς και νέας οδού είναι μικρότερη από το συνολικό πάχος του προτεινομένου
οδοστρώματος, (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώματος Σ.Σ.Ο.), τότε η
τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα ανακυκλώνεται (φρεζάρισμα, απομάκρυνση, ενσωμάτωση
ή επαναχρησιμοποίηση του υλικού), σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.

5.2

Διάστρωση επιχωμάτων

5.2.1 Διάστρωση γαιωδών επιχωμάτων
Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης ακολουθεί η διάστρωση των στρώσεων του επιχώματος
με τα κατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας.
Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την άνω επιφάνεια του επιχώματος και ομοιόμορφου
πάχους, τέτοιου ώστε, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης σε όλο το πάχος.
Τα διάφορα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή επιχωμάτων θα αξιολογούνται, ώστε τα καλύτερης
ποιότητας υλικά να διαστρώνονται στις ανώτερες στρώσεις των επιχωμάτων και ιδιαίτερα στη στρώση
έδρασης.
Δεν θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς
τις απαιτήσεις συμπύκνωσης και σταθερότητας. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση
υγρασίας, (π.χ. λόγω διήθησης υδάτων), δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόμενης.
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Τα επιχώματα επί εδαφών μικρής φέρουσας ικανότητας αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης. Μεγάλη
προσοχή πρέπει να δοθεί στη μη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους (με κατάλληλη
διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων) για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των
οχημάτων μεταφοράς υλικού και των μηχανημάτων συμπύκνωσης.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέμενων υλικών και μέσων
συμπύκνωσης, θα είναι δε για τα γαιώδη υλικά μικρότερο των 30 cm. Είναι δυνατό, μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, να επιτραπεί και μεγαλύτερο πάχος στρώσεων, εφ΄ όσον διατίθενται τα κατάλληλα μηχανήματα
για την επίτευξη ομοιόμορφης πυκνότητας σε όλο το πάχος της στρώσης και με την προϋπόθεση ότι έχει
κατασκευασθεί επιτυχώς δοκιμαστικό τμήμα.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη και θα έχει την απαραίτητη
εγκάρσια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή
υπερβολικής διαβροχής του σώματος του επιχώματος (εν γένει παράλληλη ανύψωση ως προς την επίκλιση
της στέψης του επιχώματος).
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υπό κατασκευή επιχωμάτων και
ορυγμάτων από την επίδραση των ομβρίων και λοιπών αναβλύσεων νερών. Προς τούτο είναι απαραίτητη, η
διαμόρφωση επαρκών τάφρων και χανδάκων αποστράγγισης.
Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση κατασκευής των επιχωμάτων.
5.2.2 Πρόσθετες απαιτήσεις στην περίπτωση αργιλικών υλικών κατηγορίας Α-6, Α-7 ή Ε0
 Τα υλικά κάθε στρώσης θα είναι ομοιόμορφα με παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλιώς θα
αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την
εκσκαφή θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου με κατάλληλη διαλογή και να απομακρύνονται.
Ευμεγέθη συμπαγή αργιλικά τεμάχη (συσσωματώματα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή
θα πρέπει να θρυμματίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να αποφεύγεται η ανομοιομορφία
και ο κίνδυνος απώλειας της δομής των τεμαχών αυτών σε περίπτωση διαβροχής, μετά την
κατασκευή.
 Κατά την κατασκευή του επιχώματος θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την
προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγματοποιείται όταν οι καιρικές
συνθήκες το επιτρέπουν και εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η
παρατεταμένη έκθεση της προς συμπύκνωση στρώσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια
μεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση
της απορροής. Εάν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από διαβροχή δεν θα γίνεται
διάστρωση της επόμενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούμενων ιδιοτήτων. Η
αποκατάσταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε με αναμόχλευση και επανασυμπύκνωση με
διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής με απόξεση και
επανασυμπύκνωση του χαλαρωμένου τμήματος.
 Η διάστρωση και συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, παράλληλες
προς την υποδομή και ομοιόμορφου αρχικού πάχους (προ της συμπύκνωσης), όχι μεγαλύτερου
του 0,25 m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σε όλο το πάχος. Η
απαίτηση αυτή θα πρέπει να επαληθευθεί στο δοκιμαστικό επίχωμα.
 Αν η υγρασία του υλικού είναι διαφορετική της επιδιωκόμενης τιμής, τότε θα διορθώνεται με
κατάλληλη ύγρανση ή και ξήρανση.
Για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου κατασκευής αργιλικών επιχωμάτων, ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη
κατασκευής επιχωμάτων από αργιλικά υλικά, θα κατασκευάσει Δοκιμαστικό Επίχωμα με στόχο:
1. Την επιλογή του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης ώστε να επιτυγχάνεται αφ’ ενός
θρυμματισμός και ομογενοποίηση του διαστρωμένου υλικού, ομοιόμορφη κατανομή υγρασίας και ο
μέγιστος απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.
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2. Τον προσδιορισμό του απαιτούμενου αριθμού διελεύσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται ο μέγιστος
βαθμός συμπύκνωσης.
3. Τον προσδιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου πάχους στρώσεων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη
συμπύκνωση καθ’ ύψος του επιχώματος και η αποφυγή επιφανειών μειωμένης διατμητικής αντοχής
(λείες επιφάνειες, συγκέντρωση υγρασίας κτλ.).
Το Δοκιμαστικό Επίχωμα θα έχει διαστάσεις 20 m x 40 m και θα κατασκευασθεί αποκλειστικά από αργιλικά
εδαφικά υλικά εκσκαφής κατηγορίας Α-6, Α-7 ή Ε0. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση
Μεθοδολογία κατασκευής και ελέγχων παρακολούθησης των προτεινόμενων μεθόδων που θα πρέπει να
περιέχει κατ’ ελάχιστον:
 Τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και η
προέλευσή τους (Όρια Atterberg, φυσικά υγρασία, χαρακτηριστικά υγρασίας – ξηρής
πυκνότητας της τροποποιημένης δοκιμής Proctor, διατμητική αντοχή από δοκιμές CUPP
συμπυκνωμένων δειγμάτων στο 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας της τροποποιημένης
δοκιμής Proctor).
 Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού από τα
οποία να διαπιστώνεται η καταλληλότητά του.
 Περιγραφή των διεργασιών κατασκευής, όπως Μεταφορά – Διάστρωση – Διαβροχή ή Ξήρανση
– Συμπύκνωση.
 Τα πάχη στρώσεων που θα δοκιμασθούν και τα οποία θα ενδείκνυται για τον τύπου των υλικών
και του εξοπλισμού. Το πάχος των στρώσεων θα σχετίζεται με τον τύπο του εξοπλισμού, π.χ.
οδοντωτό τύμπανο – μήκος οδόντων.
 Τον τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής των στοιχείων κατασκευής του δοκιμαστικού
επιχώματος, όπως πάχος στρώσεων, αριθμός διελεύσεων, έλεγχος της υγρασίας
συμπύκνωσης κτλ.
 Περιγραφή των ελέγχων του βαθμού συμπύκνωσης (μετρήσεις της επί τόπου πυκνότητας και
υγρασίας, χωροστάθμιση επιφανειών σε σχέση με τον αριθμό διελεύσεων κτλ.).
Ο Ανάδοχος έχει την επιλογή να δοκιμάσει στην ίδια θέση Δοκιμαστικού Επιχώματος διαφορετικά εδαφικά
υλικά, διαφορετικό μηχανικό εξοπλισμό όπως και διαφορετικά πάχη στρώσεων. Ο ελάχιστος αριθμός
στρώσεων για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές θα είναι πέντε (5). Έλεγχοι της επιτόπου πυκνότητας και
υγρασίας θα γίνονται σε κάθε συμπυκνωμένη στρώση όπως και μέτρηση του πάχους πριν και μετά τη
συμπύκνωση. Σημειώνεται ότι έλεγχος της πυκνότητας επί τόπου θα γίνεται σε οπή που θα έχει βάθος
μεγαλύτερο από το βάθος της συμπυκνωμένης στρώσης κατά τουλάχιστον 5 cm έτσι ώστε να ελέγχεται η
πυκνότητα σε όλο το πάχος της στρώσης συμπεριλαμβανομένης και της διεπιφάνειας μεταξύ των
στρώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και ελέγχων του Δοκιμαστικού Επιχώματος ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
Έκθεση με όλα τα στοιχεία, αποτελέσματα και συμπεράσματα με βάση τα οποία θα οριστικοποιηθεί η
μέθοδος κατασκευής των επιχωμάτων, σε οτιδήποτε αφορά τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τον αριθμό
διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων.
5.2.3 Διάστρωση βραχωδών επιχωμάτων
Η διάστρωση των βραχωδών επιχωμάτων θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιόμορφου πάχους,
παράλληλες στην επιφάνεια έδρασης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να μορφώνεται με κατάλληλη
κλίση που να επιτρέπει άμεση αποστράγγιση / αποχέτευση.
Το τελικώς διαστρωμένο υλικό θα έχει ελάχιστη περιεκτικότητα λεπτόκοκκων υλικών 30-40%, ώστε να
δύναται αυτά να περιβάλλουν τις χονδρόκκοκες βραχώδεις μάζες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται ο
σχηματισμός κενών μεταξύ των λίθων. Γενικώς, το ύψος των λίθων (διαφορά ύψους κορυφής από τη βάση)
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε στρώσης.
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Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τμήμα ήδη διαστρωμένο της ίδιας στρώσης και
κοντά στο άκρο προώθησης (μέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται μέχρι το μέτωπο
κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο διαχωρισμός του. Το
πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται, ώστε να
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση.
Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέμενων υλικών και μέσων
συμπύκνωσης, θα πρέπει δε να είναι για τα βραχώδη υλικά μικρότερο των 40 cm. Είναι δυνατό, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και μεγαλύτερο χαλαρό πάχος στρώσεων, εφ΄ όσον διατίθενται τα
κατάλληλα μηχανήματα για την επίτευξη ομοιόμορφης πυκνότητας σε όλο το πάχος της στρώσης και στο
δοκιμαστικό τμήμα έχει αποδειχθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής.
Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

D15%
D50
< 5 και
< 25
S85
S50
όπου:
Dx = Το άνοιγμα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης.
Sx = Tο άνοιγμα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης.

5.3

Συμπύκνωση επιχωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών έργων

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

υπερμεγεθών

κόκκων

από

το

3. Επιλογή του καταλλήλου εξοπλισμού συμπύκνωσης, ως προς το βάρος, πλάτος, τις δυνατότητες
εφαρμογής δόνησης και καθορισμός βάσει των στοιχείων αυτών, του αριθμού διελεύσεων που
απαιτούνται για την προβλεπόμενη συμπύκνωση.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού συμπύκνωσης θα εφαρμόζεται η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης
Proctor (Ε 105-86 Μέθοδος 11), και ιδιαίτερα:
 Μέθοδος Α: Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο ανοίγματος 4 mm
μικρότερο ή ίσο προς 7%.
 Μέθοδος Δ: Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο διερχόμενο ποσοστό στο κόσκινο
ανοίγματος 19 mm 8% 100%.
Η συμπύκνωση της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε
πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του επιχώματος ή κατ' ελάχιστο μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, (όταν
υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους).
Σε περίπτωση που απαντώνται ασταθή εδάφη, ο τρόπος θεμελίωσης του επιχώματος στις θέσεις αυτές θα
καθορίζεται βάσει εδαφοτεχνικής μελέτης.
Ο τύπος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού
συμπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς συμπύκνωση εδάφους. Ο αριθμός διελεύσεων
εξαρτάται από τον τύπο του μηχανήματος, την ικανότητα αυτού και το πάχος της προς συμπύκνωση
στρώσης.
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Η συμπύκνωση γίνεται με διάφορες μεθόδους ανάλογα με το υλικό. Για άμμους και χαλίκια η συμπύκνωση
μπορεί να γίνει με δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. Για μετρίως συνεκτικά εδάφη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συμπυκνωτές με αεροθαλάμους ή με δόντια (κατσικοπόδαρα). Η συμπύκνωση της
αργίλου είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υγρασίας της είναι μεγαλύτερη από τη βέλτιστη (η οποία
βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστικότητας). Τα καλύτερα αποτελέσματα δίνουν οι συμπυκνωτές με δόντια,
κυρίως όταν η φυσική υγρασία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από το όριο πλαστικότητας. Για φυσικά αμμώδη
μη συνεκτικά εδάφη, η συμπύκνωση μπορεί να γίνει με δονητικό συμπυκνωτή ή με δυναμική συμπύκνωση.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού και στα μεν ευθύγραμμα τμήματα από έξω
προς τα μέσα, ενώ στις καμπύλες (με επίκλιση) από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη στάθμη. Σε κάθε
διαδρομή του οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν πλήρως το ίχνος της
προηγούμενης διέλευσής τους.
Κατά το τελευταίο στάδιο της συμπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται συμπυκνωτές με λείους
κυλίνδρους.
Η συμπύκνωση των υλικών (συνεκτικών ή μη) θα γίνεται υπό ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας ελαφρώς
χαμηλότερο της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμοζόμενα προς τις εκάστοτε
κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες.
Όταν η περιεχόμενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού δεν είναι η βέλτιστη προς συμπύκνωση, θα γίνεται
διαβροχή κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού (εάν απαιτείται αύξηση της
υγρασίας) ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνεται ξήρανση αυτού με αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά
εδαφικά υλικά ή με χημικά πρόσθετα όπως με μη σβησμένο ασβέστη, υδράσβεστο κλπ. μετά από σχετική
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα στην περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και η συμπύκνωση των υλικών
εκτελείται σε εποχή ξηρασίας ή υψηλών θερμοκρασιών, το υλικό κάθε στρώσης θα αναμοχλεύεται και θα
διαβρέχεται ομοιόμορφα πριν από τη συμπύκνωση, μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, η
οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπύκνωσης.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόμενη υγρασία είναι υπερβολική και ανώτερη της
βέλτιστης, τότε, θα επιδιώκεται η μείωση της περιεχόμενης υγρασίας μέχρι τη βέλτιστη με αναμόχλευση και
αερισμό, με τη βοήθεια ειδικών μηχανικών μέσων.
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφ΄ όσον αυτό εγκρίνεται από την Υπηρεσία, η ελάττωση της περιεχόμενης
υγρασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί με προσθήκη κατάλληλων υλικών (π.χ. ασβέστη ή υδρασβέστου).
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά την διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η
εκτέλεση εργασιών συμπύκνωσης.
Κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται τουλάχιστον στον καθοριζόμενο ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης και θα
ελέγχεται συνεχώς κατά το στάδιο της κατασκευής, με μέριμνα του Αναδόχου και παρουσία της Υπηρεσίας.
Όταν δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω βροχής, αυξημένης υγρασίας των υλικών,
παγετού ή βλάβης μηχανημάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών.
Στις περιπτώσεις μεγάλων επιχώσεων, εάν προβλέπεται από την μελέτη, τα επιχώματα θα διαπλατύνονται
αναλόγως του ύψους τους, μέχρι ενός μέτρου σε κάθε πλευρά, για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης σε ολόκληρο το πλάτος τους.
Όταν τα επιχώματα κατασκευάζονται χωρίς διαπλάτυνση, θα πρέπει να μειώνεται το πάχος διάστρωσης των
υλικών προς συμπύκνωσή τους, σε πλάτος περίπου 2,0 m από την επιφάνεια του πρανούς και να
χρησιμοποιούνται ελαφρότερα μηχανήματα (ενεργούνται από έξω προς τα μέσα) προκειμένου να
εξασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης.
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5.3.2 Μέθοδοι έλεγχου συμπύκνωσης
Η συμπύκνωση της σκάφης των χωματουργικών, και όλων των στρώσεων του επιχώματος, θα συνεχίζεται
μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα τουλάχιστον ίση με τα ποσοστά των εργαστηριακών τιμών (ΥΠΕΧΩΔΕ 10586 Μέθοδος 11, ΕΛΟΤ EN 13286-2) ανάλογα με το ύψος του επιχώματος. Για τον λόγο αυτό κατά τη
διάρκεια των εργασιών θα εκτελούνται έλεγχοι συμπύκνωσης και από τα αποτελέσματά τους θα ορίζεται ο
απαιτούμενος αριθμός διελεύσεων κατά περίπτωση υλικού. Εναλλακτικά συνιστάται η ευρεία χρήση
οργάνων μέτρησης της πυκνότητας επιτόπου με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων σύμφωνα με τα Πρότυπα
ASTM D2922-04 και ASTM D3017-04. Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται βαθμονόμηση για το εκάστοτε
υλικό, πράγμα που μπορεί να γίνει κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
1. Η κατασκευή θα διακόπτεται όσες φορές διαπιστώνονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω βροχής,
ύγρανσης των υλικών, παγετού ή προβλημάτων στη λειτουργία του εξοπλισμού.
2. Στις περιπτώσεις σημαντικών έργων (π.χ. κατηγοριών Ι και II της παρ 3.4), και εφ΄ όσον διατίθενται τα
απαιτούμενα όργανα, πέραν της κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων, η συμπύκνωση θα ελέγχεται
με τη μέθοδο δοκιμαστικής φόρτισης πλάκας. Κατά τη μέθοδο αυτήν η αντοχή του εδάφους
προσδιορίζεται από το μέτρο παραμόρφωσης (Ε), σύμφωνα με τη σχέση:
Ε=1,5P R/S [ΜΝ/m2]
Όπου

(1)

P= η εφαρμοζόμενη φόρτιση σε Ν
R= η ακτίνα της φορτιζόμενης κυκλικής πλάκας σε m
S= η καθίζηση της πλάκας σε m

Οι τιμές του μέτρου παραμόρφωσης που προκύπτουν κατά τη δεύτερη φόρτιση χαρακτηρίζονται ως Ε2. Σε
εδάφη υψηλής αναμενόμενης φέρουσας ικανότητας (π.χ. όταν περιέχονται λίθοι μεγαλύτεροι των 150 mm),
θα ενδείκνυται η χρησιμοποίηση πλάκας διαμέτρου 60 cm. Οι πλάκες φόρτισης Φ 60 cm είναι κατάλληλες και
για μαλακά συνεκτικά εδάφη, για τη μείωση πλάγιας διαρροής εδαφικών υλικών κατά τη δοκιμή που
αλλοιώνει το αποτέλεσμα.
Ο λόγος της τιμής δεύτερης φόρτισης προς την τιμή της πρώτης φόρτισης Ε2:Ε1 δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από 2,20. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τα βραχώδη εδάφη.
Ο βαθμός συμπύκνωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προκύπτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
αποτελέσματα με τη μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας (μέσος όρος τουλάχιστον δύο δοκιμών).
Πίνακας 7 – Ελάχιστη αντοχή συμπυκνωμένου εδάφους
Είδος εδάφους

Ε2 τιμή σε (MN/m2)

Για συνεκτικά εδάφη

30

Για στρώσεις έδρασης από συνεκτικά εδάφη

45

Για μη συνεκτικά εδάφη

60

Για στρώσεις έδρασης από μη συνεκτικά
εδάφη

120

3. Το μέτρο παραμόρφωσης E2,κατά τα ανωτέρω, συσχετίζεται με τον δείκτη CBR (σύμφωνα με το
Πρότυπο prEN-ISO 22476-13) ως εξής:
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Πίνακας 8 – Συσχετισμός CBR και μέτρου παραμόρφωσης εδαφών
Ελάχιστη τιμή EV2, (MN/m2) για

Είδος εδάφους

CBRt20

CBRt10

CBRt5

CBRt3

45

35

25

18

60

47

33

24

Για Συνεκτικά εδάφη
(1)

[διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 565
ανοίγματος 0,063 mm μεγαλύτερο από 34%
κ.β.]
Για Κοκκώδη εδάφη

(2)

[διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο
ISO 565 ανοίγματος 0,063 mm μέχρι 34% κ.β.]

5.3.3 Απαιτήσεις για τη συμπύκνωση γαιωδών επιχωμάτων
1. Γενικώς τα επιχώματα οδικών έργων (στέψη, πυρήνας, θεμέλιο), εφ’ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη
μελέτη, θα εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 90% της μέγιστης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
2. Για τα υλικά της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος, εφ΄ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη, θα
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
3. Για επιχώματα ύψους (Η>10 m) μεγαλύτερου από 10 m, σε οδικά έργα μεγάλης σπουδαιότητας (βλ. παρ.
3.4 κατηγορίες π.χ. Ι και ΙΙ), θα εφαρμόζεται συμπύκνωση με ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα
τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης Proctor.
4. Για επιχώματα σιδηροδρομικών Έργων από γαιώδη υλικά, οι στρώσεις θα συμπυκνώνονται σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την
τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor.
5.3.4 Συμπύκνωση επιχωμάτων από «ελευθέρως στραγγιζόμενα» υλικά
Σε περιπτώσεις κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά με ποσοστό κόκκων
μικρότερων από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχόμενου από το κόσκινο
ανοίγματος 0.063 mm) μέχρι 6% κ.β.], για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor δεν
παρέχει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, ο προσδιορισμός της απαιτούμενης
πυκνότητας θα γίνεται με βάση τη σχετική πυκνότητα (Dr),η οποία ορίζεται ως εξής:
Όπου η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως:

Dr

e max  e
e max  e min

x 100

όπου:
e

=

ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού

emax=

ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης
πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM D4254-00)

emin =

ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης
πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM D4253-00)
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 Γενικώς θα εφαρμόζεται σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, όταν προβλέπεται συμπύκνωση
90%.
 Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70%, όταν προβλέπεται συμπύκνωση 95% Proctor.
5.3.5 Απαιτήσεις για την συμπύκνωση βραχωδών επιχωμάτων
Η μέθοδος συμπύκνωσης που θα επιλεγεί πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού
συμπύκνωσης. Προς τούτο, θα επιλέγεται ανάλογα με την κοκκομετρία του υλικού και το πάχος της
στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του. Όταν προβλέπεται
σημαντικό επίχωμα (βλ. παράγραφο 3.4) από τη μελέτη του έργου, η εφαρμοστέα μεθοδολογία θα
προσδιορίζεται με βάση τα συμπεράσματα που θα συνάγονται κατά την κατασκευή του.
Κατάλληλος εξοπλισμός, θεωρείται ο ακόλουθος:
1. Βαρείς δονητικοί οδοστρωτήρες ρυμουλκούμενοι ή αυτοκινούμενοι στατικού γραμμικού φορτίου
τουλάχιστον 40 kg/cm. Ως στατικό γραμμικό φορτίο ορίζεται το φορτίο που αντιστοιχεί στο τύμπανο δια
του πλάτους του.
2. Στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους αποτελούμενους από δικτύωμα σιδηρών ράβδων (Grid Rollers)
βάρους 5,0-12,0 ton γραμμικού στατικού φορτίου 80 kg/cm.
3. Απαιτούμενοι οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με προεξοχές (κατσικοπόδαρα αυτοκινούμενα-Self-propelled
tamping rollers).
Γενικώς η συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του
εξοπλισμού συμπύκνωσης, η υποχώρηση δεν θα υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:
Πίνακας 9 – Κριτήριο αποδοχής συμπυκνωμένου εδάφους
Μέγιστη υποχώρηση μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του
οδοστρωτήρα (mm)
Τμήμα επιχώματος

Οδικά έργα
(με συμπύκν. 90% της
τροποπ. δοκιμής Proctor)

Οδικά και Σιδηροδρ. έργα (με
συμπύκν. 95% της τροποπ.
δοκιμής Proctor)

Θεμέλιο, πυρήνας

10,0

7,0

Μεταβατικό τμήμα

5,0

3,0

Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων, διαστάσεων 40x40 cm
από λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με κατάλληλη διαμόρφωση έδρασης, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας. Οι μάρτυρες θα τοποθετούνται στις θέσεις υψομετρικών ελέγχων της παραγράφου 5.6 (ανοχές
των περατωμένων επιφανειών βραχωδών επιχωμάτων) και μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της
ελεγχόμενης στρώσης θα αφαιρούνται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη συμπύκνωση σε ποσοστό 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor,
απαιτούνται έως 12 διελεύσεις φορτίου των 40 kg/cm, ενώ για βαθμό συμπύκνωσης 90% Proctor συνήθως
αρκούν 6 διελεύσεις.
5.3.6 Απαιτήσεις για τη συμπύκνωση της «Στρώσης Διαμόρφωσης» σιδηροδρομικών έργων
Η “στρώση διαμόρφωσης” των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον
ίση προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης (Ε 105-86, Δοκιμή 11).
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Σε περιπτώσεις κατασκευής "στρώσης διαμόρφωσης" από "ελευθέρως στραγγιζόμενα"* υλικά, για τα οποία
η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης (Ε 105-86 Δοκιμή 11) δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό
της μέγιστης πυκνότητας, θα εφαρμόζεται συμπύκνωση με "σχετική πυκνότητα" (Dr) τουλάχιστον 76%.
Το “μέτρο παραμόρφωσης” Ε2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός (σύμφωνα με το
Πρότυπο prEN-ISO 22476-13) στις περιπτώσεις αυτές θα είναι 80 MN/m3.

5.4

Δοκιμαστικά επιχώματα

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

5.5

Ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή επιχωμάτων

5.5.1 Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες
είναι αντίξοες και επηρεάζουν δυσμενώς την κατασκευή.
Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 2οC ή υπό
βροχή (μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αναμόχλευση της επιφανειακής στρώσης από την κίνηση των
βαρέων μηχανημάτων μεταφοράς και διάστρωσης).
5.5.2 Κυκλοφορία οχημάτων στο κατασκευαζόμενο γαιώδες επίχωμα
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώματος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα μέχρι να ολοκληρωθεί
η συμπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, οι κινήσεις θα προγραμματίζονται κατά τρόπο ώστε να μην
δημιουργούνται και αυλακώσεις τροχών.
Σκόπιμο επίσης είναι να μην κυκλοφορούνται συστηματικά ακόμη και τα ολοκληρωμένα τμήματα των
επιχωμάτων.
5.5.3 Καθορισμός ανώτατης τιμής επιτρεπόμενων καθιζήσεων
Το μέγεθος της μακροχρόνιας καθίζησης και η εξέλιξή της συναρτήσει του χρόνου, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλών επιχωμάτων σημαντικών έργων, και βάσει αυτών
θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα επιτάχυνσης της καθίζησης (π.χ. επιφόρτιση, αποστράγγιση της
θεμελίωσης).
Τα θέματα αυτά αναφέρονται επιγραμματικά και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
5.5.4 Πρανή
Η εφαρμοστέα κλίση των πρανών των επιχωμάτων εξαρτάται από το ύψος αυτών και από τη φύση του
υπεδάφους και του εδαφικού υλικού κατασκευής.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στον πίνακα 10.
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Πίνακας 10 – Κλίσεις πρανών επιχωμάτων (υ:β)
Ύψος πρανούς
επιχώματος

Περίπτωση

Κλίση πρανούς
[ύψος προς βάση]

(σε m)
Κατά γενικό κανόνα
(εφ΄ όσον το επιτρέπει το έδαφος)

Έως 1,5

1:3

από 1,5 έως 3,0

1:2

άνω των 3,00

2:3

Βραχώδη προϊόντα

1:1

Σε περίπτωση κινδύνου διαβρώσεως

1:3

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

β.

γ

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

≤…. 5

≥

≤

5

25

όπου : Da%= το άνοιγμα των βροχίδων (οπών) του κόσκινου από το οποίο διέρχεται ποσοστό a% κατά
βάρος του υλικού.

5.6

Απαιτήσεις υψομετρικής ακρίβειας στρώσεων επιχωμάτων

5.6.1 Γενικά - ανοχές στάθμης χωματουργικών
Η τελική επιφάνεια του επιχώματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη
μηκοτομικές κλίσεις και επικλίσεις με υψομετρικές ανοχές r 3 cm.
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Οι εγκάρσιες κλίσεις εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, θα είναι στα συνεκτικά μεν εδάφη
τουλάχιστον 4%, ενώ στα μη συνεκτικά τουλάχιστον 2%.
Τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας πέραν των ανωτέρω ορίων θα αποκαθίστανται, με αναμόχλευση,
προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου μόρφωση και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό χρονικό
διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θα επανασυμπυκνώνεται πριν από την έναρξη κατασκευής
των υπερκειμένων στρώσεων.
5.6.2 Υποχωρήσεις επιχωμάτων και επιχωματώσεων διαμόρφωσης χωρών
Οι διαστάσεις, κλίσεις, και τα υψόμετρα των επιχωμάτων οδών, σιδηροδρομικών έργων και επιχωματώσεων
διαμόρφωσης χώρων κλπ., που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης, αναφέρονται σε περαιωμένη
κατασκευή των έργων, αφού δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναμενόμενες συνιζήσεις του υλικού
επιχωμάτων – επιχωματώσεων διαμόρφωσης χώρων, καθώς και οι καθιζήσεις του εδάφους θεμελιώσεως
αυτών, από το φορτίο της ανωδομής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση
στο ύψος στέψης, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.
Ο απολεσθείς από τις υποχωρήσεις αυτές όγκος δεν επιμετράται ιδιαιτέρως.
5.6.3 Ανοχές των περατωμένων επιφανειών βραχωδών επιχωμάτων
Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5.6.1 και 5.6.2, και επιπλέον τα ακόλουθα:
Οι περατωμένες επιφάνειες του πυρήνα (στα γαιώδη επιχώματα) και του μεταβατικού τμήματος (στα
βραχώδη επιχώματα) θα ελέγχονται με τοπογραφικά όργανα, με ακρίβεια εκατοστού, στον άξονα και τα άκρα
εγκαρσίων διατομών που δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 20 cm.
Θα υπολογίζονται οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων και των αντίστοιχων θεωρητικών, και θα
προσδιορίζονται οι ακραίες τιμές αυτών των διαφορών, ανά τμήμα μήκους τουλάχιστον 100 m. Οι διαφορές
που αντιστοιχούν σε σημεία που βρίσκονται πάνω από τη θεωρητική επιφάνεια θα λαμβάνονται με θετικό
πρόσημο.
Ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:
1. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών προκύπτει θετικό, θα πρέπει να είναι μικρότερο του 1/5 του
πάχους της τελευταίας στρώσης.
2. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών προκύπτει αρνητικό, η απόλυτη τιμή του θα πρέπει να είναι
μικρότερη του 1/2 του πάχους της τελευταίας στρώσης.
3. Η ημιδιαφορά των ακραίων τιμών πρέπει να είναι μικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια του πυρήνα και
των 3 cm για την επιφάνεια του μεταβατικού τμήματος.
Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα
ανακατασκευάζεται στο σωστό πάχος.
Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται συμπληρωματική στρώση.
Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση με ελάχιστο πάχος όχι μικρότερο των
15 cm επί του πυρήνα ή των 10 cm επί του μεταβατικού τμήματος, αποτελούμενη από κοκκώδες υλικό καλά
διαβαθμισμένο, με μηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώματος.
5.6.4 Στάθμη Άνω Επιφάνειας Χωματουργικού (Α.Ε.Χ.)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.6.1 και επί πλέον τα ακόλουθα:
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ΟΙ Α.Ε.Χ. των οδικών και σιδηροδρομικών έργων πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τα υψόμετρα, τις
κατά μήκος κλίσεις και τις εγκάρσιες κλίσεις που προβλέπονται από τη μελέτη.
Οι ανοχές των υψομέτρων, ως προς τα θεωρητικά, δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες
από τις αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα 11 :
Πίνακας 11 – Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση υψομέτρων Α.Ε.Χ.

Κατηγορία έργου

Μέγιστη επιτρεπόμενη
απόκλιση υψομέτρου
(mm)

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

r 20

Οδικά έργα (στις υπόλοιπες περιπτώσεις)

r 30

Σιδηροδρομικά έργα

r 25

5.6.4.1 Οδικά έργα
Όσον αφορά τα οδικά έργα:
1. Αν δεν προβλέπεται Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο.), Στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας
(Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή Ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγμάτων, η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την
άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.)
2. Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο. ή Σ.Α.Π., η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο. ή
της Σ.Α.Π.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγμάτων (Ι.Σ.Β.Ο.),
τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψομέτρων και ομαλότητας της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της
Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο. κατά τα λοιπά θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή
Υποβάσεων Οδοστρωμάτων (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00).
4. Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με τα θεωρητικά υψόμετρα της επιφάνειας
μεγαλύτερες από:
 ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή έπ’ αυτής, φέρουσας στρώσης με συνδετικό υλικό
(άσφαλτο, τσιμέντο κτλ).
 ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
5. Η απαιτούμενη πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου καθορίζεται ως εξής:
 Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής,
τυχόν χαμηλά σημεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σημεία, ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ
αυτών ανά διατομή να μην υπερβαίνει τα 10,0 m.
 Η απόσταση μεταξύ των διατομών ελέγχου δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 m.
5.6.4.2 Σιδηροδρομικά έργα
Για τα σιδηροδρομικά έργα η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται με την άνω επιφάνεια της Στρώσης Διαμόρφωσης (βλέπε και
παράγραφο 5.6.4).
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Ο έλεγχος των υψομέτρων θα γίνεται σε κάνναβο 10,0 m. κατά μήκος και 3,0 m εγκάρσια. Η επιφάνεια
θεωρείται αποδεκτή, όταν το πολύ μία ανά δέκα κατά μήκος μετρήσεις και το πολύ μία ανά εγκάρσια γραμμή
του καννάβου βρίσκεται εκτός των ορίων του Πίνακα 11.
Επιπρόσθετα οι ως άνω εκτός ορίων μετρήσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα όρια ανοχών
περισσότερο από 5 mm.
5.6.5 Ομαλότητα Στρώσης Διαμόρφωσης Σιδηροδρομικών Έργων
Η Α.Ε.Χ. σιδηροδρομικών έργων θα ελέγχεται με τρίμετρο κανόνα κάθετα προς τον άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής.
Οι μετρήσεις θα γίνονται με συχνότητα 100 μετρήσεων ανά 1.000 m μήκους, από τις οποίες μέχρι 25 θα
λαμβάνονται σε αποστάσεις 3 m μεταξύ τους.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση (emax) στην ανοχή ομαλότητας της Άνω Επιφάνειας Χωματουργικών (που
αντιστοιχεί στην άνω επιφάνεια της στρώσης διαμόρφωσης) θα είναι 20 mm.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητος θα γίνονται είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο (εάν προβλέπεται η
εγκατάσταση και λειτουργία του, στα συμβατικά τεύχη του έργου), ή σε αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας ή εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ στην περιοχή εκτελέσεως των εργασιών. Οι
δαπάνες εκτέλεσης των προβλεπομένων στην παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ εργαστηριακών δοκιμών
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας των επιμετρούμενων εργασιών.

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Έλεγχοι
Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής επιχωμάτων
 της περιεχόμενης υγρασίας κατά τη συμπύκνωση
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας.
Έκταση ελέγχων
Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγχος ανά 150 m επιχώματος ή κάθε 50m3
συμπυκνωμένου υλικού.
Ειδικότερα για την στρώση έδρασης του οδοστρώματος θα γίνεται κατ’ ελάχιστον ένας έλεγχος ανά λωρίδα
κυκλοφορίας μήκους 50,0 m.
Η πυκνότητα του συμπυκνωμένου υλικού της στρώσης θα προσδιορίζεται βάσει του ξηρού φαινομένου
βάρους σε αδιατάρακτα δείγματα εδάφους ή με τη βοήθεια των μεθόδων άμμου (ΥΠΕΧΩΔΕ 106-86/2),
γύψου, είτε ισοδύναμου υγρού (ρευστού) ή και ανάλογων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων
προσδιορισμού της πυκνότητας με ραδιοϊσότοπα σύμφωνα με τα Πρότυπα ASTM D2922-04, ASTM D301704) και θα εκφράζεται ως ποσοστό μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας (τιμή Proctor) που λαμβάνεται με τη
μέθοδο ΥΠΕΧΩΔΕ Ε-105-Μέθοδος 11.
Στην περίπτωση προσδιορισμού της πυκνότητας επιτόπου με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων, οι συσκευές
πρέπει να είναι βαθμονομημένες για τα συγκεκριμένα υλικά επιτόπου, ενώ μια τουλάχιστον μέτρηση ανά 10
διαδοχικές θα εκτελείται με τις κλασικές μεθόδους (μέθοδος άμμου) για τον έλεγχο της βαθμονόμησης.
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Τα αποτελέσματα της δοκιμών συμπύκνωσης θα συγκρίνονται με τα δεδομένα της πρότυπης εργαστηριακής
συμπύκνωσης υλικού, το οποίο προήλθε από το προϊόν που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο υλικό δεδομένου
ότι η εργαστηριακή πυκνότητα μπορεί να μεταβάλλεται από θέση σε θέση, λόγω αλλαγής της κοκκομετρικής
σύνθεσης του χρησιμοποιούμενου υλικού.
Οι θέσεις δειγματοληψίας θα διανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια ελέγχου, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, ο δε έλεγχος συμπύκνωσης θα περιλαμβάνει ολόκληρο το πάχος της εξεταζόμενης στρώσης.
Οι παράμετροι αντοχής εδάφους μπορούν να προσδιοριστούν και με δοκιμή φόρτισης πλάκας. Στην
περίπτωση αυτή θα εκτελούνται δοκιμές φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις.
6.1.2 Ιδιαίτεροι έλεγχοι χωματουργικών
1.

Έλεγχος επιχωμάτων

Κατά την έναρξη των χωματουργικών εργασιών θα εξακριβώνεται η συμπύκνωση την οποία επιτυγχάνει ο
Ανάδοχος με τον επιλεχθέντα απ’ αυτόν τρόπο εργασίας (μηχανήματα συμπύκνωσης, αριθμός διελεύσεων
οδοστρωτήρων, πάχη στρώσεων) στα χρησιμοποιούμενα είδη εδαφικών υλικών.
Εάν διαπιστωθεί βαθμός συμπύκνωσης μικρότερος του απαιτούμενου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αλλάξει τον
τρόπο εργασίας, ώστε να πετύχει τις προβλεπόμενες στην παρούσα Προδιαγραφή τιμές συμπύκνωσης.
Σε περιπτώσεις χονδρόκοκκων εδαφών και προϊόντων βραχωδών ορυγμάτων δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισμός της συμπύκνωσης με τη δοκιμή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 (Μέθοδος 11 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
13286-03), και θα εφαρμόζεται η μέθοδος Φόρτισης Πλάκας, όταν πρόκειται για σοβαρά έργα (π.χ.
κατηγοριών Ι και II).
Ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της συμπύκνωσης απαιτείται σε περιπτώσεις μεταβολής του είδους του
εδάφους, υγρών καιρικών συνθηκών ή λόγω αποκλίσεων από τον καθορισμένο τρόπο εργασίας.
Σε περιπτώσεις λεπτόκοκκων εδαφών συνιστάται ο έλεγχος της συμπύκνωσης με διεισδυόμετρο. Για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διεισδυομετρήσεων απαιτούνται συγκριτικές εργαστηριακές δοκιμές και
συνήθεις δοκιμές συμπύκνωσης.
2.

Έλεγχος στρώσης έδρασης

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

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων

Οι τιμές ξηρής πυκνότητας του επιτόπου συμπυκνωμένου υλικού που προσδιορίζονται είτε με τη μέθοδο της
άμμου (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε106-86/2), είτε με πυρηνικές μεθόδους (ASTM D2922-04, ASTM D3017-04)
εκφρασμένες ως βαθμός συμπύκνωσης, ήτοι ως ποσοστό (%) της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 μέθοδος 11), θα πρέπει να ικανοποιούν τα
ακόλουθα κριτήρια αποδοχής:
 Μεμονωμένες τιμές
Καμία μεμονωμένη τιμή (Xi) δεν θα είναι μικρότερη από το ποσοστό (Xπ), ελαττωμένη κατά τρεις
εκατοστιαίες μονάδες για συνεκτικά εδάφη και κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες για μη συνεκτικά εδάφη.
Xi > Χπ - 3 (συνεκτικά εδάφη)

i = 1,2,3,…5
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i = 1,2,3,…5

 Μέσες τιμές
Ο μέσος όρος πέντε διαδοχικών γειτονικών τιμών (Χ5) δεν θα είναι μικρότερος από το ποσοστό (Χπ).

Χ5 > Χπ
Εάν ένα ή και τα δύο από τα παραπάνω κριτήρια αποδοχής δεν ικανοποιούνται ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει
χωρίς καθυστέρηση τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης, με
πρόσθετη συμπύκνωση, απομάκρυνση πολύ υγρών εδαφών, διύγρανση πολύ ξηρών εδαφών,
ανακατασκευή του επιχώματος, διόρθωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης των εδαφών κλπ σε όλο το τμήμα
που αντιπροσωπεύεται από τις παραπάνω δοκιμές.
Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 ≤ Ν < 10, τότε επιτρέπεται,
κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική πυκνότητα (Dr),
όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής.
Οι τιμές δοκιμών φόρτισης πλάκας μπορούν να βρίσκονται μέχρι 10% κάτω των τιμών φέρουσας ικανότητας
των προδιαγραφών, ανάλογα με τα παραπάνω.
6.1.3 Καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχων
Οι θέσεις ελέγχου θα σημειώνονται επί σχεδίων οριζοντιογραφιών της οδού.
Η διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο του Εργοταξίου.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα τηρούνται στο Αρχείο Ποιότητας του Έργου.
6.1.4 Παραλαβή
Ιδιαίτερα παραλαμβάνονται:
 Οι χωματουργικές εργασίες, ως προς την τήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της
οδού και την επίτευξη της προβλεπόμενης συμπύκνωσης.
 Η στάθμη των χωματουργικών πριν από την κατασκευή των υπερκείμενων στρώσεων.
 Εκάστη των ειδικών, υπερκειμένων στρώσεων, όπως στρώση προστασίας κατά του παγετού,
στρώσεις φίλτρου κλπ).
Προς τούτο, θα γίνεται αναπασσάλωση του άξονα της οδού, οριζοντιογραφικώς (σαν αφετηρία
επανασήμανσης) και θα λαμβάνονται στοιχεία ανά διατομή, με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση ή
ταχυμετρικά με εξάρτηση από μόνιμες χωροσταθμικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά θα λαμβάνονται διατομές σε
χαρακτηριστικά σημεία των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών καμπυλών. Τα παραπάνω στοιχεία θα
λαμβάνονται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας,
θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Βάσει δε αυτών θα συντάσσονται οι επιμετρητικοί πίνακες και θα συντάσσεται το προβλεπόμενο
πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου στις
διάφορες ζώνες του επιχώματος.
Οι ως άνω παραλαβές αφορούν την επιμέτρηση των εργασιών και είναι ανεξάρτητες των διαδικασιών
προσωρινής ή οριστικής παραλαβής του έργου κατά τις διατάξεις της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων της κατασκευής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παρούσα Προδιαγραφή και εφ΄ όσον η κατασκευή δεν απορριφθεί από την Υπηρεσία στο ως άνω
πρωτόκολλο θα καθορίζεται λεπτομερώς η έκταση και η προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών. Μετά την
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εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνεται επανέλεγχος και θα συμπεριλαμβάνεται το όλο ιστορικό στο εν
λόγω πρωτόκολλο.

6.2

Δοκιμές

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα (και τυχόν νεότερα σχετικά Ευρωπαϊκά
Πρότυπα που θα τεθούν σε εφαρμογή μελλοντικά).
Πίνακας 12 – Πρότυπα εκτέλεσης δοκιμών ποιοτικού ελέγχου
ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Δειγματοληψία αργών υλικών

ΕΛΟΤ EN 932-1

Αναγνώριση και δειγματοληψία
εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Προπαρασκευή διατεταγμένων
δειγμάτων εδαφών

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Κοκκομετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-02

AASHTO T - 27

Όριο υδαρότητας

Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ

AASHTO T - 89

Όριο πλαστικότητας

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

AASHTO T - 90

Δείκτης πλαστικότητας

Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

AASHTO T - 91

Κατάταξη εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Σχέση υγρασίας – πυκνότητας

ΕΛΟΤ EN 13286-2

ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2

Έλεγχος συμπύκνωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03

AASHTO T - 147

Δοκιμαστική φόρτιση (Μέθοδος
Φορτιζόμενης Πλάκας)

prEN-ISO 22476-13

Έλεγχος Πυκνότητας με πυρηνικές
μεθόδους

ASTM D2922-04, ASTM
D3017-04

Δοκιμή CBR

AASHTO T193 και ASTM
D1883

Κατά την διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επί μέρους υλικών και κατασκευών
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).
Στα πλαίσια των ελέγχων συμπύκνωσης με τη μέθοδο της σχετικής πυκνότητας Dr επιτρέπονται οι
παρακάτω αποκλίσεις:
1. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν < 5 τότε, όλα τα επί
μέρους αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
2. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 ≤ Ν < 10, τότε
επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική
πυκνότητα (Dr), όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής.
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Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν t10, τότε κάθε φορά
ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να
βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Εργασιακοί κίνδυνοι – ληπτέα μέτρα για τον περιορισμό τους

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικινδύνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
Στα ληπτέα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγμών εξοπλισμού σε λειτουργία.
 Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.
 Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο
έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την
καρότσα κ.ο.κ.
 Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή / και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
 Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.
 Συντήρηση των εργοταξιακών οδών, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλικοστρώσεις).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις του ΠΔ 305/96.
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Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.

7.2

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

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

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η κατασκευή επιχώματος επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) έτοιμης κατασκευής συμπυκνωμένου
επιχώματος με λήψη στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών .
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
κατασκευής επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά
όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


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



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



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



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



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

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών που προέρχονται από εργασίες στο ίδιο το έργο,
συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα των γενικών εκσκαφών και ως εκ τούτου δεν επιμετράται ιδιαιτέρως. Για την
επιμέτρηση οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής δεν περιλαμβάνονται τα μεταβατικά
επιχώματα των τεχνικών έργων (γεφυρών, ημιγεφυρών, τοίχων, οχετών, αγωγών, κτλ).
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην επανεπίχωση του
απομένοντος όγκου σκάμματος μετά την κατασκευή των θεμελίων των τεχνικών έργων του απομένοντος
όγκου.
Επισημαίνεται ότι:
 για την επανεπίχωση των ορυγμάτων ακροβάθρων γεφυρών, κιβωτιοειδών οχετών (τοίχων
κ.λ.π.) έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00.
 για την επανεπίχωση απομένοντος όγκου ορυγμάτων τοποθέτησης υπογείων δικτύων έχουν
εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00

General excavations for Buildings -- Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00

Excavations for foundation works -- Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00

Transition embankments -- Μεταβατικά Επιχώματα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Underground utilities trench backfilling -υπογείων δικτύων

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties – Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor

Επανεπίχωση

ορυγμάτων
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compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό.
Συμπύκνωση Proctor.
ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear –- Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1

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

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά επανεπίχωσης θα λαμβάνονται κατ΄ αρχήν από τα πλέον κατάλληλα από τα προϊόντα εκσκαφής
των ορυγμάτων και θεμελίων και μόνον όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα
όταν απαιτούνται (σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών), θα χρησιμοποιούνται προϊόντα
δανειοθαλάμων.
Ο Ανάδοχος γενικώς οφείλει να προγραμματίζει την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών κατά τρόπο ώστε
να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών για την επανεπίχωση των ορυγμάτων και
την κατασκευή επιχωμάτων.
Σε περίπτωση που, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση στις κατασκευές
των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί αντίστοιχες ποσότητες από
δάνεια υλικά χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

4.2

Καταλληλότητα εδαφικών υλικών

Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση της θεμελίωσης των τεχνικών έργων εξαρτάται
από τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ικανότητα τους προς συμπύκνωση.
Η ταξινόμηση των εδαφών, ως προς τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1 έχει ως εξής (βλέπε παρακάτω Πίνακα 1):
Πίνακας 1 – Κατηγορίες Εδαφικών Υλικών κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1
Ικανότητα
συμπυκνώσεως

Κατάταξη εδαφών

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και μικτόκοκκα εδάφη

V1

GW, GI, GE, SW, SI, SE,
GU, GT, SU, ST

Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφη

V2

GU, GT, SU, ST

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

V3

UL, UM, TL, TM, TA

Συνοπτική περιγραφή υλικού
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Τα οργανικά κλπ εδάφη των κατηγοριών (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
14688-1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Γενικώς τα υλικά επιχωμάτωσης θα είναι απαλλαγμένα από οργανικές ύλες, φύλλα, χλόη και ρίζες φυτών.
Η ικανότητα συμπύκνωσης των εδαφικών υλικών εξαρτάται από την κοκκομετρία, τη μορφή των κόκκων και
την περιεκτικότητα σε νερό.
Ειδικότερα:
 Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η σύνθεση των
κόκκων και η μορφή τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό.
 Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σημασία στη συμπύκνωση έχει η περιεκτικότητα σε
νερό.
 Η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής τους ευπάθειας στο νερό και
στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από ότι η συμπύκνωση των εδαφών των κατηγοριών V2
και V3.
Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:
 Σε πολύ υγρά ή συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο υψηλός βαθμός
συμπύκνωσης.
 Σε πολύ ξηρά εδάφη, η απαιτούμενη συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σημαντικά
μεγαλύτερο έργο συμπύκνωσης (αριθμός διελεύσεων οδοστρωτήρων, μέγεθος οδοστρωτήρων
κοκ).
Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν εδαφικά υλικά μη συνεκτικά, της κατηγορίας V1
και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται
και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το υλικό επανεπίχωσης όταν προβλέπεται να αποτελέσει βάση έδρασης
οδοστρωμάτων ή πρόσθετων επιχωμάτων.
Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00, τόσο
για τα χρησιμοποιούμενα υλικά όσο και για τον βαθμό συμπύκνωσής τους.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Ο καθορισμός του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα
χρησιμοποιηθεί και από την κατηγορία των χρησιμοποιούμενων εδαφικών υλικών.
Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρέχονται γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών
συμπύκνωσης.
Τα στοιχεία του Πίνακα 2 είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές. Όταν δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τα πλέον κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα, τα αναφερόμενα πάχη ενδεχομένως
θα πρέπει να μειωθούν ενώ υπό ευνοϊκές συνθήκες είναι δυνατή και η υπέρβαση των τιμών αυτών.
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης, το πάχος των στρώσεων, και ο τρόπος συμπύκνωσης, θα αποτελούν
αντικείμενο προτάσεων του Αναδόχου και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Για την επιλογή του εξοπλισμού θα λαμβάνονται υπόψιν οι διαστάσεις της προς συμπύκνωσης επιφάνειας
και η γενική απαίτηση διάστρωσης των προϊόντων κατά ομοιόμορφες στρώσεις.

7
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Η επανεπίχωση πρέπει να γίνεται εν ξηρώ. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το
σκάμμα από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-02-04-00-00.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη
συμπύκνωση. Υλικά με αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται πριν στεγνώσουν επαρκώς.
Η απομάκρυνση των τυχόν μέσων αντιστήριξης πρανών θα γίνεται σταδιακά και με τρόπο ώστε αφενός μεν
να αποφεύγεται χαλάρωση και κατάπτωση των πρανών και αφετέρου να διευκολύνεται η διάστρωση και
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης του σκάμματος.
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 92% της μέγιστης πυκνότητας της
λαμβανομένης σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-2 εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη.
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Είδος Μηχανήματος

ΕΛΟΤ

750

Βαριές
600-8000

300-750

Μέσες

500

Βαρύς

0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο

+ = Συνιστάται

Σημειώσεις:

Δονητικοί κύλινδροι

Δονητικές πλάκες

100-500

Μέσος

Βαρύς

Δονητής εκτονώσεων

25-60
60-200

Μέσος

Δονητικός
συμπυκνωτής

έως 600

Ελαφρός

100-300

Μέσες

Δονητικός κύλινδρος

έως 100

Ελαφρές

Δονητικές πλάκες

25-60
έως 100

Μέσος

Ελαφρός

έως 25

Ελαφρός

Ονομαστικό
βάρος σε kg

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00:2009

V1

20-30

20-30

έως 20

20-30

20-40

έως 15

Πάχος
Στρώσης

4-6

3-5

3-5

3-4

2-4

2-4

Αριθμός
Διελεύσεων

0

0

0

+

+

+

Καταλληλότητα

+

+

+

0

0

+

+

20-50

40-70

30-50

30-50

20-40

40-50

20-40

4-6

3-5

3-5

3-4

3-4

2-4

2-4

+

0

0

+

+

+

+

V2

20-40

30-50

20-40

30-50

25-35

20-40

15-30

15-20

15-20

έως 15

15-20

15-30

έως 15

Πάχος
Στρώσης

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης

+

+

+

0

+

+

Καταλληλότητα

5-6

3-5

3-5

3-4

3-4

2-4

2-4

5-6

4-6

4-6

3-5

3-4

2-4

Αριθμός
Διελεύσεων

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

Καταλληλότητα

-

-

-

30-40

20-30

20-30

10-30

-

-

-

20-30

10-30

έως 10

Πάχος
Στρώσης

V3

9

-

-

-

3-5

3-5

2-4

2-4

-

-

-

3-5

2-4

2-4

Αριθμός
Διελεύσεως

Κατάταξη εδάφους ως προς την Ικανότητα Συμπύκνωσης Εδάφους (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1)

Πίνακας 2 – Ταξινόμηση εδαφών και μηχανημάτων συμπύκνωσης

Δονητής εκτονώσεων

Δονητικός
συμπυκνωτής

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης

©
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου θα εκτελούνται οι ακόλουθοι εργαστηριακοί έλεγχοι (επί τόπου του
έργου ή σε αναγνωρισμένα εργαστήρια):
 Καταλληλότητας των εδαφικών υλικών κατασκευής της επανεπίχωσης (κοκκομετρία, όρια
Atterberg).
 Δοκιμών συμπύκνωσης κατά τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
 Βαθμού συμπύκνωσης.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου και θα είναι
στη διάθεση της Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν.
Έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών επανεπίχωσης θα διενεργούνται σε κάθε εμφανή αλλαγή των
χαρακτηριστικών των χρησιμοποιουμένων υλικών.
Θα διενεργείται μια κατ΄ ελάχιστο δοκιμή συμπύκνωσης για κάθε σκάμμα και επί πλέον:
α.

Σε κάθε εμφανή αλλαγή των εδαφών επανεπίχωσης.

β. Ανά 50 m2 επανεπίχωσης και ανά στρώση πάχους 1,00 m, στις περιπτώσεις που στη θέση της
επανεπίχωσης προβλέπονται υπερκείμενες κατασκευές.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.
Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
 Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από τη θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).
 Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.
 Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα πέδησης.
 Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.
 Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.
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Ειδικότερα:
Πίνακας 3 – Κίνδυνοι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
Κατά τη μεταφορά, απόθεση και
διακίνηση των υλικών

Εκφόρτωση με ανατροπή

Κατά την επίχωση

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού
Πλημμελής χρήση εργαλείων χειρός

7.2

Καταπτώσεις πρανών στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού

Τραυματισμός περαστικών

Πλημμελή μέτρα περίφραξης.

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά τη φάση της επίχωσης

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Στα ληπτέα μέτρα, πέραν των σχετικά αναφερομένων στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00, περιλαμβάνονται
ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Στην περίμετρο των εκσκαφών θεμελίων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και κατάλληλη σήμανση.
2. Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής
πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να μην πλησιάζει πριν από τον χώρο ελιγμών
εξοπλισμού σε λειτουργία.
3. Υποχρέωση των οδηγών / χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν λειτουργεί:
εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο έδαφος,
απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την καρότσα κ.ο.κ.
4. Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή /
και τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).
5. Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την
απαραίτητη, κατά νόμο, άδεια / δίπλωμα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται με κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57.ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες
απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης
και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99
και Π.Δ. 305/96 περί ελάχιστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 4:
Πίνακας 4 – Απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστατευτική ενδυμασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345
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Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

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

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι επανεπιχώσεις των ορυγμάτων διακρίνονται:
α.

Σε εκτελούμενες με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση.

β.

Σε εκτελούμενες εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά και με εξοπλισμό συμπύκνωσης περιπατητικού τύπου
(πεζού χειριστή).

Οι επανεπιχώσεις επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), με βάση τον απομένοντα όγκο σκάμματος μετά την
κατασκευή των θεμελίων των τεχνικών έργων.
Η επανεπίχωση (υλικά, διάστρωση και συμπύκνωση) σκάμματος που αντιστοιχεί σε μη αιτιολογημένες
υπερεσκαφές, (βλέπε σχετικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00)
που οφείλονται στον τον ίδιο Ανάδοχο δεν επιμετρώνται.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
επανεπίχωσης σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12



Η προώθηση των εδαφικών υλικών εντός του ορύγματος με μηχανικά μέσα με ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση.



Η διάστρωση κατά στρώσεις.



Η προμήθεια και μεταφορά νερού και το κατάβρεγμα των εδαφικών υλικών για την απόκτηση
της βέλτιστης υγρασίας.



Η αναμόχλευση των υλικών για το στέγνωμά τους σε περίπτωση περιεκτικότητας υγρασίας.



Η συμπύκνωση των στρώσεων των εδαφικών υλικών στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.



Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο επιφανειακών και υπογείων υδάτων κατά την εκτέλεση των
εργασιών επανεπίχωσης.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
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ΠΔ 17/96, ΠΔ 159/99 & ΠΔ 305/96 - Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α



Οδηγία 92/57.ΕΕ - Minimum requirements for health and safety of permanents and
mobile
sites -- Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων»

work

30732

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.080.99

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Μεταβατικά επιχώματα
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-0703-00 «Μεταβατικά επιχώματα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-07-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μεταβατικά επιχώματα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των απαιτήσεων
για την κατασκευή επιχωμάτων πίσω από τεχνικά έργα (ακρόβαθρα γεφυρών, οχετούς, τοίχους
αντιστήριξης) με επίλεκτα, μη πλαστικά, αμμοχαλικώδη υλικά.
Τα ως άνω επιχώματα ονομάζονται μεταβατικά επιχώματα και η κατασκευή τους αποσκοπεί στην
ελαχιστοποίηση των υποχωρήσεων της επίχωσης στην περίμετρο των τεχνικών έργων (λόγω συνιζήσεως)
και των εκ του λόγου αυτού επιπτώσεων στο κατάστρωμα της οδού.
Τα μεταβατικά επιχώματα συνδυάζονται συχνά και με μεταβατικά έργα (π.χ. πλάκες πρόσβασης), που δεν
εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials –
--Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

Road pavement subgrade layer with unbound soil -- Στρώση έδρασης
οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Mέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 933-1

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 2: Determination of
particle size distribution. Test sieves, nominal size of apertures -- Δοκιμές για
τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών –
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Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων -- Κόσκινα δοκιμών,
ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων.
EΛΟΤ EN 13286-2

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

ΕΛΟΤ EN 13286-3

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

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

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

ΕΛΟΤ EN 932-1

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

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

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

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές . Μέρος 13: Δοκιμή φορτιζομένης πλάκας.

ΕΛΟΤ EN ISO 14688-1

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

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των μεταβατικών επιχωμάτων θα είναι κοκκώδη, από φυσικά ή θραυστά αμμοχάλικα,
με δείκτη πλαστικότητας Ρ1 d 4. Κατάλληλα είναι τα υλικά της κατηγορίας Ε4 (κατηγοριοποίηση κατά
ΥΠΕΧΩΔΕ), τα οποία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 Μέγιστος κόκκος < 80 mm.
 Ποσοστό διερχομένων από το κόσκινο βροχίδας 0,063 mm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

 Όριο υδαρότητας LL < 30 (σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε105-86/5).
 Δείκτης πλαστικότητας Ρ1 < 4 (σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε105-86/6).
 Πλήρης απουσία οργανικών (0% περιεκτικότητα).
 Διόγκωση 0 [μηδέν] (προσδιορισμός κατά τη μέθοδο της ξηράς οξείδωσης κατά το Πρότυπο
AASHTO Τ-194).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικές απαιτήσεις

Τα υπόψη, ειδικών απαιτήσεων, επιχώματα αποτελούν μεταβατική ζώνη μεταξύ των τεχνικών έργων που
αποτελούν άκαμπτες (από γεωτεχνικής άποψης) κατασκευές και του φυσικού εδάφους (ορύγματος) ή των
συμβατικών επιχωμάτων. Τυχόν υποχωρήσεις της ζώνης αυτής έχουν άμεσες επιπτώσεις επί της τελικής
επιφάνειας. Ως εκ τούτου απαιτείται επιμελημένη κατασκευή και αυστηρή τήρηση των όρων της παρούσας
Προδιαγραφής.

Σχήμα 1 – Τυπική διαμόρφωση μεταβατικού επιχώματος
Όταν η κατασκευή του μεταβατικού επιχώματος προβλέπεται να προηγηθεί της κατασκευής των όμορων
επιχωμάτων του έργου, δεν έχει εφαρμογή η απεικονιζόμενη στο Σχήμα 1 διαμόρφωση. Στην περίπτωση
αυτή η κλίση των πρανών του μεταβατικού επιχώματος θα διαμορφώνεται 2:3 (υ:β) ή όπως προβλέπεται
από τη μελέτη.
Η συμπύκνωση πλησίον των παρειών των τεχνικών θα εκτελείται με προσοχή και με χρήση ελαφρών
συμπυκνωτών (π.χ. δονητικών πλακών), για την προστασία των τεχνικών έργων και ιδιαιτέρως των
εξωτερικών μονωτικών στρώσεων. Νοείται ότι τα εν λόγω συμπυκνωτικά μέσα πρέπει να είναι ικανής
αποδόσεως, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος με βάση τη μελέτη ελάχιστος βαθμός συμπύκνωσης.
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Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης

Για την προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης μεταβατικού επιχώματος έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις
που καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00.

5.3

Διάστρωση υλικών

Τα μεταβατικά επιχώματα θα κατασκευάζονται αφού το σκυρόδεμα του τεχνικού έργου αποκτήσει την
ενδεδειγμένη αντοχή του.
Η πλήρωση των ορυγμάτων με κατασκευή μεταβατικού επιχώματος θα γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο
πλευρές του τεχνικού.
Η διάστρωση θα γίνεται κατά στρώσεις χαλαρού πάχους 15 έως 30 cm.

5.4

Συμπύκνωση μεταβατικού επιχώματος

5.4.1 Γενικές αρχές συμπύκνωσης
 Ως προς τον βαθμό συμπύκνωσης του μεταβατικού επιχώματος, ισχύουν γενικά οι αντίστοιχες
απαιτήσεις για τα επιχώματα οδικών ή σιδηροδρομικών έργων, που κατασκευάζονται εν επαφή
με το μεταβατικό επίχωμα (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00).
 Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά τη συμπύκνωση θα εξασφαλίζονται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Μεθοδική συμπύκνωση ισοπαχών στρώσεων για ομοιόμορφη τελική συμπεριφορά του
επιχώματος.
2. Χρήση υλικού συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης.
3. Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού συμπύκνωσης.
Στα μεταβατικά επιχώματα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη, θα εξασφαλίζεται
ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα, τουλάχιστον ίση με το 92% της μέγιστης πυκνότητας, που
επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (EN 13286-2) στις
ανώτερες στρώσεις του επιχώματος και μέχρι βάθους 1,00 m.
Η συμπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό συνθήκες πλησίον της βέλτιστης περιεχόμενης υγρασίας. Όταν
η περιεχόμενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού αποκλίνει σημαντικά από τη βέλτιστη, θα γίνεται διαβροχή
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού, ή (κατά περίπτωση) θα γίνεται ξήρανση
αυτού με αναμόχλευση για τον καλύτερο αερισμό ή ανάμιξη με στεγνές παρτίδες υλικού.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συμπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόμενης υγρασίας
ανώτερης της βέλτιστης. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης δεν θα εκτελούνται
εργασίες συμπύκνωσης μεταβατικού επιχώματος.
5.4.2 Έλεγχος βαθμού συμπύκνωσης
1. Ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης θα γίνεται σε κάθε διακεκριμένη στρώση,
όπως αναφέρεται παρακάτω με την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor (E105-86 Δοκιμή 11).
Προκειμένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (βλ.
και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00).
2. Η μέθοδος ΑASHTΟ T-180, Μέθοδος D, θα εφαρμόζεται και για τα κοκκώδη υλικά, στα οποία το
συγκρατούμενο στο κόσκινο Νο 4 υλικό δε θα υπερβαίνει το 60%. Στην περίπτωση αυτή, η
υπολογιζόμενη κατά την παραπάνω μέθοδο μέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα, θα διορθώνεται με το επί
τις εκατό ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού P, που συγκρατείται στο κόσκινο.
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γ=100 / [ P/ε+ (100-P)/γs ]
όπου :
γ=

η διορθωμένη ξηρά πυκνότητα του μίγματος (λεπτόκοκκου και χονδρόκοκκου υλικού).

γs

=

η μέγιστη ξηρά εργαστηριακή πυκνότητα του υλικού, που διέρχεται από το κόσκινο.

P

=

το ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται στο κόσκινο.

ε=

το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται στο κόσκινο.

3. Όταν η περιεκτικότητα του υλικού κατασκευής των μεταβατικών επιχωμάτων σε χονδρόκοκκο υλικό
(συγκρατούμενο από το κόσκινο Νο 4) είναι μεγαλύτερη από 60%, ή όταν χρησιμοποιούνται βραχώδη
προϊόντα εκσκαφών, ο έλεγχος της συμπύκνωσης θα εκτελείται με τη μέθοδο της πρότυπης κυλίνδρωσης
του υλικού μέχρι άρνησης, ή με τη μέθοδο της φόρτισης πλάκας.
Ο έλεγχος με πρότυπη κυλίνδρωση συνίσταται στην παρακολούθηση της τήρησης της καθορισμένης
διαδικασίας εργασίας, χωρίς να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από κάθε ευθύνη για την επίτευξη της
απαιτούμενης συμπύκνωσης.
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την προκύπτουσα κατά τη δοκιμαστική
συμπύκνωση μεθοδολογία εκτέλεσης, έστω και αν απαιτούνται περισσότερες διελεύσεις μηχανημάτων
συμπύκνωσης ή μικρότερα πάχη στρώσεων, χωρίς εκ του λόγου αυτού να μπορεί να απαιτήσει την
καταβολή υψηλότερης αμοιβής.
4. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπυκνώσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από μία δοκιμή για κάθε
διακεκριμένη στρώση υλικού πλήρωσης.
5. Αν οι τιμές βαθμού συμπυκνώσεως που εξακριβώθηκαν με τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες
από τις προδιαγραφόμενες τιμές στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να μεταβάλει τον τρόπο
εργασίας, ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόμενες τιμές συμπυκνώσεως.
6. Σε περίπτωση ομοειδούς υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι συμπύκνωσης που εκτελούνται
αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία, τότε η Υπηρεσία μπορεί να δεχθεί περιορισμό του ελάχιστου
αριθμού δοκιμών συμπύκνωσης, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτομερής παρακολούθηση των
παχών των στρώσεων, που συμπυκνώνονται και του αριθμού διελεύσεων του μηχανήματος
συμπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του μηχανήματος (βλ. Πίνακα 1 της παρούσας).

9

30741

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Πίνακας 1 – Λειτουργικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού συμπύκνωσης

Είδος Μηχανήματος

Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους

Βάρος
λειτουργίας
σε kg

V1
Καταλληλότητα

Πάχος
Στρώσης

Αριθμός
Διελεύσεων

Παρατηρήσεις

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης
Δονητικός
συμπιεστής

Ελαφρός

έως 25

+

έως 15

2-4

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

Δονητής
εκρήξεων

Ελαφρός

έως 100

0

20-30

3-4

Δονητικές
πλάκες

Ελαφρές

έως 100

+

έως 20

3-5

Μέσες

100-300

+

20-30

3-5

Δονητικός
κύλινδρος

Ελαφρός

έως 600

+

20-30

4-6

1.

Όπου V1 μη
συνεκτικά
χονδρόκκοκα και
μικτόκκοκα
εδάφη.
Κατάταξη κατά
ΕΛΟΤ EN ISO
14688-1 = GW,
GI, GE, SW, SI,
SE, GU, GT, SU,
ST.

2.

Όπου + =
Συνιστάται

3.

Όπου 0 = Ως
επί το πλείστον
κατάλληλο

4.

Σε δυσμενείς
συνθήκες (π.χ.
υψηλή
περιεκτικότητα σε
νερό) είναι
δυνατόν να
μειωθούν τα
ανωτέρω πάχη
στρώσεων.
Ακριβείς τιμές
μπορούν να
προκύψουν μόνο
με δοκιμαστική
συμπύκνωση.

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης
Δονητικός
συμπιεστής
Δονητής
εκρήξεων
Δονητικές
πλάκες
Δονητικοί
κύλινδροι

Μέσος

25-60

+

20-40

2-4

Βαρύς

60-200

+

40-50

2-4

Μέσος

100-500

0

20-40

3-4

Βαρύς

500

0

30-50

3-4

Μέσες

300-750

+

30-50

3-5

Βαριές

750

+

40-70

3-5

600-8000

+

20-50

4-6

7. Στις περιπτώσεις σοβαρών έργων και εφ΄ όσον διατίθενται τα απαιτούμενα όργανα, εκτός της πρότυπης
κυλίνδρωσης, ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης θα ορίζεται και με δοκιμαστικές φορτίσεις,
σύμφωνα με τη μέθοδο φόρτισης πλάκας, κατά την οποία η αντοχή του εδάφους προσδιορίζεται από το
μέτρο παραμόρφωσης (Ε), με βάση τον τύπο:
Ε=1,5P R/S σε kg/m2
Όπου:

(1)

P= η ασκηθείσα πίεση σε kg

R= η ακτίνα της φορτιζόμενης κυκλικής πλάκας σε cm
S= η καθίζηση της πλάκας σε cm
Το μέτρο παραμόρφωσης Ε προσδιορίζεται κατά τη φόρτιση πλάκας διαμέτρου 30 cm.
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Ο λόγος της τιμής Ε2 της δεύτερης φόρτισης προς την τιμή Ε1 της πρώτης φόρτισης (Ε2/Ε1) δεν
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος από 2,20. Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει όταν η τιμή Ε της πρώτης
φόρτισης φτάνει ήδη το 60% της θεωρητικής τιμής για τη δεύτερη φόρτιση ή όταν πρόκειται για βραχώδη
εδάφη.
Με τη συμπύκνωση θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ελάχιστες αντοχές ως μέσος όρος δύο
τουλάχιστον δοκιμών μέσω της φόρτισης πλάκας (βλέπε Πίνακα 2).
Πίνακας 2 – Ελάχιστες τιμές Ε2 με εφαρμογή του τύπου (1)

Είδος εδάφους

Ε2 τιμή σε (MN/m2)

Για συνεκτικά υλικά επίχωσης

30

Για το συνεκτικό υπέδαφος

45

8. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του έργου, και μετά από οικονομοτεχνική διερεύνηση, το μεταβατικό
επίχωμα μπορεί να υποκατασταθεί από λιθορριπή.
Οι λιθορριπές θα κατασκευάζονται από λίθους λατομείου μέγιστης διάστασης 0,40 m (ή μικρότερης εφ’
όσον οι διαστάσεις του σκάμματος και οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση τόσο μεγάλων
λίθων), σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0,80 m και το συνολικό τους ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 8,00 m.
Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση συνήθων δονητικών οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα
συμπυκνώνονται με δονητικούς συμπιεστές, δονητικές πλάκες, δονητικούς κυλίνδρους κτλ., σύμφωνα με
τον Πίνακα 1 της παρούσας.
Το μηχάνημα συμπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και υπόκεινται
στην έγκριση της Επίβλεψης.
Η ανώτερη στρώση του επιχώματος στην περίπτωση αυτή, ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους 30 cm,
θα κατασκευάζονται από υλικό που πληροί τους όρους της Προδιαγραφής κατασκευής υπόβασης
οδοστρωμάτων από ασύνδετα υλικά (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00).
Οι λίθοι της ανώτερης στρώσης της λιθορριπής πρέπει να είναι διατεταγμένοι και συμπυκνωμένοι έτσι
ώστε να μπορούν να συγκρατήσουν το τοποθετούμενο εν συνεχεία υλικό της υπόβασης.
Ανεξάρτητα απ΄ αυτό, το πάχος της στρώσης από υλικό υπόβασης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
είναι μικρότερο των 30 cm.

5.5

Περιορισμοί κατά την κατασκευή μεταβατικών επιχωμάτων

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές
συνθήκες είναι αντίξοες.
Εάν η διάστρωση και η συμπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών,
απαιτείται το υλικό κάθε στρώσης να αναμοχλεύεται και να διαβρέχεται ομοιόμορφα πριν από τη
συμπύκνωση μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, η οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της συμπύκνωσης.
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Απαιτήσεις ακρίβειας υψόμετρων στρώσεων μεταβατικών επιχωμάτων

Η τελική επιφάνεια του μεταβατικού επιχώματος θα είναι ομαλή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη
μελέτη της οδού κατά μήκος και εγκάρσιες κλίσεις και στην προβλεπόμενη στάθμη, με ανοχή ± 3 cm. Κάθε
ανωμαλία πέρα των ανωτέρω ορίων θα διορθώνεται, με αναμόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ
νέου μόρφωση και συμπύκνωση.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό χρονικό
διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θα επανασυμπυκνώνεται πλήρως πριν να εκτελεστούν οι
επόμενες εργασίες

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

6.1

Έλεγχοι και παραλαβή

6.1.1 Έλεγχοι
6.1.1.1 Σκοπός και είδος ελέγχων
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
 της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων.
 του ποσοστού υγρασίας κατά τη συμπύκνωση.
 του βαθμού συμπύκνωσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-3.
 της φέρουσας ικανότητας των μεταβατικών επιχωμάτων, της ανώτατης στάθμης κτλ.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας.
6.1.1.2 Έκταση ελέγχων
Οι έλεγχοι θα εκτελούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο αριθμός των ελέγχων θα εξαρτηθεί
από το είδος και την ποιότητα των εδαφών και από τις μεθόδους εργασίας.
Η πυκνότητα της στρώσης, θα προσδιορίζεται με υπολογισμό του ξηρού φαινομένου βάρους σε αδιατάρακτα
δείγματα εδάφους ή με τη βοήθεια των μεθόδων άμμου, γύψου, είτε ισοδύναμου υγρού (ρευστού) ή
συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων προσδιορισμού της πυκνότητας και των ραδιοϊσοτόπων. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση μια τουλάχιστον μέτρηση ανά 10 διαδοχικές θα εκτελείται με τις συμβατικές
μεθόδους.
Οι εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να περιοριστούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες.
Οι θέσεις των δοκιμών θα πρέπει να διανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια των στρώσεων, κατά την κρίση
της Υπηρεσίας.
Οι παράμετροι αντοχής εδάφους μπορούν να προσδιοριστούν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με
δοκιμή φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις.
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6.1.2 Παραλαβή
Διαδικασίες παραλαβής:
 Οι χωματουργικές εργασίες θα ελέγχονται μετά την εκτέλεσή τους ως προς το θεωρητικό
γεωμετρικό σχήμα της οδού (της διατομής) και την προβλεπόμενη από τη μελέτη συμπύκνωση.
 Η στάθμη των στρώσεων των χωματουργικών θα ελέγχεται πριν από την κατασκευή των
υπερκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας.
 Τα παραπάνω στοιχεία θα λαμβάνονται με μέριμνα του Αναδόχου ή παρουσία εκπροσώπου της
Υπηρεσίας και θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
 Στην περίπτωση διαπίστωσης ατέλειας κατασκευής και εφ΄ όσον η κατασκευή δεν απορριφθεί,
θα καθορίζεται λεπτομερώς η έκταση και η προθεσμία αποκατάστασης των ατελειών και θα
ακολουθεί επανέλεγχος.

6.2

Δοκιμές

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους (βλέπε παρακάτω Πίνακα 3):
Πίνακας 3 – Είδος και μέθοδος εκτέλεσης δοκιμών ποιοτικού έλεγχου
Δειγματοληψία αργών υλικών
Αναγνώριση και δειγματοληψία εδαφών

ΕΛΟΤ EN 932-1
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Προπαρασκευή διατεταγμένων δειγμάτων
εδαφών

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Κοκκομετρική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Όριο υδαρότητας

ΑASHTΟ T –89, Ε 105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ

Όριο πλαστικότητας

ΑASHTΟ T –90, Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Δείκτης πλαστικότητας

ΑASHTΟ T –91, Ε 105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Κατάταξη εδαφών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2

Σχέση υγρασίας – πυκνότητας

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Έλεγχος συμπύκνωσης

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Δοκιμαστική φόρτιση (Μέθοδος Φορτιζόμενης
Πλάκας)

prEN-ISO 22476-13

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

ΕΛΟΤ

 Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά τη φάση της επίχωσης.
 Εισροή υδάτων.
 Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.
 Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγματος λόγω κακής ορατότητας του
χειριστή του εξοπλισμού.
 Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στη ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων.
 Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος.
 Εκφόρτωση με ανατροπή.
 Καταπτώσεις / ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης, εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας
 Συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE.
 Συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96
και Π.Δ 159/99 κλπ).
 Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωτική. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – Ελάχιστες απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστατευτική ενδυμασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
αντιστηριζόμενων ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου
να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.
 Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια.
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 Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών επίχωσης,
συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κτλ.
 Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί μηχανικού εξοπλισμού.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση της εργασίας κατασκευής μεταβατικού επιχώματος θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3) έτοιμης
κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
x

Διαμόρφωση και συμπύκνωση αναβαθμών έδρασης επί των γειτονικών συνήθων επιχωμάτων.

x

Ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» με κατάλληλο αριθμό
διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους, ώστε να
διαμορφωθεί μια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια.

x

Η προμήθεια και μεταφορά ανεξαρτήτως απόστασης επί τόπου της κατασκευής, κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφής προερχόμενων από το έργο για την κατασκευή των επιχωμάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Σε περίπτωση που απαιτηθούν δάνεια υλικών για την κατασκευή των επιχωμάτων, προερχόμενα εκτός του
έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Στην επιμέτρηση περιλαμβάνονται επίσης και οι όγκοι πλήρωσης των βαθμίδων αγκύρωσης των
μεταβατικών επιχώσεων στο παρακείμενο επίχωμα.
Ιδιαιτέρως επιμετρώνται:
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 η δημιουργία (με εκσκαφή) των βαθμίδων αγκύρωσης (εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων),
 η τυχόν χρήση δανείων υλικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας) (ως προμήθεια και
μεταφορά).
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Παράρτημα Α (υπόδειγμα ΠΠΕ)
Υπόδειγμα προγράμματος ποιότητας έργου (ΠΠΕ) για την κατασκευή μεταβατικού
επιχώματος
Α/Α

Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

1.1

Καθαρισμός Απομάκρυνση
Ακατάλληλων
υλικών

Πληρότητα
εργασίας Καταλληλότητα
υλικών
εκσκαφής

Μηχανικός ή
Εργοδηγός
Χωματουργικών

Καθαρότητα /
Καταλληλότητα
επιφανείας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Οπτικός

Τέλος Εργασίας

1.2

Αντικατάσταση
κομών
πυθμένα με
κατάλληλα
υλικά

Έλεγχος
στάθμης
πυθμένα,
ποιότητα υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας,
Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Οπτικός

Τέλος Εργασίας

1.3

Συμπύκνωση
πυθμένα
Max Ξηρά
Πυκνότητα/
Βέλτιστη
Υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/ κλάδο οδού ή
κατεύθυνση
κίνησης

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-106, prENISO 22476-13,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων -

Μέτρηση

1/ κλάδο οδού ή
κατεύθυνση
κίνησης

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

1.4

Μόρφωση
πρανών

Έλεγχος κλίσης
παρειών,
στάθμης
πυθμένα

Μηχ/κός
Χωμ/κών,
Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.5

Θέση

Γεωμετρία.

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.6

Διαστάσεις

Γεωμετρία

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

1.7

Υψόμετρο

Χωροστάθμιση

Τοπογραφικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος Εργασίας

2.1

Διαστρωμένα
υλικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)
Κοκκομετρία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Όρια Atterberg

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Max Πυκνότητα

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

C.B.R.

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Φυσική υγρασία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή

Μέτρηση

1/5000 m3

17

30749

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

Α/Α

Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

©

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

ΕΛΟΤ

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

επιχωμάτων

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
μεταβατικών
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

2.2

Συμπύκνωση

Πυκνότητα επί
τόπου

2.3

Θέση

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

2.4

Διαστάσεις

Γεωμετρία

2.5

Υψόμετρο

Χωροστάθμιση

3.1

Πυρήνας
Βραχώδη
Επιχώματα

Μηχανικός
Χωματουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

3.3

3.4

3.5

4.1

Ε-106

Ποιότητα
πετρώματος

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Οπτικός

3/Δανειοθάλαμο

Κοκκομετρία

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο

Μορφή κόκκων

(Μ.Ε.Π.)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου)

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Γεωμετρία

Τοπικό
συνεργείο

Γεωμετρία

Χωροστάθμιση

Συμπύκνωση

Τέλος εργασίας
prEN-ISO
22476-13,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Τοπικό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Θέση

Διαστάσεις

Υψόμετρο

Μεταβατικό
τμήμα

Μηχανικός
Χωματουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχ/κός
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Κοκκομετρία
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Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση
μεταβατικού
επιχώματος

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας
(Μ.Ε.Π.)

3.2

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου),
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

30750
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ΕΛΟΤ

Α/Α

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Ισοδύναμο
άμμου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

ΣΚ 346,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Δοκιμή υγείας

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

ΣΚ 321,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Δοκιμή αντοχής
σε τριβή και
κρούση

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

ΣΚ 354,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Κοκκομετρία

Μηχ/κός
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Φυσική υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Χωροστάθμιση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Συμπύκνωση

Θέση

Διαστάσεις

Υψόμετρο

Στέψη

Μηχανικός
Χωματουργικών

Καταλληλότητα
υλικών

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε. (Σημείο
Αναμονής
Ελέγχου)

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Κοκκομετρία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής
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Α/Α

5.2

5.3

5.4

5.5
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Αντικείμενο

Ελεγχόμενο
Χαρακτηριστικό

©

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

Διαδικασία
ελέγχου/
δοκιμής

ΕΛΟΤ

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγματοληψιών

C.B.R.

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Περιεκτικότητα
σε οργανικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

AASHTO T
194,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

3/Δανειοθάλαμο ή
περιοχή
εκσκαφής

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

Ανά ημέρα
εργασίας

Διαστρωμένα
υλικά

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Κοκκομετρία

Μηχ/κός
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Όρια Atterberg

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Max Πυκνότητα

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

C.B.R.

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Φυσική υγρασία

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Ε-105,
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Μέτρηση

1/5000 m3

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Σ.Α.Ε.

Μέτρηση

1/
κατασκευαζόμενη
στρώση
μεταβατικού
επιχώματος.

Συμπύκνωση

Πυκνότητα επί
τόπου

Μηχανικός
ελέγχου
ποιότητας

Προδιαγραφή
επιχωμάτων

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Γεωμετρία

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Χωροστάθμιση

Τοπ/κό
συνεργείο

Μελέτη
εφαρμογής

Μέτρηση

Τέλος εργασίας

Ε-106

Θέση

Διαστάσεις

Υψόμετρο
Προδιαγραφή
επιχωμάτων

30752
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

Βιβλιογραφία
 ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφή - Ε 106 – 86 (αρ. 5)
 ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφή - Ε 105 - 86 (αρ.6)
 ΥΠΕΧΩΔΕ Προδιαγραφή - Ε 105 - 86 (αρ.11)
 Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας - (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 , ΣΑΥ ,κλπ).
 Οδηγία 92/57/EE - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 ΑASHTΟ T-89 - Determining the Liquid Limit of Soils -- Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας εδαφών.
 ΑASHTΟ T-90 - Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils -- Προσδιορισμός ορίου
πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας εδαφών.
 ΑASHTΟ T-180 - Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10-lb)
Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop -- Πρότυπη μέθοδος ελέγχου υγρασίας-πυκνότητας εδαφών με
χρήση σφύρας 4.54-kg (10-lb) από ύψος πτώσης 457-mm (18-in.).
 ΑASHTΟ Τ-194 - Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion -- Προσδιορισμός
οργανικών προσμίξεων εδαφών με ανάφλεξη.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-04-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȅʌȜȚıμȑȞİȢ İʌȚȤȫμĮĲĮ
Reinforced enbankments

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 7
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-07-04-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-0704-00 «ȅʌȜȚıμȑȞĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-07-04-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ E ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-04-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 8

4.1

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ ............................................................................................................ 8

4.2

ȊȜȚțȐ ȩʌȜȚıȘȢ ........................................................................................................................... 10

4.3

ȊȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡĮȞȠȪȢ ............................................................ 10

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ......................................................................................... 10

5.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 10

5.2

ĬİμİȜȚȫıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ ................................................................................... 11

5.3

ȀĮĲĮıțİȣȒ ................................................................................................................................. 11

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ........................................................................ 13

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ............................................................................................................. 13

6.2

ǻȠțȚμȑȢ ....................................................................................................................................... 13

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ .................................................. 14

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ .............................................................. 14

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ ....................................................................................................... 14

7.3

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ........................................................................................ 15

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 15

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ [ȊʌȩįİȚȖμĮ ȆȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ȆȆǼ)] ................................................. 17
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 18
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȅʌȜȚıμȑȞĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ (İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ - İĳĮȡμȠȖȒ).
ȅȚ ȠʌȜȚıμȑȞİȢ İʌȚȤȫıİȚȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ Ș μȠȡĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, Ș įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȫȞ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ / ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00

Refill of excavations for foundation works -- ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ ıțĮμμȐĲȦȞ
șİμİȜȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00

Lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural
soil -- ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ – ʌȜȒȡȦıȘȢ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ – MȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ : AȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ –
ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.

Ǽȁȅȉ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 8: AȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) – ǻȠțȚμȒ
ȚıȠįȣȞȐμȠȣ ȐμμȠȣ
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Personal protective equipment – Safety footwear – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.

Ǽȁȅȉ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 4: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ĳĮȚȞȩμİȞȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ – ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 41: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μȚȖμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 51: ȂȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ
įȠțȚμȓȦȞ Įʌȩ μȓȖμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μİ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification -- īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ
- ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂȑșȠįȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1

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

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ . ȂȑȡȠȢ 13: ǻȠțȚμȒ ĳȠȡĲȚȗȠμȑȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ȅʌȜȚıμȑȞȘ İʌȓȤȦıȘ

ǼįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȠȪȞ μȑıȦ įȣȞȐμİȦȞ
ĲȡȚȕȒȢ μİ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ (ȕȜ. ȈȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

3.2

ǼʌȓȤȦμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ

ȅȚ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ (ȕȜ. ȈȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).
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3.3

30759

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ ȩȥȘȢ

Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ Ȓ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (țİțȜȚμȑȞȘ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ) ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌİĲȐıμĮĲĮ), Ȓ ȖĮȚȠıȣȞșİĲȚțȐ (ȖİȦțȣȥȑȜİȢ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ), İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ.

3.4

ȅʌȜȚıμȩȢ

ȉȠ μȑıȠȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ įȣȞȐμİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȒ ĲȠȣ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ (İȜȐıμĮĲĮ Ȓ ȡȐȕįȠȚ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ, ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ
țȜʌ.).

ȈȤȒμĮ 1 – ȆİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ

.
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ȈȤȒμĮ 2 – ȆİȡȓʌĲȦıȘ μİ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ

īȚĮ ĲȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞİȢ İʌȚȤȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
ȜĮĲȠμİȓȠȣ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ıİ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ
ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȤȘμȚțȐ / ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȡȘĲȐ, ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓĲİ ȖĮȚȦįȫȞ, İȓĲİ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲ' ĮȡȤȒȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ țĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ Ȓ įİȞ
İʌĮȡțȠȪȞ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ - İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įĮȞİȚȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȖȖȡĮĳȘ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İțıțĮĳȫȞ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȑĲȡĮ, ȫıĲİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Įʌȩ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ įİȞ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ
ȤĮμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ ĲȠȞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ, μİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ, μİ įȐȞİȚĮ ȣȜȚțȐ.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚįȚțȑȢ ʌĮȡĮįȠȤȑȢ Ȓ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȡȘĲȐ ıĲȘȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮμμȠȤĮȜȚțȫįİȢ, ĲȦȞ ȠμȐįȦȞ ǹ1Į Ȓ ǹ1b Ȓ ǹ2-4 țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ AASHTO țĮȚ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105-86 (Įȡ.7țĮȚ 8) (ȕȜȑʌİ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ «ıȣȞĲİȜİıĲȒ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ» μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ μİ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǻȚĮȕȐșμȚıȘ ȣȜȚțȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
ǱȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȤȓįĮȢ

% ǻȚİȡȤȩμİȞȠ
(ȀĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)

250 mm

100

75 mm

75

10 mm

10

75 μm

0-15

ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15% įȚİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĲȦȞ 75
μm, ĲȠ ȣȜȚțȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ĮʌȠįİțĲȩ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμȫȞ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ μİ ĮȡĮȚȩĲİȡȠ țĮȚ ȐμİıȘȢ įȚȐĲμȘıȘȢ (ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ
ǼįĮĳȠμȘȤĮȞȚțȒȢ Ǽ 105-86, ȣʌ’ ĮȡȚșμȩ 9 țĮȚ 16 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ) (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).
īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȜİʌĲȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 75 μm țĮȚ:
 ĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 20%, ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ.
 ĮȞ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ 10%, ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ.
Ǿ ȠʌȜȚıμȑȞȘ İʌȓȤȦıȘ įİȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȐȞȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȡȚȕȒȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ
ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, ȣȜȚțȐ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ Ȓ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ:
 ȣȜȚțȐ Įʌȩ ȕȐȜĲȠȣȢ.
 ĲȪȡĳȘ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĳșİȓȡȠȞĲĮȚ.
 ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮȣĲȠĮȞĮĳȜȑȖȠȞĲĮȚ.
 ȣȜȚțȐ ıİ ʌĮȖȦμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
 ȣȜȚțȐ μİ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȕȑȜĲȚıĲȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ
ȣȜȚțȐ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ıȣμʌȣțȞȦșȠȪȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲĮ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ. Ǿ İʌȓȤȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ (țȩțțȠȣȢ) įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 250 mm.
4.1.1 ȊʌȠȤȦȡȒıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ, ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡĮ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ ʌȠȣ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ıȤȑįȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĲİȜȚțȐ, įȘȜ. İțİȓȞĮ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ȑȡȖĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ - İʌȚȤȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ țĮșȓȗȘıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıįȫıİȚ, İȓĲİ İĳ’ ȐʌĮȟ, İȓĲİ μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıȣμʌȜȘȡȫıİȚȢ, ĲȩıȘ İʌĮȪȟȘıȘ
ıĲȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȫȞ, ȩıȘ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȐșμȚıȘ ĲȦȞ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ.

4.2

ȊȜȚțȐ ȩʌȜȚıȘȢ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȜȚıȘȢ Ȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮȚ μĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ. ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮʌȡȩıȕȜȘĲĮ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ȤȘμȚțȒ įȡȐıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ
ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.

4.3

ȊȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡĮȞȠȪȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ:
Į. īİȦțȣȥȑȜİȢ, İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țȣȥİȜȫȞ ʌȜİȣȡȐȢ 20 cm țĮȚ ȪȥȠȣȢ 10 cm, μİ ĳȪȜȜĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 2,5 x 6,0 m. ȅȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ șĮ μȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 1,0 1,4 mm, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, țĮȚ șĮ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ
μİ ıȚįȘȡȠʌĮııȐȜȠȣȢ μȠȡĳȒȢ J ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ.
ȕ. ǼȚįȚțȐ ĳȣĲȚțȐ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĳȣĲȚțȐ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İȚįȚțȩ μȓȖμĮ Įʌȩ ȜȚʌȐıμĮĲĮ,
ȕȚȠİȟȠȣįİĲİȡȠȪμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ĲȪȡĳȘ țĮȚ ĳȣĲȚțȑȢ ȓȞİȢ Ȓ ȩĲȚ ȐȜȜȠ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ. ȉĮ İȞ ȜȩȖȦ
ȣȜȚțȐ İȞİȡȖȠȪȞ ıĮȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μĮȗȓ μİ ĲȚȢ ĳȣĲȚțȑȢ ȖĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ
ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ.
4.3.1 ȊȜȚțȐ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ
ǹȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȚįȚțȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ȓ ĲȘȞ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, ĲĮ
ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
4.3.2 ȆȜȐțİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲİȜȚțȒ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȠ İʌȚȜİȖȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȩʌȜȚıȘȢ. Ȉİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ
İμĳȐȞȚıȘ ĲȦȞ ȣʌȩȥȘ ʌȜĮțȫȞ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș μİȜȑĲȘ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ
İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȠ įİ İʌȓȤȦμĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ.
īȚĮ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ Ș țȜȓıȘ ĲȘȢ ʌĮȡİȚȐȢ İȓĲİ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țȐșİ
ıĲȡȫıȘȢ, İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȐțȡȠ ȜȦȡȓįĮ ȣĳĮȞĲȠȪ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ, ȕȐȡȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȚįȚțȒ
μİȜȑĲȘ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚĲȣȜȓȖİȚ ĲȠ ĮμμȠȤȐȜȚțȠ. ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, Ș ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ țĮȚ șĮ İʌĮțȠȜȠȣșİȓ ıʌȠȡȐ.
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ȉĮ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ʌ.Ȥ. ĮȞȐ 0,50 m, Ȓ ȩʌȠȚĮ ȐȜȜȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ.
Ǿ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ μʌȠȡİȓ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ μİĲȐ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȒ șİȫȡȘıȘ, ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ ʌ.Ȥ. Įʌȩ 0.50 m ıİ 0.80 m μİ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮʌȡȩıȕȜȘĲȠ
Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ - ȤȘμȚțȒ įȡȐıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.

5.2

ĬİμİȜȚȫıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ İțȐıĲȠĲİ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ
ȑȡİȣȞĮȢ țĮȚ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ țĮȚ țĮșȚȗȒıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ.
īİȞȚțȐ μȑĲȡĮ ( ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȪȥȠȣȢ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ Ȓ țȜȓıȘȢ ʌȡĮȞȠȪȢ):
 ǹĳĮȓȡİıȘ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ ıİ ȩıȠ ȕȐșȠȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ (ıȣȞȒșȦȢ 0,30 – 0,50 m).
 Ǽĳǯ ȩıȠȞ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȩμȕȡȚȦȞ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȘĲȑȠ ȞĮ
įȚİȟȐȖİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İțıțĮĳȒ μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 0,80 – 1,00 m Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ), ȫıĲİ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ İįȐĳȘ. Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș İțıțĮĳȒ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕĮșȪĲİȡȘ Įʌȩ 1,00 m Ȓ ȞĮ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ. ǵʌȦȢ ʌȡȠĮȞĮĳȑȡșȘțİ, İĳǯ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ μİ ȩμȕȡȚĮ ȪįĮĲĮ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȘĲȑȠ ȞĮ μȘ įȚİȞİȡȖȘșİȓ Ș İțıțĮĳȒ ĮȣĲȒ, ȣʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȕİȕĮȓȦȢ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș ĳȣĲȚțȒ ȖȘ țĮȚ ĲȠ ȠȡȖĮȞȚțȩ ȑįĮĳȠȢ țȐĲȦ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑįȡĮıȘȢ (Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 30-40 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ). ǵĲĮȞ ĲĮ
ıțȐμμĮĲĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȪįĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌĮȡȠȤİĲİȣĲȠȪȞ Ȓ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ
ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ Įʌȩ İȚıȡȠȒ ȣʌȩȖİȚȦȞ ĮȞĮȕȜȣȗȩȞĲȦȞ ȣįȐĲȦȞ, țĮȚ İȓȞĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ
ʌȡĮțĲȚțȐ ĮȞȑĳȚțĲȘ Ș ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ Ȓ țĮȚ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ
ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ, ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ İțıțĮĳȒȢ μİ ȤȡȒıȘ țȡȠțȐȜĮȢ Ȓ
ıțȪȡȦȞ, μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ 5-8 cm țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 15 cm, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȐ țĮȚ μİ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȦȞ Ȓ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
șĮ įȚİȚıįȪİȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȠ μĮȜĮțȩ ȣʌȑįĮĳȠȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ, İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮįȪȞĮĲȘ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ
ıțȐĳȘȢ ıĲȘ ĳȐıȘ ĮȣĲȒ.
 Ǽʌȓ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ (Ȓ ĲȘȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ), șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Ș ȕȐıȘ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ.

5.3

ȀĮĲĮıțİȣȒ

5.3.1 īİȞȚțȐ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ
ʌȠȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2),
ȩʌȦȢ ȖİȞȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ 1501-02-07-02-00.
īȚĮ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150102-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ 1501-02-07-02-00 μİ ĲȚȢ İʌȚıȘμȐȞıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
īȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00.
ȉȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮμμȠȤĮȜȚțȫįİȢ, ȠȡȣțĲȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ,
ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.1. Ǿ ȕȐıȘ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ȪȥȠȢ 0.80m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ȑįĮĳȠȢ
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țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȠȪ, ʌȐȤȠȣȢ 0.50 m, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ ȣȜȚțȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Ǽ3 țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐ ȊȆǼȋȍǻǼ.
Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ıȣμμİĲȡȚțȒ, μİ ĮμĳȓʌȜİȣȡİȢ ĮʌȩĲȠμİȢ țȜȓıİȚȢ Ȓ țĮȚ
ĮıȪμμİĲȡȘ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĲȠμȘȢ țȜȓıȘȢ ıĲȘȞ μȚĮ μȩȞȠ ʌĮȡİȚȐ, Ș įİ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, İĳǯ ȩıȠȞ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ȤȫȡȠȢ, șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ 1501-02-07-02-00, ȑĲıȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-02-07-02-00, įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȩʌȜȚıȘ μİ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ. ȉĮ μȑĲȡĮ ȦıĲȩıȠ ıĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȠȚȞȐ țĮȚ İȞȚĮȓĮ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ȑȞĮȞĲȚ țĮșȚȗȒıİȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ ıȣμμİĲȡȚțȒ.
5.3.2 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ, ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜȠ įȩțȚμȠ ĲȡȩʌȠ ĲȘȢ
ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ μİ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ Ȓ ȐȜȜĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ, ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 25 ȑȦȢ 65 cm ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ
įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ʌȠȣ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ ȗȫȞȘ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ
(ʌİȡȚȠȤȒ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ / țĮȚ ȤȡȒıȘȢ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ) ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ 20-25 cm.
5.3.3 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ, ȫıĲİ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ,
țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ, įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ
ĲȠȣ 95% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ Proctor) țĮĲȐ Ǽ 106 – 86/2.
H ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘȢ, ĮțȡĮȓĮȢ ȗȫȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ
İȜĮĳȡȫȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ (İȜĮĳȡȑȢ Ȓ ȕĮȡȚȑȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ ȕĮșμȩȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȘ ȜȠȚʌȒ țĮĲĮıțİȣȒ (> 95%).
5.3.4 ȂȩȡĳȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȠȡĳȫȞİĲĮȚ Ȓ μȑıȦ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ Ȓ μİ İȚįȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ȤȐȜȣȕĮ (ĲȑȞȠȞĲİȢ, ȐȟȠȞİȢ, įȠțȠȓ ȕȐıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ țȜʌ), ĮȞȐȜȠȖĮ μİ
ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȡȚșİȓ μİĲȐ Įʌȩ μİȜȑĲȘ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ ĮȡμȠįȓȦȢ.
5.3.4.1 ǼȟȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ
ȅȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ, șĮ ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ țĮȚ șĮ İʌĮțȠȜȠȣșİȓ ıʌȠȡȐ
μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ μȓȖμĮ ıʌȩȡȦȞ. ȅȚ ȖİȦțȣȥȑȜİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ, ʌȐȤȠȣȢ 1.0 –
1.4 mm, İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȑȢ Ȓ İȟĮȖȦȞȚțȑȢ
țȣȥȑȜİȢ ȩĲĮȞ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ. ȀȐșİ ĳȪȜȜȠ șĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 2.5 m țĮȚ μȒțȠȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 6.0 m
ıİ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȦȞ ȖİȦțȣȥİȜȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȡȡȐʌĲȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ. īȚĮ
ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ μİ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȓįȘȡȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ
μȠȡĳȒȢ J Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ĭ12 Ȓ ĭ14 μȒțȠȣȢ 0.80 m ȑȦȢ țĮȚ 1.20 m ĮȞȐ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 1.0 m țĮĲȐ
μȒțȠȢ țĮȚ 0.75 ȑȦȢ 1.00 m țĮĲȐ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
ȈĲȠ ĳȡȪįȚ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ İȓȞĮȚ ıțȩʌȚμȘ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȑĲıȚ ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ıțĮȡȚĳȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȈȤȘμȐĲȦȞ 2 țĮȚ 3.
ȈĲȠ ĳȡȪįȚ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ Ș ȖİȦțȣȥȑȜȘ șĮ ĮȖțȣȡȫȞİĲĮȚ, İȞȫ ıĲȠ ʌȩįȚ, ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌİȞįİįȣμȑȞȘ
ĲȐĳȡȠȢ, ʌȡȠĲȚμȘĲȑȠ İȓȞĮȚ ȞĮ ʌȜȘȡȦșİȓ Ș țȣȥȑȜȘ μİ ȐȠʌȜȠ ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİμĮ, μȑȤȡȚ ȪȥȠȣȢ | 1,0 m
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ țĮȚ ĲȠ İʌİȞįİįȣμȑȞȠ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ.
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5.3.4.2 īİȦȪĳĮıμĮ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ
ȉȠ ȖİȦȪĳĮıμĮ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘ ȕȐıȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ, μİ İʌȐȜİȚȥȘ Ȓ ȥİțĮıμȩ, ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȒıȠȣȞ
ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ.
ȉȠ ȖİȦȪĳĮıμĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ șĮ țȣȜȚȞįȡȫȞİĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ μȑıĮ, ȖȚĮ ȞĮ ıȣȞįİșİȓ μİ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ıȫμĮ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȖȘȢ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠ
ȞĮ įİȤĲİȓ ĲȘ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00.
5.3.4.3 ĭȣĲȠțȐȜȣȥȘ
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ ȣįȡȠıʌȠȡȐ. ȅȚ ıʌȩȡȠȚ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1.1 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
6.1.1.1 ȈĲȐșμȘ
Ǿ ǹȞȫĲĮĲȘ ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȅʌȜȚıμȑȞȘȢ ǼʌȓȤȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȠțȜȓıİȚȢ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ȣȥȩμİĲȡĮ (ȣȥȩμİĲȡĮ μİȜȑĲȘȢ), μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r 30 m.
6.1.1.2 ȋȦȡȠıĲȐșμȚıȘ
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǹȞȐ įȚĮĲȠμȒ: ĬĮ ȤȦȡȠıĲĮșμȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ (țȠȡȣĳȠȖȡĮμμȑȢ,
ȐțȡĮ įȚĮĲȠμȒȢ, ıȪȞįİıȘ μİ ȣʌȐȡȤȠȞ İʌȓȤȦμĮ) țĮȚ ĲĮ İȞįȚȐμİıĮ ıȘμİȓĮ, ȫıĲİ Ș ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ĮʌȩıĲĮıȘ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ʌȠĲȑ ʌȐȞȦ Įʌȩ 5,0 m.
 ȂȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ įȚĮĲȠμȫȞ: ȅȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ įȚĮĲȠμȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐ
5,0 m țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, İȞȫ ȖȚĮ įȚĮțȡȚĲȒ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ȪȥȠȣȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ
İʌȓȤȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȐȡșȡĮ ĲȚμȠȜȠȖȓȠȣ, șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ
μȓĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıİ ȐȜȜȘ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ 0-2 ıİ 2-4 m, Įʌȩ 2-4 ıİ 4-6
țĲȜ.).

6.2

ǻȠțȚμȑȢ

ȅȚ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 2:
ȆȓȞĮțĮȢ 2

ȆǿȃǹȀǹȈ ǼǿǻȅȊȈ Ȁǹǿ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǾȈ ȂǼĬȅǻȅȊ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ ǻȅȀǿȂȍȃ ȆȅǿȅȉǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
ǻȅȀǿȂǾ

ȆȇȅȉȊȆȅ

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȡȖȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 932-1

ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ įȚĮĲİĲĮȖμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǼǿǻȅȊȈ Ȁǹǿ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǾȈ ȂǼĬȅǻȅȊ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ ǻȅȀǿȂȍȃ ȆȅǿȅȉǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
13286.51
ȀȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01- 933.08

ǵȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/5

ǵȡȚȠ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/6

ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/6

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

ȈȤȑıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ – ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.04

ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 106 – 86/2

ǻȠțȚμȒ CBR

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 105 – 86/12- țĮȚ ȆȡȩĲȣʌĮ
AASHTO T193-ASTM 1883

ǻȠțȚμĮıĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ (ȂȑșȠįȠȢ ĭȠȡĲȚȗȩμİȞȘȢ
ȆȜȐțĮȢ)

ȆȡȩĲȣʌȠ prEN-ISO 22476-13

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȫȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ıȣȞȘμμȑȞȠ ʌȓȞĮțĮ (ȣʌȩįİȚȖμĮ) ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
 ȅȜȚıșȒıİȚȢ ĮıĲĮșȫȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
 ǼȚıȡȠȒ ȣįȐĲȦȞ.
 ȉȡĮȣμĮĲȚıμȩȢ ʌȡȠıȫʌȦȞ țȚȞȠȪμİȞȦȞ ıĲȘ ȗȫȞȘ İȜȚȖμȫȞ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
 ȋȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
 ǼțĳȩȡĲȦıȘ μİ ĮȞĮĲȡȠʌȒ.
 ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ / ȠȜȚıșȒıİȚȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
İʌȓȤȦıȘȢ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
 ȈȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE.
 ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ȕȜȑʌİ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
 ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ȠȤȜȒıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ:
 ȂȑĲȡĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
 ȂȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ıĲĮ ĮʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩȡȚĮ.
 ȂȑĲȡĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıțȩȞȘȢ, ȩʌȦȢ țĮĲȐȕȡİȖμĮ μİĲĮĳİȡȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ,
ıȣıĲȘμĮĲȚțȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȠįȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĲȜ.
 ȋȡȒıȘ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚȡȡȣʌĮȞĲȚțȒȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ
İțʌȠμʌȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȀȠȚȞȠĲȚțȑȢ ȅįȘȖȓİȢ ʌİȡȓ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ (m2) țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȑĲȠȚμȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ʌȠȣ
ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ μİ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ, μİ ȜȒȥȘ įȚĮĲȠμȫȞ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĮȞȐ 5 m țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ țĮȚ ı’ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȐȡșȡȠȣ ĲȚμȠȜȠȖȓȠȣ
(ʌ.Ȥ. ȪȥȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Įʌȩ 0-2 ıİ 2-4 m, Įʌȩ 2-4 m ıİ 4-6 m țĲȜ. ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ 8-6 m ıİ 6-4 m țĲȜ.).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ȉȠ țĮșȐȡȚıμĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȖȘȢ.

x

Ǿ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ
μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ, ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȣȜȚțȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ʌȡĮȞȠȪȢ (μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, įȠțȠȓ ȕȐıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ĲȑȞȠȞĲİȢ, μİĲĮȜȜȚțȐ
ʌȜȑȖμĮĲĮ, ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ țĲȜ).
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x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȑıĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ «ĳȡȪįȚ» ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦțȣȥİȜȫȞ Ȓ ĳȣĲȚțȠȪ ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ,
ĮȖțȪȡȦıȘ Ȓ țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.

x

Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĳȣĲȚțȫȞ ȖĮȚȫȞ.

x

Ǿ ȣįȡȠıʌȠȡȐ Ȓ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ȖȚĮ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ǼʌȓıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȒȢ Ȓ įĮȞİȓȦȞ Ȓ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȠȣ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮĳȠȡȐȢ, İȞȫ Ș İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ
ȣįȡȠıʌȠȡȐȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ İȓįȠȣȢ ĳȣĲȠțȐȜȣȥȘȢ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ȊʌȩįİȚȖμĮ ȆȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ȆȆǼ)
Ǻ/Ǻ

1.

2.

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǼȜİȖȤȩμİȞȠ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ
ǹʌȠįȠȤȒȢ

ǹȞĮĳȠȡȑȢ –
ȆȡȩĲȣʌĮ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
İȜȑȖȤȠȣ/
įȠțȚμȒȢ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ İȜȑȖȤȠȣ /
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ

ǲȞĲȣʌȠ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ
Ȣ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ
İȜȑȖȤȠȣ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘ
ĲĮ ȣȜȚțȫȞ
İʌȓȤȦıȘȢ
ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-105,

ȂȑĲȡȘıȘ

3/ǻĮȞİȚȠșȐȜĮμȠ

ĭǼǼ

ǻȡĮıĲȚțȩĲȘĲĮ
ȚȩȞĲȦȞ
ȣįȡȠȖȩȞȠȣ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

BS1377

ȂȑĲȡȘıȘ

3/ǻĮȞİȚȠșȐȜĮμȠ

ĭǼǼ

ǾȜİțĲȡȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

īĮȜȜȚțȩȢ
țĮȞȠȞȚıμȩȢ 1979

ȂȑĲȡȘıȘ

3/ǻĮȞİȚȠșȐȜĮμȠ

ĭǼǼ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-105

ȂȑĲȡȘıȘ

1/100 m3 Ȓ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠ 1/ıĲȡȫıȘ

ĭǼǼ

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ
ȊȁǿȀȍȃ ǹȆȅ
ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ/
ǼȇīȅȈȉǹȈǿȅ

ȅʌĲȚțȩȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ĭǼǼ

ȊȜȚțȐ
İʌȓȤȦıȘȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)
ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ

3.

ȊȜȚțȐ
ȩʌȜȚıȘȢ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȂİȜȑĲȘȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

4.

ȋİȚȡȚıμȩȢ
ȣȜȚțȫȞ
ȩʌȜȚıȘȢ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȂİȜȑĲȘȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȅʌĲȚțȩȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ĭǼǼ

5.

ǹȡμȠȓ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ȂİȜȑĲȘȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȅʌĲȚțȩȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ĭǼǼ

6.

ȈȣμʌȪțȞȦı
Ș ȣȜȚțȠȪ
İʌȓȤȦıȘȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

1/100 m3 Ȓ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠ 1/ıĲȡȫıȘ
ȦʌȜȚıμȑȞȘȢ
İʌȓȤȦıȘȢ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȪȥȠȣȢ

ĭǼǼ

ĭǼǼ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Max ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-105

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ

(Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǽ-106

ȂȑĲȡȘıȘ

1/5000 m3 Ȓ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠ 1/ıĲȡȫıȘ
ȦʌȜȚıμȑȞȘȢ
İʌȓȤȦıȘȢ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȪȥȠȣȢ

7.

ĬȑıȘ

īİȦμİĲȡȓĮ

ȉȠʌ/țȩ
ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚ
țȐ ĭȪȜȜĮ,
ĭǼǼ

8.

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ

īİȦμİĲȡȓĮ

ȉȠʌ/țȩ
ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚ
țȐ ĭȪȜȜĮ,
ĭǼǼ

9.

ȊȥȩμİĲȡȠ

ȋȦȡȠıĲȐșμȘıȘ

ȉȠʌ/țȩ
ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚ
țȐ ĭȪȜȜĮ,
ĭǼǼ
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ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 106 – 86 (Įȡ. 2)



ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 105-86 (Įȡ.7țĮȚ 8)



ȊȆǼȋȍǻǼ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ - Ǽ 105-86 ( Įȡ.9 țĮȚ 16)



ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ - (Ȇ.ǻ 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝ.ʌ.)



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



ASTM D1883 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory – Compacted
Soils -- ȆȡȩĲȣʌȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ įȠțȚμȒ CBR – ȈȣμʌȚțȞȦμȑȞĮ İįȐĳȘ.



AASHTO T – 193 Standard Method of Test for the California Bearing Ratio -- ȆȡȩĲȣʌȘ μȑșȠįȠȢ
İȜȑȖȤȠȣ ȀĮȜȚĳȠȡȞȚĮțȠȪ ȜȩȖȠȣ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ (CBR).
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ - ʌȜȒȡȦıȘ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ
Lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-0705-00 «ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ - ʌȜȒȡȦıȘ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-07-05-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ E ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ - ʌȜȒȡȦıȘ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ
ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ȞȘıȓįȦȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.
ȅȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ (țȣȡȓȦȢ ĲȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ) țĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȞȘıȓįȦȞ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ μİ
ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȣʌȠįȠμȒȢ ȖȚĮ ĳȣĲİȪıİȚȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ıȣȞșȘțȫȞ ĳȣıȚțȒȢ
İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȑȞĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ (ȠįȠʌȠȚȓĮȢ, ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ țȜʌ) ıĲȠ
ĳȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ (ʌȡȠıșȒțȘ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ țȜʌ
İʌİμȕȐıİȚȢ) İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĭȣĲȠĲİȤȞȚțȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ (ǲȡȖĮ ʌȡĮıȓȞȠȣ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ 14 (țȦįȚțȠȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-xx-xx-xx).
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȞȘıȓįȦȞ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ (ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ
ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȐ ȑȡȖĮ) ȦȢ İȚįȚțȑȢ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00

Quarry sites and borrow areas development and exploitation -- ǹȞȐʌĲȣȟȘ ǼțμİĲȐȜȜİȣıȘ ȁĮĲȠμİȓȦȞ țĮȚ ǻĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȫμĮĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ĭȣĲȚțȒ ȖȘ
ǼȓȞĮȚ Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, İȜĮĳȡȠȪ, ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįȠȣȢ ıȣıĲȐıİȦȢ, ʌȠȣ İȣȞȠİȓ ĲȘȞ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
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3.2 ȀȘʌİȣĲȚțȩ ȤȫμĮ
ǼȓȞĮȚ Ș ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐμμȠ ȑȦȢ 35%, ȐȡȖȚȜȠ 5 - 10%, ȠȡȖĮȞȚțȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ
țĮȚ ȠȣįȑĲİȡȠ ȇǾ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ ĳȣĲȫȞ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ șĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȘ ȗȫȞȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȀĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȘ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00.
ǹʌȩ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ
ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ - İțȡȚȗȦșȑȞĲȦȞ ĳȣĲȫȞ (ĮįȡȠμİȡȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ), İȣμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ (ȐȞȦ ĲȦȞ 5 cm), μʌȐȗĮ,
ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪȢ ȕȜĮʌĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȕȜȐıĲȘıȘȢ, șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ
ıȦȡȠȪȢ țĮȚ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ıȦȡȠȓ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ ȖĮȚȦįȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ Ȓ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ.
īİȞȚțȫȢ șĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįȠȣȢ ıȪıĲĮıȘȢ.
ȀȡȚĲȒȡȚȠ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ İįĮĳȚțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȦȢ
ĳȣĲȚțȒ ȖȘ İȓȞĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĳȣıȚțȒȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ.
ǱȖȠȞĮ İįȐĳȘ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲİțμȒȡȚȠ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȦȢ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, İȐȞ įİȞ İμʌȠĲȚıĲȠȪȞ Ȓ ȕİȜĲȚȦșȠȪȞ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ.
ǼȐȞ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĮμĳȚȕȠȜȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚĮșȑıȚμȠȣ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İįĮĳȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ, Ȓ ȖȞȦμȐĲİȣıȘ īİȦʌȩȞȠȣ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȦȢ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.
ǼȐȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ țȡȚșȠȪȞ ȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩȞ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ, įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ıĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȠȣȢ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-05-00-00).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌ’
İȣșİȓĮȢ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȘĲȒȢ ĳȪĲİȣıȘȢ (ıȣȞȒșȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ ȞȘıȓįİȢ ĲȦȞ ȠįȫȞ
μİ įȚĮȚȡȠȪμİȞȠ țĮĲȐıĲȡȦμĮ), Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ μİȜȑĲȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ:
 ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. țȠıțȓȞȚıμĮ) ĲȘȢ įȚĮșȑıȚμȘȢ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ (Ȓ ĲȘȢ
ȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ) ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ.
 ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İμʌȜȠȣĲȚıμȠȪ ĲȠȣ įȚĮșȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ȠȡȖĮȞȠȤȘμȚțȑȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘȢ
ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ Įʌȩ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒȢ ȐʌȠȥȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ / İʌȚȜİȤșȑȞĲȠȢ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ İįĮĳȠȜȠȖȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȉĮ ʌȡĮȞȒ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ Ș ĳȣıȚțȒ ȖȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȡĮȤİȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ.
ǵĲĮȞ ȠȚ țȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞİȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İȞȓıȤȣıȘȢ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȁȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ, țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȓ ĮȞĮȕĮșμȫȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ: ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ, șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ țĮȚ μȚțȡȠȪȢ ȜȐțțȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ.
 ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȓ İȡİȚıμȐĲȦȞ ȠįȫȞ, μȘ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȦȞ ȞȘıȓįȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȐ İʌȓ įȚĮʌİȡĮĲȫȞ
ĮμμȠȤĮȜțȦįȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ: ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĳȓȜĲȡȠȣ Įʌȩ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ĮȡȖȚȜȚțȩ
ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ țĮȚ ĲȘȢ
İȚıȤȫȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, İȟĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ Ȓ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ Ȓ ȠȤȘμȐĲȦȞ) șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ.

5.2

ǻȚȐıĲȡȦıȘ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ

Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ μİ țȜȓıİȚȢ ȑȦȢ 1:1 șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ıİ ʌȐȤȠȢ 0,30 m (țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μİ
ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ Ȓ ȐȜȜȠ ʌȡȩıĳȠȡȠ μȑıȠ.
īİȞȚțȫȢ įİȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ıİ ʌȡĮȞȒ μİ țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 1:1, ȤȦȡȓȢ İĳĮȡμȠȖȒ
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ Ȓ / țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞĮȕĮșμȫȞ (ĲȑĲȠȚİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İȚįȚțȒȢ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ).
ǵĲĮȞ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6,00 m (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡĮȞȫȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ
ȑȡȖȦȞ), Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ ȖĮȚȫȞ (İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ) șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ȗȫȞİȢ ȪȥȠȣȢ ȑȦȢ 6,00
m, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ȐȞȠįȠ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, Ȓ ĮȞȐ ĲμȒμĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȞĮȕĮșμȫȞ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ (ĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ).
ȉĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ țȜȓıİȚȢ ȑȦȢ 1:1 (ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȡȫıȘȢ
ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ) İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖĮȚȫįȘ ȑȦȢ ȘμȚȕȡĮȤȫįȘ țĮȚ İȣȞȠȠȪȞ ĲȘ ĳȣıȚțȒ İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘ İʌȓ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ
ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ, įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȞĲȩȢ ȞȘıȓįȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 0,40 m, țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ, Ș ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ șĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ (ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ).
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ İĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȪʌĮȞıȘȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ
țĮȣıȓμȦȞ Ȓ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ǻİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ Ȓ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ ȣʌȑȡμİĲȡĮ ȣȖȡȩ.

5.3

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ

ȉĮ ʌȡĮȞȒ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
İȞĮʌȠșȑıİȚȢ ĮȤȡȒıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȦȞ ȠμȕȡȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ. ȂȑȤȡȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
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ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ / ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ (ĲȡȚȖȦȞȚțȑȢ ĲȐĳȡȠȚ, ȕĮșμȚįȦĲȐ ȡİȓșȡĮ țȜʌ) șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȘȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ Įʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ ȩμȕȡȚĮ ȪįĮĲĮ (ʌ.Ȥ. μİ ĲȘȞ
įȚȐȞȠȚȟȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĲȐĳȡȦȞ ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ Ȓ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ıİȚȡĮįȓȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȪįȚ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
ǼʌȓıȘȢ Ș ĳȣıȚțȒ İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ).
ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ) Ȓ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ țĮȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ İʌİȞįİįȣμȑȞȦȞ μİ
ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ʌȡĮȞȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȞİȡȠĳĮȖȦμȐĲȦȞ, țĮșĮȡȚıμȩȢ Įʌȩ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ Ȓ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ țĲȜ.).

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ȅʌĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȜȪĳșȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ ȞȘıȓįȦȞ, μİ
ȣȜȚțȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ μĮțȡȠıțȠʌȚțȐ İμĳĮȞȓȗİȚ ĲȘȞ ȣĳȒ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ (ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İμĳĮȞȒȢ Ș ĲȠʌȚțȒ ĳȣıȚțȒ
İʌĮȞĮȕȜȐıĲȘıȘ).
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ.
ȆȜȘμμİȜȒȢ įȚȐıĲȡȦıȘ, ȞİȡȠĳĮȖȫμĮĲĮ, ĮʌȠʌȜȪıİȚȢ ȣȜȚțȠȪ, ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ Ȓ ĮȤȡȒıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ. ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ, ȤȦȡȓȢ ȠȣįİμȓĮ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ.

6.2

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȞ

ĬĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĲȠμȫȞ.
ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ıĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ 0,30 İʌȓ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ) ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ -20% ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ
įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ, Ƞ įİ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 95%
ĲȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ.

6.3

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĲȠμȫȞ (ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2) șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ
İįĮĳȠȜȠȖȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ / İμʌȜȠȣĲȚıμȠȪ įȚĮșȑıȚμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, μİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ İȞȩȢ įİȓȖμĮĲȠȢ ĮȞȐ 500 m3 ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ʌȡĮȞȫȞ İȞȑȤİȚ ĮȣȟȘμȑȞȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌĲȫıİȦȢ.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕȠȒșȘıȘ / țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȘȢ
ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ Ȓ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ μȩȡĳȦıȘȢ, țĮșĮȡȚıμȫȞ țȜʌ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ
ıȣȞȒșȘ μȑĲȡĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ): țȡȐȞȠȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣʌȠįȒμĮĲĮ, ĳȩȡμĮ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ
μİ ĮȞșİțĲȚțȠȪȢ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ıĲĮșİȡȐ ıȘμİȓĮ ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.

8
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īİȞȚțȫȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ Įʌȩ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȣȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).
ǲȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-0100.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

8.1

ǼʌȑȞįȣıȘ ʌȡĮȞȫȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ (m2) İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮʌĲȪȖμĮĲĮ ĲȦȞ İʌİȞįȣμȑȞȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ĮȞĮȜȣĲȚțȩȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ). ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ, ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ İʌȑȞįȣıȘ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ.

x

Ǿ įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ, Ș
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣȢ ıİ ıȦȡȠȪȢ, Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ țĮȚ ȠȚ ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ.

x

Ǿ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

x

Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

x

Ǿ ʌȡȠıțȩμȚıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĳȣĲȚțȒȢ ȖȘȢ, ĮȞ ʌĮȡĮıĲİȓ ĮȞȐȖțȘ İȞĲȩȢ
ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ǻİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ:

9
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Į.

Ǿ ĮʌȩȜȘȥȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĮȣĲȠȪ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ.

ȕ.

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İμʌȜȠȣĲȚıμȠȪ /ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮșȑıȚμȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ 2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ (ȣȜȚțȐ, İȡȖĮıȓĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ).

8.2

ȆȜȒȡȦıȘ ȞȘıȓįȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ĲȠʌȠșİĲȘșİȓıĮȢ ĳȣĲȚțȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȚȞ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ.

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

30781

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-05-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
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11

30782

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.080.99

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȁȚșȠȡȡȚʌȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠįȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ
Rip-rap for road slope protection

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

30783

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-07-06-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-0706-00 «ȁȚșȠȡȡȚʌȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠįȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-02-07-06-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ E ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

30784
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 5

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 5

4.1

ȆȠȚȩĲȘĲĮ ȜȓșȦȞ ........................................................................................................................... 5

4.2

ǻȚĮȕĮșμȓıİȚȢ ................................................................................................................................ 6

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ........................................................................................... 7

5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ .......................................................................................................... 7

5.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ..................................................................................................... 7

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ........................................................................... 7

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ........................................................................................................... 7

6.2

ǲȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȢ ...................................................................................................... 8

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ .................................................... 8

7.1

ȂȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ........................................................................................................................ 8

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ .................................................................................................................. 9

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 10

3

30785

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

30786
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȁȚșȠȡȡȚʌȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡĮȞȫȞ ȠįȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ
ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ μİ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ.
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ, ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ
ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘ įȡȐıȘ țȣμĮĲȚıμȫȞ (ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ, ʌĮȡĮȜȓμȞȚİȢ, ʌĮȡĮʌȠĲȐμȚİȢ ȤĮȡȐȟİȚȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00

3

Road pavement layers with unbound aggregates -- ȈĲȡȫıİȚȢ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ ĮıȪȞįİĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ĭȓȜĲȡȠ ʌȡĮȞȫȞ
ȍȢ "ĳȓȜĲȡĮ ʌȡĮȞȫȞ" ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ĮıȪȞįİĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌĮȡİμȕȐȜȜȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ȆȠȚȩĲȘĲĮ ȜȓșȦȞ

ȅȚ ĮȡȖȠȓ ȜȓșȠȚ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȠȓ, ȣȖȚİȓȢ, ıțȜȘȡȠȓ, ȤȦȡȓȢ ĳȜȑȕİȢ, ȡȦȖμȑȢ Ȓ ıȤȚıμȑȢ
țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ țȐșİ İĲİȡȠȖİȞȒ ȠȣıȓĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȜȜȠȚȦșİȓ ıĲȘȞ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ Ȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣȖȚȑıĲİȡĮ ıĲȡȫμĮĲĮ ĲȦȞ ĮıȕİıĲȩȜȚșȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ (ȤȦȡȓȢ İȞıĲȡȫıİȚȢ
ĮȡȖȓȜȠȣ, μĮȡμĮȡȣȖȓĮ țȜʌ.). Ǿ ȤȡȒıȘ μĮȡμȐȡȦȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
ȅȚ ȜȓșȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȖȦȞȚȫįİȚȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ ȜİȓİȢ Ȓ ĮȜȜȠȚȦμȑȞİȢ (ȜȩȖȦ ĲȘȢ İʌȚįȡȐıİȦȢ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ) İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ȤȦȡȓȢ ȠʌȑȢ, ȡȦȖμȑȢ Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĲȜ.
ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,60 ton/m3.
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ȀĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ LOS ANGELES (įȚĮȕȐșμȚıȘ ǹ) Ș ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 35% μİĲȐ Įʌȩ 500
ʌİȡȚıĲȡȠĳȑȢ.
Ǿ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (ĲȪʌȠȢ șİȚȚțȠȪ ȞĮĲȡȓȠȣ) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 10% μİĲȐ Įʌȩ ʌȑȞĲİ
țȪțȜȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ (μİĲȐ įȚĮȕȡȠȤȒ 24 ȦȡȫȞ) șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 1%.

4.2

ǻȚĮȕĮșμȓıİȚȢ

4.2.1 ĭȓȜĲȡȠ ʌȡĮȞȫȞ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩʌȜȣıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ Ș ȜȚșȠȡȡȚʌȒ ȜȩȖȦ
įȡȐıİȦȞ ĲȠȣ țȣμĮĲȚıμȠȪ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
ȉĮ ĳȓȜĲȡĮ ʌȡĮȞȫȞ Įʌȩ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ
įȚȐıĲȡȦıȘ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ
țĲȜ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
īİȞȚțȫȢ ĲĮ ĳȓȜĲȡĮ ʌȡĮȞȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İȜĮȤȓıĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 10 cm (Ȓ ȩıȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ) țĮȚ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȩțȠțțĮ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ĮμμȠȤĮȜȚțȫįȘ ȣȜȚțȐ ĳȣıȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ Ȓ
șȡĮȣıĲȐ.
ǼȐȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮȕȐșμȚıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ȣʌȩȕĮıȘȢ ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-03-03-00).
4.2.2 ȁȚșȠȡȡȚʌȒ
Ǿ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ (ȉȪʌȦȞ ǹ, Ǻ țĮȚ ī), İȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ,
șĮ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ (ǺȜ. ȆȓȞĮțĮ 1):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǻȚĮȕȐșμȚıȘ ȣȜȚțȫȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ
ȆȐȤȘ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ
ȉȊȆȅȈ A

6

ȉȊȆȅȈ Ǻ

ȉȊȆȅȈ ī

0,75 m

0,90 m

1,05 m

1.100 kg

2.000 kg

3.000 kg

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ
25% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

450 kg

800 kg

1.300 kg

(Ȗ)

ȆȠıȠıĲȩ 45% ȑȦȢ 75% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ μİĲĮȟȪ

20-450 kg

40-800 kg

60-1.300 kg

(į)

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ 75% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

20 kg

40 kg

60 kg

(İ)

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ
50% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

250 kg

450 kg

700 kg

(ıĲ
)

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ 50% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ

0,45 m.

0,55 m.

0,65 m

(ȗ)

ȆȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμμĮĲȠȢ țĮȚ
ȜİʌĲȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ȐμμȠȣ) ıİ ʌȠıȠıĲȩ
(țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ) ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

d 5%

d 5%

d 5%

(Į)

ȂȑȖȚıĲȠ ȕȐȡȠȢ ȜȓșȦȞ

(ȕ)

30788
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-06-00:2009

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, Ș ȗȫȞȘ
ĳȓȜĲȡȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȑȤİȚ
μȠȡĳȦșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȣȢ, ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȣȢ μȑıȦ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ Įʌȩ ȕĮȡȚȐ ȠȤȒμĮĲĮ Ȓ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țȚȞȠȪμİȞĮ ıĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ (İʌȓ ĲȘȢ ȠįȠȪ).
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ / ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ. īİȞȚțȫȢ, ȩĲĮȞ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ (țĮĲȐ ȗȫȞİȢ țĮș’ ȪȥȠȢ), įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ
(ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ).

5.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ

ȅȚ ȜȚșȠȡȡȚʌȑȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
ĲȣʌȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ İȟȩȡȣȟȘȢ țĮȚ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȘȢ
İȞıȦμȐĲȦıȘȢ.
īİȞȚțȐ įİȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ıȣμʌȓİıȘ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĮȜȜȐ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ
ȫıĲİ ȠȚ ȜȓșȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮȞİμȘμȑȞȠȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ țĮȚ ȠȚ
ȜȓșȠȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ȞĮ ȖİμȓȗȠȣȞ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ȜȓșȦȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȣμʌĮȖȒȢ
țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ıĲȡȫıȘ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ʌȐȤȠȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫμĮȜȘ țĮȚ ȠȚ ȜȓșȠȚ țĮȜȐ ʌȜİȖμȑȞȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ıĲȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ țȣμȐĲȦȞ.
ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĳȓȜĲȡȠȣ)
țĮĲȐ ĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĳȓȜĲȡȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ). Ȃİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ
ʌȜȘȡȫıİȦȢ, ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ ȜȓșȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ȑįȡĮ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȡĮȞȑȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, ıİ ȗȫȞİȢ
μȑȖȚıĲȠȣ ȪȥȠȣȢ 5,00 m (İțĲȩȢ İȐȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș șȡĮȪıȘ Ȓ
μȚțȡȠȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȩĲĮĲĮ ĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ıĲȘ įȡȐıȘ ĲȠȣ țȣμĮĲȚıμȠȪ.
īİȞȚțȐ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȡȓȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ İț ĲȦȞ ȐȞȦ țĮȚ Ș ʌȡȠȫșȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ
ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ. ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (Ȝ.Ȥ. İțıțĮĳİȓȢ
İĳȠįȚĮıμȑȞȠȣȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ĮȡʌȐȖİȢ).
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȟȩȡȣȟȘȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, İȓĲİ ȠʌĲȚțȐ, İȓĲİ μİ įȚĮȜȠȖȒ
ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȣʌȚțȫȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ (ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ 5 - 15 ĲȩȞȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ
įȚĮȕȐșμȚıȘ) ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȓıȠȣ μİȖȑșȠȣȢ) țĮȚ İțĲȑȜİıȘ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
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īȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȘȢ İȟȩȡȣȟȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ įİȓȖμĮ ȕȐȡȠȣȢ 5 - 15 ĲȩȞȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ įȓįİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȩȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȟȩȡȣȟȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ μİĲĮșȡĮȪıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İȟȠȡȪȟİȦȞ, İĳ’ ȩıȠȞ
ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ, (ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ), İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞİȢ ȠʌĲȚțȐ ĮȜȜĮȖȑȢ ĲȘȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țĮȚ İȞĮʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
ʌȜȒșȠȣȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

6.2

ǲȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȢ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ. ȅȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ, ıİ țȐșİ ȩμȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 150% ĲȘȢ
İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ 50% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȂȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǵȜĮ ĲĮ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ İȖȖİȞȫȢ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȖȚĮ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ
ĲȠȣȢ - Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ȠįȒȖȘıȒȢ ĲȠȣȢ - ȓıȦȢ ȞĮ μȘȞ μʌȠȡȠȪȞ ʌȐȞĲĮ ȞĮ İʌȚıȘμȐȞȠȣȞ İȖțĮȓȡȦȢ ȐĲȠμĮ Ȓ
İμʌȩįȚĮ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȠȣ ȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ. ȅ șȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ țȐșİ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ įİȞ ĲȠȣȢ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮțȠȪıȠȣȞ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ĳȦȞȑȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ ȒȤȠȣȢ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘȢ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȠȪȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȦμȑȞȦȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ.
ȈĲĮ ĲİȤȞȚțȐ μİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (țȜȐıȘ) ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ȖȚĮ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ȠȤȒμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ / ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ıİ İʌȚțȜȚȞİȓȢ ȗȫȞİȢ (ʌ.Ȥ. İțĳȩȡĲȦıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ țȠȞĲȐ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȠȣȢ) ȤȦȡȓȢ țĮșȠįȒȖȘıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
İμʌȩįȚĮ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞįȡȦȞ, ȠȖțȩȜȚșȠȚ țĲȜ.) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țȚȞȠȪμİȞȦȞ μİ ĲȘȞ ȩʌȚıșİȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ
ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ / ʌĲȫıȘȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, ʌĮȡȠįȚțȐ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓıȦ ĲȡȠȤȠȪȢ. ǼĳȚıĲȐĲĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ țĮȚ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȦȞ ȕĮȡȑȦȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȦȞ.
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ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ ȠįȠȓ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜİȓȢ țĮȚ ȕĮĲȑȢ.
ȅȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

x

Ǿ İȟȩȡȣȟȘ țĮȚ įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȜȓșȦȞ

x

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȚʌȫȞ

x

Ǿ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ

x

ȅȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ țĮȚ ȠȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠșȑıİȚȢ

x

Ǿ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

x

ȀȐșİ ȐȜȜȘ İȡȖĮıȓĮ, ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȡȘĲȐ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ĮȜȜȐ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĳȓȜĲȡȠȣ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
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ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ įȚțĲȪȦȞ ȅȀȍ țĮĲȐ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲĮ șȑμĮĲĮ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ
įȣıȤȑȡİȚİȢ İțıțĮĳȫȞ, ȜȩȖȦ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ, ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ įȣıȤİȡİȚȫȞ ĮȣĲȫȞ.
ǲȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȡȖȦȞ, ĲȩıȠ İȞĲȩȢ ĮıĲȚțȫȞ, ȩıȠ țĮȚ İȞĲȩȢ ʌİȡȚĮıĲȚțȫȞ Ȓ
ȣʌİȡĮıĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-03-00-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-04-00-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02, Ș įİ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ Ȓ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00, țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Ǿydraulic works -- īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-03-00-00

General excavations for buildings -- īİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-04-00-00

Excavations for foundation works -- ǼțıțĮĳȑȢ ĬİμİȜȓȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-05-00-00

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites -ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-02-00

Refill of excavations for foundation works -- ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ ıțĮμμȐĲȦȞ
șİμİȜȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02

Underground utilities trench backfilling -ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ

ȠȡȣȖμȐĲȦȞ
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Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

3

©

Ǽȁȅȉ

Personal protective equipment – Safety footwear –- ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 īȞȦıĲȠȓ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȞĲȠʌȚıĲİȓ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.

3.2 ǱȖȞȦıĲȠȚ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ȪʌĮȡȟȘ įİȞ ȒĲĮȞ ȖȞȦıĲȒ İț
ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ.

3.3 ȂİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȠȚ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ȐȜȜȘ șȑıȘ, İțĲȩȢ İțıțĮĳȒȢ, μȩȞȚμĮ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ.

3.4 ȂȘ μİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȠȚ ĮȖȦȖȠȓ
ǼȓȞĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ, ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ țĮȚ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
 ǹȖȦȖȠȪȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ʌȠȣ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.
 ǹȖȦȖȠȪȢ ȣʌȩ ĮȞĮıĲȠȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ μİȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ, ĮȜȜȐ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įİ șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȣȞĮȞĲȫμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ
ĮȖȦȖȠȪȢ ȅȡȖĮȞȚıμȫȞ ȀȠȚȞȒȢ ȍĳİȜİȓĮȢ (ȅȀȍ), ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ İȓįȠȣȢ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ, ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȕȐșȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ μİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
ıȣȞĮȞĲȫμİȞȠȣȢ ĮȡįİȣĲȚțȠȪȢ ĮȪȜĮțİȢ, ȣʌȩȖİȚȠȣȢ Ȓ ȣʌȑȡȖİȚȠȣȢ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ).
ȉĮ İțıțĮʌĲȩμİȞĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-02-05-00-00.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
İȡȖĮıȓİȢ:
 ĬĮ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ ȅȀȍ, ĲȚȢ ǻȘμȠĲȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȡμȩįȚİȢ ǹȡȤȑȢ ȖȚĮ ȞĮ İȞȘμİȡȦșİȓ ȖȚĮ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȖȚĮ ĲĮ įȓțĲȣĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
 ĬĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȦȞ ıȣȞĮȞĲȫμİȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ țĮȚ șĮ ĲȠȣȢ ĮʌȠĲȣʌȫȞİȚ ıĲȚȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĲȠȣȢ ıĲȐșμȘ.
 ĬĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİȚ İȐȞ ĲȠ įȓțĲȣȠ İȣȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
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Ǽȁȅȉ

 ĬĮ ĮȞȚȤȞİȪİȚ ĲȘ ȗȫȞȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ μİ ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ (ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ μİĲȐȜȜȦȞ, ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ ʌİįȓȦȞ, ȡĮȞĲȐȡ ȣʌİįȐĳȠȣȢ țȜʌ. ıȪȖȤȡȠȞȠ
İȟȠʌȜȚıμȩ).
 ĬĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ μİ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ, ȖȚĮ țȐșİ «ȐȖȞȦıĲȠ ĮȖȦȖȩ» ĲȘȞ
įȚĮĲȒȡȘıȘ Ȓ ĲȘ μİĲĮĲȩʌȚıȒ ĲȠȣ.
 ĬĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȜȪıȘ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ «ȖȞȦıĲȫȞ ĮȖȦȖȫȞ»
ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȘ įȚĮʌȚıĲȦșİȓıĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ, ʌ.Ȥ. ĮȞİȪȡİıȘ ĲȣȤȩȞ ȞȑȦȞ İμʌȠįȓȦȞ
ʌȠȣ įİȞ ȜȒĳșȘțĮȞ ȣʌȩȥȘ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ țĮȚ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ țĲȜ.)
țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ ıȤİĲȚțȫȢ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȊʌȐȡȤȠȞĲĮ ʌĮȜȚȐ įȓțĲȣĮ, țȣȡȓȦȢ ȪįȡİȣıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ, İȞįİȤȠμȑȞȦȢ įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ, ȠʌȩĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȑȡİȣȞĮ ȖȚĮ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ «ĮȖȞȫıĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ» Ȓ «ȖȞȦıĲȫȞ ĮȖȦȖȫȞ» (ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ĲȘȢ ȜȪıȘȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȘȞ ĮȞİȣȡİșİȓıĮ țĮĲȐıĲĮıȘ), șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ, ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ ȅȡȖĮȞȚıμȩ țĮȚ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉȠ İȐȞ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȡμȩįȚȠ ȅȡȖĮȞȚıμȩ.
ȂʌȠȡİȓ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ Ș ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, ȩıȠ įȚĮȡțȠȪȞ ȠȚ İțıțĮĳȑȢ Ȓ țĮȚ ȩȜȠ ĲȠ ȑȡȖȠ, μİ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ μİ ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȣȡȪĲİȡȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
ȂʌȠȡİȓ ĮțȩμĮ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıșİȓ Ș μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ıİ ȐȜȜȘ șȑıȘ, İțĲȩȢ İțıțĮĳȫȞ μȩȞȚμĮ Ȓ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚİȓ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ
ȅȡȖĮȞȚıμȩ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚțĲȪȦȞ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ (ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ
șĮ ȕİȕĮȚȫȞİȚ Ƞ ĮȡμȩįȚȠȢ ĳȠȡȑĮȢ), Ș İțıțĮĳȒ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.

5.2

ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İțıțĮĳȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȣʌȩ μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĮȖȦȖȠȪ įİȞ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ μİĲĮĲȠʌȚıμȑȞȠȣ - ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ, İțĲȩȢ İȐȞ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȑȡȖĮ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȤȡȘıĲİȣȠμȑȞȦȞ įȚțĲȪȦȞ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮȜȫįȚĮ (ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ, ĲȘȜİĳȦȞȚțȐ), țĮȚ
ıȦȜȒȞİȢ (ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȖȡȫȞ țĮȣıȓμȦȞ țĮȚ ĮİȡȓȠȣ), İȐȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡμȩįȚȠ ȅȀȍ, șĮ
ʌİȡȚıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ȅȀȍ.

5.3

ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μȘ μİĲĮĲȠʌȚȗȩμİȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, «İȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ» Ȓ ĮȖȦȖȫȞ ıİ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞĮıĲȠȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
 ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ įȚȑȜİȣıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ,
ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
 ȅȚ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞȠȚ Ȓ ȣʌĮțĮʌĲȩμİȞȠȚ ȠȤİĲȠȓ, șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ
μİĲĮȜȜȚțȐ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮțİȡĮȚȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ ȩıȠ țĮȚ μİȜȜȠȞĲȚțȐ, μİĲȐ ĲȘȞ İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ȣʌȠıĲȒȜȦıȘ Ȓ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ
Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ʌȡȠȢ ʌȜȘȡȦμȒ.

7

30799

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-08-00-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

 Ǿ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02.
 ǼȐȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ʌȜİȣȡȚțȒ μİĲȐșİıȘ İȪțĮμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȗȘμȚȐ İʌȓ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ĮȣĲȫȞ.
 ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ, İȐȞ ȜȩȖȠȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ,
ȣʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ ĲȘ įȚĮțȠʌȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮȖȦȖȫȞ ǻǼǾ, țĲȜ), țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌİȡȓ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ :Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0207-02-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-03-00-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-04-00-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ǼʌȚıȒμĮȞıȘ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȗȫȞİȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİȚ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȠ İȡȖĮȗȩμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
Ǿ ĮȞİȪȡİıȘ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ıİ
ȤĮȜĮȡȐ İįȐĳȘ (ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İțıțĮĳȒ / İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡİȜșȩȞ).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ țȠȞĲȐ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ țĮȜȫįȚĮ ȣʌȩ ĲȐıȘ Ȓ ĮȖȦȖȠȪȢ ĮİȡȓȠȣ ʌȩȜİȦȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ
ıȠȕĮȡȩĲĮĲİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮĲȣȤȒμĮĲȠȢ (ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ, ĮȞĮșȣμȚȐıİȚȢ, ȑțȡȘȟȘ).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ įȚțĲȪȦȞ ȣʌȩ ʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĲĮȤȪĲĮĲȘ ȐȞȠįȠ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ ıİ įȓțĲȣȠ ĮțĮșȐȡĲȦȞ ȑȤİȚ įȣıμİȞİȓȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲȘȜİĳȦȞȚțȐ țĮȜȫįȚĮ, įİȞ ȑȤİȚ μİȞ ȐμİıİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ĮȜȜȐ
ĮʌĮȚĲİȓ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ (İʌĮȞȐʌȜİȟȘ țĮȜȦįȓȦȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȠȪĳĮȢ
Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ), ȣȥȘȜȠȪ țȩıĲȠȣȢ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
 ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ μİȜİĲȫȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȦȞ ȅȀȍ, șĮ
įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ ĲȠμȑȢ țĮȚ șĮ ıĮȡȫȞİĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪȢ ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ ȣʌİįȐĳȠȣȢ.
 ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ μİ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ İȟİȜȓȟİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȘμİȚȦșİȓ, İȓȞĮȚ
ıȒμİȡĮ ȣȥȘȜȒȢ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıȚĲȩȢ. ȅ ȀȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ μʌȠȡİȓ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘ ıȐȡȦıȘ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
 Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ
ȤİȚȡȚıĲȒ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȩ İȡȖĮȗȩμİȞȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ
İȡȖĮıȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.

8

30800
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-08-00-00:2009

Ǽȁȅȉ

 ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ įȚĮȡțȒ İʌȓȕȜİȥȘ ȑμʌİȚȡȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ıȣȞİȤȫȢ ĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, ĲȠ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞ įȓțĲȣȠ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ (ȂǹȆ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ țĲȜ.).
 ȈĲȠ ȩȡȣȖμĮ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜİȓȢ țȜȓμĮțİȢ ĮȞȩįȠȣ țĮșȩįȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȑȢ ĮʌȩșİμĮ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ (țĮįȡȩȞȚĮ, ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȡȠĳȓȜ, ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ, μİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ țȜʌ.) ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ μȑĲȡȦȞ
ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ / ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ.
 ȈĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮșĮȡȒ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,50 m
İțĮĲȑȡȦșİȞ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įİȞ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ.
 ȉȠ ĮȞȠȚțĲȩ ȩȡȣȖμĮ șĮ ʌİȡȚĳȡȐııİĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ įȣȠ ȜȦȡȓįİȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 20345-2

ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ / ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈǹȊ).
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ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ įȓțĲȣĮ ȅȀȍ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ
ʌȡȩıșİĲȘȢ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ, ȣʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
Ǿ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ įİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȞĮȑȡȚȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ (ʌ.Ȥ. ȖȡĮμμȫȞ ǻǼǾ),
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ įȣıȤȑȡİȚİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ įȣıȤȑȡİȚİȢ ȜȩȖȦ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ įȚțĲȪȦȞ ȅȀȍ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ıȤȑıȘ:
V = L x (HĮ-Ǿț) x W
ǵʌȠȣ:
L

=

ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȐȡȤȠȞ įȓțĲȣȠ ȅȀȍ.

HĮ =

Ș ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ, İțĲİȚȞȩμİȞȘ μȑȤȡȚ 1,00 m ȣȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȦȡȐȤȚȠ ĲȠȣ
ıȣȞĮȞĲȦμȑȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĮȖȦȖȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ Ș
ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ șĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ȕĮșμȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩĲĮȞ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ȗȫȞİȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ įȪȠ
ĮȖȦȖȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, ȦȢ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ȣȥȘȜȩĲİȡȘ.

W=

ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ ȓıȠ μİ ĲȘȞ țȐĲȠȥȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıȣȞĮȞĲȦμȑȞȠȣ įȚțĲȪȠȣ
ʌȜȑȠȞ 0,25m İțĮĲȑȡȦșİȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȦȢ ʌȜȐĲȠȢ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș
țȐĲȠȥȘ ĲȘȢ įȑıμȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌȜȑȠȞ 0,25 m İțĮĲȑȡȦșİȞ.

9

30801

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-08-00-00:2009

Ǿț =

©

Ǽȁȅȉ

Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ, İțĲİȚȞȩμİȞȘ μȑȤȡȚ 2,00 m țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ țĮĲȦȡȐȤȚȠ Ȓ ĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ țȐĲȦ ıĲȐșμȘ, Ș μȠȡĳȒ
ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ įȣıȤİȡİȚȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıșȑȞĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȣʌȩ țȜȓμĮțĮ 1:500,
ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȞĲȘșȑȞĲĮ įȓțĲȣĮ țĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ (įȚȐμİĲȡȠȢ, ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĮȡμȩįȚȠȢ
ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ) țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĮȜȠȖȠȪıĮ ȗȫȞȘ įȣıȤİȡİȚȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ (μİ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İμȕĮįȠȪ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȅȀȍ ʌȚȞĮțȓįİȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ Ȓ
İȜȜȚʌİȓȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ İʌȚμİȜȒ ȑȡİȣȞĮ İȞĲȠʌȚıμȠȪ ĲȣȤȩȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıμȩ Ȓ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĲȠμȑȢ țĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓ İțıțĮĳȑȢ μİ μȑȖȚıĲȘ ʌȡȠıȠȤȒ.
ȉȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ ıİ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ țĮȚ μȘ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȠȣȢ ıİ ıȤȑįȚĮ ĮȖȦȖȠȪȢ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ĲȚȢ İʌĮȞȠȡșȫıİȚ μİ įȚțȒ ĲȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ įĮʌȐȞİȢ.
Ǿ ʌȡȩıșİĲȘ ĮȣĲȒ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ țĮȜȪʌĲİȚ:
x ȉȚȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ İȜĮĳȡȫȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ
(μȚțȡȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ) țĮȚ ĲȘȢ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘμȚȫȞ İʌȓ ĲȦȞ
ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȅȀȍ.
x ȉȚȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ ĮȞĮʌȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıĲȘ ȗȫȞȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, ȜȩȖȦ
ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ ȤȡȒıȘȢ Ȓ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ. Ǿ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮʌȑĲĮıȘ ĮʌȠțȠμȚįȒ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıĲȚȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȐȡșȡȠȣ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.
x ȉȚȢ ıʌȠȡĮįȚțȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ. ȅȚ
ıȣıĲȘμĮĲȚțȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ, ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İțʌȠȞİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
x ȉȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ.
x ȉȚȢ ĲȣȤȩȞ įȣıȤȑȡİȚİȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȉȚȢ ĲȣȤȩȞ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȜȩȖȦ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ĮȡμȩįȚȠȣȢ ȅȀȍ (ȩĲĮȞ ȠȚ İȞįȚĮĳİȡȩμİȞȠȚ ȅȀȍ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ įȚțȩ ĲȠȣȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ). ȅȚ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ȜȠȖȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ įİȞ șĮ
ĮȞĮĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İʌȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
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ǼȟȣȖȚȐȞıİȚȢ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒıİȚȢ İįĮĳȫȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ
ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İȟȣȖȓĮȞıȘ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞ İįĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĮȣĲȫȞ μİ ıȤİĲȚțȐ μȚțȡȑȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ / țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ (ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ țĮȚ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ), ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣȢ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ İʌȓ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠ ȕȐșȠȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İȚįȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ.
Ǿ İȟȣȖȓĮȞıȘ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠıțȠʌİȓ:
1. ȈĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șİμİȜȚȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ.
2. ȈĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ Atterberg țĮȚ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (ıĲȑȥȘȢ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, Ȓ ıĲȡȫıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ ȠįȠıĲȡȦμȐĲȦȞ), ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ʌ.Ȥ. μİȖȐȜȘ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ Ȓ / țĮȚ μȚțȡȑȢ ĲȚμȑȢ CBR).
3. ȈĲȘȞ İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȠȖțȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ȠȡȚıμȑȞȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ĲĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠμȠĲİȤȞȚțȒ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ȐȜȜİȢ
ĲİȤȞȚțȫȢ įȩțȚμİȢ μİșȩįȠȣȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ, ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ
ʌȜİȠȞİțĲȚțȒ, ȩĲĮȞ μİ ȤȡȒıȘ İʌȚĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȫȞ ĲȠ ʌȡȠțȪʌĲȠȞ ȠįȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ įİȞ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ,
İȞȫ Ș ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ Įʌȩ ȐȜȜİȢ μĮțȡȚȞȑȢ ʌȘȖȑȢ İȓȞĮȚ įĮʌĮȞȘȡȩĲİȡȘ. ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ıȤİĲȚțȐ μİ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ / ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȠȣȢ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-01-01-00

Works zone grubbing and clearing -- ȀĮșĮȡȚıμȩȢ – İțȤȑȡıȦıȘ –
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ıĲȘ ȗȫȞȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00

Quarry sites and borrow areas development and exploitation -- ǹȞȐʌĲȣȟȘ –
İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮȚ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials -ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1

Cement-Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1:ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ 345

Water for concrete mixture and maintenance -- ȃİȡȩ ĮȞĮμȓȟİȦȢ țĮȚ
ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1

Building Lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria -ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-2

Building Lime - Part 2: Test methods -- ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 2:
ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-3

Building Lime - Part 3: Conformity evaluation -- ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 3:
ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ –
ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.

Ǽȁȅȉ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 8: AȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) – ǻȠțȚμȒ
ȚıȠįȣȞȐμȠȣ ȐμμȠȣ

Ǽȁȅȉ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.

Ǽȁȅȉ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 4: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ĳĮȚȞȩμİȞȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ – ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 41: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μȚȖμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 51: ȂȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ
įȠțȚμȓȦȞ Įʌȩ μȓȖμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μİ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of
soil - Part 2: Principles for a classification -- īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ
- ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İįĮĳȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂȑșȠįȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1

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

prEN-ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing -- Part 13: plate loading test –
īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ . ȂȑȡȠȢ 13: ǻȠțȚμȒ ĳȠȡĲȚȗȩμİȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ǼȟȣȖȓĮȞıȘ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ İįȐĳȠȣȢ
ǼȓȞĮȚ Ș ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ, ĲȠȣ ȣĳȚıĲĮμȑȞȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȕȐșȠȢ, μİ
ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȫıĲİ μİ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ
ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ μİ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ȑȞĮ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ
ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ, ĮȞșİțĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ ȕİȜĲȚȦμȑȞĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.

3.2 ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ
ǼȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ – Ȓ / țĮȚ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
țȩıțȚȞȠ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ 5 mm, ʌȡȠȢ ĲȠ ȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ, ĮĳĮȚȡȠȣμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ
ĲȦȞ ȤĮȜȚțȚȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ / ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:

4.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ĬĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1 țĮȚ ıȤİĲ. ĮʌȩĳĮıȘ Ȋ.ȆǼ.ȋȍ.ǻǼ, (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ).

4.2

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ĬĮ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌĮȡĮįȚįȩμİȞȘ ıİ ȤȐȡĲȚȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ Ȓ ıİ ıȚȜȩ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459 –1, 459-2, 459-3).

4.3

ǹıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ (ǿȉ)

ĬĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ șİȡμȠȘȜİțĲȡȚțȠȪȢ ıĲĮșμȠȪȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȂİȖĮȜȩʌȠȜȘȢ Ȓ ȆĲȠȜİμĮǸįĮȢ.
ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ıĲĮșμȫȞ ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȒ țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ μȑȤȡȚ ıĲȚȖμȒȢ ǼȜȜȘȞȚțȩ
ȆȡȩĲȣʌȠ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ
ȚțĮȞȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȑĳȡĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ıĲĮșμȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ μİ ıĲĮșİȡȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ. Ǿ ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲİȡȖĮıμȑȞȘ, ĮȞĲȚșȑĲȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ İȜİȪșİȡȠȣ CaO, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ țĮȚ ĲȠ ʌȜȑȠȞ įȡĮıĲȚțȩ ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ ǿȉ ȖȚĮ ĲȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĮȡȖȚȜȦįȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-09-01-00:2009

4.4

©

Ǽȁȅȉ

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 345.

4.5

ǲįĮĳȠȢ

ȉĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮȡȖȚȜȫįȘ İįȐĳȘ,
μİ ıȤİĲȚțȐ μİȖȐȜȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ Ȓ įȚȠȖțȦıȚμȩĲȘĲĮ țĮȚ μİ μȚțȡȒ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.
Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ȜȓșȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ 7,5 cm įȘμȚȠȣȡȖİȓ įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ ĳșȠȡȑȢ ıĲĮ ĮȞĮμȚțĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ. ȁȓșȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 7,5 cm
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ ĲȠ įȚİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ASTM ȃȠ 40 ȣȜȚțȩ ȑȤİȚ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ
Įʌȩ 40 % țĮȚ Ƞ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ 15, (ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȩĲȣʌİȢ
μİșȩįȠȣȢ Ǽ 105 – 86/6 țĮȚ Ǽ 105 – 86/5 – ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ), Ș ĮȞȐμȚȟȘ μİ ĲĮ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș șȡĮȪıȘ ĲȦȞ ȕȫȜȦȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ įȣıțȠȜȓİȢ.
ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ıȠȕĮȡȐ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ
ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȖȚĮĲȓ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȤȡİȚĮıĲİȓ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȚıȤȣȡȩĲİȡȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
ĮȞȐμȚȟȘȢ, țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ (ĮȡȤȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 ȘμİȡȫȞ, ĲİȜȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ). ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȖȓȞİȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ μȩȞȠȞ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

īİȞȚțȐ – μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ

ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ (ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ) țĮȚ Ș
ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ȕĮșμȩ ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ʌȠȣ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ 2% ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ 3%
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȟȘȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ. ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
 Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ (ȦȢ μȠȞĮįȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ) İȓȞĮȚ ȠȚțȠȞȠμȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ʌȡȩıĳȠȡȘ
ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ȚȜȣȠ-ĮμμȫįȘ Ȓ ȚȜȣȠĮμμȠȤĮȜȚțȫįȘ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ μȚțȡȐ ıȤİĲȚțȫȢ ʌȠıȠıĲȐ
ĮȡȖȓȜȠȣ țĮȚ μȑĲȡȚĮ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ.
 Ȃİ ĲȘ ȤȡȒıȘ (μȩȞȠ) ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ
ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ȕİȜĲȚȫıİȚȢ ıĲĮ ȩȡȚĮ Atterberg ıİ μİȖȐȜȠ İȪȡȠȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȑĲȡȚİȢ
ȕİȜĲȚȫıİȚȢ ıĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȠ CBR ĮȣĲȫȞ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ μİȖȐȜȦȞ ıȤİĲȚțȐ ʌȠıȠıĲȫȞ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ įİȞ ĮȣȟȐȞȠȣȞ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ ĲȠ CBR țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ. ǼʌȠμȑȞȦȢ, ĮȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ μİ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȚμȑȢ CBR (Ȓ ĮȞĲȠȤȫȞ) Įʌȩ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ș İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ,
ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȠįȩıĲȡȦμĮ ıȣμĳȑȡİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȠȚțȠȞȠμȚțȐ, ĲȩĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲĮıșİȓ ĮȞ Ș
İʌȚȗȘĲȠȪμİȞȘ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȪȟȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μİ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȦȢ įİȪĲİȡȠȣ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ (ıȣȞįȣĮıμȩȢ įȪȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ).
ǼțĲȩȢ ĮȞ ĲȓșİȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ Ȓ ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȘȞ ȉİȤȞȚțȒ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
ȜȩȖȦ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ĲȠ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ıĲȠ 100% ĲȘȢ ȆȡȩĲȣʌȘȢ ǻȠțȚμȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽ 105-86,
ȂȑșȠįȠȢ 10) șĮ ȑȤİȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚμȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖȚĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ǼȓįȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ
Ȃİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ
Ȃİ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ
ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ
Ȃİ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ȓ μİ
ıȣȞįȣĮıμȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ
țĮȚ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ
ĮıȕİıĲ. ǿʌĲ. ȉȑĳȡĮȢ

ǻȠțȚμȒ
CBR > 5%
įȚȩȖțȦıȘ <2%
CBR > 5%
įȚȩȖțȦıȘ <2%
ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ> 3 ȂPa

ǾȜȚțȓĮ

ǻȠțȓμȚĮ

28

CBR

28

CBR

7

ȀȣȜȚȞįȡȚțȐ H/d=2

ȍȢ İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ μİ 10% ʌȠıȠıĲȘμȩȡȚȠ, įȘȜ. Ș ĲȚμȒ İțİȓȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȕȡİșİȓ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȚμȒ μȩȞȠ 10%.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮĲ’ ȩȖțȠ
ȟȘȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ țĮĲ’ ȩȖțȠ ĲȠȣ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μȩȞȠ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ μȩȞȠ μİ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ
ĲȑĳȡĮ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ĲȚμȑȢ CBR μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 5% μİ ʌȠıȠıĲȐ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȩıĳȠȡĮ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠμȚțȒ țĮȚ ĲİȤȞȚțȒ ȐʌȠȥȘ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ CBR, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠțĮȜİȓĲĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ĲȚμȒ,
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

5.2

ȀĮĲĮıțİȣȒ ıĲȡȫıİȦȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ:
1.

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ.

2.

ǹȞȐμȚȟȘȢ.

3.

ǻȚȐıĲȡȦıȘȢ.

4.

ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.

ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ.

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
5.2.1 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
ȈĲȠ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ İțȡȓȗȦıȘȢ, μȑȤȡȚ țĮȚ
ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-02-01-01-00.
ǹȞ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİȜȑıȠȣȞ Įʌȩ μȩȞĮ ĲȠȣȢ ʌȜȒȡȘ
ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȫȞ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȞĮμȠȤȜİȣĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȕȐșȠȢ. Ǿ ʌȡȠįȚĮȕȡȠȤȒ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ıȣȞȒșȦȢ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ.
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ȈĲĮ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ șȡȣμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İįĮĳȚțȠȓ ıȕȫȜȠȚ μİ ĮʌȜȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ȚıȠʌİįȦĲȑȢ μİ ȣȞȚȐ, ʌȡȠȦșȘĲȑȢ μİ ȣȞȚȐ) Ȓ țĮȚ μİ ĮʌȜȐ ȖİȦȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ĲȡĮțĲȑȡ,
ĳȡȑȗĮ):
 İĳ’ ȩıȠȞ μİ ĮȣĲȐ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ,
 μȑȤȡȚ ĲȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ μİȚȦșİȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ, Ș ȤȡȒıȘ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ Ș ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ İȣșȡȣʌĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȕȫȜȦȞ
țĮȚ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, ȫıĲİ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıİ șȡȣμμĮĲȚıμȑȞȠ
İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ȕĮșμȩȢ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ ĮȞ įİȞ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠȢ ʌȡȠȢ 60%. Ǿ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 3% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ȟİȡȩ, μİ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.4, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ μȓȖμĮ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ȞĮ
ĮȞĮʌȜȘȡȦșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌȫȜİȚİȢ ȜȩȖȦ İȟȐĲμȚıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠ μȓȖμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ μİ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ μİ
ȕĮșμȩ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ȓıȠ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 80%.
ȈĮȞ «ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ» ȠȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ – Ȓ / țĮȚ ĲȘȢ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ, ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ 5 mm, ʌȡȠȢ ĲȠ ȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ
įİȓȖμĮĲȠȢ, ĮĳĮȚȡȠȣμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ȤĮȜȚțȚȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ.
ǼȐȞ, μİĲȐ Įʌȩ 4 įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 60%, ĲȩĲİ Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ șĮ țȣȜȚȞįȡȠȪĲĮȚ μİ μȓĮ įȚȑȜİȣıȘ ıĲĮĲȚțȠȪ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ μİ ȜİȓȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ μİ ȕȐȡȠȢ ĮȞȐ μİĲȡȚțȩ ĲȩȞȠ Ȓ μİ μȓĮ įȚȑȜİȣıȘ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ μİ İȜĮıĲȚțȠȪȢ
ĲȡȠȤȠȪȢ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȣȖȡȒ - ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ - μİ 1 Ȓ 2 țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ İʌȓ 72 ȫȡİȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĲȦȞ 72 ȦȡȫȞ, ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȕȡȑȤİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ μİ
Ȟİȡȩ - ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ - ȫıĲİ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ.
ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȞȑȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ (3 ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ țȐșİ 200 m3 İȟȣȖȚĮȚȞȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ) țĮȚ, İĳ’ ȩıȠȞ Ƞ
ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ʌȡȠțȪȥİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 60% țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ μȓȖμĮ, șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ – (İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȟȣȖȓĮȞıȘ μȩȞȠ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ
ĲȑĳȡĮ) – Ȓ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȞȠμȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ – (İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȟȣȖȓĮȞıȘ μİ
ıȣȞįȣĮıμȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȣįȡȐıȕİıĲȠȣ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ).
ǼȐȞ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȞ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ.
ǼȐȞ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6) ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ μİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ μİıȠȜȐȕȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ 72 ȦȡȫȞ
țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ĲȩĲİ μʌȠȡİȓ Ș įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȘȢ ȣįȡȐıȕİıĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĲȐıȘ ȞĮ μİĲĮșȑĲȠȣȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ, İȓĲİ
İȖțȐȡıȚĮ, İȓĲİ țĮĲȐ μȒțȠȢ, ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ μİ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ĳȠȡȐȢ įȚİȜİȪıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌĮȞȑȡȤİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ, țĮȞȠȞȚțȒ
ĲȠȣ șȑıȘ.
ȈĲĮ ĮμμȫįȘ țĮȚ ȤĮȜȚțȫįȘ İįȐĳȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȡȤȚțȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲıȚμȑȞĲȠ,
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
țĮȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İμʌȜȠȣĲȚıμȩȢ μİ įȐȞİȚĮ ȣȜȚțȐ.
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ǼȐȞ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȩȡȚĮ (ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ), șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ Ȓ șĮ İȜĮĲĲȫȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ, μȑıȦ ĮİȡȚıμȠȪ, ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘȢ,
ĮȞȐμȚȟȘȢ ȣȜȚțȫȞ țȜʌ. Ȉİ ȟȘȡȐ ıȣȞİțĲȚțȐ Ȓ ĮμμȫįȘ İįȐĳȘ μİ ĳĮțȠȪȢ ʌȘȜȠȪ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮʌȠĲȚıμȩȢ
ĲȠȣȢ, ĲȘȞ ȘμȑȡĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲİȡȖĮıȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȠıĲȠȪȞ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ ıȣȞİțĲȚțȠȓ ȕȫȜȠȚ İʌĮȡțȒ
įȚȪȖȡĮȞıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ, İĳ’ ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȠ ıȫμĮ
ĲȘȢ ȠįȠȪ, Ș ĮȞȫĲĮĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚȠ ȣȥȩμİĲȡȠ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȡȣșȡȐ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
ǵĲĮȞ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıțȩμȚıȘ įĮȞİȓȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ
μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲȐșμȘ ıțȐĳȘȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ
ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țĮĲȐ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩȞ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ Įʌȩ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ.
ȉȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01-00 țĮȚ șĮ μȠȡĳȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (ıĲȐșμİȢ, țȜȓıİȚȢ). īȚĮ ĲȠȞ
ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ – ıİ μİȡȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȫμĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ – șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ μİ ȚıȠʌİįȦĲȒ (grader) ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ ȠįȫȞ.
5.2.2 ȆȡȠıșȒțȘ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠȣ
ȈĲȠ ĮȞĮμȠȤȜİȣμȑȞȠ țĮȚ șȡȣμμĮĲȚıμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ (ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȞ Ȓ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ) șĮ įȚĮȞȑμİĲĮȚ
(įȚĮıțȠȡʌȓȗİĲĮȚ) Ș ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ, Ȓ Ș ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ Ȓ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, ıĲȚȢ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ. Ǿ įȚĮȞȠμȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ įȚĮȞȠμȑĮ
(Spreader) ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ± 0.3 %
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ. Ǿ ȡȓȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 200 mm țĮȚ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȑĲĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ İțȤȣȞȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ıĲĮμĮĲȐİȚ ĮȞ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 10 m/sec Ȓ ĮțȩμȘ ĲĮ 5 m/sec, ȩĲĮȞ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ țȠȞĲȐ ıİ țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ İȣĮȓıșȘĲİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȕȣĲȚȠĳȩȡȠ μİ ĮȚȫȡȘμĮ ȞİȡȠȪ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ. ȅȚ įȠıȠμİĲȡȘĲȑȢ, ȠȚ
ȥİțĮıĲȒȡİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȞĲȜȓİȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıİ ĲĮțĲȚțȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȘμİȡȒıȚĮȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ ȩȖțȠ Ȓ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒșȘțİ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ± 0.3 % ț.ȕ. ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ (Ȓ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
Ǿ įȚĮȞȠμȒ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȐțȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ İȚįȚțȑȢ μȩȞȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȑȡȖȦȞ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ ıȐțȠȚ șĮ ȚıȠțĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȗȫȞȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ
5.2.3 ǹȞȐμȚȟȘ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
įȚİȜİȪıİȚȢ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ ĮȞȐμȚȟȘ. ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ Ȓ ȖİȦȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, șĮ İțĲİȜȠȪȞ μȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚȑȜİȣıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ. Ȃİ ĲȚȢ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ ȟȘȡȑȢ ĮȞĮμȓȟİȚȢ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠ İȞįİȤȩμİȞȠ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲȠ
ĲıȚμȑȞĲȠ ıĲȠ țȐĲȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲĮ ĮμμȫįȘ İįȐĳȘ. ǹȣĲȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıșȒțȘ İȞȩȢ μȑȡȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

11

30814

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-09-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

5.2.4 ȆȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ
ȂİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠμȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ. ȉȠ μȓȖμĮ
İįȐĳȠȣȢ – ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȕȑȜĲȚıĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ
ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ șĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıĲİșİȓ
ıĲȠ μȓȖμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ.
Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, İȓĲİ μȑıȦ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȡȠĳȠįȠĲȒıİȦȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ĮʌȜȒȢ įȚİȜİȪıİȦȢ, İȓĲİ μİ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ, μİ
ȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲĮȚȦȞȚıĲȒȡİȢ (țĮĲĮȕȡİțĲȒȡİȢ) țĮȚ μİĲȡȘĲȒ ȞİȡȠȪ.
ȅȚ țĮĲĮȚȦȞȚıĲȒȡİȢ (țĮĲĮȕȡİțĲȒȡİȢ), ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ıĲĮșİȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ıĲĮμĮĲȒıȠȣȞ Ȓ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıȠȣȞ İȜȚȖμȠȪȢ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȜȩȖȦ İȟȐĲμȚıȘȢ Ȓ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȑįĮĳȠȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ıȣȞĲȠμȩĲİȡĮ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 30 mm. ǹʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ İȞȩȢ ȣʌȩ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȒ ĲȘȢ (İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ
ȣȖȡĮıȓĮȢ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȜșİȚ įȚȐıĲȘμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 3 ȫȡİȢ.
5.2.5 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ Ȓ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȓĲİ μİ
ȚıȠʌİįȦĲȒ, İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ (İȐȞ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ).
5.2.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȠįȠȞĲȦĲȠȪȢ Ȓ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȣȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ
μİ ȜİȓĮ ĲȪμʌĮȞĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 5-6 ton.
ȅȚ ȠįȠȞĲȦĲȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ «ȗȣμȫȞȠȣȞ» ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, İȞİȡȖȠȪȞ ıİ ȕȐșȠȢ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȚıȤȦȡȒıİȚȢ ȣʌȩ
μȠȡĳȒ ȠįȩȞĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȠ ȣʌȠțİȓμİȞȠ ȑįĮĳȠȢ. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ȠȚ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȣȞ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ȣʌȠțİȓμİȞȠ ȑįĮĳȠȢ, ȕİȜĲȚȫȞȠȞĲĮȢ
ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĲȠȣ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.
ȅȚ İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȚ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ʌȐȤȠȣȢ 5-8 cm.
ȉȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ ȑȡȖȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠ ȑȡμĮ (ıĲĮĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ).
Ȃİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȡȣșμȓıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ıİ
ıĲȡȫıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
Ȉİ țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ İįȐĳȘ Įȡțİȓ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ μİ ȜİȓȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ. Ȉİ μȘ
ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ įȠȞȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ ȓıȘ μİ ĲȠ 100% ĲȘȢ
μȑȖȚıĲȘȢ ȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ ĲȘ μȑșȠįȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-2 (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ Proctor, İȞȑȡȖİȚĮ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ 0.6 MJ/m3), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ
ȉȠ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ – ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ʌȐȤȠȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ μȑıĮ ıİ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ
ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȡȫıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ȠįȫȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ (ĮȣĲȠțȚȞȘĲȩįȡȠμȠȚ)
μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ȤȡȠȞȚțȐ ʌİȡȚșȫȡȚĮ ʌİȡȐĲȦıȘȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.2.8), șĮ įȚĮıțȠȡʌȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ 14/20 mm ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 5-7 kg/m2 țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ țȩțțȠȚ ȞĮ
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İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ μȑȤȡȚ ĲȠ ȒμȚıȣ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȢ ıĲȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȞĮ İʌȚțĮȜȪȥȠȣȞ ĲȠ 60-90%
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ.
5.2.7 ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İțĲİȜİıșİȓıĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ
Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ, ʌȡȑʌİȚ ĮμȑıȦȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ. Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ
ĮʌȩȟİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ȚıȠʌİįȦĲȒ (grader) țĮȚ ʌȠĲȑ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞȑȠȣ ȣȜȚțȠȪ įȚȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȣȟȘμȑȞȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȟİıȘ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȠμĮȜȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ.
5.2.8 ȋȡȠȞȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȖȡȒȖȠȡȠ ȡȣșμȩ țĮȚ ıİ İțĲİĲĮμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, μİ
ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮȜȜȠȚȫȞİĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ Įʌȩ İȟȐĲμȚıȘ. ǵĲĮȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, įİȞ ĲȓșİȞĲĮȚ İȚįȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ
İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȜȘȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ȞĮ μȘ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĲȠ μȓȖμĮ
ĮıȣμʌȪțȞȦĲȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 6 ȫȡİȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ CO2 ıĲȠ Ca(OH)2 ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ǹȞĲȓșİĲĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȦȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ, ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚĮįȠȤȒ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
 ȂİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ İȞȩȢ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȐĲȦıȘȢ ĮȣĲȒȢ,
(įȘȜĮįȒ ĲȘȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ), įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 3
ȫȡİȢ.
 ȉȠ ȣȖȡȩ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ – ĲıȚμȑȞĲȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 30 ȜİʌĲȐ.
 Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ μȑıĮ ıİ 2 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒȢ.
 ȅȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ, İĳǯ ȩıȠȞ ȠȚ
ıĲȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ȞȦʌȑȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ.
 Ǿ ȠȜȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 6 ȫȡİȢ.
 Ǿ ʌȡȠȕȜİĳșİȓıĮ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ
ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ (ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ-ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮĲıȚμȑȞĲȠ) ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș
ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİ ĲȠȞ ʌȡȫĲȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ (Ca(OH)2 Ȓ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ) ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ ıĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȕĮșμȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ 80% țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ μİ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ.
5.2.9 ǼʌȚıȘμȐȞıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȡȫıİȦȞ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ
īİȞȚțȐ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠıșȒțİȢ țĮȚ
İʌȚıȘμȐȞıİȚȢ:
5.2.9.1 ȆȡȠıșȒțȘ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ȞİȡȠȪ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ / țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ, șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ μİ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ
țĮĲȐȕȡİȖμĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ μȓȖμĮ ȞĮ ȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȣȖȡĮıȓĮ μİ ĲȚμȒ ȓıȘ μİ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ Ȓ
ȜȓȖȠ țĮĲȫĲİȡȘ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Ƞ șȡȣμμĮĲȚıμȩȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ μİ
ĲȠȣȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ.
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5.2.9.2 ǲțșİıȘ ȣįȡȐıȕİıĲȠȣ Ȓ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ
Ǿ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ Ș ĮıȕİıĲȠȪȤȠȢ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȑȞİȚ İțĲİșİȚμȑȞȘ ıĲȠȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȩ ĮȑȡĮ
ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 6 ȦȡȫȞ.
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩȞ, ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μİĲĮȟȪ ȑȞĮȡȟȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ,
ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.1, Ȓ ȠȡȚıĲȚțȒȢ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 6 ȫȡİȢ.
5.2.9.3 ǹȡμȠȓ ʌȡȠȡȘȖμȐĲȦıȘȢ
ǹȡμȠȓ ʌȡȠȡȘȖμȐĲȦıȘȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
5.2.9.4 ǼȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȐșİ μȑȡĮ, μİ ĮȣĲȒ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚıȤȣȡȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ.
īȚĮ ĮȣĲȩ ĲȠȞ ȜȩȖȠ Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ĲȑȜȠȣȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ ĲμȒμĮĲȠȢ șĮ
μȠȡĳȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ įȡȩμȠȣ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ ȤĮȜĮȡȩ Ȓ ĮıșİȞȑȢ
ĲμȒμĮ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ șĮ μȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȐșİ ȘμȑȡĮ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ʌȜİȣȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȚțĮȞȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲİȡİȐ ıĲȘȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ șȑıȘ
μİ ıȚįİȡȑȞȚȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ Ȓ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ, ǼȞȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĳȣȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȑıȦ ĮįȚȐȕȡȠȤȦȞ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ȐȜȜȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠ ȞȑȠ ĲμȒμĮ, ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ, Ƞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȜİȣȡȚțȩȢ ĲȪʌȠȢ μĮȗȓ μİ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ
ĲȠȞ ıȣȖțȡĮĲİȓ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ, ĲȠ ȞȦʌȩ μȓȖμĮ șĮ ȦșİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ĳșȠȡȑȢ Įʌȩ
ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ĲμȒμĮ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ Ș įȑȠȣıĮ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ
ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ țĮȚ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ. īȚĮ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ȤĮȜĮȡȩ μȓȖμĮ İįȐĳȠȣȢ –
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ, ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıĲİȓ. ȉȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌȐȤȠȢ μʌȠȡİȓ
ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȪțȠȜĮ ȞĮ ĮʌȠȟİıĲİȓ μİ įȚĮμȠȡĳȦĲȒ țĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș ĲİȜȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ μİ ȜİȓȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ (ıȚįȑȡȦμĮ).
Ǿ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȖțȐȡıȚȠȣ ĮȡμȠȪ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İʌȓıȘȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ, μİ İȚįȚțȩ
ĮȞĮμȚțĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ĳȡȑȗĮ), ȚțĮȞȠȪ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ
ĲμȒμĮĲȠȢ, ȫıĲİ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ĲμȒμĮ ȣȖȚȑȢ, ʌȜȒȡȦȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ țĮȚ μİ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ. ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ȜȪıȘ İȓȞĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĮȞĮμȚțĲȚțȠȪ
μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ (ĳȡȑȗĮȢ), ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲİȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȡȘȖμĮĲȫȞİȚ Ȓ ȞĮ ĮʌȠıĮșȡȫȞİȚ ĲȠ
İȞĮʌȠμȑȞȠȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ.
5.2.9.5 ȀĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮĲȐ ȜȦȡȓįİȢ Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ ȠȡȖĮȞȫȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ȜȦȡȓįĮȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ, İȞȩıȦ ȠȚ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ İȓȞĮȚ ĮțȩμĮ
ȞȦʌȑȢ, ʌȡȠțİȓμİȞȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ.
ǵĲĮȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ĮȡμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ʌȜİȣȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȖțȐȡıȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ıĲĮșİȡȒ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ ȤĮȜĮȡȩ Ȓ ĮıșİȞȑȢ ĲμȒμĮ. ȆȐȞȦ ıİ ĮȣĲȒȞ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
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5.2.9.6 ȆȐȤȠȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ İȟȣȖȚĮȓȞİĲĮȚ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ, ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ Ȓ
ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ ĮȣĲȫȞ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 30 cm, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ Ș ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ
ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ.
ǹȞ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȖȚĮ İȟȣȖȓĮȞıȘ ʌȐȤȠȢ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 30 cm, ĲȩĲİ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ 15 ȑȦȢ 30 cm.
5.2.9.7 ȂİȖȐȜĮ ʌȐȤȘ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ
ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȩĲİ, μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ. 5.2.9.5 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İțıțĮĳȒ ıİ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμİȓȞİȚ ıĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ʌȡȠȢ İȟȣȖȓĮȞıȘ, ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ 30 cm. ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ İțıțȐʌĲİĲĮȚ șĮ
İȞĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȑȞĮ Ȓ ıĲĮ įȪȠ ȐțȡĮ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȠȣ İȟȣȖȚĮȓȞİĲĮȚ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
5.2.1 ȑȦȢ 5.2.9.
ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ, ĲȩĲİ ıĲȘȞ ĳȐıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ Ș įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.2.2), İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ 80%. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.1 țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș μȩȡĳȦıȘ țĮȚ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȣȖȡȒ μİ ıȣȤȞȐ țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ Ȓ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ
ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 10 cm. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȕȡĮȤİȓ İʌĮȡțȫȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐııİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩȞ Įʌȩ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ Įʌȩ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ įȚĮıĲȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘȞ
İʌĮȞĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌȠμĮțȡȣșȑȞĲȠȢ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ μİ ĲȠȞ / ĲȠȣȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ/İȢ.
ǹȞ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓıĮ ıĲȡȫıȘ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲıȚμȑȞĲȠ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 7ȘμȑȡȠȣ, țĮĲȐ ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș ıĲȡȫıȘ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ țĮȚ įİȞ șĮ țȣțȜȠĳȠȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ ȐμİıĮ (ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ ȖȚĮ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ), μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȚ ȤȡȠȞȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.8 ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ μĮȗȓ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĲĮ μȒțȘ țȐșİ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȐ, ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑıĮ
ıĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ ȤȡȠȞȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ İĳȩıȠȞ ȠȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ İȓȞĮȚ
ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ Ȓ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȤȦȡȓȢ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȤȡȠȞȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ.

5.3

ȋȡȒıȘ μȠȞȓμȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȞȐμȚȟȘȢ

ǵĲĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȩȞȚμİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ, μİ ĲȚȢ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
Į. ȅμȠȚȩμȠȡĳȘ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ țȐșİ İȓįȠȣȢ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ – ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ, ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȕ. ȉĮȤİȓĮ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȘ ıĲȚȢ ȠȡȚȗȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒȞ ĮʌȫȜİȚĮȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
Ȗ. ȅμȠȚȩμȠȡĳȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ, ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ, ʌȠȣ
ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1.
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ:
1. ȉȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȠ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 60 ȜİʌĲȐ.
2. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ Ƞ ȤȡȠȞȚțȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ (įȪȠ (2)
ȫȡİȢ).

5.4

ȀȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞȒșİȚȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ İĳ’
ȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȞįİȤȩμİȞȠ ʌĮȖİĲȠȪ Ȓ ȕȡȠȤȒȢ. Ǿ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȦȢ țĮȚ 24 ȫȡİȢ μİĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȒ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡȘ ĲȦȞ 50 C țĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȦȞ
350 C. Ǿ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ İʌȓ ʌȑȞĲİ (5) μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȒ ĲȘȢ, μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ țĮȜȣμμȐĲȦȞ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ ʌĮȖȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ įİȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ įȣȞĮĲȠȓ ȐȞİμȠȚ (ʌĮȡĮıȪȡȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ).
ȈĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ İįĮĳȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȖȚĮ 7 ȘμȑȡİȢ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ İȜĮĳȡȐ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ĳșȠȡȐ.

5.5

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ

Ǿ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ʌİȡĮĲȫșȘțİ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȦȢ İȟȒȢ:
 Ȃİ ıȣȤȞȐ țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ Ȓ,
 Ȃİ İʌȚμİȜȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ, μİ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȘȢ μİ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ
ȣʌİȡțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ ʌȐȤȠȢ 10 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ıȣμʌȪțȞȦıȘ,
 Ȃİ țȐȜȣȥȘ μİ ĮįȚȐȕȡȠȤĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ
30 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ șĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ İʌȚμȑȜİȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮıȘțȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȐȞİμȠ,
 Ȃİ İʌȐȜİȚȥȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ ĲĮȤİȓĮȢ įȚȐıʌĮıȘȢ μİ ȣʌȩȜİȚμμĮ ıİ ȐıĳĮȜĲȠ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50%, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ 400 g/m2 İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ įȚĮıțȠȡʌȚıμȩȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ 0/4 mm ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 10 kg/m2 . ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚİȡȤȩμİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ
Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0.063 mm ȑȦȢ 15%.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ įȚȩĲȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟȒȡĮȞıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țȐșİ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȟȒȡĮȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıȠȕĮȡȒ İʌȚįİȓȞȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ȞĮ μȘȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ İʌȚțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ,
μİ įȣıμİȞİȓȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȑșȠįȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μİ ıȣȤȞȐ țĮĲĮȕȡȑȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ İȪțȠȜȠ ȞĮ
ȟȘȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Ș ıĲȡȫıȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ȘμȑȡİȢ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ Ȓ / țĮȚ ȐȞİμȠȢ.

5.6

ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ

ǻȑțĮ ȘμȑȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ ĲμȒμĮ
450 m2 Ȓ 70 m3 (ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ), μİ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ, ĲȠȣȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ ıĲȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ, ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ ȑȡȖȠȣ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ.
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ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ ĮȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ μİ ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ, μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ ĲȘ ıĲȡȫıȘ μİ ĲȠ ȕĮșμȩ
șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ, ĲȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ CBR Ȓ țĮȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ șȜȓȥȘ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ, ȠμĮȜȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İʌȚĲȩʌȠȣ (ASTM D2922
țĮȚ ASTM D 3017), Ș ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ.
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ μİĲȐ Įʌȩ ȖȡĮʌĲȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
İțįȓįİĲĮȚ μȩȞȠ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
ǹȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȓ, ĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠ țȪȡȚȠ ȑȡȖȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

5.7

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ

Ǿ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
Į. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ
ʌȐȤȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 mm. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ μİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ ĲȩĲİ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ
įȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ.
ǹȡȤȚțȐ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ĮȞȐ 100 m ȜȦȡȓįİȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ıİ ĲȣȤĮȓİȢ șȑıİȚȢ. Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țȐșİ 300 m. ǹȞ ĮȞĲȚșȑĲȦȢ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĲİșȑȞĲĮ ȩȡȚĮ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ʌȣțȞȫȞȠȣȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȞĲȠʌȚıșİȓ ĮțȡȚȕȑıĲİȡĮ Ș
ʌİȡȚȠȤȒ μİ μİȚȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ.
ǹȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ țĮȚ μȑȤȡȚ – 25 mm Ș ıĲȡȫıȘ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĮȜȜȐ İȐȞ Ș
ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ μİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ ȞĮ
ĮʌȠȟȘȜȫıİȚ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ȞĮ ĲȘȞ İʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐıİȚ μİ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ
ıĲȠ Ƞȡșȩ ʌȐȤȠȢ.
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ (ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ, ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ) țĮȚ Ș
İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ μİ ȣȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ, șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ įĮʌȐȞİȢ țĮȚ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȕ. H ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 100% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ Proctor, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13286-2 (İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ 0.6 MJ/m3).
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ʌİȡȐıȠȣȞ 12 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ106-86/2 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) ıİ 5 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİȓȖμĮĲĮ
ĮȞȐ İȜİȖȤȩμİȞȠ ĲμȒμĮ. ȅ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ 5 ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȫȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ
Įʌȩ ĲȠ 100% țĮȚ țĮμȓĮ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĲȚμȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 96% ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ μȑȖȚıĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ĲȚμȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İʌȚĲȩʌȠȣ (ASTM
D2922 țĮȚ ASTM D 3017) ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ĲȠ ȓįȚȠ, ĮȜȜȐ Ƞ ȡȣșμȩȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ
țĮȚ İȜȑȖȤȦȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚʌȜĮıȚȐȗİĲĮȚ.
Ȗ. īȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ μİ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ʌȡȑʌİȚ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ
ȋ6 ȑȟȚ įȠțȚμȫȞ CBR ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȤȑıȘ (1) țĮȚ ȠȚ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ıĲȘȞ İȟȐįĮ ĲȘ ıȤȑıȘ
(2). Ǿ įȠțȚμȒ CBR șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ105-86 ȂȑșȠįȠȢ 10 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ
(ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ), ıİ įȠțȓμȚĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İʌȚĲȩʌȠȣ μȓȖμĮ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Proctor (İȞȑȡȖİȚĮ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ 0.6 MJ/m3).
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X 6 ! CBRSURG  1.10 S

(1)

&L ! CBRSURG  1 %

(2)

Ǽȁȅȉ

į. īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ
ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ıİ șȜȓȥȘ 6 țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ıȤȑıȘ (3) țĮȚ ȠȚ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ıĲȘȞ İȟȐįĮ ĲȘ ıȤȑıȘ (4). ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İʌȚĲȩʌȠȣ μȓȖμĮ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ țĮȚ ȞİȡȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Proctor (İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ 0.6 MJ/m3).

X 6 ! 3  1.10S

(3)

Xi ! 2.5 ȂȇĮ

(4)

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ǼȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:
1. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘȢ.
2. ǲȜİȖȤȠȢ ĳȣıȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ.
3. ǲȜİȖȤȠȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ. ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3
ȑȜİȖȤȠȚ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ıİ ĲȣȤĮȓĮ įİȓȖμĮĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ıȣμʌȣțȞȦșİȓ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȞȐ 100 m3 İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȟȣȖȚĮȞșİȓ.
4. Ȉİ țȐșİ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȐ 100 m3
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȟȣȖȚĮȞșİȓ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ.
5. ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȩȢ įȚĮȞȠμȑĮȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İȟȣȖȚĮȞșİȓ ʌȜĮıĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ μȠȣıĮμȐȢ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȣʌȠįȠȤȑĮȢ ȖȞȦıĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ șĮ ıȣȜȜȑȖİĲĮȚ
țĮȚ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȒ ʌȠȣ įȚĮȞİμȒșȘțİ μİĲȐ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ įȚĮȞȠμȑĮ.
6. ǹȞ Ș įȚĮȞȠμȒ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȐȞȠȚȖμĮ ıȐțȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȐțȦȞ
7. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țĮȞȩȞĮ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ, ȫıĲİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ.
8. ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.8.
9. ȉȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, Įʌȩ ĲȡȓĮ ĲȣȤĮȓĮ
įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ țȐșİ 100
m3.
10.ǹʌȩ ĲȠ μȓȖμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ Ȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ 100 m3, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ 6 ĲȣȤĮȓĮ
įİȓȖμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ 6 įȠțȓμȚĮ μİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȓıȘ ʌȡȠȢ 100% ĲȘȢ ȆȡȩĲȣʌȘȢ
įȠțȚμȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȉĮ įȠțȓμȚĮ ĮȣĲȐ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȠțȚμȒ CBR Ȓ ĲȘ įȠțȚμȒ ıİ
șȜȓȥȘ.
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11.ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ıȣμʌȣțȞȫșȘțİ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 2.5 cm. ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İțȐıĲȠĲİ
ıĲȡȫıȘȢ.
12.ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

6.2

ǻȠțȚμȑȢ

ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 2):
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǼȓįȠȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ įȠțȚμȫȞ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ
ǼǿǻȅȈ ǻȅȀǿȂǾȈ

ȂǼĬȅǻȅȈ ȆȇȅȉȊȆȅȊ

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȡȖȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 932-1

ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ
İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2

ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ įȚĮĲİĲĮȖμȑȞȦȞ
įİȚȖμȐĲȦȞ İįĮĳȫȞ

ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 22475-1 țĮȚ

ȀȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ

Ǽȁȅȉ EN 13286.51
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01-933.08

ǵȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/5

ǵȡȚȠ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/6

ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/6

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İįĮĳȫȞ
ȈȤȑıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ – ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ǻȠțȚμȒ ıİ șȜȓȥȘ

ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 14688-2
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02 țĮȚ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.04
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 106 – 86/2
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286-41

ǻȠțȚμȒ CBR

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽ 105 – 86/12

ǻȠțȚμĮıĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ (ȂȑșȠįȠȢ
ĭȠȡĲȚȗȩμİȞȘȢ ȆȜȐțĮȢ)

ȆȡȩĲȣʌȠ prEN-ISO 22476-13

ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
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Į. ȅ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȩıȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ
ȣʌİȡȖȠȜȐȕȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıȣȞĲȘȡȘμȑȞȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
țĮȚ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ / ȠįȘȖȠȓ, țȐĲȠȤȠȚ ĲȦȞ ĮįİȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȚȢ țİȓμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞȐ ĲȪʌȠ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ / ȠȤȒμĮĲȠȢ.
ȕ. ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İʌȚșİȦȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ
ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ, ĲĮ İȜĮıĲȚțȐ, ȠȚ ʌȡȠȕȠȜİȓȢ țȜʌ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ ȐʌĲȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ.
Ȗ. ǵĲĮȞ ĲĮ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ, șĮ İȣȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞİȢ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞİȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲȚȢ İțıțĮʌĲȚțȑȢ, ĳȠȡĲȦĲȚțȑȢ țȜʌ
İȟĮȡĲȒıİȚȢ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ ĳȠȡĲȦĲȫȞ țĮȚ İțıțĮĳȑȦȞ, țĮȡȩĲıİȢ
ĮȞĮĲȡİʌȠμȑȞȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ).
į. ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
İ. ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȑȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ʌȑȜμĮĲĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
ıĲ. ĬĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȫĲĮĲȘ
ıĲȐșμȘ șȠȡȪȕȠȣ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ (ʌ.Ȥ. țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ).
.

7.2

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǵĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ Ȉ.Ǽ.ȅ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ, ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ȩȡȠȚ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-06-00-00.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓ ȩȡȠȚ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ (m3) ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲȐșμȘıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İȟȣȖȚĮȞĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ıȪȞĲĮȟȘ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ, Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ, Ȟİȡȩ, ʌȡȩıșİĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ).
x Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 0,30 m ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

30823

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-09-01-00:2009

x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȠıșȒțȘ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ

ȆȠıȩĲȘĲĮ
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ / țĮȚ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ – ǼʌȓʌİįȠ
ȣȖȡĮıȓĮȢ – ǺĮșμȩȢ
șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ

ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ĭȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ

ȅμȠȚȠȖȑȞİȚĮ –

Ȃ.Ǽ.Ȇ

C.B.R.

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Max ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

1.3

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȜȑȖȤȠȣ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ (Ȃ.Ǽ.Ȇ.)

ǵȡȚĮ Atterberg

ǼʌȚĲȩʌȠȣ
İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ

1.2

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ
ǼȡȖȠįȘȖȩȢ
ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ
ȣȜȚțȫȞ İțıțĮĳȒȢ

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
ȣȜȚțȫȞ

1.1

ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ

ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ

ǼȜİȖȤȩμİȞȠ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹ/ǹ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ įȚĮȞȠμȒȢ – ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ >80%, ʌȠıȠıĲȐ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ȣȜȚțȠȪ – ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ >80%

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȆĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȀĮșĮȡȩĲȘĲĮ / ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ǹʌȠįȠȤȒȢ

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

Ǽ-105,

ȂȑĲȡȘıȘ, μİ
μȠȣıĮμȐ Ȓ ȐȜȜȠ
ȣʌȠįȠȤȑĮ Ȓ șȑıȘ
ıȐțȦȞ
(ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ)

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

Ǽȃ 13286.02
țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13286.04
Ǽ 105 – 86/12

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȅʌĲȚțȩȢ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
İȜȑȖȤȠȣ/
įȠțȚμȒȢ

Ǽ-105, 86/5,6

Ǽȁȅȉ Ǽȃ
933.01-933.08

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

ǹȞĮĳȠȡȑȢ –
ȆȡȩĲȣʌĮ

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

3 ȑȜİȖȤȠȚ
șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ /
ĲμȒμĮ țĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ
100 m3

1/1000 m3

1/1000 m3

1/1000 m3

1/1000 m3

1/5000 m3

ȉȑȜȠȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ
İȜȑȖȤȠȣ /
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚ
ȫȞ

ȊʌȩįİȚȖμĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȑȡȖȠȣ (ȆȆǼ) ȖȚĮ ĲȚȢ İȟȣȖȚȐȞıİȚȢ / ıĲĮșİȡȠʌȠȚȒıİȚȢ İįĮĳȫȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣįȡĮıȕİıĲȠȣ Ȓ /
țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ / țĮȚ ĮıȕİıĲȠȪȤȠȣ ȚʌĲĮμȑȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-09-01-00:2009
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Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ
Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ

ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ

ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȑȞȠ
ȖİȦμİĲȡȚțȩ ıȤȒμĮ

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
– ȋȡȩȞȠȢ ʌİȡĮȓȦıȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ –
ȆȐȤȠȢ

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǼʌȓʌİįȠ / ʌȐȤȠȢ

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ –
ȀĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
(ʌĮȖİĲȩȢ, ȕȡȠȤȒ,
ȐȞİμȠȚ)

ǹıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ıĲȡȫıȘȢ

ȆȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ

ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ
ĲμȒμĮ

ȂȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ĮȞȫĲİȡȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǻȚȐĲĮȟȘ ĮȡμȫȞ

ȀĮȚȡȚțȠȓ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ

ĬȑıȘ

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ

ȊȥȩμİĲȡȠ

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

ȋȦȡȠıĲȐșμȘıȘ

īİȦμİĲȡȓĮ

īİȦμİĲȡȓĮ

ȆȣțȞ/ĲĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ

ǹȞȐμȚȟȘ İįȐĳȠȣȢ,
ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ /
țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ
ȞİȡȠȪ

ȉȠʌ/țȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȉȠʌ/țȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ

ȉȠʌ/țȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

Ȃ.Ǽ.Ȇ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ
ĮȞȐμȚȟȘȢ – ȋȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ ȑțșİıȘȢ
ıĲȠȞ ĮĲμ. ǹȑȡĮ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹ/ǹ

ȊʌİȪșȣȞȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ

ǼȜİȖȤȩμİȞȠ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

Ǽȁȅȉ

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ – ȋȡȩȞȠȢ μİĲĮȟȪ
ȑȞĮȡȟȘȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ <6ȫȡİȢ - ȋȡȩȞȠȢ μİĲĮȟȪ
ʌȡȠıșȒțȘȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ʌİȡȐĲȦıȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ <2ȫȡİȢ

o

ȂİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȂİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ȉ.ǹ.Ǽ. (ȈȘμİȓȠ ǹȞĮμȠȞȒȢ ǼȜȑȖȤȠȣ),
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

<35 C

Ƞ

>5 C

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ȓıȘ μİ ĲȠ 100% ĲȘȢ
ȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ AASHOT-134
– ȆİȡĮȓȦıȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ <2ȫȡİȢ –
ȆȐȤȠȢ<30cm

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ įȚĮȞȠμȒȢ – ǺȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ
– ǺĮșμȩȢ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ >80%, ʌȠıȠıĲȐ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

Ǽ-106

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

Ǽ-105

Ǽ-105

ȂİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ǹʌȠįȠȤȒȢ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ

ǹȞĮĳȠȡȑȢ –
ȆȡȩĲȣʌĮ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

3 ǻȠțȓμȚĮ, ǻȠțȚμȑȢ
CBR

ȂȑĲȡȘıȘ

ȂȑĲȡȘıȘ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ
İȜȑȖȤȠȣ/
įȠțȚμȒȢ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉȑȜȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

1/1000m3

ǹȞȐ ȘμȑȡĮ
İȡȖĮıȓĮȢ

ȆȐȤȠȢ:

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ:
3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ,

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

3 ȑȜİȖȤȠȚ / 100
m3 μȓȖμĮĲȠȢ

ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ
İȜȑȖȤȠȣ /
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚ
ȫȞ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 197-1/ǿȅȊȃǿȅȊ 2000 (ȈȤİĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ Ȋ.ȆǼ.ȋȍ.ǻǼ, ĭǼȀ 917 Ǻ/18.8.01)
 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȠȣ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȠȣ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ǻİȓțĲȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 106 – 86/2: ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ

 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȊȆǼȋȍǻǼ:

Ǽ 105 – 86/12: ǻȠțȚμȒ CBR

 ȈǹȊ – ĭǹȊ

ȊʌȠȣȡȖȚțȑȢ ǹʌȠĳȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮșȚȑȡȦıȘ ȈȤİįȓȠȣ țĮȚ ĭĮțȑȜȠȣ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ.

 ASTM D2922 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth) -- ȆȡȩĲȣʌİȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ İįȐĳȠȣȢ-ĮįȡĮȞȫȞ μİ
ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ (μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ).
 ASTM D3017 Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear Methods
(Shallow Depth) -- ȆȡȩĲȣʌİȢ μȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȪįĮĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȕȡȐȤȦȞ μİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ
μİșȩįȠȣȢ (μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ).
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ ĲȠȓȤȠȚ
Natural stone masonry

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 9
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ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-02-01-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0201 «ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ ĲȠȓȤȠȚ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-02-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ
ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ ĲȠȓȤȠȚ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İʌȚȤȡȚıμȑȞȦȞ Ȓ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȦȞ ıİ ıȣȞȒșȘ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İıȦĲİȡȚțȫȞ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȟȩȡȣȟȘ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:
Į)

μİĲȐ Įʌȩ ıʌȠȡĮįȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚȐȢ ĲȠȣȢ (ĮȡȖȠȓ ȜȓșȠȚ –
ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ),

ȕ)

μİĲȐ Įʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ İȓĲİ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ İȟȩȡȣȟȒȢ ĲȠȣȢ, İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ
țĮȞȠȞȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ țĮȚ įȚĮțȡȚĲȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (ȘμȚȜĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ – ȘμȚȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ),

Ȗ)

μİĲȐ Įʌȩ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ İȟȩȡȣȟȒȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ țĮȞȠȞȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
ıİ ıĲĮșİȡȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (ȜĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ – ȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ).

Ǿ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȠȣȢ (ĲȩʌȠȢ İȟȩȡȣȟȘȢ – ʌȑĲȡȦμĮ), Ƞ ȕĮșμȩȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ, ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ Ș ȣĳȒ
ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ μİȖȑșȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȠ ĲȣȤȩȞ İʌȓȤȡȚıμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1996

Eurocode 6: Design of masonry structures.-- ǼȊȇȍȀȍǻǿȀǹȈ 6: ȈȤİįȚĮıμȩȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 459-01 E2+AC

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria. -ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. -- ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ
Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

7

30834

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 1015-11

Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural
andcompressive strength of hardened mortar. -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐμȥȘ
țĮȚ șȜȓȥȘ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 12620

Aggregates for concrete -- ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13139

Aggregates for mortar -- ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 12878

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or
lime. Specifications and methods of test -- ȋȡȦıĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȖȚĮ ĲȠ
ȤȡȦμĮĲȚıμȩ įȠμȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ/țĮȚ ıĲȠȞ
ĮıȕȑıĲȘ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
requirements. -- ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ
- īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ – ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ĭȣıȚțȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ, Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮʌȠțȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȜĮĲȠμİȓȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȖȤȡȠȞİȢ μȑșȠįȠȚ İȟȩȡȣȟȘȢ, țȠʌȒȢ țĮȚ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ȫıĲİ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ.
ȉĮ ĳȣıȚțȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ 2 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1996.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ȠȚ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȠȚ ȩȖțȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ İȖțȜȚμĮĲȚıșȠȪȞ
ıĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
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Ǿ ȜĮĲȠμȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ įȫıİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĲȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
İȟȠȡȣııȩμİȞȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩ țĮȚ ȑȤȠȣȞ įȠțȚμĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ
μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
Į)

ĲȘȞ ĳĮȚȞȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ,

ȕ)

ĲȘȞ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĳșȠȡȐ),

Ȗ)

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıİ ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥȘȢ țĮȚ ĳȠȡĲȓȠ țȡȠȪıȘȢ,

į)

ĲȘȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ (ȕĮșμȩȢ İȣțȠȜȓĮȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ),

İ)

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ,

ıĲ) ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲĮ ȠȟȑĮ,
ȗ)

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ (ȠȡȚıμȑȞȠȚ ȜȓșȠȚ ĮʌȠıȣȞĲȓșİȞĲĮȚ),

Ș)

ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ıİ Ȟİȡȩ.

ǼʌȓıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ įȫıİȚ țĮĲȐȜȠȖȠ ȑȡȖȦȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ İȓȞĮȚ İμĳĮȞȒ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ, μİ ĲȚȢ ȤȡȠȞȠȜȠȖȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚıțİĳșİȓ ĲȠ ȜĮĲȠμİȓȠ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ.
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ȞİȠİȟȠȡȣııȠμȑȞȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
ȟĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲİįȐĳȚıȘ.
ȉĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜİȖμȑȞĮ ȩĲȚ:
ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȩȜȠȚʌĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ȤȫμĮĲĮ Ȓ ʌĮȚʌȐȜȘ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ, ȡȒȖμĮĲĮ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ, ʌĮȖİĲȩ Ȓ
ĲȚȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μİȖȑșȠȣȢ, μȠȡĳȒȢ țĮȚ ȕĮșμȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.

4.2

ȉıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ ȇortland

ȉȪʌȠȚ CEM I, CEM II, CEM IV, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-01, ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ
ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ Įʌȩ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ Ȓ țĮțȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ĲȣȤȩȞ ıȤȘμĮĲȚıșȑȞĲİȢ
ıȕȩȜȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȡȓȕȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ ıĲȠ ȤȑȡȚ.
Į)

ȉıȚμȑȞĲȠ țȠȚȞȩ (ȖțȡȚ).

ȕ)

ȉıȚμȑȞĲȠ Ȝİȣțȩ.

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ C20/25 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȀȉȈ) țĮȚ Ƞ ȤȐȜȣȕĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10080.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 206-01 țĮȚ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
1996 ʌĮȡȐȖȡ. 3.3.2.

4.3

ǹıȕȑıĲȘȢ

ǹıȕȑıĲȘȢ ǹİȡȚțȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 459-01 Ǽ2 + AC: ȉȪʌȠȚ CL 90 țĮȚ CL 80.
Į)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ʌȠȜĲȩ. ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ  70% țĮȚ  45%, țȠȜȜȫįȠȣȢ ȣĳȒȢ ȤȦȡȓȢ ȟȑȞİȢ
ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȟİȡȐ ȐȜĮĲĮ ĲȠȣ ĮıȕİıĲȓȠȣ.

ȕ)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ıțȩȞȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ.
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4.4

©

Ǽȁȅȉ

ǹįȡĮȞȒ

ǹįȡĮȞȒ șȡĮȣıĲȐ Ȓ ıȣȜȜİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620 + ǹ1 țĮȚ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
13139.
4.4.1

ǱμμȠȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ĬȡĮȣıĲȒ Ȓ ıȣȜȜİțĲȒ țȠțțȠμİĲȡȘμȑȞȘ,

-

0/7, 0/5 ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ,

-

0/3 μİıȩțȠțțȘ,

-

0/1 ȜİʌĲȩțȠțțȘ,

-

țĮșĮȡȒ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ĮȡȖȚȜȚțȑȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ıȪȞșİıȘ.

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ Ș ȐμμȠȢ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȑĲȡȦμĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ȜȓșȠȚ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ İȓȞĮȚ
ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
īİȞȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ ȐμμȠȢ μİ ȖȦȞȚȫįİȚȢ țȩțțȠȣȢ (șȡĮȣıĲȐ) Ȓ μȓȖμĮ ȐμμȦȞ μİ ȖȦȞȚȫįİȚȢ țĮȚ
ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ (ıȣȜȜİțĲȐ ȣȜȚțȐ).

4.5

ȃİȡȩ

īİȞȚțȐ ĲȠ ʌȩıȚμȠ Ȟİȡȩ șİȦȡİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ1 īİȞȚțȫȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.

4.6

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ

ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 480-01 Ǽ2 țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-02/ǹ1.
4.6.1

ȋȡȦıĲȚțȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12878 Ǽ2 + AC
ǹȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜİʌĲȒȢ țȩȞİȦȢ2, ĮįȚȐȜȣĲİȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲȚȢ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮıȕȑıĲȘ).
ǻİȞ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ (ʌȠȡȫįȘ)
țĮȚ ȞĮ ĮȜȜȠȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ İȚțȩȞĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
4.6.2

ȉȡȓμμĮ ȠʌĲȒȢ ĮȡȖȓȜȠȣ (țȠȣȡĮıȐȞȚ) Įʌȩ țİȡĮμȓįȚĮ țĮȚ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ

ȉĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.
4.6.3

ȇİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ, ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ İȖțİțȡȚμȑȞĮ ʌȠȣ įİȞ
ĮĳȒȞȠȣȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲĮ ȓȤȞȘ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

ȉĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.

1 ǱȜȜȠ Ȟİȡȩ ; įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȞĲȠȪ ʌȩıȚμȠ Ȓ, ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ, įİȞ İʌĮȡțİȓ
2 ȜİȚȠĲȡȚμȑȞİȢ Ȓ țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ;
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ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȜȚșȠįȠμȑȢ

ȈȪȞįİıμȠȚ ȤȣĲȠȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Įʌȩ:
Į)

μȩȜȣȕįȠ Ȓ

ȕ)

İȚįȚțȐ țȡȐμĮĲĮ Ȓ

Ȗ)

ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ Įʌȩ:
Ț)

ȤĮȜțȩ

ȚȚ)

ĳȦıĳȠȡȠȪȤȠ ȠȡİȓȤĮȜțȠ

ȚȚȚ)

ȤȐȜȣȕĮ ĮʌȜȩ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 5.1 ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1996.

ȅȚ ıȪȞįİıμȠȚ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ
Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 5.2 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1996.

4.8

ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țȚȞȠȪμİȞȦȞ ĮȡμȫȞ

Į)

ȂĮıĲȓȤİȢ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȓįȚĮ (ȆȡȩĲȣʌȠ BS 4254)

ȕ)

ȂĮıĲȓȤİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ıȚȜȚțȩȞİȢ (ȆȡȩĲȣʌȠ BS 5889)

ȅȚ μĮıĲȓȤİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲĮ ȓȤȞȘ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣȢ
μİ ĮȣĲȐ. ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.

4.9

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȣȜȚțȫȞ – ǻİȓȖμĮĲĮ

īȚĮ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ įİȓȖμĮĲĮ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ țĮȚ
ĮȞ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȩ ıİ ĳȣıȚțȩ μȑȖİșȠȢ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ, ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ıȣȞįȑıμȠȣȢ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ. Ȉİ ȑȖȖȡĮĳȩ ĲȠȣȢ șĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ
ĮȣĲȑȢ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ. ǼʌȓıȘȢ μİ įİıμİȣĲȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ įȘȜȫȞȠȣȞ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ʌĮȡĮȖȐȖȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ
İȓįȘ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲȚȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ
ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ.
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ,
ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ, țĮȚ ĮĳȠȪ
ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ Ș ȓįȚĮ ȦȢ ȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȚȖμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ. țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ
ȑȡȖȠ.

4.10 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
4.10.1 ȁȓșȠȚ
ǹȡȖȠȓ ȜȓșȠȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȤȪμĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:

11
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-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣȢ,

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, ĲȠȞ ĲİμĮȤȚıμȩ, ĲȚȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ,

-

ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ʌȠȜȪ Įʌȩ ĲȠ įİȓȖμĮ,

-

İȓȞĮȚ İʌȚįİțĲȚțȐ ıʌȠȡĮįȚțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮȡμȠȪȢ ȑȦȢ 25 mm ĲȠ ʌȠȜȪ.

©
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ǾμȓȟİıĲȠȚ ȜȓșȠȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲĮȟȚȞȠμȘμȑȞȠȚ țĮĲȐ μȑȖİșȠȢ μİ ĲȠȣȢ
ȖȦȞȚȩȜȚșȠȣȢ ȤȦȡȚıμȑȞȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:
-

-

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣȢ,
įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, ĲȘȞ țȠʌȒ, ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ
ĲȠȣȢ,
ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȒμĮĲȐ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ țĮȚ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ įİȓȖμĮ,
Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ
įİȓȖμĮ,
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȚıĲȠȪȞ μİ ĮȡμȠȪȢ Įʌȩ 8 ȑȦȢ 15 mm.

ȁĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ ĲĮȟȚȞȠμȘμȑȞȠȚ țĮĲȐ μȑȖİșȠȢ μİ ĲȠȣȢ ȖȦȞȚȩȜȚșȠȣȢ ȤȦȡȚıĲȐ. ȉĮ
İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, șȠȜȓĲİȢ, țȜİȚįȚȐ, țȠȡȞȓȗİȢ, țȣμȐĲȚĮ, ʌȠįȚȑȢ, ĮȞȫĳȜȚĮ țȜʌ., șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȡȚșμȘμȑȞĮ
ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:
-

-

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ,
įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȒȜșĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, ĲȘȞ țȠʌȒ, ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘ
μİĲĮĳȠȡȐ, Ȓ țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ,
ĲĮ μİȖȑșȘ, ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ țĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ įİȞ įȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ įİȓȖμĮ,
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȚıĲȠȪȞ μİ ĮȡμȠȪȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 5 mm.

4.10.2 ȂİȖȐȜĮ țȠμμȐĲȚĮ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, țĮȚ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıȘμİȚȦμȑȞȘ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ įȚĮıĲȡȦμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ,
ȫıĲİ Ș țȠʌȒ ĲȠȣȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĮȣĲȒȞ
ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚĮıĲȡȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
īİȞȚțȐ įİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș țȠʌȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ǹȞ ȩμȦȢ ȖȚĮ ıȠȕĮȡȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ,
ĲȩĲİ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıİ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ȤȫȡȠ.
ȉĮ ȜȠȚʌȐ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıİıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ
ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, İȓȞĮȚ
ʌȡȩıĳĮĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǹȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
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4.11 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȅȚ ȜȓșȠȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ıİ ȟȘȡȩ, țĮșĮȡȩ ȤȫȡȠ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ
ȜȚμȞȐȗȠȣȞ ȪįĮĲĮ, țĮȚ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ȜİțȚȐıμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ, țĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ.
ǼȚįȚțȐ, ȠȚ ȜĮȟİȣμȑȞȠȚ ȜȓșȠȚ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ȠȚ ĲİȤȞȘĲȠȓ ȜȓșȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞȠ
įȐʌİįȠ μİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪȢ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıİȚȡȐ İȞıȦμȐĲȦıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ (ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ Ȓ ȤȪμĮ), ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȟȘȡȩ,
ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ μİ ıțȜȘȡȩ įȐʌİįȠ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘ ȕȡȠȤȒ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐμĮĲĮ,
ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜİȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȅȚ ıȐțȠȚ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ
ʌĮȜȑĲİȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȜȚșȠįȠμȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, țĮȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ,
μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ-ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ-ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2,
ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȦȡȓμĮȞıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ İįȡĮıșİȓ Ș ȜȚșȠįȠμȒ(ĳȑȡȦȞ
ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ ,șİμȑȜȚĮ ț.Ȝ.ʌ).
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5.3

©
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ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ

ǵȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ - ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲİȜİȚȦμȑȞİȢ, İȜİȖμȑȞİȢ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ țȜʌ. ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȐȤȘ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ
ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ʌȜȪıȘȢ.

5.4

ȋȐȡĮȟȘ – ǲȜİȖȤȠȢ – ǹʌȠįȠȤȒ

ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲȠ įȐʌİįȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȡȐμμĮĲĮ
țȡİμĮıμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ İȣșȪȖȡĮμμȦȞ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ıĲĮșİȡȫȞ ıȘμİȓȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İʌȓʌİįȠ, ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.

5.5

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ – ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ Ȓ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įȚȑȜİȣıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ țȜʌ. șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚȑȜİȣıȘ ĮȖȦȖȫȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ "ĳȦȜİȫȞ",
șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșİȓ İȪțȠȜĮ, Ȓ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȜȠȪʌȚĮ.

5.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ įȩμȘıȘȢ

īȚĮ țȐșİ ĲȠȓȤȠ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞȚĮȓȠȢ ĲȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌȚȠ țȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȉȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȉȪʌȠȢ
(ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 99802 Ǽ2 ȆȚȞ. Ȇ2)

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ șȜȓȥȘ (N/mm2)
(ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 1015-11)

Ȃ1

1,00

ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ
țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.
(ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-02 Ǽ2 ȆȚȞ.Ȇ3)
ȉıȚμȑȞĲȠ

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ǹįȡĮȞȒ

0

1 - 1,5

4-5

Ȃ1

1,00

1

1-2

6-9

Ȃ2.5

2,50

1

1

6

Ȃ5

5,00

1

0 - 0,5

3 - 4,5

.

ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌ’ ȩȥȘ ȩĲȚ 7 ȩȖțȠȚ ȞȦʌȒȢ ȐμμȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ 5
ȩȖțȠȣȢ ȟİȡȒȢ ȐμμȠȣ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮıȕȑıĲȠȣ ȑȦȢ 50%, ȤȦȡȓȢ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȖȚĮ
ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
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©

Ǽȁȅȉ

30841

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01-00:2009

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ İțĲȩȢ įȠȤİȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ıİ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ 25%.
ȋȡȦıĲȚțȒ ȪȜȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩ μȓȖμĮ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȑȦȢ 5% ĲȘȢ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ
ĮıȕȑıĲȘȢ). ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıĲĮșİȡȫȞ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ (ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪ, ȚįȚȠĲȒĲȦȞ), μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȚȖμȐĲȦȞ (ȤĮȡμĮȞȚȫȞ).
ȉȡȓμμĮ ȠʌĲȒȢ ĮȡȖȓȜȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩ μȓȖμĮ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ Ȃ1 ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ¼
ȑȦȢ ½, ȤȦȡȓȢ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ.
ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩȤȡȦμȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ıĳĮȓȡĮ İȪʌȜĮıĲȘ țĮȚ
ıȣȞİțĲȚțȒ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ȆĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ ĳȣȜȐııİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ȤȐȞİȚ Ȟİȡȩ, ȞĮ μȘȞ
įȑȤİĲĮȚ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȕȡȠȤȒ, ȒȜȚȠ, țȡȪȠ, ȗȑıĲȘ).
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (Ĭ4°) Ȓ țĮȪıȦȞĮ (Ĭ38°) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ (ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μȓȖμĮ) įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȟĮȞĮįȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȋȡȦıĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ μȘ
ȤȡȦμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȜȐșȠȢ ȜȓșȠȚ țĮȚ ȐȜȜĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.7

ȆȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ - ǼʌȚȜȠȖȒ μİȖȑșȠȣȢ ȜȓșȦȞ - ǼȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ – ǹȞȫĳȜȚĮ – ȆȠįȚȑȢ

ȉȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ,
ȑĲıȚ ȫıĲİ ı' ĮȣĲȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ȑȞĮȢ ȜȓșȠȢ Ȓ ĮțȑȡĮȚȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ȜȓșȦȞ (Ȟ) țĮȚ ĮȡμȫȞ (Ȟ-1) μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
įȚȐıĲĮıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ (t) ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ (h) țĮȚ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/36 Ȓ l/36.

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/20 Ȓ l/20.

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ μİȚȦșİȓ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞįȚȐμİıȦȞ ıĲȪȜȦȞ (ıĲȪȜȠȚ
İȞȓıȤȣıȘȢ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȞĲĮȖμȑȞȦȞ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȩĲİ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣ, t t l/20 țĮȚ

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, t t l/10

ȩʌȠȣ (l) ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȓȤȠȣ μİĲĮȟȪ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ȅȚ ıĲȪȜȠȚ İȞȓıȤȣıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲĮ 3/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ
0,25 m țĮȚ ʌȜȐĲȠȢ (ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) 0,25 m țĮȚ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 μİ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/10.
ȈĲȠȣȢ ȣȥȘȜȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 2,20 m ȪȥȠȣȢ, ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ
(ıİȞȐȗ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠȣ μİ ĲĮ 3/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ȩȤȚ
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μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 0,25 m, ȪȥȠȣȢ 0,25 m, μİ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ 8/15. ȅȚ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ
ȗȫȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĮȞȐʌĲȣȖμĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȈĲĮ țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ ȠȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 1,50 m.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȠȚ ıĲȪȜȠȚ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ ȠȚ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ μȚțȡȩĲİȡȠ
Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ȞĮ İʌİȞįȪȠȞĲĮȚ μİ ȜȓșȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ μȓĮ Ȓ țĮȚ ĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ. ȅȚ ȜȓșȠȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ
ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĮȞȐ ȜȓșȠ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȜȠȟȐ țĮȚ İȚıȤȦȡȠȪȞ ıĲȠ 1/2 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ȜȓșȠȣ țĮȚ ıĲȠ 1/3 ĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ț.Ȝʌ.) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ
İȞȚıȤȣĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7).
ȅȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ȜİȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ įȚĮȡȡȠȒ ĲȦȞ
ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ țĮȚ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.
ǹȞȫĳȜȚĮ – ȆȠįȚȑȢ
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ (ʌȩȡĲİȢ, ʌĮȡȐșȣȡĮ ț.Ȝʌ.) ȑȦȢ 1,50 m ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ ĲȠȣȢ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ, įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ, Įʌȩ 1,50 ȑȦȢ 3,00 m, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚȠ įȠțȩȢ
ȪȥȠȣȢ 0,35 m μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/12,5 țĮȚ
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ, Įʌȩ 3,00 m ȑȦȢ 4,50 m, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚȠ įȠțȩȢ
ȪȥȠȣȢ 0,45 m μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ16 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/12,5.
ȅȚ įȠțȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ ıİ μȒțȠȢ 0,40 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ įİȞ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȠțȩȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ, İȓĲİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ. ȉȠ μȒțȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ l/10 ȩʌȠȣ (l) ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ 0,20 m.
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȓȤȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȐȞȦ ĲȦȞ 4,00 m.
ȈĲȚȢ ʌȠįȚȑȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ 0,20 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ʌȠįȚȐ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȩμȠȚĮ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ.
ǹȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ μİ ȜȓșȠȣȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ıĲȪȜȠȚ țĮȚ ȠȚ ȗȫȞİȢ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ȂȠȞȠȜȚșȚțȐ ĮȞȫĳȜȚĮ, ʌȠįȚȑȢ, ʌĮȡĮıĲȐįİȢ țȜʌ. Įʌȩ ĳȣıȚțȩ ʌȑĲȡȦμĮ Ȓ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıĲȚȢ ĮĳĮȞİȓȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ:
Į)

ȖȚĮ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ,

ȕ)

ȖȚĮ ȠȡȖĮȞȚțȒ ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲȠȓȤȠ,

Ȗ)

ȖȚĮ ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ μİ ĲȠȞ ıȦıĲȩ ĲȡȩʌȠ.

5.8

ǼʌȚȜȠȖȒ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ – ȁȐȟİȣıȘ

ǹȞ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ, șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȜȓșȠȚ Įʌȩ ʌȑĲȡȦμĮ ʌȠȣ
ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ, ĲĮ țĮȣıĮȑȡȚĮ, ĲȘȞ ȩȟȚȞȘ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ. ȈȤİĲȚțȐ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
ȣʌ’ ȩȥȘ țĮȚ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
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Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠȞ ȫıĲİ Ș įȚĮıĲȡȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȚȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ μİĲĮȕȚȕĮȗȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ.
ȂİȖȐȜĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȚȢ ĮĳĮȞİȓȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĮȡȓșμȘıȘ, ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ μİ
μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡȖĮȞȚțȒ ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲȠȓȤȠ.
ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȠȤȒ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ
ȖȚĮ:
-

ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȕȜȐȕİȢ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ) țȠȞĲȐ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ,

-

ȞĮ ĮĳȒȞȠȣȞ ȞĮ İțĲȠȞȫȞİĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȣȤȩȞ ıȦȡİȣșİȓ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ μİ ıȣȞįİĲȚțȒ ȪȜȘ ĮıȕȑıĲȘ ȡȘȖμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȡȡȚțȞȫȞȠȞĲĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ țĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȑȖȤȡȦμĮ,
ĮʌȠįȓįȠȣȞ țĮȜȪĲİȡĮ ĲȠȞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȐμμȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ʌȑĲȡȦμĮ (ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ
İʌȚșȣμȘĲȩ ȞĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ).
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ μİ ıȣȞįİĲȚțȒ ȪȜȘ ĮıȕȑıĲȘ ʌȒȗȠȣȞ ĮȡȖȩĲİȡĮ, ȚįȓȦȢ μİ țȡȪȠ țĮȚȡȩ. ǵĲĮȞ țȐȞİȚ țȡȪȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ μİ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȒ.

5.9
5.9.1

ȀĲȓıȚμȠ ĲȠȓȤȦȞ
ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ

ȅȚ ȜȓșȠȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȠȓ, įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȐȞȦ ĲȠȣȢ ʌĮȚʌȐȜȘ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮȕȡĮȤİȓ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș țĮȞȠȞȚțȒ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.
ȅȚ ȜȓșȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ (μĮȟȚȜȐȡȚ) Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȐȤȠȣȢ 15 İț.
ȠʌȜȚıμȑȞȘ μİ ʌȜȑȖμĮ 2,5 kg/m² (țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ) Ȓ ȠʌȜȚıμȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ıĲĮĲȚțȒ μİȜȑĲȘ,
țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȜȓșȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ μĮȟȚȜȐȡȚ țȠȜȣμȕȘĲȒ, ʌȐȞȦ ıİ țȠȞȓĮμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ
μȩȞȠ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ.
ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȜȓșȠ ȤȦȡȚıĲȐ ĲȩıȠ, ȫıĲİ Ƞ ȜȓșȠȢ ȞĮ İįȡĮıĲİȓ ʌȜȒȡȦȢ ı’ ĮȣĲȩ țĮȚ ȞĮ
ȖİμȓıȠȣȞ μİ ĮȣĲȩ ȩȜİȢ ȠȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ țĮȚ ĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țİȞȐ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ʌȠȣșİȞȐ ĮȡμȩȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 25 mm. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȟİȤİȚȜȓȗİȚ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ ĲȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ
μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ. Ǿ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ țĲȓȗİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑĲıȚ, ȫıĲİ țȐșİ ȜȓșȠȢ ȞĮ İįȡȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
μİĲĮȕȚȕȐȗİȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ įȪȠ ȜȓșȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, μİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ țĮȜȐ ȖİμȚıμȑȞȠȣȢ μİ
țȠȞȓĮμĮ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȤĲȓȗȠȞĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ țĮȚ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ ĮȞȐ m²
İȖțȐȡıȚȠ ȜȓșȠ İȞĮȜȜȐȟ, ʌȠȣ İȚıȤȦȡİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡİȚȐȢ. ȅȚ ıȣȞįİĲȒȡȚȠȚ
ȜȓșȠȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İȣȞȠȠȪȞ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ǹȞȐ 0,80 m ʌİȡȓʌȠȣ, ĲȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ĮȜĳĮįȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ
İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ȠȚ ĮȞȫĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȚȢ țĮĲȫĲİȡİȢ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ.
ȅȚ ȖȦȞȓİȢ, ȠȚ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ, ȠȚ ȜĮμʌȐįİȢ țĮȚ ĲĮ ĲȑȡμĮĲĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȖȦȞȚȩȜȚșȠȣȢ
(ȘμȚȜĮȟİȣĲȠȓ ȖȦȞȚĮıμȑȞȠȚ ȜȓșȠȚ). ȉȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ Ƞ ʌȡȫĲȠȢ țȐșİĲȠȢ ĮȡμȩȢ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȖȦȞȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ 4/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ ĲĮ 2/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ.
ȅȚ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ (ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ), İȓĲİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠ țĲȓıȚμȠ, İȓĲİ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ
ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ.
ȀĮĲȫĳȜȚĮ, ʌȠįȚȑȢ țĮȚ ĮȞȫĳȜȚĮ Įʌȩ ȠȜȩıȦμĮ ȜȓșȚȞĮ Ȓ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ
ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳȠȡĲȓĮ (įİȞ șĮ ĳȠȡĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) țĮȚ
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șĮ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ȖȚĮ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ Įʌȩ ĲĮ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ȕȑȜȘ.
ȂȩȜȚȢ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ, ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ ʌȠȣ țĲȓıĲȘțİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ
ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ȕȠȪȡĲıĮ.
ȅȡȚȗȩȞĲȚİȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, ʌȐȤȠȣȢ İȞȩȢ ȜȓșȠȣ ĲȠ ʌȠȜȪ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ȜȓșȠȣȢ μİ μȑȖİșȠȢ ĲȑĲȠȚȠ,
ȫıĲİ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ țĮȚ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ μȚıȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ. ǹȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠıĲȣȜȫȞȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ
țĲȓıȚμȠ įȪȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.
5.9.2

ǾμȚȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ μİ ȘμȚȜĮȟİȣĲȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȜȣȖȦȞȚțȠȪ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ.
ȅȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȓ ȜȓșȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȚıĲȠȪȞ ĮțĮȞȩȞȚıĲĮ, ȥİȣįȠȧıȩįȠμĮ (ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ĮȞȚıȠȨȥİȓȢ ıĲȡȫıİȚȢ) Ȓ
ȚıȩįȠμĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȚıȠȨȥİȓȢ ıĲȡȫıİȚȢ).
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȑȢ țĮȚ ĲμȒμĮ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm Įʌȩ ĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌȡȠȢ
ĮȣĲȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȕĮșμȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȚİȢ țĮȚ
țĮȜȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ. ȉȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕĮșμȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮȡμȠȪȢ 8-15 mm țĮȚ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș İμʌȜȠțȒ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ Ș
ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ), μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȞĮ
μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ μȩȞȠȞ ıĲȠ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ.
5.9.3

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ μİ ʌȜȒȡȦȢ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȣȢ ȚıȠμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȜȣȖȦȞȚțȠȪ Ȓ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ.
ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȩȥȘ ĲȦȞ ȜĮȟİȣĲȫȞ ȜȓșȦȞ șĮ ȜĮȟİȪİĲĮȚ ȠμȠȓȦȢ țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm, țĮȚ ĲȠ İȞ
İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ȩȥȘ İıȦĲİȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ȫıĲİ Ș ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȜĮȟİȣȩμİȞȘ ȜȦȡȓįĮ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ. ȉȠ “țȐșİĲȠ” ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ȠȡĮĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȜȓșȠȣ țĮȚ ĲȠ ȜĮȟİȣĲȩ ĲμȒμĮ ĲȦȞ 50
mm ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕĮșμȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ
ĮȡμȠȪȢ 0-8 mm țĮȚ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș İμʌȜȠțȒ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İμĳĮȞȫȞ ȩȥİȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȦȢ:
1.

ȜİȓĮ ıĲȚȜʌȞȒ.

2.

ȜİȓĮ μĮĲ.

3.

ȜİȓĮ įȚĮ ĮμμȠȕȠȜȒȢ.

4.

ȜİȓĮ ĲİȤȞȘĲȐ ʌĮȜĮȚȦμȑȞȘ (tumbled).

5.

ȤĲȣʌȘĲȒ.

6.

ȤĲİȞȚıĲȒ Ȓ ȖȡĮμμȦĲȒ.

7.

ıțĮʌȚĲıĮȡȚıĲȒ.

ȈĲĮ 5 țĮȚ 6 μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ȜİȓĮ ıĲȚȜʌȞȒ Ȓ μĮĲ ȗȫȞȘ μİ ʌȜȐĲȠȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
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ǹʌȩ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓįȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ĲĮ 1, 2 țĮȚ 7 ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ μȘįİȞȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ.
ȉȠ țĲȓıȚμȠ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ) μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȞĮ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ μȩȞȠ ıĲȠ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ȚıȠʌĮȤİȓȢ, ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ȠįȘȖȫȞ.
ǼĳȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ Ș ʌȜȠțȒ ĲȠȣȢ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ıȪȞįİıȘ, μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ıȣȞįȑıμȦȞ.
ȅȚ ıȪȞįİıμȠȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İıȠȤȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮȚ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȣĲȠȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ (μȠȜȪȕȚ, İȚįȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ), İȓĲİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ ȤĮȜțȩ,
ĳȦıĳȠȡȠȪȤȠ ȠȡİȓȤĮȜțȠ, Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȠȓ Įʌȩ ĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȠȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıμȦȞ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ʌȡȠȢ ĮȞȪȥȦıȘ
Ȓ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ İĳȚțĲȩ.
ǿįȚĮȓĲİȡȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ĲȘȢ ȜĮȟİȣĲȒȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ İȓȞĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ. ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ įİȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ĮȞȠȤȑȢ μİĲĮȟȪ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1 mm.

5.10 ȂȚțĲȩȢ ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ țĮȚ țĮȜȠȣʌȦĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ 5.9.1, 5.9.2 țĮȚ 5.9.3 ĲȪʌȠȣȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ 150 mm.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ C16-20, ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 150 mm țĮȚ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȑȤİȚ μȩȞȠȞ İȜĮĳȡȩ ȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȒ
μİȜȑĲȘ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ȜȚșȠįȠμȒ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȗȫȞİȢ
ȪȥȠȣȢ ĲȩıȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ĲȚȢ ʌȚȑıİȚȢ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ įȩμȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ıȣȞįİĲȒȡȚȠȚ ȜȓșȠȚ ĮȞȐ m² ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ȖİμȚıμȑȞȠȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș įȚĮȡȡȠȒ ĲȦȞ ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȜȠȟȐ țĮȚ 2 μİĲĮȜȜȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ ĮȞȐ m² ȜȚșȠįȠμȒȢ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ
ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ țĮȜȠȣʌȚȠȪ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
μİ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ Ȓ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ ȑĲȠȚμȠ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ
μİĲĮȟȪ ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ țĮȜȠȣʌȚȠȪ ȤȦȡȓȢ ȞĮ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦșİȓ Ș ȜȚșȠįȠμȒ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮȚ ȩıȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ȞȦʌȩ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ
ȕȠȪȡĲıĮ Ș ȩȥȘ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ, ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ țĮȚ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞİȤȚıĲİȓ ĲȠ
țĲȓıȚμȩ ĲȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ įȚĮțȡȚĲȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ.

5.11 ȉȩȟĮ țĮȚ șȩȜȠȚ
ȉȩȟĮ țĮȚ șȩȜȠȚ ıĲȚȢ ȜȚșȠįȠμȑȢ 5.9.1, 5.9.2 țĮȚ 5.9.3 țĮȚ ıĲȠȣȢ μȚțĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ țĮȜȠȣʌȚȫȞ ıĲȠ ıȤȒμĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȉȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ (ıĳȘȞȠİȚįȒ) ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȒȢ
ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ, ıȣμμİĲȡȚțȐ Įʌȩ țȐșİ ȕȐıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ
ĲȩȟȠȣ. ȉȠ(Į) țȠȡȣĳĮȓȠ(Į) ȜȚșȩıȦμĮ(ĲĮ) țȜİȚįȓ(Į) șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ(ȠȪȞĲĮȚ) μİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ
ȘμȑȡĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ, ȫıĲİ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ țĮȚ ĲȠ țȜİȚįȓ(Ȑ) ȞĮ
ıĳȘȞȦșİȓ(ȠȪȞ) ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ țĮȜȪĲİȡĮ ıĲȠ ĲȩȟȠ Ȓ ıĲȠȞ șȩȜȠ.
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ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȚıȠʌĮȤİȓȢ țĮȚ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ȖȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ
ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ ʌȐȤȠȢ.
ȉĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ İȕįȠμȐįĮ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ țĮȚ ĲȠ ĲȩȟȠ Ȓ Ƞ șȩȜȠȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ μȘ ĮȞĮμİȞȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ Ȓ ĲȠȣ șȩȜȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ
ȕȡȠȤȒ, ȞİȡȐ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ țĮȚ ʌĮȖİĲȩ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĲİȜİȓȦμĮ.

5.12 ǹȡμȠȜȩȖȘμĮ
ǼȓȞĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓĲİ μİĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȩ.
ȉȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȚĮțȡȚĲȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȓȤȦȞ μȠȞȠțȩμμĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıĲȠȪȞ
įȚĮĳȠȡȑȢ ȠĳİȚȜȩμİȞİȢ İȓĲİ ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, İȓĲİ ıĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ.
Ȉİ ȞȑȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Įʌȩ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ ıİ ȕȐșȠȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ țĮȚ ȩȤȚ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 mm, İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ȞȦʌȩ. ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ
ʌȠȣ șĮ ĮȜȜȠȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ İȚțȩȞĮ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ (Ș ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ
ȜȚșȠįȠμȫȞ), țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȜİȚĮȓȞİĲĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ȕȠȪȡĲıĮ, ʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ʌȓİıȘ μİ
țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ Ș ıȪȞșİıȒ ĲȠȣ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ μİ İțİȓȞȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ țĲȓıȚμȠ.
(ǿıȤȣȡȩĲİȡĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ İȞȑȤȠȣȞ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ İȖțȜȦȕȚıμȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ Įʌȩ
ıȣȡȡȓțȞȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ Įʌȩ įȚĮıĲȠȜȑȢ ȜȩȖȦ ʌȡȩıȜȘȥȘȢ
ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ įȩμȘıȘȢ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ.)
ȀĮĲȐ ĲȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ĮȡμȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮȚ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȞȦʌȒ. ȉȠ ȖȑμȚıμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ țĮȚ Ƞ ĮȡμȩȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİʌȓʌİįȠȢ İȓĲİ ıİ İȜĮĳȡȚȐ țĮμʌȣȜȦĲȒ
İıȠȤȒ, İȓĲİ ȜȠȟȠĲμȘμȑȞȠȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ. ȂȩȜȚȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ,
ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ʌȓİıȘ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ İȟȠμĮȜȣȞșİȓ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȑȡșİȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
Ș ıȣȞįİĲȚțȒ ȪȜȘ. ȂİĲȐ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ (ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȤĮȜȐıȠȣȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ) μİ
ȕȠȪȡĲıĮ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȒȟİȚ ȠμĮȜȐ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲİȓ μȘȤĮȞȚțȑȢ
țĮțȫıİȚȢ.

5.13 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ, Ȓ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ, ȓıȘ Ȓ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 4ȠC, Ȓ ȓıȘ Ȓ ȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 38ȠC, ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ: ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ. ĲȣȤĮȓĮ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ) μȑȤȡȚ ȞĮ ʌȒȟİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȒȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ĮțȡĮȓĮ țĮȚȡȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȞȦʌȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ ıȫμĮ ȞȑȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, șĮ
İʌȚȤİȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȩ ĲȠȣȢ.
ǼʌİȚįȒ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜȘ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȗȘμȚȐȢ ıİ ȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ μİ ĲȠȞ
ʌȚȠ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ ĲȡȩʌȠ.
ȅȚ ȩȥİȚȢ İμĳĮȞȫȞ ȜȚșȠįȠμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ. ĲȣȤĮȓĮ
țĲȣʌȒμĮĲĮ, ȜİȡȫμĮĲĮ țȜʌ.) țĮȜȣʌĲȩμİȞİȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ (ȣĳĮıμȐĲȚȞĮ, ȤȐȡĲȚȞĮ, țȜʌ.) μȑȤȡȚ ĲȠ
ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȚįȚțȐ ĲĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țȠȡȞȓȗİȢ, ȖİȓıĮ, ʌĮȡĮıĲȐįİȢ țȜʌ. ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĮʌȜȐ ıĮȞȚįȫμĮĲĮ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȩĲȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȚ ĲȠȓȤȠȚ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ
țȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȅȚ ʌȚȠ țȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ ĲȘȞ ȜȚșȠįȠμȒ.
ȈĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ:
-

ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm.

-

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm ıĲĮ 3,00 m.

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ, ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ĮȡμȠȓ İȜȑȖȤȠȣ:
-

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 3 mm ıĲĮ 3,00 m.

-

Ǿ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮȞȠȤȒ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ: 0,07 t (t İțĳȡĮıμȑȞȠ ıİ cm) μİ
İȜȐȤȚıĲȠ 2 cm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ 7 cm.

ȈĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ:
-

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ - 4 mm țĮȚ + 8 mm.

ȈĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ:
-

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 2 cm.

ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞȠȤȑȢ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
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ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȜȚșȩțĲȚıĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ Ȓ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ĮȞȐ
ĲȪʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96, Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. -- ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity. -ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN 480-1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing. -- ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȈțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures – Part 2:
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. -- ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ –
ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2

Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar.--ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- ȂȑȡȠȢ 2: ȀȠȞȓĮμĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

BS 4254:1983

Specification for two-part polysulphide-based sealants. -- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ, įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ

BS 5889:1989-05-31

Specification for one-part gun grade silicone-based sealants.-- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȖȚĮ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ, İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ
ʌȚıĲȠȜȑĲĲȠ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-02-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȘ ĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĲİȤȞȘĲȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ Įʌȩ
ȥȘμȑȞȘ ȐȡȖȚȜȠ (ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ-ĲȠȪȕȜĮ) μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ:
-

ǼıȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȤȐȜȣȕĮ.

-

ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȤȐȜȣȕĮ.

țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ, ĲĮ μİȖȑșȘ țȜʌ., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ȚıȤȪȠȞĲİȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȓ, ȩʌȦȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ĮȞĲȚıİȚıμȩȢ țȜʌ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1996

Eurocode 6: Design of masonry structures.- ǼȊȇȍȀȍǻǿȀǹȈ 6: ȈȤİįȚĮıμȩȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 1996 NA

National Annex to Eurocode 6: Design of masonry structures.- ǼșȞȚțȩ
ȆȡȠıȐȡĲȘμĮ ǼȊȇȍȀȍǻǿȀǹȈ 6: ȈȤİįȚĮıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 772-1

Methods of test for masonry units.- Part 1: Determination of compressive
strength -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-1

Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering
mortar-- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- ȂȑȡȠȢ 1: ȀȠȞȚĮȐμĮĲĮ
țĲȚıȓμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2 Ǽ2

Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar. -ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- ȂȑȡȠȢ 2: ȀȠȞȓĮμĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-3

Methods of test for masonry – Part 3: Determination of initial shear strength - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ – ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1015-11

Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural
and compressive strength of hardened mortar. -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐμȥȘ
țĮȚ șȜȓȥȘ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ - țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ (ĲȠȪȕȜĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ)

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȉȆ ǻ100 (Ȋ.ǹ. ǻ14/535Ĭ90)
ȆȜȒȡİȚȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȑȦȢ ıȣȞȠȜȚțȐ 15% ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣȢ.
ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȠʌȑȢ.
ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȠʌȑȢ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ İȚįȚțȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ, șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ.
ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȚ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ:

8

-

ȃĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ȥȘμȑȞȠȚ,

-

ȃĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ȣĮȜȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ,

-

ȃĮ İȓȞĮȚ ıțȜȘȡȠȓ, țĮȚ ȩȤȚ İȪșȡȣʌĲȠȚ,

-

ȃĮ ĮȞĮįȓįȠȣȞ μİ țȡȠȪıȘ țĮșĮȡȩ ȒȤȠ,

-

ȃĮ μȘȞ ȑȤȠȣȞ ıțĮıȓμĮĲĮ țĮȚ țȠμμȐĲȚĮ ȐıȕİıĲȠȣ ĮıȕȑıĲȘ Ȓ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ

-

ȃĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȚ, μİ ȜİȓĮ ȜİʌĲȩțȠțțȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ĮțμȑȢ ȤȦȡȓȢ İȜȜİȓȥİȚȢ,
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-

ȃĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȠȓ ıĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ.

-

ȃĮ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ Ȟİȡȩ ȑȦȢ țĮȚ 16% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȟİȡȠȪ ĲȠȪȕȜȠȣ.

ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ (ıİ N/mm2) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ
ȉȪʌȠȢ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȦȞ μ.Ƞ. 5 įȠțȚμȫȞ

ȂȑıȘ
μİμȠȞȦμȑȞȘ

ǼȜȐȤȚıĲȘ

1. ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ ʌȜȒȡİȚȢ

10,00

8,00

2. ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȠʌȑȢ

10,00

8,00

3. ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ įȚĮμȒțİȚȢ ȠʌȑȢ

3,00

2,50

ǹȞĲȠȤȒ μİĲȐ Įʌȩ įȓȦȡȠ ȕȡĮıμȩ ıİ Ȟİȡȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 85% ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĲȚμȫȞ.

4.2

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ țĲȚıȓμĮĲȠȢ (ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-3)

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ, ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ (ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȐ ĮįȡĮȞȒ).
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠĮȞĮμİȚȖμȑȞİȢ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ ȪȜİȢ ĲȠȣȢ, țĮȚ İțİȓ,
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ, ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ. ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ İʌȓıȘμȠ ȑȖȖȡĮĳȩ ĲȠȣ :
Į)

ȉȠȞ İȜȐȤȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ,

ȕ)

ȉȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ,

Ȗ)

ȉȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮıȕȑıĲȘ ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ,

į)

ȉȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ,

İ)

ȉȣȤȩȞ İȚįȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ.

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ.
i.

ȇİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ

ii.

ǹȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ

iii.

ȋȡȦıĲȚțȑȢ.

4.3

ȅʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C 20/25 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ, ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ S500 țĮȚ ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ S220
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ.

4.4

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ

ȆȜȑȖμĮĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ.
ȈȪȞįİıμȠȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ İȞ șİȡμȫ.
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ǹȞȫĳȜȚĮ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ İȞ șİȡμȫ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ.
ǹȖțȪȡȚĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ ȩȥİȦȢ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ.

4.5

ǻȚȐĳȠȡĮ

ȊȖȡȠμȠȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ,
ȂĮıĲȓȤİȢ ĮȡμȫȞ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ,
ȀȠȡįȩȞȚĮ ĮȡμȫȞ,
ȃİȡȠȤȪĲİȢ, țĮʌȐțȚĮ țȜʌ.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȐ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ
ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ ʌȘȖȫȞ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ – ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ǹȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.

4.7

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ
țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ. ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ
ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ,
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ,

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

Ȗ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: țȚȞȘĲȐ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ
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ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ. ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.
į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ, ĲȘȢ ʌȜȠțȒȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ĲȠȣ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ țȜʌ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ
ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȦȡȓμĮȞıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ İįȡĮıșİȓ Ș ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
(ĳȑȡȦȞ ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ, șİμȑȜȚĮ ț.Ȝʌ).

5.3

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ

ǵȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ - ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲİȜİȚȦμȑȞİȢ, İȜİȖμȑȞİȢ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ țȜʌ. ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȐȤȘ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ
ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ʌȜȪıȘȢ.

5.4

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲȠ įȐʌİįȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȡȐμμĮĲĮ
țȡİμĮıμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
İȣșȪȖȡĮμμȦȞ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ıĲĮșİȡȫȞ
ıȘμİȓȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.

5.5

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȠȣȢ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įȚȑȜİȣıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ țȜʌ. șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ
țĲȓıȚμȠ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚȑȜİȣıȘ ĮȖȦȖȫȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ "ĳȦȜİȫȞ", șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșİȓ İȪțȠȜĮ, Ȓ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȜȠȪʌȚĮ.

5.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ įȩμȘıȘȢ

īȚĮ țȐșİ ĲȠȓȤȠ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞȚĮȓȠȢ ĲȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ (ȆȓȞĮțĮȢ 2):
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
ȉȪʌȠȢ

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ șȜȓȥȘ (N/mm2)

ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ
ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
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(ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2
ȆȚȞ. Ȇ2)

©

(ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1015-11)

Ǽȁȅȉ

(ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2 ȆȚȞ.Ȇ3)
ȉıȚμȑȞĲȠ

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ǹįȡĮȞȒ

Ȃ1

1,00

1

1-2

6-9

Ȃ2.5

2,50

1

1

6

Ȃ5

5,00

1

0-0,5

3-4,5

ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ 7 ȩȖțȠȚ ȞȦʌȒȢ ȐμμȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ 5 ȩȖțȠȣȢ
ȟİȡȒȢ ȐμμȠȣ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮıȕȑıĲȠȣ ȑȦȢ 50% ȤȦȡȓȢ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȖȚĮ
ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ İțĲȩȢ įȠȤİȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ıİ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ 25%.
ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩȤȡȦμȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ıĳĮȓȡĮ İȪʌȜĮıĲȘ țĮȚ
ıȣȞİțĲȚțȒ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ.
ȆĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ ĳȣȜȐȖİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ȤȐȞİȚ Ȟİȡȩ, ȞĮ μȘȞ
įȑȤİĲĮȚ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȕȡȠȤȒ, ȒȜȚȠ, țȡȪȠ, ȗȑıĲȘ).
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (Ĭ4°) Ȓ țĮȪıȦȞĮ (Ĭ  38°) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ (ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μİȓȖμĮ) įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȟĮȞĮįȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.

5.7

ȆȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ – İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȪȕȜȦȞ – İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ – ĮȞȫĳȜȚĮ – ʌȠįȚȑȢ

ȉȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ, Įʌȩ ĲĮ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮĲȚșȑμİȞĮ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ, șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȑĲıȚ ȫıĲİ ı' ĮȣĲȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ȑȞĮ ĲȠȪȕȜȠ Ȓ ĮțȑȡĮȚȠȢ ĮȡȚșμȩȢ
ĲȠȪȕȜȦȞ (Ȟ) țĮȚ ĮȡμȫȞ (Ȟ-1) μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. ȈĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ ĳĲȐȞȠȣȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȩĲİ ĮȣĲȑȢ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ 1Ș ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ (t) ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ (h) țĮȚ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/36 Ȓ l/36.

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/20 Ȓ l/20.
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ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ μİȚȦșİȓ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞįȚȐμİıȦȞ ıĲȪȜȦȞ (ıĲȪȜȠȚ
İȞȓıȤȣıȘȢ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȞĲĮȖμȑȞȦȞ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȩĲİ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ t t l/20 țĮȚ

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ t t l/10

ȩʌȠȣ (l) ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȓȤȠȣ μİĲĮȟȪ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ȅȚ ıĲȪȜȠȚ İȞȓıȤȣıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ʌȜȐĲȠȢ (ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) 0,20 m țĮȚ ȠʌȜȚıμȩ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 μİ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/10.
ȈĲȠȣȢ ȣȥȘȜȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȚșȠįȠμȒ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 2,20 m ȪȥȠȣȢ, ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ
ȗȫȞİȢ (ıİȞȐȗ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȪȥȠȣȢ 0,15 m μİ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ
8/15. ȅȚ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĮȞȐʌĲȣȖμĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȈĲĮ țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ ȠȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 1,50 m.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ țĮȚ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.

5.8

ǹȞȫĳȜȚĮ – ʌȠįȚȑȢ

ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ(ʌȩȡĲİȢ, ʌĮȡȐșȣȡĮ ț.Ȝʌ.) ȑȦȢ 1,50 m ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ ĲȠȣȢ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ 1,50 m ȑȦȢ 3,0 m șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ 0,30 m
μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ 8/12,5.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ 3,00 m ȑȦȢ 4,50 m șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ 0,40
m μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ16 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/12,5.
ȅȚ įȠțȠȓ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ ıİ μȒțȠȢ 0,40 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ ĲȠȣȢ įİȞ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȠțȩȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ İȓĲİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ. ȉȠ μȒțȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȓȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ l /10, ȩʌȠȣ (l) ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ 0,20 m.
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȓȤȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 4,00 m.
ȈĲȚȢ ʌȠįȚȑȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ 0,20 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ʌȠįȚȐ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȩμȠȚĮ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ.

5.9
5.9.1

ȀĲȓıȚμȠ ĲȠȓȤȦȞ
ȉȠȓȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ĮțȑȡĮȚȠȣ ĲȠȪȕȜȠȣ

ȉĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĳȘȞȦșȠȪȞ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ, șĮ ĮıĲĮȡȦșȠȪȞ μİ ʌȚĲıȚȜȚıĲȩ țȠȞȓĮμĮ țĮĲ. Ȃ5 ĲȡİȚȢ μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ.
ȈĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĳȘȞȦșȠȪȞ țĮȚ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ
ĲȠȓȤȠȚ, μİĲȐ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞȘ İȚįȚțȒ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, șĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ Įȡμȩ ȑįȡĮıȘȢ țȐșİ ĲȑĲĮȡĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ țĲȓıȚμȠ
ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ ȑȜșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮıȕȑıĲȘ.
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ȉĮ ĲȠȪȕȜĮ țĮȚ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȒȢ ĲȠȣȢ șĮ įȚĮȕȡĮȤȠȪȞ ĲȩıȠ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȐ, ȩĲĮȞ
ȑȜșȠȣȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ țĮȚ Ș ȠμĮȜȒ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ĮțȑȡĮȚĮ Ȓ ĲȠ ʌȠȜȪ μȚıȠțȠμμȑȞĮ ĲȠȪȕȜĮ țĮȚ țĮșĮȡȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ
ȞĮ ʌȒȗİȚ.
ȉĮ ĲȠȪȕȜĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȆȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țĲȚıμȑȞȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ,
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ, İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ țĮȚ ĮȜĳĮįȚȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĲȑĲȠȚĮȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ țĮȚ
ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ĮȡμȩȢ ıĲĮșİȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 10 mm. ȆȐȞȦ
ıĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠȪȕȜĮ, ıĲȘȞ μȓĮ μȚțȡȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĮȡμȠȪ. ȉĮ ĲȠȪȕȜĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ
μȣıĲȡȓ, μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ İȜĮĳȡȚȐ țĲȣʌȒμĮĲĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ μİ țĮȜȐ
ȖİμȚıμȑȞȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȟİȤİȚȜȓȗİȚ șĮ μĮȗİȪİĲĮȚ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ, ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ
İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȞĮ İʌȚȤȡȚıĲȠȪȞ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.
ȆȜȒȡȘ ĲȠȪȕȜĮ μİ țȠȓȜȦμĮ (ıțȐĳȘ) șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıțȐĳȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȣĲȒ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ μİ ĲȠ
țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ĮȡμȫȞ.
Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ șĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ıİ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȡȫμĮ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ șĮ
ĮȜĳĮįȚȐȗİĲĮȚ μİ ĮȜĳȐįȚ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ.
ȅȚ İʌȩμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİĲĮĲİșİȚμȑȞȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 1/4 ĲȠȣ
ĲȠȪȕȜȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȞȑȤİȚĮ ıĲȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ. ȅȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ĮȡμȠȓ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ,
ȫıĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ȓįȚȠ ʌȐȤȠȢ μİ ĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ
ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ
İμʌȜȑțȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İȞȚĮȓȠ ıĲȚȕĮȡȩ ıȪȞȠȜȠ. ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȜĮμʌȐįİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚıȠȪ ĲȠȪȕȜȠȣ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıİ ȗȫȞİȢ ȪȥȠȣȢ 1,20 m ĲȠ ʌȠȜȪ țȐșİ μȑȡĮ,
ȫıĲİ ȠȚ ĮȞȫĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȞĮ μȘȞ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȚȢ țĮĲȫĲİȡİȢ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
ĲȠȣȢ.
ǼȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ, ĮȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
Ǿ ĮȞȫĲİȡȘ (ĲİȜİȣĲĮȓĮ) ıĲȡȫıȘ ĲȠȪȕȜȦȞ șĮ țĲȓȗİĲĮȚ ȜȠȟȐ (45°~60°) țĮȚ ıĳȘȞȦĲȐ 3 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ μİ ȐĳșȠȞȠ țȠȞȓĮμĮ, ȫıĲİ ȞĮ țȜİȓȞȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ țĮȚ ȞĮ ıĳȘȞȫȞİĲĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ ıĲȠȞ ĭ.ȅ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȠȚ ĳȦȜȚȑȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ
țȠȞȓĮμĮ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıĲİșİȓ ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȩ ʌȡȩıșİĲȠ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ
ȖȚĮ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ĲĮ țİȞȐ țĮȚ șĮ țȩȕİĲĮȚ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ ıȣȞİʌȓʌİįĮ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.
5.9.2

ȉȠȓȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ ĮțȑȡĮȚȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮȚ Ƞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ĮȡμȩȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țȐșİ ʌĮȡİȚȐȢ șĮ ȑȤİȚ
ʌȐȤȠȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 25 mm țĮȚ șĮ ȖİμȓȗİȚ ĲİȜİȓȦȢ μİ țȠȞȓĮμĮ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ 6 İȖțȐȡıȚĮ ĲȠȪȕȜĮ ĮȞȐ m2. TĮ İȖțȐȡıȚĮ ĲȠȪȕȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮĲĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țȐșİ ʌĮȡİȚȐȢ, țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ șĮ ȖİμȓȗİȚ μİ țȠȞȓĮμĮ Ȓ
țȠμμȐĲȚ ĲȠȪȕȜȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ μİȖȑșȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ İĳȩıȠȞ μİĲȐ Įʌȩ
İȞįİȤȩμİȞȘ İȚįȚțȒ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ įȚĮμʌİȡȫȞ İȖțȐȡıȚȦȞ
ĲȠȪȕȜȦȞ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ʌĮȡİȚȫȞ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĮȞȐ
ĲȑĲĮȡĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ Įȡμȩ. ȉȠ ʌȜȑȖμĮ șĮ İȓȞĮȚ 5,00 cm ıĲİȞȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
İʌĮȡțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȠȣ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮıȕȑıĲȘ. ȈĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ ĳĲȐȞȠȣȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȩĲİ ĮȣĲȑȢ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ 1Ș ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
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ǼȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ıĲȪȜȠȚ, ĮȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ șĮ İȓȞĮȚ μȠȞȠțȩμμĮĲĮ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
5.9.3

ǻȚʌȜȠȓ ĲȠȓȤȠȚ μİ įȚȐțİȞȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Ȓ ıȣȡȩμİȞȠ
țȠȪĳȦμĮ Ȓ țĮȚ ĲĮ įȪȠ

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ μİ įȚĮĳȠȡȐ ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ 1,20 m, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ  50 mm.
ȉȠ țİȞȩ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ țİȞȩ țĮȚ ĲȠ țİȞȩ ȞĮ
ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ țĮșĮȡȐ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ĲȠȪȕȜȦȞ ț.Ȝ.ʌ. μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ țĲȚıȓμĮĲȠȢ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ ĮĳİșȠȪȞ ĲȡȪʌİȢ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ƞ
țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ țİȞȠȪ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠįȠμȒȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚıμȫȞ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ıȣȡȩμİȞȠ țȠȪĳȦμĮ. ȅȚ
ĲȡȪʌİȢ șĮ țȜİȚıĲȠȪȞ μİĲȐ ĲȠ ıĳȒȞȦμĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĲȦȞ ıȣȡȩμİȞȦȞ.
ȅȚ įȪȠ ĲȠȓȤȠȚ (İĳȩıȠȞ įİȞ μİıȠȜĮȕİȓ įȚȐțİȞȠ ıȣȡȩμİȞȠȣ țȠȣĳȫμĮĲȠȢ), șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ
μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țȐșİ ĲȠȓȤȠȣ.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ țİȞȠȪ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ ʌȐȤȠȢ ȑȦȢ țĮȚ 90 mm șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ 6 ıȪȞįİıμȠȚ
ĮȞȐ m2 țĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ ʌȐȤȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ 4/m2. ȅȚ ıȪȞįİıμȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȚıȠțĮĲĮȞİμȘμȑȞȠȚ
ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, șĮ ȟİțȚȞȠȪȞ ĲȠ ʌȠȜȪ 20 İț. Įʌȩ ĲȚȢ ȜĮμʌȐįİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȣĲȠȓ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ.
Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ įȚȐțİȞȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ĮȡμȩȢ ĲȘȢ 1ȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ
İȓȞĮȚ ʌĮȤȪĲİȡȠȢ (ȑȦȢ 15 mm) ȫıĲİ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ ʌȚȠ ȥȘȜȐ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ȖȚĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ țĮȚ ȞĮ ĮʌȦșȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȣȖȡĮıȓĮ. ȉȑȜȠȢ șĮ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȚțȡȐ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲȘȞ ȕȐıȘ țĮȚ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȫıĲİ ĲȠ țİȞȩ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ
țĮȚ ȞĮ İțĲȠȞȫȞİĲĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȚıȤȦȡȒıİȚ ıİ ĮȣĲȩ.
ǼȞȚıȤȣĲȚțȠȓ ıĲȪȜȠȚ țĮȚ ȗȫȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, ĮȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ șĮ İȓȞĮȚ μȠȞȠțȩμμĮĲĮ țĮȚ șĮ
țĮĲĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİȞȩ Ȓ μȑȡȠȢ ĲȠȣ, ĮĳȒȞȠȞĲĮȢ țİȞȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 mm.
ȅȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ
ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ ĲȩıĮ İȚįȚțȐ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȩıĮ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ İĳȩıȠȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ μİ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ. ȉȠ
țĲȓıȚμȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ μȘȞ ʌȑĳĲİȚ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ȞĮ μȘ ȜİȡȫȞİȚ ĲȚȢ
ıĲİȞȑȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ (ȠȚ ʌȜȐțİȢ) ıĲİȞȒ İʌĮĳȒ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ İμʌȜȑțȠȞĲĮȚ. ȅȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ įȚĮʌİȡȞȠȪȞ ĲȠȓȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĮȣĲȐ. ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȠȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ, ĮȞ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣȢ, șĮ țȐμʌĲȠȞĲĮȚ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ ĲȠ țİȞȩ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ.
5.9.4

ȉȠȓȤȠȚ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠȚ - İμĳĮȞȒȢ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ.
ǻİȓȖμĮ țĲȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
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ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ıȤȒμĮĲĮ ʌȜȠțȒȢ ĮȡμȫȞ İıȠȤȑȢ, İȟȠȤȑȢ, ĮȥȓįİȢ țȜʌ.) șĮ įȓȞȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤȑįȚĮ
ȩȥİȦȞ. ȉȣȤȩȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ʌĮȡĮȖȖİȜșȠȪȞ ȑȖțĮȚȡĮ ĮĳȠȪ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ (ȕȜ. ʌȚȠ țȐĲȦ).
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲȠȪȕȜĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȑȢ įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮȞȑȞĮ
ĮʌȠȜȪĲȦȢ İȜȐĲĲȦμĮ țĮȚ Ș țȠʌȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ țȩĳĲȘ. ȅ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮȞĮμİȓȟİȚ ĲĮ ĲȠȪȕȜĮ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ʌĮȡĲȓįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ĮȞȐμȚȟȘ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠȜȐȕȠ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ȓ ĮțĮȞȩȞȚıĲȘ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ įȣȞĮĲȩ ıĲĮșİȡȩĲİȡȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ țĮȚ ĮȣĲȩ
ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ İμĳȐȞȚıȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ ıĲİȖȞȩ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡȑȤİȚ țĮȚ
ȜİȡȫȞİȚ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȑĲıȚ ȫıĲİ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĭ.ȅ. ȞĮ ȤȦȡȐİȚ
ĮțȑȡĮȚȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȠȪȕȜȦȞ (Ȟ) țĮȚ (Ȟ+1), ȚıȠʌĮȤİȓȢ ĮȡμȠȓ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 8 ȑȦȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 15 mm țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȞĮ
μȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țȠμμȐĲȚĮ, μȚțȡȩĲİȡĮ Įʌȩ ¼ ĲȠȣ ĲȠȪȕȜȠȣ ȑȤȠȞĲĮȢ ıĲĮșİȡȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ.
ȉȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ (ʌȘȤȐțȚĮ, ıĲĮȣȡȠȓ țȜʌ) ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ țĮȚ μȩȜȚȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ
ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ĲȡĮȕȐİȚ, șĮ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıȣȞİʌȓʌİįȠȚ μİ ĲĮ ĲȠȪȕȜĮ, μİ ĲȘȞ ʌȓİıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
İȡȖĮȜİȓȠȣ. ȉȣȤȩȞ ȐȜȜȘ μȠȡĳȒ ĮȡμȠȪ (ıİ İıȠȤȒ, ıİ İȟȠȤȒ, ȜȠȟȠțȠμμȑȞȠȚ țȜʌ) șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ.
ȀȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȟİȤİȚȜȓıİȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ μȩȜȚȢ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ țĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ
ȕȠȪȡĲıĮ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȕȜĮĳĲİȓ ĲȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ țĮȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
15 mm, șĮ ıțȠȣʌȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ μİ ʌȓİıȘ ıĲȘȞ İʌȚȜİȖμȑȞȘ μȠȡĳȒ μİ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȡȖĮȜİȓȠ. ȅ ĲȠȓȤȠȢ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȞȦʌȩȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌȒȗİȚ
ȠμĮȜȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ.
ǹȡμȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıțȐıİȚ șĮ ȟĮȞĮĳĲȚȐȤȞȠȞĲĮȚ.
ĬĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ țĲȓȗİĲĮȚ,
ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ țȐĲȦ.

5.10 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ, Ȓ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ, ȓıȘ Ȓ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 4 °C, Ȓ ȓıȘ Ȓ ȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 38 °C, ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ.
ĲȣȤĮȓĮ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ) țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȩȤİȚȡİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ μȑȤȡȚ ȞĮ
ʌȒȟİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȒȢ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. İȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ȩĲĮȞ ĳȣıȐİȚ įȣȞĮĲȩȢ ĮȑȡĮȢ).
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡĮȓĮ țĮȚȡȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȣȖȡȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ. ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ ıȫμĮ ȞȦʌȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȤİȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ 8 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȩ
ĲȠȣȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǼʌȚ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȚ ĲȠȓȤȠȚ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ țȐĲȦ
ĮȞȠȤȑȢ.
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ǹȞȠȤȑȢ
ȈĲȘ ȤȐȡĮȟȘ

ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm.
ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6mm ıĲĮ 3,00 m.
ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ, ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ĮȡμȠȓ İȜȑȖȤȠȣ: ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ

r 3mm ıĲĮ 3,00 m.

Ǿ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮȞȠȤȒ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ: 0,07t (t İțĳȡĮıμȑȞȠ ıİ cm) μİ İȜȐȤȚıĲȠ 2 cm
țĮȚ μȑȖȚıĲȠ 7 cm.
6.2.2

ȈĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ - 4 mm țĮȚ + 8 mm.
6.2.3

ȈĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 2cm.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 397
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țİĳĮȜȚȠȪ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

7.3

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ĮȞȐ ĲȪʌȠ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

EʌȚȤȡȓıμĮĲĮ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-03-01-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ʌȐȞȦ ıİ ȞȑİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ Ȓ ȐȠʌȜȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, ȜȚșȠįȠμȫȞ, ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ, μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠ-ĮıȕİıĲȠμĮȡμĮȡȠțȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ:
-

ǼıȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

-

ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ, ĲĮ μİȖȑșȘ țȜʌ., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-01

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 459-1 E2+AC

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria.
ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12620

Aggregates for concrete -- ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13139

Aggregates for mortar -- ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. -- ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ
Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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Ǽȁȅȉ EN 480-1 E2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing. - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȈțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2/ǹ1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures – Part 2:
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling.
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles.
Specifications and test methods -- Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ - țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

5.1

ȊȜȚțȐ

5.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ Portland ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉȪʌȠȚ CEM I, CEM II, CEM IV, ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ Įʌȩ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ Ȓ țĮțȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ.
ǲȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ȠȚ ıȕȫȜȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȡȓȕȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ ıĲȠ ȤȑȡȚ.
Į)

ȉıȚμȑȞĲȠ țȠȚȞȩ (ȖțȡȚ).

ȕ)

ȉıȚμȑȞĲȠ Ȝİȣțȩ.

5.1.2

8

ǹıȕȑıĲȘȢ ǹİȡȚțȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 459-1 ȉȪʌȠȚ CL 90 țĮȚ CL 80

Į)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ʌȠȜĲȩ. ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ  70% țĮȚ  45%, țȠȜȜȫįȠȣȢ ȣĳȒȢ ȤȦȡȓȢ ȟȑȞİȢ
ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȟİȡȐ ȐȜĮĲĮ ĲȠȣ ĮıȕİıĲȓȠȣ.

ȕ)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ıțȩȞȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ.

30878
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

5.2

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-03-01-00:2009

ǹįȡĮȞȒ șȡĮȣıĲȐ Ȓ ıȣȜȜİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620 țĮȚ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13139

5.2.1

ǱμμȠȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ĬȡĮȣıĲȒ Ȓ ıȣȜȜİțĲȒ țȠțțȠμİĲȡȘμȑȞȘ,

-

0/7, 0/5 ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ,

-

0/3 μİıȩțȠțțȘ,

-

0/1 ȜİʌĲȩțȠțțȘ,
țĮșĮȡȒ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ĮȡȖȚȜȚțȑȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ.

-

5.2.2

ȂĮȡμĮȡȩıțȠȞȘ

ǹʌȩ țĮșĮȡȩ μȐȡμĮȡȠ, ȜİȣțȒ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ȜİʌĲȩțȠțțȘ
0-1 Ȓ ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ ȃȠ1 ȑȦȢ 3 ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ.

5.3

ȃİȡȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1008

īİȞȚțȐ ĲȠ ʌȩıȚμȠ Ȟİȡȩ șİȦȡİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ.

5.4

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȦȢ İȚȢ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 480-1, Ǽȁȅȉ EN 934-2

ȋȡȦıĲȚțȑȢ țĮȜȐ ȜİȚȠĲȡȚμȑȞİȢ, ĮįȚȐȜȣĲİȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲȚȢ
ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮıȕȑıĲȘ).
ȇİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)
ȈȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)
ȈĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)
ǹȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)

5.5
5.5.1

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
ȆȜȑȖμĮĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ

Į) ǺȐȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,6 kg/m² ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) ǺȐȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,9 kg/m² ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮȚ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İʌȓ ʌȜİȖμȐĲȦȞ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș μİȜȑĲȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜİȖμȐĲȦȞ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ
șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤȡȚıșİȓ.
5.5.2

ȈțȠĲȓİȢ, ĲȑȡμĮĲĮ, ĮȡμȠȓ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ȖȦȞȚȩțȡĮȞĮ

ǹʌȩ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ μĮȜĮțȩ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461. ĬĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İıȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ
İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ. ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȑȤȠȞĲİȢ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ İȚįȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ.
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5.6

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣȢ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ
įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ș
ǼʌȓȕȜİȥȘ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ
įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ
ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

5.7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ – ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ,
șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ, țĮȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. ȠȚ ıȐțțȠȚ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȩıĳĮĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ıĲİȖȞȠȓ)
ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

5.8

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȅȚ ıȐțȠȚ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ
ʌĮȜȑĲİȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ,
μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ, ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.
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į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ʌȜĮȚıȓȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ʌȠįȚȫȞ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ.

-

ȃĮ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ İʌĮȡțȒȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȠȜȫȞ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȜȠȚʌȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ.

-

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĮȣĲȠȪ.

5.3

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ȆȜȒȡȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
(ĲȑȡμĮĲĮ, ıțȠĲȓİȢ, ʌȠĲĮμȠȓ, țȠȡȞȓȗİȢ țȜʌ.) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲĮ İʌȚȤȡȚıμȑȞĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȞĮ įİȤĲȠȪȞ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ıİ ĮȣĲȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ İʌȓʌİįĮ μȑıĮ ıĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ
șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȠȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

5.4

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ – ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ μİ ĲȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
ȆȜĮȓıȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ʌȜĮȓıȚĮ İȡμĮȡȓȦȞ țĮȚ ĲĮ ıȣȞĮĳȒ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įȚțĲȪȦȞ, țȠȣĲȚȐ
įȚĮțȜȐįȦıȘȢ, ʌȓȞĮțİȢ, ĲĮ ıȣȞĮĳȒ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ țȜʌ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮȜȪμμĮĲĮ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ
ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

5.5

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ

ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ șĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡİμʌȠįȚıĲİȓ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μİ:
Į)

ǹĳĮȓȡİıȘ ȜȚʌĮȡȫȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ,

ȕ)

ǹĳĮȓȡİıȘ μȠȪȤȜĮȢ μİ μȘțȣĲȠțĲȩȞȠ įȚȐȜȣμĮ,

Ȗ)

ǹĳĮȓȡİıȘ İȟĮȞșȘμȐĲȦȞ, ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ ıĮșȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ μİ ȕȠȪȡĲıȚıμĮ,
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į)

ǹĳĮȓȡİıȘ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ Įʌȩ țĮȜȠȪʌȚĮ (ʌ.Ȥ. țȠμμȐĲȚĮ ȟȪȜȦȞ, įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ, țĮȡĳȚȫȞ,
ıȣȡμȐĲȦȞ țȜʌ.),

İ)

ǹʌȠțȠʌȒ μİȖȐȜȦȞ İȟȠȤȫȞ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ μİȖȐȜȦȞ İıȠȤȫȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠȞȓĮμĮ,

ȗ)

ǶȖȡĮȞıȘ,

Ș)

ǹȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȜİȓİȢ țĮȚ ıțȜȘȡȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌȩȡȠȣȢ, İʌȐȜİȚȥȘ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ.

5.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

ĬĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞȚĮȓȠȢ ĲȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȚȠ țȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ
ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȉȪʌȠȚ ȀȠȞȚĮμȐĲȦȞ
ȉȊȆȅȈ

ȉȈǿȂǼȃȉȅ

ǹȈǺǼȈȉǾȈ
ȆȅȁȉȅȈ

1

ǹǻȇǹȃǾ

ȈȀȅȃǾ

1

ǹȂȂȅȈ

ȂǹȇȂǹȇȅ

3,5 – 4,50
3,5 – 4,50
1

3,0 – 4,0
3,0 – 4,0

2

1

1

5–6
5–6
1,5

5–6
5–6

3

*

3

*

1

3
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ μȑȤȡȚ 20% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĮıȕȑıĲȘȢ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ, μİ ĮȞȐȜȠȖȘ ȡȪșμȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȞ Ƞ ĮıȕȑıĲȘȢ İȓȞĮȚ μİ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ʌȠȜĲȠȪ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȪʌȠȣ ȀȠȞȚĮμȐĲȦȞ

ȊȆȅǺǹĬȇȅ

12

ȉǼȁǿȀǾ
ǼȆǿĭǹȃǼǿǹ

ȈȣȞȘșȚıμȑȞȠ

ȉȇǿĭȉȅ

ǼȄȍȉǼȇǿȀȅ

ǼȈȍȉǼȇǿȀȅ

ǼȆǿȋȇǿȈȂǹ

ǼȆǿȋȇǿȈȂǹ

1Ș

2Ș

3Ș

1Ș

2Ș

3Ș

3

3Ȓ2

2

3

3Ȓ2

2Ȓ1

ıțȣȡȩįİμĮ

ȆǼȉǹȋȉȅ

3

3

3

3

3

3

ȈȣȞȘșȚıμȑȞȘ

ȈǹīȇǼ

3

3

3

3

3

3

ȜȚșȠįȠμȒ

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

3

3

2

3

3Ȓ2

2Ȓ1

ȆǹȉǾȉȅ

3

3

2

3

3

3Ȓ2

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

3

3

2

3

3

3Ȓ2

ȈȣȞȘșȚıμȑȞȘ

ȉȇǿĭȉȅ

3

2

2

2

2

2Ȓ1

ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ

ȆǼȉǹȋȉȅ

3

2

3

3

2

2Ȓ1
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ȆȠȡȠȜȚșȠįȠμȒ

ȆȜȑȖμĮ

ȈǹīȇǼ

3

3

3

3

3

3

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

3

3Ȓ2

2

2

2

2

ȆǹȉǾȉȅ

3

3

3Ȓ2

2

2

2Ȓ1

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

3

3

3Ȓ2

2

2

2Ȓ1

ȉȇǿĭȉȅ

2

2

2

2

2Ȓ1

2Ȓ1

ȈǹīȇǼ

2

2

2

2

2

2

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

2

2

2

2

2Ȓ1

2Ȓ1

ȆǹȉǾȉȅ

2

2

2

2

2

2

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

2

2

2

2

2

2

ȉȇǿĭȉȅ

3

3

3Ȓ2

3

3

2

ȆǼȉǹȋȉȅ

3

3

3

3

3

3

ȈǹīȇǼ

3

3

3

3

3

3

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

3

3

3Ȓ2

3

3

3Ȓ2

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

3

3

3

3

3

3

ȆǹȉǾȉȅ

3

3

3

3

3

3

ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌ’ ȩȥȘ ȩĲȚ 7 ȩȖțȠȚ ȞȦʌȒȢ ȐμμȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ 5 ȩȖțȠȣȢ
ȟİȡȒȢ ȐμμȠȣ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ İțĲȩȢ įȠȤİȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ıȣȞįİĲȚțȑȢ
ȪȜİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ μȑȤȡȚ 25%.
Ǿ ȤȡȦıĲȚțȒ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲĮ ȟİȡȐ ĮįȡĮȞȒ ıİ ıĲĮșİȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ ȑȦȢ 5% ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ șĮ
ĮȞĮμİȚȖȞȪİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȠμȠȚȠȤȡȦμȓĮ.
ǼȖțİțȡȚμȑȞȠ ȡİȣıĲȠʌȠȚȚĲȚțȩ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ, ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȩ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıİ
ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣ.
ȉİȜȚțȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩȤȡȦμȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ μʌȐȜĮ İȪʌȜĮıĲȘ ʌȠȣ įİȞ įȚĮȤȑİĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ įȐțĲȣȜĮ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ĬĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȩıȠ țȠȞȓĮμĮ, ȩıȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞİȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ
ĲȠȣ.
ȆĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ ĳȣȜȐȖİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ȤȐȞİȚ Ȟİȡȩ țĮȚ ȞĮ μȘȞ
ȕȡȦμȓȗİȚ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȕȡȠȤȒ, ȒȜȚȠ, țȡȪȠ, ȗȑıĲȘ).
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (t4°) Ȓ țĮȪıȦȞĮ (t38°) įİȞ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ (ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μİȓȖμĮ) įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
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ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȟĮȞĮįȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȑıİȚ ıĲĮ įȐʌİįĮ șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.

5.7

ǼʌȚȜȠȖȒ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ – ʌȐȤȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

īİȞȚțȐ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ ıȣȞȠȜȚțȩ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 15 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ:
Į)

ȁȚșȠįȠμȑȢ ȑȦȢ 25 mm,

ȕ)

ȆȜȚȞșȠįȠμȑȢ ȑȦȢ 25 mm,

Ȗ)

ȈțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ țĮȜȠȪʌȚ ȑȦȢ 20 mm,

į)

ȅȡȠĳȑȢ ȑȦȢ 16 mm,

İ)

Ȉİ ʌȜȑȖμĮĲĮ ȑȦȢ 20 mm,

ıĲ) ǹȡĲȚĳȚıȚȑȜ ȑȦȢ 38 mm.
ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
-

Ǿ ʌȡȫĲȘ ȡĮȞĲȚıĲȒ (ıĲȡȫıȘ ıȪȞįİıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ μȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ μİ țȠȞȓĮμĮ ĲȠȣ
ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
Į) ȐμμȠ 0 / 7 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) ȐμμȠ 0 / 5 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲȚȢ ȠȡȠĳȑȢ.

-

Ǿ įİȪĲİȡȘ (ȜȐıʌȦμĮ) μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 14 mm țĮȚ 10 mm ȖȚĮ ȠȡȠĳȑȢ μİ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ 1 Ȓ 2 ĲȠȣ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
Į) ȐμμȠ 0 / 5 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) ȐμμȠ 0 / 3 (μİıȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ ȠȡȠĳȑȢ.

-

Ǿ ĲȡȓĲȘ μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm μİ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ 1 Ȓ 2 ĲȠȣ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
Į) μĮȡμĮȡȩıțȠȞȘ Ȓ ȐμμȠ 0 / 3 (μİıȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) μĮȡμĮȡȩıțȠȞȘ Ȓ ȐμμȠ 0 / 1 (ȜİʌĲȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ ȠȡȠĳȑȢ.

-

5.8
5.8.1

ȀȐșİ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıșİȞȑıĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ. Ǿ 1Ș
ıĲȡȫıȘ șĮ İȓȞĮȚ ĮıșİȞȑıĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ İʌȓȤȡȚıȘ ȣʌȩȕĮșȡȠ.

ǼʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ
īİȞȚțȐ

ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ Įʌȩ İʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, ĮĳȠȪ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲİȓ μİ ĳȪȜȜĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ȤĮȡĲȚȠȪ, ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ İȚįȚțȑȢ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞİȢ İʌĮȜİȓȥİȚȢ ĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌȚȤȡȚıĲȠȪȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘμİȓĮ «ĮȡμȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ» țĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ ĲȠ įİįȠμȑȞȠ, ȫıĲİ ȠȚ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ ȞĮ μȘȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȜȘʌĲȠȓ ıĲĮ
ĲİȜİȚȦμȑȞĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.
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ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ĮȜȜĮȖȒȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 300 mm
ıȣμμİĲȡȚțȐ ıĲȠȞ Įȡμȩ ĮȜȜĮȖȒȢ ʌȠȣ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ μİ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȞ șİȡμȫ țĮȡĳȚȐ.
ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȩ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĲĮ 200 mm
(ʌ.Ȥ. ĲμȒμĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ), ĲȠ ĲμȒμĮ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ȤĮȡĲȓ ĲȪʌȠȣ (KRAFT) Ȓ
ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȜĮĲȪĲİȡȘ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50 mm, Įʌȩ țȐșİ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
Ȉİ μİȖĮȜȪĲİȡĮ țİȞȐ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓȤȡȚıμĮ İʌȓ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ μİ ıțİȜİĲȩ (ȕȜ. ʌȚȠ țȐĲȦ).
ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ İʌȓıĲȡȦıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ
İʌȓıȘȢ ʌȜȑȖμĮ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȉĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȞȦʌȐ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ ȥİțĮıμȩ.
Į)

ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ
ĬĮ İțĲİȜİıĲİȓ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ μȘȤĮȞȒ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ
μȣıĲȡȓ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ȞȦʌȒ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ, ĲȡĮȤȚȐ, ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ 3 ȘμİȡȫȞ șĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

ȕ)

ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ
ĬĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲȐțȠȚ ȗȣȖȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȐȞȦ, țȐĲȦ țĮȚ ĮȞȐ 800
mm ĲȠ ʌȠȜȪ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȤȐȡĮȟȘȢ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ʌȐȞȦ ıĲȘȞ 1Ș ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ μİ ȥİțĮıμȩ.
ĬĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıțȠĲȓİȢ, ĲȑȡμĮĲĮ, ĮȡμȠȓ,
ȖȦȞȚȩțȡĮȞĮ țȜʌ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ țĮȡĳȚȐ țĮȚ ĲȠʌȚțȐ μİ
țȠȞȓĮμĮ.
ĬĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ȠįȘȖȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ, ȗȣȖȚıμȑȞȠȚ
țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ʌȒȤİȚȢ.
ĬĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ʌȜĮȓıȚĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, țȠȣĲȚȐ
įȚĮțȜĮįȫıİȦȞ įȚĮțȠʌĲȫȞ țȜʌ.), ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ıĲȠ ȞȠȘĲȩ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ įȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ.
ȂȩȜȚȢ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ ʌȒȟȠȣȞ țĮȚ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ ȕȐıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ ĲȠȣ
ʌȒȤȘ (ȣʌȩ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ) șĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȫıĲİ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȩ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
μȘȤĮȞȒ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ İțĲȠȟİȪĲȘțİ șĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ
ȟȪȜȚȞȠȣ ʌȒȤȘ țĮȚ ʌȓİıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ ıȣȞİʌȓʌİįȠ μİ
ĮȣĲȠȪȢ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ıȣȞȠȜȚțȐ İʌȓʌİįȘ “ıʌȣȡȦĲȒ” İʌȚĳȐȞİȚĮ,
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ǹȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ, șĮ
İțĲȡĮȤȪȞİĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıȚıμĮ ıĲĮ ʌȡȫĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ. ȉȠ įȚĮıĲȡȦșȑȞ țȠȞȓĮμĮ șĮ
įȚĮĲȘȡȘșİȓ ȞȦʌȩ μİ ȥİțĮıμȩ μȑȤȡȚ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, 7-10 ȘμȑȡİȢ ĮȡȖȩĲİȡĮ,
ȫıĲİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ ʌȒȟȘ ȠμĮȜȐ ȤȦȡȓȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ.

Ȗ)

ȉȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ țĮȚ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ, Ș ĮȞĲȠȤȒ, Ș
ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȠȪĳȚĮ țĮȚ İȪșȡȣʌĲĮ ĲμȒμĮĲĮ, İıȠȤȑȢ Ȓ
İȟȠȤȑȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ
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ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮμȓĮ įȚȩȡșȦıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ
ĲȡȓĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ
ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
Ǿ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ ĮʌȠįȓįİȚ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȘȞ ȣĳȒ țĮȚ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ
țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ
ȣȜȚțȐ, ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȑȜȠȢ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.
Ǿ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ μİ μȘȤĮȞȒ İțĲȩȟİȣıȘȢ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ.
ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ țȠȞȓĮμĮ ıİ ȜİʌĲȩ ıĲȡȫμĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ʌȚȑȗİĲĮȚ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȡĮȤİȓĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȂȩȜȚȢ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ĲȡĮȕȐİȚ țĮȚ ȞĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ
ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ, ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ:
-

-

-

-

ȆİĲĮȤĲȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠįȫıİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȡİȟȓμĮĲĮ ĲȡĮȤȚȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ʌİĲĮȤĲȩ).
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ. ǻİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
ȇĮȞĲȚıĲȒ μİ “șȣμĮȡȐțȚ” Ȓ “μȘȤĮȞȒ ıĮȖȡȑ”, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠįȫıİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĮȖȡȑ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ Ȓ μȠȞȩțȠțțȠ
ĮįȡĮȞȑȢ. ȉȠ μȓȖμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȠȟİȣșİȓ ʌȡȚȞ, ȩıȠ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ 1ȘȢ ĳȐıȘȢ İȓȞĮȚ ȞȦʌȩ. ǻİȓȖμĮ
İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
ȉȡȚʌĲȒ, ȩʌȠȣ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȠ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ
ĲȡȓȥȚμȠ μİ ȟȪȜȚȞȠ ĲȡȚȕȓįȚ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μİ ĮıȕİıĲȩȞİȡȠ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ ʌȐȜȚ μİ
ĲȡȚȕȓįȚ İʌİȞįİįȣμȑȞȠ μİ ȜȐıĲȚȤȠ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȜİȚĮȞșİȓ ĲİȜİȓȦȢ. Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ
μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ ȕȖĮȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȚ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ.
ǹȡĲȚĳȚıȚȑȜ

Ǿ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌĮȤȪĲİȡȘ ȑȦȢ 18 mm țĮȚ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ĲȡȚʌĲȩ).
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌȓ ĲȠȣ ıĲİȖȞȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲĮμʌȜȐįİȢ, ȠȚ ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ (țȠȣĲȐȜȚ, ȤĲȑȞȚ țȜʌ) ȜĮȟİȪİĲĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȠȣȢ ĲĮμʌȜȐįİȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȜȐȟİȣıȘȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ȥİțĮıμȩȢ μȑȤȡȚ ȞĮ ʌȒȟİȚ
ĲİȜİȓȦȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ.
ǻİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
-

ȆĮĲȘĲȩ

ǵʌȦȢ ĲȠ ĲȡȚʌĲȩ, ĮȜȜȐ μİĲȐ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ ʌȐĲȘμĮ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ.
ȉȠ ʌȐĲȘμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȩıȠ, ȩıȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ȠȚ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȞĮ
ȕȖĮȓȞȠȣȞ ı’ ĮȣĲȒȞ.
-

ǻȚĮțȠıμȒıİȚȢ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ

Ȃİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșȠȪȞ
ıȤȒμĮĲĮ ȩʌȦȢ țȠȡȞȓȗİȢ, ʌȠĲĮμȠȓ țĮȚ țȣμȐĲȚĮ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 50 mm ȤȦȡȓȢ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ 100 mm μİ ȠʌȜȚıμȩ Įʌȩ ʌȜȑȖμĮ țĮȡĳȦμȑȞȠ ıĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.
ȂİȖĮȜȪĲİȡĮ μİȖȑșȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĮȞȐȜȠȖȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ (ĲȠȓȤȠȣ).
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ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ 2ȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ Ș įȚĮțȩıμȘıȘ,
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȗȣȖȚıμȑȞȠȚ țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȠȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȟȪȜȚȞȠȚ ʌȒȤİȚȢ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȕȜ. ʌȚȠ
ʌȐȞȦ) ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȖİȞȚțȒ μȠȡĳȒ ĲȘȢ įȚĮțȩıμȘıȘȢ. ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ
țĮĲȐ ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ (ȑȦȢ 20 mm) İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȡȐȕȘȖμĮ ȟȪȜȚȞȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ μİ ĲȠ İʌȚȜİȖμȑȞȠ ȕĮıȚțȩ ıȤȑįȚȠ țȠȡȞȓȗĮȢ, țȣμĮĲȓȠȣ,
ʌȠĲĮμȠȪ țȜʌ. ʌȐȞȦ ıĲȠȣȢ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ʌȒȤİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȦȢ țĮȜȠȪʌȚ ĲȘȢ įȚĮțȩıμȘıȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ. ȉȠ țĮȜȠȪʌȚ șĮ ȑȤİȚ
ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ μȠȡĳȒ ĲȠȣ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
5.8.2

ǼʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İʌȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ ȣʌȐȡȤİȚ țİȞȩ

ǲȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ Ƞ ıțİȜİĲȩȢ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ıĲİȡİȦμȑȞȠȢ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȢ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠıȕȠȜȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ, μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ. ȈĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
ıțİȜİĲȠȪ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ȣʌȩȕĮșȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıįİıȒ ĲȠȣ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĳȠȡȐ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌȜİȣȡȐ İȖțȐȡıȚĮ
ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ, ĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ ȠȚ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ.
ȉȠ ʌȜȑȖμĮ ʌȡȠıįȑȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ μȑıȦ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ μİ įȚʌȜȩ μĮȜĮțȩ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ıȪȡμĮ ĭ
1,2 mm, ĮȞȐ 100 mm, Įʌȩ ĲȠ μȑıȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĲİȞĲȫȞİĲĮȚ ıȦıĲȐ μİ ĲĮ
įİıȓμĮĲĮ ȖȣȡȚıμȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ıțİȜİĲȩ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮțȚȞȘμȑȞĮ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 1/4 ʌȜȐĲȠȣȢ ĳȪȜȜȠȣ. ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ
İȓĲİ țĮĲȐ 25 mm, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȩĲĮȞ Ș ȑȞȦıȘ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, İȓĲİ țĮĲȐ 50 mm μİ ĲĮ
ʌȜȑȖμĮĲĮ įİμȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȞȐ 100 mm, ȩĲĮȞ Ș ȑȞȦıȘ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ. ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȣ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ įȪȠ ʌȜȑȖμĮĲĮ ĲĮ İʌȚʌȜȑȠȞ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȜȪ ȤȠȞĲȡȒ (ʌĮȤȚȐ)
ȑȞȦıȘ. ȉȠ ʌȜȑȖμĮ șĮ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ȣʌȩȕĮșȡĮ ȩʌȠȣ șĮ țĮȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ țĮȡĳȚȐ ĮȞȐ 100 mm.
ǹȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ, ĮȣĲȩȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȑȡμĮĲĮ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ țĮȚ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ, ȗȣȖȚıμȑȞĮ țĮș’ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ.
ȉĮ țĮȡĳȚȐ, ĲĮ įİıȓμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ țȠμμȑȞĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȠȪȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ 120 gr/m³ ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ μİ ĮȞĲȠȤȒ
ıĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ Ȓ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ Įʌȩ μȘȤĮȞȒ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ țĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ ʌȚİıĲİȓ ıĲȠ
ʌȜȑȖμĮ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ȟİȤİȚȜȓıİȚ Įʌȩ ʌȓıȦ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ μȑȜȘ ĲȠȣ
ʌȜȑȖμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ȞȦʌȩ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ țĮȚ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
5.8.3

ǼʌȓȤȡȚıμĮ İʌȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ

ǲȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ȠȚ μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ıĲȡȦșİȓ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ, ȠȚ ĮȡμȠȓ
ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȘįİȞȚțȠȓ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ İȞȚĮȓȠ μȠȞȦĲȚțȩ μĮȞįȪĮ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ȤĮȡĲȓ țĮȚ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ʌȜȑȖμĮ (ȕȡȠȤȓįĮ 15x15 mm), ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ μİ İȚįȚțȐ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ
ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ țĮȡĳȚȐ 12/m² ȚıȠμȠȚȡĮıμȑȞĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
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ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ μİ ȩıĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ, șĮ İȓȞĮȚ
ĲİȞĲȦμȑȞĮ țĮȚ șĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ İȞȚĮȓȠ İʌȓʌİįȠ țĮȚ ȠμĮȜȩ ıĲȡȫμĮ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ İʌȓȤȡȚıμĮ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 20 mm
5.8.4

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ – ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ:
Į)

μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲİȡμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ,

ȕ)

μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
μİ ĲĮ ĲȑȡμĮĲĮ,

Ȗ)

μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ ʌȒȤİȦȞ țȐșİĲȦȞ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ıĳȒȞȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. ȅȚ ʌȒȤİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ȗȣȖȚıμȑȞȠȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠįȘȖȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.

ȅ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ țȠȞȓĮμĮ μİ İȚįȚțȒ ȟȪȜȚȞȘ ıĮȞȓįĮ Ȓ
ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İȓĲİ μİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ Įȡμȩ (ȕȜ. ʌȚȠ ʌȐȞȦ), İȓĲİ μİ ȟȪȜȚȞȠ
ıĳȘȞȠİȚįȒ ʌȒȤȘ ıĲİȡİȦμȑȞȠ ıĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ,
İȓĲİ ĲȑȜȠȢ μİ țȩȥȚμȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȩĳĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ȠįȘȖȠȪ, ĮĳȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ȤȦȡȓȢ
įȚĮțȠʌȒ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș țȐȜȣȥȘ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȒ ĲȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

5.9

ȆȡȠıĲĮıȓĮ – ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ

Į)

ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ Ȓ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 4 C° Ȓ ȓıȘ Ȓ ȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 38°
C, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.

ȕ)

ǵĲĮȞ ʌȞȑȠȣȞ ȚıȤȣȡȠȓ ȟȘȡȠȓ ȐȞİμȠȚ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.

Ȗ)

ǵĲĮȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİșİȓ ıİ ȕȡȠȤȒ Ȓ ȩĲĮȞ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ
ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȕȡȠȤȒ.

į)

Ǿ 3Ș ıĲȡȫıȘ (ȜİʌĲȩ) șĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ
μİĲĮȟȪ 15° C țĮȚ 30° C țĮȚ įİȞ ʌȞȑȠȣȞ ȐȞİμȠȚ.

İ)

ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ. ĲȣȤĮȓĮ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ).

ıĲ) ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȞȦʌȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 72 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ.
ȗ)
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įȚĮĲĮȡȐȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȤİȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȒ
ĲȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-03-01-00:2009

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ:
Į)

ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ, ȤȦȡȓȢ țȠȪĳȚĮ Ȓ țİȞȐ ĲμȒμĮĲĮ (ȩȜİȢ ȠȚ
ıĲȡȫıİȚȢ)

ȕ)

ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıȣȞȠȤȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ țĮȚ
ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ (ȩȜİȢ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ)

Ȗ)

ȞĮ μȘȞ ȑȤȠȣȞ ıțĮıȓμĮĲĮ, ĲȡȚȤȚȐıμĮĲĮ, ʌȠȡȫįȘ ĲμȒμĮĲĮ (ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ)

į)

ȞĮ μȘ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ, ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȫıİȚȢ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ (2Ș țĮȚ 3Ș ıĲȡȫıȘ)

İ)

ȠȚ ȖȦȞȓİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ țĮȚ İȣșİȓİȢ, ȠȚ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ μİ ȐȜȜĮ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșİȓİȢ,
ıȣȞİʌȓʌİįİȢ țĮȚ ȠμĮȜȑȢ

ıĲ) ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįĮ țĮș’ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ μȑıĮ ıĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm ıĲĮ 3,00 m
ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6mm ıĲĮ 3,00 m
ȈĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ: ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ - 6 mm țĮȚ + 12 mm
ȈĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ: ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 2 mm, İȜİȖȤȩμİȞȘ μİ țĮȞȩȞĮ 3,00 m ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ
įȚİȣșȪȞıİȚȢ.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
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ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ĮȞȐ
ĲȪʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ țĲȚȡȓȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-04-05-00 ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȘ, ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ
ĲȦȞ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȠμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȑȡȖĮ, μİ μĮıĲȓȤİȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ İȞ ȥȣȤȡȫ ıİ ȐμȠȡĳȘ Ȓ
μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ
įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ (μİĲĮȕȠȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, μİĲĮȕȠȜȒ ȣȖȡĮıȓĮȢ, İȡʌȣıμȩȢ Ȓ įȚȩȖțȦıȘ ʌȒȟȘȢ,
ʌİȡȚȠįȚțȒ Ȓ ȐĲĮțĲȘ ĳȩȡĲȚıȘ țȜʌ.) țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ıȪȖȤȡȠȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ țĮȚ ĲĮ μİȖȑșȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹȡμȠȓ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ.
ȈĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ ĮȣĲȩ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȩμȘıȘȢ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, ʌȜĮțȫȞ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-04-05-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1
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3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

īİȞȚțȐ

©

Ǽȁȅȉ

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ:
3.1.1

ǼȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȡμȠȪ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.1.2

ǼʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ Ȓ ȤİȓȜȘ ĮȡμȠȪ

ȅȚ İʌȓʌİįİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠıĳȪİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ Ȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ (ıȤȒμĮ 1) Ȓ țȐșİĲİȢ (ıȤȒμĮ 2).
3.1.3

ȅȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ (Lo)

Ǿ ʌȡȠȕȜİĳșİȓıĮ țĮĲȐ ĲȠȣ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȤİȚȜȫȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
3.1.4

ǹȡȤȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ (LA)

Ǿ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤİȚȜȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.1.5

ǼȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ĮȡμȠȪ (L’)

Ǿ įȚĮĳȠȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ĮțȡĮȓȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ȤİȚȜȫȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ȜȩȖȦ ıȤİĲȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȠȪ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

3.2
3.2.1

ǼȐȞ ʌ.Ȥ. ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȠȣ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ İȓȞĮȚ 17mm, ȖȓȞİȚ ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ 21mm, ĲȩĲİ ĲȠ
İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ L’ șĮ İȓȞĮȚ 21-17=4mm.ǼȐȞ ĮȞĮȤșİȓ ıĲȠ ĮȡȤȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ LA (ʌ.Ȥ. 18mm) ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 4/18 * 100=22%.

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȡμȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İȪȡȠȣȢ țȓȞȘıȒȢ ĲȠȣȢ
ǹȡμȠȓ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ

ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ.
3.2.2

ǹȡμȠȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ İȪȡȠȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ

ȁȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȒȢ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ıİ ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲĮ ȣĮȜȠʌİĲȐıμĮĲĮ ȩȥİȦȞ. Ȉİ
ʌĮȡȩμȠȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ, șȜȚʌĲȚțȑȢ țĮȚ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ.
3.2.3

ǹȡμȠȓ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ

ǼʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ.

3.3
3.3.1

ȅȡȠȜȠȖȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ȤȘμȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ
ǺȐșȠȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (ıȤȒμĮ 3)

īȚĮ ȑȞĮ Įȡμȩ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȤİȓȜȘ, İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ İȜİȪșİȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ
Ș ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
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ȊȜȚțȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚ ĲȘȞ ʌȓıȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.3.3

ǹıĲȐȡȚ

ȊȜȚțȩ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȖȚĮ:
-

ȉȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȩȢ ĲȠȣ.

-

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ Ȓ ĲȘȞ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıİ İȚįȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

3.3.4

ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

ǼȓȞĮȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ȑȞĮ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ μİĲȐ ĲȠȞ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩ ĲȠȣ, Ȓ
ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ, įȚĮĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȘ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȒ ĲȠȣ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ. ǼțĳȡȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ
ʌȜȐĲȠȣȢ LA ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ (ȤİȓȜȘ).
3.3.5

ǹʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ (ıȤȒμĮ 3)

ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȩȞȠ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.3.6

ǻȚʌȜȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ

ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İț ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ μȓĮ İȓȞĮȚ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

3.3.7

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȩȥİȦȞ ȩʌȠȣ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ
ĲȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȡμȫȞ İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘ įȓȠįȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (ıȤȒμĮ 4) Ȓ Ș ʌȡȩȕȜİȥȘ șĮȜȐμȠȣ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȚȑıİȦȞ μİ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ıȣμȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ
(ıȤȒμĮ 5).

ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ țȐșİĲȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌĮĳȒȢ (ıȤȒμĮ 2)

Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İȓȞĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ȚıȠıțİȜȑȢ ĲȡȓȖȦȞȠ, ʌȜİȣȡȐȢ 10 mm, İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȠ
İȪȡȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ.

ȈȤȒμĮ 1 - ǹȡμȠȓ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ
1.ǼȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȡμȠȪ
2.ȆȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ
3.ǼʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ (ȤİȓȜȠȢ ĮȡμȠȪ)
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ȈȤȒμĮ 2 - ǹȡμȠȓ μİ țȐșİĲİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ - ǼȞįİȚțĲȚțȒ șȑıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
1.ǼȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȡμȠȪ

ȈȤȒμĮ 3 - ǹʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ
1.ȅʌȓıșȚĮ ȩȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
2.ǼʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
3.ǺȐșȠȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
4.ǵȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȈȤȒμĮ 4 - ǻȚʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȥİȦȞ (țȐșİĲȠȢ
ĲȠμȒ)
1.ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȠȣ țȐĲȦ ȐțȡȠȣ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȞİȡȠıĲȐȜĮțȘ (ʌȡȫĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ)
2.ȊȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (įİȪĲİȡȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ)
3.ǲȟȦ
4.ȂȑıĮ
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ȈȤȒμĮ 5 - ǻȚʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȥİȦȞ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ĲȠμȒ)
1.ĬȐȜĮμȠȢ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȚȑıİȦȞ μİ įȚȐĲĮȟȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ μİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ (įİȞ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ)
2.ȁȦȡȓįĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌ.Ȥ. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȦȢ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȑȡĮ.
3.ȊȜȚțȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ ĮȡμȠȪ
4.ȂĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ.
5.ȂȑıĮ
6.ǲȟȦ

4

ȊȜȚțȐ

4.1

ȊȜȚțȐ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȠȪ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĮĳȡȫįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ, țȜİȚıĲȫȞ țȣȥİȜȫȞ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ
Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȫȞ țȠȡįȠȞȚȫȞ.

4.2
4.2.1

ǱμȠȡĳĮ ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
īİȞȚțȐ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μĮıĲȓȤİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ İȟȑȜĮıȘ.
4.2.2

ȆȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ (ıȣμȕȠȜȚıμȩȢ P)

ȂİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ, ıĲİȡİȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ıĲȑȖȞȦμĮ, įȘȜĮįȒ μİ İȟĮȑȡȦıȘ ĲȦȞ ʌĲȘĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ (Ȟİȡȩ,
įȚĮȜȪĲİȢ).
ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ʌȜĮıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, įȘȜĮįȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ
(ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ «ĲıȓȤȜĮȢ»), ȤĮμȘȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ μİȚȦμȑȞȘ ıȣȞȠȤȒ (ĮʌȜȒ Ȓ
ʌȠȜȜĮʌȜȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ).
ȈĲȚȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ:
-

ȅȚ μĮıĲȓȤİȢ BUTYLS Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ İȜĮıĲȚțȩ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ISOPRENE țĮȚ ISOBUTYLENE.

-

ȅȚ ĮțȡȣȜȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮțȡȣȜȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ ıİ įȚȐȜȣμĮ įȚĮȜȪĲȘ Ȓ ıİ ȣįȐĲȚȞȘ įȚĮıʌȠȡȐ.

4.2.3

ǼȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ (ıȣμȕȠȜȚıμȩȢ Ǽ)

ȂİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ, ıĲİȡİȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ:
-

ǼȓȞĮȚ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, μİ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩ μİ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ.
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ǼȓȞĮȚ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ.

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĲȘȡȠȪȞ İȜĮıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, įȘȜĮįȒ Ș μĮıĲȓȤĮ İʌĮȞĮțĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȘȢ μȠȡĳȒ
țĮȚ șȑıȘ ȩĲĮȞ İȟĮȜİȓĳȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȈĲȚȢ İȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ țĮȚ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮıĲĮȡȚȠȪ.
ǼȚįȚțȐ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ ʌȠȡȫįȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
Ȓ ıİ ȜİȓĮ țĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ İȚįȚțȒȢ
ıȪıĲĮıȘȢ.

4.3

ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ %

ȅȚ μĮıĲȓȤİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ İȟȑȜĮıȘ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ȣȜȚțȫȞ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ȣȜȚțȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȠȜȚțȒȢ
țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

25 Ǽ

25

12,5 Ǽ Ȓ 12,5 P

12,5

7,5 P

7,5

ȉȠ ȖȡȐμμĮ Ǽ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ İȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ țĮȚ ĲȠ ȖȡȐμμĮ ȇ ıĲȚȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.4

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ
ȣʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ,
ȩʌȦȢ įȓįİĲĮȚ ıĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ
ıȣȞȒșİȚȢ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ, μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ İȞȚĮȓȠ
ȣȜȚțȩ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĮȡμȠȪ.

ȂȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ - ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĲĮȚȞȓİȢ, țȠȡįȩȞȚĮ, Ȓ țȠȓȜİȢ ıȦȜȘȞȦĲȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ ĮĳȡȫįȘ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ μİ țȜİȚıĲȑȢ Ȓ ĮȞȠȚțĲȑȢ țȣȥȑȜİȢ, Ȓ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ Ȓ μĮȜĮțȩ PVC.
ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ, ĮȜȜȐ İμʌȠĲȚıμȑȞĮ, İȓĲİ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣȢ, İȓĲİ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȠȣȢ μİ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.

4.5

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮȜȪʌĲȡİȢ țĮȚ ʌȡȠıșȒțİȢ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

īĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ İȞ șİȡμȫ ȜĮμĮȡȓȞĮ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, ȠȡİȓȤĮȜțȠȢ, Ȓ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ʌȠȣ țȩȕȠȞĲĮȚ, ĲȡȣʌȫȞĲĮȚ
țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

4.6
4.6.1

-
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ǹȞĲȠȤȒ ıİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
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ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ĮțȡĮȓİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ (-10 ȠC, 70 ȠC), ȞĮ μȘ ıȣıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ μȘ
ıțȜȘȡĮȓȞȠȣȞ ȩʌȦȢ țĮȚ ȞĮ μȘ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Ș İȜĮıĲȚțȒ ĲȠȣȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ.
-

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ ȐμİıȘ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ Ȓ ĮțȩμĮ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ μȘ
ıțȜȘȡȣμȑȞȘ.

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȤȘμȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ țĮȚ ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ.

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ȤȘμȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȠȓȤȦȞ
țĮȚ įĮʌȑįȦȞ.

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ İȚįȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ μĮıĲȓȤĮ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ

4.6.2

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ǼʌȓıȘȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȡμȫȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
-

ǼȐȞ İȓȞĮȚ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.

-

ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮıĲĮȡȚȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ: İȐȞ İȓȞĮȚ ȜİȓȠ Ȓ ʌȠȡȫįİȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ
ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ μİ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ıİ μȩȞȚμȘ İʌĮĳȒ.
ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐμİıȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȘ μĮıĲȓȤĮ.
ǼȐȞ ȠȚ İıȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ ȩʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ.

4.7
4.7.1

ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮșȠȡȚıμȠȪ ȣȜȚțȫȞ, ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, İȜȑȖȤȠȣ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ
ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȡμȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣȢ, ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣȢ
İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ
ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ
İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ, İȖȤİȚȡȓįȚȠ μİ ȠįȘȖȓİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
4.7.2

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ ȩĲȚ İȓȞĮȚ
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țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ, țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ
ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.
4.7.3

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȫȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ
μİȚȖμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50m ıİ șȑıȘ
ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼȣșȪȢ ȦȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ Ƞ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĲȠȣȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 28 ȘμȑȡİȢ), șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ
ȐȤȡȘıĲĮ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș ʌİȡȚȠȤȒ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌĮȓĲȚȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ.
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ȋȐȡĮȟȘ - ȑȜİȖȤȠȢ - ĮʌȠįȠȤȒ

ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ıİ ĮȣĲȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ İʌȓʌİįĮ μȑıĮ ıĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ
șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

5.4

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ.
ǹʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țȜʌ., șĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ țĮȚ İȜİȖȤșİȓ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

5.5
5.5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ
īİȞȚțȐ

Ȉİ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȜȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ȖȚĮĲȓ μʌȠȡİȓ ȠȡȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮȞĮįȓįȠȣȞ
ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲμȠȪȢ.
Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȚȠ
ʌȡȩıĳĮĲĮ țĮșĮȡȚıμȑȞİȢ.
5.5.2

ǹȡμȩȢ

ĬĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕȐșȠȢ Įʌȩ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ
țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ʌ.Ȥ. ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ, ȟȣȜȩμĮȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ (Heraklit) Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȟȪȜȚȞİȢ ĲȐȕȜİȢ ʌȘȤȐțȚĮ țȜʌ.
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȚĮμʌİȡȒȢ țĮȚ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲİȡİȐ țĮĲȐȜȠȚʌĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ İμʌȠįȓıȠȣȞ ĲȘȞ țȓȞȘıȒ ĲȠȣ Ȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ
İȣʌĮșȒ ıȘμİȓĮ ıĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȘ, Ȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȘȤȠȖȑĳȣȡİȢ Ȓ șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ.
ȈțȣȡȠįȑμĮĲĮ, ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ (ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ), ĮȞȣȐȜȦĲĮ țİȡĮμȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȠȡȫįȘ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȟİȡȐ țĮȚ
ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ıĮșȡȐ, İȪșȡȣʌĲĮ țĮȚ ʌĮȖȠʌȜȘȖȑȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ Įʌȩ ʌȘȖμȑȞȠ ȖĮȜȐțĲȦμĮ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ, Įʌȩ ȣȜȚțȐ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ, Įʌȩ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ, İʌȚȤȡȓıİȚȢ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪȢ
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪȢ ȡȪʌȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İțĲȡĮȤȪȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ μİĲȡȩ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ.
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıİȢ, ĮμμȠȕȠȜȒ, ĲȡȩȤȚıμĮ, ȑțʌȜȣıȘ μİ ȠȟȑĮ țĮȚ ȟȑʌȜȣμĮ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ Įʌȩ μȘȤĮȞȑȢ ȤȦȡȓȢ ĳȓȜĲȡȠ ȜĮįȚȠȪ, Ȓ μİ
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ țİȞȠȪ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ, ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞȠȚ ĮȡμȠȓ ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ
İȡȖȐıȚμȘ ȘμȑȡĮ.
ȁİȓİȢ ȤȦȡȓȢ ʌȩȡȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȩʌȦȢ μȑĲĮȜȜĮ, ȖȣĮȜȓ, İʌȚıμĮȜĲȫıİȚȢ, İĳȣĮȜȫıİȚȢ țĮȚ țİȡĮμȚțȐ ȤȦȡȓȢ
ʌȩȡȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȤȘμȚțȐ ʌȠȣ įİȞ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ (ȞĮ İȡȦĲȐĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ
Ȓ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ įİȞ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȑȢ ıİ
ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ĮȞȠįȓȦıȘ ıİ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ țȜʌ.).
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ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ μİ ȟİȡȩ ʌĮȞȓ Ȓ ȤĮȡĲȓ ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ȜȐįȚ, ȠȪĲİ ĮĳȒȞİȚ ȤȞȠȪįȚ,
ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȘμȚțȩ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ĮȣĲȐ ȞĮ İμȕĮʌĲȓȗȠȞĲĮȚ ı’ ĮȣĲȩ (ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȜİȡȦșİȓ ĲȠ
țĮșĮȡȚıĲȚțȩ) țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȠȣʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ țĮșĮȡȩ ʌĮȞȓ Ȓ ȤĮȡĲȓ ʌȠȣ įİȞ ĮĳȒȞȠȣȞ ȤȞȠȪįȚ,
ȠȪĲİ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȜȐįȚ țĮȚ įİȞ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ĲȠ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ʌȐȞȦ ıİ ĮȣĲȑȢ. Ǿ ıĳȡȐȖȚıȘ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ, ȐȜȜȦȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ.

5.6

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȣʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ
ĲȡȩʌȠ, ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȤșİȓ ıȦıĲȐ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
Ǿ ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȩıȘ, ȩıȘ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ μȑıĮ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǹȞĮμİȚȖμȑȞȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȟİʌİȡȐıİȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȣĲȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.

5.7
5.7.1

ǼĳĮȡμȠȖȒ
ǼȜȐȤȚıĲĮ țĮȚ μȑȖȚıĲĮ ʌȜȐĲȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ-İʌȚȜȠȖȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȉĮ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮʌȠįȠĲȚțȐ ıİ ʌȜȐĲȘ ĮȡμȫȞ Įʌȩ 5mm ȑȦȢ 40mm.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ:
-

-

-

-
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ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ / μȑȖȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 8/40 μİ ȕȐșȠȢ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ 8mm. Ǿ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 25 Ǽ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȜĮĳȡȚȫȞ ĮȡμȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ / μȑȖȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 5/30 μİ ȕȐșȠȢ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ 5mm. Ǿ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 25 Ǽ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮĳİȞȩȢ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ / μȑȖȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 5/20 μİ ȕȐșȠȢ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 1/2
ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, μİ İȜȐȤȚıĲȠ 5mm. Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 25 Ǽ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİȖȐȜȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ (ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȓ ĮȡμȠȓ) șĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ
ʌȡȠıșȒțİȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ İʌȩμİȞȠ ıȤȒμĮ 6.
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ȈȤȒμĮ 6 - ǼȞįİȚțĲȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ
ǹ. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ İȞȩȢ țĲȚȡȓȠȣ
Ǻ. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
1. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ μİ ȠʌȑȢ ĭ20mm ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌȠȣ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ μİĲĮȟȪ įȪȠ țĲȚȡȓȦȞ
3. țȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ
4. ȜȦȡȓįĮ PVC ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ țȠȜȜȒıİȚ Ș μĮıĲȓȤȘ 5 ıĲȠ țȠȡįȩȞȚ
5. μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣșİȡȐȞȘȢ
6. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
İʌȓȤȡȚıμĮ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȩ ʌȡȩıμȚțĲȠ ĲȪʌȠȣ POLYBOND Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ
8. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȡμȠȪ
9. İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ 1 țĮȚ 6

ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȜȪ μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ (ıȤȒμĮ 7). ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĮȡțȑȢ ȖȚĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ. ǼȐȞ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İȓȞĮȚ Įʌȩ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ Įʌȩ ȅ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȣȡȣȞșİȓ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ μİ ĲȡȠȤȩ (İĳȩıȠȞ įİȞ șȓȖİĲĮȚ
ȠʌȜȚıμȩȢ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μİȜȑĲȘ.

ȈȤȒμĮ 7 - ǹȡμȩȢ ʌȠȜȪ μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ
5.7.2

ȆȣȡȠĳȡĮȖμȠȓ

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țȐșİĲȠȚ ıİ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȚĮȤȦȡȓȗȠȣȞ ʌȣȡȠįȚĮμİȡȓıμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȐııȠȞĲĮȚ
μİ ȣȜȚțȩ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ (ʌȣȡȠĳȡĮȖμȩȢ), ȩʌȦȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȅȚ ʌȣȡȠĳȡĮȖμȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳȡȐııȠȣȞ ĲİȜİȓȦȢ ĲȠȞ Įȡμȩ, ȞĮ μȘȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ įȓȠįȠ țĮʌȞȫȞ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȣʌȠȤȫȡȘĲȠȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȣȡțĮȧȐȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȩıȠ
țĮȚ ĲȠ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ.
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ĬİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ – ȘȤȠȖȑĳȣȡİȢ

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țȐșİĲȠȚ ıİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĳȡĮȖȚıĲȠȪȞ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ıĳȡȐȖȚıȒ ĲȠȣȢ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ șİȡμȠȖȑĳȣȡĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ʌȜȐțİȢ Ȓ țȠȡįȩȞȚĮ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ ȠȡȣțĲȫȞ ȚȞȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠıȕȑȞȠȣȞ
țĮȚ ĲȠȞ ȒȤȠ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȣμʌȚİıμȑȞĮ (15%-25%) ıĲȠȞ Įȡμȩ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮȕȠȜȒ
ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȟĮȡμȫȞȠȞĲĮȚ.
5.7.4

ȈĳȡȐȖȚıȘ μİ μĮıĲȓȤİȢ Ȓ ȡİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ

ȆȡȫĲĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ İμĳĮȞİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȑȞșİȞ țĮȚ İțİȓșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ,
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȠȡȫįİȚȢ Ȓ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȑȢ, įİȞ ȜİȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȩʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ
țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ǹțȠȜȠȣșİȓ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ țĮȜȣĳșİȓ ıȦıĲȐ ȩıİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ țĮȚ İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ
ĮıĲȐȡȚ. Ǿ İʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ (ȕȠȪȡĲıĮ, ʌȚȞȑȜȠ,
ȡȠȜȩ țȜʌ.), ʌȡȠıİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȠĲȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșİȓ ĲȠ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȤȦȡȓȢ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ.
ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ĮıĲĮȡȚȠȪ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ʌȓİıȘ ĲȠ țȠȡįȩȞȚ įȚĮțȠʌȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȚȥȓμĮĲĮ Ȓ ʌĲȣȤȫıİȚȢ.
ȉȠ țȠȡįȩȞȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıȣμʌȚİıμȑȞȠ (15%-25% ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ) μȑıĮ ıĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȞȣʌȠȤȫȡȘĲȠ ıĲȘȞ ʌȓİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, ȫıĲİ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȞĮ ȖİμȓıİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ țĮȚ
ĲĮ țİȞȐ.
ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ȩʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȣȡȠĳȡĮȖμȩȢ Ȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ İĳȩıȠȞ ı’ ĮȣĲȐ įİȞ ʌȡȠıĳȪİĲĮȚ ĲȠ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ ĲȠ țȠȡįȩȞȚ įȚĮțȠʌȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ
ȩμȦȢ Ƞ ʌȣȡȠĳȡĮȖμȩȢ Ȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȦıĲȐ ȫıĲİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȩıȠ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ 5.7.1.
ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș ȑȖȤȣıȘ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ. Ǿ ȑȖȤȣıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ, ȩʌȦȢ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ƞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ Ȓ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȉȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ, ȫıĲİ ȞĮ țȠȜȜȐİȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣȢ ĲȘȞ
ȑțĲĮıȘ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ țĮȚ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİȞȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ ȞĮ įȚĮĲİșİȓ ȖȚĮ ȖȑμȚıμĮ
ȤȦȡȓȢ ĳȣıĮȜȓįİȢ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ țĮȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȩ ĲȠȣ ıİ țȐʌȠȚĮ
Įʌȩ ĲȚȢ μȠȡĳȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ. īȚĮ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȠ, șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ Įʌȩ
ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ Ȓ μȑĲĮȜȜȠ ʌȜȐĲȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ĮȡȞȘĲȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ. ȀĮȜȩ İȓȞĮȚ,
ĲȠ İȡȖĮȜİȓȠ ıĲȡȦıȓμĮĲȠȢ ȞĮ İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠ ȣȖȡȩ ʌȠȣ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ıİ ĮȣĲȩ, ȩʌȦȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. ıĮʌȠȣȞȐįĮ). ȉȠ ıĲȡȫıȚμȠ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȤȦȡȓȢ Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ ȞĮ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ ĮıĲĮȡȫμİȞİȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ țĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ İȖțȜȦȕȓȗȠȞĲĮȚ ĳȣıĮȜȓįİȢ ĮȑȡĮ țĮȚ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ ıĲȘȞ
μȐȗĮ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ.
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȠ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȠȚ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑȞșİȞ țĮȚ
İțİȓșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌȜȐĲȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15mm Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μĮıĲȓȤĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ĳȐıİȚȢ
1.2.3. ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ įȪȠ ʌȡȫĲİȢ ĳȐıİȚȢ 1 țĮȚ 2 ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
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ȈȤȒμĮ 8 - ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 15mm ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıȣȞİȤİȓȢ ĳȐıİȚȢ

ȈȤȒμĮ 9 - ǼȞįİȚțĲȚțȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ μİ țȐșİĲİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ

Ǿ ıĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ μİ țȐșİĲİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ, ʌȜİȣȡȐȢ ĲȡȚȖȫȞȠȣ 10mmȋ10mm (ıȤȒμĮ 9) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĮțĮȓȞȚıȘȢ
ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȘ, ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ μĮțȡȠıțȠʌȚțȩȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
İțĲİȜİıμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ƞ ĮȡμȩȢ Șȡİμİȓ ıĲȠ μȑıȠ İȪȡȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
15-20ȠC) ȖȚĮ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ țĮȜȪĲİȡĮ ĲȠ İȪȡȠȢ ıȣμʌȓİıȘȢ-ȑțĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ.
5.7.5

ȈĳȡȐȖȚıȘ μİ μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȣȜȚțȐ

ȀȐȜȣȥȘ țĮȚ ĮıĲȐȡȦμĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑȞșİȞ țĮȚ İțİȓșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȩʌȦȢ ıĲȘ 5.7.4. țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ
ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμʌȚİıμȑȞȠ (15%-25%), ȫıĲİ ȞĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ «Į» ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȆȡȫĲĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, ȫıĲİ ĮȣĲȩ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ ȠįȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠıȣμʌȓİıȘȢ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȐȜȜȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
ǼʌİȚįȒ Ș İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȘ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ İȟȠȚțİȓȦıȘ, ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȣĲȐ țĮȜȩ İȓȞĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞ ıİȚȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲȦȞ ĲȠȞ Įȡμȩ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌ.Ȥ. μİȖȐȜĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
įȚĮįȠȤȚțȐ, țȠȣĳȫμĮĲĮ țȜʌ.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ĮȞĮʌĲȪııİȚ ĲȐıİȚȢ țĮȚ İȟĮȡμȫȞİĲĮȚ.
5.7.6

ȀȐȜȣȥȘ

ȉĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıİ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ ıİ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ ĲȠ ȩȗȠȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ țĮȜȪμμĮĲĮ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ
ȜĮμĮȡȓȞĮ, Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, Ȓ ȠȡİȓȤĮȜțȠ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,20mm, Ȓ ʌȡȠȕĮμμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50mm.
ȉĮ țĮȜȪμμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȐĲȠȢ 70mm μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ (įȘȜĮįȒ 70+ «Į»
+70), ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐ țȣȡĲȦμȑȞĮ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ĲȠȣȢ μȩȞȠ ʌȜİȣȡȐ μİ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ȕȪıμĮĲĮ Ȃ6 țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ Ȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ ȕȓįİȢ Ȃ4 ĮȞȐ 1,00mm țĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ
0,15m Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣȢ.
Ǿ țȠʌȒ, ĲȠ ĲȡȪʌȘμĮ țĮȚ Ș μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȫıĲİ ĲĮ țĮȜȪμμĮĲĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ, ȖȚĮ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ
ĮțȡȚȕȫȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ĮĲȣȤȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȡȒıĲİȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. ȈĲĮ ȐțȡĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠʌȑȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6mm, ȫıĲİ ĲȠ țİȞȩ ʌȓıȦ ĲȠȣȢ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ.
5.7.7

ȆȡȠıșȒțİȢ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ «Į» ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

ǺȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.7.1. ȑȦȢ 5.7.4.
5.7.8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ, ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ țȐȜȣȥȘȢ ĮȡμȫȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ μİ ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȜȪμμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤĮȓĮ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ.
ȈĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĳȡȐȖȚıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ƞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ ĮȣĲȫȞ Ȓ Ș ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘ μİ
ıȤİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțȜȘșİȓ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ-ȑȡİȣȞĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıĲȘ ȤȘμȚțȒ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ.

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȡμȠȜȠȖȒıİȦȞ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ ĲĮ țĮȜȪμμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮȡμȠȜȠȖȒıİȦȞ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȓıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İȐȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĮĲȑȜİȚİȢ
(ĮıȣȞȑȤİȚİȢ ȣȜȚțȠȪ, ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ, ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ) Ȓ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ĮĳĮȚȡİșİȓ ȠȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ȤĮȡĲȠĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıĮȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Ȓ İȐȞ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıșİȓ
ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ȣȜȚțȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȃĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲμȠȪȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȐ țĮșĮȡȚıĲȚțȐ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ Įʌȩ μȑȡȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ıĳȡĮȖȚıșȑȞĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ĮȞȐ ĲȪʌȠ ĮȡμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ A
ȊʌȠȜȠȖȚıμȩȢ ĮȡμȠȪ
-

ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
ǼȐȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ș įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ǼȚįȚțȐ ıİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (ȤİȓȜȘ ĮȡμȠȪ) țĮȚ ȖȚĮ İȞȚĮȓȠ ȣȜȚțȩ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ
ȠȞȠμĮıĲȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

-

ȊʌȠȜȠȖȚıμȩȢ İȪȡȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ǻȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
Ȃ= Į (ȉR – Tb) Le
ǵʌȠȣ:

Į Ƞ ȖȡĮμμȚțȩȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȉR – Tb Ș ȣȥȘȜȩĲİȡȘ țĮȚ Ș ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ (įİȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μİĲȡȠȪμİȞİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȑȢ ȠȚ ĮțȡĮȓİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ (țĮȜȠțĮȓȡȚ-ȤİȚμȫȞĮȢ)
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ǻȉ = 80ȠC
Le ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ıİ mm.

-

ȊʌȠȜȠȖȚıμȩȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Dj
ǻȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
Dj = Ȃ/Lo * 100 (%)
ǵʌȠȣ Lo ĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮĲȐ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȚțĮȞȩȢ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĮȣĲȩ ĲȠ İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ, įȘȜĮįȒ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȠȜȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ Dj (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.2.3.).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș Dj İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 25% șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȠ Dj.

-

ȆĮȡȐįİȚȖμĮ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȜİȪșİȡĮ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ,
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȠȣ μȒțȠȣȢ Le = 5000mm țĮȚ ȖȡĮμμȚțȠȪ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮıĲȠȜȒȢ Į = 10 * 10 –6 /0C
ȉȠ İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ:
Ȃ = 10 * 10 –6 * 80 * 5000 = 4mm
ǼȐȞ ĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Lo İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ. 20mm ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Dj șĮ İȓȞĮȚ
Dj = 4/20 * 100 = 20%. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȣȜȚțȩ μĮıĲȓȤĮȢ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 20% įȘȜĮįȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 25Ǽ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7).
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE,
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»

«ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ

2. ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96, Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝʌ.).
3. MOAT No 14:1976/UEATc ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȦȞ įȠμȚțȫȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ (ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼȞȦıȘȢ ĭȠȡȑȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ǼȖțȡȓıİȦȞ)
4. Ǽȁȅȉ EN 26927
Building construction. Jointing products. Sealants. Vocabulary -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ-ȁİȟȚȜȩȖȚȠ
5. Ǽȁȅȉ EN ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines -- ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ȤȐȜȣȕȠȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ. ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
6. Ǽȁȅȉ EN 12970
Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test
methods -- ǹıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅȡȚıμȩȢ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
7. Ǽȁȅȉ EN 27389
Building construction. Jointing products. Classification and requirements for
sealants -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İȜĮıĲȚțȒȢ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ
8. Ǽȁȅȉ EN 27390
Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow
of sealant -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȡȠȒ
(ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ Įʌȩ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 7389)
9. Ǽȁȅȉ EN 28339
Building construction. Jointing products. Sealants. Determination of tensile
properties -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ-ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
10. Ǽȁȅȉ EN 28340
Building construction. Jointing products. Sealants. Determination of tensile
properties at maintained extension -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İĳİȜțȣıμȠȪ ıİ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȘ ĲȐıȘ
11. Ǽȁȅȉ EN 28394
Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of
one-component sealants -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȚİȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ
12. Ǽȁȅȉ EN 29046
Building construction. Sealants. Determination of adhesion/cohesion
properties at constant temperature -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȡμȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȩȜȜȘıȘȢ/ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıİ ıĲĮșİȡȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
13. Ǽȁȅȉ EN 29048
Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of
sealants using standardized apparatus -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚİȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ μİ ȤȡȒıȘ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
14. Ǽȁȅȉ EN ISO 10563 Building construction. Sealants for joints. Determination of change in mass
and volume -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȡμȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ μȐȗĮȢ
țĮȚ ȩȖțȠȣ
15. Ǽȁȅȉ EN ISO 10590 Building construction. Sealants. Determination of adhesion/cohesion
properties at maintained extension after immersion in water -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȩȜȜȘıȘȢ / ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ıİ ıȣȞİȤȒ İĳİȜțȣıμȩ μİĲȐ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ
ıİ Ȟİȡȩ
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16. Ǽȁȅȉ EN ISO 10591 Building construction. Sealants. Determination of adhesion/cohesion
properties after immersion in water -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ / ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ μİĲȐ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ ıİ Ȟİȡȩ
17. Ǽȁȅȉ EN ISO 11431 Building construction. Jointing products. Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ĮȡμȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ/ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ μİĲȐ Įʌȩ ȑțșİıȘ ıİ șİȡμȩĲȘĲĮ, Ȟİȡȩ țĮȚ ĲİȤȞȘĲȩ ĳȦĲȚıμȩ įȚĮμȑıȠȣ ȣĮȜȠıĲĮıȓȠȣ
18. Ǽȁȅȉ EN ISO 9047
Building construction. Jointing products. Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants at variable temperatures -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȩȜȜȘıȘȢ / ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ıİ μİĲĮȕĮȜȩμİȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
19. BS 4254
Specification for two-part polysulphide-based sealants -- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ, įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
20. BS 5212-1
Cold applied joint sealant systems for concrete pavements. Specification for
joint sealants -- ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȡμȫȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȥȣȤȡȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
21. BS 5215
Specification for one-part gun grade polysulphide-based sealants -ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ, İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ
μİ ʌȚıĲȠȜȑĲĲȠ
22. BS 5889
Specification for one-part gun grade silicone-based sealants -- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȖȚĮ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ, İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ ʌȚıĲȠȜȑĲĲȠ
23. BS 6093
Code of practice for design of joints and jointing in building construction -ȅįȘȖȩȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĮȡμȫȞ țĲȚȡȚĮțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
24. BS 6213
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Selection of construction sealants. Guide -- ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ įȠμȚțȫȞ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚțİȡĮμȫıİȚȢ ıĲİȖȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ȦȢ țĮȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ (ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ Ȓ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ, İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ Ȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
-

2

ȄȪȜȚȞĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ ȗİȣțĲȐ
ȆȜȐțİȢ μİ țȜȓıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ Ȓ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȟȪȜȚȞȦȞ įȠțȫȞ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ, ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 İĳ’ ȩıȠȞ Įʌȩ ĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ
ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ȈĲȑȖȘ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03

Thermal insulation of clay tiles roofings - ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ȀİȡĮμȠıțİʌȫȞ
ȈĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ

4.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

4.1.1

ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ (ȜȠȪțȚĮ – țĮʌȐțȚĮ) (ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 3)

ȈȣȞĮȞĲȚȩȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ μȒțȘ, Įʌȩ 30 ȑȦȢ 50 cm țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȘ Įʌȩ 16 ȑȦȢ 22 cm. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ
ıĲȑȖİȢ İȜĮĳȡȐȢ țȜȓıȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.1. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
1.

ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ μİ țȠȞȓĮμĮ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ μİ țȜȓıȘ ʌȜȐțĮ ȅ.Ȉ. (ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮμȓĮȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İțĲȩȢ İȐȞ įİȞ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ȠȚ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ İĳ’
ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țİȡĮμȓįȚĮ μİ ıĲȩμȚĮ ĮİȡȚıμȠȪ țȠȞĲȐ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ).

2.

Ȉİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ
-

ȈĮȞȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȤȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15)

-

ĭȪȜȜĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ (ıȤȒμĮ 16)

3.

Ȉİ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȠȚ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȑȤȠȣȞ įȪȠ ĲȠʌȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ
μİ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 17 țĮȚ 18)

4.

ǹȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țȐșİĲĮ ıİ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 12 țĮȚ 13)

4.1.2

ȀİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ (ıȤȒμĮĲĮ 4 ȑȦȢ 7)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țİȡĮμȓįȚĮ (ĲȪʌȠȣ īĮȜȜȚțȫȞ, ȇȦμĮȧțȫȞ, ȅȜȜĮȞįȚțȫȞ) ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĮțȡĮȓİȢ ĮʌȜȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ.
-

-

Ǽʌȓ ĲȘȢ μİȖȐȜȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ (ĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ.
Ǽʌȓ ĲȘȢ μȚțȡȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ.

Ȃİ ĲȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ıİ μȚțȡȩ ʌȠıȠıĲȩ
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ.
ȈȣȞĮȞĲȚȩȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ 23/33 cm ȑȦȢ 24/42 cm Ȓ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ.
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ȟȪȜȚȞȘȢ Ȓ
μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĲȑȖȘȢ Ȓ ıİ įȠțȠȪȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.1.3

ȀİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ ıĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȜİȣȡȐ (ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10)

ǻȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ μȩȞȠ ıĲȠ ȩĲȚ įİȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ μȚțȡȒ ʌȜİȣȡȐ.
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4.1.4

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ǵȜİȢ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș İʌȚțİȡȐμȦıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȩʌȦȢ:
1.

ȀȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ (ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ įȪȠ μİ țȜȓıȘ ʌȜİȣȡȫȞ ıĲȑȖȘȢ).

2.

ȆȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ (ĮȡȚıĲİȡȑȢ – įİȟȚȑȢ ȖȚĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 4.1.2, 4.1.3) μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ȖȪȡȚıμĮ.

3.

ȆȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ țȪȡȚĮȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (μȚıȐ țİȡĮμȓįȚĮ ĮȡȚıĲİȡȐ – įİȟȚȐ ȖȚĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȦȞ
ĮȣĲȫȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ).

4.

ǹİȡȚıμȩ ıĲȑȖȘȢ: țİȡĮμȓįȚĮ μİ ʌȜĮȧȞȩ ıĲȩμȚȠ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıȓĲİȢ.

5.

īȚĮ įȓȠįȠ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ – ĮȖȦȖȫȞ Ȓ ĮİȡȚıμȠȪ: țİȡĮμȓįȚĮ μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ.

6.

īȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ.

7.

īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ıĲȑȖȘȢ, ĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ıĲȠ ĮȣĲȩ İʌȓʌİįȠ μİ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ.

8.

īȚĮ ĳȦĲȚıμȩ ıĲȑȖȘȢ: įȚĮĳĮȞȒ ȣȐȜȚȞĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȩμȠȚĮ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ.

4.2

ȂȘ țİȡĮμȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

1.

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ țĲȑȞĮ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ țȐĲȦ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ īĮȜȜȚțȫȞ.

2.

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıȓĲĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ıȪȡμĮ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ȠʌȫȞ Įʌȩ įȓȠįȠ İȞĲȩμȦȞ (ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ʌȓıȦ
Įʌȩ ĲȘȞ țĲȑȞĮ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ țĮȚ ıİ țȐșİ įȚȐĲĮȟȘ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ
ĲȦȞ İʌȚțİȡĮμȫıİȦȞ.

4.3

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ

1.

ǱȖțȚıĲȡĮ Įʌȩ ıȪȡμĮ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ 1,83 mm ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȩĲĮȞ
įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ (ıȤȒμĮĲĮ 11, 14, 15)

2.

ǱȖțȚıĲȡĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ 3/30 mm ȖȚĮ ıĲİȡİȫįȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ
12, 23, 24).

3.

ȀĮȡĳȚȐ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ, ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ Ȓ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

4.

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6
mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ 115 kg/mm2.

4.4

4.4.1

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ
ȜȠȪțȚĮ (ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ İʌȓʌİįȦȞ μİ țȜȓıȘ ıĲİȖȫȞ) Ȓ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ
İʌȚțİȡĮμȦıȘȢ
ĭȪȜȜĮ μȠȜȪȕįȠȣ

īȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȒ ȤȡȒıȘ (țȡȐμμĮ μȠȜȪȕįȠȣ 99,9% μİ ĮȞĲȚμȩȞȚȠ 0,75 – 1,25 țĮȚ ĮȡıİȞȚțȩ 0,02 – 0,05) ʌȐȤȠȣȢ
1,5 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ (ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ μȑĲĮȜȜĮ ȠʌȩĲİ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ
ĲȡȣʌȒıİȚ).
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4.4.2

©

Ǽȁȅȉ

ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ

ȆȐȤȠȣȢ 0,8 mm. ȉȠ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 gr/dm2. (įİȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȠ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ).
4.4.3

ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ

ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ ȞĮ μȠȡĳȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ țȩȕİĲĮȚ Ȓ ȞĮ ȟİĳȜȠȣįȓȗİȚ ĲȠ ȤȡȫμĮ ʌȐȤȠȣȢ 1 mm.
4.4.4

4.5

ĭȪȜȜĮ ȤĮȜțȠȪ Ȓ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ

ȊȜȚțȐ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦșİȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.9 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.

4.6

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȣʌİȞįİįȣμȑȞİȢ μİ ĳȪȜȜĮ μȠȜȪȕįȠȣ, ȤĮȜțȠȪ Ș
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ μİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȜȐĲȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ įȚȐĳȠȡĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ʌ.Ȥ.
țĲȚıĲȒ țĮʌȞĮȖȦȖȩ) ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ İȪțĮμʌĲȠȣ ĮȣĲȫȞ, ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ʌȜȒȡȦȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ țȣμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ.

4.7

ȄȣȜİȓĮ

ȆȡȚȠȞȚıĲȒ ȟȣȜİȓĮ țȦȞȠĳȩȡȦȞ μİ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ țĮȚ μȒțȠȢ ĲȑĲȠȚȠ ʌȠȣ ȞĮ ȖİĳȣȡȫȞİȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ (ĲȡİȚȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ).
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ İȓȞĮȚ ıİ ȤȚȜȚȠıĲȐ. ȆȡȫĲȘ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș įȚȐıĲĮıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ȟȪȜȠ İįȡȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮȡĳȫȞİĲĮȚ.
ȉĮ ȟȪȜĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
Į)

ȓıȚĮ ȤȦȡȓȢ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȠ ıȤȒμĮ μİ ȞİȡȐ ʌȠȣ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ȑȦȢ 12% Įʌȩ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ

ȕ)

ȣȖȚȒ, ȤȦȡȓȢ ıțĮıȓμĮĲĮ, ʌȡȠȕȠȜȑȢ İȞĲȩμȦȞ țĮȚ μȣțȘĲȫȞ

Ȗ)

μİ ȡȩȗȠȣȢ țĮȚ șȒȜĮțİȢ μİ ȡİĲıȓȞȚ, įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ ĲȠ ʌȠȜȪ ¼ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ
ȡȩȗȠȢ Ȓ Ƞ șȒȜĮțĮȢ

į)

ȣȖȡĮıȓĮ ȑȦȢ 15%

ȉĮ ȟȪȜĮ șĮ İμʌȠĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌȐȤȠȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 μİ
3 mm.

4.8

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ȩĲĮȞ įİȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ Ș
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȜȩȖȦ ȑȜȜİȚȥȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ. ǼʌȓıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ țĲȑȞİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
4.2.1. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȀİȡĮμȓįȚĮ țȠȡĳȚȐįİȢ ȩĲĮȞ įİȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ.
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮıȕİıĲȠıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ 150 kg
ıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ 175 ȑȦȢ 225 ȐıȕİıĲȠ ĮȞȐ μȑĲȡȠ țȣȕȚțȩ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ.
ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:
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1.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ μȩȞȠ ıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ ĮțĮμȥȓĮȢ ıİ ȩȜİȢ
ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.

2.

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.11 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

4.9

ȆȡȩıșİĲİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ Ȓ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĮȣĲȒ

1.

ȈĲĮșİȡȐ Ȓ ĮȞȠȚȖȩμİȞĮ ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ.

2.

ǾȜȚĮțȩȢ ıȣȜȜȑțĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ.

3.

ȀĮĲĮʌĮțĲȑȢ İȟȩįȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘ ıĲȑȖȘ, Ȓ ĮȣĲȩμĮĲİȢ țĮĲĮʌĮțĲȑȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ țĮʌȞȠȪ.

4.

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ įȠțȩ (țȠȚȜȠįȠțȩ) μİĲȐ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĮȣĲȒȢ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ʌȐȞȦ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ȫıĲİ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ
ıțȐȜĮ ȖȚĮ İʌȓıțİȥȘ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ ıĲȑȖȘȢ.

5.

ȀİȡĮȓİȢ ĲȘȜİȠȡȐıİȦȞ țȐșİ μȠȡĳȒȢ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ įȚțĲȪȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ, įȓțĲȣĮ ȘȜ/țȐ Ȓ
ȪįȡİȣıȘȢ ț.Ȝ.ʌ.

4.10 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ țİȡĮμȚįȚȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚĮĳĮȞȑȢ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İμʌȠĲȚıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ȠȡȖĮȞȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ĮʌȩȤȡȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ȞĮ μȘ țȚĲȡȚȞȓȗİȚ țĮȚ ȞĮ μȘ ȟİĳȜȠȣįȓȗİȚ μİ ĲȘȞ
ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.

4.11 ȆȡȩıμȚțĲĮ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ μȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȚįȓȦȢ
ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ıĲĮ įȚĮĳȩȡȠȣ μȠȡĳȒȢ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıİ μȚĮ ıĲȑȖȘ ȩĲĮȞ
ıȣȞĮȞĲȐ įȚȐĳȠȡĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĮıȕİıĲȠıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ
ʌȡȩıμȚțĲĮ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲĮ ĮțȡȣȜȚțȒȢ ȡȘĲȓȞȘȢ (ȤȦȡȓȢ ȠȡȖĮȞȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ) ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ȖȚĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞȓĲĮȚ ĮįȚȐȜȣĲĮ ȖȚĮ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

5

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȉĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ:
-

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ țĮȚ ıĲȘ įȠμȒ ĲȠȣȢ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ

-

īİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ

-

ĭȣıȚțȫȞ țĮȚ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ

5.1
5.1.1

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ
ȀȡĮĲȒȡİȢ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣȢ (ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ) țȡĮĲȒȡİȢ (țȦȞȚțȑȢ ȠʌȑȢ)
μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 15 mm.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ İȞȩȢ țȡĮĲȒȡĮ μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİĲĮȟȪ 7 țĮȚ
15 mm ĮȞȐ 0,1 m2 ʌȡȠȕĮȜȜȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
ȅȚ țȡĮĲȒȡİȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȩȖțȦıȘ țȩțțȦȞ ȐȞȣįȡȠȣ ĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ʌȣȡȚĲȓȠȣ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ.
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Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ȑȜİȖȤȠȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮ țİȡĮμȓįȚ ıİ ȕȡĮıĲȩ Ȟİȡȩ
ȖȚĮ ĲȡİȚȢ ȫȡİȢ.
5.1.2

ȆİȡȚμİĲȡȚțȩ ȟİȤİȓȜȚıμĮ ȣȜȚțȠȪ ĮȡȖȓȜȠȣ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ
μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ

ȆĮȡȩμȠȚȠ İȜȐĲĲȦμĮ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȩ įȚȩĲȚ İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
5.1.3

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ȜİʌĲȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ ȐȡȖȚȜȠȣ

ǻİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ (ıĲȚȢ șȘȜȣțȫıİȚȢ).
5.1.4

ĭȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȒ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ μȑıȘ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ
15 mm.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĳȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ ĮȡȖȓȜȠȣ μȑıȘ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 40 mm. ǼʌȚʌȜȑȠȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ
ĲȠȣ İȞȩȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ μİĲĮȟȪ 15 țĮȚ 40 mm ĮȞȐ 0,1 m2 ʌȡȠȕĮȜȜȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
țİȡĮμȚįȚȠȪ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
5.1.5

ǹʌȠĳȜȠȓȦıȘ

ȆȡȩțİĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȠțȠȜȜȠȪμİȞȠ ĲμȒμĮ Įʌȩ ĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȖȡĮμμȚțȒ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ȖȦȞȚĮțȒ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞȫıİȦȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘ μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ
ĲȦȞ 15 mm.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲĮ
ĳȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ.

5.2

ǼȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ įȠμȒȢ

5.2.1

ǹțĮȞȩȞȚıĲȠ ıȤȓıȚμȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚȠ ȠȡĮĲȩ İȜȐĲĲȦμĮ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȜȪʌĲİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȠȟȪȢ ȒȤȠȢ, ȩĲĮȞ ȤĲȣʌȚȠȪȞĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ, țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȟȘȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.
5.2.2

ǻȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ıİ ʌȠȜȜȐ ĲİμȐȤȚĮ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ įȚĮȤȦȡȚıμȑȞĮ ıİ ĲİμȐȤȚĮ, ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ ȖȓȞİȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

5.3
-

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įİȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ
ȆĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞİȢ įȚʌȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İțĲȩȢ ĲȦȞ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ
ʌȡİııĮȡȓıμĮĲȠȢ.

-

ǻȚĮıĲȡȦμĮĲȫıİȚȢ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

-

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
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Ǽȁȅȉ

5.4

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

ǼȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

5.4.1

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĮțμȒȢ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ȠȚ ȐȜȜİȢ ĲȡİȚȢ, μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 8 mm.
5.4.2

ǹʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ ĮțμȫȞ țĮȚ ȞİȣȡȫıİȦȞ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 6 mm ıĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ʌȒȤȘ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ țĮȚ
ȞİȣȡȫıİȚȢ.
5.4.3

ȃİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 5 mm.

5.5

ĭȣıȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μȩȞȠ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȑȡȖȠ țİȡĮμȓįȚĮ, ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ
İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ:
5.5.1

ȉȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıİ İʌȚĲĮȖȤȣȞȩμİȞȘ ȖȒȡĮȞıȘ ıİ țȪțȜȠȣȢ ȥȪȟȘȢ – ĮʌȩȥȣȟȘȢ

ȆȐȞĲȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

ȃĮ įȓįİĲĮȚ ȠįȘȖȓĮ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ȖȚĮ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ȣȥȩμİĲȡȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȃĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȪțĮμʌĲȠȣ Ȓ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.9 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-06-02-03).

5.5.2

ȉȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ

ȉȠ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩĲȚ įİȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ įȚĮʌȑȡĮıȘ ȞİȡȠȪ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĲȠȣ 0,5 cm3 ĮȞȐ cm2 țİȡĮμȚįȚȠȪ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ.
5.5.3

ȉȘȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ - ȣȖȡĮıȓĮȢ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌĮȡȩμȠȚȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȩĲȚ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 18%.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȈȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȦȞ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ȩȖțȠ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌȡȫĲȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ įȪȞĮĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȞĮ ȖȓȞİȚ İțĲȓμȘıȘ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ʌȠȡȫįȠȣȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮĳȠȪ ȟȘȡĮȞșİȓ ĲȠ țİȡĮμȓįȚ ıİ ĳȠȪȡȞȠ ıĲȠȣȢ 100ȠC (ĳȠȪȡȞȠȣ țȠȣȗȓȞĮȢ) ȞĮ ȕĮʌĲȚıșİȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ
48 ȫȡİȢ.
Ǿ įȚĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȠȞ İμʌȠĲȚıμȩ įȚĮ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ țİȡĮμȚįȚȠȪ įȓįİȚ İʌȓ ĲȠȚȢ
İțĮĲȩ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ Ȓ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ĲȠ țİȡĮμȓįȚ.
5.5.4

ȉȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıİ țȐμȥȘ

ȉȠ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩĲȚ ĲĮ įȠțȚμĮıșȑȞĲĮ įİȓȖμĮĲĮ ȟȘȡȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ įİȞ
İșȡĮȪșȘıĮȞ ıİ ĳȩȡĲȚıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 100 daN (100 kg).
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6

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ

6.1

ȆĮȡĲȓįĮ İȜȑȖȤȠȣ

©

Ǽȁȅȉ

ȉĮ ʌȡȠμȘșİȣȩμİȞĮ țİȡĮμȓįȚĮ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȡĲȓįİȢ ĮȞȐ 35000 ĲİμȐȤȚĮ.
ȂȓĮ ʌȡȠμȒșİȚĮ Ȓ ĲμȒμĮ ĮȣĲȒȢ μİ ȜȚȖȩĲİȡĮ ĲȦȞ 35000 ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȦȞ 2000 ĲİμĮȤȓȦȞ
șİȦȡİȓĲĮȚ ȦȢ μȓĮ ʌĮȡĲȓįĮ.

6.2

ǻİȓȖμĮĲĮ

ǹʌȩ țȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȣȤĮȓĮ 50 ĲİμȐȤȚĮ.

6.3

ǼʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ

ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĲȘȢ ĲȣȤĮȓĮȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȩʌȚȞ țȠȚȞȒȢ ıȣμĳȦȞȓĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ μİȡȫȞ (ȆȡȠμȘșİȣĲȒ ǼȡȖȠįȩĲȘ). ȉĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȚĮʌȓıĲȦıȘ Įʌȩ ʌȠȚĮ ıȣıțİȣĮıȓĮ
ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ.

6.4

ȉĮ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İʌȚ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ Ȓ ȩȤȚ ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ
țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ Ȓ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣȢ.

6.5

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ μȚĮȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ

6.5.1

īȚĮ ĲĮ ıʌĮıμȑȞĮ țİȡĮμȓįȚĮ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ 50 ĲİμȐȤȚĮ.
ǼȐȞ ǹ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ ĮȣĲȩȢ İȓȞĮȚ:
-

μȚțȡȩĲİȡȠȢ Ȓ ȓıȠȢ ĲȦȞ 3 Ș ʌĮȡĲȓįĮ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȒ.

-

μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Ȓ ȓıȠȢ ĲȦȞ 7 ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡĲȓįĮ.

-

μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 4 țĮȚ 6 ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ įİȪĲİȡȘ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ıİ 50 ĲİμȐȤȚĮ.

ȅʌȩĲİ İȐȞ Ǻ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ İȓȞĮȚ:
-

ǹ + Ǻ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ 8 Ș ʌĮȡĲȓįĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.

-

ǹ + Ǻ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ μİ 9 ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡĲȓįĮ.

6.5.2

īȚĮ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ıĲȘ μȐȗĮ

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ, ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ țĮȚ ıĲȘ μȐȗĮ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ
ĲȦȞ 50 ĲİμĮȤȓȦȞ, ĲĮ ȐȜȜĮ ȣȖȚȒ, ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȣȤĮȓĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮ 50 ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ μȘ ıʌĮıμȑȞĮ țĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒșȘțĮȞ, μİ ĲȘȞ ĮȣĲȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ țĮȚ μİ ĲĮ ĮȣĲȐ ȩȡȚĮ
ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ȩȤȚ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

īȚĮ ĲȚȢ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ĳȣıȚțȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ȩʌȠȣ μĮȗȓ μİ ĲĮ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıĲȠ ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȆȐȞĲȦȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ įİȚȖμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ ıİ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȞȦȡȓıİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ıĲȠ ǼȡȖȠįȩĲȘ
ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, μȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ μİ ĮȣĲȒ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ.

7

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

7.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ:
ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

7.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ:
7.2.1

īȚĮ ĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ȩĲĮȞ șĮ:

1.

ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ıĮȞȓįİȢ μİ ĮȡμȠȪȢ, Ȓ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ʌĮȡȐȖȦȖȦȞ ȟȪȜȠȣ.

2.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲİȖȓįİȢ İʌȓ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȜȠȪțȚĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȪȠ ĲȠʌȚțȠȪȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȖȚĮ ʌȡȩıįİıȘ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ȟȪȜȚȞȘ
İʌȑȞįȣıȘ - ıȤȒμĮĲĮ 17 țĮȚ 18).

3.

ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȪțĮμʌĲȠȣ Ȓ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ
ĲȘ ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ȠȚ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȠȚ ȗȫȞİȢ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ
ȞİȡȫȞ ʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ įȚĮȡȡİȪıȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.9 ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03).
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4.

ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.3
ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

5.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȡȩıșİĲİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ȓ ĲĮ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ.

6.

ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĲȑȞĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȠʌȫȞ ıĲȚȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

7.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ȞİȡȠȤȪĲİȢ (ȜȠȪțȚĮ) ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ țİȡĮμȚțȐ ȜȠȪțȚĮ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.1.4-1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ
ıĲȑȖȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 3).

8.

ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ țĮʌȞĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȘ ıĲȑȖȘ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ įȚʌȜȩ ĲȠȓȤȦμĮ (İȟȦĲİȡȚțȩ țĲȚıĲȩ μİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ) ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ
țĮȚ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.

9.

ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȘ ıĲȑȖȘ ıİ șȑıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.4-5.

10. ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ıțȐĳİȢ - ȜȠȪțȚĮ - ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ȞİȡȫȞ) ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30, 34, 36,
53, 56, 58, 61, 62.
11. ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.
7.2.2

īȚĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ (īĮȜȜȚțȐ - ȇȦμĮȧțȐ - ȅȜȜĮȞįȚțȐ) ȩĲĮȞ șĮ:

1.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ țĮȡĳȦșȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȡȠıįİșȠȪȞ ĲĮ
țİȡĮμȓįȚĮ.

2.

ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ Įʌȩ 3 ȑȦȢ 11 ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

7.3

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

7.3.1

ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 1
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ǽȫȞȘ 1 (2)
ȆİȡȚȠȤȒ (1)
ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ǽȫȞȘ 2 (2)

ȀȜȓıȘ
m/m

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ
cm

ȀȜȓıȘ
m/m

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ
cm

0,24

14

0,27

15

ȀĮȞȠȞȚțȒ

0,27

15

0,30

16

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

0,30

16

0,33

17

ȩʌȠȣ:
-

16

Ș țȜȓıȘ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ıĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
Ș ȑȞįİȚȟȘ (1) ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ șȑıİȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕĮșμȠȪ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩĲȚ:
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1o

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ȜȩĳȠȣȢ
ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑμȠȣȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ.

2Ƞ

ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 10%.

3Ƞ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 10 km
Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.
ȈĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲİȞȑȢ țȠȚȜȐįİȢ ȩʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮșȠįȚțȠȓ ȐȞİμȠȚ, ĲĮ
ȕȠȣȞȐ ȖİȞȚțȐ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİμȠȞȦμȑȞĮ.
īİȞȚțȐ Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĮțȡĮȓȦȞ ĲȚμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įİțĲȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ μİȚȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ
ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ.

-

Ș ȑȞįİȚȟȘ (2) ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȩʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ĮȞȑμȠȣ.
ǽȫȞȘ 1 ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ: 30 m/sec Ȓ 108 km/ȫȡĮ.

-

ǽȫȞȘ 2 ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘ șȐȜĮııĮ: 36 m/sec Ȓ
129,6 km/ȫȡĮ.

-

7.3.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȅ.Ȉ. ȈĲȑȖȘȢ

Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ȑıĲȦ țĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ țĲȑȞĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
4.2.1 ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ țȜİȓȞȠȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ ȠȚ ȠʌȑȢ ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
īȚĮ ȞĮ ȖȓȞİȚ įİțĲȩȢ ʌĮȡȩμȠȚȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȩĲȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ʌĮȖİĲȠȪ.
7.3.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȉȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ:
-

-

İȓĲİ ȑȤȠȣȞ ıĲİȡİȦșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 1 țĮȚ ĲȘȞ ĲȠμȒ Į-Į ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-06-02-03 μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ȩʌȠȣ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ȑȞįİȚȟȘ (14) ĮȞĲȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲİȖȓįĮ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȩʌȠȣ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
İȓĲİ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ȟȪȜȚȞȠȣ ȗİȣțĲȠȪ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȘμİȓȠȣĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 3 țĮȚ ĲȚȢ ĲȠμȑȢ c-c țĮȚ d-d
ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȩʌȠȣ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
İȓĲİ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İȓĲİ ĮȞȐμİıĮ ıİ ĮȣĲȠȪȢ.

7.3.3.1 ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
1.

ǹʌȩ ıĮȞȓįİȢ (ĲȐȕȜİȢ - ȘμȚĲȐȕȜİȢ) ȩȤȚ ȡĮμʌȠĲȑ
Į)

ǹʌȩıĲĮıȘ ĳȑȡȠȣıȦȞ įȠțȠȪȢ
ǵȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1,20 m. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȪțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ
0,90 m. ȉȠ ȐțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ μİĲĮȟȩȞȚȠ 1,20 m.

ȕ)

ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

17
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ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ 5 μİ 10 mm.
Ȗ)

ǲįȡĮıȘ İʌȓ ĲȦȞ įȠțȫȞ
ȉĮ μȒțȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ țȐșİ ıĮȞȓįĮ ȞĮ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ĲȡİȚȢ įȠțȠȪȢ.

į)

ȆȐȤȘ ıĮȞȓįȦȞ
22 ȑȦȢ 25 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȐȕȜİȢ, 15 ȑȦȢ 18 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ȘμȓĲĮȕȜİȢ, ʌȐȞĲȠĲİ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ
ĲȦȞ įȠțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ μȩȞȚμȦȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ.

İ)

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ
ǼȞįȚȐμİıȘ ıĲȒȡȚȟȘ: 40 mm
ǹțȡĮȓĮ ıĲȒȡȚȟȘ:

ȗ)

20 mm

ǼȜȐȤȚıĲĮ ʌȜȐĲȘ ıĮȞȓįȦȞ:
ȂȚțȡȩĲİȡĮ ĲȦȞ 150 mm

2.

ǹʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ (ĲȐȕȜİȢ)
ȆȐȤȠȢ 22/23 mm.

ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
3.

ǹʌȩ ʌĮȞȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ
ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 12 mm.

4.

ǹʌȩ ʌĮȞȩ ʌĮȡȐȖȦȖȦȞ ȟȪȜȠȣ.
ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 18 mm.

7.3.3.2 īİȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
1.

Ȉİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ıĮȞȓįİȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 7.3.3.1-1 țĮȚ 7.3.3.1-2.
Į.

Ȃİ țȠȞȓĮμĮ İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

ȕ.

ǹȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 13).
ȉĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıțȐĳİȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȘȤȐțȚĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȚĮ ʌȜİȣȡȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ İȖțȐȡıȚȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȢ.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İȓĲİ:
-

Ȗ.

ĲȠʌȚțȐ μİ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ μİ ʌȜȒȡİȢ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ĲĮ țĮʌȐțȚĮ.
μİ İȚįȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 11 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15 ĲȩıȠ ȖȚĮ
ĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ țĮʌȐțȚĮ.

ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĮȞȚįȫμĮĲȠȢ (ȤȦȡȓȢ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȘȤȐțȚĮ)
(ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15)

2.
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȑĲȠȚȠ ȪȥȠȢ ȫıĲİ Ș țĮĲȫĲİȡȘ ĮțμȒ ĲȘȢ țȣȡĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ 20 mm.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 11 İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ.
3.

ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ ȤȦȡȓȢ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ıȤȒμĮĲĮ 17,18).
ȆĮȡȩμȠȚȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȜȠȪțȚĮ ȑȤȠȣȞ įȪȠ ĲȠʌȚțȠȪȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ
ıĲȘȞ țȣȡĲȒ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ȠʌȑȢ.
ȅȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ ĮȣĲȠȓ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
(ȜȠȪțȚĮ) țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȠ ʌȜĮȧȞȩ țȐȡĳȦμĮ ıĲĮ ʌȘȤȐțȚĮ Ȓ ĲȠ įȑıȚμȠ ĲȠȣȢ μİ ıȪȡμĮ, ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ
ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
ȉĮ țĮʌȐțȚĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 11.

7.3.3.3 ȆȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ, İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, Įʌȩ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ
ĮȣĲȒȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ, Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ Ȓ ıİ ĲİȖȓįİȢ.
1.

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȠȜȓıșȘıȘȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
Į.

īȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ  30% ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ȦȢ țĮȚ
ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȑȞĮ ıĲĮ ʌȑȞĲİ.

ȕ.

īȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 30% țĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 60%.
ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

2.

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ İțĲİșİȚμȑȞȘȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȠȓȘıȘ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ țȜȓıȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
Į.

īȚĮ ĲȘ ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2 țĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȑȞĮ ıĲĮ ʌȑȞĲİ.

ȕ.
3.

īȚĮ ĲȘ ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2 țĮȚ ȖȚĮ İțĲİșİȚμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

ȀĮȞȩȞİȢ țĮȚ țĮĲĮȞȠμȑȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
3.1 ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȑȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ
țİȡĮμȓįȚĮ țĮȚ ĲĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ țĮȚ ĲĮ İȞįȚȐμİıĮ.
3.2 ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȑȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȐȖțȚıĲȡĮ (ıȤȒμĮ 11) ıĲȚȢ
țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ:
-

-

ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĮ ȐȖțȚıĲȡȠ ĲȪʌȠȣ (b) țĮȚ ȑȞĮ ȐȖțȚıĲȡȠ ĲȪʌȠȣ (a) ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 11.
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ ȑȞĮ ȐȖțȚıĲȡȠ ĲȪʌȠȣ (a) țĮȚ ĲĮ
țİȡĮμȓįȚĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ țĮʌȐțȚĮ (ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15).

19

30933

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

3.3 ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮ 17 țĮȚ 18) ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ İȓĲİ μİ ȐȖțȚıĲȡĮ
ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 11 İȓĲİ μİ ʌȡȠıįȑıİȚȢ μİ ıȪȡμĮ.
7.3.4

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

7.3.4.1 ȈĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ (ıȤȒμĮ 19 țĮȚ 44).
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĲȪʌȠȣ țİȡĮμȓįȚĮ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ȣʌȩȜȠȚʌȘȢ ıĲȑȖȘȢ Ȓ țİȡĮμȓįȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ
μİȖȑșȠȣȢ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 10 cm.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ įȚȐıĲȘμĮ 10 μİ 15 cm țĮȡĳȚȐ İʌȓ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ İʌȓʌİįĮ ʌȠȣ İȞȫȞȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ıȪȡμĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮ İȓįȠȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ȉĮ țİȡĮμȓįȚĮ țȠȡĳȚȐįİȢ İȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıİȚȡȐ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ țȠȞȓĮμĮ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮμĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ ĲİμȐȤȚĮ
ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

2.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ȈĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 10 cm țĮȚ ȪȥȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ - țȠȡĳȚȐ ȫıĲİ ĲȠ ıĲȒȡȚȖμĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 12 ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȖțȚıĲȡȫıİȚ ĲȠ țİȡĮμȓįȚ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

3.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȚįȚțȫȞ ʌȜȑȠȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ ĲȠ İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 22 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ıĲȠȞ țȠȡĳȚȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 20 țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ,
ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȐȜȜȘ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ țȠȡĳȚȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ʌȜȒȡȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ - țȠȡĳȚȐ μİ ĲȠ
μİĲĮȜȜȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ, țĮȚ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ țİȡĮμȚįȚȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ
țȠȡĳȚȐįȦȞ.

7.3.4.2 ȈĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ μİ țȜȓıȘ (ıȣȞȐȞĲȘıȘ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ)
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȩʌȠȣ ȩμȦȢ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȩȕȠȞĲĮȚ ȜȠȟȐ
μİ ĲȡȠȤȩ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ʌȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Ș ȑȞȦıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ - țȠȡĳȚȐįȦȞ μİ ĲȚȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
7.3.4.3 ȈĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ʌȡȠİȟȠȤȒ ıİ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȑȢ țĮĲȠȚțȓİȢ (ıȤȒμĮ 21).
Ǿ ʌȡȠİȟȠȤȒ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȠȤȚțȒ țĮș’ ȪȥȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȓȜȦȞ țĮȚ țȣȡĲȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
μİ țȠȞȓĮμĮ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įİȞ įȓįİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ.
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2.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ μİĲȫʌȘ.
Ǿ μİĲȫʌȘ (ıȣȞȒșȦȢ ȟȪȜȚȞȘ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ) İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ
ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6.3.9 țĮȚ 8.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30, 34, 36 ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ȑȞįİȚȟȘ
17 μİ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ).
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ:
Į.

μİĲĮȜȜȚțȩ ȞİȡȠıĲȐȜĮțĲȘ (ȑȞįİȚȟȘ 18 ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ)

ȕ.

ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ (ıȤȒμĮ 26) ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ (İȪțĮμʌĲȠ Ȓ ȐțĮμʌĲȠ) Ș
ȠʌȠȓĮ
-

įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ μİĲȫʌȘȢ

-

Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İıȦĲİȡȚțȒ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 53, 56, 61, 62.

Ȗ.

ȐȞȠȚȖμĮ ĮİȡȚıμȠȪ İțİȓ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ (μİ ȑȞįİȚȟȘ 27 ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30 Ȓ μİ ȑȞįİȚȟȘ 23 ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 32).

į.

ȐȞȠȚȖμĮ ȖȚĮ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮİȡȚıμȩ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ (μİ ȑȞįİȚȟȘ 27 ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30, 34).

7.3.4.4 ȈĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ (Įʌȩ ĲȠμȒ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ)
ȈĲȘ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ:
1.

İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ
ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ (ȩȤȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ), ȤĮȜțȩ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, μȒțȠȣȢ ʌȜİȣȡȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ
ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ țİȡĮμȓįȚ țĮĲȐ 8 cm (ıȤȒμĮ 38).

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ, ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȫȞ (Įʌȩ ĮįȣȞĮμȓĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ) ȞĮ μȘȞ
ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚĮȡȡȠȒȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ.
2.

İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıĲȘ įȓİįȡȘ
ȖȦȞȓĮ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȠȪ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (ıȤȒμĮ 38).

ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ țȩȕȠȞĲĮȚ ȜȠȟȐ μİ ĲȡȠȤȩ. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ıĲȠ ȜȠȪțȚ.
7.3.4.5 ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ
ǼȓĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, İȓĲİ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 40
μİ ʌȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 41.
7.3.4.6 ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 42, 43, 44.
7.3.4.7 ȈĲȚȢ ʌȜȐȖȚİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Ȓ ʌȠȣ
ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45, 46, 48, 50.
7.3.4.8 ȈĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 51 țĮȚ 52.
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ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ
ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ

ǻȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 2 țĮȚ 3 ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ įȚȐĳȡĮȖμĮ (1) țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȖȚĮ
μȒțȠȢ țȜȓıȘȢ ıĲȑȖȘȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 12,0 m.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮȞȐ μȑĲȡȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ (İʌȓʌİįȠ ĲİȖȓįȦȞ Ȓ ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ) țĮȚ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ ȤȦȡȓȢ įȚȐĳȡĮȖμĮ (1)
ȉȪʌȠȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ȂİȖȐȜȦȞ
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ

ȂȚțȡȫȞ
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ

22

ȆİȡȚȠȤȒ (2)

ǽȫȞȘ 1 (3)

ǽȫȞȘ 2 (3)

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

0,35

0,35

ȀĮȞȠȞȚțȒ

0,40

0,50

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

0,60

0,70

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

0,40

0,50

ȀĮȞȠȞȚțȒ

0,50

0,60

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

0,70

0,80
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ȆȓȞĮțĮȢ 3
ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ μİ įȚȐĳȡĮȖμĮ (1)
ȉȪʌȠȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ȆİȡȚȠȤȒ (2)
ǽȫȞȘ 1 (3)
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ
0,30
ȂİȖȐȜȦȞ
ȀĮȞȠȞȚțȒ
0,35
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ
0,50
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ
0,35
ȂȚțȡȫȞ
ȀĮȞȠȞȚțȒ
0,45
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ
0,60
ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:

ǽȫȞȘ 2 (3)
0,30
0,45
0,60
0,45
0,50
0,70

1. īȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
6.3.9 țĮȚ 8.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.
2. īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
3. īȚĮ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȕȜȑʌİ İʌȓıȘȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

7.4.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ

1.

ǻȚĮĲȠμȑȢ ĲİȖȓįȦȞ: ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μȩȞȚμȦȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ.

2.

ǲįȡĮıȘ ĲİȖȓįȦȞ: ıİ ĲȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ.

3.

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲİȖȓįȦȞ: İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ μİ įȚȤȐȜĮ μȩȞȠ ȖȚĮ ʌȐȤȘ ĲİȖȓįȦȞ  25 mm.

4.

ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ: ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ.

5.

ȉİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ.

6.

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ıȤȒμĮ 27.

7.4.3

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ.
-

μİ țȐȡĳȦμĮ (ȩȤȚ ȕȓįȦμĮ).

-

μİ ȐȖțȚıĲȡĮ.

-

μİ įȑıȚμȠ μİ ıȪȡμĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ: ıȪȞįİıȘ țĮȡĳȚȠȪ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ĲİȖȓįĮȢ
μİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȠʌȚțȩ ĲȑȞȠȞĲĮ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ.

7.4.3.1 ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İȐȞ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȜȚțȒ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4 ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ıȘμİȓȦȞ).
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 4

ȇ1,00
1,00ȇ 1,75

ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ
țĮȚ țĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
1/5
1/4

ȇ>1,75

1/1

ȀȜȓıȘ
(ȕȜȑʌİ 5.4.1)

ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ
1/5
1/4
1/1

ǵʌȠȣ 1/5, 1/4, 1/1 ıȘμĮȓȞİȚ ıĲİȡȑȦıȘ İȞȩȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ıĲĮ ʌȑȞĲİ, ıĲĮ ĲȑııİȡĮ Ȓ ȩȜĮ.
ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ 1/1. Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ĲȚȢ İțĲİșİȚμȑȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȪʌȠȣ ȩʌȦȢ 12.
7.4.4

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

7.4.4.1 ȈĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ țĮȚ μİ țȜȓıȘ țȠȡĳȚȐįİȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 7.3.4.1 țĮȚ 7.3.4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
7.4.4.2 ȈĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 7.3.4.3-2 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 27.
7.4.4.3 ȈĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.4.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
7.4.4.4 ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ Ȓ įİȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’
ǯȪȥȠȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 7.3.4.5 ȑȦȢ 7.3.4.8.

7.5

ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ țĮʌȞĮȖȦȖȩ (ȈȤȒμĮ 71)

ȀĮʌȞĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ȟȪȜȚȞȘ ıĲȑȖȘ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȓȞİȢ ĮȣĲȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμİȞİȢ μİ ȡȘĲȓȞİȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȞĮ μȘ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİĮıșȠȪȞ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞȘ įȚĮȡȡȠȒ ĳȦĲȚȐȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ įȓʌȜĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮȚ
ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
7.5.1

ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ

ǲıĲȦ țĮȚ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ĲİȖȓįİȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ıİ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ. ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ
ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĳȘȞȠİȚįȒ ȟȪȜȚȞĮ ĲİμȐȤȚĮ ȫıĲİ ĲĮ ȞİȡȐ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ.
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ (ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, ȤĮȜțȠȪ,
μȠȜȪȕįȠȣ) ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țİȡĮμȓįȚĮ.
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓıİȢ țȜȓıİȚȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȦȞ
ıĳȘȞȠİȚįȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ. ȉĮ İȜȐıμĮĲĮ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ĲȠμȒ Į-Į ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 71 μİ
ʌȡȠıșȒțȘ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȚțȩ İʌȓıȘȢ ȑȜĮıμĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȩȜȠ ĲȠȞ
țĮʌȞĮȖȦȖȩ. ǲȞĮȢ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ, İȓȞĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 51 țĮȚ 52.
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ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȜİȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ

īȚĮ ĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 48 (A, B, C) İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İȓȞĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȡȠıșȒțȘ
ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ μİ ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ıȘμİȚȠȪμİȞĮ ıĲȠ ıȤȒμĮ 71 ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 49 (A, B) ȩʌȠȣ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ (ʌȠȣ
İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ țĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ țȣμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ 3 mm Ȓ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
7.5.3

ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ ıȘμİȚȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲȘȞ ȩȥȘ țĮĲȐ
ǹ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 71 țĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 40 țĮȚ 41.

7.6

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ:
-

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.5.2)

-

ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.5.3)

șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ μİ įȚĮĳĮȞȑȢ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İμʌȠĲȚıμȠȪ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
Ǿ įĮʌȐȞȘ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, İĳ’
ȩıȠȞ ʌĮȡȩμȠȚȠȢ ȩȡȠȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

8

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

8.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞİȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȑȤȠȣȞ țĮȜȫȢ,
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ įİȞ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ȩμȕȡȚĮ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣȢ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țȚȞįȪȞȠȣȢ
ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.

8.2

ǹȞȠȤȑȢ

Ȉİ țĮȞȑȞĮ ıĲȐįȚȠ țĮȚ İȓįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞĲȓșİĲȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ șȘȜȐțȦȞ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȠμȕȡȓȦȞ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȦμȐĲȦȞ.

9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 62/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİ
ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 țȜʌ.).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ). ǻȘȜĮįȒ:
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ǼȁOT EN 863.

-

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ:

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Eȁȅȉ EN 388 Ǽ2.

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ:

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 397/ǹ1.

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ:

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲȑȖİȢ țĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȑȖİȢ țĮȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ĲȚȢ
İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ, ĮȞȐ ĲȪʌȠ țĮȚ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ
ĲİȤȞȚțȒ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
x

26

30940
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲİȖȫȞ
ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȉȪʌȠȚ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 1

ȈȤȒμĮ 2

ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȞȐμİıĮ
ıİ ʌȘȤȐțȚĮ

ȈȤȒμĮ 3
ȈȤȒμĮ 4

ȁȠȪțȚĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ

ȉȪʌȠȚ ȖĮȜȜȚțȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 6

ȈȤȒμĮ 7

ȇȦμĮȧțȩ μȠȞȩ țİȡĮμȓįȚ

ȇȦμĮȧțȩ įȚʌȜȩ țİȡĮμȓįȚ

ȈȤȒμĮ 5

ȈȤȒμĮ 12
ǱȖțȚıĲȡĮ țȠȡĳȚȐįȦȞ
ȈȤȒμĮ 8

ȈȤȒμĮ 9

ȈȤȒμĮ 10

ȀİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ șȘȜȣțȫȞȠȣȞ μȩȞȠ țĮĲȐ ĲȘ μİȖȐȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 11
ǱȖțȚıĲȡĮ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ
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ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 13
ȉȠ ȜȠȪțȚ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ,
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ
ıİ
ʌȘȤȐțȚĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ
įȚĮĲȠμȒȢ,
ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ
ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ǲȞĮȞĲȚ
ȠȜȚıșȒıİȦȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮ ĮȖțȓıĲȡȚĮ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 11.

ȈȤȒμĮ 14
ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ ĮȖțȓıĲȡȚĮ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ - ȜȠȪțȚ.

ȈȤȒμĮ 16

ȈȤȒμĮ 15
ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȦȞ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ - țĮʌȐțȚ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

ȈȤȒμĮ 17
ǱȞȠȥȘ ȠȡȠĳȒȢ μİ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, ȩʌȠȣ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ĲȠʌȚțȠȪȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȒ ĲȠȣȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȠȜȓıșȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȩıįİıȘȢ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țİȡĮμȚțȠȪ - țĮʌȐțȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 15.

ǵĲĮȞ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȟȪȜȠȣ, ĲĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ, ȪȥȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ
μİıȠȜĮȕİȓ țİȞȩ 2 cm μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țȣȡĲȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȈĲİȡȑȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 13, 14, 15.

ȈȤȒμĮ 18
ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ĲİȖȓįİȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȑȞȠȞĲİȢ, ȩʌȦȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 17, ʌȐȞȦ Įʌȩ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ ʌȠȣ
ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İȪțĮμʌĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ (ʌȐȤȠȢ ȗȫȞȘȢ
20 mm, max)
(1) İȪțĮμʌĲȘ μİμȕȡȐȞȘ
(2) ĮμİȓȕȠȞ
(3) ıĮȞȓįĮ 100/20 mm
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ

ȈȤȒμĮ 19
ȈĲİȡȑȦıȘ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
(țȠȡĳȚȐįİȢ) μİ țȠȞȓĮμĮ

ȈȤȒμĮ 20
țİȡĮμȚįȚȫȞ

īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ. ǹȡțİȓ
ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ Ș įȠțȩȢ 38

ȈȤȒμĮ 22
ȈȤȒμĮ 21
ǼȜİȪșİȡȘ țĮĲȐȜȘȟȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
ıİ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩ țĲȓȡȚȠ

ǼȚįȚțȩ μȠȜȪȕįȚȞȠ İȟȐȡĲȘμĮ ȖȚĮ ʌȡȩıșİĲȘ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țȠȡĳȚȐįȦȞ - ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 23
ǻȚȐĲĮȟȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȠȣ
İȚįȚțȠȪ
İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 22, ʌȠȣ įİȞ ĳȑȡİȚ
ȩμȦȢ ĲȚȢ ıȘμİȚȠȪμİȞİȢ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ įȚȐĳȠȡȦȞ ĲȦȞ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ

ȈȤȒμĮ 24

ȊʌȩμȞȘμĮ 1 (ıȤȘμȐĲȦȞ 20, 24)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(33)
(34)
(35)

ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĭ.Ȋ.
İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ  25 mm İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
ĲİȖȓįĮ
İȚįȚțȩ țİȡĮμȓįȚ ĮİȡȚıμȠȪ
ȠʌȒ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
įȠțȐȡȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ (11) țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țİȞȠȪ
ȖȚĮ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ țȐĲȦ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(43)
(44)

ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ
țȠȡĳȚȐȢ
įȠțȩȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țȠȡĳȚȐ
İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ İȪțĮμʌĲȠ ȑȜĮıμĮ
İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȠȡĳȚȐ
ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țȠȡĳȚȐ
İȚįȚțȩȢ țȠȡĳȚȐȢ
ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ
ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ țȐĲȦ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ
İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȒȡȚȖμĮ țȠȡĳȚȐįȦȞ

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
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ȈȤȒμĮ 25
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İȪțĮμʌĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ țȠȡĳȚȐ, ȫıĲİ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĮİȡȚıμȠȪ, ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ (33) (ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ 1)

ȈȤȒμĮ 26
ȆİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ įȪȠ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩȕȜİȥȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ, țĮȚ țĮĲȐȜȘȟȘ ĮȣĲȠȪ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȒ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȟȪȜȚȞȘȢ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒȢ μİĲȫʌȘȢ μİ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ.

ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ Įʌȩ μİĲȫʌȘ
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Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 28, 30, 34, 35 ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ
ıĲİȖȫȞ, ȠȚ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ įȚʌȜȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȓ ĲȠȣ İȞȩȢ) țĮȚ μİ ĮʌȜȐ, ȠȚ İȜțȣıĲȒȡİȢ,
įȚĮȖȫȞȚȠȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ.
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ, ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, İȓĲİ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȖȣȡȓȗİȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ, İȓĲİ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȈȤȒμĮ 29
ȉȠμȒ Į - Į ıȤȒμĮĲȠȢ 28

ȈȤȒμĮ 30
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ μİĲȫʌȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ȠʌȑȢ Ȓ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ.

ȈȤȒμĮ 31
ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 15 ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm ȖȚĮ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
ĮİȡȚıμȠȪ.
ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ȊʌȩμȞȘμĮ 3 (ıȤȘμȐĲȦȞ 28, 29, 30)
ǹ
Į
b

țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ ȣįȡȠȡȡȠȒ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ 11 μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭȊ)

14 ĲİȖȓįİȢ
15 ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ (ʌȐȤȠȢ 8
+ 20 mm. min)
16 ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ  25 mm
17 ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ 13 μİ ĮȜȜĮȖȒ țȜȓıȘȢ
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ǹȞȠȓȖμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȘ μİĲȫʌȘ ȖȚĮ ĲȘ ȗȫȞȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ

ȕ

ǵȥȘ ȕ-ȕ

ȈȤȒμĮ 32
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıĲȚȢ μİĲȫʌİȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 28,30 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ
İȞįİȤȩμİȞĮ șĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ ıĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 26) țĮȚ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘȢ.
ȊʌȩμȞȘμĮ 4 (ıȤȘμȐĲȦȞ 31 ȑȦȢ 37)

ǵȥȘ į-į

ȈȤȒμĮ 33

ȕ

ȑȜĮıμĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

5
8
11
12
13
14
15
16
16
23

ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭȊ)
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȚ (ĭȊ)
İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ
ĮμİȚȕȩȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ  25 mm
ĲİȖȓįİȢ
ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ  25 mm
İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
įȘμȚȠȣȡȖȘμȑȞȠ țİȞȩ (ȐȞȠȚȖμĮ) ıĲȠ 28 ȖȚĮ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ
ĮʌȠȡȡȠȒ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ11
μİĲȫʌȘ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm μİ İȖțȠʌȑȢ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ 12

28
17

ıĲİĳȐȞȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 15 ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm ȖȚĮ ĲȘ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ.
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ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ Įʌȩ μİĲȫʌȘ
ȈĲȚȢ İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȣȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
İʌȓʌİįĮ ĮİȡȚıμȠȪ: țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌȠȡȫįİȢ țĮȚ
μİĲĮȟȪ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ

ȈȤȒμĮ 34

ȈȤȒμĮ 35

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİĲĮȟȪ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ıĲȠ țȐĲȦ ʌȜȑȖμĮ

ȉȠμȒ ȕ-ȕ
ȈȤȒμĮ 36

ȈȤȒμĮ 37

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ μİĲȫʌȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ, μȘ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ȠʌȑȢ Ȓ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ (ȕȜȑʌİ
ȊʌȩμȞȘμĮ 2 țĮȚ 3).
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ȀĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ

ȈȤȒμĮ 38
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲĮ
ȜȠȪțȚĮ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
(1)
(2)
(3)

(4)

ȖİȞȚțȩ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ĲȠʌȚțȩ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ
ĲİȖȓįĮ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ μİĲĮȜȜȚțȒ
İʌȑȞįȣıȘ

ȈȤȒμĮ 39
ǵĲĮȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȘȞ
įȚİįȡȠȖȦȞȓĮ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

x ȉȠ İȣșȪȖȡĮμμȠ Ȓ ȜȠȟȩ țȩȥȚμȠ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
țĮșĮȡȚıμȠȪ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
x ȉȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠʌȚțȠȪ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ țȜȓıİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ǵıȠ μȚțȡȩĲİȡȘ, ĲȩıȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠ μȒțȠȢ.

ǹțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ (ʌ.Ȥ. μİıȠĲȠȚȤȓİȢ)

ȈȤȒμĮ 40
ȈĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
Ș ıĲİȡȑȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ (2),
İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ʌĮțĲȠȪĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ İʌȓʌİįȠ
țİȡĮμȓįȚ ȖȚĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ. ȅ
ĮμİȓȕȠȞ İȓĲİ ʌĮțĲȠȪĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ, İȓĲİ
ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘ įȠțȩ.

Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
μİ ĲĮ įȪȠ İȜȐıμĮĲĮ (4) țĮȚ (5).

(3) ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ

(3)

(1) İʌȓʌİįȠ țİȡĮμȚįȓ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
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ȈȤȒμĮ 41

ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ
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ǹțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ

ȈȤȒμĮ 42
Ǿ ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ
ıİ
ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ
įȣȠ țİȡĮμȚįȚȫȞ (2) İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȑȞĮ
ıȤȘμĮĲȓȗİȚ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.
ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ
ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲȠ
țȠȞȓĮμĮ
İʌȓʌİįĮ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ 1 ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲĮ
ȜȠȪțȚĮ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ țȠȓȜȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȩʌȦȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 44.
ȈȤȒμĮ 43

ȈȤȒμĮ 44

Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ
ĲİȖȓįȦȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ, Ș
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĮțȡĮȓĮȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ 7 μİ
ȕĮıȚțȩ
ıȘμİȓȠ
ıĲȒȡȚȟȘȢ
ĲȠ
țĮįȡȩȞȚ
8
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȐȞȦ μİĲȫʌȘ 6
Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, Ș ȠʌȠȓĮ țȜȓȞİȚ țĮȚ ĲȠ țİȞȩ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ.

ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ȟȪȜȚȞȘȢ įȠțȠȪ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ 3, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ĲıȚμȑȞĲĮ μİ ĲȘ įȠțȩ-ıĲȑȥȘȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.

ȈĲȠ ıȤȒμĮ 43 Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ
03-06-02-02 ȆǼȉǼȆ.
4

İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ

5

įȚȠȖțȫμİȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĲȦȞ 15kg/m3

6

μİĲȫʌȘ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ȖȚĮ țȜİȓıȚμȠ ĲȠȣ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.
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ȆȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ

ȈȤȒμĮ 46
ȈȤȒμĮ 45
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȜȐȖȚĮȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ țİȡĮμȚįȚȠȪ-țĮʌȐțȚ (3) ȩʌȠȣ țĮȚ ʌĮțĲȠȪĲĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ İʌȓʌİįȠ țİȡĮμȓįȚ (1) Ȓ
Įʌȩ ȑȞĮ įȚʌȜȩ țİȡĮμȓįȚ (2) ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 42 Ȓ Įʌȩ ȑȞĮ țİȡĮμȓįȚ țĮʌȐțȚ (4).
Ǿ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ıȤȒμĮ 47 (ǹ) Ȓ (Ǻ).
ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ ıȣȞȘșȚȗȩμİȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ μȚĮȢ ıİȚȡȐȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, įȘμȚȠȣȡȖİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȘȢ μİȖȐȜȘȢ μȐȗĮȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.

ȈȤȒμĮ 47
ȈĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİȖȓįİȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ) ĲĮ İȚįȚțȐ
ĲİμȐȤȚĮ 11 ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡȚıĲİȡȐ țĮȚ įİȟȚȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 47ǹ țĮȚ 47Ǻ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȑȖȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ʌ.Ȥ.
-

ıĲȠ ıȤȒμĮ 47ǹ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȑȖȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȐ ıĲȠ ıȤȒμĮ 47Ǻ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȑȖȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ μİĲĮȟȪ įȪȠ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȠȪ.

ȊʌȩμȞȘμĮ 5 (ıȤȘμȐĲȦȞ 47)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

36

ĲİȖȓįİȢ
ıĮȞȓįĮ 100/22 μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ 6 İʌȓ ĲȘȢ 3
ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ʌȐȤȠȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm
ȟȪȜȚȞȠ ıĮȞȓįȦμĮ
ĮμİȚȕȩȞ
İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ȜİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
İȚįȚțȩ ĮțȡĮȓȠ țİȡĮμȓįȚ
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ (μĮįȑȡȚ)
ȣįȡĮȣȜȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
įȚȐĳȡĮȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

30950
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ

A

B

C
ȈȤȒμĮ 48
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ
İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
ʌȠȣ
țĮĲĮȜȒȖİȚ
ʌȜİȣȡȚțȐ ıİ ĲȠȓȤȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȓĲİ μİ ʌȐțĲȦıȘ μİ
țȠȞȓĮμĮ ıİ İȖțȠʌȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, İȞȩȢ
țȠμμȑȞȠȣ țĮĲȐ μȒțȠȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ, İȓĲİ
μİ
ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
įȚʌȜȫȞ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 49.
ȊʌȩμȞȘμĮ 6 (ıȤȒμĮĲĮ 49)

Ǻ

ȈȤȒμĮ 49
ȈĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİȖȓįİȢ, Ș
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐȖȚĮȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȘȢ
İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
įȚʌȜȫȞ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 49ǹ
țĮȚ Ǻ. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ ıțȑȜȠȣȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ țȣȡĲȒ
ȞİȪȡȦıȘ țİȡĮμȓįȚȠ ʌȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țȠʌȒȢ
ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ.

(1) ĲİȖȓįĮ
(2) ıĮȞȓįĮ 100/22 μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ 6
(3) ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm
(4) ȟȪȜȚȞȠ ıĮȞȓįȦμĮ
(5) ĮμİȓȕȠȞ]
(6) İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
țĮȚ 10 ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ
μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ
İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
(13) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȣįȡĮĲμȫȞ
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ȆȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȑȖȘȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȅ.Ȉ.

ȈȤȒμĮ 50
ȈȘμİȚȫıİȚȢ:
1.

2.

ȉȠ ıȤȒμĮ ǹ įȚĮĳȑȡİȚ ĲȠȣ Ǻ μȩȞȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȖȚĮ ıĲĮĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ ĲȠȓȤȠȣ (ıĲȘșĮȓȠ) Įʌȩ ȅ.Ȉ., ĮȣĲȩ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ μȑȤȡȚ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ țĮȚ ȞĮ ıȣȞİȤȚıșİȓ μİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ.

ȊʌȩμȞȘμĮ 7
(1) ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ, (2) ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ, (3) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, (4) șİȡμȠμȩȞȦıȘ, (5)
ĮμİȓȕȠȞ, (6) İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ, (7) ıĮȞȓįĮ 100/22, (8) ĲİȖȓįĮ, (9)İȚįȚțȐ țİȡĮμȓįȚĮ, (10)
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ, (11) ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, (12) ȗȫȞİȢ ĮİȡȚıμȠȪ, (13) ȠȡȖĮȞȚțȩ ȜİʌĲȩ țȠȞȓĮμĮ,
(14) įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, (15) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȈȤȒμĮ 51

ȈȤȒμĮ 52

īȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ (ȜȠȪțȚ), ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ,
ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ ȟȪȜȚȞȠȚ įȠțȠȓ (1) ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȞĮ ȖȓȞİȚ ĲȠʌȚțȐ ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ (5) (İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ) țĮȚ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ μİ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ
ȑȜĮıμĮ (3) ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲĮ ȐțȡĮ, İȓĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ țİȡĮμȓįȚ (2) İȓĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȠ
ȑȜĮıμĮ (4) ıĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȕȜ. țĮȚ ıȤȒμĮ 49 μİ ȑȞįİȚȟȘ 10 țĮȚ 11).
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȠȣ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȅ.Ȉ.

ȈȤȒμĮ 53
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
3,30  L  1,00 m
(P) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ  20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ > 20%
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȈȤȒμĮ 54

ȈȤȒμĮ 55
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠ ȜȠȪțȚ ıĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ

ȈȤȒμĮ 56
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘ

ȈȤȒμĮ 57
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ȊʌȩμȞȘμĮ 8 (ıȤȘμȐĲȦȞ 53 ȑȦȢ 57)
(1)
(2)
(3)
(4)

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĮıĲȐȡȚ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ (ȖȚĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 54, 55) ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ. Ǿ įİȪĲİȡȘ Įʌȩ ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȫıĲİ
ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȚİıșİȓ μİ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ (5). īȚĮ ĲȠ ıȤȒμĮ 56 ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ (ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȒ
ıĲȑȖȘ)
(5) ĳȪȜȜȠ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ Ȓ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ
(6) ʌȡȫĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮȡĳȦĲȒ
(7) įİȪĲİȡȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țȠȜȜȘĲȒ
(8) ıĮȞȓįĮ 100/22
(9) ĲİȖȓįĮ
(10) ǹȞĲȓ ĲȘȢ ıĮȞȓįĮȢ (8) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ įȠțȩȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ Ș țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ
27)
(11) İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ
(12) ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ 22 mm Ȓ Įʌȩ ȞȠȕȠʌȐȞ 22 mm Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 20 mm
(13) ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȓ ĲȠȣ (15)
(14) ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ
(15) ĮțȡĮȓĮ ĲİȖȓįĮ Įʌȩ μĮįȑȡȚ
(16) ĮμİȓȕȠȞ
(17) İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
(18) ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
(19) ȟȪȜȚȞİȢ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 20 mm Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ (ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ İĳ ȩıȠȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȗȫȞİȢ
ĮİȡȚıμȠȪ)
(20) ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ȜȠȪțȚ)
(21) ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ  μİ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȓĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ 15
(22) ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȓ ĲȠȣ 12. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ 20 țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ 11
(23) ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ĲȡĮȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ
(24) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
(25) ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİμĮ
(26) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (FOAMGLASS)
(27) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
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ǼȟȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ İʌȓ μĮȡțȓȗĮȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

3,30  L  1,00 m
(P) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ  20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ > 20%

ȈȤȒμĮ 58
ȈȘμİȓȦıȘ: ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 58 įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȒ ıĲȑȖȘ
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ȈȤȒμĮ 59
ȁİʌĲȠμȑȡİȚĮ "ǹ"

ĲȠμȒ Į – Į
ȈȤȒμĮ 60
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ȊʌȩμȞȘμĮ 9 (ıȤȘμȐĲȦȞ 58 ȑȦȢ 60)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

μĮįȑȡȚ - ĲİȖȓįĮ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ İțĲȩȢ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ 16
ıĮȞȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 100 mm ıĳȘȞȠİȚįȠȪȢ ıȤȒμĮĲȠȢ
ĲİȖȓįĮ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ țȠȜȜȘĲȒ İʌȓ ĲȘȢ 5
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮȡĳȦĲȒ İʌȓ ĲȘȢ 6
țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm
ıĮȞȓįĮ İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ 100/20 mm
ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ İʌȓ ĲȠȣ 9
ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ıİ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ įȠțȠȪ 20 ȫıĲİ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ 6 ȞĮ ıȣμʌȚİıșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮĳȒıȠȣȞ țİȞȩ
ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ 22 mm
ĮμİȓȕȠȞ ȗİȪțĲȠȣȢ
İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȪțĲȠȣ
įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ıİ ĳȪȜȜĮ
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 150 mm ıĲȘȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĲȠ
ȖȦȞȚĮțȩ 26
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ μİ ĲȘȞ μȚĮ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țȠȜȜȘμȑȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ 4
țĮȚ 5
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ  μİ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȓĲĮ
ĮİȡȚıμȩȢ ȗȫȞȘȢ
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 100 mm țĮȚ ȪȥȠȣȢ țĮĲȐ 20 mm μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ 8
țĮȚ 9 ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ 6
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ Ȓ μİμȕȡȐȞȘ PVC
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒ (ȜȠȪțȚ) (ȕȜȑʌİ
ȈȘμİȓȦıȘ)
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ
İʌȓȤȡȚıμĮ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ 15 Įʌȩ ȑȜĮıμĮ 50/5 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ĮȞȐ 60 cm. Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ ȖȦȞȚĮțȒ
İȞȓıȤȣıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ıȤȚıμȒ ĲȘȢ įȠțȠȪ

ȈȘμİȚȫıİȚȢ:
1.

Ǿ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ʌȜĮȖȚĮıĲȩ șȘȜȪțȦμĮ

2.

ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȩıȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȓĲİ İȓȞĮȚ
ʌȐʌȜȦμĮ İȓĲİ ĳȪȜȜĮ, șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ, μİ İʌİȞįȣμȑȞİȢ ĲȚȢ ȓȞİȢ ĲȠȣ μİ ȡȘĲȓȞİȢ, țĮȚ
μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĳȪȜȜȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȚıșȠȪȞ ĲȠȟȚțȐ ĮȑȡȚĮ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțįȒȜȦıȘȢ ĳȦĲȚȐȢ, İȐȞ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲȠ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ).

3.

ȅ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
μİ įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ ıțİȜİĲȠȪ ĲȪʌȠȣ KNAUF Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ.

4.

H İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ İʌȓ ĲȦȞ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ ıİ μȒțȠȢ 2e ȩʌȠȣ e ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. Ǿ İʌȑțĲĮıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ
șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ĲȠ 25 μİ 30% ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ.

5.

ȅ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ  0,5% ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ
ıĲȠμȓȦȞ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ
țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ)

ȈȤȒμĮ 61

ȈȤȒμĮ 62
ȈȘμİȓȦıȘ: Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıİȚȢ  0,5% ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ
ıĲȠμȓȦȞ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ĲȠμȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
ıȤȘμȐĲȦȞ 61, 62)

ȈȤȒμĮ 63

ȈȤȒμĮ 64

ȈȤȒμĮ 65

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ C

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ Ǻ

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ǹ

ȉȠμȒ ȕ-ȕ

ȈȤȒμĮ 66

ȉȠμȒ Į-Į
ȈȤȒμĮ 67

ȉȠμȒ Ȗ-Ȗ
ȈȤȒμĮ 68
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ĲȠμȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
ıȤȘμȐĲȦȞ 61, 62)

ȈȤȒμĮ 69
ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ D

ȉȠμȒ į-į
ȈȤȒμĮ 70
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ȊʌȩμȞȘμĮ 10 (ıȤȘμȐĲȦȞ 61 ȑȦȢ 70)
1

μĮįȑȡȚ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ

2

ȑȜĮıμĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ

3

ıĮȞȓįĮ 100/22 ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ

4

ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

5

ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ

6

ĮμİȓȕȠȞ

7

İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

8

șİȡμȠμȩȞȦıȘ

9

10 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ
11 ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ įȠțȠȪ
12 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
13 ıĮȞȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 100 mm ıĳȘȞȠİȚįȠȪȢ ıȤȒμĮĲȠȢ
14 μĮįȑȡȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮțȡĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ
15 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ țĮĲȐ 20 mm ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘȢ 7
16 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ μİĲĮȕȜȘĲȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ
17 įȚȐĲĮȟȘ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ șȑȡμĮȞıȘȢ ıțȐĳȘȢ
18 įȠțȩȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ
19 İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
20 İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
21 ĳȑȡȠȞ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ Ȓ ĲȘȢ μİĲȫʌȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮȢ «C» ĳȑȡİȚ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
22 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ İʌȑȞįȣıȘȢ
23 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ Ȇ
24 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ μİĲȫʌȘȢ
25 ĳȑȡȠȞ ȑȜĮıμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıțȐĳȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ
26 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ μİ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȓĲĮ
27 ȑȜĮıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ 12
28 ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ 16, 18, 19, 20
29 ȟȪȜȚȞȠȚ ĲȐțȠȚ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ 5 țĮȚ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮİȡȚȗȩμİȞȘȢ ȗȫȞȘȢ

ǿǿǿǿǿǿ İȜĮıĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
31 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
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ȉȠμȒ ȕ-ȕ

ȕ

ȉȠμȒ Į-Į

ȕ
ǵȥȘ țĮĲȐ ǹ
ȈȤȒμĮ 71
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. WALTER MEYER-BOHE «ȈĲȑȖİȢ – ǻȫμĮĲĮ» ǼțįȩıİȚȢ Ȃ.īțȚȠȪȡįĮȢ
2. ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE,
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»

«ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ

3. ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96, Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝʌ.).
4. NFP 31-301 Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement - ȀİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ
5. NFP 31-305

Tuiles canal de terre cuite - ȀİȡĮμȓįȚĮ μİ ȜȠȪțȚĮ – țĮʌȐțȚĮ (ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ)

6. NFP 31-201-1/ǹ3 DTU 40.22
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Ǽȁȅȉ EN 508-1, Ǽȁȅȉ EN 508-2, Ǽȁȅȉ EN 508-3.
ȉĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ μȠȞȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ įȚʌȜȩ, μİ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
įȚĮțȑȞȠȣ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (țĮĲĮıțİȣȒ sandwich).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 287-1

Qualification test of welders. Fusion welding. - Part 1: Steels -- ȆȡȠıȩȞĲĮ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ. ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȒȟİȦȢ. ȂȑȡȠȢ 1: ȋȐȜȣȕİȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 287-2

Qualification test of welders. Fusion welding. - Part 2: Aluminium and alloys - ȆȡȠıȩȞĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ. ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȒȟİȦȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ
țȡȐμĮĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 485-2

Aluminium and aluminium alloys. Sheet, strip and plate. - Part 2: Mechanical
properties -- ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȣĲȠȪ. ĭȪȜȜĮ, ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȂȑȡȠȢ
2: ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 499

Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of
non alloy and fine grain steels. Classification -- ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ μȒ
țȡĮμĮĲȦμȑȞȦȞ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 508-1

Roofing products from metal sheet. Specification for self-supporting products
of steel, aluminium or stainless steel sheet. - Part 1: Steel -- ȆȡȠȧȩȞĲĮ
ıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȋȐȜȣȕĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 508-2

Roofing products from metal sheet. Specification for self supporting products
of steel, aluminium or stainless steel sheet. - Part 2: Aluminium -- ȆȡȠȧȩȞĲĮ
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ıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȜȠȣμȓȞȚȠ
Ǽȁȅȉ EN 508-3

Roofing products from metal sheet. Specification for self-supporting products
of steel, aluminium or stainless steel sheet. - Part 3: Stainless steel -ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 3:
ǹȞȦȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 729-1

Quality requirements for welding. Fusion welding of metallic materials. - Part
1: Guidelines for selection and use -- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
- ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȒȟȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
ȖȚĮ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1172

Copper and copper alloys. Sheet and strip for building purposes -- ȋĮȜțȩȢ
țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ - ĭȪȜȜĮ țĮȚ ĲĮȚȞȓİȢ ȖȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ

Ǽȁȅȉ EN 1185

Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets - Tolerances on shape
and dimensions -- ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ - ĭȪȜȜĮ - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 1418

Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding
and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of
metallic materials -- ȆȡȠıȦʌȚțȩ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǻȠțȚμȑȢ ȑȖțȡȚıȘȢ
ȤİȚȡȚıĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȒȟȘȢ țĮȚ ȡȣșμȚıĲȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȖȚĮ ʌȜȒȡȦȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȘ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 1600

Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of
stainless and heat resisting steels – Classification -- ǹȞĮȜȫıȚμĮ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ
ȤȑȡȚ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıĲȘ șİȡμȩĲȘĲĮ ȤĮȜȪȕȦȞ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1652

Copper and copper alloys. Plate, sheet, strip and circles for general
purposes -- ȋĮȜțȩȢ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ - ǲȜĮıμĮ, ĳȪȜȜĮ, ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ įȓıțȠȚ
ȖİȞȚțȫȞ İĳĮȡμȠȖȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 3269

Fasteners. Acceptance inspection -- ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ǲȜİȖȤȠȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles.
Specifications and test methods -- Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9013

Thermal cutting. Classification of thermal cuts. Geometrical product
specification and quality tolerances -- ĬİȡμȚțȒ țȠʌȒ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ șİȡμȚțȫȞ
țȠʌȫȞ - īİȦμİĲȡȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. țĮȚ

Ǽȁȅȉ EN 10025-2

Hot rolled products of non-alloy structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for flat products -- ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ μȘ
țȡĮμĮĲȚțȠȪȢ įȠμȚțȠȪȢ ȤȐȜȣȕİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10088-2

Stainless steels. - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip of corrosion resisting steels for general purposes -- ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ
ȤȐȜȣȕİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ, ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĲĮȚȞȓİȢ
ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ
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ȋĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ, μİ ıȣȞİȤȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ. -ȉİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
Ǽȁȅȉ EN 10147

Continuously hot-dip zinc coated structural steels strip and sheet. Technical
delivery condition -- ȋĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ
İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȦμȑȞĮ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10666

Drilling screws with tapping screw threads. Mechanical and functional
properties -- ȀȠȤȜȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ıʌİȓȡȦμĮ ıʌİȚȡȠĲȩμȠȣ țȠȤȜȓĮ -

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-3

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems. - Part 3: Design consideration -- ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ
- ȂȑȡȠȢ 3: ǺĮıȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-5

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 5: Protective paint systems -- ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ
- ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-7

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 7: Execution and supervision of paintwork -- ȋȡȫμĮĲĮ
țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 7: ǻȚİȟĮȖȦȖȒ țĮȚ İʌȠʌĲİȓĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȕĮĳȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 13347

Copper and copper alloys. Rod and wire for welding and braze welding -ȋĮȜțȩȢ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ.
ȇȐȕįȠȚ țĮȚ ıȪȡμĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ
μʌȡȠȣȞĲȗȠțȩȜȜȘıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines -- ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ
ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ Įʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮȚ
ĮȜȠȣμȓȞȚȠ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 16426

Fasteners. Quality assurance system -- ȈĳȚțĲȒȡĮȢ - ȈȪıĲȘμĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 12584

Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts.
Terminology -- ǹĲȑȜİȚİȢ ıİ țȠʌȒ μİ ȠȟȣȣįȡȚțȒ ĳȜȩȖĮ, μİ ĮțĲȓȞİȢ ȜȑȚȗİȡ țĮȚ
μİ ʌȜȐıμĮ - ȅȡȠȜȠȖȓĮ.

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories -- īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ
įȠțȚμȫȞ țĮȚ įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
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Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ

ȉĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ (ĳȪȜȜĮ panels) İȓȞĮȚ ĲȦȞ ĮțȠȜȠȪșȦȞ ĲȪʌȦȞ:
Į)

ǻȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ μİ (țȣμĮĲȠİȚįȒ, ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒ ț.Ȝʌ.) ĮȣȜȐțȦıȘ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ (ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ Ȓ μȘ,
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ, ʌȡȠȕĮμμȑȞȠ Ȓ μȘ), ȤĮȜțȩ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ: 0,5 mm ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ ȤĮȜțȠȪ, 0,4 mm ȖȚĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ, 0,8 mm ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ).

ȕ)

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ:
-

ǺȓįİȢ, μʌȠȣȜȩȞȚĮ țĮȚ ʌĮȟȚμȐįȚĮ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ.

-

ǼțĲȠȞȠȪμİȞĮ ȕȪıμĮĲĮ ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘȞ įȚȐȕȡȦıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ.

-

ǾȜİțĲȡȩįȚĮ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

-

ǺȓįİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȤȐȜțȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (Įʌȩ ȠȡİȓȤĮȜțȠ Ȓ ȤĮȜțȩ).

-

ǹȖțȪȡȚĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ (İȞįİȚțĲȚțȫȞ ĲȪʌȦȞ UPAT, HILTI, RAWLBOLT ț.Ȝʌ.).

Ȗ)

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮțμȫȞ (țȠȡĳȚȐįİȢ, ȜȠȪțȚĮ, ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ ț.Ȝʌ.) ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ıȘμİȓĮ
ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ Ȓ ĲİȡμĮĲȚıμȠȪ, ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ț.Ȝʌ.

į)

ȂȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ (İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ).

İ)

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ, ȩĲȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ȠȟİȚįȠĮȞĮȖȦȖȒȢ (ȖĮȜȕĮȞȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ț.Ȝʌ.).

4.2
4.2.1

ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ĭȪȜȜĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ

ȉĮ ʌȡȠĳȓȜ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ İȟȒȢ ȕĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ǹȞĲȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĳȩȡĲȚıȘ ȖȚĮ ĲȠ İțȐıĲȠĲİ ȐȞȠȚȖμĮ.
ǼʌĮȡțȒ ʌĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮ ȠμȕȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ (įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȣȜȐțȦıȘȢ).

ȉĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮĲȑȜİȚİȢ.
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ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȜȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȐȞİȜȢ:
-

-

4.2.2

ȅ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ (ȤȡȦμȠȞȚțİȜȚȠȪȤȠȢ) ȤȐȜȣȕĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ȦıĲİȞȚĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (țȦįȚțȠȓ: Ǽȃ 1.4301-ǹǿSI
304, EN 1.4307-AISI 3041, EN 1.4401-AISI 316, EN 1.4404-AISI 3161) ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ Ȓ
İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, μİ ĲİȜİȓȦμĮ μĮĲ Ȓ ıĮĲȚȞȑ.
ȉȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ įȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ʌȠȣ
ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ

Ǽȁȅȉ EN 10025-2, Ǽȁȅȉ EN 10142, Ǽȁȅȉ EN 10147, Ǽȁȅȉ EN 10088-2, Ǽȁȅȉ EN 10213-4.
4.2.3

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ȤĮȜțȩ

Ǽȁȅȉ EN 1172, Ǽȁȅȉ EN 1652.
4.2.4

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ

Ǽȁȅȉ EN 485-2, Ǽȁȅȉ 1185.
4.2.5

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10666, Ǽȁȅȉ EN ISO 3269, Ǽȁȅȉ EN ISO 16426.
4.2.6

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ – İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-3, Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-5, Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-7, Ǽȁȅȉ EN ISO 1461, Ǽȁȅȉ EN
ISO 14713
4.2.7

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ – ĮȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 25184, Ǽȁȅȉ EN 499, Ǽȁȅȉ EN 12072, Ǽȁȅȉ EN 13347, Ǽȁȅȉ EN 1600.
4.2.8

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ

ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞĮ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȣʌȚțȫȞ İʌȓʌİįȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ĮȣȜĮțȫıİȚȢ, ʌȐȤȘ ț.Ȝʌ.).
4.2.9

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȞİȡȠȤȣĲȫȞ

ȉĮ ĳȪȜȜĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘȢ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȐȤȠȣȢ 0,8 mm, μİ İȜȐȤȚıĲȠ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ gr/dm2 Ȓ μm țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 729-1 Ȓ ȚıȠįȪȞĮμȠ Ǽȃ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ʌȐȤȠȣȢ 1,00 mm (İȜȐȤȚıĲȠ), Įʌȩ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ,
țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȤȦȡȓȢ ȞĮ «țȩȕİĲĮȚ» Ȓ ȞĮ ȟİĳȜȠȣįȓȗİȚ ĲȠ ȤȡȫμĮ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ȤĮȜțȠȪ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ 0,6 mm, İțĲȩȢ ĮȞ Ș μİȜȑĲȘ țĮșȠȡȓȗİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
ȉĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠĳȓȜ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ. ȉȠ ʌȓıȦ ȤİȓȜȠȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μʌȡȠıĲȚȞȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm. Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ıİ cm2, İȐȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıİ m2
(İμʌİȚȡȚțȩȢ țĮȞȩȞĮȢ).
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4.2.10 ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȕȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ İȞ șİȡμȫ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
įȚİȓıįȣıȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ «ıȤȓȗȠȣȞ» ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ȑįȡĮıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑįȡĮıȘȢ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ĳȠȡȑĮ, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȒȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 mm, μİ μȒțȠȢ
ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıȤȫȡȘıȘ ıĲȠ ıțİȜİĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮĲȐ 50 mm İȜȐȤȚıĲȠ ȕȐșȠȢ. ȉȠ ıȪȡμĮ įİıȓμĮĲȠȢ
șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ μĮȜĮțȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ İȞ șİȡμȫ (5 gr/dm2) țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,2 mm, İȞȫ ĲȠ
ıȪȡμĮ μȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, μİ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ 1,8 mm.
4.2.11 ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
șĮ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ, ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ,
ĲȚȢ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲĮ İʌȓıȘμĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ,
ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ Ȓ ʌȡȠμȒșİȚĮ ʌĮȡĲȓįȦȞ țĮȚ Įʌȩ
ȐȜȜȠȣȢ ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ.
ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.3
4.3.1

ȂȑșȠįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ
ȆĮȡĮȜĮȕȒ-ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ (ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ Ȓ μȘ).
ĬĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ, șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ
μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
4.3.2

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ĬĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǲĲȠȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

10

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01:2009

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ,
İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȘȜİțĲȡȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ, ĮȞȣȥȦĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.

Ȗ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĮȞĮȜȩȖȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ
μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 ĳȪȜȜĮ), ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ
μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȈĲĮĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

Ǿ ıĲĮĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ įȚĮįȠțȓįȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲİȖȓįȦȞ). ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȣȥȩμİĲȡȠ, ĲȘ μȠȡĳȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȠȣ șĮ
İʌȚȜİȖİȓ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıȣȞĮȡμȠȖȒȢ, Ș μİȜȑĲȘ șĮ ȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȐȞİμȠ. Ǿ țȜȓıȘ ĮȣĲȒ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 5%.
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ ĲȚμȑȢ țȜȓıİȦȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȓȞȠȣȞ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ĮȞȐ ĲȪʌȠ țĮȚ μȠȡĳȒ panel. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ / ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȠıșİȓ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȠȓțȠȣ, ĲȩĲİ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȠȓțȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.

5.3

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȟİțȚȞȒıȠȣȞ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĭ.ȅ. Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 28 ȘμİȡȫȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ). ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ,
țĮʌȞȠįȩȤȦȞ, ĮİȡĮȖȦȖȫȞ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ įȚțĲȪȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ.
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ), șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ İıȠȤȑȢ ıĲĮ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȦıĲȒ İĳĮȡμȠȖȒ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ț.Ȝʌ., μİĲȐ įİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ
μİ ʌȡȠıȠȤȒ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲȠȪȞ ȕȜȐȕȘ Ȓ ĳșȠȡȑȢ ȠȚ İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞĮĳİȓȢ
İȡȖĮıȓİȢ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ Ȓ ĳșȠȡȑȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ.

5.4

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ İțȐıĲȠĲİ İȓįȠȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ĳİȖȖȚĲȫȞ, șȣȡȓįȦȞ İʌȓıțİȥȘȢ ț.Ȝʌ.
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲȑȖȘ, șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș șȑıȘ ʌȠȣ șĮ İʌȚțĮșȒıȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ȠȚ ȕȠȘșȘĲȚțȠȓ ıțİȜİĲȠȓ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ, ĲȚȢ șȣȡȓįİȢ, ĲȚȢ ȕȐıİȚȢ ȘȜȚĮțȫȞ ıȣȜȜİțĲȫȞ, țİȡĮȚȫȞ
ț.Ȝʌ.
ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ șĮ
İʌȚțĮȜȣĳșȠȪȞ, ȫıĲİ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ ĲİȜȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ. Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ
ıȒμĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ıțİȜİĲȩ ȑįȡĮıȘȢ (ĲİȖȓįİȢ ț.Ȝʌ.).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ
șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ, ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩ.
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©
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ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

5.6

ȉȠȓȤȠȚ ʌȣȡȠįȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȘȞ ıĲȑȖȘ șĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ.
ȆȜĮȓıȚĮ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țİȡĮȓİȢ ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ, ȘȜȚĮțȠȓ ıȣȜȜȑțĲİȢ)
ʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȐȞȦ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ, țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, ĮİȡĮȖȦȖȠȓ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ț.Ȝʌ. ʌȠȣ
İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ Ȓ ȟİĲȡȣʌȠȪȞ ĲȘ ıĲȑȖȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

ȀȠʌȑȢ – ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ – ȠʌȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ țȠʌȒȢ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 9013 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
12584.
ȅȚ țȠʌȑȢ ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ / țȣμĮĲȠİȚįȫȞ ț.Ȝʌ. ĳȪȜȜȦȞ μİ ĲȡȠȤȩ țȠʌȒȢ, ıȚįȘȡȠʌȡȓȠȞȠ Ȓ ĳȜȩȖĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ
įİȞ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ. ǹȞĲȓșİĲĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ıȚįȘȡȠʌȡȓȠȞȠȣ (ıȑȖĮ), Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ țĮȚ
ĮĳȒȞİȚ țĮșĮȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȠʌȒȢ.
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 287-1, Ǽȁȅȉ EN 1418 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 287-2.
īİȞȚțȫȢ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ / ĮʌȩȜȘȟȘȢ ĮȣĲȫȞ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ įȚĮĲȠμȫȞ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȤȠĲȩμȠ, μİ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (țĮȚ țĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ, μİĲȐ
Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ). ȅȡĮĲȐ μĮĲȓıμĮĲĮ įȚĮĲȠμȫȞ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ ĮȞ
ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ įȚĮĲȚșİμȑȞȦȞ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ įȚĮĲȠμȫȞ İʌĮȡțȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ, (ȑıĲȦ țĮȚ
ĮȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıĲİȓ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ).
ȅȚ ȠʌȑȢ țȠȤȜȚȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 20273. ǵȜȠȚ ȠȚ țȠȤȜȓİȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȠμĮȜȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȩʌȠȣ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ șĮ İȓȞĮȚ ĳȡİȗĮȡȚıĲȠȓ. ȅʌȑȢ, İȖțȠʌȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ıĲȡȠĳİȓȢ țȜʌ., șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țȠʌȒȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ
ĮțȡȓȕİȚĮ, ȫıĲİ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲȘ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȞĮ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ
ȐȡĲȚĮ.

5.7

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ ʌȐțĲȦıȘ

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įİȞ ĳȑȡȠȣȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ țĮȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ
ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȚȤȠįȠμȑȢ, ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įĮʌȑįȦȞ ț.Ȝʌ., șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ (ȖȣĮȜȠȤȐȡĲȚıμĮ, ĮμμȠȕȠȜȒ, ț.Ȝʌ.)
țĮȚ șĮ ȕȐĳȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȫμĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ.

5.8

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ μİ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȦ ȩĲȚ ȠȚ ȕĮıȚțȠȓ ĲȡȩʌȠȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲİȖȫȞ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
-
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Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ («șİȡμȒ» ıĲȑȖȘ: Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȩȢ Įʌȩ țȐĲȦ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
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Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(«ȥȣȤȡȒ» ıĲȑȖȘ: Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įİȞ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȩȢ Įʌȩ țȐĲȦ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ İțĳİȪȖİȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ:
-

-

-

5.9
5.9.1

ȈĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ,
ȈĲȠȞ țĮȜȩ ĮİȡȚıμȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İȖțȜȦȕȓȗȠȞĲĮȚ
ȣįȡĮĲμȠȓ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
μȣțȒĲȦȞ țĮȚ İțțȩȜĮȥȘȢ İȞĲȩμȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲĮ ȟȪȜĮ,
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ıĲȑȖȘȢ). Ǿ ȤȡȒıȘ ʌȡȠįȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ panels μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ țĮĲȐ ʌȠȜȪ ĲĮ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮȣĲȐ.
ȈĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, μİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȣȡĮȞĲȠȤȒ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
(ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μȠȞȩʌȜİȣȡȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȒȢ ĲȠȣ μİ ȜĮμĮȡȓȞĮ). ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

ǼȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ («ȥȣȤȡȒ» ıĲȑȖȘ)

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȣįȡȠȡȡȠȒ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țȠȡĳȚȐ μİ ĲȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ
țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ μİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțİȜİĲȩ μİ ʌȡȦĲİȪȠȞĲĮ
ıȣȞįİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ȕȓįİȢ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ ĮȣĲȠțȠȤȜȓȦıȘȢ) țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıȣȞįİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȈĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ İȓșȚıĲĮȚ ĲȠ ȕȓįȦμĮ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ Ȓ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ.
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȡȠįȑȜİȢ İʌİȞįİįȣμȑȞİȢ μİ
ȞİȠʌȡȑȞȚȠ Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ,
șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ (țĮȕĮȜȐȡȘįİȢ) ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ Ȓ μİ ĲȠȞ ıțİȜİĲȩ).
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ μİ ĲȠ ıțİȜİĲȩ, İĳȩıȠȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȚįȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȣ ĲȩȡμȠȣ İȞĲȠȡμȓĮȢ), șĮ ıĲİȖĮȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĮȡμȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ
ĲȠȣȢ ȖȚĮ μȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 İĲȫȞ (ʌĮȡȐȖȦȖĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ț.Ȝʌ. ȣȜȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ / țĮȚ
ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ).
ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıİȦȞ, ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȖȪȡȦ Įʌȩ țĮʌȞȠįȩȤȠȣȢ, ĮȞȠȓȖμĮĲĮ Ȓ
ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣ ȟİĲȡȣʌȠȪȞ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ, ıĲȚȢ μİĲȫʌİȢ, ıĲȠȣȢ ȞİȡȠıĲĮȜȜȐțĲİȢ, ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ț.Ȝʌ.
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Ȓ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ, İȐȞ ĮȣĲȩ ĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ ȀȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
5.9.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ («șİȡμȒ» ıĲȑȖȘ)

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȘȢ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1

ȊʌȠȕȠȜȑȢ

ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μȑıȦ ĭȪȜȜȦȞ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ȊȜȚțȫȞ (ĭ.Ȋ.Ȋ.), ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ İȟȒȢ:
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-
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ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ.
ǹʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμȫȞ İȜȑȖȤȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025.
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȠȖİȖȡĮμμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

ǻİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μȑıȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ.

6.2
-

ǹȞȠȤȑȢ
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ țȠʌȒ șĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN ISO 9013 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 12584.

-

ȀĮμȚȐ ȖİȦμİĲȡȚțȒ ĮȞȠȤȒ įİ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȖȚĮ ĲĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.

-

ĭȪȜȜĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ, ȕȣșȓıμĮĲĮ Ȓ İțįȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

14
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İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 388
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țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

7.3

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ȤȫȡȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȠȓ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ,
ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ (ĲμȒμĮĲĮ ĳȪȜȜȦȞ, ĳȪȜȜĮ μİ ĳșȠȡȑȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ
İȞıȦμȐĲȦıȘ, ȣȜȚțȐ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ), șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ʌİȡȓ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ĮȞȐ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĳȪȜȜȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȫȞ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ
ĳȪȜȜĮ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
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İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ȤȦȡȓȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ μİ ȕȐıȘ ĲĮ țȜȚμĮĲȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ
İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 3 țĮȚ 4).
1.
-

ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
įȚĮȕȡȫıİȦȞ,

-

ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ
İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ, ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ Ȓ ıĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
țİȜȪĳȠȣȢ,

-

ĲĮ ʌȜȑȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ, țĮȚ ĲȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ.

2.

2

ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ

țĮșȠȡȚıșȠȪȞ

-

ȠȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȐ
ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠ ıĲȘȞ ĮȞĲȚĮȞȑμȚȠ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

-

ȠȚ ĲȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ,ȫıĲİ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10088.02 E2

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip for corrosion resisting steels for general and construction purposes ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ, ȤĮȜȣȕįȩʌȜĮțİȢ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ
ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ țĮȚ įȠμȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10029

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions,
shape and mass. ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ, ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ Ȓ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 3 mm - ǹȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ıȤȒμĮĲȠȢ țĮȚ μȐȗĮȢ
7

30988

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10130 Ǽ2

Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery
conditions - ȆȜĮĲȑĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȤȐȜȣȕĮ ȥȣȤȡȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ
ȋĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ, μİ ıȣȞİȤȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ. –ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ:
3.1.1 ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİȖȐȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ İȜȐıμĮĲĮ İȞȚĮȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ μİ
țȪȡȚİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȠ Ȓ țĮμʌȪȜȠ Ȓ țĮȚ μİ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ
ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȪȥȠȣȢ țĮĲȐ ʌȠȜȪ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ.
ȆȐȞĲȠĲİ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ İȞ șİȡμȫ,
μİ ʌȡȩıșİĲȘ Ȓ ȩȤȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮ 1).
3.1.2 īȡĮμμȑȢ ıĲȑȖİȢ
ȅȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 2.
3.1.3 ǺȠȘșȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
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ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȐ ʌȡİıĮȡȚıĲȐ Ȓ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İʌȓʌİįĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĮȣĲȒȢ.
ǹʌȩ țȚȕȦĲȠİȚįȒ Ȓ țȣȜȚįȡȚțȐ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ
ȠȡȚıμȑȞİȢ ȤȡȒıİȚȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮıμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ (ĳȦĲȚıμȩȢ, ĮİȡȚıμȩȢ, įȓȠįȠȚ
ĮȖȦȖȫȞ).
ǹʌȩ ȡĮțȠȡȢ (RACCORDS) ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ǹʌȩ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ıĲȠ ĮȑȡĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.

3.1.4 ǻȚȐįȡȠμȠȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȩȞȚμȠȚ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ Ȓ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ. ȁȩȖȦ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȡȩμȦȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
3.1.5 ȈĲȑȖİȢ ĮʌȜȒȢ Ș įȚʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
1.

ǹʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ: ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲȑȖİȢ ȩʌȠȣ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ ıİ ĳȑȡȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ.

2.

ǻȚʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ: ȩĲĮȞ İʌȓ ĲȘȢ ĮʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĲȪʌȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, İʌȓ ȥİȣįȠĲİȖȓįȦȞ ĮʌȠ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, İįȡĮȗȩμİȞȦȞ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țİȞȩ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

4

ȆȡȠĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ
ıȤİįȚĮıμȠȪ (μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ 4.4 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35))

4.1

īİȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

1.

ȅ ĳȑȡȠȞ ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌĮȡȩμȠȚĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİĲĮȜȜȚțȩȢ, ȟȪȜȚȞȠȢ, ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĮȣĲȫȞ.

2.

ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȓįİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ.

3.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 4).

4.

ǵĲĮȞ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
ʌȡȠȕȩȜȠȣ, ĲȠ μȒțȠȢ ĮȣĲȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 1/10 ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ įȪȠ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ.

5.

ȅĲĮȞ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țȜȓıȘȢ, ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȚȢ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ, ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĳȦĲȚȐȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ). ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ
įȚĮțȠʌȒȢ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮ ıĲȒȡȚȖμĮ (ĲİȖȓįĮ). ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ȜȠȟȒȢ țȠʌȒȢ
ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ, ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ (ĮțμȑȢ) μİ țȜȓıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ȜȠȟȫȢ țȠμμȑȞȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ μİ țȜȓıȘ).
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4.2
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ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, įȚĮıĲȐıİȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ 40 cm șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.

ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ǻȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ:
– įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚİȜİȪıİȚȢ –
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚĮĳĮȞȒ
ĳȪȜȜĮ – ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ
ȓıȠ μİ ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȠȣ
İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ
ǱȜȜİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
1

ȊȥȠȢ
ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ h
(mm)

ǽȫȞȘ țĮȚ țȜȚμĮĲȚțȒ șȑıȘ
ǽȫȞȘ ǿ

ǽȫȞȘ ǿǿ

ĬȑıȘ

ĬȑıȘ

ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ȀĮȞȠȞȚțȒ ǼțĲİșİȚμȑȞȘ ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

h35

5%

5%

5%

5%

5%

5%

h<35

7%

7%

7%

7%

7%

7%

h35

7%

10%1

7%
1

1

1

10%1

7%
1

10%1

1

h<35
10%
10%
15%
10%
15%
15%1
ȅĲĮȞ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ įȚĮĳĮȞȒ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĳȪȜȜĮ ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚİȜİȪıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ, Ȓ İȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȣĲȒȢ, ĲȩĲİ Ș İȜȐȤȚıĲȘ țȜȓıȘ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲȠ 7% μİ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ İȖțȐȡıȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ (ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ):
1.

ǽȫȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĮȞȑμȠȣ VREF
-

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ȤȫȡĮȢ VREF ȓıȘ μİ 30 m/sec Ȓ 108 km/ȫȡĮ.
ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘ șȐȜĮııĮ VREF ȓıȘ

μİ 36 m/sec Ȓ 120,6 km/ȫȡĮ.

(ȕȜȑʌİ 1.2.2 ĮȞĮĳȠȡȐȢ)
2.

ĬȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ (μȘ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ İȞĲȩȢ ʌȩȜİȦȞ țĲȓȡȚĮ).
-

-
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ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȩĳȠȣȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȑμȠȣȢ Ȓ țĲȓȡȚĮ.
ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȓĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 10%.
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ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 10
km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
(ȕȜȑʌİ 1.2.4 ĲȘȢ ȆȡȩĲȣʌȠ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35))

4.3

ȂȑȖȚıĲȠ μȒțȠȢ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ μİ țȜȓıȘ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ μȒțȘ ĲȦȞ 40 m ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ 30 m ȩĲĮȞ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 35 mm.

4.4

ǼȚįȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩĲĮȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ (ıȣȞȒșȦȢ ĲİȖȓįİȢ) įİȞ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįİȢ țĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ. ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ.
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 4.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ 80 mm ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ.

4.5

ȊȖȡȠμİĲȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ

ȅʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 3 țĮȚ 4 įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚıĲȑȖĮıȘ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03, ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȤȫȡȦȞ μİ ȤĮμȘȜȒ țĮȚ μȑıȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ,
įȘȜĮįȒ ȤȫȡȦȞ μİ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȩȞȚμĮ ĮȞȠȚțĲȩ ȣʌȩıĲİȖȠ.

5

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ – ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ

(μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1. ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) ȦȢ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ĮȣĲȒȢ)

5.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ

5.1.1 ǼȜȐȤȚıĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ
0,63 mm μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȠȡȚȗȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10214
5.1.2 ǼȜȐȤȚıĲȠ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
280 N/mm2
5.1.3 ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
1.

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȑȢ μȐȗİȢ 100 gr/m2, 180 gr/m2, 275 gr/m2, 350 gr/m2, 450 gr/m2
ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ İȓȞĮȚ ıĲȘ μȓĮ Ȓ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ ǽ100, ǽ180, ǽ275, ǽ350, ǽ450.

2.

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ – ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 130 gr/m2, 200 gr/m2, 255 gr/m2, ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ İȓȞĮȚ
ıĲȘ μȓĮ Ȓ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ ǽǹ130, ǽǹ200, ǽǹ255.

3.

ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 195 gr/m2 țĮȚ 230 gr/m2, ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ İȓȞĮȚ ıĲȘ μȓĮ Ȓ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ AL195, AL230.

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 4 ȖȚĮ ȠįȘȖȩ İʌȚȜȠȖȒȢ.
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5.1.4 ȆȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȅȚ įȚȐĳȠȡİȢ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȠȚĮ ȩȥȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ. īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ. Ǿ ĲİȜȚțȒ
ȠȡȖĮȞȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡİȢ Įʌȩ PVDF (ĳșȠȡȚȠȣȤȠʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚįȑȞȚȠ) Ȓ Įʌȩ PVC.
ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ μȘ ȠȡĮĲȑȢ ȩȥİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ
ȈȪıĲȘμĮ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ȂİĲĮȜȜȚțȒ (Įʌȩ 4.1.3.1.)
ǽ100

ǽ225 Ȓ ǽǹ200 Ȓ ǹL195

ȅȡȖĮȞȚțȒ (μm)

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 7

ǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 12

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ ȑȦȢ ǿǿǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 25

ǿǿǿ țĮȚ IV

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 35

IV ȑȦȢ VI

PVDF 25

III ȑȦȢ V

PVDF 35

IV ȑȦȢ VI

PVDF 45 ȑȦȢ 60

V țĮȚ VI

PVC 100 ȑȦȢ 200

IV ȑȦȢ VI

5.1.5 ǼʌȚȜȠȖȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ țĮȚ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠȣ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ (ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ-μȠȜȣıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ) ĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ
ʌȓȞĮțĮ 3 ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Įʌȩ ǿ ȑȦȢ V ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2.
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ǿ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ
ǿǿ

ǿ

ǿǿ

(4)

(4)

(4)

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
įȚĮȕȡȦĲȚțȩ

ǿǿǿ

ȊʌĮȓșȡȠȣ
ȩȤȚ
μȠȜȣıμȑȞȘ
ǿǿǿ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ǿǿǿ

ǹȣıĲȘȡȒ
(4)
ǿV

3
km
μİ
10
V

<3
km

(4)

ȂȚțĲȩ

ȆĮȡĮșĮȜȐııȚȠ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

10
km
μİ
20

ǹıĲȚțȩ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȩ

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ

Ǽȁȅȉ

(4)

ǼȚįȚțȒ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ

©

5. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ (4) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĮʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȞȫĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ, Ȓ ȖȚĮ ĮȞȠȚțĲȐ țĲȓȡȚĮ, Ȓ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ʌȡȩıșİĲȘ İʌȓıĲȡȦıȘ μİ İȚįȚțȐ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȐȜİȚȥȘȢ

4. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȠȚ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ İȚįȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

3. įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

2. Ƞ ʌȓȞĮțĮȢ 2 įȓįİȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ

1. ǺȜȑʌİ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.6.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǿ

ǿǿ

ȂȑıȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȋĮμȘȜȒ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣȖȚȑȢ

ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ
țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

ǹȞȦ ȩȥȘ

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮʌȜȒȢ Ȓ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜ. ȆĮȡ. 3.5,
7.2.6 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46 ȑȦȢ 49)

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ

ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ʌȓȞĮțĮ 2 ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ (2) ,(3)

ȀȐĲȦ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ
ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
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5.1.6 ǼʌȚȜȠȖȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣȢ ȩȥȘ μȚĮ ȚıȠįȪȞĮμȘ İʌȓıĲȡȦıȘ
ʌȡȠȢ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ.
-

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 350 gr/m2 įȚʌȜȒȢ ȩȥȘȢ μİ țȦįȚțȩ ǽ 350

-

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ-ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 255 gr/m2 įȚʌȜȒȢ ȩȥȘȢ μİ țȦįȚțȩ ǽǹ 255

-

ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 230 gr/m2 įȚʌȜȒȢ ȩȥȘȢ μİ țȦįȚțȩ ǹL 230

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡİȚȢ ĲȪʌȠȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȚıȠįȪȞĮμȠȚ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: Ǿ İμĳȐȞȚıȘ İȟĮȞșȓıİȦȞ (ȜİȣțȒ ıțȠȣȡȚȐ) ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ȠȟİȓįȦıȘȢ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ
ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ. īȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȡȚıșİȓ ʌĮȡȩμȠȚȠ
ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȟȠįȩ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȖȡĮμμȒ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, įȑȤȠȞĲĮȚ μȓĮ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ĲȘȢ
ȜİȣțȒȢ ıțȠȣȡȚȐȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ μȓĮ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ȩȥȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȐμİıȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ μİ
ȤĮȜțȩ țĮȚ ȖȣμȞȩ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ

13

14

ǿ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ
ǿǿ

ǿ

ǿǿ

(4)

(4)

(4)

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
įȚĮȕȡȦĲȚțȩ

Ƒ ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ (4) ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 3.

- ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

1. ǺȜȑʌİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıȘμİȓȦıȘ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3
ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿ

ǿǿ

ȂȑıȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȋĮμȘȜȒ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣȖȚȑȢ

ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ
țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

ǹȞȦ ȩȥȘ

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮʌȜȒȢ Ȓ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜ. ȆĮȡ. 3.5,
7.2.6 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46 ȑȦȢ 49)

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ

ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ʌȓȞĮțĮ 2 ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ (2) ,(3)

ȀȐĲȦ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ
ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ǿǿǿ

ȊʌĮȓșȡȠȣ
ȩȤȚ
μȠȜȣıμȑȞȘ
ǿǿǿ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ǿǿǿ

ǹȣıĲȘȡȒ
(4)

ǿV

3
km
μİ
10
V

<3
km

(4)

ȂȚțĲȩ

ȆĮȡĮșĮȜȐııȚȠ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

10
km
μİ
20

ǹıĲȚțȩ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȩ

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ

ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009
Ǽȁȅȉ

(4)

ǼȚįȚțȒ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ
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Ǽȁȅȉ

ǻȚİȣȡȚȞȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ȤȫȡȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
1. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣȖȚȑȢ: ĮȣĲȩ ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȤȘμȚțȑȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȑȢ ıȣȞșȑıİȚȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠȣȢ
ȣįȡĮĲμȠȪȢ.
2. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ: ȩĲĮȞ Ƞ ĮȑȡĮȢ țĮȚ ȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȐ ȤȘμȚțȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ
ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲȠ ȤȜȫȡȚȠ Įʌȩ ĲȚȢ țȜİȚıĲȑȢ ʌȚıȓȞİȢ, İȡȖĮıĲȒȡȚĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȟȪȜȠȣ,
μİĲȐȜȜȠȣ, ȣĳĮıμȐĲȦȞ μİ ȥİțĮıμȩ, țȜİȚıĲȠȓ ıĲȐȕȜȠȚ.
3. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ W ıİ gr/ȫȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ȡȣșμȩ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȃ ıİ m3/ȫȡĮ įȘȜĮįȒ W/N ıİ gr/m3. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ
İȞȚĮȓȦȞ țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȦȞ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ), ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:
-

ȋȫȡȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N  2,5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ.

-

ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2.5 < W/N  5,0 gr/m3.

-

ȋȫȡȠȢ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 5,0 < W/N  7,5 gr/m3.

-

ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N > 7,5 gr/m3.

ȀĮĲȐĲĮȟȘ țĲȚȡȓȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ.
ǻȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĲȚȡȓȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȠȓțȘıȘȢ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ȩĲȚ ȠȡȚıμȑȞĮ țĲȓȡȚĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ ȤȫȡȠȣȢ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȠʌȩĲİ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ.
-

ȀĲȓȡȚĮ μİ ȤĮμȘȜȒ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
-

-

-

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȐ țĲȓȡȚĮ

-

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ȣįȡĮĲμȠȓ

ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ
-

-

ȂȘ țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȚ ȤȫȡȠȚ ȖȡĮĳİȓȦȞ, țĮĲȠȚțȓİȢ μİ İȜİȖȤȩμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȚȤμȒȢ

ȈȤȠȜȚțȐ țĲȓȡȚĮ țĮȚ İμʌȠȡȚțȐ țȑȞĲȡĮ İĳ’ ȩıȠȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ
ȀĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ȩʌȠȣ șİȡμĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ȩȜȠȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ ȤȫȡȦȞ

ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĮȜȜȐ μİ įȚĮȜİȚʌȠȪıĮ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
-

ǹșȜȘĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ μİ țȠȚȞȩ

-

ȀĲȓȡȚĮ ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ (ĮȓșȠȣıİȢ șİĮμȐĲȦȞ, ĮȓșȠȣıİȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȤȡȒıİȦȞ).
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ǻȚİȣțȡȚȞȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
1. ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ ȣʌĮȓșȡȠȣ ȩȤȚ μȠȜȣıμȑȞȘ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ İțĲȩȢ įȠμȘμȑȞȠȣ ȚıĲȠȪ ȩʌȠȣ įİȞ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ
įȚĮȕȡȦĲȚțȐ ĮȑȡȚĮ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ țİȞĲȡȚțȑȢ șİȡμȐȞıİȚȢ μİ μĮȗȠȪĲ).
2. ȀĮȞȠȞȚțȒ ĮıĲȚțȒ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ıİ ʌİȡȓȤȦȡĮ ʌȩȜİȦȞ, țȠȞĲȐ ıİ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȩʌȠȣ ĲĮ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ȠȚ țĮʌȞȠȓ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȡȪʌĮȞıȘ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ʌȘȖȒ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȜȩȖȦ ȑȞĲȠȞȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ įȣıμİȞȫȞ ȤȘμȚțȫȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.
3. ǼȞĲȠȞĮ ȡȣʌȠȖȩȞȠȢ ĮıĲȚțȒ țĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȚ ȡȪʌȠȚ İȓȞĮȚ ʌȘȖȒ
įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ įȚȣȜȚıĲȒȡȚĮ, İȡȖȠıĲȐıȚĮ ȜȚʌĮıμȐĲȦȞ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ,
ȤĮȡĲȚȠȪ).
4. ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ ʌĮȡȐțĲȚĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
-

ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ įȠμȘμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 10 ȑȦȢ 20 km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.

-

ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ įȠμȘμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 3 ȑȦȢ 10 km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.

-

ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ įȠμȘμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȕȐșȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ 3 km ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȐμİıȘ
ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȣįȡĮĲμȠȪȢ țĮȚ ıĲĮȖȠȞȓįȚĮ șĮȜĮııȚȞȠȪ ȞİȡȠȪ.

5. ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ μȚțĲȒ: ʌĮȡȐțĲȚĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 2 țĮȚ 3.

5.2

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ

(μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2. ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ǿ ĮȣĲȒȢ)
ȉĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10130, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10142, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10214.
5.2.1 ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ įȚĮȕȡȫıİȦȞ
1.

Ȃİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.1.3 țĮȚ 5.1.4.
ȈĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ țȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ μİ ȤȡȫμĮ ʌȜȠȪıȚȠ ıİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȚįȚțȩ ĮıĲȐȡȚ țĮȚ
μİ ʌȡȩıșİĲȠ İȚįȚțȩ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ.

2.

Ȃİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ.

3.

Ȃİ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ȑȤȠȣȞ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ 5.1.3 İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ǽ100 μİ
ʌȡȩıșİĲȘ İʌȓıĲȡȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ ĮıĲȐȡȚ ʌȐȤȠȣȢ 5 μm ȑȦȢ 10 μm ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ
ĲİȜȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ țȩȜȜȘıȘȢ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ μİ İȚįȚțȩ ȤȡȫμĮ ʌȜȠȪıȚȠ ıİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĲȠ įȚțȩ ĲȠȣ ĮıĲȐȡȚ. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İȚįȚțȩ
ȤȡȫμĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ.
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Ȃİ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ
Ǿ İȞĮʌȠĲȚșȑμİȞȘ μȐȗĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ıİ țȐșİ ȩȥȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 300 gr/m2.
Ǽʌȓ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ
ĮıĲȐȡȚ.

5.2.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ȉȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 0,75 mm. ȆȐȞĲȦȢ ıĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ ȖȚĮ țȠȜȜȒıİȚȢ.
Ǿ ȩȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ĲȠȣ șȘȜȣțȫμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
5.2.3 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ (Ǽȉ)
5.2.3.1 īȡĮμμȚțȐ ʌȡİıĮȡȚıĲȐ Ȓ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ ĲİμȐȤȚĮ
1.

ȉİμȐȤȚĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ ȖȦȞȓĮ μİ İȖțȠʌȑȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ μİȖȐȜȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ
ǻȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓʌİįĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, ȣʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ĮıȣȞȑȤİȚĮȢ ĮȣĲȒȢ.
ȅȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĳȑȡȠȣȞ İȖțȠʌȑȢ țĮȚ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȚȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ șȘȜȣțȫıȠȣȞ
ıĲȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ǺȜȑʌİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ĲĮ Ǽȉ μİ țȦįȚțȠȪȢ Ǽȉ1 ȑȦȢ Ǽȉ6 țĮȚ Ǽȉ29.

2.

ȉİμȐȤȚĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ ȖȦȞȓĮ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ μȓĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȩμȠȚİȢ μİ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲİμȐȤȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ (ʌ.Ȥ. ĲȠ Ǽȉ1Į țĮȚ Ǽȉ3Į) Ȓ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ıĳȡĮȖȚıșȠȪȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ĲĮ Ǽȉ5Į, Ǽȉ6Į.
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ȣʌȐȖİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ Ǽȉ16 ʌȜȘȞ ȩμȦȢ įİȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȜȜȐ Įʌȩ
įȪȠ ȟİȤȦȡȚıĲȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ.

3.

ȉİμȐȤȚĮ μȚĮȢ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȦȞ
ȅĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮıȣȞİȤİȓĮȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ μİĲȫʌȘȢ ıĲȚȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ǺȜȑʌİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ĲĮ Ǽȉ9 ȑȦȢ Ǽȉ15, Ǽȉ30, Ǽȉ31.

4.

ȉİμȐȤȚĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȦȞ μİ ʌİȡıȓįİȢ țĮȚ İȖțȠʌȑȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ.
ǺȜȑʌİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȡĮįİȓμĮĲȠȢ ĲĮ Ǽȉ17 ȑȦȢ Ǽȉ19.

5.

ȉİμȐȤȚĮ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ įȚʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ
(ȕȜȑʌİ Ǽȉ25 ȑȦȢ Ǽȉ28).
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 2.5-2 țĮȚ 6.2.6 ȦȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46 ȑȦȢ 49 ȩʌȠȣ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȠȣ įȚʌȜȠȪ ıțİȜİĲȠȪ μİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ, ȩĲĮȞ Ș ıĲȑȖȘ ȑȤİȚ įȚʌȜȒ İʌȐȜȜȘȜȘ
İʌȚıĲȑȖĮıȘ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȩʌȠȣ İțİȓ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
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5.2.3.2 ȉİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ
ȅȜĮ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ Ȓ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ μİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ
ĳȑȡȠȣȞ μȓĮ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ μİ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚțĮșİȓĲĮȚ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ
ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ ĲȘ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮ ȠʌȒ
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ʌȜĮțȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 10 cm ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
Ǽʌȓ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȜĮțȫȞ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ Ȓ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μȘȤĮȞȚțȐ.
1.

ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țȜİȚıĲȐ ȠȡșȠȖȦȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 12 cm, Ȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ įȚĮ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ĮȖȦȖȠȓ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ20, Ǽȉ21, Ǽȉ23)

2.

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮİȡȚıμȠȪ, ĳȦĲȚıμȠȓ (șȩȜȠȚ) țĮĲĮʌĮțĲȑȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ țĮʌȞȠȪ Ȓ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ ıĲȘȞ
İʌȚıĲȑȖĮıȘ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ37 ȑȦȢ Ǽȉ39)

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ İȓȞĮȚ:
-

-

-

-

ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲĮ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȩĲĮȞ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ
ĮȣĲȒȢ ʌȜİȣȡȐ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 40 cm,
ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ μİ țĮʌȑȜȠ (Ǽȉ22),
Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȚįȚțȒȢ «ĲıȚμȠȪȤĮȢ» ʌȡȠμȒșİȚĮȢ
İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ20)
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ «ĳȜȐĲȗĮȢ» țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮȚ ĮȣĲȒ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ «ĲıȚμȠȪȤĮ» ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ21)
Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȜĮțȫȞ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȚĲıȓȞȚĮ (įȚȠȖțȦμȑȞȠȣȢ
ȒȜȠȣȢ μİ İĳİȜțȣıμȩ) ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐ 50 mm.

ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ 5.2.3.2.-1 İȓȞĮȚ Ș ʌȜȐțĮ μİ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İʌȓʌİįȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ İįȡĮıșİȓ İʌȓ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ įȪȠ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȉ22.
ȅȜİȢ ȠȚ ıĲİȖĮȞȑȢ țȠȜȜȒıİȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ țĮııȓĲİȡȠ țĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȤȡȫμĮĲȠȢ
ʌȜȠȪıȚȠȣ ıİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ, ıĳȡĮȖȚȗȩμİȞȠȣ μİ ĮțȡȣȜȚțȩ ȤȡȫμĮ.
5.2.3.3 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ Ǽȉ20, Ǽȉ22, Ǽȉ23
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 15)

5.3

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (manchons) ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Ș ȡȐȕįȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 24 Ǽȉ40ǹ țĮȚ Ǽȉ40Ǻ)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȐ İȜĮıĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌĲȣȤȦĲȒȢ ʌȣȡĮμȠİȚįȠȪȢ μȠȡĳȒȢ, įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ ȪȥȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ įȚİȡȤȩμİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȠȜȜȘșİȓ (ȕȠȣȜțĮȞȚȗĮȡȚıșİȚ) ıİ
ĲİĲȡȐȖȦȞȘ Ȓ țȣțȜȚțȒ ȕȐıȘ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, įȣȞȐμİȞȠ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ȉȠ İȜĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ, İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 2 mm țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ:
-

-

18

Įʌȩ EPDM
+120 ȠC,

(ethylene-propylene-diene-monomere)

ĮȞĲȠȤȒȢ

ıİ

ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ İȜĮıĲȚțȩ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ –70ȠC ȑȦȢ +225 ȠC.

șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

–50ȠC

ȑȦȢ
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ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ İȓȞĮȚ:
-

-

ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ μȓĮ μȠȞȒ ȞİȪȡȦıȘ,
ĲȠ İȞĮʌȠμȑȞȠȞ ʌȜȐĲȠȢ ȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ, ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ, ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 cm,
ȞĮ μȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȠȞĲȐ ıİ İȞȫıİȚȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ įȪȠ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ ĲȠ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ
țĮȜȪʌĲİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ,

-

ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6,3 mm μȒțȠȣȢ 22 mm,

-

ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.

5.4

ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ Įʌȩ μȘ μİĲĮȜȜȚțȐ ȣȜȚțȐ

(ȕȜȑʌİ Ǽȉ34)
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ȣȜȚțȐ İȞȚıȤȣμȑȞĮ İȟȦĲİȡȚțȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ĲȪʌȠȣȢ:
-

ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,

-

ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.

5.5

ĭȪȜȜĮ įȚĮȣȖȒ ʌȠȜȣıĲİȡȚțȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ μİ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ (prv)

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ μȒțȠȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ
ĲȠȣ 1,50 m.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.2.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĳȪȜȜȦȞ.

5.6

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ (İȟ)

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4 țĮȚ ĲȠ 1.2.2.9 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
5.6.1 īİȞȚțȐ
ǵȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕĮıȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:
-

ȆȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ țȠȡȣĳȑȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.

-

ȆȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.

-

ȆȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȡĮĳȑȢ.

ȀȐșİ ĲȪʌȠȢ (Ǽȟ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒșȘıĮȞ μİ ȕȐıȘ ıȤİĲȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ Ȓ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ ȂİȜȫȞ ǼǼ (ȩĲĮȞ įİȞ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ) ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ:
-

-

ǼȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ıĲȚȢ țȠȡȣĳȑȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, Ȓ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 90 daN (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ȀȐμȥȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ (ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ) μȒțȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 70 mm ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ įȠțȚμȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȑȞĮȡȟȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ, ʌȡȠĲȠȪ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μȚĮ μİĲĮțȓȞȘıȘ:
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ȉȦȞ 11 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ μȒțȠȣȢ t 70 mm țĮȚ 90 mm.

-

ȉȦȞ 17 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ μȒțȠȣȢ t 90 mm.

©
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īȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ȕȓįĮȢ, ĲȠ μȑȖȚıĲȠ țĮĲĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ȇ įȠțȚμȒȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 30 daN
ȖȚĮ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ Ǽȟ10, Ǽȟ12, Ǽȟ13 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ȓ ȖȚĮ «ĲĮțȐȡȚıμĮ» ȫıĲİ
ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșȠȪȞ μİ ĲȠ ıĳȓȟȚμȠ ĲȦȞ ȕȚįȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țȠȡȣĳȒȢ ĲȠȣȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ Ǽȟ12 ʌȠȣ İȓȞĮȚ Įʌȩ
μİĲĮȜȜȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ȕȓįĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ:
-

-

-

ǹʌȩ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10142) ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 0,75 mm țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ǽ275.
ǹʌȩ țȡȐμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (1200 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 573-1) ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ
1 mm.
ǹʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĮȣĲȩ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ POLYCHLOROPRENE, Ȓ POLYETHYLENE Ȓ PVC.

5.6.2 ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ (Ǽȟ) ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ Ȁ1 – Ȁ2 ĲȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)
5.6.2.1 Ȉİ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ
1.

2.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ7, Ǽȟ8.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 8 mm.

-

ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȠ ȟȪȜȠ: 50 mm.

-

ȊȜȚțȩ: ȤȐȜȣȕĮȢ μİ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ 450 gr/m2 ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 6,3 mm.

-

ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȠ ȟȪȜȠ: 50 mm.

-

ȊȜȚțȩ: İȞșȡĮțȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

5.6.2.2 Ȉİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ
1.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μʌȠȣȜȩȞȚĮ – ȐȖțȚıĲȡĮ Ǽȟ11 μİ İȜȚțȫıİȚȢ ıĲȠ ȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 7 mm.

-

ȂȒțȠȢ: ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ĲİȖȓįĮȢ.

-

2.

ȊȜȚțȩ: ȤȐȜȣȕĮȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 500 ȃ/mm2 μİ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ 450 gr/m2, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ
ȤȐȜȣȕĮȢ.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȖțȡȐĳİȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ Ǽȟ2 (ȖȚĮ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ) Ȓ Ǽȟ5 (ȖȚĮ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ).
ȈȣȞįȣĮıμȩȢ μʌȠȣȜȠȞȚȠȪ țĮȚ ȜȦȡȓįĮȢ İȜȐıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįĮȢ: 28 mm.

-

ǼȜȐȤȚıĲĮ ʌȐȤȘ: 1,5 mm ȩĲĮȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĳĲİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 65 mm.
2,0 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 65 mm.
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-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ȕȓįĮȢ: 7 mm.

-

ȊȜȚțȩ ȜȦȡȓįĮȢ: ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ǽ275 gr/m2.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Eȁȅȉ Ǽȃ 10088-2.

3.

ȆĮȟȚμȐįȚĮ țİĳĮȜȒȢ ȖȚĮ ĲĮ 1 țĮȚ 2 (Ǽȟ 16)
ǻȚĮμʌİȡȒ Ȓ ĲȪĳȜĮ
ȊȜȚțȩ: ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȞ șİȡμȫ ȕȐȡȠȣȢ ȖĮȜȕȐȞȚıȘȢ 450gr/m2
ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ

4.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 5,5 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ.
6,3 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ.

-

-

ȂȒțȠȢ: ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȩĲĮȞ įȚĮʌİȡȞȐ ĲȘȞ ĲİȖȓįĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ
μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȩ ĲȘȢ.
ȊȜȚțȩ: ȑȞĮȢ șȡĮțȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ μİ İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

5.

ȀĮȕĮȜȐȡȘįİȢ μİ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ȀĮȕĮȜȐȡȘįİȢ ʌȡİıĮȡȚıĲȠȓ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ĮȖțĮȜȚȐȗİȚ ĲȠȞ țȐșİ ĲȪʌȠ ȞİȪȡȦıȘȢ
-

(Ǽȟ 3-1).

ȊȜȚțȩ: ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ μİ ǽ350 gr/m2 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10142.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10088.02 Ǽ2.
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 1,0 mm ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 573-1 Ǽ2.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (Ǽȟ 3-4).
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ 18 mm.
YȜȚțȩ: ȐțĮμʌĲȠ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ ʌȐȤȠȣȢ t3 mm ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ 55 ȑȦȢ 65 DIDC (įȚİșȞȑȢ μȑĲȡȠ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ȕȠȣȜțĮȞȚıμȑȞĮ İȜĮıĲȚțȐ).
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȐȤȠȣȢ t4 mm μȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ.

6.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
-

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ.
-

-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 18 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ (Ǽȟ 3-2) țĮȚ 16 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ țȦȞȚțȒ
(Ǽȟ 3-3).
ȊȜȚțȩ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (Ǽȟ 3-4).
ǼȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 18 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 3 mm Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ 55 ȑȦȢ 65 DIDC.
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ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ǹȣĲȠĲİȜȒ ĲİμȐȤȚĮ μİĲĮȜȜȚțȒȢ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ȡȠįȑȜĮȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ
ȕȠȣȜțĮȞȚȗȐȡȚıμĮ (Ǽȟ 3-5 țĮȚ Ǽȟ 3-6).
-

ȂİĲĮȜȜȚțȩ μȑȡȠȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.1.

-

ǼȜĮıĲȠμİȡȑȢ μȑȡȠȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.2.

ȈǾȂǼǿȍȈǾ (ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ):
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮȞĲȓ ĲȦȞ țĮȕĮȜȐȡȘįȦȞ, μȩȞȠ ıİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĳȠȪȡȞȠȣ, ʌȐȤȠȣȢ İȜȐıμĮĲȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,88 mm, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ȞİȪȡȦıȘȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ țĮĲȐ 10 mm ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
5.6.3 ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ (Ǽȟ) ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ıİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ Ȁ3-Ȁ4 ĲȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)
1.

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.2-4.

2.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.2-6.

3.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ĮȣĲȠĲİȜȒ ĲİμȐȤȚĮ).
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.6-7.

5.6.4 ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ (Ǽȟ14, Ǽȟ15) ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȡĮĳȒ (μİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ Ȁ5 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
-

-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ: 4,8 mm
ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ: 19 mm μİ ĲȘȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ıİ μȒțȠȢ ȓıȠ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ.
ȊȜȚțȩ: ȑȞĮșȡĮțȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ μİ İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

6

ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)

6.1

īİȞȚțȑȢ țȠȚȞȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȈĲȚȢ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ μȚĮȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ, ĲĮ ȜȠȪțȚĮ, ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ĲȚȢ
ʌȡȩıșİĲİȢ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ, ĮİȡȚıμȠȪ
įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ.
6.1.1 ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȞ – İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
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ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ:
-

İʌȓ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ȑȞȞȠȚĮ,

-

İʌȓ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ (ĲİȖȓįȦȞ) țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ȑȞȞȠȚĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 5 ȑȦȢ 7).

6.1.2 ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ȑȞȞȠȚĮ
īȚĮ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȠȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ǲĲıȚ ȖȚĮ țȜȓıȘ:
-

ȂİĲĮȟȪ 7 țĮȚ 10% Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ t 300 mm

-

ȂİĲĮȟȪ 7 țĮȚ 15% Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ t 200 mm

-

ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 15% Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ t 150 mm

6.1.3 ĬȑıȘ ȐȟȠȞĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.1.2
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȚıșȘĲȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 5 ȑȦȢ 7).
6.1.4 ȆȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.1.2
ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μȒțȠȣȢ μİĲĮȟȪ 150 țĮȚ 200 mm ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıʌȠȖȖȫįȘ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȘ ĲĮȚȞȓĮ ʌȠȣ įȚȠȖțȠȪĲĮȚ ȩĲĮȞ Įĳİșİȓ İȜİȪșİȡȘ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5, 6, 7 ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ
ĳȪȜȜȠȣ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ș ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ μİ
μĮıĲȓȤȘ.
6.1.5 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ țȠʌȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ țȠʌȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ȑȞĮ İȜĮĳȡȩ ĲȡȩȤȚıμĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȞĲĮ ıĲȘȞ ĮțμȒ ȥȒȖμĮĲĮ țȠʌȒȢ (ȖȡȑȗȚĮ). ǼȣșȪȢ
ȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ, ĲĮ țȠμμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ ȤȡȫμĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ıĲȘ μȐȗĮ
ĲȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 92% ıțȩȞȘ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ țĮȚ ȑȞĮ ȤȡȫμĮ ȩμȠȚȠ μİ ĲȘȞ ȣĳȚıĲȐμİȞȘ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȠȣ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İȞ ȥȣȤȡȫ.

6.2

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

6.2.1 īİȞȚțȐ
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ıĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ
ıĲİȡİȦșİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȡĮĳȑȢ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ȩʌȦȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 8 ȑȦȢ 12) μİ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĮĳȠȪ ȜȐȕȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȠ oȜȚțȩ ʌȡȠȢ ıĲİȡȑȦıȘ ʌȐȤȠȢ ĳȪȜȜȦȞ ȦȢ
țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲİμĮȤȓȦȞ (μȠȡĳȒ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ʌȐȤȠȢ ĮȞĲȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ).
1.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ (Ǽȟ9) ıİ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 4 ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ.

2.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȡȪʌȘμĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıİ įȚȐμİĲȡȠ İʌĮȣȟȘμȑȞȘ țĮĲȐ 1 mm
ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ.
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3.
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ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ȕȚįȫȞ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.

4.

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ȥȘȖμȐĲȦȞ (ȖȡȑȗȚĮ)
ȉĮ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞĮ șİȡμȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ȥȒȖμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ. Ǿ
ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȠȟİȓįȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.

5.

ǼʌȚȜȠȖȒ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 5)
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ǼʌȚȜȠȖȒ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

ǼȓįȠȢ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ

ĬȑıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȄȪȜȠ

ȋȐȜȣȕĮȢ
ıțȣȡȩįİμĮ
ȟȪȜȠ (1)

ȋȐȜȣȕĮȢ Ȓ
ıțȣȡȩįİμĮ
(2)

ȀȠȡȣĳȒ
ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȀȠȡȣĳȒ
ȞİȣȡȫıİȦȞ
ǹȞȐμİıĮ ıĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȉȪʌȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ıĲİȡȑȦıȘȢ

ȀĮȕĮȜȐȡȘȢ +
ȡȠįȑȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Ǽȟ3.1 +Ǽȟ3.4

ȇȠįȑȜĮ
İʌȓʌİįȘ +
ȡȠįȑȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Ǽȟ3.2 +
Ǽȟ3.4

ȈȤȒμĮĲĮ 8, 9

ȈȤȒμĮĲĮ 1011-12

ȇȠįȑȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ȕȠȣȜțĮȞȚȗĮȡȚıμȑȞȘ
μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
țİĳĮȜȒ – ȡȠįȑȜĮ
Ǽȟ3-5
ȈȤȒμĮĲĮ 10-11-12

ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ

Ɣ

ŷ

ŷ

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ
ȖȚĮ ȟȪȜȠ

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

ȂʌȠȣȜȩȞȚĮȐȖțȡȚıĲȡĮ+ʌĮȟȚμȐįȚ

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

ǼȚįȚțȑȢ ȕȓįİȢ μİ
ĮȞĮįȚʌȜȠȪμİȞȠ
ȑȜĮıμĮ Ǽȟ2, Ǽȟ5 (5)

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

ŷ

Ɣ (2)

Ɣ

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ

ǻȚİȣțȡȚȞȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 5
1.

24

ȉĮ Ǽȟ 2 țĮȚ Ǽȟ 5 ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ:
-

Ǿ ĲİȖȓįĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ (įȚʌȜȩ ĲĮĳ), Ȓ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ țȠȚȜȩįȠțȠȢ ȠʌȩĲİ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ.

-

Ǿ ĲİȖȓįĮ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞȘ ȠʌȩĲİ ȕȚįȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȑȜĮıμĮ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȘȢ įȠțȠȪ.

2.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȕȓįİȢ μİ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

3.

ǵĲĮȞ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 4.

4.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ İʌĮĳȒȢ Ǽȟ 3-2 țĮȚ Ǽȟ 3-3 ĮĳȠȡȐ μȩȞȠ ĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĳȠȪȡȞȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 0,88 mm țĮȚ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ
ʌȡȠıĮȣȟȘμȑȞȠ țĮĲȐ 10 mm.
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ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ Ǽȟ 2 țĮȚ Ǽȟ 5 ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓ ĲȦȞ μʌȠȣȜȠȞȚȫȞ ĮȖțȓıĲȡȦȞ Ǽȟ
11 ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.

6.2.2 ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ
6.2.2.1 ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
1.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ǽȟ 10, Ǽȟ 12, Ǽȟ 13 ȩĲĮȞ:
-

-

2.

ȈĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ μȓĮ ȞİȪȡȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗİȚ ıĲȠ
ʌȩįȚ ĲȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İįȡĮıșİȓ ıĲȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ įȚĮȣȖȒ ʌȠȜȣıĲİȡȚțȐ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĳȪȜȜĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ μİȚȦμȑȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ įȣȞȐμİȚȢ ʌȠȣ İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȕȓįȦμĮ
ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ:
-

19 mm ȩĲĮȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ʌȜĮțȫȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 12 m

-

25 mm ȩĲĮȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 12 țĮȚ 15 m

6.2.2.2 ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ
1.

ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ
ȉĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ 8 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ıĳȣȡȓ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıțȠȪȞ ʌȚȑıİȚȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ȩĲĮȞ ĲȠ țȐȡĳȦμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȑȤȡȚȢ ĲȑȡμĮĲȠȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ, Ș
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĳȐıȘ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȜİȚįȓ.
ȉĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ 7 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȓįȦμĮ țĮȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ
țĮĲȐ 10 mm țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȜİȚįȓ.

2.

ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ ȐȖțȚıĲȡĮ Ǽȟ 11 – ǹȖțȡȐĳİȢ Ǽȟ 2 – Ǽȟ 5
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĮȣĲȠȓ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩıȚμȠȚ ıĲȘ μȠȡĳȒ
țĮȚ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĲİȖȓįĮȢ.
ȉĮ ıĲİȜȑȤȘ ĲȦȞ μʌȠȣȜȠȞȚȫȞ – ĮȖțȓıĲȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ (ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ
țȠȡĳȚȐįİȢ).

3.

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠȣ țĮĲıĮȕȚįȚȠȪ μİ įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȩμĮĲȠȣ ıĳȚȟȓμĮĲȠȢ
(ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ) Ȓ μİ įȚȐĲĮȟȘ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ İȚıȤȫȡȘıȘȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ
μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ μȚĮ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞȘ ȕȓįĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȠȓȖİȚ ȞȑĮ ȠʌȒ, įȚĮμȑĲȡȠȣ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȞȑĮ ȕȓįĮ ʌȠȣ șĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ ȞȑĮ ȡȠįȑȜĮ, įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘ țĮĲȐ 3 mm țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ.

4.

ǼȟĮıțȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ İʌȓ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Ǿ ʌȓİıȘ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ıĲȘ ȡȠįȑȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ İʌĮĳȒȢ (Ǽȟ 3-2 țĮȚ Ǽȟ 3-3) șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȠȪĲĮȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ, ȠȪĲİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ μȘ įȚĮȡȡȑİȚ İțĲȩȢ ȡȠįȑȜĮ İʌĮĳȒȢ (ıȤȒμĮ 13-3).
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6.2.3 ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 6.
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȃİȣȡȫıİȚȢ

ȉİȖȓįİȢ

ǹțȡĮȓĮ
ȞİȪȡȦıȘ

ȀȐșİ ĲİȖȓįĮ

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ

Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ
Ș ʌȡȠĲİȜİȣĲĮȓĮ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ȜȠȪțȚ,
țȠȡĳȚȐ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȅȚ ȐȜȜİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȈĲİȡİȠȪĲĮȚ μȚĮ
İȞįȚȐμİıȘ
ȞİȪȡȦıȘ (1)

ȀȪȡȚİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

(2)

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
țȪȡȚȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ
ıĲȘȞ țȜȓıȘ

Ǽʌȓ ĲȦȞ
İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

(1)

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȜȫȞ İȞįȚȐμİıȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȈĲİȡİȠȪĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ĲİȖȓįĮ İȓĲİ Ș
ĮȟȠȞȚțȒ ȞİȪȡȦıȘ, İȓĲİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
(2)

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, Ș țȪȡȚĮ ȞİȪȡȦıȘ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ μİ μȓĮ
ıĲİȡȑȦıȘ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 250 mm.

ȆĮȡĮĲȒȡȘıȘ: ǵĲĮȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ țȩȕȠȣȞ įȪȠ țȪȡȚİȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ țȩȕȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲİȢ ıĲȚȢ
țȪȡȚİȢ.
6.2.4 ȆȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮțȡȚȕȒȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.4.3.2 ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ, ȫıĲİ
ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȩȜİȢ ȠȚ țȪȡȚİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ:
-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠ-ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ.

-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠ-ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȑȞĮȞ ĮʌȜȩ țȠȡĳȚȐ.

-
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Ȉİ țȐșİ ĲİȖȓįĮ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 1,0 m İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȠȣ ĲĮ ȞİȡȐ įİȞ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ
ıİ ĮȣĲȩ (ʌȜİȣȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ).
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6.2.5 ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȡĮĳȒȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐ 0,30 m ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 14 ǹ Ȓ 14 Ǻ.

7

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)

7.1

īİȞȚțȑȢ țȠȚȞȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ

7.1.1 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ țȠʌȒ țĮȚ țȠȜȜȒıİȚȢ
ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌĮȡȩμȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǼȓȞĮȚ ĮȞȐȖțȘ Įʌȩ ĲȘ
ĳȐıȘ ıȤİįȚĮıμȠȪ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȫıĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĲĮ ʌȡȠμȘșİȣșİȓ Įʌȩ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ĮʌȠșȑμĮĲĮ, Ȓ ȞĮ ĲĮ ʌĮȡĮȖȖİȓȜİȚ ȖȚĮ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ,
țȩȜȜȘıȘ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ȜȒȥȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țȠʌȒȢ țĮȚ țȩȜȜȘıȘȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ:
-

ȉȘȢ țȠʌȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȡȩȤȚıμĮ.
ǼʌĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș țĮĲĮıĲȡĮĳİȓıĮ ȗȫȞȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ μİ ȤȡȫμĮ
ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 92% ıțȩȞȘ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ (ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĮıĲȐȡȦμĮ İĳ’ȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮțȡȣȜȚțȩ ȤȡȫμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
ĮʌȩȤȡȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

7.1.2 ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİĲĮȟȪ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȚįȚțȑȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ, ȠȚ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.

7.2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ

Ȃİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 16 ȑȦȢ 49 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȤȦȡȓȢ ĲȠȪĲȠ ȞĮ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȐıȘ ıȤİįȚĮıμȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įİȞ șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĮȞȐȖțİȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ.
7.2.1 ȀȠȡĳȚȐįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 25 ȑȦȢ 31)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ȠȚ țȠȡĳȚȐįİȢ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ĲİμĮȤȓȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ țȐȜȣȥȘȢ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ
ıȣıĲȠįȚĮıĲȠȜȫȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ Ȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮİȡȚıμȠȪ. īȚĮ țȜȓıİȚȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ 7% ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ
5 ȑȦȢ 7).
ȅȚ țȠȡĳȚȐįİȢ μİ İȖțȠʌȑȢ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ĲİμĮȤȓȦȞ (Ǽȉ1 ȑȦȢ Ǽȉ3) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ
İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țȜȓıȘ İȓȞĮȚ:
-

-

ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 5% İȐȞ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌİȡȣȥȦșİȓ ĲĮ ȐțȡĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
ıĳȡĮȖȚıșİȓ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ μİ ĲȠ Ǽȉ34 (ıȤȒμĮ 29).
ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 7% İȐȞ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌİȡȣȥȦșİȓ ĲĮ ȐțȡĮ (ıȤȒμĮ 28).
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ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 10% ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ (ıȤȒμĮĲĮ 25, 26).

ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 100 mm.
ȀȠȡĳȚȐįİȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚȢ ıĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țİȜȪĳȠȣȢ
(ıȤȒμĮĲĮ 40, 43) ȩʌȠȣ İțİȓ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ½ țȠȡĳȚȐ (Ǽȉ5) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 100 mm.
7.2.2 ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȑȢ Ȓ İıȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ (ȞĲİȡȑįİȢ)
(ıȤȒμĮĲĮ 32 ȑȦȢ 36) – ǼıȦĲİȡȚțȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ μİ țȜȓıȘ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮĲĮ 37, 38)
ȀĮȚ ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ țĮȚ ıĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ, ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

ȃĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 1/10 ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ.

-

ȃĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 0,40 m țĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 0,10 m.

ȉȠ ȐțȡȠ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, șĮ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ Ǽȉ34 ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
șİȡμȒ ıĲȑȖȘ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲȠ ıȤȒμĮ 30) ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩμȦȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ʌȠȣ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮĲĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ įȓȠįȠ ıțȩȞȘ
ȤȚȠȞȚȠȪ Ȓ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.
ȉȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 36) țĮȚ ĲȠ ȜȠȪțȚ ȣʌȩ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 38) įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ μİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
İȓĲİ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȜȐμİȢ, ȖȦȞȚĮțȐ).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ Ȓ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ıĲİȖĮȞȒ įȚȐĲĮȟȘ, Ș țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠ (ıȤȒμĮ
35).
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȘ ʌȡȠİȟİȤȩȞĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİĲĮȟȪ
İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
Ǿ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲȑȖİȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ Ĳ0 İʌȩμİȞȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 8.
7.2.3 ȆȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ țĮȚ μȘ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
țİȜȪĳȠȣȢ
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 45 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ, μİ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ Ȓ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȓĲİ ĲȠȓȤȠȚ, İȓĲİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ.
7.2.4 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ įȚİȜİȪıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 15 ȑȦȢ 24 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșİȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ
ıĲȑȖȘ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
7.2.5 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ įȚĮȣȖȫȞ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ μİ ȓȞİȢ ȪĮȜȠȣ
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĮ μȩȞȠ μȒțȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1,50 m. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȤȒμĮ 2 μİ ȑȞįİȚȟȘ 8).
1.

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
īȚĮ țȜȓıİȚȢ ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ 7% ȑȦȢ 35% ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İȓȞĮȚ 200 mm, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 150 mm ȩĲĮȞ Ș țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 35%.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5
ȑȦȢ 7.

2.
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌȐȞĲȠĲİ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ Ǽȟ 10, Ǽȟ 12, Ǽȟ 13 ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ıȣȞșȜȓȥİȚȢ țĮȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Įʌȩ ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘ įȪȞĮμȘ ıȪıĳȚȟȘȢ.
ȅȚ ʌȜĮȧȞȑȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ țĮȚ ıİ
țȐșİ ĲİȖȓįĮ.
Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȦȞ, ıĲȘȞ ĮȣĲȒ ȞİȪȡȦıȘ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıİ țȐșİ țȪȡȚĮ ȞİȪȡȦıȘ:
-

Ȉİ țȐșİ ĲİȖȓįĮ ȩĲĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ıĲȘ ȗȫȞȘ ǿǿ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĮʌȜȩ țȠȡĳȚȐ ʌȠȣ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ μȚĮ ȩȥȘ țĲȚȡȓȠȣ.

-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ İțĲȩȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.

ȅȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
50 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
3.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ȡĮĳȒȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

4.

ȂȑȖȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲİȖȓįȦȞ.
ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ. ȆȐȞĲȦȢ
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1,50 m.

5.

ȆȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 200 mm.

7.2.6 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ İʌȐȜȜȘȜȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ
(Ȃİ ȕȐıȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)
ǵʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.5-2 ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ Įʌȩ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıțİȜİĲȩ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ ĲȘȢ țȪȡȚĮȢ (İıȦĲİȡȚțȒȢ) İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȫıĲİ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ
ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș įİȪĲİȡȘ (İȟȦĲİȡȚțȒ) İʌȚıĲȑȖĮıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ șĮ İȜİȖȤșİȓ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ Ƞ įİȣĲİȡİȪȠȞ ıțİȜİĲȩȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
7.2.6.1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
1.

īİȞȚțȐ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȓĲİ μİ ĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) İȓĲİ μİ ĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ.
īȚĮ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6.
ȉĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ, ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ,
țĮȚ ıĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲȘ ıĲȑȖȘ ȖȚĮ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Ȓ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ
ĮİȡȚıμȠȪ ĳȦĲȚıμȠȪ, țĮĲĮʌĮțĲȫȞ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ȦȢ ʌȡȩȕȠȜȠȚ μİ μȒțȠȢ ȩȤȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1/10 ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.

2.

ȊȜȚțȐ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.

29

31012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
3.

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓĲİ İțĮĲȑȡȦșİȞ
ĮȣĲȫȞ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 7.
ȆȓȞĮțĮȢ 7
ȃİȣȡȫıİȚȢ

ȉİȖȓįİȢ

ȀĮĲȐ μȒțȠȢ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ

ȀȐșİ ĲİȖȓįĮ

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ

ǹțȡĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ
ȉİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
țȠȡĳȚȐ
Ȉİ ȐȜȜİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ (1)

ȉİȖȓįİȢ μİ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
İȖțȐȡıȚİȢ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ
ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȉİȖȓįİȢ ıİ įȚİȜİȪıİȚȢ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȚĮ
İȞįȚȐμİıȘ
ǱȜȜİȢ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ
ȞİȪȡȦıȘ ĮȞȐ
ĳȪȜȜȠ
(1)
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ μȘ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ȠȚ ȐȜȜİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ȠȚ ȥİȣįȠĲİȖȓįİȢ
Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 46).
7.2.6.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ Ǽȉ26 țĮȚ Ǽȉ27 ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ İʌȐȜȜȘȜȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Ǽȉ26 țĮȚ Ǽȉ27 ȩĲĮȞ Ș İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚıĲȑȖĮıȘ İȓȞĮȚ μİ İȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ
ʌȐȞȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȠʌȩĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ ĮțȡȚȕȫȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ, ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ įȚĮ
μȑıȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȕȓįİȢ Ǽȟ 9 Ȓ ĲĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ 7, Ǽȟ 8 ȖȚĮ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ.
ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȐȡĲȚȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 46Į țĮȚ 49, țĮȚ İʌȚțİȞĲȡȦμȑȞȠȢ
ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
7.2.6.3 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȥİȣįȠĲİȖȓįȦȞ Ǽȉ25 țĮȚ Ǽȉ28
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲĮ Ǽȉ26, Ǽȉ27 (ıȤȒμĮ 49).

2.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİ ıĲİȡȑȦıȘ įȚĮ μȑıȠȣ ȖȦȞȚĮțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 48).

3.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ ĲȠȣ Ǽȉ25 Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ μİ ȕȓįİȢ, μʌȠȣȜȩȞȚĮ (ıȤȒμĮ 46).

8

ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȒıİȚȢ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ

ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 32 ȑȦȢ 35 țĮȚ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 36, 37 Ș įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ:
-

30
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ȉȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȞįİșȠȪȞ μİ ĲȚȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
ȉȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȘȜȫȞ.

șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 8 țĮȚ 9.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: Ȃİ ĲȘ ıȦıĲȒ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ țĮȚ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ȜȩȖȦ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȣʌȑȡȕĮıȘ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ İʌĮȣȟȐȞİĲĮȚ, İȐȞ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȜȠȣțȚȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ μİ ĲȘ
ıİȚȡȐ ĲȠȣȢ, İʌĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ NF P 10-203-1 (DTU 20-12))
ȆȓȞĮțĮȢ 8
ǼȜȐȤȚıĲȘ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su (cm2)

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ
ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ (m2)

0% (et <0,5%)

t0,5%

t1%

0 a 150

292

165

132

160

308

176

138

170

319

182

143

180

336

187

149

200

363

204

160

250

424

237

187

300

484

270

215

350

539

303

237

400

594

336

259

450

644

363

281

500

699

391

303

600

792

446

347

700

886

495

385

ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲȠ ȜȠȪțȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ǻȚĮĲȠμȑȢ ȡȠȒȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
ȅȚ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ Pu. ȅȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ įȚĮĲȠμȒ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ,
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. İıȤȐȡĮȢ), İĳ’ ȩıȠȞ ȕȑȕĮȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ.
ȅȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ Lu țĮȚ Pu
ȋȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu:

0,30 m d Lu d 1,00 m

ȋȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ

Pu d Lu

ȉĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȫĲĮĲĮ ȩȡȚĮ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ –
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su pons

31

31014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǿ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ Su = Lu x Pu. ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ
10 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȖȚĮ ȜȠȪțȚĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ȖȚĮ
μȑȖȚıĲȘ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ 3 L/ ȜİʌĲȩ m2.
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ Lu, Pu ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ İȐȞ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ: Ș ʌȚșĮȞȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, Ș İȞįİȤȩμİȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ: t 0,5%
ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ıĲȠμȓȦȞ țĮȚ ıĲȘȜȫȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ Annexe C ĲȠȣ NF10-203-1/ǹ1 (DTU 20.12)).
ȆȓȞĮțĮȢ 9
ȀȣȜȚȞįȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ
2
m ʌȠȣ ĲĮ ȩμȕȡȚĮ
ĮʌȠȤİĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ
ıĲȩμȚȠ

28
38
50
64
79
95
113
133
154
177
201
227
254
284
314
346
380
415
452
490
530
570
615
660
700

ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ Ȓ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ
ĲȘȢ (mm)

ȀȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ
2
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ m
ʌȠȣ ĲĮ ȩμȕȡȚĮ
ĮʌȠȤİĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ
ıĲȩμȚȠ
D (mm)

d
(mm3)

D=2d
Environ

60
70 4
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

h
(mm)

4

60
4
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

40
55
71
91
113
136
161
190
220
253
287
324
363
406
449
494
543
593
646
700

4

h=1,5d

ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ – țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ Ȓ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ
țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȤİĲİȪıȠȣȞ ĮȞȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ m2 ȖȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ 3 L/ ȜİʌĲȩ m2
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: 1 cm2 įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: 0,70 cm2 įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ.
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ 3: Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȚĮ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ
ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌȐȤȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 4: ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ 60 țĮȚ 70 mm İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ İȟȫıĲİȢ μȚțȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 5: īȚĮ ĲȚȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲİĲȡȐȖȦȞȘȢ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ: ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 9
İʌĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ 10%.

9

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ĲȠȣ
ĮȞĮįȩȤȠȣ
țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ȤĮȜȣȕȠįİȜĮıμĮĲĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ

9.1

ǲȜİȖȤȠȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ȠȚțȠȞȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ

μİ

9.1.1 ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ
ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ țĮĲȐȜȠȖȠ μİ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȘμȑȞĮ ıțĮȡȚĳȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.
9.1.2 ȍȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĲȘȢ ĲİμĮȤȓȦȞ
ȃĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȠȚ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮʌȠʌİȡĮĲȦșȑȞĲȠȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 4 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȒȢ ĲȠȣȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ:
-

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ, țĮȚ
ıĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ μİĲĮȟȪ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

-

ǻȚİȜİȪıİȦȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ, ĮİȡĮȖȦȖȫȞ, Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ, ĳȦĲȚıμȠȪ
țĮĲĮʌĮțĲȫȞ.

9.1.3 ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĮȖȡĮĳȒ Ȓ ȩȤȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ǼȡȖȠįȩĲȘ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ĲĮ ȑȤİȚ
ıȣȖțȡȓȞİȚ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ Ș ȂİȜȑĲȘ įİȞ įȓįİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ
ǼȡȖȠįȩĲȘ, ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ țĮĲȐȜȠȖȠ μİ ȩȜĮ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣȜȚțȫȞ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

9.2

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ȩĲȚ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼȡȖȠįȩĲȘ, Ȓ ʌȠȣ ıȣμĳȦȞȒșȘțĮȞ μİĲĮȟȪ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ǼȡȖȠįȩĲȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĳȠȡȐȢ.
ȅ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȩʌȦȢ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌȡȠȕİȓ μİ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ
ıİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȢ, ʌȐȤȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ȩʌȦȢ ĮʌȠıĲİȓȜİȚ ıİ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ İʌȓıȘȢ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ.
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ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ, μİ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȑȞĲȠȞİȢ țȜȓıİȚȢ,
țĮȚ ıİ İʌȓʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ μİ μİȖȐȜĮ țİȞȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĳȠȡȐ ĲȠȣ, ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĮĲȣȤȒμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ʌĲȫıİȚȢ ıĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ
țİȞȐ, ȠȜȚıșȒıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ İȜİȪșİȡȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, Ȓ țĮȚ
ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

9.4

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȅĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓıİȚ ȩȜȘ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
ĲȦȞ țȐșİ μȠȡĳȒȢ įȚİȜİȪıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 5 ȑȦȢ 7 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȈĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, İȓȞĮȚ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİĲȐ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ 5 ȑȦȢ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
țĮȕĮȜȐȡȘįȦȞ ıĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ (İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ǽȟ 3) ȦȢ ĲȦȞ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
Ǽȟ 10, Ǽȟ 12, Ǽȟ 13 ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ țȠȡįȠȞȚȫȞ ıĲȚȢ
įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ.

9.5

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 5 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 84-205 DTU 43.2)
Ǽĳ’ ȩıȠȞ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ ĲȠ ĮʌĮȚĲȒıİȚ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ, ʌȡȠȕİȓ μİ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ıİ įȠțȚμȑȢ ǼȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞȦȞ ȕȚįȫȞ ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ İĳİȜțȣıĲȚțȒ įȪȞĮμȘ 90 daN.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İȟȩȜțİȣıȘ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
ȇȀ = ȇm – 25
ȩʌȠȣ:

Pm
-

-

10

6P
12 μİ Ȉȇ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ įȫįİțĮ μȑȖȚıĲȦȞ μİĲȡȘșİȓıȦȞ ĲȚμȫȞ.

S Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȓıȘ μİ

6(P - Pm)
12

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 5 ȑȦȢ 9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, İȐȞ
ĮʌȠțĮĲİıĲȐșȘıĮȞ ȠȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȑȞİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ, İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȒșȘıĮȞ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ıĲȚȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ İȐȞ
ʌĮȞĲȠȪ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȕĮȜȐȡȘįİȢ ıĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
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ȅ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıİȚ įİȚȖμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ İȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

11

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

11.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

11.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

11.3 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ ȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ
ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.

12

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĳȪȜȜȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȫȞ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ
ĳȪȜȜĮ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»
2. ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ.17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
3. AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) 1997,Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’ acier
revétues țĮȚ ĲĮ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ ĮȣĲȒȢ:


ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ: ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ĮȣĲȫȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǻ: ȅȡȠȜȠȖȓĮ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ C: ȈȣȞșȒțİȢ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ D: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǽ: ȀȜȚμĮĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ șȑıİȚȢ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ F: ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ĮʌȜȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ĮȞİμȠʌȚȑıİȦȞ



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ G: ĭȪȜȜĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ
ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȓȦȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǿ:
ȂİĲĮȜȜȚțȐ İȚįȚțȐ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ȁ: ȈĲİȡİȫıİȚȢ țĮȚ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ L: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȦȞ
įȚĮȣȖȫȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.

ĲİμȐȤȚĮ

ȖȚĮ

İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ

μİ

4. ǿ. ǼȇȂȅȆȅȊȁȅȈ: ǼȣȡȠțȫįȚțĮȢ . ǼțįȩıİȚȢ ȀȜİȚįȐȡȚșμȠȢ 1992
5. (DTU P 06-002) Regles definissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
- ȀĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ȤȚȠȞȚȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
6. NF P34-205-1/A1 DTU 40.35 Travaux de bâtiment - Couvertures en plaques nervurées issues de
tôles d'acier revêtues - Partie 1 : cahier des clauses techniques
7. NF P10-203-1/A1 DTU 20.12 Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en
maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques
8. Ǽȁȅȉ EN 335.01 E2 Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
1: General -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȐ
9. Ǽȁȅȉ EN 335.02 E2 Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
2: Application to solid wood -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ
ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ĳȣıȚțȩ ȟȪȜȠ
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10. Ǽȁȅȉ EN 573.01 Ǽ2 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought
products - Part 1: Numerical designation system - ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ - ȋȘμȚțȒ
ıȪȞșİıȘ țĮȚ μȠȡĳȒ ĲȦȞ țĮĲİȡȖĮıμȑȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪıĲȘμĮ ĮȡȚșμȘĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪ
11. Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 Ǽ2Hot drip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ
ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ
12. Ǽȁȅȉ EN ISO 3269

Fasteners - Acceptance inspection - ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ¨ǲȜİȖȤȠȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ.

13. Ǽȁȅȉ EN ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and zinc
coatings – Guidelines - ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ
- ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ Įʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮȚ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
14. Ǽȁȅȉ EN 10002.01 E2
Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient
temperature. ȂİĲĮȜȜȚțȐ ȣȜȚțȐ - ǻȠțȚμȑȢ İĳİȜțȣıμȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
15. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025.01
Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical delivery
conditions - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
16. Ǽȁȅȉ EN 10088.01 E2
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels - ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ
17. Ǽȁȅȉ EN 10143 E2 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions
and shape -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ
18. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10326 Continuously hot -dip coated strip and sheet of structural steels - Technical
delivery conditions - ǼʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣȞİȤȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
19. Ǽȁȅȉ EN ISO 10666 Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional
properties - ȀȠȤȜȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ıʌİȓȡȦμĮ ıʌİȚȡȠĲȩμȠȣ țȠȤȜȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ
20. Ǽȁȅȉ EN ISO 12944.03
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 3: Design considerations - ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ǺĮıȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ
ıȤİįȚĮıμȠȪ
21. Ǽȁȅȉ EN ISO 12944.05 Ǽ2 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 5: Protective paint systems - ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ
22. Ǽȁȅȉ EN ISO 12944.07
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work - ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 7: ǻȚİȟĮȖȦȖȒ
țĮȚ İʌȠʌĲİȓĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȕĮĳȒȢ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal
insulation and waterproofing layers

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 22
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0503-00 «ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-05-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31027
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ:
 ȈȪȞșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ, μİ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμȐ, ĲȚȢ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, țĮȚ ĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȀȑȜȣĳȠȣȢ ıĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȣʌİȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ ĮȣĲȒȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ȀȑȜȣĳȠȣȢ, įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ μȘ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȪĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȚįȚțȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ȈĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ, ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȀȑȜȣĳȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ
İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
 ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ įȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ țĮȚ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȦȢ țĮȚ ȖȚĮ
ĲȚȢ ȣȖȡȠμİĲȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes -ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02

PVC - Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes -ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02

Thermal insulation of external walls -- ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04

External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards
and fibre mesh reinforced synthetic render -- ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ
ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
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Ǽȁȅȉ 1415

Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings - ȀȫįȚțĮȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective gloves against mechanical risks - īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397/A1

Industrial safety helmets - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 - ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ:

3.1

ȈțİȜİĲȩȢ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȚȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ. (ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

3.2

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Įʌȩ įȚĮȕȡȫıİȚȢ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȚțĮȞȒ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ĳȠȡĲȓĮ.

3.3

ǼȚįȚțȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ, ȖȚĮ İʌȓʌİįĮ ȖȦȞȚĮțȐ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ,
ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȚȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ ĮȣĲȒȢ.

3.4

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, μİ ʌȡȠȠȡȚıμȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ıȣȞİȤȒ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ (ĮıĳĮȜĲȚțȐ Ȓ PVC) Ȓ ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ (ıȣȞȒșȦȢ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.

3.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ
Ȝ0,065 W/mȀ țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R!0,5m2K/W İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

3.6

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ –
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ) İȓĲİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘ.
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ȈĲȡȫıȘ İȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ Ȓ țĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ.

3.8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıĲȑȖȘ ȑȤİȚ țȜȓıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 5% țĮȚ ȑȤİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ ȤĮμȘȜȩ ıĲȘșĮȓȠ Ȓ ȐȜȜȘ
įȚȐĲĮȟȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
 ǼȓĲİ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ 5/15 ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ 30 mm
 ǼȓĲİ Įʌȩ ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

3.9

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȘ μİ ȜİʌĲȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
șİȡμȠıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ Ȓ μİ țİȡĮμȚțȑȢ ȥȘĳȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ.

3.10 ȁȠȪțȚĮ ȡȠȒȢ ȩμȕȡȚȦȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞİȢ İȚıȑȤȠȣıİȢ ȖȦȞȓİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠμȒ įȪȠ ȣʌȩ țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ
ĲȠμȒ İȞȩȢ İʌȚʌȑįȠȣ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Ȓ ȠȜȩıȦμȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
 ȈĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 3, ȑȞįİȚȟȘ 2)
 ȈĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮ 1, ȑȞįİȚȟȘ 2)
 ȈĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮ 1, ȑȞįİȚȟȘ 4)
 ȈĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 3, ȑȞįİȚȟȘ 8)

3.11 ȊįȡȠȡȡȠȑȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȩȕȠȜȠȚ İʌȓ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ȅ.Ȉ. Ȓ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ.
(ȈȤȒμĮ 2, ȑȞįİȚȟȘ 9).

4

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲİȖȫȞ

4.1

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲİȖȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚıțİȥȚμȩĲȘĲĮȢ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
 ȈĲȑȖȘ μȘ İʌȚıțȑȥȚμȘ (İțĲȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ıȣȞĲȒȡȘıȘ)
 ȈĲȑȖȘ μİ İʌȚıțȑȥȚμİȢ ȗȫȞİȢ μİ țȜȓıİȚȢ d50% ȖȚĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
 ȈĲȑȖȘ ʌȜȒȡȦȢ İʌȚıțȑȥȚμȘ μİ țȜȓıİȚȢ d5% ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȣȟȘșȠȪȞ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
(ıȣıțİȣȫȞ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȑȞĲȠȞȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ĳȑȡȠȞĲĮ ıțİȜİĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
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4.2
1.

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲİȖȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țȜȓıİȦȞ
ȀȜȓıİȚȢ ĲȘȢ țȣȡȓȦȢ ȈĲȑȖȘȢ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
 ıĲȚȢ ȈĲȑȖİȢ-ǻȫμĮĲĮ μİ țȜȓıȘ d5% ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μȓĮ ĳİȡĲȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĮȣĲȒȢ.
 ȈĲȚȢ ȈĲȑȖİȢ μİ țȜȓıȘ !5% ȩʌȠȣ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
(μİĲĮȜȜȚțȒ Ȓ ȥȘĳȓįİȢ).

2.

ȀȜȓıİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.10)
ȉĮ ȜȠȪțȚĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țȜȓıİȦȞ:
 ȜȠȪțȚĮ μİ μȘįİȞȚțȒ țȜȓıȘ Ȓ ȜȠȪțȚĮ ȤȦȡȓȢ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 1, ȑȞįİȚȟȘ 2). ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌĮȡȩμȠȚȠ ȜȠȪțȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ İțĲȩȢ İȐȞ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȠȣ įȚĮμȠȡĳȠȪĲĮȚ μİ țȜȓıȘ, Ȓ İȐȞ ĲȠ
ıĲȩμȚȠ ĮʌȠȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ ıİ ʌȣțȞȒ įȚȐĲĮȟȘ.
 ȁȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ μİĲĮȟȪ 0,5% țĮȚ 1,5%.
 ȁȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ t1,5%.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ:

 ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ȕȐȡȠȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȤȦȡȓȢ țȜȓıȘ Įʌȩ ĲȘ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ
μİȖȐȜȠ įȚȐıĲȘμĮ.
 Ƞ ĮȡȚșμȩȢ țĮȚ Ș șȑıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
 ĲȠ μȒțȠȢ ıĲȠ ȜȠȪțȚ μİĲĮȟȪ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠȣ țĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȣ ıȘμİȓȠȣ.
3.

ȀȜȓıİȚȢ ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ĲȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țȜȓıİȦȞ ıİ ĮȣĲȑȢ:
 ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȘįİȞȚțȒ țȜȓıȘ.
 ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȜȓıȘ 0,5%.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ
ȕȐȡȠȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȣııȫȡİȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ įȚȐıĲȘμĮ ȩĲĮȞ Ș țȜȓıȘ İȓȞĮȚ μȘįİȞȚțȒ țĮȚ ıİ
μİȖȐȜȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲĮ ıĲȩμȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮįȣȞĮμȓĮ İʌȓıțİȥȘȢ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ
ĲȠȣ.

5

ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ

(μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǽ ĲȠȣ • AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) ).

5.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȜĮĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, İʌȚıĲȡȦμȑȞĮ μİ ȜİʌĲȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ μȑĲĮȜȜȠ Ȓ
ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ İȞ ȥȣȤȡȫ, ȫıĲİ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ
ȞİȣȡȫıİȚȢ, ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ Ș ȣʌȩȜȠȚʌȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 50%
ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ.
Ǿ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
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1. μİ ȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ μȐȗİȢ μİĲȡȠȪμİȞİȢ ıİ gr/m2 ,
2. μİ μİȓȖμĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ – ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (95% ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ),
3. μİ μİȓȖμĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ – ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ – ıȚȜȚțȩȞȘȢ (43,5% ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȢ, 55% ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, 1,5%
ıȚȜȚțȩȞȘ) ıȣȞȠȜȚțȒȢ μȐȗĮȢ 150 gr/m2 ,
4. μİ ʌȡȩıșİĲȘ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒ ȕĮĳȒ ĳȠȪȡȞȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ,
5. Ȃİ ʌȡȩıșİĲȘ İʌȓıĲȡȦıȘ ĳșȠȡȚȠȣȤȠʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚįȑȞȚȠ (P.V.D.F.) İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 1,2,3.
5.1.1

ǼȜȐȤȚıĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ʌȐȤȘ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ

ǵȤȚ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȠȣ 1 mm ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.1.2

īİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
1. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ
Ǿ μȠȡĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ, ĲȘȢ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ (İȖțȐȡıȚĮȢ – țĮĲȐ μȒțȠȢ) ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:

ȉȠ ȐțȡȠȞ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ǹ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĲμȒμĮ ȞİȪȡȦıȘȢ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 15 mm.

-

ȉȠ ȐțȡȠȞ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ Ǻ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĲμȒμĮ ȞİȪȡȦıȘȢ μİ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ʌȣșμȑȞĮ țĮȚ ȜȠȟȩ
ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 15 mm.
ȅȚ ĮțȡĮȓİȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ μȓĮ ıȦıĲȒ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮ ȩʌȦȢ ĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮ.
ȅȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȐĲȠȢ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ ȐȞȦ
ȐȞȠȚȖμĮ d70 m (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 28, 30).
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2. ǹȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ȂȒțȠȣȢ L
ǵĲĮȞ Ld2 m: -0 + 8 mm
ǵĲĮȞ L!2 m: -0 r 0,4%
ȋȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu (ıȤȒμĮ 29): r 1%
ǺȐșȠȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 28) +0, -1 mm
5.1.3

ȅȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ȠȞȠμĮıĲȚțȩ)

ȉĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩȢ 465 ȃ/mm2 ĲȠ
ȠʌȠȓȠ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.1.4

ǼμĳȐȞȚıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ǼȜĮĳȡȚȑȢ țȣμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȠȣȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ İțĲȩȢ İȐȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ ıĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒ.
Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȜİȣțȒȢ ıțȠȣȡȚȐȢ ıİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ȕĮĳȑȢ ĳȠȪȡȞȠȣ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ İȞȣįĮĲȦμȑȞĮ
ȠȟİȓįȚĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, ȣįȡĮȞșȡĮțȚțȠȪ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ.
5.1.5

ǻȚȐĲȡȘĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ

ǻȚȐĲȡȘĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȤ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ) ȖȚĮ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ. ȆĮȡȩμȠȚĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ
SABINE ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ İțʌİμʌȠμȑȞȦȞ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ įȠțȚμĮȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ.
5.1.6

ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ĲȦȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȕİȜȫȞ

ǻİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ȆȐȞĲȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2 ĲȘȢ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.1.7

ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȚȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫμİȞȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ
(įȘȜĮįȒ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĲȠȟȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ.
5.1.7.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǺȐȡȘ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ǺȐȡȠȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ıİ gr/m2

12

ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ
ȂȘ ĲȠȟȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
ȤĮμȘȜȒ

ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
μȑıȘ

ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
ȑȞĲȠȞȘ

ȉȠȟȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ

ȅȜİȢ ȠȚ ȣȖȡȠμİĲȡȓİȢ

180-200-225

Ɣ

-

-

-

-

275

Ɣ

Ɣ

-

-

-

350

Ɣ

Ɣ

Ɣ (1)

-

-
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450

Ɣ

Ɣ (1)

Ɣ

ż (1)

-

ȊʌȩμȞȘμĮ ȆȓȞĮțĮ 1:
Ɣ
ż

įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș İʌȓıĲȡȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș İʌȓıĲȡȦıȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș ȠȡȚıĲȚțȒ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțİȢ 2 țĮȚ 3 ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȩıșİĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ.

(1)

5.1.7.2

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ İʌȓıĲȡȦıȘ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ (ıİ ʌȠıȠıĲȩ 95%) țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, μİ
ʌȡȩıșİĲȘ Ȓ ȩȤȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İȞįİȚțȞȣȩμİȞȘȢ ʌȡȩıșİĲȘȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȆȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ
ȉȠȟȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȂȘ ĲȠȟȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ
ǼȟȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ

ȋĮμȘȜȒ

ȂȑıȘ

ǼȞĲȠȞȘ

ȆȠȜȪ
ȑȞĲȠȞȘ

ȅȜİȢ ȠȚ
ȣȖȡȠμİĲȡȓİȢ

ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ

ǿ

ǿǿ

ǿV

ż

ż

ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ

ǿ

ǿ

ǿǿ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 1

ǼʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ

ż

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ Ĳİșİȓ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ĲİȜȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

Ɣ

ǵʌȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ

īȚĮ ĲĮ ıȪμȕȠȜĮ ǿ, ǿǿ, ǿV ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 3.

5.1.7.3

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȠμȑȞȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İʌȓ
İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘȢ ȕȐȡȠȣȢ 100 gr/m2 Ȓ 225 gr/m2.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȓ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘȢ
ȈȪıĲȘμĮ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ǼʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ
100 gr/m2
225 gr/m2

ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ μm

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 7

ǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 12

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ

13
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ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 25

IV

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 35

IV

PVDF 35 (ĳșȠȡȚȠȣȤȠʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚįȑȞȚȠ)

IV

PVC 100 μİ 200

IV

Ǽȁȅȉ

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȕȑȜȘ țȐμȥȘȢ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȕȑȜȘ țȐμȥȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ
ĲȠȣ 1/300 ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ + țȚȞȘĲȐ + ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ + ȤȚȩȞȚ) ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ĮțĮμȥȓĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ
įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ
ĲȠȣȢ.

5.2

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ İʌȓ ʌȜȒȡȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıĲİȖȐȗȠȣȞ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ.
5.1.9 ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
(ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
1. Įʌȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 60 gr/m2 İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȣ ıİ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 0,04 mm.
2. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 3, 4 Ȓ 5 Ȁg/m2 ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ μİ
ȣĮȜȠȨĳĮıμĮ ĲȦȞ 50 gr/m2
3. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 4 Ȁg/m2 ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ
ĲȦȞ 90 gr/m2
4. ǹʌȩ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İʌİȞįȣμȑȞİȢ μİ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,04 mm, ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ
ʌȓȞĮțĮ 25).
(īȚĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 2 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-3-06-01-01).
5.1.10 ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (>7,5 gr/m3) ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
x

Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ʌĲȣȤȦĲȩ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,08 mm (0,015 mm) μȐȗĮȢ 216 gr/m2.

ȆĮȡȩμȠȚȠ ĳȪȜȜȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ μȐȗĮ 1,80 Ȁg/m2 ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ:
-

įȪȞĮμȘ șȡĮȪıȘȢ 200 ȃ (ȜȦȡȓįĮȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 5 cm),

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ 3%,

-

įȚĮʌȑȡĮıȘ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 0,3 gr/m2 ıİ 24 ȫȡİȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ
ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ 38ȠC ± 0,5 ȠC țĮȚ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ 90% ± 2%.

(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȖȚĮ įȚĮʌȑȡĮıȘ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1.3.3 – ǿǿ 3 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ AFNOR NF P
84-206-1 (DTU 43.3) .

5.3

ǼʌȓʌİįȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm μİ ȥİȣįĮȡȖȣȡȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ
ʌȡȩıșİĲȘ ȕĮĳȒ ĳȠȪȡȞȠȣ

(ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
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ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ μİ ʌȠȞĲĮȡȚıȚȑȢ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.3.2 țĮȚ ʌȓȞĮțĮ 27).

5.4

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠ İʌȓʌİįĮ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ, ıĲȡĮĲȗĮȡȚıμȑȞĮ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩĲĮȞ:
-

ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 13 ȑȦȢ 18)

-

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ μİĲȫʌȘȢ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

-

ȩĲĮȞ ʌȡȩțİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ.

ȉĮ μȑĲĮȜȜĮ ʌȠȣ İȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:

5.5

-

ĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Ȓ ĲĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ʌȐȤȘ t0,75 mm

-

ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ıİ ʌȐȤȘ t0,65 mm

-

ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ıİ ʌȐȤȘ t0,80 mm

-

ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȤĮȜțȠȪ ıİ ʌȐȤȘ t0,50 mm.

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ
AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) ıİ ʌȐȤȘ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȩμȦȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 21, 22, 23 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 10.1.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ:
1. ĲĮ ĳȪȜȜĮ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ ĲȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȣȞĮĲȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ,
2. ȠȚ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ, įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌȜĮțȫȞ 60/45 cm İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 50 mm
İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ țĮȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) .
ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ȚįȓȦȢ ĲĮ ʌȡȫĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ țĮȚ ıİ țȐμȥȘ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ țİȞȐ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ĲȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.5 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ 1415 ).

5.6
5.6.1

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 100/25 Ȓ 100/40 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.3.1 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01) țĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,0 Kg/m2 ȖȚĮ μİȡȚțȒ țȩȜȜȘıȘ
ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȞĲȠȞȘȢ țĮȚ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȓ
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ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ ȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
5.6.2

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
2.5 ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ 2 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
2.17 ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȦȢ ȐȞȦ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȦȢ țĮȚ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ 19, 20, 21, 23 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5.6.3

ȂİμȕȡȐȞİȢ PVC

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 μȩȞȠ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌȤ ȤȐȜȚțİȢ) ıİ ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ 5% , Ȓ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ
țȩȜȜȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
5.6.4

ȈȣμʌȚȑıȚμȠ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ

ȆȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ İȓȞĮȚ ĮıȣμʌȓİıĲȠ (ʌȤ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ), ȠʌȩĲİ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȡȦȖμȑȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲİȢ.
5.6.5

ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȑȞĮȞĲȚ įȓȠįȠȣ ĮȑȡĮ

(ıȤȒμĮ 35)
ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ İȓȞĮȚ șİȡμȑȢ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ įİȞ
țȣțȜȠĳȠȡİȓ ĮȑȡĮȢ ʌȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȑȡĮ ȠȚ
ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ İȐȞ ĮȣĲȑȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİĲȫʌİȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 33, 34, 36, 37, 39, 40.
īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮĳȡȫįȘ ıȣμʌȚȑıȚμĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 35
įȚĮĲȠμȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, μİ μİĲȫʌȘ İʌİȞįȣμȑȞȘ μİ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ
ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİĲȫʌİȢ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ (ıȩțȠȡȦȞ) ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĳȪȜȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩμȠȚȠ
μİ ĮȣĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, Ȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

5.7

ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ

5.7.1

ȂİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȦȞ 100 gr/m2 μİȖȐȜȘȢ ĮțĮμȥȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȓȞİȢ
ȣȐȜȠȣ țĮȞȠȞȚțȒȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ȤȦȡȓȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ, İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ. ȉȠ ʌȓȜȘμĮ ĮȣĲȩ, ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 50ȠC
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ȩıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ ĲȠ 70% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İμȕȐʌĲȚıȘ.
ȉĮ įȣȞĮμȠμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:

16

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ ȑȞȞȠȚİȢ t6 daN/cm

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ ȑȞȞȠȚİȢ t1,2%.
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5.7.2

ȂİĲĮȟȪ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȓȜȘμĮ μȘ ȣĳĮȞĲȫȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ ȕȐȡȠȣȢ t170 gr/m2 μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȠȜȣİșȣȜȑȞȚȠ, ĲȠ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, ĲȠ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ Ȓ ĲȠ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ.

5.8

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

5.8.1

ȈĲİȡȑȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȈĲȑȖȘȢ
1. ȊȜȚțȐ
ȈĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 4 țĮȚ 5 įȓįİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȦȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȣĲȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ǼȓįȠȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ
ǼȓįȠȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

Ɣ
ż

ǼȓįȠȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ/ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ
ʌȐȤȠȢ

ǺȓįİȢ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ
țĮȚ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ

ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ Ȓ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ
ȕȓįİȢ ȖȚĮ ȟȪȜĮ

ȀĮȡĳȚȐ μİ
İțʌȣȡıȠțȡȩĲȘıȘ

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȤȒμĮ 6

Ɣ

-

ż

ȈțȣȡȩįİμĮ μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ
μİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ʌȐȤȠȣȢ et2,5
mm ıȤȒμĮ 7

Ɣ

-

ż

ȄȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȪȥȠȣȢ t80 mm
ıȤȒμĮ 6

-

Ɣ

-

İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
ǹȣĲȒ Ș ĲİȤȞȚțȒ ĮʌĮȚĲİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 5 – ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȉȪʌȠȢ

ǻȚȐıĲĮıȘ

ȊȜȚțȩ

ǺȠȘșȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ǺȓįİȢ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ
țĮȚ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ

ĭt5,5 mm
(μİĲȡȠȪμİȞȘ İʌȓ ĲȦȞ
İȜȚțȫıİȦȞ) ȂȒțȠȢ
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȑȢ
ȠȚ İȜȚțȫıİȚȢ

ǼȞĮșȡĮțȫμİȞİȢ Ȓ
ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ *

- ȆȜĮțȑĲİȢ İȜȐȤȚıĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 15x30x1,5 mm, ȡȠįȑȜİȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
15 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
1,5 mm

ȀĮȡĳȚȐ μİ
İțʌȣȡıȠțȡȩĲȘıȘ
ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ Ȓ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ
ȕȓįİȢ ȟȪȜȠȣ

*

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ
ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ ĭt8 mm
(μİĲȡȠȪμİȞȘ İʌȓ ĲȦȞ
İȜȚțȫıİȦȞ) ǺȓįİȢ
ĭt6 mm μȒțȠȣȢ
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ
50 mm

ǼȞĮșȡĮțȫμİȞİȢ Ȓ
ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ *

ȆȜĮțȑĲİȢ țĮȚ ȡȠįȑȜİȢ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ

īȚĮ ȤĮμȘȜȒ, μȑıȘ țĮȚ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȕȚįȫȞ μİ șİȡμȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ ȕȐȡȠȣȢ
450 gr/m2 İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ. īȚĮ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

2. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ʌȠȣ μİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ
ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR XP P 30-314 țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ:

17
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-

ıİ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ĮʌȩıʌĮıȘ (İȟȩȜțİȣıȘ)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ 600 daN țĮȚ

-

ıİ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İȟȩȜțİȣıȘ μİĲĮȟȪ 300 țĮȚ
600 daN.

ȈĲİȡȑȦıȘȢ ȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

(ıȤȒμĮ 30)
1. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȡĮĳȒȢ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 6
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȡĮĳȒȢ
ȉȪʌȠȢ

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ mm

ȊȜȚțȩ

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ

ĭt4,8 μȒțȠȢ t16

ǹȞȠȟİȓįȦĲİȢ

ǼțĲȠȞȠȪμİȞȠȚ ȒȜȠȚ μİ
İĳİȜțȣıμȩ

ĭt4,8

ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ

ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȕȓįİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ μİ μȘ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıİȢ țİĳĮȜȑȢ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȩĲĮȞ Ș ȞİȪȡȦıȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌİȞįȣșİȓ μİ
ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.2.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İȟȩȜțİȣıȘ, μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ
100 daN ıȪμĳȦȞĮ μİ įȠțȚμȑȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ AFNOR XP P 30-314.

5.9

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓĲİ μİ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ, İȓĲİ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
5.9.1

ȊȜȚțȐ țȩȜȜȘıȘȢ

ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5.9.2

ȊȜȚțȐ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĮıĲȐȡȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ CUTBACK ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1 țĮȚ 9.1.3.2 – 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5.9.3

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ μİĲĮȜȜȚțȒ ȡȠįȑȜĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ ʌȜĮțȑĲĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıȪȞįİıȒȢ ĲȘȢ
μİ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ.
5.9.3.1 ȇȠįȑȜİȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲİȢ
(ıȤȒμĮ 62, 63)
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
5.1 – 1 țĮȚ 5.1 – 2.
ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ 70 mm, ʌȐȤȠȢ 0,75 mm țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮ 62, 63).
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ȅȚ ʌȜĮțȑĲİȢ ȑȤȠȣȞ ȚıȠįȪȞĮμȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ μİ ĮȣĲȑȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ȠȚ ʌȜĮțȑĲİȢ ȑȤȠȣȞ ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȑȞİȢ ĮțμȑȢ țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ
ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ, ȫıĲİ Ș țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıİ ĮȣĲȒ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ țĮȚ Ș ıțȐĳȘ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ
μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȪȡȠȚ (GOUJONS) ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲĮȢ μİ ĲȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 7, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȚįȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȠȣȢ ʌȪȡȠȣȢ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ** ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 7).

5.10 ȊȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıĲİȖȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ-ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ d5%
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ȤĮȜȓțȦȞ (ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ Ȓ ıʌĮıĲȫȞ) įȚĮıĲȐıİȦȞ 5/15 mm, ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ 30 mm
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ʌȓȜȘμĮ μȘ ȣĳĮȞĲȫȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ ȕȐȡȠȣȢ t170
gr/m2 (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

5.11 ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ıĲĮ
įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ d5%
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȤȣĲȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȐȠʌȜĮ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ıĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ İʌȓ ıĲȡȫıİȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȓ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ȤȦȡȓȢ țȠȞȓĮμĮ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ.

5.12 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ ĮȣĲȫȞ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01.

5.13 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01.
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ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (performance) ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ μİ
ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ-ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμĮĲĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȦ ȞİȣȡȦıİȦȞ

Ǿ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ, țĮȚ ĲȦȞ
țȜȓıİȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ, İȟȐȡĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĲȚȢ țȐșİ μȠȡĳȒȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘȢ, țĮȚ
İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ μİ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ, ȦȢ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ, ĲȩıȠ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩıȠȞ țĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ:

6.1

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ:
1. Ǿ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ (ȕȜȑʌİ ȑȞȞȠȚĮ ĮȣĲȒȢ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 11) țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ ĮİȡȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȤȡȒıİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ĲĮ ʌȜȑȠȞ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȒȢ ĲȠȣ, μİ ĲȠ ıțİȜİĲȩ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
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ıĲȠȚȤİȓĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. Ǿ μİȜȑĲȘ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ, ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, ĲȦȞ
ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİĲȐ
ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲȐ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 7, 8 țĮȚ 12 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
3. ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȒȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 9 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
4. ȅ ĲȡȩʌȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȫıĲİ:
- ĲȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ μȘȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
- Ǿ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
5. ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒ, Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȩĲĮȞ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
6. Ǿ μİȜȑĲȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ
șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ, ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıȣȞȐȞĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 12 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

6.2

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȚ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ:
1. ȉȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 7 țĮȚ 8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
2. ȉȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
3. ȉȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȢ ĮȣĲȒ
μİĲĮțȓȞȘıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. ȉȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
5. ȉȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩĲĮȞ
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

7

ȀĮȞȩȞİȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ıțİȜİĲȠȪ ıĲȑȖȘȢ-įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

7.1

ȀȜȓıİȚȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ D1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)).
ǻȓįȠȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ ıțİȜİĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ İʌȓʌİįĮ ĮȣĲȒȢ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 3.
1. ȀȜȓıİȚȢ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȤȒμĮ 5).
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ 3%. ȁĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ įȡȐıİȦȞ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȫȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȑμμİıȦȞ (İȡʌȣıμȠȪ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ) ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1%.
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2. ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȑȖȘȢ μİ țİȞĲȡȚțȩ μİ țȜȓıȘ ȜȠȪțȚ t0,5% μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țȐșİĲĮ ıĲȠ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 6).
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ țȜȓıȘ ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 3%.
ǹʌȠμĮțȡȣȞȩμİȞȘ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ μİȚȠȪĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ μȘįİȞȚțȒ țȜȓıȘ ıĲȠ
ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ıĲȠ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 6).
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ıțİȜİĲȩȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȜȠȪțȚ, İȓȞĮȚ ĮȣĲȩȢ ʌȠȣ
įȚĮμȠȡĳȫȞİȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ.
3. ȀȜȓıİȚȢ ıĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮ 2)
ǼȓȞĮȚ ʌĮȡĮįİțĲȑȢ ȩȜİȢ ȠȚ țȜȓıİȚȢ ĮțȩμĮ țĮȚ ȠȚ μȘįİȞȚțȑȢ Įȡțİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıİ μȚțȡȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ
ĲĮ ıĲȩμȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȘȜȫȞ, ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.

7.2

ȈțİȜİĲȩȢ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ D2 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3) )
ȅ ıțİȜİĲȩȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

μİĲĮȜȜȚțȩȢ

-

Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ İĳİȜțȣıșȑȞĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ Ȓ İʌȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțİȜİĲȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, įİȞ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ıȣμμİĲȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȘȞ
ȩȜȘ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ (ʌȤ ĮȞĲȚĮȞȑμȚĮ) Ȓ ıĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ İȣıĲȐșİȚĮ (ʌȤ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠ
țȐșİĲȩ ĲȠȣȢ İʌȓʌİįȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ).
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ Įʌȩ ȣʌȑȡȕĮıȘ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ȜȩȖȦ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ D2.1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȘȢ
AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3 )):
ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲȘȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ıİ ȑȞĲȠȞİȢ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ȠȚ ıĲȑȖİȢ ȑȤȠȣȞ
İʌȓʌİįĮ μİ țȜȓıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑıĮ, ȩʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
(ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6) Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮĲĮ 7, 49 ȑȦȢ 52).
ȉȩĲİ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (įȚțĲȣȫμĮĲĮ –
ĲİȖȓįİȢ – ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ İʌȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĮʌȠȤİĲİȣȩμİȞȘ ʌĮȡȠȤȒ ȠμȕȡȓȦȞ ʌȠȣ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ μȓĮ ȗȫȞȘ ȡȠȒȢ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ȞİȡȫȞ țȣȡȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĮȡțİȓȢ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȞİȡȫȞ, Ȓ ȑȤȠȣȞ μİ ĲĮ ȤȡȩȞȚĮ μİȚȦμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ.
ȉȠ ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ Ȟİȡȩ ʌȡȠțĮȜİȓ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȠ ȜȠȪțȚ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ μİ ĲȘ
ıİȚȡȐ ĲȠȣȢ İʌĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ țĮȚ İʌȚʌȡȠıĲȚșȑμİȞİȢ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
Ǿ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȜȒȡİȚȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ȖȚĮ ĲĮ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĳȠȡĲȓĮ ȞİȡȠȪ İțĲȩȢ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲĮ μȩȞȚμĮ țĮȚ țȚȞȘĲȐ ĳȠȡĲȓĮ ȩʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȜȚμĮĲȚțȐ.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ F țĮȚ G ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3) ȦȢ țĮȚ ʌȓȞĮțĮ 12 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ
įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.2.6.3 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 48 ȑȦȢ 50
ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ʌȜİȣȡȚțȐ ıĲȩμȚĮ ıİ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ.

7.3

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.1 ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȘ ıĲȑȖȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮțȡĮȓĮ
ȜȠȪțȚĮ, ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 4.
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Ǿ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȡȠȒ ȞİȡȫȞ İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țȜȓıİȚȢ.

7.4

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ D 2.2 ĲȠȣ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)
7.4.1

ȀȠȚȞȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ

Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
ȅȚ İįȡȐıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ (ıȤȒμĮ 10).
ȅȚ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ, țȠȡĳȚȐįİȢ, ĮțμȑȢ, ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȅȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓİȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ (ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ μİĲȐȜȜȦȞ, ȟȪȜȦȞ ȑȞĮȞĲȚ μȣțȘĲȫȞ țĮȚ
ȟȣȜȠĳȐȖȦȞ İȞĲȩμȦȞ) ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
7.4.2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ
1. ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ ıțİȜİĲȩȢ
(ıȤȒμĮ 7 țĮȚ 8)
-

ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ: ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 40 mm

-

İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ: 1,5 mm

-

ȅ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ
șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ:

-

ȆİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm İȐȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 40 mm țĮȚ ĲȦȞ
60 mm

-

ȆİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm İȐȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 60 mm

-

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ μİĲĮȟȪ 1,5 mm țĮȚ 2,5 mm įȚʌȜĮıȚȐȗİĲĮȚ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ.

2. ȄȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ 80 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 60 mm
(ıȤȒμĮ 8).
ȅ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ
įȚʌȜĮıȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Ȓ
μİĲĮȜȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ȖȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ.
3. ȈțİȜİĲȩȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ μİ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ȩʌȦȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 9 μİ ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȓıȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 2,5 mm.
ȉȠ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ 235 ȃ/mm2.
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȦμȑȞİȢ İȞ șİȡμȫȞ Ȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ μİ İȚįȚțȩ
ȤȡȫμĮ.
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ȅ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 mm (ıȤȒμĮ 11).
Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ
ʌȑȜμĮĲȠȢ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȡȫıİȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 9 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ĮȞĮμȠȞȑȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȞĮ ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȘșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠȢ İȞıȦμȐĲȦıȘ
įȚĮĲȠμȑȢ (ıȤȒμĮ 10).
4. ĭȑȡȠȞĲİȢ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ Ȓ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 9 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıİȞȐȗ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȣ ıĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ μİ İȚįȚțȑȢ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțμİĲȐȜȜİȣıȘ țĮȚ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ
ıİȞȐȗ ıĲȘȞ ȩȜȘ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ.

7.5

ǼįȡȐıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ D2.3 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȠȣ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3) țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 11 ȑȦȢ 26).
7.5.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ

(ıȤȒμĮ 12)
ǵĲĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ
ĲȘȢ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȇ/10 ȩʌȠȣ ȇ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 30 cm.
7.5.2

ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țȜȓıȘȢ ıĲȑȖȘȢ

(țȠȡĳȚȐįİȢ, ȜȠȪțȚĮ, ĮțμȑȢ)
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ İįȡȐıİȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ:
-

Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ įȘȜĮįȒ İȐȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠȞ țȠȡĳȚȐ, ıĲȠ ȜȠȪțȚ Ȓ
ıĲȘȞ ĮțμȒ.
ǹʌȩ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ.
ǹʌȩ ĲȘ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ ȖȦȞȓĮ Į ĲȘȢ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȩ țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȩʌȠȣ ȠȚ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȐȞ Ș ȖȦȞȓĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ:

-

ĲȦȞ 174Ƞ ȖȚĮ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ

-

ĲȦȞ 186Ƞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮțμȑȢ.

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ Ș ȑįȡĮıȘ İȓȞĮȚ μȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ μȠȞȒ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȦ ʌȑȜμĮ ĮȣĲȒȢ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ.
1. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ (ıȤȒμĮ 13)
ǼȐȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȘ ıȣȞȐȞĲȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ (ıȤȒμĮ 13Į).
ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩĲĮȞ Ș ȖȦȞȓĮ Į!186Ƞ (ıȤȒμĮ 13b).
2. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ȤȦȡȓȢ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 1 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ)
Ȃİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ (ıȤȒμĮ 14Į). ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȑįȡĮıȘȢ ȩĲĮȞ Ș ȖȦȞȓĮ Į İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 174Ƞ (ıȤȒμĮ 14b).
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3. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
įȚʌȜȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 40 cm, ȫıĲİ ȞĮ
ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 15).
Ǿ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 cm ȩĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ıȣμȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȤȒμĮ 16).
4. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȣʌȩ țȜȓıȘ İțĲȩȢ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 14Į) țĮȚ ĲȚȢ ĮțμȑȢ (ıȤȒμĮ 15).
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ Ș țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȠȚȤİȓȠ
ȑįȡĮıȘȢ ıĲȘȞ ĲȠμȒ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ.
ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ İȓȞĮȚ μȠȞȩ ȩĲĮȞ Įt174Ƞ ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 60 mm
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ (ıȤȒμĮ 14b).

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ įȚʌȜȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ȩĲĮȞ Į174Ƞ.
Ǿ ĮȣĲȒ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ μİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ
țȡȚĲȒȡȚȠ μȠȞȠȪ Ȓ įȚʌȜȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ Įd186Ƞ Ȓ Ș Į!186Ƞ.
5. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ μİ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȞĲȚ ĲȘȢ ȑįȡĮıȘȢ, ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 5 cm Įʌȩ ĲȘ ȖȦȞȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞİȚ ĲȠ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 18Į).
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȞĲȚ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ Ș ȦȢ
ȐȞȦ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 20 cm (ıȤȒμĮ 18b).
ȅȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ μİȖȐȜȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ
ıĲȠ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ.
6. ǼįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȜĮȧȞȫȞ ȩȥİȦȞ
ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 20).
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ (ĲİȖȓįĮ) İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȑȞĮ ȖȦȞȚĮțȩ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ.
7. ǼįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓȠ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ȩȥİȦȞ Ȓ
μİıȠĲȠȚȤİȚȫȞ μİ İʌȑȞįȣıȘ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȓĮ ĲİȖȓįĮ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȩ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 21, 22, 23 ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ĲİȖȓįĮ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıȦȜȘȞȓıțȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ ıȣμʌȚİıșİȓ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ ĲȘ ıȪıĳȚȟȘ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮ 86).
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 22 țĮȚ 23 įȓįȠȞĲĮȚ ĲȡİȚȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȘȞ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ
ȖȦȞȚĮțȠȪ ĲİȡμĮĲȚțȠȪ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıĲȘȡȚȤșİȓ Ș İıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ.
8. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.
ȉĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ Įȡμȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ĮȣĲȠȪ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ Ƞ
ʌȡȩȕȠȜȠȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȞĮ ȑȤİȚ ȐȞȠȚȖμĮ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ ȇ/10 ȩʌȠȣ ȇ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ
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μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ
30 cm (ıȤȒμĮ 24).
9. ǼįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ įȚĮıȤȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ Įʌȩ ʌȐıȘȢ
μȠȡĳȒȢ ĮȖȦȖȫȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, μİĲȡȠȪμİȞȘ
țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ, İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 cm ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ,
μȚțȡȠĲȑȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ ĲİȖȓįȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 25, 26).

8

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ
țĮȚ İȜĮıμȐĲȦȞ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ

8.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.3 ĲȠȣ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)).

8.1.1 ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ȞİȣȡȫıİȦȞ – İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
(ȈȤȒμĮĲĮ 27, 29, 31)
ȆĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ İȓĲİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ
țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İȓĲİ țȐșİĲĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ Ș ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚȩĲȚ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș
țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ İȖțȐȡıȚĮ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
50 mm.
ȅȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ «șȘȜȪțȦμĮ» ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȡĮĳȒ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.8.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.2.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȠʌȒ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȠ
μȒțȠȢ ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 10 cm, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ȞİȪȡȦıȘ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ
ȡĮĳȒ ĮȞȐ 50 cm (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.8.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ıȤȒμĮ 32.
8.1.2

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ

8.1.2.1

īİȞȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ Rc
t600 daN (ȆȓȞĮțĮȢ 8)

Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ:
x

ǹʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.

x

ǹʌȩ ĲȠ İȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ.

x

ǹʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ ȕĮȡȚȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ.

x

ǹʌȩ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (İʌȓʌİįȦȞ Ȓ țĮμʌȪȜȦȞ).

ǵĲĮȞ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȓȞĮȚ μȚĮ țȐșİ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ıȤȒμĮ 27) șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ
ıİ țȐșİ țĮĲȐ μȒțȠȢ İʌȚțĮȜȣʌĲȩμİȞȘ ȞİȪȡȦıȘ μİ ȐȜȜȘ (ıȤȒμĮ 27,29). īȚĮ ĲȚȢ İȞįȚȐμİıİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ,
ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μȚĮ ĲİȖȓįĮ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ (ıȤȒμĮ 29).
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ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ȩĲĮȞ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘ
μİĲĮȟȪ 300 daN țĮȚ 600 daN (ȆȓȞĮțĮȢ 9)

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.1.2.1.
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ıĲİȡȑȦıȘȢ Rct 600 daN.
ǵʌȠȣ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ½ ıȘμĮȓȞİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ, țȐșİ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ǵʌȠȣ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ 1/1 ıȘμĮȓȞİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ ıĲİȡȑȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 8 – ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ Rc t600 daN

ȀȜİȚıĲȩ Ȓ
ĮȞȠȚțĲȩ
țĲȓȡȚȠ (1)

ǶȥȠȢ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ

ǽȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ (2)
ĬȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȞİμȠ
(3)

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘ
ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ
ĲȚȢ șȑıİȚȢ
d 20 m
ȀȜİȚıĲȩ

! 20 m

x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

½

x ȀĮȞȠȞȚțȒ

½

x ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

½

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ
ĲȚȢ șȑıİȚȢ
ǹȞȠȚțĲȩ

d 20 m

x ȀĮȞȠȞȚțȒ
x ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

! 20 m

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

1

½

1

ǺȜȑʌİ

½

1

1

½

1

ǺȜȑʌİ

½

1

/1

ǺȜȑʌİ

/1

/1

½

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:
x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

½

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

ȈĲİȖȐȞȦıȘ μİ ȕĮȡȚȐ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

/1

½

/1

1

/1

1

/1

ǺȜȑʌİ

/1

īȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 20 m, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ
ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
ȩʌȠȣ:







1.5.D.L.E
n

d Rc

D İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȡĮȓĮ ĳȠȡĲȓĮ ȣʌȠʌȓİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ıİ daN/m2 μİȚȦμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ȕĮȡȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
L ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
e Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıİ (m): ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȑȞĮ
μİĲĮȟȩȞȚȠ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ, Ȓ įȪȠ μİĲĮȟȩȞȚĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ
μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
n ȖȚĮ țȐșİ ıĲİȡİȠȪμİȞȘ ȞİȪȡȦıȘ: n= 1 ȖȚĮ μȠȞȒ ıĲİȡȑȦıȘ n=2 ȖȚĮ įȚʌȜȒ ıĲİȡȑȦıȘ
Rc İȓȞĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ daN.

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ (μȚĮ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ Ȓ μȚĮ ĮȞȐ įȪȠ) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țĲȓȡȚȠ ȪȥȠȣȢ d 20 mm. ǹȣĲȩȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıĲȠ
įȚʌȜĮıȚĮıμȩ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ Ȓ ıĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
μȘȤĮȞȚțȒ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮ (PERFORMANCE) (μİĲĮȟȩȞȚĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮȞȠȓȖμĮĲĮ) İȓȞĮȚ ȣʌİȡįȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȘμȑȞĮ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ μȠȞĮįȚțȒ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȣʌȠʌȓİıȘȢ.
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ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ıĲİȡȑȦıȘȢ 300 daN Rc 600 daN
ǵʌȠȣ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ 1/1 ıȘμĮȓȞİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ǵʌȠȣ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ 2/1 ıȘμĮȓȞİȚ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ ıĲİȡȑȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ (5).
ȆȓȞĮțĮȢ 9 – ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ 300 daN Rc 600 daN

ȀȜİȚıĲȩ Ȓ
ĮȞȠȚțĲȩ
țĲȓȡȚȠ (1)

ǶȥȠȢ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ

ǽȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ (2)
ĬȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȞİμȠ
(3)
ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ
șȑıİȚȢ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

ȀȜİȚıĲȩ

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

1/1

x ȀĮȞȠȞȚțȒ

1/1

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

1/1

2/1

1/1

2/1

1/1

2/1

1/1

2/1

2/1

ǼțĲİș

2/1

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ǺȜȑʌİ

ǺȜȑʌİ

ȆȓȞĮțĮ 9

ȆȓȞĮțĮ 9

x

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

1/1

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:
d 20 m

ȈĲİȖȐȞȦıȘ μİ ȕĮȡȚȐ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘ

İȚμȑȞȘ
! 20 m

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ
șȑıİȚȢ

1/1

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:
ǹȞȠȚțĲȩ

d 20 m

x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

1/1

x ȀĮȞȠȞȚțȒ

2/1

2/1

ǼțĲİș

2/1

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ǺȜȑʌİ

ǺȜȑʌİ

ȆȓȞĮțĮ 8

ȆȓȞĮțĮ 8

x
İȚμȑȞȘ
! 20 m

ǺȜȑʌİ ȆȚȞȐțĮ 8 ȖȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 20 m.
8.1.2.3

ǻȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ İȞįİȓȟİȚȢ 1 ȑȦȢ 5 ĲȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ 8 țĮȚ 9

ǲȞįİȚȟȘ 1 (țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ țĲȓȡȚȠ)
ǲȞĮ țĲȓȡȚȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȞ ȐȞİμȠ μ% ȩĲĮȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ
ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĲȠ μ% ĲȘȢ
ȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ȕĮșμȩ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, ĲĮ țĲȓȡȚĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
ȀĲȓȡȚĮ țȜİȚıĲȐ: ȩĲĮȞ Ș μȑıȘ ĲȚμȒ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ țĮȚ μȚțȡȫȞ
ȠμȠȚȩμȠȡĳȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 5%. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ Ȓ țĮĲȠȚțȓĮȢ țȠȚȞȠȪ.
ȀĲȓȡȚĮ ĮȞȠȚțĲȐ: ȩĲĮȞ ȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲȐ ĲȠȣȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ Ȓ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıİ
įİįȠμȑȞȘ ıĲȚȖμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ȓıȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 35% - Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĲȠȓȤȦμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȑȞĮ
İȜİȪșİȡȠ ȐȞȠȚȖμĮ Ȓ ĮȞȠȚȖȩμİȞĮ ĲμȒμĮĲĮ įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ, ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ ĲȡȓĲȠȣ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ. (ǺȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ REGLES DEFINISSANT LES
EFFES DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS - DTU ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǿǿǿ 1.3.1.3)
ǲȞįİȚȟȘ 2 ǽȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ
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ǽȫȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĮȞȑμȠȣ VREF.
ǽȫȞİȢ ǿ ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ VREF ȓıȘ μİ 30 m/sec Ȓ 108 km/ȫȡĮ.
ǽȫȞİȢ ǿǿ ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘ șȐȜĮııĮ VREF ȓıȘ μİ 36 m/sec Ȓ
120,6 km/ȫȡĮ. (ǺȜȑʌİ ǼȣȡȦțȫįȚțĮ 1)

ǲȞįİȚȟȘ 3 – șȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ –
(μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ İȞĲȩȢ ʌȩȜİȦȞ țĲȓȡȚĮ)
1.

ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȩĳȠȣȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑμȠȣȢ.

2.

ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 10%.

3.

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
10 km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
REGLES DEFINISSANT LES EFFES DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS - DTU).

ǲȞįİȚȟȘ 4
ȈĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ ıĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıİ μȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȡȓʌȠȣ 2 m țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ȑȞȞȠȚĮ (ıȤȒμĮ 31).
ȈĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ, ȜȠȪțȚ μİ țȜȓıȘ, țȠȡĳȚȐȢ, ĮțμȒ, ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ,
įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ) Ș ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ ıĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ĳȑȡȠȞ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ǲȞįİȚȟȘ 5
ȅȚ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ
600 daN. ǹȣĲȒ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 8 țĮȚ 9.
8.1.3

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ – ĲİȖȓįȦȞ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ:



8.2

μİ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ įȡȩıȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ
ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ μȚĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȩʌȦȢ ȠȚ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲİȖȓįȦȞ ʌȠȣ șĮ ȑȡșȠȣȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ μȚĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĲȠȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮμȓĮȢ ĮİȡȚıμȠȪ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ Įʌȩ İȜȐıμĮĲĮ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ

(μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 6 ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3)) țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 58)
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ țĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11 ȦȢ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 1, ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 58, 67 ȑȦȢ 87 țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:
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1.

ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țİȞĲȡȚțȐ Ȓ ĮțȡĮȓĮ, İȞįȚȐμİıĮ μİ țȜȓıȘ)

2.

ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ

3.

ıĲȠȣȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ țĮȚ μİĲȫʌİȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ

4.

ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮțȡĮȓĮȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌİȡȣȥȦșİȓ Ȓ ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ

5.

ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲİȖȒȢ
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6.

ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

7.

ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ

8.

ıĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ șȩȜȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ, ĮİȡȚıμȠȪ Ȓ țĮĲĮʌĮțĲȫȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ țĮʌȞȫȞ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǵĲĮȞ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩμȦȢ įȚĮ
μȑıȠȣ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȚȢ țȐĲȦșİȞ ĲİȖȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘ
ıȪıĳȚȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ĳĮȚȞȩμİȞȠȣ, Įȡțİȓ ȞĮ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ ıȦȜȘȞȓıțȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
ıĲİȡȑȦıȘȢ.

8.2.1

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 1 țĮȚ 2 ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 25 cm įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 13 ȑȦȢ 18 țĮȚ 24.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĮȞȐ 50 cm.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ (ʌ.Ȥ. ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 7) ĲȠ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ șĮ ȑȤİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ȪȥȠȣȢ 15 cm
ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20% țĮȚ ȪȥȠȣȢ 25 cm ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ ! 20 cm.
8.2.2

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ μİĲȫʌİȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
1. ȃİȡȠıĲȐȜĮțĲİȢ
ȈĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ
ȑȜĮıμĮ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ
ĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ (ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 37).
2. ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ
įİȪĲİȡȠ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 34 Ȓ ĲȠ ıȤȒμĮ 38.
3. ȂİĲȫʌİȢ ıĲȑȖȦȞ
ȈĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ ȩʌȠȣ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ
ĲİμȐȤȚȠ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 39 ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μȚĮȢ μİĲȫʌȘȢ.
4. ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌĮȚĲİȓ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 40
ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ, ĲȘ ıȪȞįİıȒ ĲȘȢ μİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, țĮȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĮȣĲȒȢ ȣʌȩ țȜȓıȘ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 40 ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-06-02-04.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ȆȓȞĮțĮ 10.
x ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ AFNOR NFD 10-203-1 (DTU 20-12)

ȆȓȞĮțĮȢ 10 - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ
ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ
(m2)

ǼȜȐȤȚıĲȘ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su (cm 2)
ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲȠ ȜȠȪțȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0% (et 0,5%)

t 0,5%

t 1%

29
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: ǻȚĮĲȠμȑȢ ȡȠȒȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
ȅȚ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ ȇu. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ įȚĮĲȠμȒ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ

İȞįİȤȩμİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌ.Ȥ. İıȤȐȡĮȢ).

ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2:ȅȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ Lu țĮȚ ȇu
x

ȋȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu: 0,30 d Lu d 1,00 m

x

ȋȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ: ȇu d Lu

ȉĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȫĲĮĲĮ ȩȡȚĮ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ – șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ –
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 3: ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su pons
Ǿ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ Su = Lu x ȇu. ȈĲȠ ȆȓȞĮțĮ 10 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȖȚĮ ȜȠȪțȚĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ȖȚĮ μȑȖȚıĲȘ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ
2
3 L/ ȜİʌĲȩ m .
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 4: ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĲĮ Lu, ȇu ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ: Ș ʌȚșĮȞȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, Ș İȞįİȤȩμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ: t 0,5%.

8.2.3

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ıĲȘșĮȓĮ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 41 μİ ȑȞįİȚȟȘ 1 İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ. ȉȠ ȪȥȠȢ Ǿ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (1) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȑȞĮ
ȪȥȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ıĲȐșμȘ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȐ ȤȣĲȐ ȣȜȚțȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌĮȡȩμȠȚİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ ȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȪȥȠȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ İȓȞĮȚ 25 cm, İĳ’ ȩıȠȞ Ș țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 20%.
8.2.4

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ȣʌȩ ȠȡșȒ ȖȦȞȓĮ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1 țĮȚ 5.1.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
īȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȐțĮμʌĲĮ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 44, a,
b, c) Ȓ μİ ıȣȞİȤȒ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ (ıȤȒμĮ 44d) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ ȖȦȞȚĮțȩ ĲİμȐȤȚȠ
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 44e.
Ǿ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ʌĮȡȠμȠȓȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȐȤȠȣȢ İȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȪȥȠȢ Ǿ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11 μİĲȐ ĲȠ ıȤȒμĮ 45.
ȅȚ ȣʌİȡțĮȜȪȥİȚȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȦȢ țĮȚ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 45.
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ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȡμȠȪ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȘ ıĲȑȖȘ

ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ μİ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĮʌȠțȜİȚȠμȑȞȦȞ ĲİȜİȓȦȢ ĲȦȞ İʌȓʌİįȦȞ ĮȡμȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ.
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 46
ȩʌȠȣ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ
(ĲİȖȓįĮȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 24.
ȅȚ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȒıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11 μİĲȐ ĲȠ ıȤȒμĮ 45.
8.2.6

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
1 ıĲĮ ıȘμİȓĮ ıȪȖțȜȚıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ μİ țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6
2 ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ (ȑȞįİȚȟȘ 2 ıȤȒμĮĲȠȢ 1) Ȓ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ (ȑȞįİȚȟȘ 4 ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ
ıȤȒμĮĲȠȢ) ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 15, 16, 19
3 ıĲȠȣȢ ʌȣșμȑȞİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ (ıȤȒμĮ 40)
4 ıĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ʌȜĮȧȞȐ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȠ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ
8.2.6.1

ȈĲȩμȚĮ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ Ȓ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ: Įʌȩ μȚĮ ʌȜȐțĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 47 țĮȚ ȑȞĮ
țȣȜȚȞįȡȚțȩ ıȦȜȒȞĮ Ȓ ȑȞĮ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ıȦȜȒȞĮ μİ ıȣȞȑȤİȚĮ țȣȜȚȞįȡȚțȩ.
ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ țĮȚ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 12.
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:

8.2.6.2



ǹʌȩ μȠȜȪȕȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,5 mm ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ d 15 cm.



ǹʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,8 mm ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ d 20 cm.



ǹʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 1,5 mm.



ǹʌȩ ȤĮȜțȩ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm.



ǹʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ ȣȜȚțȩ.

ȈĲȩμȚĮ ıĲȠȣȢ ʌȣșμȑȞİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ μİĲȐȜȜȠȣ ȩʌȦȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ țĮȚ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
țȠȜȜȘĲȩ ıİ ĮȣĲȩȞ.
8.2.6.3

ȈĲȩμȚĮ ıĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ʌȜĮȧȞȐ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȠ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȩμȚĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ μİ ȪȥȠȢ ȠȡșȠȖȫȞȚȠȣ Ǿt 0,10 m.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ L ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮįȠȤȒ ȩĲȚ Įʌȩ 1 cm ʌȜȐĲȠȣȢ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣȖțİȞĲȡȠȪμİȞĮ ȞİȡȐ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ 5 m2 (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 0,10 m, ʌȐȞĲȠĲİ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ 3 Lit/ȜİʌĲȩ/ m2)(īȠ): ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ,
ȖȚĮ μȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ 200 m2) ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 49, 50 ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĮʌȠȡȡȠȒȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ 0,40 x 0,10 m.
ȉȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȠ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıİ ĮȣĲȩ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ
ȖȦȞȚĮțȩ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.2.6.1.
ǺȜȑʌİ țĮȚ ȈǾȂǼǿȍȈǾ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.2 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ
ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ ȣʌȑȡȕĮıȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ
ȜȩȖȦ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
8.2.6.4

ǻȚĮıĲȠȜȠȖȒıİȚȢ ıĲȠμȓȦȞ țĮȚ ıĲȘȜȫȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ Annexe C ĲȠȣ AFNOR NF10 – 203-1 (DTU 20.12)
ȆȓȞĮțĮȢ 12 - ǻȚȐμİĲȡȠȚ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ țĮȚ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȫȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
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ȀȣȜȚȞįȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ
m2 ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲĮ
ȩμȕȡȚĮ ĮʌȠȤİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ȑȞĮ ıĲȩμȚȠ

ǻȚȐμİĲȡİȢ ĲȘȢ
ıĲȒȜȘȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ Ȓ ĲȠȣ
ıĲȠμȓȠȣ ĲȘȢ 3)
(mm)

ȀȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ
ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ –
ȈĲȑȖȘȢ ıİ ʌȠȣ
m2 ĲĮ ȩμȕȡȚĮ
ĮʌȠȤİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ȑȞĮ ıĲȩμȚȠ
D (mm)

d (mm) 3)

60

4)

38

70

4)

50

80

71

80

64

90

91

90

79

100

113

100

95

110

136

110

113

120

161

120

133

130

190

130

154

140

220

140

177

150

253

150

201

160

287

160

227

170

324

170

254

180

363

180

284

190

406

190

314

200

449

200

346

210

494

210

380

220

543

220

415

230

593

230

452

240

646

240

490

250

700

250

530

260

570

270

615

280

660

290

700

300

28
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40
55

D= 2d
ʌİȡȓʌȠȣ

60

4)

70

4)

h (mm)
h = 1,5 d

ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 12 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ – țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ Ȓ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ
țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȤİĲİȪȠȣȞ ĮȞȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ m2 ȖȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ 3 L/ȜİʌĲȩ/ m2
2

2

ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: 1 cm įȚĮĲȠμȒȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ
2
2
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: 0,70 cm įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ 3: Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȚĮ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌȐȤȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 4: ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ 60 țĮȚ 70 mm İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ İȟȫıĲİȢ μȚțȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ 5: īȚĮ ĲȚȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲİĲȡȐȖȦȞȘȢ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 12 İʌĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ
10%.

8.2.7

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4 Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ
ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ, Ȓ İμʌȩįȚĮ.
ǵĲĮȞ Ș μİȖȐȜȘ įȚȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ĮȖȦȖȠȪ (ʌ.Ȥ. ĮİȡȚıμȠȪ) İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0,20 m ʌȡȠĲȓșİȞĲĮȚ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ ĮȞȐμİıĮ țĮȚ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȫıĲİ ȞĮ İȞȚıȤȣșȠȪȞ ȠȚ İįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȜȩȖȦ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ȠʌȒȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 25,26, 54 ȑȦȢ 56).
ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȫμĮ – ȈĲȑȖȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲȠȣȞ ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȠȣțȐμȚıȠȣ (ıȦȜȘȞȦĲȒ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȘ μȠȡĳȒ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ) ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȜİȣȡȚțȐ ıİ İȞįȚȐμİıȠ
ȪȥȠȢ Ȓ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ʌȠȣțȐμȚıȠȣ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲİȖĮȞȐ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ (ĳȜȐĲȗĮ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ ĳȠȡĲȓȠȣ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȤȒμĮĲȠȢ 53) İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ
ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ Įʌȩ ĲȠ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ
μİȖȐȜȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȞĮ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮ 56).
ǵĲĮȞ Įʌȩ ĮȖȦȖȩ ıĲȑȖȘȢ įȚȑȡȤİĲĮȚ șİȡμȩȢ ĮȑȡĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ țĮȚ
ĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ. Ȉİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ
țĮĲĮȜȒȖİȚ μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 54).
8.2.8
ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ șȩȜȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ, țĮĲĮʌĮțĲȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ įȚĮĳȣȖȒ țȠȚȞȠȪ
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 57 țĮȚ 58 ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȠȚ
ʌȡȩıșİĲİȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ țȪȡȚİȢ ȦȢ țĮȚ ĲĮ İʌȓʌİįĮ
İȜȐıμĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.

9

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4 ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 59 ȑȦȢ
65).

9.1
8.2.9

īİȞȚțȐ
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
8.2.10

ȆȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ȀĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȅȜȚțȩ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ ĬİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ:
1. ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ μȘȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ȓ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦȘıȘ.
2. ȈĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȠ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ İʌȚįȡȐ ıĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ țĮμʌĲȚțȑȢ țĮȚ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ İĳ’ ȩıȠȞ
ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įİȞ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ,
ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.3 țĮȚ 11.3.2-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ. ȆȐȞĲȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ ʌȐȞȦ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ
70 mm.
3. ȃĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞİȢ ȣȥȘȜȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȜȩȖȦ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȠȪ ȩʌȦȢ:
- ȠȚ įȚĮĳȠȡȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ.

33

31054

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

- ȠȚ ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ıĲȘȞ ȩȜȘ įȠμȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ șĮ ĲȚȢ țĮĲĮıĲȒıȠȣȞ İȣȐȜȦĲİȢ ıĲȚȢ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ
įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ȩĲĮȞ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ įİȞ ȑȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ
ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩʌȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ).
8.2.11

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (İțĲȩȢ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ) ıİ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ȞİȪȡȦıȘȢ d 70 mm țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȖȡȩμİĲȡĮ
d 5 gr/m3

8.2.11.1 ǺĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ
1. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ țĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
2. ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μȚĮ ȑȞȞȠȚĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 59 ĮȜȜȐ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 60.
3. ȅȚ İȣșȪȖȡĮμμȠȚ ĮȡμȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ȑȞȞȠȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲȠȚ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ıȤȒμĮ 60) Ȓ İȜĮĳȡȚȐ
ʌȜȐȖȚȠȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ İʌȓʌİįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
4. ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ.
5. Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠĳȣȜĮȤșİȓ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ.
6. ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ țİȞȩ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȐμȥȘ ȜȩȖȦ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ ıİ ĮȣĲȐ
ʌȡȠȕȩȜȠȣ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖİĳȣȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡμȩȢ μİ ȜȦȡȓįĮ İȜȐıμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ
0,5 mm.
7. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İĳ’ ȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 40.
8. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.5 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ
ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țİȞȐ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĲĮ ĮȞȠȚțĲȐ ȐȞȦ țĮȚ
țȐĲȦ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ȩμȠȚȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 67, 75, 76, 77 μİ ȑȞįİȚȟȘ 18
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȕȑȕĮȚȠ ȩĲȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮȜȒȖİȚ
μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
9. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ȖȣĮȜȚȠȪ, ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ țȩȕȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒ įȚĮĲȠμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
8.2.11.2 ȈȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 13 ȑȦȢ 17
1. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȜȓıȘȢ d 5%
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȪȥȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ (ȆȓȞĮțİȢ 13 țĮȚ 14)
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:


Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ.



ĬĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (ĲȪʌȠȣ CUTBACK) İĳ’
ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ İȐȞ Ș
ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İʌȓıĲȡȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.



Ǿ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 100/40 Ȓ
100/25 țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 1kg/m2.

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıĮ İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 13
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ
ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ μȠȞĮįȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ

īȚĮ ȗȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ (1)
Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
ȆȓȞĮțĮȢ 14
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
īȚĮ ȗȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ (1)
Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ

Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
2.

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıİ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ d 20 m.
ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȓȞĮȚ μȩȞȠ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ:
x

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ (1) ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 15.

x

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚțĲȩ (1) ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 16.

x

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ
ĮȞȠȚțĲȩ (1) ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 17
ȆȓȞĮțĮȢ 15
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ – ȀĲȓȡȚȠ țȜİȚıĲȩ (1) ȪȥȠȣȢ d 20 m
ȀȜȚμĮĲȚțȒ ǽȫȞȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮȞȑμȠȣ

ǽȫȞİȢ ĮȞȑμȠȣ (1)

ǽȫȞȘ ǿ
ĬȑıİȚȢ ȀĲȚȡȓȠȣ

(1)

ǽȫȞȘ ǿǿ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȈĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ

5

6

6

8

ȈĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ıİ
ʌȜȐĲȠȢ 2 m

6

10

10

10

ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ

10

12

12

12

ȆȓȞĮțĮȢ 16
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ – ȀĲȓȡȚȠ ĮȞȠȚțĲȩ (1) ȪȥȠȣȢ d 20 m
ǽȫȞİȢ ĮȞȑμȠȣ (1)

ȀȜȚμĮĲȚțȒ ǽȫȞȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮȞȑμȠȣ
ǽȫȞȘ ǿ

ĬȑıİȚȢ ȀĲȚȡȓȠȣ (1)

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǽȫȞȘ ǿǿ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȈĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

5

8

8

10

ȈĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 2 m

6

10

10

10

ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ

10

12

12

12

ȆȓȞĮțĮȢ 17
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ – ȀĲȓȡȚȠ ȪȥȠȣȢ d 20 m
ȉȡȩʌȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȀȐĲȦ ıĲȡȫıȘ

ȂȚĮ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ
15 țĮȚ 16

ǱȞȦ ıĲȡȫıȘ

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ
15 țĮȚ 16

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İĳ’
ȩıȠȞ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠ
İʌȚĲȡȑʌİȚ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: īȚĮ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ Ȓ ĮȞȠȚțĲȠȪ țĲȚȡȓȠȣ ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

3. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıİ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ ! 20 m.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ, Ƞ
țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ.
8.2.12 ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ
ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.9.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ 63.
1.

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ.

2.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ İțĲȠȞȠȪμİȞȦȞ ȣȜȫȞ Ȓ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȕȚįȫȞ (ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 7) șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȘȢ
İμĳȐȞȚıȘȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ, įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ țĮȚ ıĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ.

3.

ȈĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Ȓ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ, Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĮȣĲȫȞ șĮ țĮĲĮıĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ μİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ įȚȐȕȡȦıȘ
ĲȠȣȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȠȚ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ! 5gr/m2 (ȑȞĲȠȞȘ țĮȚ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
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ȉȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ.
ȃĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μȚĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İȞĲȩȢ
ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ĮȣĲȐ.

4.

Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌȣțȞȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ (ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȚĮ ĲȡȚįȚȐıĲĮĲȘ ȡȠȒ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ
įȚȐĲĮȟȘ įȚĮțȠʌȒȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ – ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 7).

5.

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ȠȚ ʌȜĮțȑĲİȢ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 62, 63 ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ μȑȤȡȚȢ ȞĮ İȟĮĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ,

6.

ȈȪȖȤȡȠȞȘ ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡȫĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ
ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 15 țĮȚ 16 – ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ.
Ǿ μȩȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ İȓȞĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȩȞȠ μİ
țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ țĮȚ ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮȡȞȘĲȚțȫȞ ĮȞİμȠʌȚȑıİȦȞ ȣʌȩ ĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ
țĮȜȣĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ıȤȒμĮ 64) Ȓ μİ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
20 cm ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İȟĮĳĮȞȚıșİȓ Ș ʌȜĮțȑĲĮ μİ țȐȜȣȥȒ ĲȘȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

7.

Ǿ ȘȜİțĲȡȠțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ʌȪȡȦȞ Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
İȓȞĮȚ μȩȞȠ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ (ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ) șĮ ıȘμĮįİȪıİȚ İȜĮĳȡȐ ĲȘȞ țȐĲȦ
İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ țĮĲĮıĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ ȖĮȜȕȐȞȚıȘ. ȆȐȞĲȦȢ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ʌȪȡȦȞ
ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌİȡȓıțİȥȘ
ȜȩȖȦ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ĲȘȢ ȖĮȜȕȐȞȚıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
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8.2.13 ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıİȦȞ ıİ ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ t 100%
ǹȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ μİ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȦȞȚĮțȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ.


ȈĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮȚ ĲȘ μİĲȫʌȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.



ǹȞȐ 5,0 m İʌȓ ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ȖȦȞȚĮțȐ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȘ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȟȪȜȚȞȘȢ įȠțȠȪ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
Ǿ ıĲȒȡȚȟȘ ĮȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ (ıȤȒμĮ ǹ ʌȓȞĮțĮ 22) İȓĲİ İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ıȤȒμĮ C ʌȓȞĮțĮȢ 22) ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȀĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȐ Įʌȩ ȜȐμİȢ 50/2 ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮĲĮ.
8.2.14 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ ıİ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮĲĮ μİ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ȞİȪȡȦıȘȢ d 70 mm ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ țȐĲȦșİȞ
ȤȫȡȦȞ (ıȪμĳȦȞĮ μİ 1.5 ǹȞĮĳȠȡȐȢ)
8.2.14.1 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ȅȚ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ įȚĮıĲȐıİȦȞ 60/45 cm İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 50 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ 100/40 Ȓ 100/25 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ:
1. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
2. ĬĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ ĲȪʌȠȣ CURTBACK İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ
İʌȓıĲȡȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
3. ĬĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.6.5
țĮȚ 9.1.3.1-8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 39 Ȓ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ
70, 75 ȑȦȢ 77 ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ.
8.2.14.2 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
1. ȅȚ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
2. ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ĮȣĲȑȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.1.3.1- 1, 2, 3 μİ ĲȘȞ μİȖȐȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
3. Ǿ ıȪμʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ μİ ĲĮ țİȞȐ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȒ
įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȚȞȐ ĲȠȣȢ (ıȩțȠȡĮ) įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȑȞĮ
İȞȚĮȓȠ İʌȓʌİįȠ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
4. Ǿ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ 100/25 μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ
İμȕȐʌĲȚıȘȢ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ, ĮȜȜȐ țȐșİ ʌȜȐțĮ
İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ ıİ μȚțȡȒ įİȟĮμİȞȒ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 90 x 80 cm μİ șİȡμĮȚȞȩμİȞȠ ʌȣșμȑȞĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ
ȡİȣıĲȒ țĮĲȐıĲĮıȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ 160Ƞ ȑȦȢ 200Ƞ C ıȣȞİȤȫȢ ĮȞĮȞİȠȪμİȞȘ țĮȚ șİȡμĮȚȞȩμİȞȘ.
Ǿ țȐșİ ʌȜȐțĮ ʌȠȣ İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ İʌȚʌȜȑİȚ ıĲȘ șȑȡμȘ ȐıĳĮȜĲȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ Ș țȐĲȦ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĮȣĲȒȢ (ıȩțȠȡĮ).
īȚĮ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ ıĲȘ ĳȐıȘ İμȕȐʌĲȚıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ ĲıȚμʌȓįİȢ
Ȓ ȤȦȡȚıĲȑȢ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ μİ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȖțȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
ʌȜİȣȡȑȢ (ıȩțȠȡĮ).
5. Ǿ țȩȜȜȘıȘ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ, ĮȜȜȐ ȤȣĲȒ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ ʌȠĲȚıĲȒȡȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ țȐșİ țİȞȩ țĮȚ țȐșİ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 65.
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6. ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ įȚȐĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ
– ȠĳİȚȜȩμİȞİȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȣȪμİȞİȢ ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ. ȅȚ įİ ĮȡμȠȓ ʌȠȣ
İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ V ȖİμȓȗȠȣȞ įȚĮįȠȤȚțȐ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȠ ĮȑȡĮ ȞĮ İȟȑȜșİȚ.

10

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.5. ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) țĮȚ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 18 ȑȦȢ 23)

10.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 9 ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
1.

ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȖİȞȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 2 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-01-01 țĮȚ İȚįȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 18 țĮȚ 22 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

2.

ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ SBS ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĮȣĲȩ ȦȢ ȐȞȦ ȀİĳȐȜĮȚȠ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ L, I, Ȁ, Ĭ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.17.4 ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01. ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ L, I ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ
įȓĮĲȡȘıȘ, ĮȣĲȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 19, 20, 21 țĮȚ 23 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĲĮ įİ țȡȚĲȒȡȚĮ Ȁ țĮȚ Ĭ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İʌĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ țȣțȜȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İĳİȜțȣıμȠȪ – șȜȓȥȘȢ țĮȚ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
įȚȠȜȓıșȘıȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ȁ3, Ĭ2 ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 19, 20 țĮȚ Ȁ4, Ĭ3 ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 21,23.

3.

ǹʌȩ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ĲȘȢ μȘ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȡȩʌȠ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 2 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-0601-02.

4.

ǹʌȩ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ įȣȞȐμİȞİȢ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĮȣĲȩ ȦȢ ȐȞȦ ȀİĳȐȜĮȚȠ.

10.2 ȈȣıĲȒμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ
10.2.1

ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ țȜȓıİȚȢ d 5%

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ) țĮȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȒȢ ĲȘȢ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ.


ȈĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.



ȈĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ μİĲĮȟȪ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

10.2.2

ȈȪıĲȘμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ

ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ, țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. Ǿ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ
įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

10.3 ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
10.3.1
10.3.1.1

Ȃİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ țȜȓıİȚȢ  5%
ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 18 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ ȩʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 18 ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǻ ȩʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ȆĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ μȓĮ ıĲȡȫıȘ ȕĮȡȚȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ) ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țĮȚ Įʌȩ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.
10.3.2

Ȃİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ țȜȓıİȚȢ ! 5% μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 22.
10.3.3

Ȃİ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıİ țȜȓıİȚȢ  5%

(ȆȓȞĮțİȢ 19 țĮȚ 20)
10.3.3.1

ȉȡȩʌȠȚ țȩȜȜȘıȘȢ

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȡȩʌȠȣ țȩȜȜȘıȘȢ ȠȚ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1 ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (Ĭǹ): ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 19 țĮȚ 20 (ıĲȒȜȘ
ĲȡȓĲȘ).
īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ, ıĲȘȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ μȩȞȠ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ t 2,5 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜĮıĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ (Ĭǹ) İțĲȩȢ İȐȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĮȣĲȒ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚ’ ĮȣĲȩȞ ĲȠ ıțȠʌȩ.
2 ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ (Ĭǹ): ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 19 țĮȚ 20 (ĲȑĲĮȡĲȘ ıĲȒȜȘ).
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ. īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıĲȘȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
10.3.4

Ȃİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS ıİ țȜȓıİȚȢ 
5% μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǺȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 21
10.3.5

Ȃİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS ıİ țȜȓıİȚȢ
! 5% μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǺȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 23.
ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȈĲȡȫıİȚȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 18
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ǹıĳȐȜĲȠȣ –
țȜȓıȘȢ d 5%
ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.3.1.2)

ȊʌȩμȞȘμĮ
-(1) ȋĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȪȡȦıȘȢ. -(2) ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǻ șĮ
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ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚįİțĲȩ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ (4). -(3) ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. -(4) ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȕȐȡȠȣȢ 1,8 kg/m2 μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȆȓȞĮțĮ 9 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01. -(5) ĬİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ 1,2 kg/m2.
-(6) ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ 4,0 kg/m2 μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 90 gr/m2. -(7) ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ 1,8 kg/m2 μİ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 kg/m2 țĮȚ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100 kg/m2 ıȪμĳȦȞĮ μİ ȆȓȞĮțĮ 10 ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 -(8) ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ 5.7.2 ʌĮȡȠȪıȘȢ.
-(9) ȈĲȡȫıȘ ȕĮȡȚȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 10.3.1.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 19
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS țĮĲȐ ĲȠ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪıĲȘμĮ – țȜȓıȘȢ d 5%
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

Ȃİ ĳİȡĲȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȤȐȜȚțİȢ)
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȡȩμȦȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ,
įȚĮμȠȡĳȠȣμȑȞȦȞ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ

L3, I3

ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ
μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌȓ
ȕĮȡȚȐȢ ıĲĮșİȡȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

L4, I4

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȆȓȞĮțĮȢ 20
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ – țȜȓıȘȢ d 5%
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

40

ȀȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31061

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

Ȃİ ĳİȡĲȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȤȐȜȚțİȢ)
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȡȩμȦȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ,
įȚĮμȠȡĳȠȣμȑȞȦȞ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ

L3, I3

ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ
μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌȓ
ȕĮȡȚȐȢ ıĲĮșİȡȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

L4, I4

ȆȓȞĮțĮȢ 21
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ – țȜȓıȘȢ d 5%
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

īİȞȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȩʌȠȣ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ
ȚȞȫįȘ ĮȞȩȡȖĮȞĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ Ȓ șİȡμȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ !2 m2
Ƞ
C/W
ȆİȡȚȠȤȑȢ μİ
μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
įȚĮįȡȩμȠȣȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȚȞȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ
șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ !2 m2
Ƞ
C/W

L3, I3

L4, I4

ǵμȠȚİȢ ȩʌȦȢ ĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲȡȫıİȦȞ ĮȜȜȐ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L4, I4 țĮȚ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ
ȤȡȫμĮ ȥȘĳȓįȦȞ

ȆȓȞĮțĮȢ 22
ȈĲİȖȐȞȦıȘ μȘ ȕĮĲȫȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ ! 5% μİ ȐıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ, ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ
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μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ȓ
șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ d 2 m2
C/W.
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ʌȜĮıĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ İțĲȩȢ İȐȞ ĲȠ
ʌȡȫĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
Ȉİ ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ t100%
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐșİ 5,00 M
țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȩʌȦȢ ǹ țĮȚ C.

42

©

Ǽȁȅȉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31063

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 23
ȈĲİȖȐȞȦıȘ μȘ ȕĮĲȫȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ ! 5% μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ
İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ.
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

ȂȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑȤİȚ
șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
d2 m2 ȠC/W

īİȞȚțȐ ȩĲĮȞ Ș
șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ !2 m2 ȠC/W

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

L2, I2

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ȜȪıȘ ȦȢ ȐȞȦ

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ.

L3, I3

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ȜȪıȘ ȦȢ ȐȞȦ

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ.

L2, I2

ȊʌȩμȞȘμĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 19 ȑȦȢ 23
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ SBS ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 19, 20, 21, 23
(1)

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıįȓįİȚ ĮȞĲȠȤȑȢ L2, I2, L3, I3, L4, I4 ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȆȚȞȐțȦȞ

(2)

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ (1) ĮȜȜȐ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.7.1
ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

(3)

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ (1) ĮȜȜȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.7.2 ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ȆǿȃǹȀǹ 22
(1)

(2)
(3)

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȣĮȜȠȪĳĮıμĮ ĲȦȞ 250 gr/m2, Ș μİμȕȡȐȞȘ ȞĮ ȑȤİȚ
ȕȐȡȠȢ 5 kg/m2 țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.7.2 ĲȘȢ
1.2.7 ǹȞĮĳȠȡȐȢ. ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ (įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, țİȞĲȡȚțȐ țĮȚ
ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıșİĲȠȢ ĳȠȡȑĮȢ ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ ĲȦȞ 50 gr/m2.
ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ĲȠ (4) ĮȜȜȐ ȤȦȡȓȢ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ – ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țȠȜȜȒıİȚȢ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ, șĮ ȑȤȠȣȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, Ȓ șĮ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ.

(4)

ȋĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ

(5)

ĬİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

(6)

ȀȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ

(7)

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡĮȖ.5.7.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ

(8)

ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓıȘȢ (ʌĮȡĮȖȡ. 5.7.2)

(9)

ȈĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȫȞ 3/15 ıʌĮıĲȫȞ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ

(10)

ȈțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

(11)

ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ʌĮȡĮȖȡ. 5.6.5)

(12)

īȦȞȚĮțȩ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
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(13)

ȄȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ

(14)

ǼȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲ. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ.

(15)

ȁİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ

(16)

ǼʌȓʌİįȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ

(17)

ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ

(18)

īȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ μİĲȫʌȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ

(19)

ȈĲȘȡȓȖμĮĲĮ İȜȐıμĮĲȠȢ 20

(20)

ȉİȖȓįĮ

(21)

ǹμİȓȕȠȞ

10.3.6

©
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Ȃİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC μȘ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ǻȫμĮĲĮ – ȈĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ 5% μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ (ıʌĮıĲȐ Ȓ
ıĲȡȠȖȖȣȜȐ) įȚĮıĲȐıİȦȞ 5/15 ıİ ʌȐȤȠȢ 30 mm ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.7.2
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.6 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02.
10.3.7

Ȃİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ țȠȜȜȠȪμİȞİȢ ȖȡĮμμȚțȐ țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑȤİȚ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.4 ĲȘȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 Ș ȠʌȠȓĮ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ȖȡĮμμȚțȐ ȩʌȦȢ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.5.3.2 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02.

10.4 ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȈĲȚȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ:


10.4.1

ȃĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ,
ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ , ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ıĲȠȣȢ șȩȜȠȣȢ ĳȦĲȚıμȠȪ Ȓ ĮİȡȚıμȠȪ.
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 81, 83, 87 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ȩʌȠȪ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ.
ǺȜȑʌİ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 42, 46, 52 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
10.4.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 88 ȑȦȢ 93 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01.
10.4.3

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮ 46 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ǼʌȓʌİįȠȚ ĮȡμȠȓ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ.
10.4.4

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 47 ȑȦȢ 52 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
10.4.5

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 53 ȑȦȢ 56 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
10.4.6

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 111, 113, 114, 117, 119, 121 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȠ șȩȜȠ ĳȦĲȚıμȠȪ – ĮİȡȚıμȠȪ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 57 țĮȚ 58 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

10.5 ǼȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ ĮʌȠ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ıĲĮ įȫμĮĲĮ ıĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤĮȜȓțȦȞ)
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȣȢ 9.1.4 țĮȚ 9.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
Ǽĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜȒȡȘȢ μİȜȑĲȘ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ İʌȓ
ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ
ȤĮȜȓțȚĮ) ȑıĲȦ țȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ
ıİ ȗȫȞİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 66 Į ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
1.

ȈȘμİȚĮțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ 10 μİ 20 cm ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 64 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȩʌȠȣ Ș ȕȓįĮ
įȚĮıȤȓȗİȚ țĮȚ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȩİȜĮıμĮ.

2.

ȈȘμİȚĮțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡȑȦıİȚȢ ĮȞȐ μİ 10 μİ 20 cm ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ǹ țĮȚ C ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 22 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ȩʌȠȣ Ș ȕȓįĮ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ Ș
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ʌȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜİȓĲĮȚ ıĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ țĮȚ ȩĲȚ Ș
įȠțȩȢ ĮȣĲȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ȠȜȓıșȘıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

īȡĮμμȚțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 66b μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ μİȚȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ İμʌȩįȚȠ ıĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȜȩȖȦ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ıİ ǻȫμĮĲĮ μȚțȡȒȢ țȜȓıȘȢ.
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ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įȦμȐĲȦȞ ıĲİȖȫȞ ȩĲĮȞ ȠȚ
țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȫȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ Ș ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3)

11.1 īİȞȚțȐ
11.1.1

ȆȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ȖİȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:

 ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ,
 ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȒ įȚȩįȠȣ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ),
 ıĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ʌȠȣ ĲİȓȞȠȣȞ ȞĮ
İʌȚțĮșȓıȠȣȞ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲĮ įȚĮȕȡȫıȠȣȞ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ Ȓ ȞĮ
ĮʌȠįȠμȒıȠȣȞ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
11.1.2

ǲȞȞȠȚĮ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡȠμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ

(ǺȜȑʌİ țĮȚ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01)
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ: İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ W ıİ gr/ȫȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ȡȣșμȩ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȃ ıİ m3/ȫȡĮ įȘȜĮįȒ W/ȃ ıİ gr/m3. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ İȞȚĮȓȦȞ
țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ), ȠȚ
ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:


ȋȫȡȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N d 2,5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ȓ İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ.
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ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2,5 W/N d 5,0 gr/m3



ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 5,0  W/N d 7,5 gr/m3



ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N ! 7,5 gr/m3

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ, ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲȠȓțȘıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ȡȣșμȠȓ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ:


ȀĲȓȡȚĮ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖȡĮĳİȓȦȞ ʌȠȣ įİȞ țȜȚμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ, ĲĮ ıȤȠȜİȓĮ
ȘμİȡȒıȚĮȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ, ȠȡȚıμȑȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞİȢ μİ İȜİȖȤȩμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ İȚįȚțȐ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ μȩȜȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ.
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ țȠȣȗȓȞĮȢ).



ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țȠȣȗȓȞİȢ țĮȚ ȠȚ ȣȖȡȠȓ ȤȫȡȠȚ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ.



ȀĲȓȡȚĮ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ μİ μȑĲȡȚȠ ĮİȡȚıμȩ, μİ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ
ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ.



ȀĲȓȡȚĮ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ țĲȓȡȚĮ, țĲȓȡȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ, ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ μİ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȣȖȡȠȪȢ Ȓ
țĲȒȡȚĮ țȠȜȣμȕȘĲȘȡȓȦȞ.

11.1.3 ǺĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ μİ ǻȫμĮĲĮ – ȈĲȑȖİȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ
ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
īȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ įİȞ İʌĮȡțİȓ Ș ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ
– ȈĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ.
ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȀİȜȪĳȠȣȢ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ıĲȠ ĮȑȡĮ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ μİ ĲȚȢ ȩȥİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ
İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 12 μİ ĲĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ).

11.2 ȈĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȣȢ:
5,00
W/Nd7,5 gr/m3
ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțİȢ 24, 25 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȡȩʌȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
11.2.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ

1. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȫȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
2. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıșİĲȘ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.1.-4 țĮȚ 5.1.-5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜȘ
ĲȠȣȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
3. ǵĲĮȞ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1.-4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ıȤȒμĮ 30 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ ȆȓȞĮțĮ 27), ĲȩĲİ ȠȚ
ıĲİȡİȫıİȚȢ ȡĮĳȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.8.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐ
50 cm.
4. ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ, Ȓ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪμİȞȠȣȢ ʌȪȡȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌȓȞĮțĮ 7.

11.2.2

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:


ǼȓĲİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1 –1, 2, 3.



ǼȓĲİ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1 -4.
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11.2.2.1 ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ĳȪȜȜĮ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮțȩȜȜȘĲȠ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ μİȡȚțȫȢ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ,
μİ țȠȜȜȘμȑȞİȢ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ 10 cm.
ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.8.1 – 1 ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ȖİĳȣȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ țȠȜȜȘμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ.
11.2.2.2

ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ȜȦȡȓįİȢ

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:


ǼȞĲȩȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 25.



Ǽʌȓ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 12 cm.



ȈĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ İȚįȚțȑȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

11.2.3

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȈĲȡȫıȘ

Ǿ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ țĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
11.2.3.1

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ

Į) ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ:

ȕ)

1.

Ȃİ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (Ĭǹ) İʌȓ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ İʌȚțȠȜȜȘșȑȞĲȠȢ İȞȚĮȓȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ (ʌĮȡĮȖȡ. 11.2.2.2.1) İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ,
İʌȓıȘȢ μİ Ĭǹ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌȡȩıșİĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 13 țĮȚ 24 ȦȢ țĮȚ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ ʌȓȞĮțĮȢ 25).

2.

Ȃİ țȩȜȜȘıȘ μİ Ĭǹ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ İĳ’
ȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
11.2.2.2.) – ȕȜȑʌİ ĲȠȣȢ ĮȣĲȠȪȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȓȞĮțİȢ.

3.

Ȃİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ:
-

ǼȓĲİ μİ ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȠȪμİȞȠȣȢ ʌȪȡȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȚĮĲȡȘșİȓ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 9.1.4-7 țĮȚ ıȤȒμĮ 63 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

-

ǼȓĲİ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ İĳ’ ȩıȠȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ, ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 11.2.2.2 (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 13, 24 ȦȢ țĮȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ ʌȓȞĮțĮ 25).

ǵĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ıĲȡȫıȘ

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

țĮȚ

Ș

ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ

ıĲȡȫıȘ

İȓȞĮȚ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 15 țĮȚ 16
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ İȞȚĮȓȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ įȚȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ıĲĮșμȚıșȠȪȞ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ șĮ įȚĮʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
11.2.3.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ

Į) ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
1. ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ: ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ Ș țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 11.2.3.1.1-1 țĮȚ 2 ĮȞĲȓ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ
įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ.
2. ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: OμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ.
ȕ) ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
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1. ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ: Ȃİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ȩʌȦȢ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 15 țĮȚ 16 İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĮȞĲȓ ĲȠȣ İȞȚĮȓȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıĲȚȢ
İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
11.2.2.2. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: Ȃİ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 64, 65 Ȓ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ǹ țĮȚ C ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 22.

11.3 ȈĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȣȢ (W/N !7,5
gr/m3)
ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 26, 27 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȡȩʌȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
11.3.1 ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.2.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ 3 ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
11.3.2 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, țȠȜȜȠȪμİȞȠ:


ȈĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ.



ȈĲȠ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞ İʌȓʌİįȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
1. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȀȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ
țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 6 cm.
2. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ İʌȓʌİįȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ:


ǼȓĲİ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ ȕȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ t 4,8 mm μİ İʌȓʌİįȠ țİĳĮȜȒ.



ǼȓĲİ μİ İțĲȠȞȠȪμİȞȠȣȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ ȒȜȠȣȢ μİ İĳİȜțȣıμȩ įȚĮμȑĲȡȠȣ t 4,8 mm.

Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, İȓȞĮȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ
İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ ȑȞȞȠȚĮ țĮȚ ĮȞȐ 50 cm ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȑȞȞȠȚĮ.
3. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȠȣ İʌȓʌİįȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ
ȀȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ:


ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ,



ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ.

Ǿ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 6 cm.
11.3.3

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȈĲȡȫıȘ

Ǿ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ (țĮȚ Ș μȚĮ țĮȚ ȠȚ įȪȠ) țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ȓ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 26, 27.
ȆȓȞĮțĮȢ 24
ȈĲİȡȑȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ W/N
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ
ǹȡȚșμȩȢ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ

48

ǺĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ

31069

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ıĲȡȫıİȚȢ

ıĲȡȫıİȚȢ

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȂȓĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ

ǳ Ĭ. ǹıĳ.(1)

Ȃ.Ȉ.(2)

ǳ Ȃ.Ȉ.2
ǳ Ĭ. ǹıĳ.(1)

ȀȐĲȦ ıĲȡȫıȘ

ǳ Ȃ.Ȉ.(2)

Ȃ.Ȉ.(3)

ǳ Ĭ. ǹıĳ.(1)

ǱȞȦ ıĲȡȫıȘ

ǳ Ȃ.Ȉ.(2)

(1) ȂȩȞȠ İȐȞ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ıĲĮ İțĲȩȢ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
(2) ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ įȚĮĲȡȣʌȠȪȞ ĲĮ ȤĮȜȣįȠİȜȐıμĮĲĮ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ ȕȓįİȢ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȚțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ʌĮȡĮȖȡ. 5.9.3.2).
(3) ȈȣȞȒșȘȢ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ (İțĲȠȞȠȪμİȞȠȚ ȒȜȠȚ).
(4) Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 25
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ ȑȞĲȠȞȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ 5
W/Nd7,5 gr/m3

ȂȓĮ
ıĲȡȫıȘ
-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȜȦȡȓįĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ -(3)
İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ȓ ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ

-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȜȦȡȓįĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
-(3) ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ
-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĲĮȚȞȓĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ -(3)
țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ: İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ȓ
ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ, ĮȞȫĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: ȩʌȦȢ Ș
țȐĲȦ

-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĲĮȚȞȓĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (3) țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ: ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ,
ĮȞȫĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ȓ
ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ

(1) ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ
(2) įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 9.2.2)

(3) șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 9.2.3)

ȆȓȞĮțĮȢ 26
ȈĲİȡȑȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ W/N!7,5 gr/m3
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ

ǺĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
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ȂİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ȤȦȡȓȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ (ʌĮȡĮȖ. 5.3)

ȂȘȤĮȞȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ (1)

ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ (1)

Ǽȁȅȉ

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ. İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȦȞ
μİ Ȟİȣȡ.

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ. Ǽʌȓ
ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ǽʌȓ
ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıİ
μȚĮ Ȓ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ.

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ.

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ Ĭ. ǹıĳ.

(1)

Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.3.2 –2 ĮĳȠȡȐ μȩȞȠ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ ıĲİȜȑȤȘ.

ȆȓȞĮțĮȢ 27
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ
ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ W/N!
!7,5 gr/m3
ĭȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ

Ȃİ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ
İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮ
ıμȐĲȦȞ
μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ

Ȃİ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ
İʌȓ ĲȠȣ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮ
ĲȠȢ ĲȘȢ §
5.3 ʌȠȣ
ıĲİȡİȠȪĲĮȚ
μȘȤĮȞȚțȐ
ıĲȘȞ (1)

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ ȕĮȡȚȐ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ

ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ

-(1) ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ -(2) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȘȞ 1 Ȓ ıĲȘȞ 4 μİ Ĭ.ǹıĳ.
(ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 11.3.2 -(3) șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȘ 2 μİ Ĭ. ǹıĳ. (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
11.3.3) -(4) μİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ 2 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘȞ 1 (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3. țĮȚ 11.3.22)

12

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ

Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ
ȀȑȜȣĳȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ, İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ
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ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ȠȚ įȪȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȉȠȪĲȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μȩȞȠ ȩĲĮȞ:
1. Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ:
 İȓĲİ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ İʌİȞįȣμȑȞȘ μİ ȜİʌĲȐ ȠȡȖĮȞȚțȐ
țȠȞȚȐμĮĲĮ.
 İȓĲİ İʌȓ İʌȓʌİįȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȦȢ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȦȞ ıİ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ,
İʌİȞįȣμȑȞȘ μİ ȜİʌĲȐ ȠȡȖĮȞȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ μİ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠ
ĮİȡȚȗȩμİȞȠ Ȓ ȩȤȚ țİȞȩ Ȓ μİ İʌȓʌİįĮ ĳȪȜȜĮ įȚʌȜȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (SANDWISCH).
2. Ș țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ȑȤİȚ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȐȞȦșİȞ țĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȫȞ
ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ – șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 30 cm (ȕȜȑʌİ ıĲĮ İʌȩμİȞĮ ıȤȒμĮĲĮ
ȑȞįİȚȟȘ 18).
ȆİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȠ
μİȚȠȞȑțĲȘμĮ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ ıİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ įȠțȩ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ, ȠʌȩĲİ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȒ ĲȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ įȠțȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
șİȡμȠμȠȞȦșİȓ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȆĮȡȩμȠȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
(ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ - ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ ʌȠȣ șĮ ıĲȘȡȓȟİȚ
ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ μİ įȚʌȜȑȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ.
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ 87 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
μİĲĮȟȪ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȀȑȜȣĳȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 69, 73, 80, 84.
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ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞĮįȩȤȦȞ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įȫμĮĲȠȢ ıĲȑȖȘȢ μİ
ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮʌȠ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȁȩȖȦ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ, ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞİȡȖĮıșȠȪȞ įȪȠ Ȓ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ ǹȞȐįȠȤȠȚ.

13.1 ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ:
1. ȃĮ İȟİĲȐıİȚ İȐȞ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ĲĮ ȐȡșȡĮ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 7 țĮȚ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 8 ȑȦȢ 10 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
2. ȃĮ ʌȡȠμȘșİȣĲİȓ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȣȜȚțȐ
ȫıĲİ ĲȠ ĳȑȡȠȞ μİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ
țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıȣȞįİșİȓ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȀȑȜȣĳȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĮȣĲȐ.
3. ȃĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫıİȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİĲȐ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ
ıĲĮ țİĳȐȜĮȚȠ 7 țĮȚ 8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. īȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȠĳİȓȜİȚ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ĮĳȠȪ İȜȑȖȟİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮįȠșİȓıĮ μİȜȑĲȘ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȀİȜȪĳȠȣȢ, ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıĳȠȡȐ ĲȠȣ, ʌȠȚĮ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ –
ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȈĲĮ ıȣȞȘμμȑȞĮ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ıȤȒμĮĲĮ Įʌȩ 20 ȑȦȢ 87 ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌȠȚĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠȪĲȠ ȞĮ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ İț ĲȦȞ ʌȡĮȖμȐĲȦȞ įİȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȫıİȚȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
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13.2 ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ʌȜİȣȡȐȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ:
1. ȃĮ İȟİĲȐıİȚ İȐȞ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȘ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ
ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ, Ȓ ĲȠ İȚįȚțȩ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ıĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.3.2-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. ȃĮ ʌȡȠμȘșİȪșİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȣȜȚțȐ μİĲȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲĮ
ȣȜȚțȐ ȕĮȡȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
3. ȃĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫıİȚ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ
İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 9, 10, 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. ȃĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
5.10 țĮȚ 5.11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩıȠȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
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ǵȡȠȚ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

14.1 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į. ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 țȜʌ.).
ȕ. ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ). ǻȘȜĮįȒ:
x

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ: Ǽȁȅȉ EN 863

x

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

x

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ: Ǽȁȅȉ EN 397/ǹ1

x

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ: Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/ǹ1

14.2 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȜȒȡȦȢ ȞĮ țĮșĮȡȚıșİȓ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμİȢ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ.

15

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ
1. ȉo ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȠȡȚȗȠȞĲȓĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲĮ İȚįȚțȐ
ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ȠȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıİȦȢ.
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2. ȅȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȠȡĮĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ Ȓ ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ
İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
3. ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȠȡĮĲȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮȞİȟĮȡĲȒĲĲȦȢ ĮȡȚșμȠȪ ıĲȡȫıİȦȞ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȠȚ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
4. Ȉİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ.
5. ǵȜİȢ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȚμİĲȡȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ
ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
1 ȅȡȠȜȠȖȓĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȑȖȘȢ – ĬȑıİȚȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ

ȈȤȒμĮ 1

ȈȤȒμĮ 2

ȈȤȒμĮ 3
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 țȠȡĳȚȐȢ, -2 țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ μİ
ʌȣșμȑȞĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ Ȓ μİ țȜȓıȘ, -3
ĮțȡĮȓȠȢ
țȠȡĳȚȐȢ,
-4 ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ
țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ, -5 ʌȜĮȧȞȒ țĮĲȐȜȘȟȘ
ıĲȑȖȘȢ, -6 ĮțμȒ ıĲȑȖȘȢ, -7 țȐĲȦ
țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ, -8 ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ μİ
ĲȠȓȤȠ, -9 ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȒ, -10 ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ ıĲȑȖȘȢ,
-11
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ
(ʌ.Ȥ.
ȠμĮįȠʌȠȓȘıȘȢ țĮʌȞĮȖȦȖȫȞ), -12
ĮȖȦȖȠȓ ĮİȡȚıμȠȪ
ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ:
-1 ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ,

54

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

31075

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

-2 μİĲĮȟȪ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ĮțȡĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȑȖȘȢ 5 țĮȚ 4
ȈȤȒμĮ 4

2 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ
țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
ǹȞȐȖțȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ.

ȈȤȒμĮ 5 - ǵĲĮȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ

ȈȤȒμĮ 6 - ǵĲĮȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ
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3 ȈĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıĲȑȖȘȢ

ȈȤȒμĮ 8 - ǼȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ

ȈȤȒμĮ 9 - ǼȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌĮțĲȠȪμİȞȦȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȈȤȒμĮ 10
-1 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ, -2 ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ (ĲİȖȓįȠ) ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, -4 șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
-5 țĮȚ 6 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ), -7 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ İĳ’
ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, -8 ʌĮțĲȠȪμİȞĮ İȜȐıμĮĲĮ İʌȚĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
-9 ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, -10 įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲȠȣ
(9) ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ țİȞȫȞ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (8), -11 İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ
ıĳȡȐȖȚıȘ țİȞȫȞ ĲȦȞ ȤȐȜȣȕĮ.
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4 ȉȣʌȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıİ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ ıĲȑȖȘȢ μİ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȈȤȒμĮ 7 - ǹȞȐȖțȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ıİ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ıĲȩμȚȠ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ, -2 ıĲȒȜȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ
μİ ȕȐıȘ ıȤİĲȚțȩ ȆǿȃǹȀǹ), -3 İȞįİȚțĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ įȓʌȜĮ ıİ
ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ, -4 İȞįİȚțĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ıĲȠ μȑıȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıțİȜİĲȠȪ, -5 ȐȞȠȚȖμĮ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțİȜİĲȠȪ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ıİ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ, -6 țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȠȣ ıĲȑȖȘȢ, -7 ȐȞȠȚȖμĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
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İʌȚıĲȑȖĮıȘ, -8 ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ
İȜİȪșİȡȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.

5 ǼįȡȐıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

ȈȤȒμĮ 11
(ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĮȟȩȞȦȞ)
ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĮʌȩțȜȚıȘ μİĲĮȟȪ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪ țĮȚ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ: d 20 mm
-1 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -2 ʌĮțĲȠȪμİȞİȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 9
įȚĮĲȠμȑȢ

ȈȤȒμĮ 12
(ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ıİ ʌȡȩȕȠȜȠ)
ȉĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȦȢ ʌȡȩȕȠȜȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ μȒțȠȢ d ȇ/10 ȩʌȠȣ ȇ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ
μİĲĮȟȪ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ  30 cm

Į

ȕ
ȈȤȒμĮ 13
(İįȡȐıİȚȢ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ)
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ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞĮ Ȓ įȚʌȜȐ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Į μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

Į

ȕ
ȈȤȒμĮ 14
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ)

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȠȞȐ Ȓ įȚʌȜȐ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Į μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ.

ȈȤȒμĮ 15
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ μİ țİȞĲȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ)
ǵĲĮȞ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ, ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ, Ș
ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ įȚʌȜȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ  0,40 m.

ȈȤȒμĮ 16
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ μİ İțțİȞĲȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ)
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ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ıȣμȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ,
ĲȩĲİ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ įȚʌȜȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ  0,05 m.

ȕ)

Į)

Ȗ)

ȈȤȒμĮ 17
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ μȘ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ)
ȈĲȠ ıȤȒμĮ ȣʌȩ țȜȓıȘ, İțĲȩȢ țİȞĲȡȚțȠȪ, ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȠȞȠȪ Ȓ įȚʌȜȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ
İȓȞĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ a. ǵĲĮȞ Į  174oĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȠȞȩ ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ  60 mm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ
ȐȟȠȞĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ (ıȤȒμĮ 14 ȕ).

ȕ)

Į)
ȈȤȒμĮ 18
(İįȡȐıİȚȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ıĲȑȖȘȢ)

ȈĲȚȢ ĮțμȑȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 1 μİ ȑȞįİȚȟȘ 6) ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȠȞȐ Ȓ įȚʌȜȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Į. ǵĲĮȞ Į 186o ĲȠ μȠȞȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ
ȑįȡĮıȘȢ  60 mm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ.
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5.1 ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ

ȕ)

Į)
ȈȤȒμĮ 19

ĬȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ (ĮȞȐȞĲȚ Ȓ
țĮĲȐȞĲȚ ĮȣĲȫȞ).
ȀĮșȠȡȚıμȩȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡĮȓȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (1) țĮĲȐȜȘȟȘȢ
ıĲȑȖȘȢ.

5.2 ǵĲĮȞ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ

Į)

ȕ)

Ȗ)

ȈȤȒμĮ 20
ĬȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 21).
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 μİĲĮȜȜȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ,
-2 ıĲȠȚȤİȓȠ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ, -3 ĲȠȓȤȠȢ (ĳȑȡȠȞ), -4 ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ UTOC, -5 ıĲȠȚȤİȓȠ țȐȜȣȥȘȢ
- ıĲȒȡȚȟȘȢ, -6 ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȒȡȚȟȘȢ, -7 ȖȦȞȚĮțȩ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ 2, 3, 4 μİ 1
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5.3 ǵĲĮȞ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ įȠμȒȢ

ȈȤȒμĮ 21
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ
ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ

Į)

ȈȤȒμĮ 22

ȕ)
ȈȤȒμĮ 23

ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 μİĲĮȜȜȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȖȚĮ ĲİȡμĮĲȚıμȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮμȑıȠȣ
ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ıĲȑȖȘ įȚĮμȠȡĳȠȪĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ Ș țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȘȟȘ, -2 İʌȑȞįȣıȘ, -3 ıȣȞİȤȒ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ,
-4 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıȣȞİȤȑȢ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -5 ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ,-6 İʌȓʌİįȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ
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ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȡμȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

įȚĮıĲȠȜȒȢ

ȉȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ Įʌȩ
ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
 ȇ/10 țĮȚ  30 cm ȩʌȠȣ ȇ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ
ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȈȤȒμĮ 24

ȈȤȒμĮ 25

ȈȤȒμĮ 26

5.4 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ įȚĮıȤȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıĲȩμȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ Įʌȩ ĮİȡĮȖȦȖȠȪȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, μİĲȡȠȪμİȞȘ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 cm, ĲȩĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ (2) μȚțȡȩĲİȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ ĲİȖȓįȦȞ (1).
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6 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȚȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 8
ȑȦȢ 10

ȈȤȒμĮ 27

ȈȤȒμĮ 29

ȈȤȒμĮ 28

ȈȤȒμĮ 30
-1 ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ
-2 ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ĲİȖȓįİȢ) ıȤȒμĮĲĮ
8,9

ȈȤȒμĮ 31

64

ȈȤȒμĮ 32
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7 ǼǿįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ
7.1 ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ

ȈȤȒμĮ 33 - ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ

ȈȤȒμĮ 34 - ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ țĮȚ ĲİμȐȤȚȠ
ıȣȖțȡȐĲȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ

ȈȤȒμĮ 35 - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȈȤȒμĮ 36

ȈȤȒμĮ 37

ǹțȡĮȓĮ μİĲȦʌȚțȒ țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ μİ ȞİȡȠıĲȐȜĮțĲȘ

7.2 ȂİĲȫʌİȢ

ȈȤȒμĮ 38 - ǼȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ İȚȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ 2 țĮȚ 3

ȈȤȒμĮ 39 - ǼȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲȫʌȘȢ
ʌȜĮȧȞȫȞ ıĲȑȖȘȢ

ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȪȡȦıȘȢ Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ ıȣμʌȚȑıȚμȠ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, -2 ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ, -3 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, -4 ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ȅ.Ȉ., -5 ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ ȜȦȡȓįĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, -6 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 9, -7 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲȫʌȘȢ ʌȜĮȧȞȫȞ ıĲȑȖȘȢ, -8 μİĲȦʌȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 0,5 mm ĲȠȣ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, -9 ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ, -10 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ, -11 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ İȚȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȠȣ 2 țĮȚ 3.
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ȈȤȒμĮ 40 - ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıĲȑȖȘȢ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 35), -2 İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ ȞİȡȠıĲȐȜĮțĲȠȣ ʌȠȣ
ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ (4), -3 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȑȢ ȜȐμİȢ įȚĮĲȐıİȦȞ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (4), -4 μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ, -5 İʌȓʌİįĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
ʌȐȤȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ (10), -6 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, -7 ĲİȖȓįĮ, -8 ĮμİȓȕȠȞ, -9 ȑȜĮıμĮ țȐȜȣȥȘȢ, -10 ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ įȠțȠȓ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ĮʌȩıĲĮıȘ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ, -11 ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ, -12 İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȒ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -13 ȜİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, -14 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ,-15 șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
-16 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, -17 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȠȣ.

Į)

ȕ)
ȈȤȒμĮ 41-1

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ ȖȦȞȚĮțȐ İȜȐıμĮĲĮ 1 ȖȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȖȪȡȚıμĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
İȞįİȤȩμİȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ıĲȘșĮȓĮ.
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7.3 ǹțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ

Ȗ)

į)
ȈȤȒμĮ 41-2

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ (1, 16, 17) ȖȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
İȞįİȤȩμİȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, Ȓ ȖȚĮ ıĲȑȥİȚȢ ıĲȘșĮȓȦȞ Ȓ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 42).
ȉȠ ȪȥȠȢ Ǿ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ h  0,15 m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ıĲȐșμȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȈȤȒμĮ 42 - ȈȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 41 į) μİ ıĲȠȚȤİȓĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 41-42
-1 ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ, ıĲȘșĮȓĮ μİ İȣșȪȖȡĮμμȘ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘ Ȓ
ȖȣȡȚıĲȒ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 41b. -2 ȉİȖȓįĮ, -3 ȊʌȠıĲȪȜȦμĮ, -4 ǼȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ (3),
-5 ǼȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ (3), -6 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ȜȐμĮ, -7 ǼȜĮĲȘȡȚȦĲȐ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȜȐμİȢ ȖȚĮ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ
(16), -8 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, -9 ȂİĲĮȜȜȚțȩ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ ȦȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, -10
ǹʌȩ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, -11 ȅȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, -12 ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, -13 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, 14 ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -15 ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ (9), -16
ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ, -17 ǼȚįȚțȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ – ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ȖȚĮ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, -18
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ, -19 īȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (14) ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ıȤȒμĮ 35.
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īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ĲȠʌȚțȫȞ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ
ȣįȡĮĲμȫȞ
ıĲȘ
ıȣȞȐȞĲȘıȘ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
țĮȚ
ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ İȓĲİ șİȡμȠμȠȞȫȞİĲĮȚ ĲȠ
İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ 1, İȓĲİ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ıȣȞİȤȓȗİȚ
μȑȤȡȚȢ
ĲȠ
İȟȦĲİȡȚțȩ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ șİȡμȠμȠȞȫμİȞȠ ĲȠȓȤȦμĮ
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 42)

ȈȤȒμĮ 43

7.4 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

ȕ)

Į)
ıĲİȡȑȦıȘ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ
ĲİȖȓįĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ

Ȗ)

ıĲİȡȑȦıȘ μİĲĮȟȪ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ
İȚįȚțȐ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ
țĮȚ ıĲȠ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıİ ĲİȖȓįĮ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ

x

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,04 m.

x

ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ 0,50 m İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ μȚĮ İʌȓ ĲȦȞ
İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 45).

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȚĮ ȡĮĳȒ ĮȞȐ 0,20 m ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ (ıȤȒμĮ 45).

İ)

į)

İȞȓıȤȣıȘ İȚįȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ μİ
ʌȡȩıșİĲȠ ȖȦȞȚĮțȩ 1 ȩĲĮȞ
įİȞ ıȣȞįȑİĲĮȚ ȐțĮμʌĲĮ μİ ĲȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ.

ȐțĮμʌĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ĲİμĮȤȓȠȣ μİĲȐ ĲȠȣ ıȣȞİȤȠȪȢ
ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ.

ȈȤȒμĮ 44
x ǵĲĮȞ ĲȠ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıİ ȪȥȠȢ ĲĮ 0,30 m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĮȣĲȩ țȐșİ
μȑĲȡȠȣ.
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8 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
Ȓ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

ȈȤȒμĮ 45 - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȚįȚțȠȪ ĮțȡĮȓȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 44 țĮȚ 45.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ȪȥȠȢ Ǿ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ țĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ
ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ (ĲĮțȠȪȞȚ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 44 Į, 45.
ȆȓȞĮțĮȢ 11
ȊȥȠȢ Ǿ

ȆȐȤȠȢ

ȉĮțȠȪȞȚ

m

mm

m

 0,25

0,75

 0,10

1,00

 0,10

 0,60

 1,20

 0,10

 0,60

 1,20

 0,10

 0,40

(ǹ) ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(Ǻ) = 0,40 m + ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ + ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ʌȐȤȠȢ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
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9 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ
9.1 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ

ȈȤȒμĮ 46
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮȡμȠȪ, -2 ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠ ĲİμȐȤȚȠ μİĲȐ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
(ȖȚĮ ʌȐȤȠȢ İȜĮıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 11 țĮȚ ȖȚĮ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 45), -3 İȜȐıμĮĲĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ (1),
-4 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -5 ĲİȖȓįİȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 24 ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ
Įʌȩ ĲȠȞ Įȡμȩ), -6 ĮμİȓȕȠȞ, -7 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, -8 șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -9 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ,
-10 ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 35), -11 ʌĮȡȑμȕȣıμĮ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȒ ȜȐμĮ ȖȚĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮȢ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ (3)

9.2 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

Į)

ȕ)
ȈȤȒμĮ 47

ȉĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ (țȣȜȚȞįȡȚțȐ Ȓ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȐ) ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ Ȓ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ ȩʌȦȢ
ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 15, 16 țĮȚ 19 ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĮȣĲȫȞ (ĳȜȐĲȗĮ) țȠȜȜȘμȑȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ
ĳȪȜȜĮ. Ǿ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 12.
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ȈȤȒμĮĲĮ 48 - 52
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ȊʌȩμȞȘμĮ
ȈȤȒμĮ 48: ıĲȩμȚȠ ʌȜĮȧȞȒȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, -1 ȠȡșȠȖȫȞȚĮ įȚĮĲȠμȒ ıĲȠμȓȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ L ıȪμĳȦȞĮ μİ §
8.2.6.3 țĮȚ ȪȥȠȣȢ Ǿ  0,10 m, -2 țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıțȑȜȠȢ ȖȦȞȚĮțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ μȒțȠȣȢ Ǻ țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ Ǿ+ 0,12 m, -3 ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıțȑȜȠȢ ȖȦȞȚĮțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,20 m,
-4 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -5 ĲİȖȓįĮ, -6 ĮμİȓȕȠȞ,
-7 ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ, -8 ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȜȘȟȘȢ 4+șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
-9 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, (Ǽ) İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ıİ μȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȓıȘ μİ Dx0,50 m ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ
ȣʌȠȕĮșμȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ, ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ İμʌȩįȚȠ ıĲȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 50.

9.3 īȚĮ įȚȩįȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȫȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ

ȕ)

Į)

ȈȤȒμĮ 53

72

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31093

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 54

ȈȤȒμĮ 56

ȈȤȒμĮ 55
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ȊʌȩμȞȘμĮ
-1

ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ ĳȜȐĲȗĮ (ıȤȒμĮ 53)

-2

ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ ĳȜȐĲȗĮ ʌȠȣ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ĳșȐȞİȚ μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ

-4

İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ (3) ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȠȣ (1) (ıȤȒμĮ 53c)

-5

ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ

-6

țȠȜȐȡȠ țȠȜȜȘμȑȞȠ

-7

țȠȜȐȡȠ μİ ıĳȚțĲȒȡĮ

-8

μĮıĲȓȤĮ

-9

ĲİȖȓįĮ

-10 ĲİȖȓįİȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ (9) ȖȚĮ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ (3)
-11 ıĲİȖĮȞȒ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ĳȜȐĲȗĮȢ μİ ʌȠȣțȐμȚıȠ

9.4 īȚĮ șȩȜȠȣȢ ĳȦĲȚıμȠȪ – ĮİȡȚıμȠȪ, țĮĲĮʌĮțĲȑȢ

ȈȤȒμĮ 57
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ȈȤȒμĮ 58
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 İȞȓıȤȣıȘ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, -2 ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲİȢ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ĲİȖȓįİȢ, -3 ĲİȖȓįİȢ ıȤȒμĮĲȠȢ [ ȩĲĮȞ įİȞ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș 2 țĮȚ 4, -4 ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ 5, -5 İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȠʌȒȢ, -6 ʌȡȩıșİĲȠ ȑȜĮıμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ, -7 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ,
-8 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, -9 ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, -10 İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ.
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10 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (İțĲȩȢ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ) ıİ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ȞİȪȡȦıȘȢ  70 mm

ȈȤȒμĮ 59
ȆȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ. ǺȜȑʌİ ȠȡșȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȤȒμĮ 60.

Į)

ȕ)

ȈȤȒμĮ 60

Ȗ)

2

6 ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ m Ȓ 8 ıİ
ĳȪȜȜȠ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,20x1,00

2

5 ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ m Ȓ 6 ıİ ĳȪȜȜȠ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,20x1,00

į)
2

8 ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ m Ȓ 10 ıİ ĳȪȜȜȠ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,20x1,00

ȗ) ɲ)

İ)

ȈȤȒμĮ 62
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 63)

ȈȤȒμĮ 61

11 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
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ȈȤȒμĮ 63

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ
ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 11

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ,
İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ
μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȈȤȒμĮ 64
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -2 ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȒ ȕȓįĮ, -3 ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȠȪμİȞȠȚ ʌȪȡȠȚ,
-4 ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ ʌȜĮțȑĲĮ İȜȐıμĮĲȠȢ 0,75 mm, İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȠȖȖȣȜȒȢ ȡȠįȑȜĮȢ 0,70 mm,
-5 ıĲȡȠȖȖȣȜȒ ȡȠįȑȜĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm, -6 ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, -7 șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -8 șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ, -9 ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, -10 ĲİȖȓįĮ.
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12 ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ȦȢ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ
ıİ ȒįȘ țȠȜȜȘμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ İʌȓ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, Ȓ ȦȢ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

Į)

Ȗ)

ȕ)

ȈȤȒμĮ 65
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲȠʌȠĲȚıĲȒȡȚ
ʌȠıȩĲȘĲĮ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
Ƞ
ıĲȠȣȢ 200 C.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μȚĮ
įȠțȚμȒ ȫıĲİ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (Ĭǹ) ȞĮ
μȘȞ İȓȞĮȚ ȠȪĲİ ʌȠȜȪ, ȠȪĲİ
ȜȓȖȘ.

Ȃİ ĮȣĲȒ ĲȠȪĲȘ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȣʌȩ
μȠȡĳȒ
μİȖȐȜȘȢ
ıʌȐĲȠȣȜĮȢ,
ĮĳȒȞİĲĮȚ Ș ĮȞĮȖțĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ,
țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ, ĲȡĮȕȚȑĲĮȚ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȡȓʌȠȣ 45 cm.

ȀĮĲȐ
ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ, ȦșİȓĲĮȚ μȚĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ
(Ĭǹ) ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, μȑȤȡȚȢ
ȩĲȠȣ ȟİȤİȚȜȓıİȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ȫıĲİ
Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
țȩȜȜȘıȘ,
ȤȦȡȓȢ
ȩμȦȢ
ȞĮ
İʌȚıĲȡȑȥİȚ ȞĮ İʌȚʌȜİȪıİȚ.

13 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ
(İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 64, Į țĮȚ Ȗ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 22)

ǽȫȞİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ Ȓ
ıȘμİȚĮțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ
ȆĮȡȐįİȚȖμĮ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ
țĮȚ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠ
ȖȣĮȜȚȠȪ, ȩʌȠȣ Ș įȚȐĲȡȘıȒ
ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ: ĮȞȐ
50 cm.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ (ǻī) ʌȐȤȠȣȢ ʌ.Ȥ. 80 cm, -2 ʌȜȐțİȢ (ǻī) μİȚȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮĲȐ 15 mm ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ıĲȒȟİȦȞ, -3 ĮĳĮȓȡİıȘ ʌȐȤȠȣȢ İĳ’ ȩıȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, -4 ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, -5
ȜȦȡȓįĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 500 x 60 x 5 mm, -6 ʌȜĮțȑĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 60 x 60 x 5 mm, -7 ȜȦȡȓįĮ ĮȜȠȣμ. 440 x 60 x 5 mm, μʌȠȣȜȩȞȚ,
-10
ȖȑμȚıμĮ
μİ
șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ,
8
ʌȜĮțȑĲĮ
ĮȜȠȣμ.
60 x 60 x 5 mm,
-9
-11 įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ

14

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11

ȈȤȒμĮ 67

ȈȤȒμĮ 69

ȈȤȒμĮ 68

ȈȤȒμĮ 70
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ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ
ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȦȞ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11

ȈȤȒμĮ 71
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ȈȤȒμĮ 73

ȈȤȒμĮ 74

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11

ȉȠμȒ ȕ-ȕ
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Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11
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ȈȤȒμĮ 80

ȈȤȒμĮ 81

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ
ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 11
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Ǽȁȅȉ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11

į

į

ȉȠμȒ į-į
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Ǽȁȅȉ

ǼʌİȟȘȖȘμĮĲȚțȩ ȊʌȩμȞȘμĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȠμȑȢ 1-1 ȑȦȢ 6-6 ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 67 ȑȦȢ 87.
1

ȋĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ,
ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ
ǼȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȤĮμȘȜȠȪ İȖțĮȡıȓȠȣ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȒ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 6 mm ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ
ıȣȞșİĲȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ Ȓ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȚʌȜȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
2 ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 7.4.
3 ĭȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ (ĮμİȓȕȠȞĲİȢ)
4 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L2, I2 - L3, I3 – L4, I4 ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 18 ȑȦȢ 23 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5 ȄȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 7.4
6 ȄȪȜȚȞĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ (ĮμİȓȕȠȞĲİȢ)
7 ȆĮțĲȠȪμİȞȠ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ȑȜĮıμĮ İȞĲȩȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (9) ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
8 ĭȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
11 ǼȟȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ İʌȓʌİįĮ Ȓ țȣμĮĲȠİȚįȒ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ Ȓ İʌȓʌİįĮ
ĳȪȜȜȠȣ įȚʌȜȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (SANDWISCH).
1 ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ 11.
2 ǼıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ İʌȓʌİįĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ (ȤȐȜȣȕȠȢ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ,
įȚʌȜȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ SANDWISCH ıȚμİȞĲȩʌȜĮțİȢ țȜʌ) İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ (2.2).
3 ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ İıȦĲİȡȚțȒȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
4 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȦȞȚĮțȒ ıȪȞįİıȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ.
5 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
6 ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȜȐțĲȘȢ μİ ĲȠ ȑȞĮ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ.
7 ȈĳȡȐȖȚıȘ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ – İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ μİȖȐȜȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
8 ǼȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ İʌȓ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (2.3).
9 ȅȡșȠıĲȐĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ ıĲȑȖȘȢ.
10 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ țİȞȠȪ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
11 ȆȡȩıșİĲȠ ȑȜĮıμĮ.
12 ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 4 țĮȚ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
13 ȄȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȓ ıĲȑȖĮıȘȢ.
14 īȦȞȚĮțȒ įȚĮĲȠμȒ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ 3 țĮȚ 9.
15 ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ȖȚĮ
ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȞȑȤȚıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
16 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ȖİĳȪȡȦıȘ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȑȥȘȢ.
17 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 4 İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
18 ȉİμȐȤȚȠ įȚʌȜȠȪ ĲĮĳ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 4 İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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19 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȣȞȑȤȚıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(ıȤȒμĮ 78).
20 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ ıĲİȡİȠȪμİȞȘ ʌȜİȣȡȚțȐ.
21 ȈĲȑȥȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
22 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ ıĲİȡİȠȪμİȞȘ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ 34.
23 ȈĲȠȚȤİȓĮ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 1,0 m.
24 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
25 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ȖȣȡȓıμĮĲȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
26 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠȣȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ 20 ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ȖȚĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
27 ȂĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ 36.
28 ȈİȞȐȗ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ ıĲȑȥȘȢ ȠʌĲȠʌȜȚșȠįȠμȒȢ.
29 ǻȚȐĲĮȟȘ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 43 μİ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
(ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ĲİμȐȤȚȠ ıȦȜȒȞȠȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșİȓ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ 1 țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ
ıȪıĳȚȟȘȢ).
30 ǻȚȐĲĮȟȘ ıȪȞįİıȘȢ ıİȞȐȗ μİ ȠȡșȠıĲȐĲȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ.
31 ȉȠȓȤȠȢ (μİıȠĲȠȚȤȓĮ) İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳȐʌĲİĲĮȚ Ș ıĲȑȖȘ.
32 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ μİ įȚȐĲĮȟȘ 40 ıȪȞįİıȘȢ μİ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘ μİ ıİȞȐȗ ıĲȑȥȘȢ.
33 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ
ȦȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
2. AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) 1995 - Mise en oeuvre des toitures en toles d’ acier nervurees
avec revetement d’ etancheite. (ȉȡȩʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ).
3. GUIDE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE UEATC POUR L’ AGREMENT DES REVETEMENTS D’
ETANCHEITE DE TOITURE FIXES MECANIQUEMENT ȉǾȈ EUROPEAN UNION OF
AGREǼMENT (ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȩȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȠįȘȖȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȠȣμȑȞȦȞ
μȘȤĮȞȚțȐ ıĲĮ įȫμĮĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ).
4. GUIDE PRATIQUE DE LA TOITURE PLATE ǼțįȠıȘ FOAMGLAS -(ȆȡĮțĲȚțȩȢ ȠįȘȖȩȢ ĲȘȢ İʌȓʌİįȘȢ
ıĲȑȖȘȢ).
5. RESISTANCE AU VENT DES SYSTEMES D’ ETANCHEITE DE TOITURES ET D’ ISOLANTS
SUPPORTS - ǼțįȠıȘ CAHIER du CSTB No 2589/1992 -Avis technique Groupes.- (ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ
ȐȞİμȠ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ) - REGLES
DEFINISSANT LES EFFES DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS – DTU - (ȀĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ) - ǼțįȩıİȚȢ EYROLLES 1976.
6. Ǽȁȅȉ EN 335.01 E2: Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
1: General -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȐ
7. Ǽȁȅȉ EN 335.02 E2: Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
2: Application to solid wood -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ
ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ĳȣıȚțȩ ȟȪȜȠ
8. Ǽȁȅȉ EN 10142: Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȋĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ȤĮμȘȜȒȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ, μİ ıȣȞİȤȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ. –
ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
9. Ǽȁȅȉ EN 10143 E2 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions
and shape -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ
10. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10326 Continuously hot -dip coated strip and sheet of structural steels - Technical
delivery conditions - ǼʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣȞİȤȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
11. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape
and mass -ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ, ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 3 mm - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ıȤȒμĮĲȠȢ țĮȚ μȐȗĮȢ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0601-01 «ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-01-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31111

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 6
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 7

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 7

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 8

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 8

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................. 12

4.1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ μȓȖμĮĲĮ ................................................................................................................... 12

4.2

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ............................................................................................................. 14

4.3

ĭȠȡİȓȢ (ȠʌȜȚıμȠȓ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ .......................................................................... 23

4.4

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ...................................................... 24

4.5

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲĮ ȣȜȚțȐ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ .......................................... 24

4.6

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ (FILLERS) ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μȚȖμȐĲȦȞ ............................................ 25

4.7

ȈĲȡȫıİȚȢ ıİ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ............... 25

4.8
ȊȜȚțȐ ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ................................................................................................................. 30
4.9
ȊȜȚțȐ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȠ įȫμĮ - ıĲȑȖȘ ....................................................... 30
4.10
ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ȤĮȜțȩ, ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ Ș
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ........................................................................................................................................ 31
4.11

ȊȜȚțȐ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ........................................................................ 31

4.12

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ........................................................ 32

4.13

ǼȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ ......................................................................................... 33

4.14
ǼȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ
ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ İȟȦıĲȫȞ ............................................................................................................................... 34
4.15

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ......................................................................... 35

4.16

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ....................................................................... 38

4.17

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ...................................................... 38

4.18

ȈțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ.............................................................................................................. 39

4.19

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ............................................................................................... 44

3

31112

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

4.20

īİȞȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ ...................................................................................... 45

4.21

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮĲĮıțİȣȑȢ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ ........ 46

4.22

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ .................................... 47

4.23

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ .............................................................................. 47

5

ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ................... 47

5.1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ .......................................................... 47

5.2

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5% .............. 48

5.3
ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ
țȜȓıȘȢ < 5% 50
5.4
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ ĮȣĲȫȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ < 5% ....................................................................................... 50
5.5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȫıĲİȢ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ İıȠȤȒ . 50

5.6

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȡȫıİȦȞ įȦμȐĲȦȞ – țȒʌȦȞ ...................................................... 51

5.7
ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ
țȜȓıȘȢ >5% 51
5.8

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ...................... 52

6

ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ ................ 52

6.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 52

6.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ ......................................... 53

6.3
ȖȦȞȚȑȢ

ȆȡȠıșİĲȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ıĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ
53

6.4

ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ ....................... 53

6.5

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ54

6.6
ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ țĲȚıĲȠȪȢ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪȢ țĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ ............................................................................................................................................ 54
6.7
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ
įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ ......................................................................................................................................... 54
6.8

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ μİıȠĲȠȚȤȓĮȢ ıĲȠ įȫμĮ .............................. 55

6.9
ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮșȑĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ
Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ ............................................................................................................................................... 55
6.10

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȦμȑȞȦȞ ıĲȠ įȫμĮ ȚıĲȫȞ țĮȚ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ ............ 56

7

ǻȠțȚμȑȢ ....................................................................................................................................... 57

8

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ................................................. 57

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

31113

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

8.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ .................................................................................................................... 57

8.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ......................................................................................................... 57

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 58

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ................................................................................................................................................... 59
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ.................................................................................................................................................119

5

31114

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150103-06-02-01 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ:

2



ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ
įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Ȓ ȣʌȩ
ȡİȣıĲȒ μȠȡĳȒ, μİĲȐ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ țĮȚ μȘ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ
ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ țȣȡȓȦȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ȞĮ ʌĮȡİμȕȜȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚȐȢ
ĲȘȢ.



ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ), ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ (ȕĮĲȠȪ Ȓ μȘ ȕĮĲȠȪ
ıĲȠ țȠȚȞȩ), ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1297

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Method of artificial ageing by long term exposure to the
combination of UV radiation, elevated temperature and water -- ǼȪțĮμʌĲĮ
ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȢ ĲİȤȞȘĲȒȢ ȖȒȡĮȞıȘȢ μİ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ
ȑțșİıȘ ıĲȘȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İʌȓįȡĮıȘ ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ, ȣȥȘȜȫȞ
șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 1426

Bitumen and bituminous binders. Determination of needle penetration -ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ, μİ
ȕİȜȩȞĮ

Ǽȁȅȉ EN 1427

Bitumen and bituminous binders. Determination of the softening point. Ring
and Ball method -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μȐȜșȦıȘȢ - ȂȑșȠįȠȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ

Ǽȁȅȉ EN 1109

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of flexibility at low temperature -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
İȣțĮμȥȓĮȢ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
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Ǽȁȅȉ EN 12039

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of adhesion of granules -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12691

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of resistance to impact -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ țȡȠȪıȘ

Ǽȁȅȉ EN 12730

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of resistance to static loading -- ǼȪțĮμʌĲĮ
ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ıĲĮĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813

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

Ǽȁȅȉ EN 1928

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of watertightness -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 1931

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of water vapour transmission properties -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ȣįȡĮĲμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ 1415

ȈĲİȖĮȞȦıȘ įȦμĮĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțİȢ μİμȕȡĮȞİȢ - ȆȡȫĲȠ μȑȡȠȢ: ȅįȘȖȓİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ I: ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİȕȡĮȞȫȞ
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ II: ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ III: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3
3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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Ȃİ ĲȠȞ ȖİȞȚțȩ ȩȡȠ «ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ» İȞȞȠȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ İȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ μİ ȕĮıȚțȐ ȣȜȚțȐ:


ȉȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.



ȆȡȩıμȚțĲĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮıĳȐȜĲȠȣ.



ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȩıμȚțĲĮ (FILLER) ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.



ȉȠȞ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ (ȠʌȜȚıμȩȢ).



ȉȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.

3.1.1

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİȓȖμĮ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳĮȜĲȠȪ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İμʌȠĲȓȗİȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ (ȠʌȜȚıμȠȪȢ).
Ǿ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ Ȓ ĳȣıȘĲȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ μİ İμĳȪıȘıȘ ĮȑȡĮ ıĲĮ ȣʌȠȜİȓμĮĲĮ ĲȘȢ
ĮʌȩıĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 250 μİ 300ȠC. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ĲȠȣ ĮȑȡĮ İʌİȞİȡȖİȓ μİ ĲȠ ȣįȡȠȖȩȞȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ
ĮʌȩıĲĮȟȘȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ. Ǿ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȠȣ ȣįȡȠȖȩȞȠȣ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ μİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ
ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȠȣȢ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĳȪȜȜĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȜȑȠȞ ȦȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ ıĮȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıİ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ, țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ.
3.1.2

ǼȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (S.B.S.)

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ (μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȚĮıʌȠȡȐȢ) ıȣȞșİĲȚțȫȞ șİȡμȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ
ȈĲȣȡİȞȓȠȣ - ǺȠȣĲĮįİȞȓȠȣ - ȈĲȣȡİȞȓȠȣ, ıĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ μİȓȖμĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıįȓįȠȞĲĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ įȚȣȜȚıĲȘȡȓȠȣ (μİȓȖμĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ İȜĮıĲȚțȩ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ
ĮȞșİțĲȚțȩĲİȡȠ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ).
3.1.3

ȆȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ǹȇȇ)

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ (μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȚĮıʌȠȡȐȢ) ıȣȞșİĲȚțȫȞ șİȡμȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ
ȚıȠĲĮțĲȚțȠȪ țĮȚ ĮĲĮțĲȚțȠȪ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ (ǿȇȇ, ǹȇȇ) ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μİȓȖμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȓįȠȞĲĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ʌȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ įȚȣȜȚıĲȘȡȓȠȣ (μİȓȖμĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ʌȜĮıĲȚțȩ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ).


ȉĮ țĮșĮȡȐ İȜĮıĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșȠȪȞ Įʌȩ ʌȓİıȘ İμȕȩȜȠȣ μİ įȪȞĮμȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ
ȠȡȓȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, șĮ İʌĮȞȑȜșȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ μȠȡĳȒ ȩĲĮȞ ıĲĮμĮĲȒıİȚ Ș ʌȓİıȘ ĲȠȣ İμȕȩȜȠȣ.



ȉĮ țĮșĮȡȐ ʌȜĮıĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ įȚĮȡȡȑȠȣȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ. ǻİȞ ȑȤȠȣȞ
μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ.



ȉĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıȪȞșİıȒȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȜĮıĲȚțȠİȜĮıĲȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ μİ
ȤĮμȘȜȩ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ.

3.1.4

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ İȞĲȩȢ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİȚȖμȐĲȦȞ SBS Ȓ ǹȇȇ, İȚįȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ, ʌȠȣ
ʌȡȠıįȓįȠȣȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ.
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ǼȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȑȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȜĮıĲȠμİȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ ǹȇȇ, İȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ǹȇȇ
COPOLYMER). ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ȐμİıĮ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țĮȚ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ.
3.1.6

ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

īȚĮ ȖȡȒȖȠȡȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȤȦȡȓȢ μĮțȡȠıțİȜİȓȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ
ĮȣĲȫȞ, įȓįİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ȕĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ
μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.


ȉȪʌȠȢ ĳȠȡȑĮ (ȠʌȜȚıμȠȪ)



ȉȪʌȠȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ



ȉȪʌȠȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ



ǺȐȡȠȢ



ȉȪʌȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

3.1.7

ȉȪʌȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ

Ȃİ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ȥȘĳȓĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȪȠ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ʌȡȫĲȠ ȥȘĳȓȠ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ
ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
0.

țĮȞȑȞĮȢ ȠʌȜȚıμȩȢ

1.

ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ

2.

ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ

3.

μȘ ȣĳĮȞĲȩȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ (non woven)

4Į. μȘ ȣĳĮȞĲȩȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ  180 gr/m2
4ȕ. μȘ ȣĳĮȞĲȩȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ  250 gr/m2
4.

ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ μİ ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ

5.

μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ

6.

ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ

3.1.8

ȉȪʌȠȢ μȓȖμĮĲȠȢ

ǲȞĮ Ȓ įȪȠ ȥȘĳȓĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȪȠ (2) įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ μİȚȖμȐĲȦȞ
ȋ

ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ

Ǽ

İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ

ȇ

ʌȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ

S

İȚįȚțȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ
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ȉȪʌȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

0.

țĮμȓĮ

1.

ȠȡȣțĲȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ (ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ Ȓ ĲĮȜț)

2.

ȥȘĳȓįİȢ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ıȤȚıĲȩȜȚșȠȢ, ȖȡĮȞȓĲȘȢ, țİȡĮμȚțȩ)

3.

ĳȪȜȜȠ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ȣȜȚțȩ (ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ, ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ, ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ)

4.

ȣȜȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ (ʌȤ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ Ȓ ȤĮȡĲȓ)

5.

μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ (ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ȤĮȜțȩȢ)

6.

ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ

3.1.10 ȉȪʌȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
0.

țĮμȓĮ

1.

ȠȡȣțĲȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ

2.

ĲȡĮȤİȓȢ țȩțțȠȚ ȖȚĮ ĮİȡȚıμȩ (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ ȐμμȠȢ)

3.

ȜİʌĲȩ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ȣȜȚțȩ

4.

ȣȜȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ

5.

ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ

3.1.11 ȉȪʌȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȕȐȡȠȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȆȠȚțȓȜİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕȐȡȠȣȢ
İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (μȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ ıĲȡȫıȘ) ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ –
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
3.1.12 ȉȪʌȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İĳĮȡμȠȖȒȢ
Ĭ.ǹ.

șİȡμȒ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ (İȞ șİȡμȫ)

ĭȁ.

ĭȜȩȖȚıĲȡȠ

Ȍ.ǹ.

ȥȣȤȡȒ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ

ǹȊȀ

ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ

Ĭ.ǹȇ. șİȡμȩȢ ĮȑȡĮȢ
ȂǾȋ

μȘȤĮȞȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ

İȜİȪșİȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ıȘμİȓĮ.
3.1.13 ȆĮȡȐįİȚȖμĮ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ
1.

ȂȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĳȠȡȑĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
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ȐȞȦ: ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ



țȐĲȦ: ĳȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ
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ĬĮ ȑȤİȚ țȦįȚțȩ 4.Ǽ.1.3.
2.

ȂȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠȨĳĮıμĮ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.


ȐȞȦ: ĳȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ



țȐĲȦ: ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ

ĬĮ ȑȤİȚ țȦįȚțȩ 3.ȋ.3.1.
3.1.14 ȈȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ țĮȚ įȚİȓıįȣıȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
1.

ȉȠ ıȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ įĮțĲȣȜȚįȓȠȣ – ıĳĮȓȡĮȢ: Ȉİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ
įĮțĲȪȜȚȠ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ įİȓȖμĮ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ıĳĮȓȡĮ. ȉȠ ȩȜȠ
șİȡμĮȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȒ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘ ıĲȚȖμȒ ʌȠȣ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ ıĳĮȓȡĮ
įȚĮʌİȡȞȐ ĲȠ įĮțĲȪȜȚȠ, Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ țĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ μȐȜșȦıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.

2.

ȉȠ ıȘμİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ʌȡȩĲȣʌȘ ȕİȜȩȞĮ, ʌȡȩĲȣʌȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ
įȚİȚıįȪıİȚ İȜİȪșİȡĮ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ 5 sec ıİ 25ȠC. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıİ dmm (10-1 mm).

3.1.15 ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȅȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İțİȓȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĳȜȩȖĮ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμĮȚȞȩμİȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ
3.1.16 ȅȜțȚμȩĲȘĲĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ μȑĲȡȠ ĲȘȢ İȣʌȜĮıĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıİ cm, ıİ ȑȞĮ įȠțȓμȚȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ μȑıĮ ıİ μİĲĮȜȜȚțȩ țĮȜȠȪʌȚ ıȤȒμĮĲȠȢ
«ȠțĲȫ» μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠȤȦȡȚıμȠȪ ĲȦȞ įȪȠ țȣțȜȚțȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ, ȩĲĮȞ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ
İĳİȜțȣıμȩ, İȞĲȩȢ ȣįĮĲȩȜȠȣĲȡȠȣ țȐĲȦ Įʌȩ ıĲĮșİȡȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
ȈĲȠ ıȘμİȓȠ ĮʌȩıĲĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ
«ȜĮȚμȠȪ» įȓįİȚ ıİ cm ĲȘȞ ȠȜțȚμȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȠȪ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ μȓȖμĮĲĮ

4.1.1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ μȓȖμĮĲĮ 50/70 țĮȚ 80/100

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μȚȖμȐĲȦȞ 50/70 țĮȚ 80/100 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.

ȆȓȞĮțĮȢ 1
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Ǽȁȅȉ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

50/70

80/100

dmm

50 - 70

80 - 100

o

46 - 54

43 - 47

o

C

> 230

> 230

cm

>7

>7

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ

4.1.2

C

EN-1427 :1999

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

ȅȜțȚμȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ 25oC

ASTM D-113

ȅȟİȚįȦμȑȞȘ ĮıĳȐȜĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2. ȀȐșİ ĲȪʌȠȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ
țȜȐıμĮ ʌ.Ȥ. R85125 Ȓ R100/40 ȩʌȠȣ:


Ƞ ĮȡȚșμȘĲȒȢ ĲȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ Ȓ șİȡμȠțȡĮıȓĮ μȐȜșȦıȘȢ.



Ƞ ʌĮȡĮȞȠμĮıĲȒȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȘμİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

ȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾ
ǹȈĭǹȁȉȅȈ

dmm

30 - 40

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ ǻȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ ȂȐȜșȦıȘȢ

4.1.3

o

90 - 100

C

EN-1427 :1999

ǼȣțĮμȥȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

Ǽȃ 1109

o

5 ȑȦȢ -1

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

o

> 250

C
C

ǼȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (SBS) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (SBS) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3.

ȆȓȞĮțĮȢ 3
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ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

©

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

ȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾ
ǹȈĭǹȁȉȅȈ

dmm

30 - 40

Ǽȁȅȉ

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ ǻȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ ȂȐȜșȦıȘȢ

4.1.4

o

120 - 140

C

EN-1427 :1999

ǼȣțĮμȥȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

EN 1109

o

-10 ȑȦȢ -30

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

o

> 250

C
C

ȆȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (ǹȇȇ) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ǹȇȇ) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4.
ȆȓȞĮțĮȢ 4
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

ȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾ
ǹȈĭǹȁȉȅȈ

dmm

20 - 30

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ ǻȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ ȂȐȜșȦıȘȢ

4.2

o

135 - 155

C

EN-1427 :1999

ǼȣțĮμȥȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

UEAtc / MOAT 30-84

o

-5 ȑȦȢ -20

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

o

> 250

C
C

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȈĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ȆǿȃǹȀǼȈ 5 ȑȦȢ 8 įȓįȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ıĲĮĲȚțȒȢ Ȓ įȣȞĮμȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ įȓȠįȠ ȞİȡȠȪ ıİ ʌȓİıȘ ıĲȒȜȘȢ
ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ 50 mm İȟĮıțȠȪμİȞȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȣĲȒ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1928 țĮȚ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1931.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ μİ įİȓțĲİȢ L țĮȚ ǿ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
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Ǽȁȅȉ

31123

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 03-06-02-01 țĮȚ ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ıİ ĮȣĲȒ ıȘμİȓȦıȘ. ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 įȓįȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȈȣȞĲİȜİıĲȫȞ ǼʌȚȜȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ įİȓțĲİȢ
L țĮȚ ǿ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.17 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ ǼʌȚȜȠȖȒȢ).
4.2.1

ǻİȓțĲİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ L ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ǻȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑııİȡȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ L1 ȑȦȢ L4 ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įȠțȚμȓȠȣ
μİμȕȡȐȞȘȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ İʌȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 25 kg/m3 ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȠȪ
İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ 7 kg, 15 kg, 25 kg įȚĮ μȑıȠȣ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĳĮȓȡĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 10 mm.
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ L
L1 ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĳȠȡĲȓȠ 7 kg
L2 ĮȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 7 kg ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĳȠȡĲȓȠ 15 kg
L3 ĮȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 15 kg ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĳȠȡĲȓȠ 25 kg
L4 ĮȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 25 kg
4.2.2

ǻİȓțĲİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ I ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ǻȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑııİȡȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ I1 ȑȦȢ ǿ4 ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ įȠțȚμȓȠȣ, ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȡȠȪıȘ Įʌȩ ȑμȕȠȜȠ İȚįȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȠȣ İȟĮıțİȓ ʌȓİıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ 9
JOULES ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȩμȦȢ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ȘμȚıĳĮȚȡȚțȑȢ ĮțȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ Įʌȩ 30 mm ȑȦȢ 4 mm.
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ įİȚțĲȫȞ ǿ
ǿ1 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 25-30 mm
ǿ2 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 15-20 mm
ǿ3 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 8-10-12 mm
ǿ4 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4-6 mm
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ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȂǼȂǺȇǹȃǾȈ

16

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ
ȆȁǹȉȅȈ
>350

>400

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ (ȃ/50mm) Ǽȃ 12311-1

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 6

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

>350

>400

20-30

20-30

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM D-5

90-100

90-100

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ ASTM D-36 (C)

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

2

> 180 gr/m

>600

>850

>600

>850

>200

>300

>200

>300

>800

>800

>800

>800

ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ ȊǹȁȅȆǿȁǾ-Ȃǹ ȊǹȁȅȆǿȁǾ-Ȃǹ
2
> 180 gr/m

20-30

90-100

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
2
> 180 gr/m

20-30

90-100

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6 Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

ȂǼ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

ȂǼ SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

ȂǼȂǺȇǹȃǼȈȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾȈ
ǹȈĭǹȁȉȅȊ
ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

ȆȓȞĮțĮȢ 5

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

Ǽȁȅȉ

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

©

ȂǼ ĭȊȁȁȅ ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

>300

>400

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ-ȅȊ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

20-30

90-100

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

>300

>400

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ-ȅȊ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

20-30

90-100

ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

31124
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Ǽȁȅȉ

-0,2/+0,2

10 Ȓ 8

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ (L/T %)
ASTM D-5147-91

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ
ȇȅȁȅȊ (m)

I2

ǻȊȃǹȂǿȀǾ
(mm) ASTM
D-5635

80

L2

ȈȉǹȉǿȀǾ
(kg) ASTM D5602

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ
ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ ( C)
ASTM D-5147-91

>200

Ȁǹȉǹ
ȆȁǹȉȅȈ

>= 0

>250

> 40

Ȁǹȉǹ
ȆȁǹȉȅȈ

Ȁǹȉǹ
ȂǾȀȅȈ

> 30

Ȁǹȉǹ
ȂǾȀȅȈ

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ
ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C)
ASTM D-5147-91

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ)
Ǽȃ 12311-1

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ (%)
Ǽȃ 12311-1

©

10 Ȓ 8

-0,2/+0,2

80

>= 0

I2

L2

>300

>400

> 40

> 30

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

80

>= 0

I3

L4

350

550

> 35

> 35

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

80

>= 0

I3

L4

350

550

> 35

> 35

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>100

>200

> 1,5

>1,5

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>100

>200

> 1,5

>1,5

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

350

550

> 1,5

>1,5

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

350

550

> 1,5

>1,5

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>250

>300

> 1,5

>1,5

17

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>250

>300

> 1,5

>1,5
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18

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ
ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ)
ASTM D-4073-94

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ
(%) ASTM D-412

ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ
(ȃ/50mm) ASTM
D-412

ȑȦȢ 6

>500
>350
> 30
> 40
400
300

>500
>350
> 30
> 40
400
300

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

30-40

30-40

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM D-5

> 115

> 115

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

300

400

> 40

> 30

>350

>500

350

550

> 35

> 35

>600

>850

350

550

> 35

> 35

>600

>850

350

550

> 35

> 35

>600

>850

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

>100

>250

> 1,5

>1,5

>200

>100

>250

> 1,5

>1,5

>200

>100

>250

> 1,5

> 1,5

>200

350

550

> 1,5

>1,5

>800

>800

350

550

> 1,5

>1,5

>800

>800

350

550

> 1,5

> 1,5

>800

>800

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

>300

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

>300

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

>300

> 115

> 115

> 115

> 115

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

> 115

ĭȊȁȁȅ
ǼīȋȇȍȂǾ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ȅȇȊȀȉǾ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȌǾĭǿǻǹ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

ȂǼ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

> 115

ĭȊȁȁȅ
ǼīȋȇȍȂǾ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ȅȇȊȀȉǾ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȌǾĭǿǻǹ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

SPUNBO
ND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ
ASTM D-36 (C)

ĭȊȁȁȅ
ǼīȋȇȍȂǾ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ȅȇȊȀȉǾ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȌǾĭǿǻǹ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

SPUNBO
ND
ȆȅȁȊǼȈ
ȉǼȇǹȈ

ĭȊȁȁȅ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

ȂǼ SPUNBOND ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ȆȓȞĮțĮȢ 6

SPUNBO
ND
ȆȅȁȊǼȈ
ȉǼȇǹȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȂǼȂǺȇǹȃǾȈ

Ǽȁȅȉ

ȊǹȁȅȆȁ
Ǽ-īȂǹ

ȂǼȂǺȇǹȃǼȈ-SBS

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇ
ȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇ
ȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇ
ȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

©

ȊǹȁȅȆȁ
Ǽ-īȂǹ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȊǹȁȅȆȁ
Ǽ-īȂǹ

31126
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Ǽȁȅȉ

ǻȊȃǹȂǿȀǾ (mm)
ASTM D-5635

ȈȉǹȉǿȀǾ (kg) ASTM
D-5602
I3

L3

>100

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ ȇȅȁȅȊ (m)

I3

L4

I3

L3

10 Ȓ 8

-0,15/+0,2

>100

I3

L3

I3

L4

I3

L3

18-28
Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM
D-5

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

ȊȌǾȁǾȈ
ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

> 145

> 145

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ ASTM D-36 (C)

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿ
ȅȊ Ȓ ȉǹȁȀ

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

ȆȓȞĮțĮȢ 7

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

>100

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

>100

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ȂǼ SPUNBOND ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

>100

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

10 Ȓ 8

-0,15/+0,2

>100

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

10 Ȓ 8

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ (L/T
-0,15/+0,2
%) ASTM D-5147-91

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ
( C) ASTM D-5147-91

ȂǼȂǺȇǹȃǼȈ-ǹȇȇ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȈȉǿȀǹ
ȂǼȂǺȇǹȃǾ
Ȉ

I2

L2

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

I3

L3

I2

L2

I3

L3

I3

L4

I3

L3

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

19

ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ȂǼ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ
Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ
-25
ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

©
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400
300

400
300

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ
ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ) ASTM
D-4073-94
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

-0,15/+0,2
10 Ȓ 8

-0,15/+0,2
10 Ȓ 8

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ
(L/T %) ASTM D-5147-91

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ ȇȅȁȅȊ (m)

20

ǹȊȉȅȀȅȁȁǾȉǼȈ ǹȈĭǹȁȉǿȀǼȈ
ȂǼȂǺȇǹȃǼȈ

125

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ ( C) ASTM D-5147-91

I3

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

ǻȊȃǹȂǿȀǾ
(mm) ASTM D5635

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

L4

> 40

> 40

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

L4

> 30

> 30

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

ȈȉǹȉǿȀǾ (kg)
ASTM D-5602

>350

>350

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ (%)
ASTM D-412

>500

>500

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ
(ȃ/50mm) ASTM D412
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȆȓȞĮțĮȢ 8

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L4

350

550

> 35

> 35

>600

>850

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L3

140

300

> 1,5

>1,5

>200

>300

I3

L3

140

300

> 1,5

> 1,5

>200

>300

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

Ǽȁȅȉ

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L4

350

550

> 35

> 35

>600

>850

©

I3

L4

350

550

> 1,5

> 1,5

>800

>800

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L4

350

550

> 1,5

>1,5

>800

>800
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ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȂǼȂǺȇǹȃǾȈ

>350
>40
>40
>400
>300

>350
>40
>40
>400
>300
L3

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ
Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ
Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

ȈȉǹȉǿȀǾ (kg) ASTM D-5602

80
-0,15/+0,2

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ (L/T %) ASTM D-5147-91

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ ȇȅȁȅȊ (m)

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ)
ASTM D-4073-94

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ (%) ASTM D412

I3

>450

>450

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

ǻȊȃǹȂǿȀǾ (mm) ASTM D-5635

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

-0,15/+0,2

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I3

L3

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

> 95

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ ASTM D-36

ǼīȋȇȍȂǾ ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

90-110

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

-0,15/+0,2

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I4

L4

>300

>400

>40

>40

>350

>450

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM D-5

Ǽȁȅȉ

ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ (ȃ/50mm)
ASTM D-412

©

-0,1/+0,1

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I2

L2

>100

>300

> 1,5

> 1,5

>200

>280

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ

-0,1/+0,1

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I3

L3

120

400

2

2

300

400

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ
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4.3

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ĭȠȡİȓȢ (ȠʌȜȚıμȠȓ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǹʌȩ ĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ țĮĲȐ μİȖȐȜȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ĲȠȣȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ĲȘȞ ȩȜȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ȅȚ ĳȠȡİȓȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
1.

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ: ȓȞİȢ ȣĮȜȠȪ ĮțĮĲȐıĲĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ, ıȣȞįİįİμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ İȚįȚțȒ ȡȘĲȚȞȚțȒ
țȩȜȜĮ (binder).

2.

ȊĮȜȠȨĳĮıμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ıȣȞİȤİȓȢ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ țĮĲȐ μȒțȠȢ, țĮĲȐ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ, μİ μȑȖȚıĲȠ
ĮȡȚșμȩ ȞȘμȐĲȦȞ, ĲȑııİȡĮ ĮȞȐ İțĮĲȠıĲȩ ʌȜȐĲȠȣȢ.

3.

ǻȚȐĲȡȘĲȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ İȟĮİȡȚıĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

4.

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ȪĳĮıμĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ įȚĮĳȩȡȦȞ μȘțȫȞ, ĮțĮĲȐıĲĮĲĮ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȤȦȡȓȢ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ įȚİȪșȣȞıȘ ıİ İȞȚĮȓȠ ȩμȦȢ
ʌȐȤȠȢ.

5.

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ȪĳĮıμĮ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȓȞİȢ Įʌȩ ȖȣĮȜȓ ȖȚĮ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ.

6.

ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,08 mm țȣμĮĲȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ıĲȠ μȑıȠ ĲȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ İȞȓıȤȣıȘ Ȓ ȩȤȚ ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ Ȓ ȣĮȜȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȦȢ
ĮʌȩȜȣĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.

ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ įȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 9 țĮȚ 10.
ȆȓȞĮțĮȢ 9 - ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ – ȣĮȜȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ȂȠȞȐįĮ

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ

ȊĮȜȩʌȜİȖμĮ

ǺȐȡȠȢ

gr/m2

50

90

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

N/5 cm

160
90

500
500

ǼȜȐȤȚıĲȘ İʌȚμȒțȣȞıȘ ıĲȠ ȩȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

%

2
2

ȆȓȞĮțĮȢ 10 - ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȘ ȣĳĮȞĲȫȞ ȚȞȫȞ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ȂȠȞȐįĮ

ȉȪʌȠȢ ȖȣĮȜȚȠȪ

ǺȐȡȠȢ

gr/m2

100

150

180

250

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

N/5 cm

300
250

450
380

500
450

730
700

ǼȜȐȤȚıĲȘ İʌȚμȒțȣȞıȘ ıĲȠ ȩȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

%

24
26

28
32

30
32

32
34

23
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4.4
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ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

īȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ –
ıĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ
ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ.
4.4.1

ȆȜĮțȠİȚįİȓȢ ıȤȚıĲȠȜȚșȚțȑȢ ȥȘĳȓįİȢ Ȓ țİȡĮμȚțȠȓ țȩțțȠȚ

ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıȤȚıĲȠȜȚșȚțȫȞ ȥȘĳȚįȫȞ: 500 gr/m2
ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȞȩȡȖĮȞȦȞ țȩțțȦȞ: 1000 gr/m2 ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ
ȆȡȩıĳȣıȘ ȥȘĳȚįȫȞ: ȂİĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȥȘĳȓįȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12039 Ș
ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ

4.4.2

-

350 gr/m2 ȖȚĮ ĲȚȢ ıȤȚıĲȠȜȚșȚțȑȢ

-

700 gr/m2 ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȞȩȡȖĮȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
-

ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ > 0,06 mm ± 0,015 mm

-

ĳȪȜȜȠ ȤĮȜțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ > 0,01 mm ȑȦȢ 0,16 mm μİ ĮȞȠȤȑȢ ± 0,015 mm

-

ĳȪȜȜȠ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,05 mm ± 0,015 mm

Ǿ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ.
ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμȠ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȠȞ İȚįȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıĲȘȞ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ıİ șİȡμȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ:
-

Įʌȩ 20 ȠC ıİ 70 ȠC ȖȚĮ ½ ȫȡİȢ

-

ıİ 70 ȠC ȖȚĮ 4 ȫȡİȢ

-

Įʌȩ 70 ȠC ıİ 20 ȠC ȖȚĮ ½ ȫȡİȢ

-

ıİ 20 ȠC ȖȚĮ 19 ȫȡİȢ

įȚȐȡțİȚĮȢ įȠțȚμȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 țȪțȜȦȞ ĲȦȞ 24 ȦȡȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ īĮȜȜȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ NFP 84-316.

4.5

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲĮ ȣȜȚțȐ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ ȟİĲȪȜȚȖμĮ
ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ, țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ ıĲȘȞ
ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȚĮ μȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ μİμȕȡȐȞȘ.
ȉĮ ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ʌȠȪįȡĮ ĲĮȜț

-

ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ
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ʌȜĮıĲȚțȩ ĳȚȜμ μĮȪȡȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ μȑȖȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 10 m. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ
ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ.

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ (FILLERS) ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μȚȖμȐĲȦȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠȡȣțĲȒ ıțȩȞȘ Įʌȩ ĮȞșȡĮțȚțȩ ĮıȕȑıĲȚȠ ıİ μȑȖȚıĲȘ % ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11.
ȆȓȞĮțĮȢ 11
ǼȓįȠȢ μȓȖμĮĲȠȢ

ȂȑȖȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ %

ȅȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ

40

ǼȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (SBS)

35

ȆȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (ǹȇȇ)

35

ǼȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

20

Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ ıĲĮ İʌȚĲȡİʌĲȐ ȩȡȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮĲȓ ȕȠȘșȐ
ıĲȘȞ ȠμȠȚȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȩĲĮȞ μİȚȫȞȠȞĲĮȚ, İȓȞĮȚ ʌȡȠȢ
ȩĳİȜȠȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ȕȠȘșȐ ıĲȚȢ țȠȜȜȒıİȚȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
țȠȜȜȒıİȚȢ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȜȩȖȚıĲȡĮ.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ İțĳȡȐȗİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ
ĮșȡȠȓıμĮĲȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȫȞ țĮȚ ĮįȡĮȞȠȪȢ

4.7

ȈĲȡȫıİȚȢ ıİ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȆȐȞĲȠĲİ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ:
-

ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

-

ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (μİȡȚțȒ İʌȚțȩȜȜȘıȘ).

ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐȟȠȣȞ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ Įʌȩ ȣʌİȡțİȓμİȞİȢ ıțȜȘȡȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ, țĮȚ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡĮȞșİȓ ȠȚ ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĮȞȐȖțȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıșİȓ μİ
Ȟİȡȩ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȑȤİĲĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.3 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
4.7.1

ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ

1.

īİȦȨĳĮıμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 150 gr/m2 ĮȞșİțĲȚțȩ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȦμĮȜȓİȢ.

2.

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȦȞ 100 gr/m2 μİ μİȖȐȜȘ ĮțĮμȥȓĮ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ μİ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ
İĳİȜțȣıμȩ > 300 ȃ/5 cm țĮȚ İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ > 1,2%.
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ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȦȞ 100 gr/m2 ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ ĲȦȞ 70 gr/m2 ʌĲȣȤȦĲȒȢ
įȠμȒȢ.
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȈĲȡȫıİȚȢ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

1.

ǻȚȐĲȡȘĲȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ μİ ȤĮȡĲȓ: ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.7.1 - 2 ĮȜȜȐ μİ ĮȡȚșμȩ ȠʌȫȞ 120 ĮȞȐ m2
țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ ȠʌȫȞ 40 mm.

2.

ǻȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȕȐȡȠȣȢ 1 ȑȦȢ 2,5 kg/m2 μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ țĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĳȓȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ, ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȠʌȑȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 40 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 120 ĲȠ m2.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ ȜİȓĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ İȚįȚțȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ. Ȉİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ įȚĮĳȩȡȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ.

3.

ǼȚįȚțȑȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ ĲĮ
įȚȐĲȡȘĲĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
a.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȓĮ țĮȚ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚİȢ μİμȕȡȐȞİȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ĲĮ İʌȩμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ
ıĲȡȫıȘ:

b.

-

ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣʌȩ μȠȡĳȒ İȞįȚȐμİıȦȞ įȚȐıʌĮȡĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ țĮȚ ıȣȞİȤȫȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣȠμȑȞȦȞ μİ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ FILM

-

ȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ 6,50 kg/m2 ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țİȡĮμȚțȠȪȢ țȩțțȠȣȢ

-

ʌȐȤȠȢ 4,0 mm

-

ȑȤȠȣȞ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μȑȖȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 180 gr/m2

-

ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

ĲȐıȘ șȡĮȪıȘȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 500 N/5 cm

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ  30%

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ǿ4

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıȤȓıȚμȠ Įʌȩ țĮȡĳȓ  200 ȃ.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȩĲİȡİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȕȐȡȠȣȢ 4,4 kg/m2 ʌȐȤȠȣȢ 3 mm
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȐıȘ șȡĮȪıȘȢ 6 daN/cm ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıİ ĮȣĲȑȢ įİȪĲİȡȘ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ.

c.

26

ǻȚʌȜȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ İȞįȚȐμİıȘ įȚȐĲĮȟȘ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ. (ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.7 - 4 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
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d.

4.7.3
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ǼȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ ĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İȞȫıİȚȢ.
-

ȆȐȤȠȢ 4 mm, ȕȐȡȠȢ ĳȪȜȜȠȣ 4,6 kg/m2 ȕȐȡȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ 4,2 kg/m2

-

ĭȠȡȑĮȢ: μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 180 gr/m2

-

ǹȞĲȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ ıİ İʌȚμȒțȣȞıȘ:
-

ǼȖțĮȡıȓȦȢ 140 ȃ/cm

-

ȀĮĲȐ μȒțȠȢ 180 ȃ/cm

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ 45%

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ǿ4

-

ȆȜȐĲȠȢ ĳȪȜȜȠȣ 2,00 m

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ: ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ μİμȕȡȐȞȘ

ǼȚįȚțȑȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
ȣȖȡȩ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ǹȞȐȖțȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ:
-

ǵĲĮȞ ȜȩȖȦ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ıȣȞİȤȚıșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ įȫμĮ,
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

-

ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑĮȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ıİ ȒįȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȩμȦȢ
țĮĲĮıĲȡĮĳİȓ țĮȚ ĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĮȣĲȒȢ ȑȤȠȣȞ țȠȡİıșİȓ μİ Ȟİȡȩ.

ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ
ĲȦȞ 50 gr/m2 ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮ 49 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ȠʌȑȢ țĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ (120 ȠʌȑȢ ĮȞȐ m2 įȚĮμȑĲȡȠȣ 40 mm).
1.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ ȠʌȑȢ:
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌȓ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ įȚȐĲĮȟȘ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ
įȪȠ ĲȪʌȦȞ: ĮʌĮȖȦȖȒȢ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ İȞȩȢ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ ĲȠȣ
ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 μİ 80 m2 ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȫĲȠ ĲȪʌȠ țĮȚ ȑȞĮȢ ĲȠȣ įİȣĲȑȡȠȣ
ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ. ȅȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ ȤȦȡȚıĲȒ ȕȐıȘ ȫıĲİ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȒȢ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

2.

ȂİμȕȡȐȞİȢ μİ ȠʌȑȢ:
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ μİμȕȡȐȞȘ Ș ȠʌȠȓĮ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ıĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ, ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȐıİȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (įȣȞȐμİȞȘ ȞĮ ĮȞĮʌȞȑİȚ țĮȚ ȞĮ
țȠȜȜȘșİȓ ıİ ȣȖȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ) ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.

3.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ ȠʌȑȢ ĮȜȜȐ μİ ĳȠȡȑĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,08 mm țȣμĮĲȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3 - 6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ):
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ȆĮȡȩμȠȚĮ μİμȕȡȐȞȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȣȖȡȒ Ȓ
ıțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ, Ȓ ȠȚ ȤȫȡȠȚ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5
gr/m3 ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
4.

ȆİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ ȣȖȡȩ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 1 țĮȚ 2, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ĮĳĮȚȡİșİȓ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȫıĲİ
ȞĮ ȕȠȘșȘșİȓ Ș İȟȐĲμȚıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.

4.7.4

ȈĲȡȫıİȚȢ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ Ȓ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ǵĲĮȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ,
μİ ĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μĮȜĮțȫȞİȚ Ș ȐıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ įȚʌȜȫȞİȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜȪȡĮȢ
μȑıĮ ıĲȠȞ Įȡμȩ (ıȤȒμĮ 1a ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). Ȃİ ĲȘ įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, μİȚȫȞİĲĮȚ Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ μȑȤȡȚ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ĲȘȢ (ıȤȒμĮ 1b ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ǵĲĮȞ
țȜİȓıİȚ Ƞ ĮȡμȩȢ, Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȦȢ μȩȞȚμȘ ȡȦȖμȒ (ıȤȒμĮ 1c ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȆȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ İĳİȜțȪİĲĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ, Ș įİ İʌȚμȒțȣȞıȘ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ μİ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ
ĲȠȞ Įȡμȩ (ıȤȒμĮ 1d ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ țĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ İȓȞĮȚ ĮțȩȜȜȘĲİȢ ıĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ĲȠȣȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȒıİȚ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ȜȩȖȦ ĲȡȚȕȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ İȟĮıțȠȪμİȞİȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ įȣȞȐμİȚȢ Įʌȩ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
1.

ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
ǺȐȡȠȣȢ 50 gr/m2 įȠμȒȢ ȚȞȫȞ, ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮțĮμȥȓĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ țĮȚ ȞĮ
įȪȞĮĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ įȚĮʌİȡĮıșİȓ Įʌȩ ĲĮ ȣȜȚțȐ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ȫıĲİ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ
İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıȘμİȚĮțȐ.

2.

ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ĲȘȢ

ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ

μİμȕȡȐȞȘȢ

-

ǺȐȡȠȣȢ 100 gr/m2

-

ǹȞĲȠȤȒȢ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ İĳİȜțȣıμȩ > ȃ/5cm țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țȪȡȚİȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ > 1,2%

İʌȓ

ĲȠȣ

ȆĮȡȩμȠȚȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ
ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 50ȠC μȚĮ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ȓıȘ μİ ĲȠ 70% ĮȣĲȒȢ ʌȠȣ İȓȤİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ
İμȕĮʌĲȚıμȩ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮțĮμȥȓĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪıİȚ ĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ Įʌȩ įȓʌȜȦıȘ μȑıĮ ıĲȠȞ Įȡμȩ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
3.

ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȩμȦȢ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ
ĲȦȞ 70 gr/m2. ȈȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ 170 gr/m2.

4.

ǼȚįȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȣȞįİȩμİȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ıȘμİȓĮ
țȩȜȜȘıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 40 mm, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ Įʌȩ
ıȣȞșİĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ țĮȚ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ
ʌİȡȓʌȠȣ 15%, ĲȠȪĲȠ įİ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ ȐȞȦ

28

31137

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘ 85% Įʌȩ
ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
Ǿ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ
FILM.
ȆĮȡȩμȠȚĮ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑıĲȦ țĮȚ
İȐȞ Ș șİȡμȚțȒ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲĮıȘ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 m2oC/W. ǹȣĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ ȜȪıȘ
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 țĮȚ ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ıİ ĮȣĲȒ ıȘμİȓȦıȘ).
ȈĲȡȫıİȚȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ȣʌİȡțİȓμİȞİȢ ıțȜȘȡȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

4.7.5

ȅȚ ıțȜȘȡȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ
ȐȞȦ ıĲȐșμȘ įȫμĮĲȠȢ (İțĲȩȢ İțİȓȞȦȞ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ
ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĮȣĲȫȞ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌȐȞĲȠĲİ İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ įȚĮĳȩȡȦȞ μȠȡĳȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ıĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
3 ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȚȫȞ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ.
ȈĲĮ μȘ ȕĮĲȐ Įʌȩ ĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ (μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ) ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ȐȞİμȠ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȚȫȞ İțĲȩȢ ĮȞ ĳȑȡȠȣȞ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ. ȂİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȦȨĳĮıμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2 ĮȞșİțĲȚțȠȪ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ.
4 ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲĮ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ.
ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲĮ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ İȓȞĮȚ:
-

ıĲȡȫıİȚȢ ȤȣĲȠȪ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

İȚįȚțȑȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȩμİȞİȢ İįȡĮȗȩμİȞİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ ȖȦȞȓİȢ ıİ
ȡȣșμȚȗȩμİȞĮ țĮș’ ȪȥȠȢ ȑįȡĮȞĮ

-

ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ Ȓ țİȡĮμȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ țİȡĮμȚțȐ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ.

ʌȜĮțȓįȚĮ

ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ

İʌȓ

Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
-

Įʌȩ ȑȞĮ ȖİȦȨĳĮıμĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

-

Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȤĮȜȚțȚȫȞ ıʌĮıĲȫȞ ȜĮĲȠμİȓȠȣ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ ʌȠĲĮμȠȪ, įȚĮıĲȐıİȦȞ
3/15 mm ʌȐȤȠȣȢ 3 cm.

ǼȚįȚțȐ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ, μİ ıĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 6 cm (ıȤȒμĮ 148 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȈȪȞșİĲİȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ țİȡĮμȚțȫȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įİȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ țȐʌȠȚĮ ʌİȡİĲĮȓȡȦ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 43, 44, 58 ȑȦȢ 61,
139 ȑȦȢ 142, 147, 148, 151, 152 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
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4.7.6

© Ǽȁȅȉ

ȈĲȡȫıİȚȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠıșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ μȩȞȦıȘȢ), ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ İʌȓ ĲȦȞ μȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ.
ȆĮȡȩμȠȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
1.

ǹʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ: įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm
ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ țȜȦıĲȑȢ ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚȢ 2000
kg/m2.

2.

ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm μĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȕȐșȠȣȢ
ȞİȣȡȫıİȦȞ 6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚ 5000 kg/m2.

4.8

ȊȜȚțȐ ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıȘȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ Ȓ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13813, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.5 - 4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİĳȣȡȦșȠȪȞ ȠȚ
ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:
1.

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ
-

Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 4/10 mm

-

Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ȑȜĮıμĮ ʌȐȤȠȣȢ 5/10 mm

ʌȜȐĲȠȣȢ ĮμĳȩĲİȡȦȞ 10 cm țĮȚ μȒțȠȣȢ 2,0 m ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ țĮĲȐ ĲȘ μȓĮ μȩȞȠ ʌȜİȣȡȐ.
2.

ȁȦȡȓįİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.4.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ țȠʌȒ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 20 cm, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ - țĮȚ țȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ – ĮĳȠȪ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ țȩȜȜĮ Ȓ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

3.

ȁȦȡȓįİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ) μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ ĳȠȡȑĮ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 20 Ȓ 30 cm ȕȐȡȠȣȢ 5 kg/m2 ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 8/100 (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.4.2) μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ ȕȐȡȠȣȢ 90 gr/m2 (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.3 –
ȆȓȞĮțĮȢ 9) İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ.

4.9

ȊȜȚțȐ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȠ įȫμĮ - ıĲȑȖȘ

ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ ȣȜȚțȐ įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȠȣȞ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:
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ǼȚįȚțȑȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ, ıİ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 33 Ȓ 50
cm, ʌȐȤȠȣȢ 5 mm μİ ĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣȢ İʌİȞįȣμȑȞİȢ μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
ȆĮȡȩμȠȚİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:

2.

-

İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ 100% țĮȚ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ 0,90 daN/cm2.

-

ȀĮĲȫĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȓʌȜȦıȘȢ –20ȠC.

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ İʌȚμȘțȣȞșȠȪȞ țĮĲȐ 1000% ıĲȠȣȢ 20ȠC.

-

ĬİȡμȚțȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ: 1 mm ĮȞȐ m ıĲȠȣȢ 80ȠC.

-

ǹȞȫĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ 90ȠC.

ȀȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠ BUTYL įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm.
(ǹʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ COPOLYMERE ĲȠȣ ISOBUTYLENE țĮȚ ISOPRENE).
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ȖȦȞȓĮıμĮ ıİ ıȤȒμĮ V ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȜȦȡȓįĮ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȫıĲİ ȞĮ İμʌȠįȚıșİȓ Ș ʌȜȒȡȘȢ įȓʌȜȦıȘ ĮȣĲȒȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.7).

3.

ǼȚįȚțȑȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ NEOPRENE
POLYCHLOROPRENE) ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ İȜĮıĲȠμİȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

(İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ

ȡȘĲȓȞİȢ

Įʌȩ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ıȪȞșİĲȠȣ įȚĮĲȠμȒȢ įȣȞȐμİȞȠ ȞĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ
μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ʌȠȜȣıȪȞșİĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ. ǼțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĳĲİȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ 20 μİ 30 cm ĲĮ ȠʌȠȓĮ
İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.

4.10

ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ȤĮȜțȩ, ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ
Ș ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ:
-

īȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ
ĲȠȓȤȠȣȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ (ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 6 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

-

īȚĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘșĮȓĮ, İȓĲİ
ȣʌȐȡȤİȚ, İȓĲİ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

-

īȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ.

-

īȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȑȥİȦȞ μİ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ ıĲȚȢ ıĲȑȥİȚȢ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ.

4.11

ȊȜȚțȐ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

4.11.1 ȊȜȚțȐ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
1.

ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (ȐıĳĮȜĲȠȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ) μİ įȚĮȜȪĲİȢ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĮıĳȐȜĲȠȣ  40%
μİ ıȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ 40ȠC țĮȚ ȤȡȩȞȠȣ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ Įʌȩ 1,30 ȫȡİȢ ȑȦȢ 6,00.

2.

ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȜȣμİȡȒȢ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ) μİ įȚĮȜȪĲİȢ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ  60% μİ ıȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ 25ȠC țĮȚ ȤȡȩȞȠȣ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ 2,00 ȫȡİȢ.
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ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ, ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ  60% μȘ ĮȞĮĳȜȑȟȚμȠ țĮȚ ȤȡȩȞȠȣ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ
12,00 μİ 24 ȫȡİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

ȉĮ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ (ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ).
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȠȡȫįȠȣȢ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
-

īȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 0,5 kg/m2.

-

īȚĮ İʌȚμİȜȘμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (μȣıĲȡȚıμȑȞİȢ) Įȡțİȓ ʌȠıȩĲȘĲĮ 0,2 μİ 0,3 kg/m2.

-

īȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ: 0,2 kg/m2.

4.11.2 ȊȜȚțȐ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ
1.

ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ İʌȓ İʌĮȜİȚĳșİȓıȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȦȢ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠμȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ) ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ ȖȚĮ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȐȞȦ
μİμȕȡȐȞȦȞ įȚĮ μȑıȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.2-1 țĮȚ 2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ 1,5 kg/m2.

2.

ȆȠȜĲȫįİȢ ȣȜȚțȩ μİ ȕȐıȘ ȗİȜĮȞȠĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ μİ ıȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ 47ȠC.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ:
-

ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

-

ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

-

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣμȕĮĲȫȞ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țȩȜȜȘıȘȢ.

Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İȓȞĮȚ 100 gr ĮȞȐ ıȘμİȓȠ, μİ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 cm țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ 400 μİ 500 gr/m2.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ įȚʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘμİȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ: ĮȞȐ 25 cm țĮȚ ʌȜȐĲȠȢ ȗȫȞȘȢ
țȩȜȜȘıȘȢ 50 cm.
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ İȓȞĮȚ 12 ȫȡİȢ.
ȅȚ țȠȜȜȒıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ 500 gr/m2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ıȘμİȚĮțȐ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ (ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ țĮȚ ıĲȠ
μȑıȠ). ǱȜȜĮ ȣȜȚțȐ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.

4.12

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ıȣȖȤȡȩȞȦȢ Ȓ ȩȤȚ țĮȚ μİ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩĲĮȞ:
-

32

ĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ μİ țȜȓıȘ ȑıĲȦ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 5% įİȞ ȑȤİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
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-

ĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ ȑȤİȚ țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 5% (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01)

-

ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ
ȞİȣȡȫıİȚȢ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

ȅȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ʌȜȘȖȫμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ıȤȚıȓμĮĲȠȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȠȪĲİ
țĮȚ ĮʌȠıȣȞįȑıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ȕȜȑʌİ İȞįİȚțĲȚțȩ ıȤȒμĮ 15 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ).
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:
-

ȡȠįȑȜİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 70 mm Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ ȚıȠįȪȞĮμȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞİȢ ıĲȘȞ ʌȡȑıĮ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ıțȐĳȘ, Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm μİ
ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȑȞİȢ ĮțμȑȢ țĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İȞ șİȡμȩ Ȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ μİ țȡȐμĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ – ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ (ıȤȒμĮ 16 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ)

-

ȕȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ țĮȚ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

-

ȤȚĲȫȞȚĮ ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ (ȕȪıμĮĲĮ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

ǼȚįȚțȐ:
-

ȖȚĮ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠțȠȤȜȚȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ μİ İʌȓʌİįȘ țİĳĮȜȒ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4,2 mm țĮȚ μȒțȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟȑȤȠȣȞ 10 mm
Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮĲĮ 15, 17, 18 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ).

-

īȚĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 19 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ.

4.13

ǼȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ

4.13.1 ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ʌȡȩıμȚțĲĮ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ
İʌȚįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ ȡȚȗȚįȓȦȞ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
ȆȐȞĲȠĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ:
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİμȕȡĮȞȫȞ:
1.

2.

ȂİμȕȡȐȞȘ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘȢ (İȜĮıĲȠμİȡȒȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒȢ)
-

ǺȐȡȠȢ 3,0 kg/m2

-

ĭȠȡȑĮȢ: ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ

-

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ țȐȜȣȥȘ: ĳȓȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ:  600 ȃ/5 cm

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ  40%

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

ȂİμȕȡȐȞȘ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ (İȚįȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ)
-

ǺȐȡȠȢ 5,0 kg/m2 (İȜȐȤȚıĲȠ)

-

ǼȓįȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞșİĲȚțȠȪ
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-

ĭȠȡȑĮȢ: ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ 180 gr/m2

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ:  350 ȃ/5 cm

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ  20%

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

© Ǽȁȅȉ

4.13.2 ǻȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
1.

ĭȪȜȜĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm μĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȕȐșȠȣȢ
ȞİȣȡȫıİȦȞ 6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚ 5000 kg/m2.

2.

ȆȜȐțİȢ įȚȐĲȡȘĲȘȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 25 kg/m3, ʌȐȤȠȣȢ 40 mm ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ
ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȣȕȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ μȚțȡȐ țĮȞȐȜȚĮ
ĮʌȠȡȡȠȒȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȠʌȑȢ İȓȞĮȚ 0,05 m2 ĮȞȐ m2 ʌȜȐțĮȢ (ıȤȒμĮĲĮ 67
ȑȦȢ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

3.

ĭȓȜĲȡȠ – ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ȕȐȡȠȣȢ 200 gr/m2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ İʌȓ ĲȘȢ ȐȞȦ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ.
ǶȥȠȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ: ȑȞĮ μȑĲȡȠ (İĳȩıȠȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ țȐĲȚ ȐȜȜȠ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ
μİȜȑĲȘȢ).

4.

ȈȪȞșİĲȠ ĳȓȜĲȡȠ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ μȘ ȣĳĮıμȑȞȦȞ ȚȞȫȞ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ, μİ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ țȜȦıĲȑȢ
ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ, ȚțĮȞȠȪ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȣȢ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ.

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ĳȓȜĲȡĮ:
1.

2.

4.14

īȚĮ țȐșİ ĳȓȜĲȡȠ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ ȩʌȠȣ
șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ:
-

ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ

-

Ș ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ (ĮμμȫįİȢ, ĮȡȖȚȜȚțȩ, ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįİȢ)

-

Ș μȑȖȚıĲȘ ʌĮȡȠȤȒ ȕȡȠȤȒȢ ıİ litr/sec, m2

-

Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ

-

ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ĳȣĲİȣμȐĲȦȞ (ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȡȚȗȚįȓȦȞ ıİ ȕȐșȠȢ, ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ).

Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ Įʌȩ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ μİȚȫȞİĲĮȚ μİ ĲĮ
ȤȡȩȞȚĮ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ȡȚȗȓįȚĮ μĮȗȓ μİ ĲĮ ȜİʌĲȐ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ ĳȡȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ıȤȚıμȑȢ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ ȚȞȫȞ ĲȠȣ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ. ǹȣĲȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ İʌȚȗȘĲİȓĲĮȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȩʌȚȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ ȩʌȠȣ ĲȠ μİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ ȤȫμĮĲȠȢ, șĮ
įȣıțȠȜİȪıİȚ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ.

ǼȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ İȟȦıĲȫȞ

(ıȤȒμĮĲĮ 62 ȑȦȢ 66 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
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ȈĲȚȢ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İȟȦıĲȫȞ ĲȦȞ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ İıȠȤȒ, ȩʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞĮ ĲĮ ʌȐȤȘ
ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, Ȓ țĮȚ ıİ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ (ȜȠȣĲȡȐ – țȠȣȗȓȞİȢ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ
İȚįȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȐȞİĲĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ țȐșİ ĲȪʌȠȣ
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
4.14.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
-

ȆȐȤȠȢ 1,5 ȑȦȢ 3 mm (ǺȐȡȠȢ 1,5 ȑȦȢ 3 kg/m2)

-

ǹıĳĮȜĲȠȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȤȦȡȓȢ șȑȡμĮȞıȘ – ʌȐȤȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ 2 mm,
μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĳȠȡȑĮ

-

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ 105/25

-

ǹȞĲȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ ıİ İʌȚμȒțȣȞıȘ 200%: 4 daN/cm

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L3

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ǿ2

4.14.2 ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
-

ȈȪȞșİıȘ: ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȩ – ĮıĳĮȜĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ȕȐȡȠȣȢ 9,5 kg/m2

-

ȆȐȤȠȢ 7 mm

-

ǺȐȡȠȢ 12 kg/m2

-

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ 50/50

-

ĭȠȡȑĮȢ: įȪȠ ȣĮȜȠȨĳȐıμĮĲĮ ĲȦȞ 100 gr/m2

-

ǹȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ: țİȡĮμȚțȠȓ țȩțțȠȚ 1,5 kg/m2

-

ȀȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ: ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ 1,0 kg/m2 ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ μİ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤĮ μİμȕȡȐȞȘ.

4.15

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

(ȕȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415)
ȅȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ȠȡȚıμȑȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ȞĮ ȠįȘȖȠȪȞ ıĲȘȞ ĮıĳĮȜȑıĲİȡȘ ĲİȤȞȚțȒ ȜȪıȘ ıİ μȐțȡȠȢ ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȑȠȞ
ȠȚțȠȞȠμȚțȒ.
4.15.1 ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ (ȖȒȡĮȞıȘ ȣȜȚțȠȪ)
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ĲȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ (SBS) țĮȚ ĲȘȢ İȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȒȢ
(ǹȇȇ) ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘ ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȑıĲȦ ȤĮȜȚțȚȫȞ). ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȠȚ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȩμȦȢ (ȥȘĳȓįȦȞ Ȓ μİĲȐȜȜȠȣ) μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ȥȘĳȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.4.1, 4.4.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ 1415 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ȖȒȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ).
ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ ȖȒȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȚȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ (UV) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1297.
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4.15.2 ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȀĮȞȠȞȚțȐ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ įȪȠ İʌȐȜȜȘȜİȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ:
-

-

Ș ʌȡȫĲȘ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

Įʌȩ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠ ȕȐȡȠȣȢ 3 kg/m2 μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ (ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚțȠȞȠμȓĮȢ)

-

İȜĮıĲȠμİȡȒ (SBS) Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒ (ǹȇȇ) ȐıĳĮȜĲȠ ȕȐȡȠȣȢ 3 kg/m2 μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ

Ș įİȪĲİȡȘ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȒ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȕȐȡȠȣȢ 4 kg/m2 μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȩ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ ȕȐȡȠȣȢ 180 gr/m2.

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ țĮȚ ʌȜĮıĲȠμİȡȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıĲȘȞ
ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȜĮıĲȠμİȡİȓȢ.
ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ĮȣĲȒ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ ȕȐȡȠȣȢ 180
gr/m2 ȑȦȢ 250 gr/m2 ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ.
4.15.3 ȀȡȚĲȒȡȚȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ĳȚȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ĮȞĲȓ
ȤĮȜĮȗȚĮțȒȢ ȐμμȠȣ, įȚȩĲȚ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȜȪĲİȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ μİȕȡĮȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȑȤİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ĳȚȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ, ĮȜȜȐ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ĲȡȪʌİȢ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĮʌȞȠȒ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ.
4.15.4 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ
ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ İʌȩμİȞĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.
1.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ įȓʌȜȦıȘȢ (ȖȦȞȚȐıμĮĲȠȢ) ıİ ȠȡșȒ ȖȦȞȓĮ, ȚįȓȦȢ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1109 Ș
ȤĮμȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıșȘıĮȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ įȓʌȜȦıȘ ȣʌȩ ȠȡșȒ
ȖȦȞȓĮ.
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ǻȠțȚμȒ ȃȠ 1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǿǿǿ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415).

2.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ʌȠȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ įİȓțĲȘ L (ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ) țĮȚ ĲȠȣ įİȓțĲȘ ǿ
(įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ) ĮȞȒțİȚ Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12730 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12691 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ǻȠțȚμȑȢ ȃȠ 13 țĮȚ 14) țĮȚ
(ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ L țĮȚ ǿ).

3.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ȟİĲȣȜȓȖμĮĲȠȢ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.

4.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ țȣțȜȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İĳİȜțȣıμȠȪ șȜȓȥȘȢ.
ȉȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮȣĲȩ, ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ μİ
ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ Ȓ țĮĲȐ ĲȠȣ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ (ıȘμİȚĮțȒ Ȓ ȖȡĮμμȚțȒ țȩȜȜȘıȘ).
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ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ įİȓȖμĮĲĮ
ȣȜȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ 300x50 mm ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜĮțȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȪȡȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ 1 țĮȚ 2 mm, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞ ʌĮȜȚȞįȡȠμȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İȪȡȠȣȢ ± 0,5 mm Ȓ 1 mm ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ įȠțȚμȫȞ + 20
ȠC, 0 ȠC, -10 ȠC, -20 ȠC μİ ĮʌȩțȜȚıȘ ±2 ȠC ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ, ıİ ĮȡȚșμȩ țȚȞȒıİȦȞ:
-

500 ȖȚĮ įİȓȖμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ȖȒȡĮȞıȘ

-

200 ȖȚĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȖȒȡĮȞıȘ (ʌĮȡĮμȠȞȒ ȖȚĮ 28 ȘμȑȡİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 80
ȠC) țĮȚ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 16 min/ȫȡĮ.

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıİ ʌȠȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȁ
ĮȞȒțȠȣȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 12.
ȆȓȞĮțĮȢ 12
ȀĮĲȐĲĮȟȘ
Ȁ

ǹȡȤȚțȩ İȪȡȠȢ ıİ mm ĲȘȢ
ȑȞȦıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȜĮțȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ǼȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ıİ mm ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ
ĲȦȞ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ įȠțȚμȫȞ

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ
įȠțȚμȒȢ ȠC

Ȁ1

1

-0,5 ȑȦȢ + 0,5

20

Ȁ2

1

-0,5 ȑȦȢ + 0,5

0

Ȁ3

2

-1 ȑȦȢ +1

0

Ȁ4

2

-1 ȑȦȢ +1

-10

Ȁ5

2

-1 ȑȦȢ +1

-20

(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415).
5.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ įȚȠȜȓıșȘıȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ.
ȉȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮȣĲȩ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ
țȜȓıȘ (ȩʌȠȣ įİȞ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ) ȤȦȡȓȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ. ǻİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠ ıĲȘșĮȓȠ ȩʌȠȣ İțİȓ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıİ ʌȠȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ (Ĭ) ĮȞȒțȠȣȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 13.
ȆȓȞĮțĮȢ 13
ȀĮĲȐĲĮȟȘ Ĭ

ǼȪȡȠȢ įȚȠȜȓıșȘıȘȢ mm

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ įȠțȚμȒȢ

Ĭ1

>2

+ 60Ƞ

Ĭ2

<2

+ 60Ƞ

Ĭ3

<2

+ 80Ƞ

Ĭ4

<2

+ 90Ƞ
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6.

© Ǽȁȅȉ

ǼʌȚȜȠȖȒ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ L, I, K, Ĭ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įİȚțĲȫȞ L (ıĲĮĲȚțȒȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ), ǿ (įȣȞĮμȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ), Ȁ țĮȚ Ĭ ĮȞȐȜȠȖĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲȘȢ ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ, ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȖȚĮ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ μȘ
ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ: L3 – I3 – K4 – Ĭ2

-

ȖȚĮ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȫȞ, İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ: L3 – I3 – K3– Ĭ2

-

ȖȚĮ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȕĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȫȞ ıȣȞ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ)
İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ: L4 – I4 – K4 – Ĭ2

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ L țĮȚ ǿ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ʌȐȞĲȠĲİ țĮȚ Ș
ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ
L4 țĮȚ ǿ4 ĮȞĲȓ ĲȦȞ L3 țĮȚ ǿ3 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
4.15.5 ȅȚțȠȞȠμȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȤĮμȘȜȒ ĲȚμȒ μȠȞȐįȠȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ șĮ ȑȤȠȣȞ
μİȚȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ ĳȣıȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıİ μİȚȦμȑȞȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ.
ȆȐȞĲȦȢ įİȞ ȑʌİĲĮȚ, ȩĲȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣȥȘȜȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, įİȞ șĮ
ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ țȓȞįȣȞȠȚ ĮıĲȠȤȚȫȞ țĮȚ įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ĮʌȠĲȣȤȓİȢ ıĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ,
įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İʌİμȕĮȓȞİȚ Ƞ ʌĮȡȐȖȦȞ ĲȘȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ.

4.16

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ
țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ
țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, ʌȤ ȩĲȚ ĲĮ ȡȠȜȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
įİȞ ȑȤȠȣȞ ıȣμʌȚİıșİȓ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȤȐıİȚ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ĮȣĲȫȞ, ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȑȤȠȣȞ
ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, įİȞ ȑȤȠȣȞ țȣȡĲȦșİȓ Ȓ ĮʌȠıĲȡȦμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ, ȩĲȚ ȣȜȚțȐ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ μȘ ʌĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞĮ įȠȤİȓĮ Ȓ ĳȪıȚȖȖİȢ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ
ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ.

4.17

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ
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ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ǼȚįȚțȐ ĲĮ ȡȠȜȐ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ įİȜĲȓĮ įİįȠμȑȞȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ.

4.18

ȈțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ȈĲĮ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ:
-

Ș ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ

-

ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȐșμİȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ȠįȘȖȓİȢ.
4.18.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
1.

ȀĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ ĮȞȦμĮȜȓĮ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ.

2.

ȀȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲıȚ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
İıĲȚȫȞ ȜȚμȞȐȗȠȞĲȦȞ ȞİȡȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ǻȫμĮĲĮ μİ μȘįİȞȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ȖȚĮĲȓ Ș İʌȓ μĮțȡȠȪ ȤȡȩȞȠȣ
ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıİ țȐĲȠȥȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ
İȟȣʌȘȡİĲİȓ țȐșİ ıĲȩμȚȠ țĮȚ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȒȜȦȞ ıİ lt/min/m2.

3.

ǹȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ.
a.

Ǿ ȖİȞȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, İȐȞ ıĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ İȞȩȢ ʌȒȤȣ ĲȦȞ 2,0 m ʌȡȠȢ
ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ, įİȞ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 10 mm.

b.

Ǿ ĲȠʌȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, İȐȞ ıĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ ʌȘȤȓıțȠȣ 20 cm ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ
țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ įİȞ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 3 mm.

4.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813 țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȜȠȖȘ įȒȜȦıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.

5.

ǼʌİȚįȒ ĲĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ țĮȚ țȣȥİȜȦĲȐ țȠȞȚȠįȑμĮĲĮ ĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țȣȡȓȦȢ ʌȠȣ Ș ȤȡȒıȘ ȕĮȡȪĲİȡȦȞ ȣȜȚțȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȜȩȖȦ ıĲĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
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4.18.2 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ, ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ țĮȚ ȑĲȠȚμȠ țȠȞȓĮμĮ, Įʌ’ İȣșİȓĮȢ
İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
1.

ȋȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ: ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

2.

ȀĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ: ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ĲİȜİȓȦȢ ȐȖȡȚĮ.

3.

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ: ʌȑȡĮ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ
ıĲȘșĮȓĮ ĮȡμȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ
ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.

4.

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ
-

ȆȐȤȠȢ țĮȚ ȣȜȚțȩ ıĲȡȫıȘȢ:
ǵĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ  30 mm įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ. ǵĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ
μİĲĮȟȪ 10 țĮȚ 30 mm įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ. īȚĮ ĲĮ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ Ș įȚĮțȪμĮȞıȘ
ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ.

-

ȆȡȠıșȒțȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȠıμȚțĲȫȞ Ȓ μİȚȦĲȫȞ ȞİȡȠȪ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ.

-

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ
īȚĮ ĲȠ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ 200 ȑȦȢ 250 kg/m3. īȚĮ ĲȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ 350 kg/m3. ȉĮ ȑĲȠȚμĮ
țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ 13813 țĮȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ
ĲȠȣȢ.

4.18.3 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİμĮ
ȉĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ Įʌȩ İȜĮĳȡȩʌİĲȡĮ Ȓ Įʌȩ ʌİȡȜȓĲȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ
μİȖȐȜİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ, İȐȞ įİȞ ĮȞȠȚȤșİȓ
μİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ȠʌȫȞ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ İȜİȪșİȡȘ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İȟȐĲμȚıȘȢ. ȆȡȠĲȚμȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ
İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ μİ μȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ İȜĮĳȡȠȕĮȡȒ ĮįȡĮȞȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉĮ ȑĲȠȚμĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țȜȓıİȦȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤĮμȘȜȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ, İȞĲȠȪĲȠȚȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ İĳȚțĲȩ, İʌȚșȣμȘĲȩ İȓȞĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ 13813 țĮȚ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȡȫıȘȢ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȫĲĮ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȡμȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ıİ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ țĮȚ ıİ įȫμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȤȫȡȠȚ
ıĲȐșμİȣıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ Ȓ ȩȤȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲĮ μȩȞȚμĮ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȐ ĳȠȡĲȓĮ.
4.18.4 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ țȠȞȚȩįİμĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
īȚĮ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȡμȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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1.

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 10 cm

2.

ǼȞȚĮȓȠ ʌȐȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ: ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 15 cm țĮȚ ȑȤİȚ țȜȓıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 2%.

3.

ǻȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ: ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15 cm țĮȚ ȠȚ țȜȓıİȚȢ μİĲĮȟȪ 2% țĮȚ
3%.

4.

ȆȡȩıμȚțĲĮ: įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.

ȉİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ: ʌȡȑʌİȚ Ș ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ țȣȥİȜȦĲȠȪ țȠȞȚȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ Ȓ țĮȜȪĲİȡĮ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.

6.

ȂȑıȘ ĲȐıȘ șȜȓȥȘȢ: μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 13 kg/cm2.

7.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȤȡȒıȘȢ:

8.

-

ȂȑȖȚıĲȘ țȜȓıȘ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ < 3%.

-

ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ: μİĲȐ 10 ȘμȑȡİȢ.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ İȞıȦμĮĲȫıİȚȢ ıȦȜȒȞȦȞ șȑȡμĮȞıȘȢ

-

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ ıİ įȫμĮĲĮ - țȒʌȠȣȢ, ıİ įȫμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȦȢ ȤȫȡȠȚ ıĲȐșμİȣıȘȢ.

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȡȫıȘȢ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȫĲĮ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.

4.18.5 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȡμȠȪȢ, ıİ įȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%.
1.

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ȣȥȘȜȫȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ
(ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 ȀPa), ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ ıİ ĳȪȜȜĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 35 kg/m3 (ȕȜȑʌİ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

2.

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
-

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ: 200 ȑȦȢ 250 kg/m3.

-

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ: 5 cm.

-

ȂȑıȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ : ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 7 cm.

3.

ȅʌȜȚıμȩȢ ıĲȡȫıȘȢ: ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȠȣ 7 cm ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠʌȜȓȗİĲĮȚ μİ ʌȜȑȖμĮ
100/100/3 Ȓ 150/150/4.

4.

ǻȚĮμİȡȚıμȐĲȦıȘ μİ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 20, 21 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ. ȅȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ ıĲĮ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ (țȠȡĳȚȐįİȢ) țĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ įİ ȣʌȐȡȤȠȞ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 20, 21ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȅȚ ĮȡμȠȓ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ ĮıĳĮȜĲȠμĮıĲȓȤĮ.

5.

ǹȖȦȖȠȓ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ: ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
μȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ ĮȖȦȖȠȪȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȡȘȖμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ ĲȐıİȚȢ.

6.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ
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-

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ μȩȞȠ ȩĲĮȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȖİĳȣȡȦșȠȪȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ
įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.8 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

-

ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȩĲȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ıĲȡȫıȘ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ İĳȩıȠȞ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣȢ
ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ.
4.18.6 ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ (ıĲȘșĮȓĮ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, țĮȚ ȩʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ μĮȡțȓȗĮ ȦȢ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, ʌȡȑʌİȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȪȥȠȣȢ țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȘșĮȓȠȣ,
ȞĮ μȘȞ ȑȤİȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ,
țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮįİțĲȒ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
4.18.7 ȈĲȘșĮȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
1.

ȊȜȚțȩ ıĲȘșĮȓȦȞ
ǹʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȦȢ İʌȑțĲĮıȘ țĮș’ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ įȠțȠȪ.

2.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ıĲȘșĮȓȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȪȥȠȣȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
a.

Ȉİ ȤĮμȘȜȐ ıĲȘșĮȓĮ ȪȥȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 30 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 23 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȉȠ ȪȥȠȢ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘșĮȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 7 ȑȦȢ 11 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıĲĮĲȚțȠȪȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲȠ
ȪȥȠȢ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 15 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 2 ȑȦȢ 6 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
Ǿ ĮȞȐȖțȘ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȪȥȠȣȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ μİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 24 țĮȚ 25 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ȩʌȠȣ ıĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.

b.

3.

-

ǹʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ

-

ȈȣȞȑȤİȚĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ įȠțȠȪȢ ĮȜȜȐ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

-

ǼȟĮıĳĮȜȚıμȑȞĮ Įʌȩ İȖțȐȡıȚİȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ȜȩȖȦ șİȡμȚțȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ, İȓĲİ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ țĮȚ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ, İȓĲİ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ.

ǼȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȓ
a.
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ǻİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮȢ İȜȐȤȚıĲȠȢ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıİ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ. Fe = 0,50 x S/100 cm2 ȩʌȠȣ S ıİ cm2 İȓȞĮȚ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȚĮȖȡĮμμȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȡȐȕįȦȞ.
e < 250 mm Ȓ e = 2,5 b.
b.

ȈĲĮ ȣȥȓțȠȡμĮ ıĲȘșĮȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ μȑȡȘ.
-

ȉȠ ȤĮμȘȜȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 26 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ, ȪȥȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 30 cm
Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȡμȠȪȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ, ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ μİ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ȑȤİȚ Ȓ ȩȤȚ μĮȡțȓȗĮ (ıȤȒμĮ 27, 28 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ), Ƞ įİ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȤĮμȘȜȠȪ ȪȥȠȣȢ
ıĲȘșĮȓĮ. ǹȞĲȓ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 2 ȑȦȢ 6 –
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ, ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ.

-

ȉȠ ȣȥȘȜȩ ĲμȒμĮ, ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 26 İȫȢ 28 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ,
ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ 15 mm ʌȠȣ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ.

-

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ įȪȠ İʌȩμİȞȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.
-

ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȂȑȖȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ĮȡμȫȞ: 8 m ȖȚĮ ȟȘȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, 12 m ȖȚĮ ȣȖȡȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ȒʌȚİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
ȀĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ Fe = 0,50 x S/100 cm2 ȩʌȠȣ S ıİ cm2 İȓȞĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȡĮμμȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 26 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

-

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǵĲĮȞ Ș μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĮʌȩıĲĮıȘ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6 m ȖȚĮ ȣȖȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ
ȒʌȚİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, 4 m ȖȚĮ ȟȘȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȑȞĲȠȞİȢ ĮȞĲȚșȑıİȚȢ
șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ĲȩĲİ, Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į
șĮ İȓȞĮȚ Fe = 0,25 x S/100 cm2 ȩʌȠȣ S ıİ cm2 İȓȞĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȡĮμμȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ.

-

ȆȡȩıșİĲȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į ıȤȒμĮĲȠȢ 26 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ȡȘȖμȐĲȦıȘ Įʌȩ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ İʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ĮȡμȫȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ıĲȡȫıȘ, įȚĮĲȠμȒȢ ȓıȘȢ μİ Fe ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.

4.18.8 ȊȥȓțȠȡμĮ ıĲȘșĮȓĮ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮ
ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ:
-

ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȑȥȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ İțĮĲȑȡȦșİȞ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ.

-

Ǿ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ.

-

ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȦșȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ.

-

ȈĲȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ șĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 cm ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ Įʌȩ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮȢ
țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ įȠțȠȪ.
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ȂȚțĲȐ țĮș’ ȪȥȠȢ ȣȥȓțȠȡμĮ ıĲȘșĮȓĮ (ıȤȒμĮ 24 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ
įȫμĮĲĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ:
-

ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȤĮμȘȜȐ ıĲȘșĮȓĮ

-

ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

ȂȚțĲȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȪȥȠȢ ıĲȘșĮȓĮ (ıȤȒμĮ 25 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

4.18.9 ǻȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ıĲȘșĮȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ «ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȦȞ»
ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȣʌİȡȤİȚȜȒıİȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 29 ȑȦȢ 32 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
1.

ȈĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ μİĲĮȜȜȚțȐ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȐ
ʌȠȣțȐμȚıĮ (1) μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ (ĳȜȐĲȗĮ) (2) ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȒȢ įȚȩįȠȣ ĲȠȣ ȜĮȚμȠȪ (3) ĲȦȞ
ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 31, 32 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ. ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ, ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİȚȦșİȓ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ țĮĲȐ 15 mm ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ, ȫıĲİ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮȣĲȩ, țĮȚ țȠȜȜȘșİȓ
ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞĮ ȤİȓȜȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ, ʌȠȣ șĮ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

2.

ȈĲĮ įȫμĮĲĮ μİ ıĲȘșĮȓĮ, μİ μȠȞĮįȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȩμȚȠ
ȣʌİȡȤİȓȜȘıȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ ıĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ, ȫıĲİ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ĲȠ ȖȦȞȚĮțȩ ĲĮȡĮĲıȠμȩȜȣȕįȠ (ıȤȒμĮ 34 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) μİ ĲȠ ȜĮȚμȩ ĲȠȣ. Ǿ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ
İȓȞĮȚ İȓĲİ İȜİȪșİȡȘ İȓĲİ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ μȑıȦ įȠȤİȓȠȣ ıİ ıĲȒȜȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.

4.19

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

4.19.1 ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
1.

ȃĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208,
EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ
ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ
įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ
ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

2.

ȃĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ.

3.

ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȐșİĲİȢ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ įȣȞȐμİȚȢ ʌȠȣ İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ (ȦȢ
ıȪȞȠȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ) Įʌȩ ĲȚȢ įȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ.

4.

ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ʌȡȩıșİĲİȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ (ȦȢ ıȪȞȠȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ) ȚįȓȦȢ
ıİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5% țĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ĮʌȩıʌĮıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

44

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

31153

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

5.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İȓĲİ Įʌȩ ȣȖȡȑȢ
ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ İȓĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȤȫȡȦȞ. ȈĲȘȞ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.

6.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ ȜȩȖȦ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ ȞĮ İʌĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩĲİȡȘ țĮĲȐıĲĮıȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Ș ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣĮıĲİȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

7.

ǼȐȞ ȜȩȖȦ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȀǼȃǹȀ Ȓ ȐȜȜȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ
İʌȠμȑȞȦȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ, țĮȚ ȠȚ İʌȓ ĮȣĲȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıĲȠȪȞ
İȣȐȜȦĲİȢ ıİ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ ıİ įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

4.19.2 ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĮȜȜȐ μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
1.

ȃĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208,
EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ
ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ
įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ
ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

2.

ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ʌȡȩıșİĲİȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ (ȦȢ ıȪȞȠȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ) ȚįȓȦȢ
ıİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5% țĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ĮʌȩıʌĮıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

3.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İȓĲİ Įʌȩ ȣȖȡȑȢ
ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ İȓĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȤȫȡȦȞ. ȈĲȘȞ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.

4.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ ȜȩȖȦ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ ȞĮ İʌĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩĲİȡȘ țĮĲȐıĲĮıȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Ș ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣĮıĲİȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

5.

ǼȐȞ ȜȩȖȦ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȀǼȃǹȀ Ȓ ȐȜȜȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ
İʌȠμȑȞȦȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ, țĮȚ ȠȚ İʌȓ ĮȣĲȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıĲȠȪȞ
İȣȐȜȦĲİȢ ıİ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ ıİ įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

4.20

īİȞȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌȠįİȓȟİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıİȚ μİ İʌȚĲȣȤȓĮ țĮĲȐ
ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȞĲĮİĲȓĮ, ȫıĲİ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȡȓȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İμʌİȚȡȓĮ ĲȠȣ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫıİȚ ȩĲȚ:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

1.

© Ǽȁȅȉ

ǻȚĮșȑĲİȚ:
-

ǼμʌİȚȡȓĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.

-

ȉȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, ȤİȚȡȩȢ, μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȠ, ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠ, ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ,
ĮȞȣȥȦĲȚțȐ, țȜȓȕĮȞȠȣȢ țĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ıĲȡȫıȘȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ıȣıțİȣȑȢ μİ ʌȠȜȜĮʌȜȐ
ĳȜȩȖȚıĲȡĮ.

-

ȉĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ μȘ ĮʌȠʌİȡĮĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ, ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ, ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ.

2.

ǼȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȞȒμİȡȠȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01
ȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 țĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ μİȜİĲȒıİȚ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.

3.

ĬĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞĮ μİ
İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȚĮ ȩıĮ Įʌȩ ĮȣĲȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ȖȚĮ ȩıĮ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ĲȠȣ ȗȘĲȒıİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ.

4.

ĬĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȓȖμĮĲĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȦȢ
țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ
ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ.

5.

ĬĮ ıȣȞĲȠȞȓȗİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ μĮȗȓ μİ ĲĮ ȐȜȜĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ İμʌȩįȚĮ, țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ țĮȚ
țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȘȞ ĮȜȜȘȜȠįȚĮįȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

6.

ĬĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȠ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ
țĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ, ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ.

7.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĮμȑȜİȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ, ȞĮ įȘȜȫıİȚ ȩĲȚ șĮ
ıȣȞİȤȓıİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ, μİ ĲȘȞ
ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.3 ȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮȕȡĮȤİȓ.

8.

ǻȑȤİĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ įȫμĮĲĮ μİ
ıĲȘșĮȓĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ ȘμȑȡİȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȒȢ
ıĲȐșμȘȢ ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ 2 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ, μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.

4.21

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮĲĮıțİȣȑȢ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ

ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ (ıĲȘșĮȓĮ)
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȘȡȘșȠȪȞ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ
İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.18.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ȠȜȩıȦμĮ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘșĮȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ İȖțȐȡıȚȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ.
ȈĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ İȓȞĮȚ țĮȚ ȠȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȠȣțĮμȓıȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.18.9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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4.22

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

4.22.1 Ȉİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲĮ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜİșİȚ ȑȞĮȢ ȤȡȩȞȠȢ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ Įʌȩ 8 ȘμȑȡİȢ μȑȤȡȚȢ ĲȡİȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȞ
İʌȠȤȒ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ĲȠȣȢ.
ǼȖțȜȦȕȚıμȩȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȠȚ İȚįȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
4.22.2 Ȉİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ Ș
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ.

4.23

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ ȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ,
ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȡȖĮıȚȫȞ.

5

ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

ȈĲȚȢ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ İȚįȚțȒ μȑȡȚμȞĮ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İȚįȚțȐ
ĲİμȐȤȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲĮ ıĲȘșĮȓĮ, ıĲȚȢ
įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ıĲȘșĮȓĮ, ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ıĲȚȢ ĮȞİĲȡĮμμȑȞİȢ įțȠȪȢ, ıĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȚıĲȫȞ țĮȚ
įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

5.1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

5.1.1

ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

Ȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ

-

Ȓ țȐșİĲȘ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș įȑȣĲİȡȘ ĮȜȜȐ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1%, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ Ȟİȡȩ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȚȢ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȕȘȢ, Įʌȩ ĲȚȢ İȞĮȜĮııȩμİȞİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȪȖȡĮȞıȘȢȟȒȡĮȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ʌİȡȚȠȤȒ ǹ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 35 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ), ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ İʌȚĲİȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ǹ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȑȤİȚ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ
țĮȚ ȜİʌĲȩ ȤȫμĮ ȩʌȠȣ İțİȓ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮȚ ĳȣĲȚțȠȓ μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȠȓ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ μİ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ
įȡȐıȘ ȕȠȘșȐȞİ ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲȘȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ μİ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣȢ ıİ ĮȣĲȒ ĲȠȪĲȘ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.
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ǲȞĮȢ įİȪĲİȡȠȢ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș įİȪĲİȡȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ İȓȞĮȚ ȩĲȚ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ İʌȘȡİȐȗİȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ
ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, Įʌȩ ĲȠȣ ȩĲȚ İʌȘȡİȐȗİȚ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȩĲĮȞ ȠȚ
μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲȘȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ μİ ĲȚȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ
șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ȩĲĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ʌȡȠıĲİșİȓ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȜȦȡȓįĮ ıİ
ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ μȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 36 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.1.2

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ȈĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȠȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ İȞȫıİȚȢ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ 10 cm țĮȚ Ș țĮĲȐ
ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȓ (țĮĲȐȜȘȟȘ ȡȠȜȠȪ) țĮĲȐ 15 cm.
ȈĲȚȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ İȓȞĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ 8 țĮȚ 15 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ ȠȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȓ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 37 țĮȚ 38 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.1.3
1.

ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ:
ǵĲĮȞ țȣȡȓȦȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȩʌȠȣ ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ĲȒȟȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ țȜȓȕĮȞȠ ȞĮ İȓȞĮȚ < 200 ± 20 ȠC ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ 260 ȠC.

2.

Ȃİ ȤȡȒıȘ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ:
ȉȠ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ʌȡȠʌĮȞȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȞȩȢ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ. Ǿ țȩȜȜȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ĳȜȩȖĮ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ țȣĮȞȓȗİȚ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, Ș țȠȜȜȘμȑȞȘ ȜȦȡȓįĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ȑȞĮ șİȡμĮıμȑȞȠ μİ
ĲȠ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ μȣıĲȡȓ.

3.

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȥȘĳȓįȦȞ
Ǿ ȜȦȡȓįĮ μİ ȥȘĳȓįİȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ȐȜȜȘ μİμȕȡȐȞȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ
ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ țĮȚ μİ ʌȓİıȘ μİ μȣıĲȡȓ, ȞĮ İȚıȑȜșȠȣȞ ȠȚ ȥȘĳȓįİȢ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș țȩȜȜȘıȘ.

4.

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮțȡĮȓĮ ȜȦȡȓįĮ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ ıĲȘȞ
ĳȐıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘıȘ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ȖȚĮ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș țȩȜȜȘıȘ ıİ ȕȐșȠȢ, țĮȚ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ șİȡμĮıμȑȞȠ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ μİ μȣıĲȡȓ.

5.2

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ).

-

ȀĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (ıȘμİȚĮțȒ Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞȘ ȖȡĮμμȚțȒ țȩȜȜȘıȘ).
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ (ıȤȒμĮ 37 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ), ȠȪĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȑȢ ȖȦȞȚĮțȑȢ ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ (ıȤȒμĮ 38 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.18.2,
4.18.3, 4.18.4 țĮȚ 4.18.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ĲȘȢ 4.18.5 ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ.
5.2.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȕĮĲȐ țĮȚ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, μȚĮȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ȩʌȦȢ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ μİ ȑȞįİȚȟȘ (2) ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 44 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȒ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ ȣʌȐȡȤİȚ:
-

ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȤĮȜȓțȚĮ) ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 42 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

-

ȈĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İʌȓ ıĲȡȫıİȦȢ ȤĮȜȚțȚȫȞ Ȓ İʌȓ İįȡĮȞȫȞ (ıȤȒμĮĲĮ 43, 44 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȪĲİȡȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĮȣĲȒ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ.
5.2.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȣȖȡȩ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ȆĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ȑȞįİȚȟȘ 2) țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȚįȚțȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (4.7.3-1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
5.2.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ - ȈȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.7.2-1 Ȓ
4.7.2-2) ĲȠ ȠʌȠȓȠ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ Ș
İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.11 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) ıȣȖȤȡȩȞȦȢ įİ țȠȜȜȚȑĲĮȚ țĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ıȤȒμĮ 45 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) Ȓ Ș μȠȞĮįȚțȒ (ıȤȒμĮ 46 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, ĮȣĲȒ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ.
5.2.4

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ - Ȃİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȚįȚțȫȞ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȦȞ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ (ʌĮȡĮȖ. 4.7.2-2 țĮȚ
4.7.2-3)

ȆĮȡȩμȠȚİȢ μİȕȡȐȞİȢ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ıȘμİȚĮțȐ Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞĮ ȖȡĮμμȚțȐ țĮȚ ȞĮ
ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.11 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
(ıȤȒμĮĲĮ 47 țĮȚ 48 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.2.5

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȣȖȡȩ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ǹȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ĲȠ įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 45 țĮȚ 46 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ μİ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ μİ ȑȞįİȚȟȘ (9.1) ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 49 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (4.7.32) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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5.3

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ < 5%

5.3.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȣ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȕĮĲȐ țĮȚ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ

© Ǽȁȅȉ

ȆĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĲȠ İȚįȚțȩ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.4-2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ (μİ ȑȞįİȚȟȘ 16 ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ
53 țĮȚ 58 ȑȦȢ 61 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.3.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤĮȜȓțȚĮ)

(ıȤȒμĮĲĮ 54 țĮȚ 55 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
Ǿ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,3
Kg/m2 Ȓ μİ ȤȡȒıȘ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ, İĳȩıȠȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 54 ȑȦȢ 57 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
5.3.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ μȘ ȕȐĲĮ įȫμĮĲĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ
İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȘμİȚĮțȒ Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞȘ ȖȡĮμμȚțȒ
țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘıȘ țĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.7.2-3 țĮȚ 4.7.2-4
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 56 țĮȚ 57 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.4

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ < 5%

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıİ ĮȣĲȐ
ȣʌȠμȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ȖİȞȚțȩ ȣʌȩμȞȘμĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
İĳĮȡμȠıșȠȪȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș ıĲİȖȐȞȦıȒ ĲȠȣȢ.

5.5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȫıĲİȢ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ
İıȠȤȒ

5.5.1

ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 42 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ 4, Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ
μİ ĲȚȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.14.2, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚĮȖȫȞȚȠ, ȩʌȠȣ μİ ȑȞįİȚȟȘ (2) ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 63 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ İȟȫıĲȘ.
5.5.2

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.14.1, ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 62 ȑȦȢ 66 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȚȢ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.14.2.
Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ĮȣĲȫȞ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ʌȜĮțȓįȚĮ, ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ, ȩȤȚ ȩμȦȢ μȦıĮȚțȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ įȐʌİįĮ).
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ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȡȫıİȦȞ įȦμȐĲȦȞ – țȒʌȦȞ

(ȈȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȉȠ ȕĮıȚțȩ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȀȒʌȦȞ İȓȞĮȚ:
-

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĳȓȜĲȡȠȣ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȞİȡȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĳȓȜĲȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.13.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

-

Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ ȤȘμȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȡȚȗȚįȓȦȞ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.6.1

ȆȡȫĲȘ įȚȐĲĮȟȘ

(ȈȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ 70 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
1.

ȈĲȡȫıȘ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ İȞįİȓȟİȚȢ (12) țĮȚ
(13) ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȘμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2-1 țĮȚ 4.13.2-2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

2.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.1

5.6.2

ǻİȪĲİȡȘ įȚȐĲĮȟȘ

(ȈȤȒμĮĲĮ 71 țĮȚ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
1.

ȈĲȡȫıȘ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȠ ĳȓȜĲȡȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.13.23 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 cm.

2.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 60 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.6.3

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ:
1.

ǱțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ
ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ.

2.

ǱțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ ʌİȡȜȓĲȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞİȢ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ țĮȚ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

3.

ȆȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ.

5.7

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ –
ıĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ >5%

5.7.1

īİȞȚțȐ

1.

ǻȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ʌȠȜȜȐ İʌȓʌİįĮ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ țȜȓıİȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȠȣ 5%.
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌ’ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ μİ ĲȘȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ țȜȓıȘ.

2.

ǻȚȐįȡȠμȠȚ ȖȚĮ İʌȓıțİȥȘ ʌȡȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȒȢ.
Ȉİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ  50% ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ įȚĮįȡȩμȦȞ
ȖȚĮ İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ.
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ȀȜȓıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȤȞȒ İʌȓıțİȥȘ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ 5% țĮȚ 7%. ȅȚ ĮȣĲȑȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ.

5.7.2

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȜȩȖȦ țȜȓıȘȢ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ). ȅȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
4.4.2) İȓĲİ μİĲĮȜȜȚțȒ İȓĲİ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.2.3 țĮȚ 5.2.4 țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ (ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ) ȦȢ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 73
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
1.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ
Ǿ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ Ȓ Ș μȠȞĮįȚțȒ (ȩĲĮȞ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
μİ μȚĮ μİμȕȡȐȞȘ) įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ μȒțȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ

2.



10 m ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ  100%



7 m ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ > 100%

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.12 țĮȚ ȩʌȦȢ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 73 ȑȦȢ 76 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ μİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ
ĲȦȞ 20 cm.

3.

ǹʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ.
ǵʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 74 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.8

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 3
ȑȦȢ 8 ĲȘȢ ȚįȓȠȣ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

6

ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

6.1

īİȞȚțȐ

ȈĲȚȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȩșİĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ:
-

ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ (ȠȟİȚįȦμȑȞȦȞ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĮȣĲȒȢ.

-

ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșȠȪȞ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ (ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘșĮȓĮ) Ȓ Įʌȩ
ȠȜȓıșȘıȘ.

-

ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ.

-

ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȒ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ȤȦȡȓȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ įȚĮʌȩĲȚıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ.
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ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ Ȓ įȚȐĲȡȘıȘȢ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ Ȓ Įʌȩ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ıĲȠ įȫμĮ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ, ȚıĲȫȞ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ıȣıțİȣȫȞ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ȅȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ
ȠȜȩıȦμȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ Ȓ Įʌȩ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣȢ ĮʌȠșȓıĲĮĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȠȡșȒ Ȓ
ĮμȕȜİȓĮ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 77 ȑȦȢ 87 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ʌȐȞĲȠĲİ ıİ μȒțȘ ȓıĮ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 78 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȩ ȠȡșȒ ȖȦȞȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
μȩȞȠ ıĲȚȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
ȉȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ Įʌȩ ȅ.Ȉ. ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ.
4.11).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 87 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ (ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ) ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜȑʌİ ĲȚȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ įİȞ įȚĮșȑĲİȚ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 77 ȑȦȢ 87 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, Ș ȐȞȦ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 6 ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.10 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

6.3

ȆȡȠıșİĲȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ıĲȚȢ
ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞİȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 88 ȑȦȢ 93 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ.

6.4

ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ

(ȈȤȒμĮĲĮ 94 ȑȦȢ 110 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ǵʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȠȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ, įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıțȜȘȡȩ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ)

-

ĲȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȩʌȠȣ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ.

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ μİĲȐ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȫȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ, Įʌȩ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ, ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ıĲȑȖȘȢ).

-

ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲȠ įȫμĮ.
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ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 94 ȑȦȢ 110 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıİ ıțȜȘȡȐ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȜȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 5% șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

6.5

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ įȦμȐĲȦȞ ıĲİȖȫȞ

(ȈȤȒμĮĲĮ 111 ȑȦȢ 122 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ǵʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ȠȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞİȢ ȖȦȞȓİȢ Įʌȩ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ȖȦȞȓİȢ İȓȞĮȚ ĮμȕȜİȓİȢ Ȓ ȠȡșȑȢ.
ȆȐȞĲȠĲİ Ș ȖȦȞȓĮ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȣțȚȫȞ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ İʌȓʌİįĮ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ,
μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ
İȜȐȤȚıĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȖȦȞȓĮȢ ĲȠȣ, 15 cm. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȜȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 5% șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

6.6

ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ țĲȚıĲȠȪȢ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪȢ țĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

(ȈȤȒμĮ 123 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ Ȓ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠʌȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ Ȓ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ĲĮ ȞİȡȐ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ĮȡȚıĲİȡȐ - įİȟȚȐ (ȕȜȑʌİ
ȑȞįİȚȟȘ 35 ıȤȒμĮĲȠȢ 123 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ȓįȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ μİ ĲȠʌȚțȑȢ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ıĲȚȢ ĲȡȓİįİȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 77 ȑȦȢ 93 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

6.7

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

(ȈȤȒμĮĲĮ 124 ȑȦȢ 140 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖȘȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
țĮĲȩʌȚȞ μİȜȑĲȘȢ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȩȡȠĳȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ,
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȡμȠȓ ĲȐıİȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚĮĳȠȡȚțȫȞ
țĮșȚȗȒıİȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ Įʌȩ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮȡμȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
-

İȓĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İȚįȚțȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9.-1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮĳȡȫįİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9.-2) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 124 ȑȦȢ 136 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

-

İȓĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȦȞ «ĳĲİȡȫȞ» ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ Įʌȩ NEOPRENE
ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 137 ȑȦȢ 140 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

-

ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 124 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ Ȓ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 125 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

Ǿ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ ȑȞįİȚȟȘ (9) ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 126 ȑȦȢ 135 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, Ș ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ıȤȒμĮ V İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ İȖțȠʌȒȢ
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ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ įȓʌȜȦıȘ μİ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȘȞ İȖțȠʌȒ ĮĳȡȫįȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ
țȠȡįȠȞȓȠȣ (17) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μȐıĲȚȤĮ.
-

6.8

ȈĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ (ıȤȒμĮĲĮ 137 ȑȦȢ 140 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ
NEOPRENE țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ
ĮȣȟȠμİȚȫıİȦȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ μİıȠĲȠȚȤȓĮȢ ıĲȠ įȫμĮ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ İȚįȚțȩ İȜĮĲȘȡȚȦĲȩ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ įȚĮĲȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮĳȡȫįȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ țȠȡįȠȞȓȠȣ
(17) țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 141 țĮȚ 142 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

6.9

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮșȑĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ

(ȈȤȒμĮĲĮ 143 ȑȦȢ 148 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȘ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ μİĲĮȜȜȚțȘ ʌȜȐțĮ (ĳȜȐĲȗĮ) ȐțĮμʌĲĮ ıȣȞįİįİμȑȞȘ μİ
ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ μİ ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ʌȜȐțİȢ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
6.9.1

ȈĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȡȠȫȞ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĮȖİĲȠȪ

ȉĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣʌİȡȤİȚȜȒıİȦȞ (ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȩĲĮȞ ıĲȠ įȫμĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ țĮȚ μȠȞĮįȚțȒ ȣįȡȠȡȡȠȒ) įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 31, 32, 34
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ Įʌȩ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 mm Ȓ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ
(ʌȜȐțĮ țĮȚ ıȦȜȒȞĮȢ ʌȠȣțȐμȚıȠ) Ȓ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ıȣȞȒșȦȢ μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ) țĮȚ ʌȜȐțĮ
(ĳȜȐĲȗĮ) Įʌȩ NEOPRENE.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ μİ ĲȠȣȢ ȜĮȚμȠȪȢ (țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ Ȓ ʌȜȐȖȚȠȣȢ) ʌȠȣ șĮ ıȣȞįİșȠȪȞ
μİ ĲȚȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:
1.

ĬĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİĲĮȜȜȚțȩȢ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ (ʌȠȣțȐμȚıȠ) İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ țĮȚ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ
ʌȠȣțȐμȚıȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșİȓ Ƞ ȜĮȚμȩȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ (İĳ’ ȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȉ.Ȇ. ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).

2.

ĬĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ȫıĲİ ȞĮ μȘ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲȠʌȚțȒ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ (ıȤȒμĮĲĮ
29 țĮȚ 30 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

3.

ĬĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȒȢ.

4.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, Ș ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ
ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ ıĲĮμĮĲȐ ıİ ĮțĲȓȞĮ 50 cm Įʌȩ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ șĮ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ
ıĲȡȠȖȖȣȜȜȠĲİμȐȤȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ Ș ʌȡȫĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮțĲȓȞĮȢ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ (ıȤȒμĮĲĮ 143,144 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

5.

ĬĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ įȚʌȜȐ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ĲȠ țĮșȑȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ȜĮȚμȩ ĲȠȣ ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ȕĮĲȐ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ. Ǿ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ȐȞȦ ıĲȠμȓȠȣ șĮ
İįȡȐȗİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ, İȓĲİ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ, ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ, ȦȢ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
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Ȃİ ĲȠ țȐĲȦ ıĲȩμȚȠ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
(ȕȜȑʌİ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 1, 2, 3 ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ). ȅ ȜĮȚμȩȢ ĲȠȣ ȐȞȦ ıĲȩμȚȠȣ șĮ ȑȤİȚ
įȚȐμİĲȡȠ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȠ ȜĮȚμȩ ĲȠȣ țȐĲȦ (ȕĮıȚțȠȪ) ıĲȩμȚȠȣ, șĮ ĳȑȡİȚ įİ ȠʌȑȢ Ȓ
ıȤȚıμȑȢ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ ĲȠ ȜȓȖȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮȜȒȟİȚ ıİ ĮȣĲȒ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȞȠȞȚțȐ șĮ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ ĲȠ
ʌȐȞȦ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
147, 148 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 151, 152 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ȩʌȠȣ ȠȚ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ, Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ȞİȡȠȪ șĮ ĮʌȠȡȡȑİȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
6.

ǼȚįȚțȐ ıİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ
ȐμμȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 cm, ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ
ıĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ. Ȃİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȡμȠȓ μİ ȐμμȠ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠȣȢ
țȣȕȩȜȚșȠȣȢ șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȠȡĲĮȡȚțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ, șĮ
μİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ.

7.

Ǿ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ įȫμĮĲĮ (İțĲȩȢ İțİȓȞȦȞ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠʌȒȢ,
İȓĲİ μİ İȚįȚțȒ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲİĳȐȞȘ İʌȓ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ıȤȒμĮĲĮ 31, 32, 143 ȑȦȢ 146 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, İȓĲİ μİ įȚȐĲȡȘĲȘ Ȓ įȚțĲȣȦĲȒ țİĳĮȜȒ įȣȞȐμİȞȘ
ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ, Ȓ ıĲĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ įȚʌȜȐ ʌȜĮıĲȚțȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ, μİ İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, țĮȚ įȚʌȜȑȢ İȜĮıĲȚțȑȢ
ĳȜȐĲȗİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ, İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș μȚĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.

6.9.2

ȈĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ μİ țȓȞįȣȞȠ ʌĮȖİĲȠȪ

(ȈȤȒμĮ 146 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ țĮȚ μİ İȞįȚȐμİıȘ ıİ ĮȣĲȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ șİȡμȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȖİĲȠȪ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ μİ ĲĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȒȖȠȣμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.9.1.-7.
6.9.3

ǻȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ

(ȈȤȒμĮĲĮ 149,150 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ʌȠȣțȐμȚıȠ țĮȚ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 149, 150
ȩʌȠȣ İȚįȚțȐ ıĲȠ ıȤȒμĮ 150 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİȚ
ĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ Ș ȠʌȒ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.9.1.-1 μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȤİĲȚțȠȪ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ.

6.10

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȦμȑȞȦȞ ıĲȠ įȫμĮ ȚıĲȫȞ țĮȚ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ

6.10.1 ǿıĲȠȓ
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ȚıĲȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ įȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȠȚ
ȚıĲȠȓ ıĲȠ įȫμĮ.
ǿıĲȠȓ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠʌȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ıĲȘ
ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įİȤșȠȪȞ įȠȞȒıİȚȢ, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİ țȩȜȜȘıȘ İʌ’
ĮȣĲȫȞ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ĳȜȐĲȗĮȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 151, 153 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
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ǿıĲȠȓ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȑȤȠȞĲĮȚ įȠȞȒıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ȕȓįİȢ μʌȠȣȜȩȞȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ʌȠȣțȐμȚıĮ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ șĮ İȓȞĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ʌĲȣȤȫıİȚȢ (μȠȡĳȒ ĳȣıĮȡμȩȞȚțĮȢ) ȫıĲİ ȞĮ μȘ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ
įȠȞȒıİȚȢ ıĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ.
6.10.2 ȀȚȖțȜȚįȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ
ȉĮ țȚȖțȜȚįȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ
ȞĮ ĲȡĮȣμĮĲȚıșİȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȠ ıȤȒμĮ 153 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

7

ǻȠțȚμȑȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲİ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ įȫμĮĲĮ μİ ıĲȘșĮȓĮ, ȤȦȡȓȢ
ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ ȘμȑȡİȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ
2 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ
ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
ȉȘȞ ȑțĲȘ ȘμȑȡĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞįİȚȟȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ
İȜȑȖȤȠȣ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ.
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İĳȩıȠȞ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮμȓĮ įȚĮȡȡȠȒ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įȚĮȡȡȠȒȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ȞĮ
İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.

8
8.1

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ
92/57ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȣȥȘȜȑȢ ıĲȐșμİȢ șȠȡȪȕȠȣ țĮȚ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıțȩȞȘȢ.

8.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

9

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȩȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 458

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ μİμȕȡȐȞȘȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
(ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȈȤȒμĮ 1
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A.1 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȈȤȒμĮ 2

ȈȤȒμĮ 4

60

ȈȤȒμĮ 3

ȈȤȒμĮ 5

ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 5
İȓȞĮȚ:
1.
ĳȑȡȠȞ
ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘșĮȓȠȣ
2.
μĮıĲȓȤĮ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ
3.
ȚȞȫįİȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
(ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ)
İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
4.
ȕȪıμĮĲĮ
ıĲİȡȑȦıȘȢ
5.
İȚįȚțȑȢ
ȡȠįȑȜİȢ
6.
ʌȜȑȖμĮ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
7.
İʌȓȤȡȚıμĮ
8.
șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠȢ
9.
ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ
10.
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲ
ȩ ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ
ȤȐȜȣȕĮ
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ȈĲȠ ıȤȒμĮ 6 İȓȞĮȚ:
1. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘșĮȓȠȣ
2. İȚįȚțȩ İȜĮĲȠȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
3. ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ
4. ĮȡμȩȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ĲȠ 4 țĮȚ ĲȠ 5
ʌȡȠμȘșİȪȠȞĲĮȚ μĮȗȓ μİ ĲȠ 2)
5. ȠʌȑȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȕȣıμȐĲȦȞ
6. ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ ıȚȜȚțȩȞȘ μİ
ıȪȖȤȡȠȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ 7
7. țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ 2 μİ İȜĮĲȩ
(ĲȡĮȕȘȤĲȩ) ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
8. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

ȈȤȒμĮ 6
A.2 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ μİ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ

ȈȤȒμĮ 7
ȈȪȞșİĲȠ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
ĮțȡĮȓĮȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ. ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ Įʌȩ șİȡμȚțȑȢ
ȖȑĳȣȡİȢ.

ȈȤȒμĮ 7

ȈȤȒμĮ 8
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 7
ĮȜȜȐ μİ İȟĮıĳȐȜȚıȘ Įʌȩ
șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ.
ȈȤȒμĮ 9 țĮȚ 10
ȈȪȞșİĲȠ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
ĮțȡĮȓĮȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ,
ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ,
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ȠμȕȡȓȦȞ
ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȒ.
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ȈȤȒμĮ 8

ȈȤȒμĮ 10

ȈȤȒμĮ 9

ȈȤȒμĮ 11
ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ĮțȡĮȓĮȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ıİ ǻȫμĮ. ȈĲȑȖȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, μİ İȜİȪșİȡȘ
țĮĲȐȜȘȟȘ ȠμȕȡȓȦȞ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ.

ȈȤȒμĮ 11
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 7 ȑȦȢ 11
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȜȓıİȦȞ - 3. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
- 5. șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - 6. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 7. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȖİȦȔĳĮıμĮ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ įİȞ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ) - 7.1. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ - 11. ȠȡȖĮȞȚțȩ
İʌȓȤȡȚıμĮ - 12. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 13. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 15. μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 16. ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ İμʌȠĲȚıμȑȞȘ - 17. İȚįȚțȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ - 18. ȖİȦȔĳĮıμĮ 170 gr/m2 19. ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ - 20. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ ĲıȚμİȞĲȩʌȜĮțĮ - 21. ȑįȡĮȞĮ ȖȦȞȚĮțȐ - 22. İȚįȚțȩ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ.
ȈĲȑȥİȚȢ ıĲȘșĮȓȦȞ μİ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ ȩĲĮȞ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
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ȈȤȒμĮ 12
-

31171

ȈȤȒμĮ 13

ȈȤȒμĮ 14

1. μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȠĲȩ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 40 μİ 50 cm - 2. ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
- 3. ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ - 4. ȠʌȜȚıμȩȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ - 5. μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ μİ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ
țĮĲȐȜȘȟȘȢ.

ǹ.3 ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ - șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ȈȤȒμĮ 15

ǺȓįİȢ ĭ4,2 mm ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠțȠȤȜȚȠȪμİȞİȢ ȖȚĮ ʌȐȤȠȢ
İȜĮıμȐĲȦȞ < 0,75 m
ȈȤȒμĮ 17

ȈȤȒμĮ 16

ǺȓįİȢ ĭ4,2 mm ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȖȚĮ
ʌȐȤȠȢ İȜĮıμȐĲȦȞ 1,0 mm ȑȦȢ 2,5 mm
ȈȤȒμĮ 18
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ǻȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȒȢ ıİ
ȕȐșȠȢ 35 mm ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȓįĮȢ
ĭ6
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ
(μȒțȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ʌȡȠıĮȣȟȘμȑȞȠȣ
țĮĲȐ 30 mm) μİĲȐ
ĲȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
ȕȪıμĮĲȠȢ Įʌȩ
ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ

ȆȜȒȡİȢ ȕȓįȦμĮ μȑȤȡȚȢ
ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ Ș
țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ ıĲȘ
ıțȐĳȘ ĲȘȢ ʌȜĮțȑĲĮȢ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ
ȕȓįĮȢʌȜĮțȑĲĮȢȤȚĲȦȞȓȠȣ
μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ
ĲȠ țȠȜȐȡȠ
ĲȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
ıĲĮμĮĲȒıİȚ
ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ

ȈȤȒμĮ 19
ǹ.4 ǻȚĮμİȡȚıμȐĲȦıȘ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ıĲȡȫıȘȢ

țȜȓıȘȢ

ȖĮȡμʌȣȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȈȤȒμĮ 20
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ȈȤȒμĮ 21
- 1. ȠȜȩıȦμȠ ıĲȘșĮȓȠ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȪȥȠȣȢ ȓıȠȣ μİ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ - 2. ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȘșĮȓȠȣ ʌȠȣ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıİ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮ μĮȡțȓȗĮ - 3. ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ ǻȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. țȜȚμĮțȠıĲĮıȓȠȣ, μȘȤĮȞȠıĲĮıȓȠȣ)
- 4. ĳȦĲĮȖȦȖȩȢ Ȓ ĮȖȦȖȩȢ μİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ - 5. ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȜȐĲȠȣȢ 10 mm ± 2 mm țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
± 30 cm Įʌȩ țȐșİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ - 6. İȞįȚȐμİıȠȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȩȢ ĮȡμȩȢ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm ıİ
ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ įȚĮȖȦȞȓȠȣ (7) İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 18 mm
- 8. ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ μĮȡțȓȗĮ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȘ įȠțȩ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ Ȓ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μĮȡțȚȗȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ, ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.18.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 22 ȑȦȢ 28
ǹ.5 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ (ıĲȘșĮȓĮ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
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ȈȤȒμĮ 22

ȈȤȒμĮ 23

ȈȤȒμĮ 24
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ȈȤȒμĮ 26

ȈȤȒμĮ 27

ȈȤȒμĮ 28

- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. (ıȤȘμȐĲȦȞ 22, 26) ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ȕȜ. § 4.18.1) - 2. (ıȤȘμȐĲȦȞ 23, 28) ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İʌȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜ. § 4.18.4) - 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ - 4. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 5. įȚȐĲȡȘĲȘ μİμȕȡȐȞȘ
ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ - 8. șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ - 9. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - 10. ĮʌȩıĲĮıȘ
μİĲĮȟȪ İȖțȐȡıȚȦȞ ĮȡμȫȞ - 11. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ - 12. ȖȡĮμμȒ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȡμȠȪ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ (Į) - 13. İȖțȐȡıȚȠȢ ĮȡμȩȢ μĮȡțȓȗĮȢ - 14. ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ
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ǹ.6 ȆȡȠȕȜȑȥİȚȢ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ıĲĮ
"ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȦȞ" ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȚȢ

ȈȤȒμĮ 29
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ıĲȘșĮȓĮ

ȈȤȒμĮ 30

ȈȤȒμĮ 31

ȈȤȒμĮ 32

ȈȤȒμĮ 33

ȈȤȒμĮ 34

ȖȚĮ

ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ
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ȈȤȒμĮ 35

ȈȤȒμĮ 36
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. ĮıĲȐȡȦμĮ (§ 4.11.1) - 3. ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ ĮıĲȐȡȦμĮ - 4. ıĲȡȫıȘ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ (§ 4.7.2) - 5. ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ (Ȓ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ) - 6. ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μȩȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ - 7. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
(§ 4.13.2) - 8. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ - 9. μİμȕȡȐȞȘ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ - 10. ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ

ȈȤȒμĮ 37

ȈȤȒμĮ 38
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ǹ.7 ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 39*
- 20. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 21. ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ țĮȚ
ȣĮȜȠȔĳĮıμĮ μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ
L3, I3, K3, Ĭ2 (§ 4.15.4)

- 22. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȠȔĳĮıμĮ
250 gr/m2 İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2

ȈȤȒμĮ 41*

ȈȤȒμĮ 42*

- 23. ȩʌȦȢ (20) ıȤȒμĮĲȠȢ 39
- 24. μİμȕȡȐȞȘ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 180 gr/m2 μİ
ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2 (§
4.15.4)

- 25. μİμȕȡȐȞȘ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ 4 mm, ȕȐȡȠȣȢ 4,6 gr/m2
μİ ĳȠȡȑĮ ȩʌȦȢ (24) ıȤȒμĮĲȠȢ 41 μİ
ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4, I3, K3, Ĭ2

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 78

70

ȈȤȒμĮ 40*
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ǹ.8 ǺĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ
ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 43*
- 26. ȩʌȦȢ (20) ıȤȒμĮĲȠȢ 39
- 27. ȩʌȦȢ (25) ıȤȒμĮĲȠȢ 42

ȈȤȒμĮ 44*
- 28. ȩʌȦȢ (25) ıȤȒμĮĲȠȢ
42

ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 43,44 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ L4, I4, K4, Ĭ2.
ǹ.9 ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 45*
- 29. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȩʌȦȢ
20 ıȤȒμĮĲȠȢ 39 țȠȜȜȠȪμİȞȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
ıİ įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (9) § 4.7.2 - 30. μİμȕȡȐȞȘ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (§ 4.4.2) - 31. ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ 30
ĮȜȜȐ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ.
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2

ȈȤȒμĮ 46*
- 32. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȩʌȦȢ
22 ıȤȒμĮĲȠȢ 40 μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
(§ 4.4.2) - 33. ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ 32 ĮȜȜȐ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ.
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2
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ȈȤȒμĮ 47*
- 34. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ țĮĲȐ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİμȕȡȐȞȘ (§ 4.7.2) 35. ȩʌȦȢ 33 ıȤȒμĮĲȠȢ 46. ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2

ȈȤȒμĮ 49*

ȈȤȒμĮ 48*
- 36. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ țĮĲȐ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ (§ 4.7.2).
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2
ȆĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ įȚȐĲȡȘĲȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ țȩțțȠȣȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ
ȤȐȞĲȡİȢ ĳİȜȜȠȪ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȣȖȡȠȪ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĮȞĲȓ
ĲȘȢ (9) ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45, 46, μİĲĮȟȪ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȕȜ. § 4.7.3) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ
μİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ (§ 4.7.3)

ǹ.10
ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 50*

ȈȤȒμĮ 51*

- 37. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ
- 39. ȩʌȦȢ Ș μİμȕȡȐȞȘ (38) ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 50,
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 38. μİμȕȡȐȞȘ
μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2
ȩʌȦȢ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ĮȜȜȐ μİ ĳȠȡȑĮ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȠȨĳĮıμĮ 250
gr/m3 μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2 (§
4.15.4)
Ǿ ıĲȡȫıȘ (15) țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıĲȘȞ (8) țĮȚ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ș.Į.
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ȈȘμİȓȦıȘ
- Ǿ ıĲȡȫıȘ (15)(ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ § 4.2.9 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İʌȘȡİĮȗȩμİȞȠȣ Ȓ ȩȤȚ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ.
- ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȖȡȠȪ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, Ș ıĲȡȫıȘ (15) ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐĲĮȚ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ
(9.1) ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 49 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ (§ 4.7.3)

ȈȤȒμĮ 52*
- 40. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2
- 41. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ
μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 150 gr/m2 țĮȚ
ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2 (§ 4.15.4)

ȈȤȒμĮ 53*
- 42. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ § 4.7.2 μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 50 ȑȦȢ 53 İȓȞĮȚ:
1. ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ:
- ȐțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ μİ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ȣĮȜȠȨĳȐıμĮĲȠȢ
- ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ĳİȜȜȠȪ
- ʌȜȐțİȢ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ İʌȓ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (2)
- ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ
- ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ ȩʌȠȣ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȐȞȦ μİμȕȡȐȞȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ L4 țĮȚ I4
2. ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ, ȣʌȠȤȫȡȘıȘ < 5% İʌȓ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
§ 4.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
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ǹ.11 ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ-ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ (ıȤȒμĮĲĮ 54, 55) Ȓ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ
ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (ıȤȘμĮĲĮ 56, 67)

ȈȤȒμĮ 54*
- 43. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 44. μİμȕȡȐȞȘ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ
50 gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȠȪĳĮıμĮ 250 gr/m2 Ȓ
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ
ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100 gr/m2 , μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.

ȈȤȒμĮ 56*
- 48. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ıȘμİȚĮțȐ Ȓ ȖȡĮμμȚțȐ
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ʌĮȡĮȖȡ.
4.7.2) - 49. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ĲȦȞ
150 gr/m2 μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ
țȩțțȦȞ

ȈȤȒμĮ 55*
- 46. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ
150 gr/m2 μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
- 47. ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȜȜȐ μİ țİȡĮμȚțȠȪȢ
țȩțțȠȣȢ - 45. ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ (44) ĮȜȜȐ μİ
țİȡĮμȚțȠȪȢ țȩțțȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 57*
- 50. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ıȘμİȚĮțȐ, ȖȡĮμμȚțȐ țĮȚ
İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĳȠȡȑĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ĲȦȞ 180 gr/m2 μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ.

ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ μİμȕȡĮȞȫȞ L3-I3-Ȁ4-Ĭ2
ȈȘμİȓȦıȘ
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ 15 (ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ȕȜȑʌİ ĲȘ ıȘμİȓȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 80,51.
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ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȜȪıİȦȞ İȓȞĮȚ
1. ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
- Įʌȩ ȚȞȫįȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ >170 kg/m3 μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ ĲȦȞ
100gr/m2
- Įʌȩ ʌȜȐțİȢ ȐțĮμʌĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣșİȡȐȞȘȢ μİ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ
ȣĮȜȠȣĳȐıμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ.
2. ĮμĳȩĲİȡĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ <5% İʌȓ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ §
4.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǹ.12
ǺĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ-ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 58*
- 51. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 52. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ
μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100 gr/m2
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ȈȤȒμĮ 59*
- 53. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ
ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 150 gr/m2
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȜȪıİȦȞ İȓȞĮȚ:
1. ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ: - ʌȜȐțİȢ ȐțĮμʌĲİȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ
μİ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ȣĮȜȠȣĳȐıμĮĲȠȢ, - ʌȜȐțİȢ țȩțțȦȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ, ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
2. ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ < 5% İʌȓ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (§ 4.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 78
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ȈȤȒμĮ 60*
- 54. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 55. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 150 gr/m2
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ȈȤȒμĮ 61*
- 56. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 180 gr/m2
ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ 15 (ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 50,51.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 78
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īİȞȚțȩ ȣʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 39 ȑȦȢ 61 ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȫμĮ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ.
1. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.18.2 țĮȚ 4.18.5.
2. ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.1.
3. ȀȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
4. ȈĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ıʌĮıĲȫȞ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ) ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȐȤȠȣȢ 4,0 cm
įȚĮıĲȐıİȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ 5/15.
5. ȈĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȡμȠȪȢ, İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5,0 cm ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ μİ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ. Ǽʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ.
6. ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, įȣȞȐμİȞİȢ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȑııİȡİȚȢ
ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ.
7. ǲįȡĮȞĮ Įʌȩ Neoprene İȜĮıĲȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ Ȓ Įʌȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ ȡȣșμȚȗȩμİȞȠ
țĮș’ ȪȥȠȢ μİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȕȐıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ > 300 cm2 įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĳȠȡĲȓȠ 2,0 t țĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ
įİȤșȠȪȞ ȑįȡĮıȘ ĲİııȐȡȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ.
8. ǼʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡĮȖ. 4.11).
9. ǻȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡĮȖ. 4.7.2).
9.1. ǻȚȐĲȡȘĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ μİ țȩțțȠȣȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ
ĲȠȣȢ (ʌĮȡĮȖ. 4.7.3).
10. ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ.
11. ȈȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ 9 țĮȚ 9.1 μİ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
12. ǹȣĲȠțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ 34,36,48,50.
13. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıİ ıȣȠ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,3 kg/m2 İțȐıĲȘ
(ʌĮȡĮȖ. 4.2.1 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01) (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ȈȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50
țĮȚ 51 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
14. ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ȕȜȑʌİ ȣʌȠμȞȒμĮĲĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 61).
15. ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.7.4) 20 ȑȦȢ 56 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ȣʌȠμȞȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 39 ȑȦȢ 61.
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ǹ.13

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȫıĲİȢ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ İıȠȤȒ

ȈȤȒμĮ 64
ǹ’ ĳȐıȘ
ȈȤȒμĮ 62

ȈȤȒμĮ 65
Ǻ’ ĳȐıȘ

ȈȤȒμĮ 63

ȈȤȒμĮ 66
ī’ ĳȐıȘ
ȊʌȩμȞȘμĮ
- 1. ʌȜĮțȓįȚĮ țİȡĮμȚțȐ - ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ - 2. İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ʌȐȤȠȣȢ
7 mm (§ 4.14.2) - 4.+5. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ μİμȕȡȐȞİȢ (§ 4.14.1) - 6. ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ įȓİįȡȘȢ ȖȦȞȓĮȢ μİ ĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ
(4)
- 7. ĮıĲȐȡȦμĮ
μİ
ȥȣȤȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠ
(§
4.11)
- 8. ĳȑȡȠȣıĮ
ʌȜȐțĮ
- 9. șİȡμȠμȩȞȦıȘ μȘ ıȣμʌȚȑıȚμȘ (İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ) - 10. ȠʌȜȚıμȑȞȘ μİ
ʌȜȑȖμĮ 10/100/3 ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 m - 3. ȖȦȞȚĮțȒ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ įȓİįȡȘȢ ȖȦȞȓĮȢ μİ (4)
μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ - 11. ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ (įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ) - 12. Ș μİμȕȡȐȞȘ (51) ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ĳȐıȘȢ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȘ ȖȦȞȓĮ
ȈȘμİȓȦıȘ: ıĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ĳȐıȘ Ș μİμȕȡȐȞȘ (4) įİȞ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ - İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȞȓıȤȣıȘ (3)
ıĲȘ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ. ȅȚ ʌȜȐțİȢ (2) ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮȖȫȞȚȠ.
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ǹ.14 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȡȫıİȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ - ȀȒʌȦȞ

ȈȤȒμĮ 67

ȈȤȒμĮ 68

ȈȤȒμĮ 69

ȈȤȒμĮ 70
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ȈȤȒμĮ 71

ȈȤȒμĮ 72

ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 67 ȑȦȢ 72
1. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.18.2 țĮȚ 4.18.5.
2. ǼʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ ıțȜȘȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡĮȖ.
4.11).
3. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,3 kg/m2 İțȐıĲȘ
(ʌĮȡĮȖ. 4.2.1 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 – ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
50 țĮȚ 51 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.3.
5. ǼȚįȚțȩ ʌȓȜȘμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.4.
6. ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.6.1 țĮȚ 5.6.2.
7. ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.6.1 țĮȚ 5.6.2.
8. ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
9. ȈĲȡȫıȘ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2.
10. ȈțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
11. ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ ıʌĮıĲȠȪȢ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ ȤȐȜȚțİȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 10/20 İȜĮȤȓıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 30 cm.
12. ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
13. ĭȓȜĲȡȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2.
14. ȀȘʌİȣĲȚțȩ ȤȫμĮ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ.
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ > 5%

ȈȤȒμĮ 73

ȈȤȒμĮ 75

ȈȤȒμĮ 74

ȈȤȒμĮ 76

ȊʌȩμȞȘμĮ (ıȤȘμȐĲȦȞ 73 ȑȦȢ 76)
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ - 2. ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ - 3. İʌȐȜİȚȥȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.11) - 4. įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2)
- 5. șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,5 kg/ m3 ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘ įȚĮ μȑıȠȣ
ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ıĲȘ ıțȜȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ - 6. țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ (ʌȡȠĲȓμȘıȘ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ μİμȕȡȐȞȘ ĲȘȢ ʌȜĮțȑĲĮȢ (9)) 7. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50gr/m2 - 8. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ 250gr/m2 μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4.2) Ȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4.1). ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100gr/m2 9. ȆȜĮțȑĲĮ ȕȓįĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.12)
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ǹ.16 ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ
ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲȠȞ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ: Ș ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ
ıĲĮμĮĲȐ ıĲĮ 50 cm Įʌȩ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ țĮȚ Ș
ʌȡȫĲȘ μİμȕȡȐȞȘ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 79). ȅȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ
țȠȜȜȒıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ Ȓ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

ȈȤȒμĮ 77*

ȅ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ
İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ § 4.18.5),
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİĳȣȡȦșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ §
4.8 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

ȅȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ, įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ
ȖȦȞȓİȢ.
Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țȩȜȜȘıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ țĮȚ ıİ
μȒțȘ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ (L) ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
77,78,80 ȑȦȢ 87.

ȈȤȒμĮ 78*

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȘȢ
țȪȡȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ
ǻȫμĮĲȠȢ, ĲĮ įȚȐĲȡȘĲĮ ĳȪȜȜĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 cm Įʌȩ
ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ Įʌȩ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȈĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ 50 cm ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ
țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ İʌȓ
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȈȤȒμĮ 79*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 84
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ǹ.17 ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ
țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46,48).

ȈȤȒμĮ 80*

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 54,56).

ȈȤȒμĮ 81*

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 55,57).

ȈȤȒμĮ 82*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 84

83
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ:
1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
50,52

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
58,60

ȈȤȒμĮ 83*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ
ıĲȡȫıȘ, İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ:
1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
51,53

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
59,61

ȈȤȒμĮ 84*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ:

ȈȤȒμĮ 85*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 84

84

1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
39,41

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 43
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ
ıĲȡȫıȘ, İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 40,42

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 44.

ȈȤȒμĮ 86

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ, țĮȚ İʌȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ,
țĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 83.
ȈȘμİȓȦıȘ
ȈĲȠ ıȤȒμĮ 87 ĲȠ ȠȜȩıȦμĮ Įʌȩ
ȅ.Ȉ. ıĲȘșĮȓȠ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
șİȡμȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ, μİ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 87

ȊʌȩμȞȘμĮ (ıȤȘμȐĲȦȞ 77 ȑȦȢ 87)
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (§ 4.18) - 3. șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50
ȑȦȢ 61 - 3.1. șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 4. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 5. įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (§
4.7.2) - 6. ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ - 7. Ȓ 8. țȩȜȜȘıȘ ıİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ 9. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 - 10. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲĮ
țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 78 - 11. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ - 12. ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ (ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ) - 13. țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ
ȈȘμİȓȦıȘ: ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ 8.1. İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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ǹ.18 ȆȡȩıșİĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ıĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ȈȤȒμĮ 88

ȈȤȒμĮ 89

ǼȚıİȡȤȩμİȞȘ ĲȡȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ

İȟȑȤȠȣıİȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ

ȈȤȒμĮ 91

ȈȤȒμĮ 92

86

ȈȤȒμĮ 90
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ȈȤȒμĮ 93
ǹ.19 ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (ȕȜȑʌİ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ
49).

ȈȤȒμĮ 94*

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ.

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ
įȠțȩ (26) İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ Ƞ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 54 ȑȦȢ 47).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 95*

87

31196

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 95
μİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȓȞĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȒ. ȉȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȦȞ
șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ
ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ.

ȈȤȒμĮ 96*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ İʌȚıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıĲȡȫıȘ
țȜȓıȘȢ İʌȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘ) μİ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ
țĮȚ μİ įȚȐĲĮȟȘ (14) ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ĲȠȣȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ
39 ȑȦȢ 42).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 97*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ,
ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ
įȠțȩ (20) μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ μİ
įȚȐĲĮȟȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ (14)
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ
53).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 98*
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ȈȤȒμĮ 99*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤĮȜȚțȫȞ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
(20) țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 54 ȑȦȢ 57).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȈȤȒμĮ 100*
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ) μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ, ıİ
įȫμĮ - ıĲȑȖȘ μİ İıȦĲİȡȚțȒ
țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 42).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ

ȈȤȒμĮ 101*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ, ıİ
įȫμĮ - ıĲȑȖȘ μİ İıȦĲİȡȚțȒ
țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
50 ȑȦȢ 53).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ

ȈȤȒμĮ 102*
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ) μİ ıĲȡȫıȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ǻȫμĮ μİ
İıȦĲİȡȚțȒ țȜȓıȘ <5% (ȕȜȑʌİ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 58 ȑȦȢ
61).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 103*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ ıİ
įȫμĮ - ıĲȑȖȘ μİ İıȦĲİȡȚțȒ
țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 104*

ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮ 103
ĮȜȜȐ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȉȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫıİȦȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ.
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ȈȤȒμĮ 105*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ȈȤȒμĮ 106*

ȈȤȒμĮ 107*

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ıĲȚȢ
țȐĲȦ, ıİ ʌȡȩȕȠȜȠ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96
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ȈȤȒμĮ 108*
ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ
įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ
ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ȩȥİȦȞ Ȓ
ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μİĲȫʌȘȢ.

ȈȤȒμĮ 109*
ȉĮ ȖȦȞȚĮțȐ İȜȐıμĮĲĮ 32
įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȒțȠȢ ȖȚĮ
ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȒıȠȣȞ ĲȘȞ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ (ıȤȒμĮĲĮ
108,109) Ȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ
(ıȤȒμĮ 110). ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ
ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ įȚĮμȑıȠȣ Ȓ
ȩȤȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ μİĲȫʌȘȢ.

ȈȤȒμĮ 110*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96
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ȊʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 94 ȑȦȢ 110
1
2
3
4

ĳȑȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȠ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1).
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 61.
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 țĮȚ 51 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
5
įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
7
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
8
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
8.1 ĮıĲȐȡȦμĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.11).
6
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ).
7
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48 țĮȚ 54 ȑȦȢ 57).
8
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
9
ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
10 İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
11 İȚįȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.
12 ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ μİ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ıțȑȜȠȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.
13 ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ.
14 ȜİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.
15 ȑįȡĮȞĮ Įʌȩ NEOPRENE İȜĮıĲȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ Ȓ Įʌȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ
ȡȣșμȚȗȩμİȞȠ țĮș’ ȪȥȠȢ μİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȕȐıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ >300 cm2 įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĳȠȡĲȓȠ
>2,0 t țĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ȑįȡĮıȘ ĲİııȐȡȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ.
16 18.1 ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ, ĮȜȜȐ İȚįȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ.
17 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȅ.Ȉ. Ȓ ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ.
18 ȟȪȜȚȞȘ İμʌȠĲȚıμȑȞȘ įȠțȩȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ, ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Ȓ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 108, 109.
19 ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ μİ ĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıțȑȜȠȢ ȞĮ ȕȚįȫȞİĲĮȚ ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ.
4.10).
20 μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.
21 İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ μȠȡĳȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ
Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ.
22 ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȜȜȐ μİ ȑȞĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.
23 ȖȦȞȚĮțȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıĲȠ 24.
24 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İįȡĮȗȩμİȞİȢ İȜİȪșİȡĮ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǻȫμĮĲȠȢ țȜȓıȘȢ <5% μİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
25 țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȖȪȡȚıμĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
26 İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ P.V.C. μİ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ įȣȞȐμİȞȘ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
27 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȑȞįȣıȘȢ ȩȥİȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
ʌĮȡİȓĮ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ Ȓ ĮıȪȞșİĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ μİ İȞįȚȐμİıȘ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ).
28 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȤȘμȐĲȦȞ 108, 109 Ȓ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ
ıȤȒμĮ 110).
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ǹ.20 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ įȦμȐĲȦȞ ıĲİȖȫȞ

ȈȤȒμĮ 111*
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ țȠȡĳȚȐ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ
ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ ȩȤȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ § 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

ȈȤȒμĮ 112*
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ĲȠ ıȤȒμĮ 111 ĮȜȜȐ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 113*

ȈȤȒμĮ 114*
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ
ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ ȩȤȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮȖ. 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 115*
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 114 ĮȜȜȐ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 116*
īȚĮ ĲȡȩʌȠȣȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 73 ȑȦȢ 76
țĮȚ ʌĮȡĮȖ. 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ȦȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 3 ȑȦȢ 8 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

ȈȤȒμĮ 117*
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ įȫμĮĲȠȢ
țȜȓıȘȢ <5% μİ İıȦĲİȡȚțȩ
ȜȠȪțȚ țĮȚ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 118*
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ įȫμĮĲȠȢ
țȜȓıȘȢ < 5% μİ İıȦĲİȡȚțȩ
ȜȠȪțȚ țĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ȤȣĲȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İʌȑȞįȣıȘ
Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ
ȠʌȑȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ȈȤȒμĮ 119*
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ǻȫμĮĲȠȢ –
ȈĲȑȖȘȢ μİȖȐȜȘȢ țȜȓıȘȢ
(>100) μİ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢșİȡμȠμȩȞȦıȘ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
İȞįȚȐμİıȘ-ȆȡȩȕȜȘμĮ
ȖİĳȣȡȫȞ:ıȤİįȩȞ μȘįİȞȚțȩ.
ȈȤȒμĮ 120*
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ
119 Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ
ȜȠȣțȓĮ. ǹıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ
İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢșİȡμȠμȩȞȦıȘ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
İȞįȚȐμİıȘ – ȆȡȩȕȜȘμĮ
șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ: ıȤİįȩȞ
μȘįİȞȚțȩ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 121*
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ Ȓ ȩȤȚ
İıȦĲİȡȚțȠȪ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȣ.
īȚĮ ĲȡȩʌȠȣȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ >5% ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖ. 5.7 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 122*
ȀĮĲȐȜȘȟȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪμİȞȠ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ǹ.21 ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ

μİμȕȡĮȞȫȞ

ıİ

țĲȚıĲȠȪȢ

țĮʌȞĮȖȦȖȠȪȢ

Ȓ

ıİ

ĲȠȓȤȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 123*
ǹ. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ – ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Ǻ. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, ĮȜȜȐ İʌȓ
ʌȡȠʌȜȐțĮȢ – ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 111 ȑȦȢ 123
1
2
3
4

5
7
8
8.1
9
9.1
10
11
12
13
20
21

9
10
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
43
44

ĳȑȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȠ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ.
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 țĮȚ 51 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 112 ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ 52 cm Įʌȩ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ țȠȡĳȚȐ.
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ĮıĲȐȡȦμĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.11).
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ).
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİμȕȡȐȞȘ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48 țĮȚ 54 ȑȦȢ 57).
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȟȪȜȚȞȘ İμʌȠĲȚıμȑȞȘ įȠțȩȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ μİ ĲȠ ȑȞĮ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ȞĮ ȕȚįȫȞİĲĮȚ ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȘ įȠțȩ 20 țĮȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ Ȓ ȞĮ șȣȜȘțȫȞİȚ μİ ĲȘȞ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (ıȤȒμĮ 122) Ȓ ȖȚĮ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ.
ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ Įʌȩ ĮμȕȜİȓĮ ȖȦȞȓĮ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ıțȑȜȠȣȢ 15 cm
İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ.
ʌȡȠʌȜȐțĮ Įʌȩ ȅ.Ȉ. İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm ĮȞĮȡĲȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 118, 122.
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ ȠʌȑȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 118 ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ǻȫμĮ ȕĮĲȩ ıĲȠ țȠȚȞȩ.
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ ȠȟİȓĮȢ ȖȦȞȓĮȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 116, 119, 120) Ȓ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıĲȡȫıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ĲĮ ȞİȡȐ ıĲĮ ĮȞȐȞĲȘ
ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ.
μİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ ıĲȘșĮȓȠȣ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 12 ȑȦȢ 14).
μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȠĲȩ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 40 μİ 50 cm.
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞįİȩμİȞȠ μİ ĮȞĮμȠȞȑȢ μİ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıĲȘșĮȓȠ Įʌȩ ȅ.Ȉ.
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ.
ȩʌȦȢ ıĲȠ 38 ĮȜȜȐ μİ İıȦĲİȡȚțȩ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮțȡĮȓĮȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 6) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
İʌȓȤȡȚıμĮ.
ȑȜĮıμĮ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ĮȞȐ 50 cm ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȣĳĮȡʌĮȖȒ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
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ǹ.22 ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ
įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, İȚįȚțȒȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȤȦȡȓȢ ĳȠȡȑĮ (ʌĮȡĮȖ. 4.9).

ȈȤȒμĮ 124*
ȈĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ȖȦȞȓİȢ.

ȈȤȒμĮ 126*

ȈȤȒμĮ 125*
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ
ĲȠʌȚțȐ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

ȈȤȒμĮ 127*

1. ȈĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 20 cm (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȠȢ) țĮȚ 15 cm (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİ
ĮȞİıĲȡĮμμȑȞİȢ įȠțȠȪȢ) İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ȜȦȡȓįĮ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, ıĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ. Ǽʌȓ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ (9)
țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
2. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȓʌİįȠȣ ĮȡμȠȪ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ Ș țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ (9) țĮȚ Ș
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ ıĲĮ 20 cm Įʌȩ ĲȠȞ Įȡμȩ, țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ
ĲȘȢ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ
ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ, ȩĲĮȞ įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ, Ȓ
ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.
ȈȤȒμĮ 127Į*

ȈȤȒμĮ 128*

ȈȤȒμĮ 129*

ȈȤȒμĮ 130*

ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞİȢ įȠțȠȪȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ Ș İȚįȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ (15) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖ.
4.9 țĮȚ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ įȓʌȜȦμĮ ĮȣĲȒȢ ıİ ıȤȒμĮ V ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ İȚįȚțȩ țȠȡįȩȞȚ (17) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖ.
4.9 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 128 ȑȦȢ 131).
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȚĮȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
Į. μİ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘȢ
μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
(10) ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ 15,
ʌȠȣ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȠ țȠȡįȩȞȚ (17)
(ıȤȒμĮ 131).
ȕ. μİ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȩȜȜȘıȘ
ĲȘȢ (10) İʌȓ ĲȘȢ (15)
ĮȜȜȐ μİ ĮțȩȜȜȘĲȘ ĲȘȞ
İʌȚțȐȜȣȥȘ (ıȤȒμĮ 130).
ȈȤȒμĮ 131*

ȈȤȒμĮ 132*

ȈȤȒμĮ133*

ȅȚ İʌȓʌİįȠȚ ĮȡμȠȓ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ:
1. ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 132,
133 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȣʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ
128-129.
2. Ȓ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
134, 135 ȩʌȠȣ Ș ʌȡȫĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ (9)
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ
ȣʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ
126,127.
ȈĲȠȣȢ İʌȓʌİįȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ (15)
İȓȞĮȚ 50 cm.
Ǿ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 134 μİ ĲȘȞ
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, įİȞ
ʌĮȡȑȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ
ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
țȜȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ
ʌȜȐțĮ.

ȈȤȒμĮ 134*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 135, ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ
ȩĲȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȦȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ,
įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (ȕȜȑʌİ
țĮȚ ıȤȒμĮ 125).
ȈȤȒμĮ 135*
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ.
ǻȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ
μİμȕȡȐȞİȢ 15 țĮȚ ʌȡȠĲȠȪ
ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĲĮ
țȣȜȚȞįȡȚțȐ țȠȡįȩȞȚĮ 17
İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
ĲİμȐȤȚȠ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ
17 İȜĮȤȓıĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 40 x 40 cm,
μİ įȓʌȜȦıȘ V μȑıĮ ıĲȠȞ
Įȡμȩ. ȆȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ
țȠȡįȩȞȚĮ 17 țĮȚ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ.
ȈȤȒμĮ 136*
ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ NEOPRENE μİ ĳĲİȡȐ (ʌĮȡĮȖ. 4.9).
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ȈȤȒμĮ 137*

ȈȤȒμĮ 138*

ǹ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȚ ȤȫȡȠȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
Ȉİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ
ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ
țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș
ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ,
μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȚįȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ NEOPRENE
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 139
μİ ȑȞįİȚȟȘ (23).

ȈȤȒμĮ 139*
- īȚĮ ĲȘȞ ĮȡȚıĲİȡȒ
įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 140,
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 134.
- ȈĲȘȞ įİȟȚȐ įȚȐĲĮȟȘ,
ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜİȚ țĮȚ ĲȠȞ
ĮȞĮȕĮșμȩ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 131.
ȈȤȒμĮ 140*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ǹ.23 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ μİıȠĲȠȚȤȓĮȢ ıĲȠ įȫμĮ
ȈȘμİȚȫıİȚȢ
1. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮ 6 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ
ȉȅ 1501-03-04-0500.
2. ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȈĲĮĲȚțȒ
μİȜȑĲȘ.
3. īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮȚ
Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ıĲȘșĮȓȠȣ, ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 87.
4. Ǿ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĮȖȖȓȗİĲĮȚ
μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μĮıĲȓȤĮ, ıȣμȕĮĲȒ
μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

-ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 58 ȑȦȢ
61.

ȈȤȒμĮ 141*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39
ȑȦȢ 43.

ȈȤȒμĮ 142*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 124 ȑȦȢ 142
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ıȤȒμĮ 140).
ȚȞȫįİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ .
įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ.
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ȕȐȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 170gr/m3
(ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.1).
7
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
8
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
8.1 ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
9
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȠȡȠıĲĮıȓĮ.
10 ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4).
11 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
11.2 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȓ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ.
11.3 ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ ıȪμĳȦȞĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2)
11.4 ʌȜȐțİȢ (ĳȣıȚțȑȢ Ȓ ĲİȤȞȘĲȑȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μİ țȠȞȓĮμĮ.
11.5 ȤȣĲȩ İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ.
11.6 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ.
11.7 ıĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 600 mm.
11.8 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȚțĮȞȑȢ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ
ȖȦȞȓİȢ.
11.9 İȚįȚțȐ ȑįȡĮȞĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
12 ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ μĮıĲȓȤĮ.
13
15
16

ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
İȚįȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȜȦȡȓįĮ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȡμȠȪ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9.
μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ȜȦȡȓįĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.8).

17 ĮĳȡȫįİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (4.9).
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȅ.Ȉ.
İȚįȚțȩ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȜĮıĲȚțȩ POLYCHLOROPEN ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (2.11.-3).
ȠʌȜȚıμȩȢ ıȪȞįİıȘȢ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓȠ.
μĮıĲȓȤĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ țĮμʌȪȜȘ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ 19. ȂĮıĲȓȤĮ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ.
μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
İȚįȚțȩ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȠȪ.
ıȠȕĮĲȑʌȚ Įʌȩ ıȚμİȞĲȠțȠȞȐ.
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
ȜȐμİȢ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 30 cm ȖȚĮ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ (27).
ĳȪȜȜȠ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ȚțĮȞȠȪ ȞĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ
ĮȣĲȠȪ įȚĮĲȠμȒȢ.
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ ʌȜȒȡȠȣȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ țȠȡįȠȞȚȠȪ 17 ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȤȘμȐĲȦȞ 141-142).
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ǹ.24 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ

ȈȤȒμĮ 143*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ȈȤȒμĮ 144*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 42.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
İĳȩıȠȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ĲȘȢ.

ȈȤȒμĮ 145*
īȦȞȚĮțȩ ıĲȩμȚȠ ıİ İȟȦĲİȡȚțȒ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȣįȡȠȡȡȠȒ, İĳȩıȠȞ įȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ İțĲȩȢ ȅȚț.īȡĮμ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ,
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ȜȪıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 146.

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

111

31220

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
İĳȩıȠȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ĲȘȢ.

ȈȤȒμĮ 146*
ȈĲȩμȚȠ ȖȦȞȚĮțȒȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ μİ ȜĮȚμȩ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ, μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ,
șİȡμȠμȩȞȦıȘ

țĮȚ

ȘȜİțĲȡȚțȒ

İȞįİȤȩμİȞĮ

ĮȞĲȓıĲĮıȘ,

ȖȚĮ

ĲȘȞ

įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȖİĲȠȪ. ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ
įȚȐĲĮȟȘ ıİ įȫμĮ-İȟȫıĲȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ ıİ İıȠȤȒ, ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ǹ.25 ǻȚʌȜȐ ıĲȩμȚĮ (İʌȐȜȜȘȜĮ) ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ȕĮĲȐ
ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ
ʌȜĮțȓįȚĮ Ȓ ʌȜȐțİȢ
μĮȡμȐȡȠȣ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 58
ȑȦȢ 61, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ
ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, İĳȩıȠȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ
43

ȈȤȒμĮ 147*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ ıİ
ıĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ
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ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 147
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 147

ǹ.26 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

ȈȤȒμĮ 149*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48.
ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡȑȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.

114

ȈȤȒμĮ 148*
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*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ȈȤȒμĮ 150*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53.
ǻȚȐĲĮȟȘ μİ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
ǹ.27 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȦμȑȞȦȞ ıĲȠ įȫμĮ ȚıĲȫȞ (ȩĲĮȞ įİȞ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ
įȠȞȒıİȚȢ) țĮȚ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 58
ȑȦȢ 60.

ȈȤȒμĮ 151*
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*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 58 ȑȦȢ 60.

ȈȤȒμĮ 152*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İĳȩıȠȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ.

ȈȤȒμĮ 153*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 143 ȑȦȢ 153
1
2
3
3.1

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.
ȚȞȫįİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.

4
5
6

ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȒȢ ȐıĳĮȜĲȠ.
įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ȕȐȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣȢ ĲȦȞ 170 gr/m2
(ʌĮȡȐȖȡ.
4.7.1).
7
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
8
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
9
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.
10 ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4).

11.1 țȠȞȓĮμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ǻȦμȐĲȦȞ ȕĮĲȫȞ ıĲȠ țȠȚȞȩ.
11.2 ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ (ʌȜĮțȓįȚĮ - ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ).
11.3 ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ) (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2) Ȓ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȐμμȠȣ (ıȤȒμĮ
148).
11.4 ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ȐȞȦ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ıȤȒμĮĲĮ 147, 148).
11.5 ȤȣĲȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
11.6 țȣȕȩȜȚșȠȚ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 cm ĮȜȜȘȜȠİμʌȜİțȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ.
11.7 ȐμμȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȣȕȩȜȚșȦȞ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 cm.
11.8 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İȜİȪșİȡİȢ İʌȓ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ.
12 ıĲȩμȚȠ ȪįȡȠȡȡȠȒȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȡȫıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ İȞ șİȡμȫ
ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ
μİĲȐ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ĳȜȐĲȗĮȢ). Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ șİ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
İȚıȤȦȡȒıİȚ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ 18, șĮ ĳȑȡİȚ įİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ ıȤȚıμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
17 ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ 18 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ.
18 ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȢ İȞ șİȡμȫ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮȢ μİĲȐ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȜȐțĮȢ 17.
20 ıȦȜȒȞĮȢ (ʌȠȣțȐμȚıȠ) Įʌȩ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ 3 mm μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ʌȜȐțĮ țȠȜȜȠȪμİȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ
įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
21

ıȦȜȒȞĮȢ (ʌȠȣțȐμȚıȠ) Įʌȩ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ μİ ȖȣȡȚıĲȐ ȤİȓȜȠȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ.

22

μİĲĮȜȜȚțȩȢ ıĳȚțĲȒȡĮȢ.

23

ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ.

24

įȚİȡȤȩμİȞȠȢ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ - ȈĲȑȖȘȢ ĮȖȦȖȩȢ.

25

ȖȡĮμμȚțȐ ȑįȡĮȞĮ NEOPRENE ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ șȜȚʌĲȚțȑȢ ĲȐıİȚȢ İʌȓ
ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ.

26

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İįȡĮȗȩμİȞȠ μȩȞȠ İʌȓ ĲȦȞ İįȡĮȞȫȞ.

27

μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĮȞĲȚȡȡȒįĮȢ țȚȖțȜȚįȫμĮĲȠȢ
įȫμĮĲȠȢ.
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28

ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȚıĲȠȪ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȣ İȞ șİȡμȫ μİĲȐ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ
ȑįȡĮıȘȢ.

29

ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ıĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȑĲȠȚȠȣ,
ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ ĲȠ ıĲȒȡȚȖμĮ 28 țĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȐțĲȦıȘ μİ ĮȡȚȐȞȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

30,31 ʌȠȣțȐμȚıĮ (ʌȜĮıĲȚțȐ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ) ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠʌȫȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. EEC 89/106

Constructions Product Directive

2. GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive
3. GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive
4. ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
5. ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19
6. KENAK

ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

7. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ
8. Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
9. “Union Euyropeenne pour I’ agrement Technique dans la construction (U.E.A.t.c) ȩʌȦȢ
įȘμȠıȚİȪȠȞĲĮȚ ıĲĮ CAHIERS ĲȠȣ CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B) – ȅįȘȖȓİȢ ĲȘȢ U.E.A.t.c (ǼȣȡȦʌĮȚțȒ ǲȞȦıȘ ȉİȤȞȚțȫȞ ǼȖțȡȓıİȦȞ):
10. Cahier C.S.T.B. 1812/234/1982 țĮȚ 2662/340/1993
ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c ȖȚĮ ĲȚȢ
İȖțȡȓıİȚȢ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȒıȘȢ ȠȡȠĳȫȞ, İʌȚʌȑįȦȞ țĮȚ țİțȜȚμȑȞȦȞ.
11. Cahier C.S.T.B. 1812/234/1982.
ȠȡȠĳȫȞ.

ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ

12. Cahier C.S.T.B. 2289/293/1988 ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c. ȖȚĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ
μȩȞȦıȘȢ ʌȡȠıȩȥİȦȞ μİ ȜİʌĲȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ
13. Cahier C.S.T.B. 2502/320/1991 ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c. ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ
μȠȞȠȡȓȤĲȦȞ ıĲİȖȫȞ
14. Cahier C.S.T.B. 2510/321/1991 ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c.ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȦμȑȦȞ ȠȡȠĳȫȞ.
15. Cahier U.E.A.t.c. 2152/278/1987
ȅįȘȖȓĮ U.E.A.t.c. ȖȚĮ ĲİȤȞȚțȑȢ İȖțȡȓıİȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (APP) ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĳȪȜȜȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ μİ ȜİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ.
16. Cahier C.S.T.B. supplement 246-4 Jan – Fev 1984
ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İȖțȡȓıİȚȢ ȠμȠȖİȞȫȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȒ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ (S.B.S)
17. Ǽȁȅȉ EN 12594 Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Preparation of test samples -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ
įİȚȖμȐĲȦȞ įȠțȚμȒȢ
18. Ǽȁȅȉ EN 12595 Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Determination of kinematic viscosity -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ țȚȞȘμĮĲȚțȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ
19. Ǽȁȅȉ EN 12596 Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ įȣȞĮμȚțȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ μİ ĲȡȚȤȠİȚįȑȢ ȚȟȦįȩμİĲȡȠ țİȞȠȪ
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20. Ǽȁȅȉ EN 12606-1 Bitumen and bituminous binders. Determination of the paraffin wax content. –
Part 1: Method by distillation -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌĮȡĮĳȓȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑșȠįȠȢ įȚǯ ĮʌȠıĲȐȟİȦȢ
21. Ǽȁȅȉ EN 1425
Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Characterization of perceptible properties -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
22. Ǽȁȅȉ EN 1108
Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of form stability under cyclical temperature changes -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ țȪțȜȠȣ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ
23. Ǽȁȅȉ EN 1110
Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of flow resistance at elevated temperature -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȡȠȒȢ ıİ ȣȥȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
24. Ǽȁȅȉ EN 12310-1
Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Determination of resistance to
tearing (nail shank). Bitumen sheets for roof waterproofing -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
- ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȠ
ıȤȓıȚμȠ (μİ țĮȡĳȓ)
25. Ǽȁȅȉ EN 12317-1
Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing. Determination of shear resistance of joints -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įȚĮĲμȘĲȚțȫȞ
ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
26. Ǽȁȅȉ EN 13111 Flexible sheets for waterproofing. Underlays for discontinuous roofing and
walls. Determination of resistance to water penetration -- ǼȣțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ĭȪȜȜĮ
ȖȚĮ ıĲȡȫıİȚȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĮıȣȞİȤİȓȢ țĮȜȪȥİȚȢ ıĲİȖȫȞ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ıĲȘȞ ȣįĮĲȠʌİȡȩĲȘĲĮ
27. Ǽȁȅȉ EN 13416 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Rules for sampling -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ
İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ȀĮȞȩȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ
28. Ǽȁȅȉ EN 13583 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of hail resistance -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ,
ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ
ȤĮȜĮȗȩʌĲȦıȘ

120

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

31229
ICS: 93.040

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC
Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0601-02 «ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ
PVC» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ
İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ P.V.C.

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȚįȫȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ P.V.C., ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ P.V.C., ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȐșμİȢ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:

2



Ȉİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȤȣĲȠȪ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ȓ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ʌȡȠȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌȜĮțȫȞ).



Ȉİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.



Ȉİ ȟȪȜȚȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ.



Ȉİ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ.



Ȉİ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮȡȡȠȑȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ (ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıȣμȕĮĲȫȞ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ).

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ
ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 495-5

Flexible sheets for waterproofing. Determination of foldability at low
temperature. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ ıİ ȤĮμȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ
İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1297

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for
roof waterproofing. Method of artificial ageing by long term exposure to
the combination of UV radiation, elevated temperature and water -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ
ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȢ ĲİȤȞȘĲȒȢ ȖȒȡĮȞıȘȢ μİ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȑțșİıȘ ıĲȘȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İʌȓįȡĮıȘ ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ, ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 1847

Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Methods for exposure to liquid chemicals including water - ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
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ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ

ȑțșİıȘȢ

ıİ

ȤȘμȚțȐ

ȣȖȡȐ,

Ǽȁȅȉ EN 1848-2

Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and
straightness – Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -ǼȣțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ,
İȣșȪĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ȖȚĮ ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1931

Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and
straightness. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ȣįȡĮĲμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 6427

Plastics. Determination of matter extractable by organic solvents
(conventional methods) -- ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İțȤȣȜȓıȚμȘȢ ȪȜȘȢ μİ
ȠȡȖĮȞȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ (ıȣμȕĮĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ)

Ǽȁȅȉ EN 12310-1

Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Bitumen, plastic and rubber
sheets for roof waterproofing. Determination of resistance to impact -ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȠ ıȤȓıȚμȠ (μİ
țĮȡĳȓ)

Ǽȁȅȉ EN 13162 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13163 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13164 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13165 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ
Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13166 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13167 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13168 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13169 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
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țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ
(EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ EN 13170 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13187

Thermal performance of buildings. Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes. Infrared method --ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ
țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıİʌİȡȓȕȜȘμĮĲĮ
țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ μȑșȠįȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1

ȂȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC

ȅȚ μİμȕȡȐȞİȢ PVC μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ μȓȖμĮ ȡȘĲȚȞȫȞ PVC, ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȫȞ, ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ,
ȤȡȦıĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ıȤİĲȚțȫȞ FILLERS.
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞ șİȡμȫ țĮȚ Ș μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠ
ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȚĮįȠȤȚțȠȪȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ, ȩʌȠȣ ıĲȠȣȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣȢ ȥȪȤİĲĮȚ.
ȈĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮȣĲȩ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȑȞĮ įİȪĲİȡȠ ĳȪȜȜȠ ȩμȠȚȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ, ĮȜȜȐ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ʌȐȜȚ
μİ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ Įʌȩ įȚĮįȠȤȚțȠȪȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ, ĮĳȠȪ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ ȑȞĮȢ ĳȠȡȑĮȢ
(ȠʌȜȚıμȩȢ).
3.1.2

ĭȠȡȑĮȢ (ȠʌȜȚıμȩȢ) μİμȕȡĮȞȫȞ PVC

ȅȚ ĳȠȡİȓȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ:


ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȦȞ ȚȞȫȞ:


ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ: ʌ.Ȥ. ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ.



ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ:ʌ.Ȥ. ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.
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ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ:


ȂȘ ȣĳĮȞĲȑȢ (ʌȓȜȘμĮ) ȣĳĮȞĲȑȢ (ȪĳĮıμĮ) Ȓ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȦȞ įȪȠ.

īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖμĮ, ĳȠȡȑĮȢ ȣĳĮȞĲȠȪ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȡİȚȢ țȜȦıĲȑȢ ĮȞȐ cm țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ
ȑȞȞȠȚİȢ μİ 1100 ȓȞİȢ ĮȞȐ țȜȦıĲȒ, ȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ 100gr/m2 țĮȚ ʌȐȤȠȢ 0,450 mm.
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ, ȕİȜĲȚȫȞİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ , Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ
ıȤȓıȚμȠ, Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.
3.1.3

ȋȡȦμĮĲȚıμȠȓ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȈȣȞȒșİȚȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ:


ǱȞȦ ıĲȡȫıȘ, ĮȞȠȚȤĲȩ ȖțȡȚ Ȓ ȐıʌȡȠ-ȣʌȠʌȡȐıȚȞȠ,



ȀȐĲȦ ıĲȡȫıȘ, ıțȠȪȡȠ ȖțȡȚ.

ȆȐȞĲȠĲİ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ.
3.1.4

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC

ȅȚ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:


ȉȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.



ȉȘȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȩȤȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ.



ȉȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ Ȓ ȩȤȚ İȞįȚȐμİıȠȣ ĳȠȡȑĮ (ȠʌȜȚıμȠȪ).

ȂİμȕȡȐȞİȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ, μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, μȘ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȂİμȕȡȐȞİȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ, ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
ȂİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒ İȞ șİȡμȫ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ʌ.Ȥ. ĲȡȓİįȡȦȞ ȖȦȞȚȫȞ, įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ.
ǼȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ Įʌȩ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ʌ.Ȥ. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİμȕȡȐȞȘ PVC ȖȚĮ
İʌĮȞĮıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȫμĮĲȠȢ) Ȓ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
3.1.5

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ șȑıİȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕĮșμȠȪ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ

ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ:
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ȜȩĳȠȣȢ ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑμȠȣȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ.
ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ
ĲȠȣ 10%.
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 10 Km Įʌȩ
ĲȘȞ ĮțĲȒ.
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ȈĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲİȞȑȢ țȠȚȜȐįİȢ, ȩʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮșȠįȚțȠȓ ȐȞİμȠȚ, ĲĮ ȕȠȣȞȐ
ȖİȞȚțȐ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİμȠȞȦμȑȞĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ȆȐȤȘ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǼȜȐȤȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌĲȩ ʌȐȤȠȢ 1,2 mm. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȐȤȘ
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm.

4.2
4.2.1

ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ
ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĳȪȜȜȦȞ

ȆȡȑʌİȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ țȪμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȟİĲȣȜȚȤșİȓ ĲȠ ȡȠȜȩ ĲȦȞ 10 m țĮȚ Įĳİșİȓ ȖȚĮ 24
ȫȡİȢ İȜİȪșİȡȠ ȞĮ ʌȐȡİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ μȠȡĳȒ, ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1848-2.
4.2.2

ȆĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ

ȈĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ȟİĲȣȜȚȖμȑȞȠ ȡȠȜȩ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ μȩȞȚμĮ țȪμĮĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 50 mm.
ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1848-2.
4.2.3

ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ İĳİȜțȣıμȩ

Ȉİ ȃ/50 mm. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ, ȜȦȡȓįĮ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 mm, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞĲȠȤȑȢ
țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țȪȡȚİȢ İȪȞȠȚİȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
> 800 ȃ μİ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ
> 650 ȃ μİ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ
> 500 ȃ μİ ȣĮȜȠȣĳȐıμĮĲĮ Ȓ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȦȞ įȪȠ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 650 ȃ
ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12311-2
4.2.4

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ %

ǵĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ȑȤİȚ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 15 %. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ȤȦȡȓȢ ĳȠȡȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ > 150 %. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 12311-2.
4.2.5

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıȤȓıȚμȠ ıĲȠ țĮȡĳȓ ıİ ȃ

ȆȡȑʌİȚ įȠțȓμȚȠ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 mm țĮȚ μȒțȠȣȢ 200 mm ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ țĮȡĳȓ Ø 2,5 mm ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
50 mm Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ, ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ, ȩĲĮȞ İĳİȜțȪİĲĮȚ ĲȠ įȠțȓμȚȠ, ĮȞĲȠȤȑȢ > 150 ȃ ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, țĮȚ > 100 ȃ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ Ȓ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12310-1.
4.2.6

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȓʌȜȦıȘ ıİ ȤĮμȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚʌȜȦșİȓ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ –20Ƞ C. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 495-5.
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ȆĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȘ İȜİȪșİȡȘ ıȣıĲȠȜȒ %

ȆȡȑʌİȚ įȠțȓμȚĮ 100 x 100 mm ȞĮ ʌĮȡȠȣıȓĮȗȠȣȞ İȜİȪșİȡȘ ıȣıĲȠȜȒ μȚțȡȩĲİȡȘ 0,5%, ȩĲĮȞ țĮĲĮʌȠȞȘșȠȪȞ
ıİ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ șİȡμȐȞıİȚȢ țĮȚ ȥȪȟİȚȢ.
4.2.8

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L4 įȘȜĮįȒ ȞĮ μȘȞ ĲȡȣʌȚȑĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ıĳĮȓȡĮ Ø 10 mm ʌȠȣ
ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ 25 kg ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ, ıİ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȠȪ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıİ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ 25 kg/m3.
4.2.9

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıȣȞȠȤȒ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıİ ȃ/50 mm țĮĲȐ ĲȚȢ
įȪȠ țȪȡȚİȢ ȑȞȞȠȚİȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıȣȞȠȤȒ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ
ĳȠȡȑĮ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ  80 ȃ.
4.2.10 ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıȣȞȠȤȒ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȣ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ
ĲȘȢ, ʌȚȜȒμĮĲȠȢ Įʌȩ ȣĳĮȞĲȑȢ Ȓ ȩȤȚ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ıİ ȃ/50 mm țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țȪȡȚİȢ
ȑȞȞȠȚİȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 50 ȃ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ.
4.2.11 ǹȞĲȠȤȒ ĲȦȞ İʌȚțȠȜȜȒıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ İȓĲİ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ șİȡμȩ ĮȑȡĮ
İȓĲİ μİ TETRAHYDROFURANE
ȆȡȑʌİȚ ʌȑȞĲİ įȠțȓμȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ ȣȜȚțȠȪ 150x50 mm İʌȚțȠȜȜȘμȑȞĮ, ȞĮ μȘȞ
ĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞ ȩĲĮȞ İĳİȜțȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 200 mm/min.
4.2.12 ǻȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ 0,5 x 10-5 gr/m.h.mmHg. ȂİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ EN 1931.
4.2.13 ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȂİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1931. Ǿ ĲȚμȒ ĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μ  18.000.ȊȜȚțȐ
ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

4.3

ǹȞĲȠȤȑȢ ıİ ȖȒȡĮȞıȘ

ǻȓįȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ĲȘȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ ĮȡȤȚțȠȪ ȞȑȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȖȚĮ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ 1,2 mm.
4.3.1
1.

2.

12

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
μİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıĲȠȣȢ 80ȠC ȖȚĮ 168 Șμȑȡ.


ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ  10%.



ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȣıĲȠȜȒ  0,6%



ȞĮ ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ıİ  -15ȠC.

μİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıĲȠȣȢ 80 ȠC ȖȚĮ 14, 28, 84 țĮȚ 168 Șμİȡ. ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ  1%.
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ȂİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1296.
Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌȜĮıĲȚțȩʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
ISO 6427.
4.3.2

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ U.V.

ȂİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ȖȚĮ 2500 ȫȡİȢ ıİ ĳȦĲȚıĲȚțȩ ȋǼȃȅȃ 4500 ȂJ/m2. PȡȑʌİȚ:


Ș ĮʌȫȜİȚĮ ȤȡȫμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ  2,5%



ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ  10%

ȂİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1297.
4.3.3

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ

ȂİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıİ 20 ȠC țĮȚ ʌȓİıȘ 6 m ȞİȡȠȪ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ  10%



ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ  5%



ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȣıĲȠȜȒ  0,5%

ȂİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1847.

4.4
4.4.1

ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ P.V.C.
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

Ǿ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ P.V.C. μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ țĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ Ȓ ĳȪȜȜĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 13162, Ǽȁȅȉ EN 13163, Ǽȁȅȉ EN 13164, Ǽȁȅȉ EN 13165, Ǽȁȅȉ EN 13166,
Ǽȁȅȉ EN 13167, Ǽȁȅȉ EN 13168, Ǽȁȅȉ EN 13169 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 13170.
4.4.2

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:


Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,3 mm.



Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳĮȜĲȠȪ μİ ĳȠȡȑĮ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ.

4.4.3

ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȣĲȒ
ȦȢ ȐȞȦ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ĮȜȜȐ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞİȢ Ȓ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ
ĳİȜȜȠȪ.
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ȈĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ Ȓ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ 100gr/m2 , ȩĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ȐıĳĮȜĲȠ, ȜȐįȚĮ, ȜȓʌȘ, ʌİĲȡȑȜĮȚȠ
STURENE.
4.4.5

ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ:
1.

μİ ȑȞĮ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 270gr/m2

2.

Ȓ μİ ȑȞĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ
300 gr/m2

4.4.6

ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ȠȜȓıșȘıȘȢ μİĲĮȟȪ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
1.

ȈĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 30 μİ 40 mm Įʌȩ ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ ȤȐȜȚțİȢ Ȓ ȤȐȜȚțİȢ ȜĮĲȠμİȓȠȣ 5/15 İʌȓ ʌȚȜȒμĮĲȠȢ
ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 4.4.5.

2.

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 4.4.5.

3.

ǻȪȠ ı’ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İțȐıĲȠȣ 0,2 mm.

ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ –țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
1.

ıĲȡȫıȘ ȅ.Ȉ. İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm μİ ĲȠȣȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ,

2.

ʌȜĮțȓįȚĮ ıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ țİȡĮμȚțȐ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ,

3.

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȚțĮȞȑȢ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ
ıİ İȚįȚțȐ ȑįȡĮȞĮ ʌȜĮıĲȚțȐ Ȓ ȞİȠʌȡİȞȓȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȅ.Ȉ.,

4.

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İįȡĮȗȩμİȞİȢ ıİ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ μİ ĲȠȣȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ.

4.4.7

ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ
ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ țİȞȐ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȜİʌĲȠȓ ĳİȡĲȠȓ țȩțțȠȚ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȜȐıʌȘȢ.
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ (įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ) μİ İȞįȚȐμİıȘ
ıĲȡȫıȘ țȜȦıĲȫȞ ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚ 1500 kg/m2 Ȓ
ĮȞĮȜȩȖȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.4.8

ȈȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ıțȣȡȩįİμĮ, ȟȪȜȠ,
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ μȚĮ ıȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ, ȚįȓȦȢ ĲȘȢ ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ĲȚȢ ʌȜĮțȑĲİȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.2).
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 mm țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ
ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.
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ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ǼȜȐıμĮĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ μİ İȪțĮμʌĲȠ ȣȜȚțȩ P.V.C.

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC:
1.

ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȅ.Ȉ.,

2.

ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȑȡȠȞĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȅ.Ȉ. Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 11),

3.

ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ (ıȤȒμĮ
12),

4.

ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țĮĲĮȜȒȟİȚȢ μİ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ
ıĲȘșĮȓĮ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ),
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.10 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 3 μİ 4 mm ĮȞȐ 1,0 m.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĮȞȐ 3,0 m, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȖİĳȣȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ, ȩĲȚ ȠȚ ıĮȞȓįİȢ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ Įȡμȩ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ĲȩȡμȠ țĮȚ İȞĲȠȡμȓĮ.

5.

ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ȈĲȑȖȘȢ (țȠȡĳȚȐįİȢ, ȜȠȪțȚĮ) ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ, ȩĲĮȞ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ
(ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ μİμȕȡȐȞȘȢ) ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȜȩȖȦ ĲȦȞ
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ, ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 m μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ
PVC), ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ.
ȆĮȡȩμȠȚȠ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ, ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȒ ĲȘȢ μİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ
ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
ȈĲȠȚȤİȓĮ İȜȐıμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ PVC
ȆȐȤȠȢ İȜȐıμĮĲȠȢ 0,6 mm
ȆȐȤȠȢ ȤȣĲȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ PVC 0,6 mm
ȈȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ 1,2 mm
ǺȐȡȠȢ 5,5 kg/m2
ǼȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ
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ȈȤȒμĮ 1
1. μİμȕȡȐȞȘ PVC ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.4.
2. ȤȣĲȩ ȣȜȚțȩ PVC İʌȓ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.1.
3. ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
4. ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȦȞ 100 gr/m2
5. țȠȜȜȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ
4.5.2

ǼȜĮıĲȠμİȡȒȢ μĮıĲȓȤĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ȦȢ ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
4.5.3

ȀȩȜȜĮ ȞİȠʌȡİȞȓȠȣ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȜȓșȦȞ, ȟȪȜȦȞ, μİĲȐȜȜȦȞ,
ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȖȚĮ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ).
4.5.4

ȇİȣıĲȩ ȣȜȚțȩ PVC ıİ įȚĮȜȣĲȚțȩ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȠȜȜȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮıĲȠȤȚȫȞ ıİ įȪıțȠȜĮ ıȘμİȓĮ
țĮȚ ıİ ʌȡȩıșİĲȘ țȩȜȜȘıȘ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țȠȡįȠȞȚȠȪ ıĲȠ İμĳĮȞȑȢ ıȩțȠȡȠ.
4.5.5

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ İȚįȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜĮțȑĲİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȤȦȞİȪİĲĮȚ Ș țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ.
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
ȅȚ ȕȓįİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ įȚĮșȑĲȠȣȞ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ ĲȚȢ İμʌȠįȓȗİȚ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
4.5.6

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ įȫμĮĲĮ-ıĲȑȖİȢ

1.

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ ıȦȜȒȞĮ PVC, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ıĲİȡİȦșİȓ μȚĮ ĳȜȐĲȗĮ Įʌȩ ĲȠ ȑȜĮıμĮ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.1. ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ĲȡȪʌİȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ
țȩȜȜȘıȘ İʌǯĮȣĲȒȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ PVC ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 3.1.4.

2.

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ (ıȦȜȒȞĮ-ĳȜȐĲȗĮ) Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4 țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȑıİȢ.
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ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȡȓİįȡȦȞ ȖȦȞȚȫȞ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4 μİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȑıİȢ.

4.6

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0306-01-02, μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ, țĮȚ μİ įİȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ȩıĮ Įʌ’ ĮȣĲȐ
ȗȘĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ.
ȀĮșǯȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ –
ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ İȐȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ
ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ
Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İțĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ
ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡȓıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.

4.8

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ĬĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǲĲȠȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮȞĮȜȜȠȓȦĲĮ μȑȤȡȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.9

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
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İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ
ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ
ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

4.10 ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ – ıȣȞșȒțİȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
1.

ǵĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ıțȜȘȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ĮȣĲȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȒ, țĮșĮȡȒ, ʌȜȒȡȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ĮȞȦμĮȜȓİȢ țĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȞĮ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲĮ İȚįȚțȐ ʌȠȣțȐμȚıĮ μİ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ĳȜȐȞĲȗİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ μİ ĲĮ ıĲȩμȚĮ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ PVC
ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ įȫμĮ ȦȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȚȐĳȠȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.4.2 țĮȚ 4.4.3. ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

2.

ǵĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ʌȠȣ țȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĮȣĲȑȢ ĲȠȪĲİȢ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, İȐȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ ȑȤİȚ įȫıİȚ țĮĲȐȜȠȖȠ ıĲȘȞ
ǼʌȓȕȜİȥȘ ȩĲȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ İȐȞ įİȞ ȖȓȞİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȚĮʌȓıĲȦıȘ.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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4.11 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ,
ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȡȖĮıȚȫȞ.

5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

5.1

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ șİȡμȩ ĮȑȡĮ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȚĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȒȟȘ ĲȠȣ PVC,
ȠʌȩĲİ Ș țȩȜȜȘıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĮʌȜȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌĮĳȒ ʌȡȠĲȠȪ ȥȣȤșȠȪȞ țĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ țȣȜȓȞįȡȦıȘ
μİ İȜĮıĲȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȣμʌȓİıȘ μİ ȑȞĮ-įȪȠ ıȐțȠȣȢ ȐμμȠȣ ʌȠȣ ĲȠȣȢ μİĲĮțȚȞȠȪȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩȠįȠ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
5.1.1

ȀȩȜȜȘıȘ μİ ĮȣĲȩμĮĲİȢ ıȣıțİȣȑȢ șİȡμȠȪ ĮȑȡĮ



ĬİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȟȩįȠȣ 20 ȑȦȢ 650 ȠC



ȉĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 12 m/min



ǿıȤȪȠȢ 3500 Watts



ȆĮȡȠȤȒȢ 400 ȑȦȢ 600 l/min

5.1.2

ȀȩȜȜȘıȘ μİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲİȢ ıȣıțİȣȑȢ șİȡμȠȪ ĮȑȡĮ



ǿıȤȪȠȢ 1460 W



ĬİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȟȩįȠȣ ĮȑȡĮ 20 ȑȦȢ 700 ȠC



ȆĮȡȠȤȒȢ 50 ȑȦȢ 230 l/min

5.1.3

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ



ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȡȠȢ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ: 4 cm



Ȃİ ĮȣĲȩμĮĲȘ ıȣıțİȣȒ Ș țȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȚĮ ĳȐıȘ (ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ)



Ȃİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ıȣıțİȣȒ Ș țȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İȞȦșȠȪȞ μİ
ıȘμİȚĮțȐ (ʌȠȞĲĮȡȚıȚȑȢ)

5.1.4

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țȠȜȜȒıİȦȞ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȚĮ ĮțȓįĮ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ țȓȞȘıȘ (μİ ĲȠ ȤȑȡȚ) ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ įȪȠ
țȠȜȜȘșİȓıİȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
ȀȐșİ İȜȐĲĲȦμĮ țȩȜȜȘıȘȢ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ ȜȦȡȓįĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm.
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5.1.5

ǹʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ

ȈĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ ȐȞȦ İʌȚțȠȜȜȘșȑȞĲȠȢ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
țȠȡįȠȞȚȠȪ ĲȠ ȡİȣıĲȩ ȣȜȚțȩ PVC (ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.5 ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 10 gr/m).
ȉȠ țȠȡįȩȞȚ ĮȣĲȩ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȒ țȩȜȜȘıȘ (ȕȜȑʌİ
ȑȞįİȚȟȘ 1 ıȤȒμĮĲȠȢ 2).

ȈȤȒμĮ 2
5.1.6

ȆȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȒıİȦȞ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȚȢ țȠȜȜȒıİȚȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ (İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ
Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ) ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ 15 cm Įʌȩ ĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ PVC, Ș ȠʌȠȓĮ țȠȜȜȐĲĮȚ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 4 cm Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ.
5.1.7

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ
ĲȡȩʌȠ (μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ)

ȈȤȒμĮ 3
1. ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ
2. ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ țȩȜȜȘıȘȢ
3. įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ țȩȜȜȘıȘȢ
(ʌİȡĮĲȦμȑȞȘ)
4. μİμȕȡȐȞȘ PVC
20
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ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ
ıĲİȡİȫıİȚȢ (ȤȦȡȓȢ ȕĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ)

ȈȤȒμĮ 4
4. μİμȕȡȐȞȘ PVC
5. İʌȚĳȐȞİȚĮ țȩȜȜȘıȘȢ > 4 cm
6. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
7. μİĲĮȜȜȚțȒ ȡȠįȑȜĮ 70 mm Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ ʌȜĮțȑĲĮ ȚıȠįȪȞĮμȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
5.1.9

ȀȠȜȜȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȑȞȦıȘ ıİ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ. Ǿ ȑȞȦıȘ ıİ ȉ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ. (ıȤȒμĮ 5).

ȈȤȒμĮ 5

5.1.10 īȡĮμμȚțȑȢ țȠȜȜȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
ǵĲĮȞ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ (ıțȣȡȩįİμĮ, μȑĲĮȜȜȠ, ȟȪȜȠ) įȪȞĮȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȐȖțȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ (ȜȩȖȦ ĮʌȠȣıȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

21

31250

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

– țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ), ȞĮ țȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ȖȡĮμμȚțȐ İĳȩıȠȞ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ıİ
ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ, ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘ ȖȡĮμμȚțȒȢ țȩȜȜȘıȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȚȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ȩĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ (ĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ).
īȚĮ ȩȜİȢ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.1 ʌȠȣ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ.

5.2

ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣȢ

Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ țȜȓıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ țȩȜȜȘıȘ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.3).
5.2.1

ǼʌȚȜȠȖȒ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȈĲİȡİȫıİȦȞ

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ Ȓ ȩȤȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİĲĮȟȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ
μİμȕȡȐȞȘȢ (ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȖȚĮ İȣțȠȜȓĮ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ).
ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȕȪıμĮĲĮ – ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ, Ȓ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ
țĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲĮȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȜȘȖȦșİȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ.
5.2.2

ǼʌȚȜȠȖȒ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȑʌİȚ Ș ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10% ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
5.2.3

ǼʌȚȜȠȖȒ ȡȠįİȜȫȞ Ȓ ʌȜĮțİĲȫȞ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ

ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ ĭ 70 mm țĮȚ ȠȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ ʌȜĮțȑĲİȢ ȚıȠįȪȞĮμȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȡȠįİȜȫȞ.
ǹμĳȩĲİȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ʌȐȤȠȣȢ 1,5 mm. Ǿ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ
İʌȓʌİįȘ țĮȚ Ș ȐȞȦ ĳȑȡİȚ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ ȖȚĮ ȞĮ
«ȤȦȞİȪıİȚ» Ș țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ İȟȐȖȦȞȘ.
5.2.4

ǹȡȚșμȩȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮȞȐ m2

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȗȫȞȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮțȐĲȦ) Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ șȑıİȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ, Įʌȩ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ (țİȞĲȡȚțȒ, ʌȜİȣȡȚțȒ, ȖȦȞȚĮțȒ, țĮĲĮȜȒȟİȦȞ, ĮȜȜĮȖȒȢ
țȜȓıİȦȞ, ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ).
ȅ ĮțȡȚȕȒȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȞȠμȠȖȡȐĳȘμĮ ĲȚȢ İțįȩıİȚȢ ĲȘȢ Union Européene pour l’ aggrement technique dans la construction
(European union of agrement) UENtc țĮȚ CSTB.
īȚĮ ʌȡȫĲȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǽȫȞȘ
ʌİȡȚȠȤȒȢ
I

22

ĬȑıȘ

ȀİȞĲȡȚțȒ ȗȫȞȘ

ǽȫȞȘ ʌȜİȣȡȚțȒ, ȖȦȞȚĮțȒ, țĮĲȐȜȘȟȘȢ,
ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ, ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

4

7

ȀĮȞȠȞȚțȒ

5

8
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ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

6

10

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

5

7

ȀĮȞȠȞȚțȒ

6

8

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

7

11

II
ǽȫȞİȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ

ǽȫȞȘ 1: ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ 30 m/sec Ȓ 180 km/ȫȡĮ.
ǽȫȞȘ 2: ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘȞ șȐȜĮııĮ 36 m/sec Ȓ
129,6 km/ȫȡĮ.
Ȉİ μȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ȕĮıȚțȑȢ ĲȚμȑȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ĲȠ țĲȓȡȚȠ.
Ǿ șȑıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ
įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮțȡĮȓȦȞ ĲȚμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣ
įİțĲȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ μİȚȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ.
5.2.5

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ȡȩȜȦȞ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ μİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ

ȀĮȞȠȞȚțȐ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȩȜȦȞ ȠʌȩĲİ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ĳȪȜȜȠ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȚ ĲȘȞ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ.

ȈȤȒμĮ 6
a: įȚȐμİĲȡȠȢ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ ʌȜİȣȡȐ ʌȜĮțȑĲĮȢ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ țȐĲȦ ĳȪȜȜȠȣ 10 mm + a/2 țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȐȞȦ ĳȪȜȜȠȣ 40 + 10 + a/2 mm.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ
0,20 m. ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĮȣĲȩȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȠįȘȖİȓ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ
ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ƞ İȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ İȞįȚȐμİıİȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ
țĮșȠȡȚıșȑȞĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȠʌȩĲİ μİ ȡȠįȑȜİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ a + 100 mm., șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ (ȩʌȠȣ a Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ Ș ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ ĲĮμʌȜȑĲĮȢ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲİȖȫȞ μİ țȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 100% țĮȚ ȩʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. ȟȪȜȚȞȠȚ įȠțȠȓ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ)
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ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ įȠțȫȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İʌ’
ĮȣĲȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ.

5.3
5.3.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC İʌȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

1.

ǻȫμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲİȖȐȞȦıȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȚĮȡȡȠȑȢ.

2.

ǻȫμĮĲĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȑȤİȚ
İʌȚțĮȜȣĳșİȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ) Ȓ ĳȑȡİȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚįİȡμȓįĮ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ țĮȚ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

5.3.2

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
5.3.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İĳȩıȠȞ ʌȡȠıĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ, ȩĲȚ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ įȚĮμȑıȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ.
5.3.4
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ țȩȜȜȘıȘ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ țȩȜȜİȢ:
ȈȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȡȠμȘșİȣȩμİȞİȢ μĮȗȓ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ.

2.

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ:
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ 20 cm μİ ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ ĲȦȞ 20 cm μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țİȞĲȡȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĲȠ 40%
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ıȤȒμĮ 7) Ȓ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜİȣȡȚțȒ ȗȫȞȘ ȩʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĲȠ 60% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
(ıȤȒμĮ 8).
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, Ș įİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ ĲȘȞ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȩȞȠ (ıȣȞȒșȦȢ 15 min) ıİ
ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȓİıȘ ĲȦȞ
ȗȦȞȫȞ țȩȜȜȘıȘȢ μİ İȜĮıĲȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ.

3.

ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10).
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ȈȤȒμĮ 7 - ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ: ȜȦȡȓįİȢ țȩȜȜȘıȘȢ 20 cmȜȦȡȓįİȢ ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ 28 cm, ʌȜȐĲȠȢ ȗȫȞȘȢ 1,50 m.

ȈȤȒμĮ 8 - ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ȗȫȞȘ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ: ʌȜȐĲȠȢ ȗȫȞȘȢ 1,50,
ȩʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ țȩȜȜȘıȘ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ  15 m. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȓȞĮȚ 3 m. ȁȦȡȓįĮ țȩȜȜȘıȘȢ 20 cm. ȁȦȡȓįĮ ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ 16 cm.

ȈȤȒμĮ 9 - ȀȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȜȫȞ: ıĲȘȞ ȗȫȞȘ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȠȜȜȚȑĲĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ.
ǼȞįİȓȟİȚȢ ıȤȘμȐĲȦȞ 7-9: 1.ȗȫȞȘ țȩȜȜȘıȘȢ, 2. ȗȫȞȘ ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ, 3. ȗȫȞȘ țȩȜȜȘıȘȢ, 4. ʌȜȐĲȠȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
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ȈȤȒμĮ 10 - ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ȉ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 5). ȉĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȖİĳȣȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μȓĮ ȜȦȡȓįĮ μİμȕȡȐȞȘȢ (ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4) ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm ʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ.
ǼȞįİȓȟİȚȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 10: 3. ȗȫȞȘ țȩȜȜȘıȘȢ, 5. ȜȦȡȓįĮ ʌȡȩıșİĲȘ ȖİĳȪȡȦıȘȢ

5.4
5.4.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıİ įȚȐĳȠȡĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ: ȖİĳȪȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

ȆȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ 4.5.1 (ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȠȞȩʌȜİȣȡĮ) ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC.
ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, Ș ȖİĳȪȡȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
μİ ȜȦȡȓįĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘȢ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ Ȓ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm μİ μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıĲİȡȑȦıȘ.
1. īİĳȪȡȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ)

ȈȤȒμĮ 11

2. īİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ Ȓ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ.
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ȈȤȒμĮ 12
3. īİĳȪȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ĮȡμȠȪ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĮȞȐ 3
ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞȦȞ ıĮȞȓįȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
5.4.2

m

ĲȠȣ

ȟȪȜȚȞȠȣ

ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (ȪʌĮȡȟȘ ıĲȡȫıȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ) İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ
ĳİȡȩȞĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

ǻȫμĮ μȩȞȠ μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ
ȤĮȜȓțȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ

ȈȤȒμĮ 13

ǻȫμĮ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ İʌȓ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ
İʌ’ ĮȣĲȒȢ (ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘ μȩȞȦıȘ)

ȈȤȒμĮ 14

27

31256

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

©

ǻȫμĮ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 12)
ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ ȟȪȜȚȞȠȣȢ
įȠțȠȪȢ μİ ĮİȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ
ıĮȞȓįȦμĮ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

ȈȤȒμĮ 15

ǻȫμĮ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ
(ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.1 țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ
ĮȣĲȒȢ)
ȈȤȒμĮ 16

ǺĮĲȩ įȫμĮ μİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȜİʌĲȫȞ
ȤĮȜȓțȦȞ
ȈȤȒμĮ 17

ǺĮĲȩ įȫμĮ μİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ
ȈȤȒμĮ 18
ǺĮĲȩ įȫμĮ μİ țȘʌİȣĲȚțȩ ȤȫμĮ İʌȓ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȤĮȜȚțȫȞ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİĲĮȟȪ țȘʌİȣĲȚțȠȪ
ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȤĮȜȚțȫȞ ȖİȦȨĳĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ
ȤȐȜȚțİȢ
ȈȤȒμĮ 19
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1. ĭȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 2. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ 3. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ
(İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ ȜȪıȘ) 4. ȈĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ
įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ 5. ȈĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ 6. ȂİμȕȡȐȞȘ PVC 7. ȀȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ 8. ȈĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ 9 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ 10. ȋȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-ȠȜȓıșȘıȘȢ.

5.5

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ

īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ:


ǻȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ,



ȀĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ıĲȘșĮȓĮ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ,



ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ,



ǻȚİȜİȪıİȚȢ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ įȫμĮ-ıĲȑȖȘȢ,



ȈĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ,



ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ,



ǺȐıİȚȢ İįȡȐıİȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȖȦȖȫȞ țȜȚμĮĲȚıμȠȪ,



ǿıĲȠȓ ıȘμĮȓĮȢ țĮȚ ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ.

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İțʌȠȞȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ȕĮıȚıμȑȞĮ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ȅ
ĮȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ, șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.

5.6

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

Ȉİ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ μİμȕȡȐȞȘ PVC μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țİȡĮȚȫȞ ĲȘȜİȠȡȐıİȦȞ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȖȦȖȫȞ țȜȚμĮĲȚıμȠȪ ȘȜȚĮțȫȞ șİȡμȠıȚĳȫȞȦȞ, Ȓ İț
ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, İȐȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ Ȓ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȩʌȠȣ Ș μİμȕȡȐȞȘ PVC șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ țĮȚ țȠȜȜȘșİȓ
ʌȜȒȡȦȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ĮʌȠȟȘȜȦșȠȪȞ ıİ İʌĮȡțȒ ȑțĲĮıȘ, ȩȜİȢ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĳȑȡȠȞ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ȓ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȣĲȫȞ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȚ İʌİμȕȐıİȚȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ ʌ.Ȥ. μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȕȐıİȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.
Ȉİ ʌĮȡĮȜȘĳșȑȞ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ İȞĮʌȩșİıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȞȑȤȚıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ, İȐȞ įİȞ ȜȘĳșȠȪȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑıĮ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲİ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ įȫμĮĲĮ μİ ıĲȘșĮȓĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ
ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ ȘμȑȡİȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ 2 cm ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
ȉȘȞ ȑțĲȘ ȘμȑȡĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞįİȚȟȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȑȜİȖȤȠȢ
μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ.
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İĳȩıȠȞ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮμȓĮ įȚĮȡȡȠȒ.
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įȚĮȡȡȠȒȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ
ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ μİμȕȡȐȞȘȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
(ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ȐȜȜĮ

PVC

ıİ

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ

țȣȡȓȦȢ

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
PVC ıİ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ μȘȤĮȞȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȒȢ ĲȘȢ.
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘșĮȓȠȣ μİ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ. ȆȜȐĲȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ 4 cm (7)
ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ĲμȒμĮ.

ȈȤȒμĮ 1
ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ıİ įȓİįȡȘ
ȖȦȞȓĮ țĮȚ ıİ ıĲȑȥȘ ıĲȘșĮȓȠȣ μİ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ
μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ.

ȈȤȒμĮ 2
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
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ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
PVC ıİ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ țȩȜȜȘıȘ
ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȒȢ ĲȘȢ ıİ ıĲİȡİȦșİȓıĮ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μȘȤĮȞȚțȐ ȜȦȡȓįĮȢ
İȜȐıμĮĲȠȢ 14.
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘșĮȓȠȣ μİ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ. ȆȜȐĲȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ 4 cm ıĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ĲμȒμĮ.

ȈȤȒμĮ 3

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ıİ įȓİįȡȘ
ȖȦȞȓĮ țĮȚ ıİ ıĲȑȥȘ ıĲȘșĮȓȠȣ
ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤİȚ
ıĲİȡİȦșİȓ μȘȤĮȞȚțȐ ȜȦȡȓįĮ
İȜȐıμĮĲȠȢ 14 (ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ)
İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ țȠȜȜȘșİȓ ĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȖȪȡȚıμĮ ĲȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ.

ȈȤȒμĮ 4
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1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ).
4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9.
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13.
μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16. ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ
ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȀĮĲȐȜȘȟȘ μȘ ȕĮĲȠȪ įȫμĮĲȠȢ ıİ ıĲȘșĮȓȠ μİ
İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ĲμȒμĮ

ȈȤȒμĮ 6
ȈȤȒμĮ 5
ȀĮĲȐȜȘȟȘ ȕĮĲȠȪ įȫμĮĲȠȢ ıİ ıĲȘșĮȓȠ μİ
İȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.

ȈȤȒμĮ 7
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1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȜȜȐ μİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ ĲȠ (12).

ȈȤȒμĮ 8
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ǻȚȐĲĮȟȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮȡμȠȪ
įȚĮıĲȠȜȒȢ įȫμĮĲȠȢ μİ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
PVC ıĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ.

ȈȤȒμĮ 9
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ
ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȠμȕȡȓȦȞ, ʌȡȑʌİȚ
ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ
ıĲȩμȚĮ ȣʌİȡȤİȓȜȚıȘȢ.
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ.

ȈȤȒμĮ 10

ǻȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ

ȈȤȒμĮ 11
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ȈȤȒμĮ 12
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ
ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ, Ș
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ μİμȕȡȐȞȘ
ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ
țĮȚ ı’ ĮȣĲȒ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȖȪȡȚıμĮ ĲȘȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

ȈȤȒμĮ 13

ǻȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (6)
ıĲȠȞ Įȡμȩ įȚĮıĲȠȜȒȢ įȫμĮĲȠȢ
(ȩȤȚ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ).

ȈȤȒμĮ 14
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǻȚİĲȐȟİȚȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.

ȈȤȒμĮ 15

ȈȤȒμĮ 16
ǻȫμĮĲĮ - țȒʌȠȚ
ȂİĲĮȟȪ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ
țĮȚ ȤĮȜȓțȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ȖİȦȔĳĮıμĮ.

ȈȤȒμĮ 17

ȈȤȒμĮ 18
ǻȚȐĲĮȟȘ ıȪȞįİıȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
(9) μİ ĲȠ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ (15) ȖȚĮ ĲȘ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȠμȓȠȣ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ μİ įȚʌȜȐ
șİȡμȠμȠȞȫμİȞĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ.

ȈȤȒμĮ 19

1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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Ǿ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įȚȩįȦȞ
ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ įȫμĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ
țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ (15) ıĲȘȞ (6).

ȈȤȒμĮ 20
Ȉİ ȕĮĲȩ įȫμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ĲȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ
(15) ʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ıĲȘȞ (6) μİ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ (12)
ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
țĮĲȐȜȘȟȒ ĲȠȣ μİ μĮıĲȓȤĮ (11).

ȈȤȒμĮ 21

1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.

ȈȤȒμĮ 22

ȈȤȒμĮ 23
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıİ įȫμĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓȠ.

ȈȤȒμĮ 24

ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıİ șİȡμȠμȠȞȠȪμİȞĮ
ĲȠȚȤȫμĮĲĮ șȩȜȠȣ ʌȠȣ
İįȡȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

ȈȤȒμĮ 25
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ șȩȜȠȣ
ĳȦĲȚıμȠȪ ʌȠȣ İįȡȐȗİĲĮȚ ıİ
ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
įȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 26

ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıĲȠ șȩȜȠ ĳȦĲȚıμȠȪ ʌȠȣ
İįȡȐȗİĲĮȚ ıİ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ įȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 27

1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

43

31272

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȅ.Ȉ. įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 28
ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ įȚĮ μȑıȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 29

ȈȤȒμĮ 30
ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 31
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1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȈȤȒμĮ 32
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȈĲĮ įȫμĮĲĮ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ıĲȘșĮȓĮ,
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ Ȓ ʌȡȫĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ), ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 4 μİ 5 cm Įʌȩ
ĮȣĲȐ.
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Įʌȩ ıȣıĲȠįȚĮıĲȠȜȑȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș
μİμȕȡȐȞȘ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ įȚȐıĲȘμĮ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜȪȡĮȢ İʌȓ ıʌȠȖȖȫįȠȣȢ ȘμȚțȣȜȚȞįȡȚțȠȪ
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»
2. ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ.17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
3. ǼțįȩıİȚȢ ĲȘȢ Union Européene pour l’ aggrement technique dans la construction (European union of
agrement) UENtc:
4. Guide technique UEAtc pour l’ aggrément des systèmes d’ etanchéité de toiture en feuilles de PVC
plastifié non compatible avec le bitume armées et/ou sous-facées (1997)
5. Guide technique particulier UEAtc pour l’ aggrément de revêtements d’ etanchéité de toiture
monocouches (1991).
6. Directives genérales UEAtc pour l’ aggrément de revêtements d’ etanchéité de toitures
7. Guide technique complémentaire UEAtc pour l’ aggrément des revêtements d’ etanchéité de toitures
fixes mecaniquement (1991).
8. ǼțįȩıİȚȢ CSTB:
9. EEC 89/106

Avis technique 5/86-553: Revêtement d’ etanchéité de toiture en feuilles de PVC.

Constructions Product Directive

10. GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive
11. GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive
12. ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
13. ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19
14. KENAK

ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

15. Ǽȁȅȉ EN 1844
Flexible sheets for waterproofing. Determination of resistance to ozone. Plastic
and rubber sheets for roof waterproofing -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȠ ȩȗȠȞ - ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ
16. Ǽȁȅȉ EN 1928
Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and straightness.
Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ,
ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
17. Ǽȁȅȉ EN 12310-2 Flexible sheets for waterproofing. Determination of resistance to tearing (nail
shank). – Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ ıȤȓıȚμȠ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
18. Ǽȁȅȉ EN 12311-2 Flexible sheets for waterproofing. Determination of tensile properties. – Part 2:
Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ıİ İĳİȜțȣıμȩ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
19. Ǽȁȅȉ EN 12317-1 Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of shear resistance of joints -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įȚĮĲμȘĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
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20. Ǽȁȅȉ EN 12691 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of resistance to impact -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ
ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ țȡȠȪıȘ
21. Ǽȁȅȉ EN 12730 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of resistance to static loading --ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ıĲȘ ıĲĮĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ
22. Ǽȁȅȉ EN 13111 Flexible sheets for waterproofing. Underlays for discontinuous roofing and walls.
Determination of resistance to water penetration -- ǼȣțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ĭȪȜȜĮ ȖȚĮ
ıĲȡȫıİȚȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĮıȣȞİȤİȓȢ țĮȜȪȥİȚȢ ıĲİȖȫȞ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘȞ
ȣįĮĲȠʌİȡȩĲȘĲĮ
23. Ǽȁȅȉ EN 13583 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of hail resistance -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ,
ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ
ȤĮȜĮȗȩʌĲȦıȘ
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ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ
İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȆȡȠĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ İȜĮĳȡȫȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȠȣ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ Ȓ ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ, ʌȠȣ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ  5% țĮȚ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ !5% μİ
ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡȩʌȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ
Ș șİȡμȚțȒ ȐȞİıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ
ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

6

ȈĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ 1415

ȀȫįȚțĮȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ
ĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ıİ ĮȣĲȩȞ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ

NF B20-001:08

ȂȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ. ȁİȟȚȜȩȖȚȠ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ
ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȚȞȦįȫȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10244-2

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ıȣȡμȐĲȦȞ μİ μȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ
Ȓ țȡĮμȐĲȦȞ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388 E2

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 13187

ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ
ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıİ ʌİȡȓȕȜȘμĮĲĮ țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ μȑșȠįȠȢ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǼȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ0,065 W/mK țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R0.5 m2K/W.
3.1.2
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ ȣĳȒ
Į) ȈȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıİ ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ:


ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (XPS)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (AR)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ĳȪȜȜĮ (MPS)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĳȪȜȜĮ ȤȣĲȒȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (EPS Ȓ BPS)



ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ (PUR)



ȆȠȜȣȧıȠțȣĮȞoȣȡȚțȩ (PIR)

ȕ) ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ:


ĭİȜȜȩȢ (ICR)

Ȗ) ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ:


ȆİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ȠȡȣțĲȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)



ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĮȞȩȡȖĮȞİȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȓȞİȢ (EPB)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)

3.1.3
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣȢ ȤȡȒıȘ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 1: ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȤȦȡȓȢ ĳȩȡĲȚıȘ, ȩʌȦȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȞįȚȐμİıȦȞ
țİȞȫȞ, İȟĮİȡȚȗoμȑȞȦȞ ȠȡȩĳȦȞ - ıĲİȖȫȞ, ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 2: ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȑȢ μİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ, ȩʌȦȢ ʌȜȦĲȐ įȐʌİįĮ ȠȡȩĳȦȞ
țĮĲȠȚțȚȫȞ, șİȡμĮȚȞȩμİȞĮ įȐʌİįĮ.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 3: ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ, ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌȜȦĲȐ įȐʌİįĮ țĮȚ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ μİ ȤȫȡȠȣȢ
ıĲȐșμİȣıȘȢ ȠȤȘμȐĲȦȞ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖȐȜȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ μȩȞȚμȘ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ȜȩȖȦ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ.
3.1.4
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țĮȚ ĲȘȢ «ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ» șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ Ȝ)
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ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ, Ș șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĲȘȞ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲĮ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ A,B,C μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ.
ȋȡȒıȚμȘ ĲȚμȒ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ μİĲȡȒıİȚȢ (ıȣμȕĮĲȚțȐ țĮĲȐ ǼǼ)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 10 ȠC țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȑȤİȚ ȚıȠȡȡȠʌȒıİȚ, ȩĲĮȞ
ĲȠ ȣȜȚțȩ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 23 ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 50%.
3.1.5
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ
ȅ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ȚıȤȪİȚ İȚįȚțȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȖȚĮ ȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
3.1.6
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ
Į) ȊȜȚțȐ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.
ȕ) ǿȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:


ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ



ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ
ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌȡȩĲȣʌȠ NF B20-001:08/1988: Mineral fiber based insulating products. Vocabulary. -ȂȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ. ȁİȟȚȜȩȖȚȠ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȚȞȦįȫȞ
İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ)
Ȗ) ȊȜȚțȐ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ ıİ ĳȪȜȜĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:


ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)



ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

į) ȊȜȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (İȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, įİȞ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ıȤİĲȚțȐ
μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (μȘȤĮȞȚțȑȢ, ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘμȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ
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ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ. ǹȣĲȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ țĮȚ țȪȡȚĮ μİ ĲȠȣȢ
ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȣĲȐ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ, įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ įİ - ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ıȤȑıȘ μİ ȠȡȚıμȑȞĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ – ıĲĮ İȟȒȢ:


ȀȡȚĲȒȡȚȠ I, ĲȘȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ S, ĲȦȞ įȚĮĳȠȡȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ ȅ, ĲȘȢ İʌȓįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ L, ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıȣȞȠȤȒ țĮȚ ıİ țȐμȥȘ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ Ǽ, ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ țĮȚ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȈĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ șİȡμȠįȚĮĳȣȖȒȢ)
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.1).
ȆİȡȚııȩĲİȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ ȀȫįȚțĮȢ ǼĳĮȡμȠȖȒȢ
Ǽȁȅȉ 1415: Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings -- ȀȫįȚțĮȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǿǿ). ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ
țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ. ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ İȟȦȖİȞİȓȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ:
1. ĭȦĲȚȐ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ, șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȐțĮȣıĲĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ȐțĮȣıĲĮ ȣȜȚțȐ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țȠȞȚȠįȑμĮĲĮ țȐșİ ĳȪıȘȢ, țȠȞȚȐμĮĲĮ,
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮȚ ȤĲȚıĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘ ĳȦĲȚȐ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ.
2. ǳȤȠȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȚȞȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ țĮȚ
ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ) țĮȚ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ĮȞȠȚțĲȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ, ȫıĲİ ĮȣĲȐ ȞĮ ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ țĮȚ
ıĲȘȞ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȐȞİıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
3. ȊȖȡĮıȓĮ - ȊįȡĮĲμȠȓ
ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȣȖȡĮıȓĮ Ȓ
ıȣμʌȣțȞȫıİȚ ȣįȡĮĲμȠȪȢ, ĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ. ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ 2,5-5,0 % (ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĮȣȟȘμȑȞȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ μ > 20 ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ) įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌȠȣ 50-100 %. ǹʌĮȓĲȘıȘ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ įİȞ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ıĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮșȫȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȤĮμȘȜȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ
įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ μ§1 țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲĮȤİȓĮȢ İȟȐĲμȚıȘȢ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ șİȡμĮȞșȠȪȞ.
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫıȠȣȞ ȣįȡĮĲμȠȪȢ (ȚȞȫįȘ țĮȚ ĮĳȡȫįȘ μİ ĮȞȠȚțĲȑȢ
țȣȥȑȜİȢ țȜʌ.), ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ȣįȡĮĲμȠȪȢ μİ
İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȫıȠȣȞ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ȩĲĮȞ șİȡμĮȓȞȠȞĲĮȚ. Ȉİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȦȢ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȤȡȒıȘ
μİμȕȡĮȞȫȞ ȦȢ ĳȡȐȖμĮĲĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
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4. ĬİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ įȚĮțȣμȐȞıİȚȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ)
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ μİȖȐȜȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ
ĮȞȐμİıĮ ıİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȩıșİĲİȢ ĲȐıİȚȢ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
5. ĭȠȡĲȓĮ Įʌȩ țĮșĮȡȒ șȜȓȥȘ
ȅȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ȦĳȑȜȚμĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȕȐȡȘ
ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ. ȉȠ ȓįȚȠ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĳȠȡĲȓĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ.
6. ȀȐμȥȘ
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮțİțȠμμȑȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ʌ.Ȥ. ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒȢ ȜĮμĮȡȓȞĮ,
ıțİȜİĲȠȓ ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȐμȥȘ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıİ İʌȩμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ǼȞįİȤȩμİȞȘ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ, șȪȜĮțİȢ ıĲȐıȚμȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞİȤȒ İʌĮĳȒ μİ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ.
7. ȋȘμȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲĮ țĮȪıȚμĮ, ĲĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȐ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ
ȤȡȒıȚμȠȣȢ ıĲȚȢ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ įȚĮȜȪĲİȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȐ.
8. ȋȡȩȞȠȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ. ǼʌȚȕĮȡȣȞĲȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İȓȞĮȚ Ș ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣȢ μİ șȪȜĮțİȢ ıĲȐıȚμȠȣ
ȞİȡȠȪ.
ǼʌȓıȘȢ įȑȤȠȞĲĮȚ İʌȚșȑıİȚȢ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, ĲȡȦțĲȚțȐ, ʌĲȘȞȐ țĮȚ ȐȜȜĮ μȚțȡȐ ȗȫĮ.

4.2 ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ įȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ țȣȡȓȦȢ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ȣįȡĮĲμȠȪȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȘ įȚĮʌȩĲȚıȒ ĲȠȣȢ μİ ȞİȡȐ, Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ
İʌǯ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ĲȠȣȢ, ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ μȩȞȦıȘȢ).
4.2.1 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
4.2.9) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ.


ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ



ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ



ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ
Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ.
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4.2.2 ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 țĮȚ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıĲİȓ μİ Ȟİȡȩ
țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ (ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ). ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ȣȖȡȠȪ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
1. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȠȪ.
2. ǹʌȩ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȠʌȑȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 100
ȑȦȢ 120 ĮȞȐ m2) ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.2.3 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĲȪʌȠȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ:


ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ.



ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıȐȖİĲĮȚ ĮȑȡĮȢ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 μİ 80 m2 țĮȚ Ƞ įİȪĲİȡȠȢ ȑȞĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.2.4 ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ, ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ μȩȞȦıȘȢ)
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ :


ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȠȣ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm μĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȕȐșȠȣȢ ȞİȣȡȫıİȦȢ
6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5000 kg/m2 .



ǹʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ (įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ) μİ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ țȜȦıĲȫȞ
ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1500 kg/m2

4.2.5 ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ȆȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ.
4.2.6 ȆȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2
ȉȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ ĲȠȣ Įʌȩ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ) Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
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4.2.7 ȂİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ȂİμȕȡȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚİȜİȪıİȦȢ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
4.2.8 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
 ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.



x

Ȃİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

x

ǹțȩȜȜȘĲİȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌȚȜȒμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.6

ǹʌȩ μİμȕȡȐȞİȢ P.V.C. ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ĮțȩȜȜȘĲİȢ.

4.2.9 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ
ȀĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’
İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813 - ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ – ȊȜȚțȩ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ – Screed material and floor screeds – Screed
material – Properties and requirements, țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȜȠȖȘ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.
ǼʌİȚįȒ ĲĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ țĮȚ țȣȥİȜȦĲȐ țȠȞȚȠįȑμĮĲĮ ĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ
μȩȞȠ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș ȤȡȒıȘ ȕĮȡȪĲİȡȦȞ ȣȜȚțȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȜȩȖȦ ıĲĮĲȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ)
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ İȜĮĳȡȩʌİĲȡĮ Ȓ Įʌȩ ʌİȡȜȓĲȘ ȖȚĮĲȓ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ μİȖȐȜİȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ. īȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȜȩȖȠ,
ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ μİ μȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ İȜĮĳȡȠȕĮȡȒ ĮįȡĮȞȒ
ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȉĮ ȑĲȠȚμĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țȜȓıİȦȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤĮμȘȜȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ, İȞĲȠȪĲȠȚȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ İĳȚțĲȩ, İʌȚșȣμȘĲȩ İȓȞĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȃ 13813 țĮȚ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.
ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȤȫȡȦȞ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȠ ȜȩȖȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ W ıİ gr/h ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȡȣșμȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȃ ıİ m3/h.
īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ İȞȚĮȓȦȞ țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ
μȐȗĮ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:


ȋȫȡȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N  2.5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ.



ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2.5 < W/N  5 gr/m3.



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



ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N > 7.5 gr/m3.
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ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲȠȓțȘıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ȡȣșμȠȓ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.


ȀĲȓȡȚĮ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖȡĮĳİȓȦȞ ʌȠȣ įİȞ țȜȚμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ, ĲĮ ıȤȠȜİȓĮ
ȘμİȡȒıȚĮȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ, ȠȡȚıμȑȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞİȢ μİ İȜİȖȤȩμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ İȚįȚțȐ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ μȩȜȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ
(ʌ.Ȥ. ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ țȠȣȗȓȞĮȢ).



ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țȠȣȗȓȞİȢ țĮȚ ȠȚ ȣȖȡȠȓ ȤȫȡȠȚ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ.



ȀĲȓȡȚĮ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ μİ μȑĲȡȚȠ ĮİȡȚıμȩ, μİ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ
țĮșȫȢ țĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ.



ȀĲȓȡȚĮ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ țĲȓȡȚĮ, țȪȡȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ μİ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ Ȓ țĲȓȡȚĮ
țȠȜȣμȕȘĲȘȡȓȦȞ.

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.

4.3 ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
4.3.1 ȀȩȜȜİȢ
Į) ǹıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ μİ įȚĮȜȪĲȘ, șİȡμȒȢ Ȓ ȥȣȤȡȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ȕ) ǹıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȑȢ
Ȗ) ȈȣȞșİĲȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ μİ įȚĮȜȪĲȘ Ȟİȡȩ
į) ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒ țȩȜȜĮ
4.3.2 ȂȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 3 ȑȦȢ 6, ıȤȒμĮ 7, ıȤȒμĮ 12 țĮȚ 14)
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ Įʌȩ ıĲİȜȑȤȘ (ȕȓįİȢ) ıȪȞįİıȘȢ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
țĮĲĮıțİȣȒ įȚĮ μȑıȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ȠʌȑȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ȠȚ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ Ȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ μİ țȡȐμĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ – ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 70 mm țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȠμȩțİȞĲȡİȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ıțȐĳȘ Ȓ İȟȐȖȦȞȘ
țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ ʌȜȘȖȦșİȓ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ, ȜȩȖȦ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ ĲȘȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ȡȠįȑȜĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 0,75 mm țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞİȢ ĮțμȑȢ.
ȅȚ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ (ʌȐȞĲȠĲİ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ), șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȚıȠįȪȞĮμȘ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıĲȡȠȖȖȣȜȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
4.3.3 ǼȜĮĳȡȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ
īĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȞ șİȡμȫ (EN 10244-2: Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on
steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıȣȡμȐĲȦȞ μİ μȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ Ȓ
țȡĮμȐĲȦȞ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ) ıȣȖțȠȜȜȘĲȐ ıȪȡμĮĲĮ ĭ  1,2 mm μİ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ ȕȡȩȤȠ 25x50 mm ıİ ĳȪȜȜĮ Ȓ
ȡȠȜȐ.
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4.4 ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ (ȕȜ. İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ). ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ
İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ μȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.5 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ
ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ
Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ
ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ Ȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.6 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ
ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

4.7 ȈȣȞİȡȖİȓȠ
ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Eȁȅȉ ȉȆ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
14
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Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ İȜĮȤȓıĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 5 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

4.8 ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȐ țĮĲȐ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞĮ ȩμȦȢ ĲμȒμĮĲĮ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ șĮ
ĮȡȤȓȗȠȣȞ μȩȜȚȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
μȠȞȦșİȓ, ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȠȪıĮ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ - İȜİȖȤșİȓ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș ʌİȡȚȠȤȒ.

ȐȤȡȘıĲĮ ĲȦȞ

ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İʌȠμȑȞȦȞ ıĲĮįȓȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.

4.9 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ǼȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ șİȡμȠμȠȞȫȞȠȞĲĮȚ ȑȤİȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, țȠȞȚȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4
İȕįȠμȐįİȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȩȞ ȣȖȡĮıȓĮ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȟİȡȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ĲĮ ıĲȡĮȖȖȓıμĮĲĮ İʌȩμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȜȪμμĮĲĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȫȞ ĲȠȣȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȞ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮ, μİ įȚĮĳȠȡȐ
μȓĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ǼʌȚĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ İȐȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤȣĲȒ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ.
ȆȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȜĮĳȡȐ μİĲĮĳȠȡȚțȐ μȑıĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ
ʌȐȞȦ ıİ ĮțȐȜȣʌĲİȢ μȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıțȜȘȡȐ įȐʌİįĮ (ȟȪȜȚȞĮ
μĮįȑȡȚĮ, ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ țȜʌ.).
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ įȣıμİȞİȓȢ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ.

4.10

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, șĮ
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ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

4.11

ȋȐȡĮȟȘ - ȑȜİȖȤȠȢ - ĮʌȠįȠȤȒ

Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ țĮȜȪĲİȡȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ
șİȡμȠȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ıʌĮĲȐȜȘ ĲȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ (ʌȜȐțİȢ, ʌĮʌȜȫμĮĲĮ țȜʌ.) ȣȜȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıțİȜİĲȫȞ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ
ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȠȡȠĳȫȞ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲĮ μȚțȡȐ țȠμμȐĲȚĮ
ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ țĮȚ ȠȚ ȐıțȠʌȠȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȓ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ: Ș țĮȜȜȓĲİȡȘ
įȣȞĮĲȒ İʌĮĳȒ μİ ĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȠȚ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșμİȢ țĮȚ ȠȚ ıȦıĲȑȢ țȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȪ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅ
İȡȖȠȜȐȕȠȢ șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ, ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ.

4.12

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȆȜĮȓıȚĮ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ȥİȣĲȩțĮııİȢ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıțİȜİĲȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȠȡȠĳȫȞ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ, ʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȐȞȦ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲĮ įȫμĮĲĮ, ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ
ıĲȑȖİȢ, țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, ĮİȡĮȖȦȖȠȓ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țȜʌ. ʌȠȣ įȚĮĲȡȣʌȠȪȞ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ șĮ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ȓ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ țİȞȐ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ȖȚĮ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ țĮȚ ĮȣĲȐ
țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ıĲȐįȚȠ İȡȖĮıȚȫȞ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

4.13

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ıĲȡȦșȠȪȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȑȢ, ȖİȡȑȢ,
İʌȓʌİįİȢ, ȠμĮȜȑȢ, țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ, ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣʌĮȓĲȚĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȊȖȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȪȖȡĮȞıȘ țĮȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıȠȣȞ
ĲİȜİȓȦȢ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ıĮșȡȐ ĲμȒμĮĲĮ,
İȟȠȤȑȢ, ȠȡȣțĲȑȜĮȚĮ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȞĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȜİʌĲȐ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ.
ǵμȠȚĮ μİ ȜİʌĲȐ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ ȜİʌĲȐ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ İțĲİĲĮμȑȞİȢ
ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ.
ȀĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚıțİȣȑȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ıĲȚȢ İʌȚıțİȣĮȗȩμİȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ İʌȚįİȡμȓįĮ (ʌȑĲıĮ) Įʌȩ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 ȀĮșȠȡȚıμȩȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣȢ, ıİ įȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%.
5.1.1

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂȘ ȕĮĲȩ įȫμĮ) μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ

16

31292

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01:2009

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
1. ǿȞȫįİȢ ȣȜȚțȩ (ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ – ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ)
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ:
Į)

μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 Kpa

ȕ)

ʌȡȩıșİĲȘ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȘ İʌȚįİȡμȓįĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ Ș
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ ʌȐȞȦ ıİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ), (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.2.1. țĮȚ 4.2.2. ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
2. ĭȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ
Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
Į) ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ șĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ įİȞ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ
țĮĲĮıĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȕ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣįȡȠįȚĮȜȣĲȑȢ țȩȜȜİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ ĲȘ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ʌȚșĮȞȒȢ ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
3. ĭȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ (ȕ).
4. ȆȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮȧȞȫȞ (ıȩțȠȡȦȞ).
5.1.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ,


ĬĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȟȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2 μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ. ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĮȣĲȩ șĮ ıĲİȡİȦșİȓ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İμʌȠĲȚıĲİȓ
ȑȞĮȞĲȚ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.



ȂİĲȐ ĲȘ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
1 țĮȚ 2 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.



Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ıĲȡȫıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
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1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
2. ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ
3. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
4. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
7. țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
8. țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
8.1 ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (PRIMER)
9. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
10. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
17. μİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ
18. İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
3.1 İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
3.2. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
ȉȠ ıȤȒμĮ 1 įȚĮĳȑȡİȚ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 2 μȩȞȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ.
ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 5.1.1 țĮȚ 5.2.2 ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȩĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
1. Įʌȩ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ Ș șİȡμȚțȒ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ 2 m2 C/W
2. Įʌȩ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞİȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ R2 (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ)



Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ 2 m2 C/W.

3. Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞİȢ μȩȞȠ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ ȑȤİȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 m2 C/W ȠȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ R2.

4. Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞİȢ μȩȞȠ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ ȑȤİȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 m2 C/W ȠȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ R3.

ȈȘμİȓȦıȘ:
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1. ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ:
ȅȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ (1) țĮȚ (2),
ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İțİȓȞȠȣ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ, ȜȩȖȦ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ


ıİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ įȚĮĳȠȡȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ



ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, ȖİȞȚțȐ, ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȠμȒ ĲȠȣȢ ȠʌȩĲİ șĮ İȓȞĮȚ İȣȐȜȦĲİȢ
ıĲȚȢ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ.

2. ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ R2 țĮȚ R3 ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ R2 țĮȚ R3 ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ Union
Europeenne pour l’ Agrement Technique dans la Construction (UENATC) ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
Directives Generales pour l’ agreement des revetements d’ etancheite des toitures μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĲȑııİȡȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ İȞįİȓȟİȚȢ R1 ȑȦȢ R4
ȩʌȠȣ țȐșİ ȑȞįİȚȟȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ıĲȐșμȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ȑȞįİȚȟȘ L țĮȚ ıĲȐșμȘ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ȑȞįİȚȟȘ I ȩʌȦȢ ıȣȞȠʌĲȚțȐ İμĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ

ȈĲȐșμȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

R1 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L1 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ1 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

R2 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L2 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ2 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

R3 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

R4 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L4 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ4 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

ȈĲȐșμȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ȅȚ ıĲȐșμİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȠ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ L2 șĮ ʌȡȑʌİȚ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȠȪ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
μȠȡĳȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ıİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 25 kg/m3 ȞĮ μȘ
įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ İȟĮıțİȓĲĮȚ ĳȠȡĲȓȠ 7 kg įȚĮ μȑıȠȣ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĳĮȓȡĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 10 mm
ĮȜȜȐ ȞĮ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ȖȓȞİȚ 15 kg.
īȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ L3 șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȞĮ μȘ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 15 kg
ĮȜȜȐ ȞĮ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 25 kg.
īȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ ǿ2 įİȓȖμĮĲĮ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ L2 ȞĮ μȘ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ȩĲĮȞ μİ İȚįȚțȒ ıȣıțİȣȒ
țȡȠȪıȘȢ İȟĮıțİȓĲĮȚ İȞȑȡȖİȚĮ 9 JOULES μİ ȑμȕȠȜĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȘμȚıĳĮȚȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ 15 țĮȚ 30 mm.
īȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ ǿ3 ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȜȜȐ μİ ȘμȚıĳĮȚȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ 8, 10, 12 mm.
5.1.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ, μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ), μİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
1. ǿȞȫįİȢ ȣȜȚțȩ (ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ – ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ) μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲȐ ĲȠȣ Įʌȩ ĲĮ
ĳȠȡĲȓĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ĲȠȣ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ,
ȦȢ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
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2. ĭȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
3. ĭȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
4. ȆȜȐțİȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ μİ
ʌĮȡİμȕȠȜȒ μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
5.1.4 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
Ǿ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ (İțĲȩȢ İȟĮȚȡȑıİȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.9)
ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ (ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ) ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ
ĮȡμȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.
ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.
ȆȐȞĲȦȢ ĲȠ ʌȜȑȠȞ įȩțȚμȠ ȖȚĮ ĲȘ șȑıȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ș ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
5.1.5 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
Ǿ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ...) șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ ĮȡμȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȦȞ
ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ). ȉȠ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. ǻȓȞĮĲİ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ȂİĲĮȟȪ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
5.1.6 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ
ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ:
1. ȅȚ įȠțȠȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ İȟİȤȩȞĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ įȠțȫȞ.
2. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ
ʌȡȠʌȜȐțĮȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm Ȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ:
Į.

Ǿ ʌȡȠʌȜȐțĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ μİ ĲȠȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ ȦȢ țĮȚ μİ ĲȠȞ
ȠʌȜȚıμȩ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ıİ ĮȞĮμȠȞȒ Įʌȩ ĲȘȞ țȣȡȓȦȢ ʌȜȐțĮ.

ȕ.

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
4.2.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ) țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȞĮ țȜİȓıȠȣȞ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 9 ȑȦȢ 12 ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).

Ȗ.

20

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ ʌȡȠʌȜȐțĮ μʌȠȡİȓ Ș İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ:

-

Ȓ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ İʌȓȤȡȚıȘȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 4 cm

-

Ȓ șĮ İʌȚȤȡȚıĲİȓ μİ İȚįȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ıȠȕȐȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ ȕȐıİȚ ĲȠȞ
ʌİȡȜȓĲȘ, ȕİȡμȚțȠȣȜȚĲȒ, țĲȜ.)
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-

Ȓ șĮ İʌİȞįȣșİȓ μİ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ

-

Ȓ ĲȑȜȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȚįȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ İʌȑȞįȣıȘ
ʌȣȡȐȞĲȠȤȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ.

3. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ
(İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȠȣ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ ĲȘȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ȚįȓȦȢ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ ĲȘȢ.
4. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ įȠțȠȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ İȟȑȤȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ țĮȚ ĮȣĲȠȓ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ Ȓ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ıȤİĲȚțȐ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
5.1.7 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ:
1. ȃĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌȜȐțĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȜȠȣμȚȞȩȤĮȡĲȠ).
2. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȦȞ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȚ ĮȣĲȐ șĮ ȑȤȠȣȞ șİȡμȠμȠȞȦșİȓ μİ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ.
3. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, ȫıĲİ μİ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ȞĮ ıȣμʌȚİıșİȓ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟȠȣȞ țİȞȐ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȢ μȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țİȞȫȞ țĮșȓıĲĮĲĮȚ İʌȚĲĮțĲȚțȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ (ʌȠȣ țĮȞȠȞȚțȐ șĮ μİȚȦșȠȪȞ μİ ĲȘ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ μİ μİĲȐȕĮıȘ.
4. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ țĮșȠȡȚıșİȓ țĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȘȢ
șȑıȘȢ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ įȡȩıȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȐȤȠȣȢ țĮĲȐ ʌȠȜȪ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ĲȦȞ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ʌȜȐțĮ
ıȣμʌȚİȗȩμİȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
5. Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ ʌȠȣ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ İȚįȚțȩ ıțİȜİĲȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 13 ȑȦȢ 14 ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
5.1.8

ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ıȘμİȓȦȞ įȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȀȫįȚțĮ ǼĳĮȡμȠȖȒȢ 1415 Ǽȁȅȉ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:


ȖȚĮ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ: ıȤȒμĮĲĮ 12.14, 12.16, 12.18



ȖȚĮ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ: ıȤȒμĮĲĮ 12.28 ȑȦȢ 12.39



ȖȚĮ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ: ıȤȒμĮĲĮ 12.48 ȑȦȢ 12.51



ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȫμĮ: ıȤȒμĮĲĮ 12.54 ȑȦȢ 12.57



ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ: ıȤȒμĮ 12.59

5.2 ȀĮșȠȡȚıμȩȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ įȫμĮĲĮ –
ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5%
5.2.1 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ, Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ Ȓ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ.
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1. ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
Į.

Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
(İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ) ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5
gr/m3 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)

ȕ.

İʌȓ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.2.1 țĮȚ 4.2.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3

2. ȈȪıĲȘμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ
Į.

ȕ.

İʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 40% ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ:


Ǽʌȓ ĲȘȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ



Ǽʌȓ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȖȚĮ ĲȠ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ)

μȩȞȠ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 100%:


ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ



ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲȘȡȓȟİȦȞ:
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȦȢ İȟȒȢ:
ǲȞĮ ıĲȒȡȚȖμĮ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ țȐșİ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ μȘ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ
ĲȠȞ ȐȞİμȠ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ), (ȈȤȒμĮ 7)
ȈĲȘȞ įİȪĲİȡȘ Ȓ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ):
6 ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȞȐ m2 ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ıİ ʌȜȐĲȠȢ
1,0 m. (ȈȤȒμĮ 3)
5 ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȞȐ m2 ıĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȈȤȒμĮ 3).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6.

Ȗ.

İʌȚțȩȜȜȘıȘ μȩȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ țĮȚ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ μİĲĮȟȪ 40% țĮȚ 100% İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȟȪȜȚȞĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
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(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮ 8)
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ȈȤȒμĮ 3

ȈȤȒμĮ 5

ȈȤȒμĮ 4

ȈȤȒμĮ 6
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ȈȤȒμĮ 7

1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
2. ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
3.1 ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ
3. șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ Ȓ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
6. ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
7. įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
8.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

9.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

10. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
13. İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ
ȈȤȒμĮ 8

14. ȟȪȜȚȞȠ țĮįȡȩȞȚ
15. ʌȜĮțȑĲĮ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ıțȐĳȘ
μȘȤĮȞȚțȠȪ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ
16. țȠȓȜȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ įȚĮĲȠμȒ

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ
ıĲİȖȐȞȦıȘ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȕȜȑʌİ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİȓμİȞȠ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
5.2.2 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 9 ȑȦȢ 12 ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ:
1.

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

2.

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

24
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3.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

3.1.

ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ĮıĲĮȡȫμĮĲȠȢ

4.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲȡȫıȘ 9

5.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲȡȫıȘ 9

6.

șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

7.

ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ

8.

įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ

9.

įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

10.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

11.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

12.

ʌȡȠʌȜȐțĮ

13.

ıĳȡȐȖȚıȘ ȠʌȒȢ įȚȩįȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

14.

ȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ıİ ĮȞĮμȠȞȒ

15.

ʌȜĮțȑĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2)

5.2.3 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ..
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 13 țĮȚ 14).

ȈȤȒμĮ 9
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ȈȤȒμĮ 10

ȈȤȒμĮ 11

ȈȤȒμĮ 12

ȈȤȒμĮ 13
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ȈȤȒμĮ 14

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ 7 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.
1.

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

2.

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ

3.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

3.1.

ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

4.

įȓȠįȠȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣ 9.

5.

įȓȠįȠȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣ 9.

6.

İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

7.

ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ

8.

ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ, μȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ

9.

įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

10.

ʌȡȫĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
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11.

ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

12.

ʌȡȠʌȜȐțĮ

13.

ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ

14.

ĮȞȐȡĲȘıȘ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ

15.

ʌȜĮțȑĲĮ

16.

İȞįİȚțĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ

5.2.4 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ĮȜȜȐ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:
1. Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ıĲİȖĮıμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
2. ȉȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ șĮ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȐȤȠȢ 4 cm.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 15 ȑȦȢ 21).
5.2.5 ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2.

ȈȤȒμĮ 15
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ȈȤȒμĮ 17

ȈȤȒμĮ 18

ȈȤȒμĮ 19

ȈȤȒμĮ 20

ȈȤȒμĮ 21
Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ 3 țĮȚ 4 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ ȫıĲİ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.
ǹ. țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
Ǻ. μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
1. ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
2. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
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3. ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
4. ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
5. İȟȘĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
6. ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
7. ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ
8. ĲȐțȠȢ
9. įȠțȓįĮ
10. ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
11. İȞȚıȤȣμȑȞİȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ

6

ǹʌȠįȠȤȒ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ, ıĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȩʌȠĲİ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȆȡȚȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ, İȐȞ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, ıĲȘ μȐȗĮ țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ. ǼʌȓıȘȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ μİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țİȞȠȪ
ȩʌȠȣ ĲȩĲİ șĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ μİĲȐȕĮıȘ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ
ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ
ǼȈȊǻ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ μȩȞȦıȘȢ,
șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, įȚĮȡȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ
țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮμȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȦȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
30
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Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96 țĮȚ Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):


ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ:Ǽȁȅȉ EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: Ǽȁȅȉ EN 388:2003: Protective gloves against mechanical
risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ: Ǽȁȅȉ EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ: Ǽȁȅȉ EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by Ǽȁȅȉ EN ISO 20345:2004 - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ (ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345:2004).

Ȗ) ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲμȠȪȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȐ
țĮșĮȡȚıĲȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ μȑȡȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ
ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲȠȢ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. Ǽȁȅȉ EN ISO 7345

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

2. Ǽȁȅȉ EN ISO 9251
ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ -

3. Ǽȁȅȉ EN ISO 9288
μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ

4. Ǽȁȅȉ EN ISO 9346

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ μȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

5. Ǽȁȅȉ 1227

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȊȜȚțȐ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

6. Ǽȁȅȉ 1203 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ (ȀȀȊȀ)
7. Ǽȁȅȉ 1258

įȠμȚțȐ

ıĲȠȚȤİȓĮ

Įʌȩ

țȣȥİȜȦĲȩ

țȠȞȚȩįİμĮ

ȣįȡȠșİȡμȚțȒȢ

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ (ȤȪįȘȞ) ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

8. Ǽȁȅȉ EN 1602
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
9. Ǽȁȅȉ EN 1603/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50%
ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)
10. Ǽȁȅȉ EN 1604/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ
11. Ǽȁȅȉ EN 1605/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
12. Ǽȁȅȉ EN 1606/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıμȠȪ μİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ
13. Ǽȁȅȉ EN 1607
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
14. Ǽȁȅȉ EN 1608
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
15. Ǽȁȅȉ EN 1609/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ İμȕȐʌĲȚıȘ
16. Ǽȁȅȉ EN 13162 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
17. Ǽȁȅȉ EN 13163 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
18. Ǽȁȅȉ EN 13164 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
19. Ǽȁȅȉ EN 13165 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
20. Ǽȁȅȉ EN 13166 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
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21. Ǽȁȅȉ EN 13167 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
22. Ǽȁȅȉ EN 13168 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
23. Ǽȁȅȉ EN 13169 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ(EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
24. Ǽȁȅȉ EN 13170 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
25. Ǽȁȅȉ EN 13171 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
26. Ǽȁȅȉ EN 13172 Ǽ2

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

27. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813 ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ – ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ǿįȚȩĲȘĲİȢ
țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
28. Ǽȁȅȉ EN 822 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ
ʌȜȐĲȠȣȢ
29. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
30. Ǽȁȅȉ EN 824 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ

ʌȡȠȧȩȞĲĮ

ȖȚĮ

țĲȚȡȚĮțȑȢ

İĳĮȡμȠȖȑȢ

-

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ

ĲȘȢ

31. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ
32. Ǽȁȅȉ EN 12085 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȖȡĮμμȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ
33. Ǽȁȅȉ EN 12086 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ
34. Ǽȁȅȉ EN 12087 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȪįĮĲȠȢ μİ İμȕȐʌĲȚıȘ
35. Ǽȁȅȉ EN 12088 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ μİ įȚȐȤȣıȘȢ
36. Ǽȁȅȉ EN 12089 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ
37. Ǽȁȅȉ EN 12090 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ
38. Ǽȁȅȉ EN 12091 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȥȪȟȘ-ĮʌȩȥȣȟȘ
39. ETAG 004
Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation
Composite Systems (ETICS)
40. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ

ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ

41. Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99

ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
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42. EEC 89/106

Constructions Product Directive

43. GUIDANCE PAPER J

Transitional Arrangements under the construction Products Directive

44. GUIDANCE PAPER D

CE Marking under the Constructions Product Directive

45. ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
46. ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19
47. KENAK

ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

48. ȅįȘȖȓİȢ ĲȘȢ Union Europeenne pour l’ Agrement Technique dans la Construction (UENATC):
49. Directives Generales pour l’ agreement des revetements d’ etancheite des toitures

34

31310

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.040

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
Thermal insulation of external walls

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 13
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

31311

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-02-02:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
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ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
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ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-02-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
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ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
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ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313 111 45 ǹșȒȞĮ

31312
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 5

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 9

4.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ .................................................. 9

4.2

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ .......................................................................................... 9

4.3

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ......................................................................... 9

4.4

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ...................................................... 10

4.5

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ .............................................................................. 10

4.6

ȈȣȞİȡȖİȓȠ ................................................................................................................................... 10

4.7

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ....................................................................................................... 11

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ......................................................................................... 11

5.1

ǼȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ ............................................................................................ 11

5.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȣȠ ĲȠȓȤȠȣȢ ................................................................................ 16

5.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ................................................ 24

5.4

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȕĮȡȚȐȢ įȠμȒȢ ............................................. 25

5.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȟȘȡȒȢ įȩμȘıȘȢ İȜĮĳȡȚȐȢ įȠμȒȢ................................. 25

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ......................................................................... 26

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ................................................. 26

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ .................................................................................................................... 26

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ......................................................................................................... 26

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 27

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 28

3

31313

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ
İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ, ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ
ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ, ȦȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

2

ȉȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȠμȒȢ.
ȉȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.

-

ȉȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ.

-

ȉȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ, ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ĲȦȞ
İıȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ıĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ İʌȓʌİįĮ ĮȣĲȫȞ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

5
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3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

©

Ǽȁȅȉ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1

ǼȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ0,065 W/mK țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R0.5 m2K/W.
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ ȣĳȒ

3.1.2
Į)

ȈȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıİ ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ:
-

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (XPS)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (AR)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ĳȪȜȜĮ (MPS)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĳȪȜȜĮ ȤȣĲȒȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (EPS Ȓ BPS)

-

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ (PUR)

-

ȆȠȜȣȧıȠțȣĮȞoȣȡȚțȩ (PIR)

ȕ) ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ:
-

ĭİȜȜȩȢ (ICR)

Ȗ) ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ:

3.1.3

-

ȆİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ȠȡȣțĲȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)

-

ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĮȞȩȡȖĮȞİȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȓȞİȢ (EPB)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ «ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ» șİȡμȚțȒȢ
ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ Ȝ)

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ, Ș șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĲȘȞ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲĮ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ A,B,C μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ.
3.1.4

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ

ȅ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ȚıȤȪİȚ İȚįȚțȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȖȚĮ ȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ
ʌ.Ȥ. ıĲȘȞ ıĲȑȖȘ.
3.1.5
Į)

6

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ
ȊȜȚțȐ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.
ȕ)

ȊȜȚțȐ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ ıİ ĳȪȜȜĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:

Ȗ)

-

ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)

-

ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȊȜȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (İȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

į)

ǿȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:
-

ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

3.1.6

ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ,
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ, ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.
ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ȅȚ İȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1.

ȈĲȠȣȢ ȤȣĲȠȪȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĳȑȡȠȞĲİȢ țĮȚ μȘ ĳȑȡȠȞĲİȢ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

2.

ȈĲȠȣȢ įȠμȠȪμİȞȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȓȤȠȣȢ ıİ İȞȚĮȓȠ ʌȐȤȠȢ Ȓ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ İȓĲİ ȦȢ ĳȑȡȠȞĲİȢ, İȓĲİ ȦȢ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ.

3.

ȈĲȠȣȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȕĮȡȚȐȢ įȠμȒȢ.

4.

ȈĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȟȘȡȒȢ įȩμȘıȘȢ İȜĮĳȡȚȐȢ įȠμȒȢ.

ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠȪȢ:
-

ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ «ıĲĮĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ».

-

ǵʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ «įȣȞĮμȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ».

3.1.7

ȉȠȓȤȠȚ μİ «ıĲĮĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ»

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
1.

ȈĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȜĮĳȡȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ,
-

İʌȓ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ,

-

ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ,

7
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-

2.

©
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İʌȓ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ.

ȀĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įȠμȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ Ȓ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȜĮĳȡȠȪ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ,
įȘȜĮįȒ ıİ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ «țĮĲĮȞİμȘμȑȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ».

ȈĲȠȣȢ ʌȡȫĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ
İȜĮĳȡȠȪ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ șİȡμȚțȑȢ ĮȞĲȚıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȖȚĮ
ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ĮȕİȕĮȚȩĲȘĲĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲȚμȒ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ μİ țİȞȐ).
ȈĲȠȣȢ įİȪĲİȡȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ


ǹʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȚțȒȢ
ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ.



ǹʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐıĲĮıȘ: İȐȞ įİȞ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, įİȞ İȓȞĮȚ
ȕȑȕĮȚȠ ȩĲȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ĲȚμȒ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ U.

3.1.8

ȉȠȓȤȠȚ μİ «įȣȞĮμȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ»

(ǻİȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 – ĮʌȜȫȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ)
Ȉİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȘȞ ıĲĮĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ȣʌȐȡȤİȚ Ș «įȣȞĮμȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ». ȂȓĮ ĲȑĲȠȚĮ ĲİȤȞȚțȒ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮʌĮȚĲİȓ ȚȞȫįȘ μȠȞȦĲȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ įȚĮʌȞȠȒȢ. ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ĲȑĲȠȚĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ įȚʌȜȩȢ
įȡȠμȚțȩȢ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ μİ ʌȣȡȒȞĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ,
ȘȤȠμȩȞȦıȘ, ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĮȑȞĮȠ ĮİȡȚıμȩ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȚĮ ĲİȤȞȚțȒ, ʌȠȣ μİ ĮȣĲȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ ıĲȚȢ ĮʌȫȜİȚİȢ İȞȩȢ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ (ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĮİȡȚıμȠȪ) μȑıĮ Įʌȩ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ, ʌȠȣ ĮȞĲȓ ȞĮ
İȚıȑȡȤİĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ μȑıĮ Įʌȩ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ĮİȡȚıμȠȪ, (ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠ ʌĮșȘĲȚțȩ Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ), įȚĮıȤȓȗİȚ ȑȞĮ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİ ȡȠȒ ıȣȞȒșȦȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ. ȂȚĮ ĲȑĲȠȚĮ įȚĮįȡȠμȒ ĲȠȣ ĮȑȡĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ μȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ȡȠȒ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıĲȠ įȚȐȖȡĮμμĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ. ǹʌȠĲȑȜİıμĮ İȓȞĮȚ Ș μİȓȦıȘ ĮʌȦȜİȚȫȞ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ȑȞĮȞĲȚ İȞȩȢ
ıĲĮĲȚțȠȪ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. μİ İȟȘȜĮıμȑȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ȦȢ țĮȚ 50% ȣʌİȡțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢ ĮțȩμĮ
țĮȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ μȚĮ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ ȜȩȖȦ șİȡμȠȖİĳȣȡȫȞ.
ȅȚ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ 1 - 3 m/h ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ıĲȘ ıĲȐșμȘ ĮȣĲȒ ĲȦȞ
ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ĮμİȜȘĲȑİȢ ĲİȜİȓȦȢ ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ĳȠȡĲȓȠȣ.
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ «įȣȞĮμȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ» ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ȑȞĮ ĲȠȓȤȦμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȑįȡĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ. ǹȣĲȒ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ μİĲĮĲȡȑʌİȚ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ıİ İȞĮȜȜȐțĲȘ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĮȚıșȘĲȒ μİȓȦıȘ
ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ıİ șȑȡμĮȞıȘ μİ ĲȘȞ ȣʌİȡȞȓțȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ țĮȚ ĲȘ șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ĳȡȑıțȠȣ ĮȞĮȞİȠȪμİȞȠȣ
ĮȑȡĮ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ «įȣȞĮμȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ» ʌȠȣ ȟİȤȦȡȓȗȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ:


ȉȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ: ĮȑȡĮȢ Ȓ Ȟİȡȩ.



ȉȠȞ ĲȡȩʌȠ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ: ĳȣıȚțȩ (ʌĮșȘĲȚțȩ) Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ.



ȉȘ ıȤȑıȘ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ: ĲȠ ȡİȣıĲȩ įȚĮıȤȓȗİȚ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ȠʌȩĲİ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȩ ȡİȣıĲȩ Ȓ ĲȠ ȡİȣıĲȩ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑıĮ ıĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȑȞĮ țȜİȚıĲȩ țȪțȜȦμĮ ȠʌȩĲİ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȩ ȡİȣıĲȩ.



ȉȘȞ țȪȡȚĮ įȚİȪșȣȞıȘ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ Ȓ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

ȉȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ μȑıȠȣ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȡİȣıĲȩ: İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, ĮȖȦȖȠȓ Ȓ ʌȠȡȫįİȢ μȠȞȦĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ.

ȈĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȦȞ μİ șȣȡȓįİȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȖȠțȜİȚȩμİȞİȢ ȫıĲİ ȞĮ
țĮșȓıĲĮĲĮȚ ĮȞİȞİȡȖȒ Ș ıȣȜȜȠȖȒ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ μȒȞİȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, įİȞ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ
țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ
ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (μȘȤĮȞȚțȑȢ,
ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘμȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1.

4.2

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 țĮȚ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ (ȕȜ. İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ). ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ
ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ μȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.3

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ
ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG
ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ
ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ
ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code
ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȪȞșİĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȈȈǼĬ) șĮ ȗȘĲİȓĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ETAG 004.
ȉĮ ȣȜȚțȐ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ
ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ
ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ Ȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.4

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

4.5

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

4.6

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-02 ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ İȜĮȤȓıĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 5 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

ȉĮ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĮțȩμĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȚțȠįȩμȠȣȢ țĲȓıĲİȢ.
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4.7
4.7.1

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ǼȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ μȒȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ıĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĮȣĲȩ įȚĮȕȡĮȤİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ȜȩȖȦ ȑȞĲȠȞȦȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ İȓțȠıȚ μȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȒ ĲȘȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȥİȣįȠțĮıȫȞ İȓĲİ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞĮ ĲĮ țȠȣĳȫμĮĲĮ, İȓĲİ μİĲĮȜȜȚțȐ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȐ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.2-5 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
4.7.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ įȩμȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
1.

ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ įȩμȘıȘ ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ țĮȚ ʌȐțĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ ıȪȞįİıȒȢ ĲȠȣ μİ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ μİ
İʌȚįȓȦȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȒ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȐ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠ įȐʌİįȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțĲİșİȚμȑȞȦȞ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ȩȥİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠ ʌȩįȚ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

2.

4.7.3

ǵĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ
įȩμȘıȘ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĲȗȚȞİĲȚȫȞ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȞİȤȒȢ İʌȓȕȜİȥȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ
ĳȪȜȜȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țİȞȐ.
ǼıȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ:
1.

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.1. ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ
ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ ȥİȣįȠțȐıİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ȓ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ
țȐıİȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ ȑȤȠȣȞ ʌȜȐĲȠȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȜĮμʌĮ.

2.

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ǼȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ

5.1.1


ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ
ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȡμȓįĮ
ȖȚĮ ȕİȜĲȚȦμȑȞȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȓıȦ țĮȚ μʌȡȠıĲȐ
Įʌȩ ĮȣĲȩ. Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȘȤȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ.
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ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȓȤȠȚ ĳȑȡȠȞĲİȢ Ȓ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ. Ȉİ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.



ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ İȜĮıĲȠμİȡȒ țȩȜȜĮ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİ
ȕȪıμĮ įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ (Ș μİȖȐȜȘ țİĳĮȜȒ ıĲȘȡȓȗİȚ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, Ș μȚțȡȒ μİĲĮȜȜȚțȒ țİĳĮȜȒ
ıĲȘȡȓȗİȚ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ).



ȅʌȜȚıμȩȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ: μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ



ȀȠȞȓĮμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ȠȡĮĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ: țȠȞȓĮμĮ ʌȐȤȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 20 mm
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

5.1.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȜİʌĲȠȪ ĮȞȩȡȖĮȞȠȣ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ȣȐȜȠȣ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ș ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ (ETA) ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮĲȐ ETAG 004.



ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȓȤȠȚ ĳȑȡȠȞĲİȢ Ȓ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ. Ȉİ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.



ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ ȈȈǼĬ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȉǹ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȠȞ ȅįȘȖȩ ǼĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ȆȡȠμȘșİȣĲȒ.

ȈȤȒμĮ 1

12

ȈȤȒμĮ 2
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 1 țĮȚ 2
1. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
2. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
3. ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ
4. ʌȜĮıĲȚțȩ ȕȪıμĮ įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ
5. μİĲĮȜȜȚțȩ įȓȤĮȜȠ
6. μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
7. ȣįȡĮȣȜȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
10. İȖțȠʌȑȢ ıĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȈȤȒμĮ 3
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ȈȤȒμĮ 4
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ȈȤȒμĮ 5

ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 3 țĮȚ 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
țȩȜȜĮ
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
ʌȜȑȖμĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ (ĮıĲȐȡȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ĲİȜȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
ȕȪıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ 9
İȚįȚțȩ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ 3.

5.1.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ μİĲĮȜȜȚțȩ Ȓ ȟȪȜȚȞȠ ıțİȜİĲȩ μİ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ Ȓ ʌȜȐțİȢ țĮȚ
İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ



ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȓȤȠȚ ĳȑȡȠȞĲİȢ Ȓ ʌȜȘȡȫıİȦȢ μİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ
ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȠıμȚțĲȫȞ.



ȉȡȩʌȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 5.1.1. Ȓ 5.1.2.



ȈțİȜİĲȩȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ: ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (μİĲĮȜȜȚțȩȢ Ȓ ȟȪȜȚȞȠȢ)



ǼȓįȠȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

14



ǻȚʌȜȐ ĳȪȜȜĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ĲȪʌȠȣ SANDWICH



ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ İįȡĮȗȩμİȞİȢ İʌȓ İȚįȚțȫȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
įȚĮĲȠμȫȞ ıĲİȡİȠȪμİȞȦȞ İʌȓ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıțİȜİĲȠȪ μȘ ȠȡĮĲȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ʌȜĮțȫȞ



ȆȜȐțİȢ Įʌȩ ıțȜȒșȡİȢ ȟȪȜȠȣ țĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȣįȡĮȣȜȚțȩ
țȠȞȓĮμĮ.
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ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ, İʌİȞįȣμȑȞİȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ İȚįȚțȩ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ
ĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞİȢ țĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ μİ İȚįȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.

5.1.4

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ȩʌȚıșİȞ ȠȡșȠμĮȡμȐȡȦıȘȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.



ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.



ȉȡȩʌȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 5.1.1. Ȓ 5.1.2.



ǼʌȑȞįȣıȘ: ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ ıĲİȡİȠȪμİȞİȢ μİ İȚįȚțȐ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ ȡȣșμȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00.

5.1.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ ĲȦȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ μİ ȡĮȕįȫıİȚȢ (İȖțȠʌȑȢ), ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȡμȓįĮ



ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ıĲİȡȑȦıȘ: μİ ȕȪıμĮĲĮ įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.1.



ȅʌȜȚıμȩȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ: μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ μİ ĲȠ
μİĲĮȜȜȚțȩ įİȪĲİȡȠ ȕȪıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.1.1.



ȀȠȞȓĮμĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ: țȠȞȓĮμĮ İʌȓȤȡȚıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ
ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ʌȠȣ ĳșȐȞȠȣȞ ĲȠ 25 ȑȦȢ țĮȚ ĲȠ 30% ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ
ĮʌȦȜİȚȫȞ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȠȣ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, μȒțȠȣȢ įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȫıĲİ Ș ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȠ ĮȣĲȩ İʌȓʌİįȠ μİ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ
İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 6).

ȈȤȒμĮ 6
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ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȒ șȡμȠμȩȞȦıȘ μȩȞȠ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȑȤȠȣȞ
İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 6
ǹ. ĲȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ țİȞȠȪ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
Ǻ. Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİȚ μİ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ țĮȚ Ƞ ıȪȞșİĲȠȢ ĲȠȓȤȠȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ
1. șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİĲȐ ĲȘ įȩμȘıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
2. șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ
3. İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȠʌȜȓȗİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ μİ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

5.2
5.2.1

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȣȠ ĲȠȓȤȠȣȢ
īİȞȚțȐ

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İȓĲİ:


Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘ μȑıĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ μİ
ĮİȡȚȗȩμİȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ țİȞȩ.



Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ įȪȠ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.

5.2.2

ȆȡȩȕȜİȥȘ Ȓ ȩȤȚ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ

Ǿ ʌȡȩȕȜİȥȘ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ
įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȟİʌİȡȐıİȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȠȪ țĮĲİȣșȪȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ, İȓĲİ:
1.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠȣ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩĲĮȞ
ĮȣĲȩ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ įȚĮʌȩĲȚıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ).

2.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ įȚĮʌȠĲȚıșİȓıȘȢ μȐȗĮȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚȞȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ).

3.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ ĲȗȚȞİĲȚȫȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ įİȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲȠȞ İȞįȚȐμİıȠ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.

4.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ıİȞȐȗ ȩĲĮȞ ȖȚĮ ıĲĮĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ
İȞȚĮȓĮ.

Ǿ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ Ș įȚĮʌȩĲȚıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
1.

ȉȠ İȐȞ İȓȞĮȚ Ȓ ȩȤȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ Ș ȩȥȘ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.

2.

ȉȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ. īİȞȚțȐ ȑȞĮȢ ĲȠȓȤȠȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȓĮ
«ȣıĲȑȡȘıȘ» ıĲȘ įȓȠįȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, țĮșȫȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ μȚĮ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ ʌȡȠıȕȠȜȒ
ȞİȡȠȪ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ, įİȞ ĮȞȑȤİĲĮȚ ȩμȦȢ ĮȣĲȩ ȖȚĮ μİȡȚțȑȢ μȑȡİȢ.

3.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ: ĲȠ ʌȐȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȓĮ ȗȫȞȘ,
ʌȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ.

4.

ȉȘ įȠμȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ: ȣȜȚțȐ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĮȣȟȘμȑȞȠ ʌȠȡȫįİȢ, μİ ĲȡȚȤȠİȚįİȓȢ ȡȦȖμȑȢ,
ʌĮȖȩʌȜȘțĲĮ İȣȞȠȠȪȞ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
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5.

ȉȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌȩȡȦȞ țĮȚ țİȞȫȞ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ
İμĳĮȞȫȞ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ – ȜȚșȠįȠμȫȞ.

6.

ȉȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ İȚıȒȜșİ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ ıİ μȓĮ
ʌİȡȓȠįȠ ȕȡȠȤȒȢ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ μİ İȟȐĲμȚıȘ ȩĲĮȞ ıĲĮμĮĲȒıİȚ Ș ȕȡȠȤȒ.

7.

ȉȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȞĮ ʌİȡȐıİȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ –
ĲȠȓȤȠȣ: ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ıĲİȖĮȞȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ.

8.

ȉȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ
ĲȠȞ ĮȞȐȜȠȖȠ ȠʌȜȚıμȩ ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ,
ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȠįȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ȡȠȒȢ
ȞİȡȠȪ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȡȠȒȢ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ʌȠįȚȫȞ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠțȠȜȜȘμȑȞȘ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ
ĲıȚμȑȞĲȠ, μĮȡμȐȡȚȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıĲȑȥȘȢ ıĲȘșĮȓȦȞ)

ȈȤȒμĮ 7
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 7
1. ıĲȘșĮȓȠ ȤȦȡȓȢ țİȞȐ
2. ıĲȘșĮȓȠ μİ țİȞȐ (țȚȖțȜȓįȦμĮ)


ǵȥİȚȢ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ȩȥİȦȞ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 30 m Įʌȩ ĮʌȑȞĮȞĲȚ țĲȓȡȚȠ Ȓ Įʌȩ
ĳȣıȚțȩ İμʌȩįȚȠ, șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.



ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ, șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȥİȚȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 28 m.



ǵȥİȚȢ μİ İȟȫıĲİȢ țĮȚ ıĲȘșĮȓĮ ȤȦȡȓȢ Ȓ μİ țİȞȩ, İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ Ȓ ȩȤȚ, ȩĲĮȞ Ș țĮĲĮțȩȡȣĳȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲȑȥȘȢ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȗ) Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞȦ İȟȫıĲȘ, Ȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĲȠȚȤȓıțȠȣ
ĲȠȣ İȟȫıĲȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș țĮȚ ș) İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȘȢ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ ĲȠȣ
ıĲȘșĮȓȠȣ.

5.2.3

ǹİȡȚȗȩμİȞȠ Ȓ ȩȤȚ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, ȩĲĮȞ Ƞ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ ȑȤİȚ μȚțȡȩ ʌȐȤȠȢ (ʌİȡȓʌȠȣ 10 μİ 12
cm) țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İμĳĮȞȫȞ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠʌȜȓȞșȦȞ ĮȣȟȘμȑȞȠȣ
ʌȠȡȫįȠȣȢ Ȓ ȜȚșȠİʌȑȞįȣıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 35 cm).
ȉȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȤȡȒıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ ĲȠ İȣİȡȖİĲȚțȩ μȠȞĲȑȜȠ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ μȩȞȦıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.1.8). ȅ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Įʌȩ
ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣ ȩȥȘ, ıĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ ıĲİȖĮȞȒ ĮĲμȠįȚĮʌİȡĮĲȒ
μİμȕȡȐȞȘ. Ǿ įȣȞĮμȚțȒ μȩȞȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ μȚțȡȩĲİȡȘ ȩμȦȢ ĮʌȩįȠıȘ ĮțȩμĮ țĮȚ μİ μȘ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.
ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȗȚȞȑĲȚĮ μİ ĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ȓ ȞĮ
İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮĳĮȞȒ ıȣȞİȤȒ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ
İȣıĲȐșİȚĮȢ.
5.2.4

ȆȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ

ȈĲȠȣȢ įȚʌȜȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠ Ȓ ȩȤȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ:


ȃĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȠȪĲİ ıĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ.



ȃĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȘșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ İțĲȠȞȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ μȐȗĮ
ĲȠȣ.

1.

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 8). ĬĮ
ʌȡȑʌİȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RTI ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ) ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȡİȚȢ ĳȠȡȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ RTP ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ.
RTI > RTP

2.

18

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 8). ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
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ǹȣȟȐȞȠȣȞ ȩıȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ μİȚȫȞİĲĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RTM
ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȠȣ įȚʌȜȠȪ ĲȠȓȤȠȣ.
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ țĮȞȩȞİȢ İĳȩıȠȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ W/N İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ʌȐȤȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠ
Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȒ ĲȘȢ ȦȢ ĮȞȚıȩĲȘĲİȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ.
ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: İĳȩıȠȞ ȠȚ İıȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
ȠȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ
ȣįȡĮĲμȫȞ RDP ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıȣμʌȜȘȡȦμȑȞȠ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ȞĮ
İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ:
1/ RDP < 0,60 gr/m2 x h x mmHg
ȉȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: İĳȩıȠȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μİȜȑĲȘ.
3.

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ (ıȤȒμĮ 8).
ȅȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ʌȠȣ İʌİμȕĮȓȞȠȣȞ țȣȡȓȦȢ ıĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ:
1.

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ĮȡȞȘĲȚțȒ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ șİȡμȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ (μȐȗĮ țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ) ȦȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȂİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ μİȚȫȞİȚ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ĮȣȟȐȞİȚ ȣʌȩ ĲȚȢ
ĮȣĲȑȢ İȟȐȜȜȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ.

2.

Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ RDP țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ RDI, ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓıȠȣȞ ĲȘ įȚĮȤĮȚȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĲȘ įȚĮĲȘȡȒıȠȣȞ țȐĲȦ Įʌȩ
ʌĮȡĮįİțĲȒ ĲȚμȒ.
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ įȚĮșȑĲİȚ μİȖȐȜȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ǼĳȩıȠȞ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RTM ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ıȤȑıȘ
3 RTM > RTI + RTP
įİȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ įȚȐĲĮȟȘ
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑȤİȚ ȤĮμȘȜȒ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ǼȐȞ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ıȣȞșȒțȘ įȘȜĮįȒ İȐȞ İȓȞĮȚ
3 RTM < RTI + RTP
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȪȠ İʌȩμİȞȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ:
İȓĲİ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȠȣ ȣįȡĮĲμȠȪ
Ǿ ȡȠȒ ĲȠȣ ȣįȡĮĲμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȩıȠ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȩıȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
RTM țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ȥȣȤȡȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ.
ȅȚ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:


ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȠȜȪ ȥȣȤȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ –15 oC)
ǼȐȞ RTM < 0,086 m2 oC/w șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
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1/RDP + RDI < 0,06 gr/m2.h.mm.Hg


ȈĲȚȢ ʌȠȜȪ ȥȣȤȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȤȑıȘ
1/RDP + RDI < 0,015 gr/m2.h.mm.Hg

ȈȤȒμĮ 8
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 8
ȈĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ıȤȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ:


RTM Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ



RTǿ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ



RTP Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ



RDI Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ



RDP Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

2. İıȦĲİȡȚțȒ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
3. İʌȑȞįȣıȘ μİ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ
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īȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ĲȡİȚȢ ʌȓȞĮțİȢ ȠȚ ĲȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ,
įȚĮʌȑȡĮıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȦȞ țȣȡȚȠĲȑȡȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȐıİȦȞ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ įİȞ ĮșȡȠȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮʌİȡȐıİȚȢ ĮȜȜȐ ȠȚ ĮȞĲȚıĲȐıİȚȢ ıİ
įȚȐȤȣıȘ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ ĲȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ʌ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ
(II ıİ gr/m h mm Hg)

ȊȜȚțȩ

ȉȚμȑȢ ĲȠȣ II
İʌȓ 10 -5

ȅȚțȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȊȜȚțȩ

ȉȚμȑȢ ĲȠȣ II
İʌȓ 10 -5

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȉȠȓȤȦμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ĲȠȪȕȜĮ

900

ȆİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ

ȉȠȓȤȦμĮ μİ įȚĮĲȡ. ȉȠȪȕȜĮ

150

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

ȈțȣȡȩįİμĮ

300

9-12 Kg/m3

īȣȥȚıĮȞȓįİȢ

1000

13-16 Kg/m3

300

ȀȣȥİȜȦĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ 600
kg/m3

2000

17-20 Kg/m3

150

ǹıȕİıĲȩȜȚșȠȢ 2000 kg/m3

450

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȡμȓįĮ 30 Kg/m3

150-250

ǼʌȓȤȡȚıμĮ

800-360

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ μİ
İʌȚįİȡμȓįĮ 30 Kg/m3

90-120

ǹμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ

100-150

ǱțĮμʌĲȘ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ μİ țȜİȚıĲȑȢ țȣȥȑȜİȢ

ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ μİ ȣȖȡĮıȓĮ 8%

100

30-35 Kg/m3

ȀȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ

70

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ĳİȜȜȩȢ

ǹǼȇǹȈ

9000

100-150 Kg/m3

500

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ
(FOAMGLASS)

ǹμİȜȘĲȑĮ ĲȚμȒ

6000-8000
400

200

ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ȅȚ ĲȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȪȖțȡȚıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĲȘșİȓ μȚĮ ȖİȞȚțȒ ȚįȑĮ țĮȚ
ĲȠȪĲȠ ȖȚĮĲȓ ıĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ:
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Ș įȚȐȤȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȠȣȢ ĲȡȚȤȠİȚįİȓȢ ʌȩȡȠȣȢ, ȖȚĮĲȓ ıİ ĮȣĲȠȪȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ įİȞ
İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ȠȚ ȓįȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ μİ ĲȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ. ȉȠȪĲȠ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȠ ȩĲȚ Ș
İȞįȠİʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȐıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȜȜȐȗİȚ μİ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.



ȉȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘȞ μĮțȡȠįȠμȒ țĮȚ μȚțȡȠįȠμȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ Ƞ ȣįȡĮĲμȩȢ.



ȅȚ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ įȚȩȖțȦıȘȢ.



ȅȚ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ȉȚμȑȢ įȚĮʌȑȡĮıȘȢ ȣȜȚțȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ țĮȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǻȚĮʌȑȡĮıȘ gr/m2.h.mm.Hg
ǼʌȓȤȡȚıμĮ 15 mm

0,70

īȣȥȠıĮȞȓįĮ μİ ȤĮȡĲȩȞȚ 10 mm

1

ȀȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 5 ıĲȡȫıİȦȞ

0,1

ǹμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ 6-10 mm

0,1-0,2

ǹμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ 3-6 mm

0,06-0,1

ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ 12-22 mm

0,08-0,12

ȂȑĲĮȜȜĮ

0

īȣĮȜȓ

0

ǱțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ PVC

< 0,001

ĭȡȐȖμĮĲĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ e > 40 μ

< 0,001

ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 15 μ.

< 0,015

ǹıĳĮȜĲȠʌȓȜȘμĮ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

< 0,001

ĭȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ 100 μ.

0,002

ȆȓȞĮțĮȢ 3
ȉȚμȑȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ įȚȐȤȣıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ
ȊȜȚțȩ

RDP = e/n m2.h.mm Hg/gr

ȊȜȚțȐ İʌİȞįȪıİȦȞ
īȣȥȠıĮȞȓįİȢ μİ ȤĮȡĲȩȞȚ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm

1

ȀȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 8 mm

10

ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ 15 ȑȦȢ 22 mm ʌȐȤȠȢ

8-12

ȆȜȐțİȢ ĮμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠȣ 3,5 μİ 6 mm

10-30

ȋȦȡȓıμĮĲĮ

22

īȣȥȠʌȑĲĮıμĮ 10-30-10 mm

2

ȆȜȐțİȢ ȖȪȥȠȣ 50 mm

5

ȉȠȪȕȜĮ ȖȪȥȠȣ İʌȚȤȡȚıμȑȞĮ 50 mm
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ĭȪȜȜĮ Įʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ 50 mm

10

ĭȡȐȖμĮĲĮ ȣįȡĮĲμȠȪ
ȋĮȡĲȓ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ μİ ĮıĳĮȜĲȩ

50-60

ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 15 mm ʌȐȞȦ ıİ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ
ĭȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ > 50 mm

100
> 100

5.2.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȩȥİȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ (ȕȜ. ıȤȒμĮ 7)



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. ȅ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ țĮȚ Ș įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ĳȪȜȜĮ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ
μİμȕȡȐȞȘ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3). ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮșȫȢ Ș ȓįȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ
İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȩĳȣıȘ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ.



ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ įȩμȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ țȠȞȚȐμĮ įȩμȘıȘȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȜİȣȡȐ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲĮ įȐʌİįĮ, ĲĮ įİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ
ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȣțȞȩĲİȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȗȚȞİĲȚȫȞ, įİȞ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ĮȜȜȐ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ.

5.2.6
1.

2.

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ıİ
ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ĲȠȓȤȠȣȢ ȩȥİȦȞ
ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ İȓȞĮȚ:
Į.

ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȘ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ, Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȕ.

ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ, țȣȡȓȦȢ Įʌȩ
ĲĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ ıȪȞįİıȘȢ

Ȗ.

ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 μİ 3 cm țĮȚ Ș țĲȚıĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȠȪ ȞĮ İȓȞĮȚ
țĮșĮȡȒ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

į.

ȞĮ μȘȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ țȠȞȓĮμĮ Įʌȩ ĲȘ įȩμȘıȘ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ țİȞȠȪ

İ.

ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
įȩμȘıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȘ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ țİȞȩ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȗ.

Ƞ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȐȤȠȢ 20 cm țĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ įȡȠμȚțȒ įȩμȘıȘ
ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 35 cm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȘ İμĳĮȞȒ
ȜȚșȠįȠμȒ

ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
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ȍȢ ȣȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ:


ĭȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ



ĭȪȜȜĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ μİȖȐȜȘȢ ĮțĮμȥȓĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ĮȞȐȜȠȖĮ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȪȖȡĮȞıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ
ȖİĳȣȡȫıİȚȢ μİ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ



ĭȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ μȠȡĳȒȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĮʌȚıȦĲȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ ĮȣĲȒ
șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ, ȩĲȚ șĮ țȠȜȜȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĮĳȠȪ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ
ȕİȡȞȓțȚ țĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıİȚȡȐ ĲȠȪȕȜȦȞ șĮ țȠȜȜȘșİȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ ĲȘȢ ȒįȘ țȠȜȜȘμȑȞȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
5.2.7

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ĲȠȓȤȦȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȣȡȩμİȞȦȞ ȣĮȜȠıĲĮıȓȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ μİ İʌȚʌȜȑȠȞ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ĳȪȜȜȠ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ ıĲİȡİȠȪμİȞȘȢ μȘȤĮȞȚțȐ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ
ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıȘμİȚĮțȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ
ʌȡȠȢ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.

5.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ

5.3.1

ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ

1.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ μȘ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ĲȠȓȤȠȣ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
20 cm țĮȚ 35 cm ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜȚșȠįȠμȒ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İʌȓȤȡȚıμĮ.

2.

ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ İȟȦĲİȡȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ȩĲĮȞ ĲȠȓȤȠȚ
İțĲİșİȚμȑȞȠȚ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ, ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ μİ İȚįȚțȠȪȢ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ Ȓ
ĲıȚμİȞĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ.

3.

Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȓȤȠȣ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ ĮȞȦμĮȜİȚȫȞ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌȓȤȡȚıμĮ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȚįȓȦȢ ıİ İțĲİșİȚμȑȞȠȣȢ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ĲȠȓȤȠȣȢ.

5.3.2
1.

24

ȊȜȚțȐ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
ȍȢ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:


ȆȜȐțİȢ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒ įȚȐȤȣıȘȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.



ȆȜȐțİȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ȩȥȘ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ
ȩȥȘ ĳȑȡȠȣȞ ĳȪȜȜȠ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ʌȐȤȠȣȢ İțȐıĲȘ 12,5 mm ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Ȓ ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ Ȓ
ȐȞșȣȖȡİȢ.
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2.

3.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ:


ȅ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ țĮȚ ıĲȡȦĲȒȡİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ
ȫıĲİ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ȞĮ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țİȞȐ. ȉİȜȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ μȠȞȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ İțȐıĲȘ 12,5 mm ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Ȓ
ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ Ȓ ȐȞșȣȖȡİȢ.



Ǿ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ İʌȚțĮȜȠȪȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠȞȓĮμĮ țȩȜȜĮȢ μİ ĲȘȞ ȩȥȘ ĲȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ.

ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıȣȞĮȞĲȐ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȠȣȢ ȜĮμʌȐįİȢ
μȑȤȡȚȢ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ ĲȚȢ ȥİȣįȠțȐıİȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȥİȣįȠțȐıĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȐıĮȢ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ʌȜȐĲȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȜĮμʌȐ, ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ıȣȞ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțĮĲȠıĲȐ.

5.3.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ Įʌȩ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ ĲȘȞ
įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.1 țĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĳȪȜȜĮ
ȐȞșȣȖȡȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ıțİȜİĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ, Ƞ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ țĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ İʌȑȞįȣıȘ.

5.4

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȕĮȡȚȐȢ įȠμȒȢ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ıĲĮ țİȞȐ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȆĮȡȩμȠȚȠȚ ĲȠȓȤȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȖțȘ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȫȡȠ İʌȚĳȐȞİȚȐ
ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ ʌȠȣ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ
ıȣȞįİĲȒȡȚȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.2 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȚșĮȞȑȢ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.

5.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȟȘȡȒȢ įȩμȘıȘȢ İȜĮĳȡȚȐȢ įȠμȒȢ

ȆĮȡȩμȠȚȠȚ ĲȠȓȤȠȚ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ:
1.

Ȃİ țȠȚȞȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ țȠȚȜȠįȠțȫȞ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ μİ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ
ıțȜȒșȡİȢ ȟȪȜȠȣ, İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ țĮȚ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
Įʌȩ ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ
įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.

2.

ǹʌȩ İȚįȚțȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ, İıȦĲİȡȚțȒ
İʌȑȞįȣıȘ μȠȞȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ țĮȚ μİ İıȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ. ȆȐȞĲȠĲİ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȚĮʌȞȑȠȣıĮ
μİμȕȡȐȞȘ (İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ) μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ İȖțȜȦȕȚıșİȓ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩĲȚ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-0202.
ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȠʌȩĲİ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ
ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ İʌȓıȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ μȩȞȦıȘȢ,
șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, İȚıȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȞĮ
İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮμȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲȠȢ
țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. Ȇ.ǻ. 4-7-79 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 362 ǻ)
2. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)
3. ETAG 004
Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite
Systems (ETICS)
4. EEC 89/106

Constructions Product Directive

5. GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive
6. GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive
7. ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
8. ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19
9. KENAK

ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

10. AFNOR NF P 10202/1985, DTU 20.1īĮȜȜȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ: Parois et murs en maçonnerie
de petits elements.
11. Règles TH-U Détermination du coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les
parois.
12. Ǽȁȅȉ 1415 Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings - ȀȫįȚțĮȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
13. Ǽȁȅȉ EN ISO 7345
Thermal insulation - Physical quantities and definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
14. Ǽȁȅȉ EN ISO 9251 Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials Vocabulary - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ
15. Ǽȁȅȉ EN ISO 9288 Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and
definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
16. Ǽȁȅȉ EN ISO 9346 Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ μȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
17. Ǽȁȅȉ EN1227
Thermal insulation - Materials, products and systems - Vocabulary -ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȊȜȚțȐ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ
18. Ǽȁȅȉ EN 1258
Expanded perlite for loose fill insulation -- ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ (ȤȣįȒȞ) ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
19. Ǽȁȅȉ EN 1602
Thermal insulating products for building applications - Determination of the
apparent density - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
20. Ǽȁȅȉ EN 1603/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity) ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50% ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)
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21. Ǽȁȅȉ EN 1604/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ
22. Ǽȁȅȉ EN 1605/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
23. Ǽȁȅȉ EN 1606/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıμȠȪ μİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ
24. Ǽȁȅȉ EN 1607
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength perpendicular to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
25. Ǽȁȅȉ EN 1608
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength parallel to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
26. Ǽȁȅȉ EN 1609/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ
țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ.
27. Ǽȁȅȉ EN 13162 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
28. Ǽȁȅȉ EN 13163 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
29. Ǽȁȅȉ EN 13164 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
30. Ǽȁȅȉ EN 13165 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane
foam (PUR) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
31. Ǽȁȅȉ EN 13166 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic
foam (PF) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
32. Ǽȁȅȉ EN 13167 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
33. Ǽȁȅȉ EN 13168 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
34. Ǽȁȅȉ EN 13169 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ (EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
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35. Ǽȁȅȉ EN 13170 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
36. Ǽȁȅȉ EN 13171 E2 Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre (WF)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
37. Ǽȁȅȉ EN 13172 E2 Thermal insulating products - Evaluation of conformity - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
38. Ǽȁȅȉ EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and
width - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ
39. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
40. Ǽȁȅȉ EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ
41. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ șȜȓȥȘ
42. Ǽȁȅȉ EN 12085 Thermal insulating products for building applications - Determination of linear
dimensions of test specimens - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ
43. Ǽȁȅȉ EN 12086 Thermal insulating products for building applications - Determination of water
vapour transmission properties - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ
44. Ǽȁȅȉ EN 12087/ǹ1 Thermal insulating products for building applications - Determination of long
term water absorption by immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ İμȕȐʌĲȚıȘ
45. Ǽȁȅȉ EN 12088 Thermal insulating products for building applications - Determination of long term
water absorption by diffusion - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ μİ įȚȐȤȣıȘȢ
46. Ǽȁȅȉ EN 12089 Thermal insulating products for building applications - Determination of bending
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ
47. Ǽȁȅȉ EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ
48. Ǽȁȅȉ EN 12091 Thermal insulating products for building applications - Determination of freezethaw resistance - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ıĲȘ ȥȪȟȘ-ĮʌȩȥȣȟȘ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ
İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ, ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ
ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ȣʌȩ țȜȓıȘ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȅ.Ȉ. Ȓ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡȩʌȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

ȉȠȣ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮȚ Ș șȑıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

-

ȉȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ȖȚĮ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ μİĲĮȟȪ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ țĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȦȢ țĮȚ
μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.

-

ȉȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ
țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ.

ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ:
-

ȈȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ <0,065 W/m o K

-

ĬİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ

R > 0,05 m 2 o K/W

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ μİȜȑĲȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ 1415

Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings - ȀȫįȚțĮȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
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Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ - țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȀĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ țȦįȚțȠȓ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1.1

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ ȣĳȒ

(ȕȜȑʌİ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǿǿ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415)
Į)

ȕ)

ȈȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıİ ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (AR)

-

ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ĳȪȜȜĮ (M - PS)

-

ĳȪȜȜĮ ȤȣĲȒȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (E-PS Ȓ B-PS)

-

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (X-PS)

-

ȆȠȜȣoȣȡİșȐȞȘ (PUR)

-

ȆȠȜȣȧıȠțȣĮȞoȣȡȚțȩ (PIR)

ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ
-

Ȗ)

4.1.2

ĭİȜȜȩȢ (ICR)

ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ
-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĮȞȩȡȖĮȞİȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȓȞİȢ (EPB)

-

ȁȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ (MW)

-

ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ (MW)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2.1 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-03-06-02-01 ʌȡȫĲȠȣ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
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4.1.3

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ

ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ ȚįȓȦȢ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȈĲȑȖİȢ, ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.3 ĲȠȣ
ʌȡȫĲȠȣ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
4.1.4
Į)

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ
ȊȜȚțȐ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.

ȕ)

ȊȜȚțȐ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ ıİ ĳȪȜȜĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ KRAFT,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:

Ȗ)

-

ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)

-

ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȊȜȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (İȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

į)

ǿȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:
-

ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

4.2

ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, KRAFT, ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ, ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ
Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ
(ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (μȘȤĮȞȚțȑȢ, ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘμȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ
ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȫĲȠ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-03-06-02-01 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.

4.3

ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ țİȡĮμȠıțİʌİȓȢ ıĲȑȖİȢ ʌȡȑʌİȚ țȣȡȓȦȢ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȘ įȚĮʌȩĲȚıȒ ĲȠȣȢ μİ ȞİȡȐ, Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ
ȩĲĮȞ İʌǯ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ĲȠȣȢ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
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©

Ǽȁȅȉ

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȈȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
2.3.3) ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
-

ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ

-

ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ

-

ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ
İȞįȚȐμİıȠ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ.

Ȓ ȤȦȡȓȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ.
4.3.2

ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 țĮȚ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ țĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıșİȓ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ
įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
1.

ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ İĳ’ ȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȠȪ.

2.

ǹʌȩ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȠʌȑȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 100
ȑȦȢ 120 ĮȞȐ m2) ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.3.3

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĲȪʌȠȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ:
-

ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ.

-

ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıȐȖİĲĮȚ ĮȑȡĮȢ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 μİ 80 m2 țĮȚ Ƞ įİȪĲİȡȠȢ ȑȞĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.3.4

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ

ȆȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ.
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4.3.5

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ȆȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2

ȉȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ ĲȠȣ Įʌȩ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ) Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
4.3.6

ȂİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ǼȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚİȜİȪıİȦȢ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
4.3.7

ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ, ȠʌȜȚıμȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ, İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠȡȩĳȠȣ ʌȠȣ İʌȚıĲİȖȐȗİĲĮȚ μİ țİȡĮμȠıțİʌȒ ıĲȑȖȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲĮ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ ıĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ
ĮȣĲȠȓ įİȞ ĮȞȒțȠȣȞ ıİ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȠ ȟȪȜȚȞȠ ȗİȣțĲȩ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİμĮ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ
ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ĲĮ ȞİȡȐ ĲȠȣ.
4.3.8

ȄȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ ĮȞȐμİıĮ ĮȣĲȫȞ, İʌȓ ĲȦȞ
İȜțȣıĲȒȡȦȞ Ȓ ĮȞȐμİıĮ ĮȣĲȫȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȉȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
-

ǹʌȩ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ıĮȞȓįİȢ ȜİȣțȒȢ Ȓ ıȠȣȘįȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

-

ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ

-

ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ȑȤȠȣȞ İμʌȠĲȚıĲİȓ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ μȣțȒĲȦȞ țĮȚ
ȟȣȜȠĳȐȖȦȞ İȞĲȩμȦȞ.
4.3.9

ǻȚȐĳȡĮȖμĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ İȪțĮμʌĲȠȣ Ȓ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȩμȩȞȦıȘ Ȓ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȟȪȜĮ, ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ʌȜȐțĮ ȅ.Ȉ.),
ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ ȗȫȞİȢ (ıĲȡȫıİȚȢ) μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ:
-

ȅȚ İıȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

-

ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

-

Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ)

-

ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ȞİȡȫȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
ȣįȡȠȡȡȠȑȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İȓĲİ:
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-

ǹʌȩ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȓȦȞ

-

ǹʌȩ μȚțȡȒ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌȩ ȜȚȫıȚμȠ ĲȠȣ ȤȚȠȞȚȠȪ ʌȠȣ ʌȑȡĮıİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ μİ ĲȠȞ ȐȞİμȠ Įʌȩ ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ
țİȡĮμȚįȓȦȞ

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ İȓȞĮȚ:
-

Ǿ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȠʌȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȚȢ țĮĲȫĲİȡİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ.

-

Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ İʌȓ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
ȣįȡȠȡȡȠȑȢ (ȜȠȪțȚĮ).

1.

ȊȜȚțȩ İȪțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞİȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ȕȐȡȠȣȢ 500
gr/m2 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȟȪȜȚȞȠȣ ȗİȣțĲȠȪ Ȓ İʌȓ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įȠțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȅ.Ȉ. ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ
ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 90 cm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ȐȞİıȘȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ İʌȚțİȡȐμȦıȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ĮȣĲȩ įȚȐĳȡĮȖμĮ, ĮȜȜȐ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȠ μİ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĮțȜȐĲĮȚ Ș
ȣʌȑȡȣșȡȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ.

2.

ȊȜȚțȩ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ Ȓ țĮȚ ȣĮȜȠȪĳĮıμĮ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ țĮȡĳȦĲȒȢ țĮȚ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ țȠȜȜȘĲȒȢ
İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ-Ȓ Įʌȩ μİμȕȡȐȞİȢ PVC Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ μİμȕȡȐȞȘ ĲȠȣ İȪțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȁȩȖȠȚ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ įȪȠ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ȠȚ ȗȫȞİȢ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ:
1.

ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ
ȈĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠȡȡȠĳȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣȢ ȣȖȡĮıȓĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ Įʌȩ ʌĮȖİĲȩ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ
ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 18%.
ȈȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȦȞ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȦȞ ʌȩȡȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ
ıȣȞȠȜȚțȩ ȩȖțȠ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
ȂȚĮ ȐȜȜȘ İʌȓʌĲȦıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ȣȖȡĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ȩĲĮȞ Ș μȐȗĮ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ʌİȡȚȑȤİȚ țȩțțȠȣȢ ȐȞȣįȡȠȣ ĮıȕȑıĲȠȣ, ȠʌȩĲİ ĲȩĲİ șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ĲȠʌȚțȑȢ ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĳșȐıȠȣȞ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
ȉĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ țĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

2.

ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ȈĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 15% įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ
ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ:
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Į.

ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ μȪțȘĲİȢ (meriulus domesticus) ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȡȪʌİȢ
ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ ĲȠȣȢ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ (ȑʌȚʌȜĮ,
ȣĳȐıμĮĲĮ, ȤĮȡĲȚȐ ĲĮʌİĲıĮȡȓĮȢ).

ȕ.

ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ȜİȣțȠȪȢ ĲİȡμȓĲİȢ (ĳȣȖȩĳȠĲȠȣȢ) ȩĲĮȞ ĲȠ ȖȪȡȦ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȑįĮĳȠȢ ȑȤİȚ
ĮʌȠȚțȓİȢ ĲİȡμȚĲȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ȕĮıȚțȒ ĲȠȣȢ ĲȡȠĳȒ İȓȞĮȚ Ș țȣĲĲĮȡȓȞȘ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ.

Ȗ.

ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȠμȑȞȦȞ ȕȑȜȘ țȐμȥİȦȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ μİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ
ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, μİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĲȐıİȚȢ, țĮȚ ȜȩȖȦ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ μİȓȦıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ
ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ.

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȕȑȜȠȣȢ țȐμȥİȦȢ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıĲȘ șȡĮȪıȘ
ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ıĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ĲİȞĲȦμȑȞȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȘȢ ȩȜȘȢ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ
ĲȦȞ țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ǼȐȞ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĮȣĲȠȓ įİȞ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ șĮ ʌİȡȞȐȞİ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ
įȚĮʌȑȡĮıȘ İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠȡȩĳȠȣ țĮȚ
ıĲİȖĮȞȒ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ.
3.

ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ȅȚ ȟȪȜȚȞİȢ țİȡĮμȠıțİʌİȓȢ ıĲȑȖİȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȚȢ
ȥȣȤȡȑȢ ıĲȑȖİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,
țȣȡȓȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μȚĮȢ
ĮİȡȚȗȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ μİ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĮȑȡĮ.
ǹʌȠȣıȓĮ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ Įʌȩ
ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ μİȓȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ.

4.4

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 țĮȚ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ
ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ
ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ μȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.5

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ
ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ Ȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.
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4.6

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȀȡȚĲȒȡȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ įȚĮĲȐȟİȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5)
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȚȢ țİȡĮμȠıțİʌİȓȢ ıĲȑȖİȢ, ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ:
-

ȉȠȣ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȤȫȡȦȞ

-

ȉȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȘȢ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ

-

-

-

-

ȆȐȞĲȠĲİ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ:
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ) țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌȜȑȠȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ șȑıȘ ȦȢ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ (İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ) ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȤȫȡȦȞ.
ȆȡȩȕȜİȥȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ȗȦȞȫȞ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
-

ǼʌȚțİȡȐμȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ

-

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ȥȣȤȡȒ ıĲȑȖȘ)

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ
ĲȦȞ ıĲİȖĮıμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȆȡȩȕȜİȥȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȦȞ μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȪȠ țȡȚĲȒȡȚĮ, ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ȅμȐįİȢ ǻȚĮĲȐȟİȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ:
-

ȅμȐįĮ ǹ: țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȠȢ, μİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
-

-

-

ǻȚȐĲĮȟȘ 2Ș, ıȤȒμĮ 2: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮȜȜȐ
İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ μİ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ İʌȓ ȟȪȜȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İįȡĮȗȠμȑȞȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ
(ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ĲİȖȓįİȢ).

ȅμȐįĮ Ǻ: țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ȩȡȠĳȠȢ μİ ĳȑȡȠȣıĮ ȟȪȜȚȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȑȖȘȢ
-

12

ǻȚȐĲĮȟȘ 1Ș , ıȤȒμĮ 1: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ ȟȪȜȚȞĮ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮμİȓȕȠȞĲİȢ) İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ.

ǻȚȐĲĮȟȘ 3Ș, ıȤȒμĮ 3: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ.

İʌȓ

ȟȪȜȚȞȘȢ

İʌȑȞįȣıȘȢ

(ʌȑĲıȦμĮ)
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-

ȅμȐįĮ ī: μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ȩȡȠĳȠȢ μİ ĳȑȡȠȣıĮ ȟȪȜȚȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȑȖȘȢ
ǻȚȐĲĮȟȘ 4Ș, ıȤȒμĮ 4: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ İʌȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ Ȓ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ.

-

İʌȓ

ȟȪȜȚȞȘȢ

İʌȑȞįȣıȘȢ

(ʌȑĲıȦμĮ)

ǻȚȐĲĮȟȘ 5Ș, ıȤȒμĮ 5: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ μȘ
țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ ȤȫȡȠȣ Ȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȒȢ.

-

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠĲİȜİȓ țĮĲȐ țȐʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ, ʌȐȞĲȠĲİ ȕȑȕĮȚĮ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȣĲȫȞ – ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ
ȩĲȚ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ İȐȞ įİȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ
țĮȚ Ș μİȜȑĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ.

6

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

6.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ

6.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ǻȚȐĲĮȟȘ ıİ ǻȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȠȡȚıμȑȞİȢ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ țĮȚ ȟȣȜȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ Ȓ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ.
ǲĲıȚ:
6.2.1

īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ıȤȒμĮ 1, ĲȠμȒ Į-Į)
șĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȃĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ μİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ȤȡȒıȘ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

2.

ȃĮ ȑȤȠȣȞ ıĲİȡİȦșİȓ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ țĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ țĮįȡȩȞȚĮ șĮ İȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 7 cm țĮȚ ȪȥȠȢ
țĮȚ 2 cm μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ μİĲĮȟȩȞȚȠ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 90 cm.

3.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 (ȕȜȑʌİ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȈȘμİȓȦıȘ 1, ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2.3.3 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0306-02-01 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȘȢ

13
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ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ, (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) țĮȚ İʌ’
ĮȣĲȠȪ ȞĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ țĮįȡȩȞȚĮ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ, țĮȚ
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ İȟ ȣʌĮȡȤȒȢ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ țĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȑȞĮ İȓįȠȢ ıțȐĳȘȢ.
6.2.2

īȚĮ ĲȘ įİȪĲİȡȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ıȤȒμĮ 2, ĲȠμȒ b-b)
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
6.2.3

īȚĮ ĲȘȞ ȉȡȓĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ıȤȒμĮ 3, ĲȠμȑȢ c-c țĮȚ d-d)
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ c-c ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ȑȞįİȚȟȘ 15 İʌȓ ĲȠȣ
ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.2.1-3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İț
ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ 15.

2.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ d-d ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İʌȓ ĲȠȣ țȐĲȦ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȑȞĮ İȓįȠȢ ıțȐĳȘȢ.

ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ:
-

-

6.2.4

ǼȓĲİ İȜİȪșİȡȠ İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ 15 Ȓ
ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ 12 Ȓ 15 ȩĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ
ıİ ĮȣĲȐ.
ǼȓĲİ țȠȜȜȘμȑȞȠ İʌȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ țĮȡĳȦșİȓıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ĲȑĲĮȡĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

(ıȤȒμĮ 4, ĲȠμȑȢ f-f țĮȚ g-g)
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ:
-

-

6.2.5

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ f-f ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ȑȞįİȚȟȘ 15 İʌȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ g-g ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ȆȑμʌĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

(ıȤȒμĮ 5, ĲȠμȑȢ i-i țĮȚ k-k)
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:
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1.

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ i-i ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.

2.

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ k-k ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ Ȓ
ȩȤȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ
ȤȫȡȦȞ.

6.3
6.3.1

ȊȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ ȆȡȫĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 1 ĲȠμȒ a-a)

1.

ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȓįȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ıĲİȡİȦșȑȞĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-03.

2.

ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȩʌȦȢ ĲȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ - ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

3.

ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
3Į. ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ıİ ĳȪȜȜĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İʌȓ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ.
3ȕ. ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ıİ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, țĮȚ
İȞȚıȤȣμȑȞĮ Ȓ ȩȤȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ĲȠȣ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.3 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ ĮİȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȑȖȘ
ȩʌȠȣ Ș șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Kc ıĲȠȞ ĮȑȡĮ.
ȉȠ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲĮ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ: Įʌȩ ĮʌȜȩ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 18 μȚțȡȫȞ, İȞȚıȤȣμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ μİ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȠ
ȤĮȡĲȓ ĲȪʌȠȣ KRAFT Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ țĮĲȐ
ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
3Ȗ. ĳȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.2.1 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ
ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 ).
3į. ĳȪȜȜĮ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ ȤȡȒıȘ ıȣμȕĮĲȒȢ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țȩȜȜĮ (ȣįȡȠįȚĮȜȣĲȒ) (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.1 ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈ).
3İ. ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ʌȜȒȡȦȢ ȩȜİȢ
ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȘȢ ĮțȩμĮ țĮȚ ĲĮ ıȩțȠȡĮ) İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.3.2 ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ).

6.3.2

īȚĮ ĲȘȞ ǻİȪĲİȡȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 2 ĲȠμȒ b-b) İĳ’ ȩıȠȞ

1.

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

2.

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

3.

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮȜȜȐ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ..
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ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ:
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ
įİȪĲİȡȘ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĮȞȐμİıĮ ıİ
μİĲĮȜȜȚțȩ İȚįȚțȩ ıțİȜİĲȩ (ĲȪʌȠȣ KNAUF) μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ įȚʌȜȫȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ
(ĮȞșȣȖȡȫȞ Ȓ ʌȣȡȐȞĲȠȤȦȞ).
ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ:

ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 15 ȑȦȢ 21 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȡİȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.1-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, țĮįȡȩȞȚĮ.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.1-2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03
6.3.3

īȚĮ ĲȘȞ ȉȡȓĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 3 ĲȠμȑȢ c-c țĮȚ d-d)

ȉĮ ȣȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.1-3
μİ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ.
1.

ȚıȤȪİȚ Ș ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6.3.1-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

2.

ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮʌȜȫμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ
ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ 15 (ĲȠμȒ c-c) Ȓ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ 12 (ĲȠμȒ d-d) ĮȣĲȩ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ
ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.

3.

ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ, ĮȣĲȑȢ İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ țĮȡĳȦșȑȞĲȠȢ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĳȪȜȜȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

6.3.4

īȚĮ ĲȘȞ ȉȑĲĮȡĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 4 ĲȠμȑȢ f-f țĮȚ g-g)

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ İʌȓ
ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ İȓĲİ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮİȡȚȗȩμİȞȘȢ ȗȫȞȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĮȞȓįȦμĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȪȞĮĲĮȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ μİ țȜȓıȘ <1% țĮȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘșİȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȖȚĮ İʌȓ ʌȜȑȠȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ. ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠʌȑȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ıĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
6.3.5

īȚĮ ĲȘȞ ȆȑμʌĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 5 ĲȠμȑȢ i-i țĮȚ k-k)

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ i- i ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μȩȞȠ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȩȜİȢ ȠȚ
İȞȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȞĮ țȜİȓıȠȣȞ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ.
ǼȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ įȠțȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİ ĳȪȜȜĮ
ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ʌȐʌȜȦμĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȐȞșȣȖȡȦȞ Ȓ ʌȣȡȐȞĲȠȤȦȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ.

2.

16

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ k-k ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȓıȘȢ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
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ĬĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm
μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȜĮĳȡȚȐ țȜȓıȘ.
ǼȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ įȠțȠȓ șĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ İʌȓıȘȢ μİ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȓįİĲĮȚ İȜĮĳȡȚȐ țȜȓıȘ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȠʌȑȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ıĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.

17
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(ǹ)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(25)

țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ
įȚȐĳȡĮȖμĮ (μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ)
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.min (İȜȐȤȚıĲȘ įȚĮĲȠμȒ 36/20)
ĲİȖȓįĮ
țĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

ȠʌȑȢ țĮȚ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĮİȡȚıμȠȪ

18
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©

Ǽȁȅȉ

ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǹ Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ȟȪȜȚȞȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ʌȑĲıȦμĮ) țȐĲȦșİȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ
ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ țĮȡĳȦșİȓ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, İʌȓ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ țȠȜȜȘșİȓ ĲȠ
ĳȡȐȖμĮ.
Ǻ ȉȠ ĳȡȐȖμĮ șĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ.
ī ȅμȠȓȦȢ șĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ, Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȐʌȜȦμĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
(ǹ) țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
(Ǻ) μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
(5) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ
(11) įȚȐĳȡĮȖμĮ (μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ)
(10) țĮȡĳȦĲȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
(13) ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.min (İȜȐȤȚıĲȘ įȚĮĲȠμȒ 36/20)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
(16) ȟȪȜȚȞȠ ʌȑĲıȦμĮ (ıĮȞȓįȦμĮ, țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, ĳȪȜȜĮ μȠȡȓȦȞ ȟȪȜȠȣ) (14) ĲİȖȓįĮ
(19) İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
(25) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
(27) ȠʌȑȢ țĮȚ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĮİȡȚıμȠȪ

20

31360
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

Ǽȁȅȉ

6.4
6.4.1

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ
ǼȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.
ȉȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȫĲȘȢ țĮȚ ǻİȪĲİȡȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Ȓ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȗİȣțĲȠȪ ĲȘȢ ȉȡȓĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ (ıȤȒμĮ 3 ĲȠμȒ d-d) Ȓ ĲȑȜȠȢ İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ
(ıȤȒμĮ 3 ĲȠμȒ c-c).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲİȞĲȦμȑȞȠ, țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘ ȖȡĮμμȒ ĲȘȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ țȜȓıȘȢ, țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ μİ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ țĮȡĳȚȐ μİ ĮȡȤȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
Įʌȩ ĲȠ țĮĲȫĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ 20 cm, ȠȚ İȞȫıİȚȢ İȓȞĮȚ İȓĲİ μİ ĮʌȜȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ,
İȓĲİ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ȠȡȚıĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ țȐȡĳȦμĮ ıĮȞȓįȦȞ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm
țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 36 mm, İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ Ȓ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘμĮĲȚıșİȓ Ș țȐĲȦ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȤȒμĮ 6) İȜĮȤȓıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.
Ȃİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ țȐșİĲĮ İʌȓ ĲȦȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Ș ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ
ĮİȡȚıμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ:
-

Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȠʌȫȞ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ ıĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ȗȫȞȘ țĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȠȞĲȐ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ȫıĲİ Ƞ İʌĮȖȩμİȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ȞĮ
țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ.

-

Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȠʌȫȞ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞȒșȦȢ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȚįȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȠ İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ıȣμȕȐȜȜİȚ țĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ
ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ șĮ ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

-

-

6.4.2

ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ Ș țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ (ȜȠȪțȚĮ) ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(ıȤȒμĮĲĮ7,8,9).
ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ȩʌȦȢ ʌĮȡȐșȣȡĮ, țĮĲĮʌĮțĲȑȢ, ĮȖȦȖȠȓ țĮʌȞĮȖȦȖȠȓ)
ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȚĮ İțĲȡȠʌȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ (ıȤȒμĮĲĮ 10 ȑȦȢ 13).
ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȣȞȐȞĲȘıȘ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ)
ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 14 ȑȦȢ 17 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠʌȚțȐ ȑȞĮ ȐțĮμʌĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ȤĮȜțȠȪ, ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, Ȓ țĮȚ ıĮȞȓįȦμĮ).
ǱțĮμʌĲĮ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ

ȉȠ ȐțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ İȪțĮμʌĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȚĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.3.8-2.
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6.4.3

©

Ǽȁȅȉ

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 20 mm μİĲȡȠȪμİȞȠ:
-

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ μİĲĮȟȪ țȐĲȦ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲİȖȓįȦȞ țĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ

-

ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ȗȫȞȘ μİĲĮȟȪ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

6.4.4

ǻȚĮĲȠμȑȢ ȠʌȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ

ȅȚ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȦȢ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȩȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ıİ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ.
ȅȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıİȢ įȚĮĲȠμȑȢ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȒμȚıȣ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ țĮĲȫĲİȡȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ȒμȚıȣ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ:
-

μİ 1/5000 ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ

-

μİ 1/300 ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ

ǼȚįȚțȐ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠȡȩĳȠȣ, ȠȚ
ȠʌȑȢ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ĮțĮĲȠȓțȘĲȠȣ ȤȫȡȠȣ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ 1/5000 ĲȘȢ ȦȢ
ȐȞȦ ȠȡȚȗȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
6.4.5

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ (ıȤȒμĮĲĮ
18,19,20)

ǵĲĮȞ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İıȦĲİȡȚțȒ
ȣįȡȠȡȡȠȒ (ȜȠȪțȚ) ȩʌȦȢ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 18,19,20 ĲȘȢ ȆȡȫĲȘȢ țĮȚ ȉȡȓĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ĲȩĲİ įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ șİȡμȒ ıĲȑȖȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ - ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮĲĮ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȒȢ ıĲȑȖȘȢ.
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(6)
(11)
(13)
(14)
(16)
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ȑȜĮıμĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ȣįȡȠȡȡȠȒ
įȚȐĳȡĮȖμĮ (μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm (ıĲȠ ıȤȒμĮ 16 țĮμʌȣȜȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ĲȠ ıĮȞȓįȦμĮ)
ĲİȖȓįĮ
(14.1) ĲİȖȓįĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ 14
ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
(28) μİĲȫʌȘ μİ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ
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(ǹ)
(Ǻ)
(11)
(12)
(13)
(14)
(14.3)
(16.1)
(23)
(52)
(53)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ĮȞĮįȚʌȜȠȪμİȞĮ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȚııȩμİȞĮ ĲμȒμĮĲĮ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ țĮʌȞĮȖȦȖȩ
įȚȐĳȡĮȖμĮ
(11.1) ʌȡȩıșİĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ȖȚĮ įȚȐĲĮȟȘ İțĲȡȠʌȒȢ
ĮμİȓȕȠȞ
(12.1) ʌȡȩıșİĲȠ įȠțȐȡȚ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
(12.2) ʌȡȩıșİĲȠ įȠțȐȡȚ
ıĮȞȓįĮ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȜİĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (13.1) ĲȐțȠȢ
ĲİȖȓįĮ
(14.2) ĲİμȐȤȚȠ ĲİȖȓįĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌİȡȚĲȣȜȓııİĲĮȚ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ
ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ 14.2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ȜȠȟȐ ȖȚĮ İțĲȡȠʌȒ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ
ıĮȞȓįȦμĮ įĮʌȑįȠȣ ıĲȠ ȜȠȪțȚ
țİȞȩ ĮİȡȚıμȠȪ
ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ

25

31365

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0,30 m d L d 1,00 m
(ȇ) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ >20%
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Ǽȁȅȉ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

Ǽȁȅȉ

(5) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭ.Ȋ.)
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ĲȠμȑȢ Į-Į
(10) ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ 46, Ș
ʌȡȫĲȘ țĮȡĳȦĲȒ, Ș įİȪĲİȡȘ țȠȜȜȘĲȒ)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
(13) ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ > 25 İʌȓ ĲȠȣ 12
(14) ĲİȖȓįĮ
(16) ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm

(17)
(18)
(27)
(46)
(47)
(49)
(50)

ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ 13 μİ ĮȜȜĮȖȒ țȜȓıȘȢ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ
İȓıȠįȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ıĳȘȞȠİȚįȒȢ ĲȐțȠȢ (ıİ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ)
țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm

ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0,30 m d L d 1,00 m
(ȇ) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ >20%
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

(5) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭ.Ȋ.)
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ĲȠμȑȢ Į-Į
(10) ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ 16 țĮȚ 50,
Ș ʌȡȫĲȘ țĮȡĳȦĲȒ, Ș įİȪĲİȡȘ țȠȜȜȘĲȒ)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
(13) ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ > 25 İʌȓ ĲȠȣ 12
(14) ĲİȖȓįĮ
(16) ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0,30 m d L d 1,00 m
(ȇ) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ >20%

28
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(17)
(19)
(20)
(22)
(27)
(47)
(49)
(50)

Ǽȁȅȉ

ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ 13 μİ ĮȜȜĮȖȒ țȜȓıȘȢ
İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȓıȠįȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ıĳȘȞȠİȚįȒȢ ĲȐțȠȢ (ıİ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ)
țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

6.5

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ

ȈĲĮ İʌȩμİȞĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ Įʌȩ 21 ȑȦȢ 51 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ
įȚȐĳȠȡİȢ ĲȠμȑȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȑȞĲİ įȚĮĲȐȟİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ
ıĲİȖȫȞ.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ, ĮȣĲȑȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1.

ıĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȩʌȠȣ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ, įȠțȠȓ), ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȣȞȒșȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.

2.

ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ (ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ) țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ μİ ʌȜȑȖμĮĲĮ ıȣȞșİĲȚțȫȞ
ȚȞȫȞ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ ĮȞȩȡȖĮȞĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ).

ǼʌİȚįȒ țĮȚ μİ ĲȚȢ įȪȠ șȑıİȚȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (ȚįȓȦȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ șȑıȘȢ) ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĲȠʌȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ, ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ
İıȦĲİȡȚțȐ, ȤȦȡȓȢ ĲȠȪĲȠ ȞĮ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ șĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: .Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ
įİȞ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİȚ ĲȚȢ ȖȡĮμμȚțȑȢ șİȡμȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĳșȐȞȠȣȞ ĲĮ 25 μİ 30% ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ
ĮʌȦȜİȚȫȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș İȣıĲȐșİȚĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ μİ ĲȠ İʌ’ ĮȣĲȒȢ İʌȓȤȡȚıμĮ įİȞ İȓȞĮȚ
İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ, İȓȞĮȚ ȞĮ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ.
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ǼȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İĳȩıȠȞ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
șİȡμȠμȠȞȫȞȠȞĲĮȚ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, țȠȞȚȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
(ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 İȕįȠμȐįİȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȩȞ ȣȖȡĮıȓĮ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȟİȡȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ĲĮ ıĲȡĮȖȖȓıμĮĲĮ İʌȩμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȜȪμμĮĲĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ
ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȫȞ ĲȠȣȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȞ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮ, μİ įȚĮĳȠȡȐ
μȓĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȆȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȜĮĳȡȐ μİĲĮĳȠȡȚțȐ μȑıĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ʌȐȞȦ
ıİ ĮțȐȜȣʌĲİȢ μȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıțȜȘȡȐ įȐʌİįĮ (ȟȪȜȚȞĮ μĮįȑȡȚĮ,
ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ țȜʌ.).
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ įȣıμİȞİȓȢ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0306-02-03.
ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȩʌȠĲİ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ
ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȆȡȚȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ, İȐȞ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, ıĲȘ μȐȗĮ țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ μİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țİȞȠȪ ȩʌȠȣ
ĲȩĲİ șĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ
μİĲȐȕĮıȘ.

9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

9.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

30

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ

Ǽȁȅȉ EN 863
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Ǽȁȅȉ

İȞįȣμĮıȓĮ

9.3

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲȠȢ
țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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(7) șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(10)
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
(21)
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
(22)
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
(25)
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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Ǽȁȅȉ

ȈĲȚȢ İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İʌȓʌİįĮ ĮİȡȚıμȠȪ: țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȚįȓȦȢ
ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌȠȡȫįİȢ, țĮȚ μİĲĮȟȪ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

(3)
(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(21)
(22)
(23)
(25)
(45)
(48)

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭ.Ȋ.)
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįȦμĮ ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm
ĲİȖȓįĮ
ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
ĮİȡȚȗȩμİȞĮ İȞįȚȐμİıĮ țİȞȐ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țİȡĮμȚįȚȫȞ
İȚįȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ĮμμȠȤȐȜȚțȠ

33

31373

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)
(47)

34

șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
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(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(21)
(22)
(25)

ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
įȚȐĳȡĮȖμĮ
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ İʌȓ ĲȠȣ 12 ȖȚĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣ
țİȞȠȪ
ĲİȖȓįĮ
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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(8)
(19)
(22)
(25)

ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮȞİȜțȣıĲȒȡĮȢ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(22) İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ

(25) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

42

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 7345 Thermal insulation - Physical quantities and definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9251 Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials Vocabulary - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9288 Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and
definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9346 Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ μȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

x

Ǽȁȅȉ EN 1227
Thermal insulation - Materials, products and systems - Vocabulary -ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȊȜȚțȐ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

x

Ǽȁȅȉ EN 1258
Expanded perlite for loose fill insulation -- ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ (ȤȣįȒȞ) ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 1602
Thermal insulating products for building applications - Determination of the
apparent density - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1603/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity) ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50% ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)

x

Ǽȁȅȉ EN 1604/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1605/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

x

Ǽȁȅȉ EN 1606/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıμȠȪ μİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 1607
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength perpendicular to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 1608
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength parallel to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 1609/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ
țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ.
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x

Ǽȁȅȉ EN 13162 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13163 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13164 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13165 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane
foam (PUR) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13166 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic
foam (PF) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13167 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13168 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13169 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ (EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13170 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13171 E2 Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre (WF)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13172 E2 Thermal insulating products - Evaluation of conformity - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and
width - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ șȜȓȥȘ
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x

Ǽȁȅȉ EN 12085 Thermal insulating products for building applications - Determination of linear
dimensions of test specimens - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 12086 Thermal insulating products for building applications - Determination of water
vapour transmission properties - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 12087/ǹ1 Thermal insulating products for building applications - Determination of long
term water absorption by immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ İμȕȐʌĲȚıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12088 Thermal insulating products for building applications - Determination of long term
water absorption by diffusion - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ μİ įȚȐȤȣıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 12089 Thermal insulating products for building applications - Determination of bending
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12091 Thermal insulating products for building applications - Determination of freezethaw resistance - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȥȪȟȘ-ĮʌȩȥȣȟȘ

x

Ȇ.ǻ. 4-7-79 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 362 ǻ)

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

AFNOR P 31-202-1/A2 DTU 40.21 - Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à
emboîtement ou à glissement à relief - Partie 1 : cahier des clauses techniques

x

AFNOR P 31-203 DTU 40.211 - Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à
emboîtement à pureau plat - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales (référence commerciale du DTU 40.211)

x

AFNOR P 31-204 DTU 40.23 - Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles plates de terre cuite Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 40.23)

x

AFNOR P 31-205 DTU 40.241 - Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal, suivi du cahier des clauses techniques et du cahier des clauses spéciales
(édition juin 90) - (Complété par l'ERRATUM D'OCTOBRE 1990)

x

AFNOR P 31-206 DTU 40.25 - Couverture en tuiles plates en béton - Cahier des clauses techniques
suivi du cahier des clauses spéciales

x

NF P 31-207 - DTU 40.24. Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 de la norme NF P31-207 de mai 1993
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ
ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh
reinforced synthetic coatings

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 17
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0602-04 «ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-02-04, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 30Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150103-06-02-01 țĮȚ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02, ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȪȞșİĲȦȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȠȞȫıȘȢ (ȈȈǼĬ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02

Thermal insulation of external walls -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13501-1

Fire classification of construction products and building elements. – Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests -- ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ
įȠμȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ įİįȠμȑȞȦȞ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıİ ĳȦĲȚȐ

Ǽȁȅȉ EN 13187

Thermal performance of buildings. Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes. Infrared method -- ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ
țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıİ ʌİȡȓȕȜȘμĮĲĮ
țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ μȑșȠįȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1
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3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

© Ǽȁȅȉ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ȠȚ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ μİ ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ, ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣȢ (șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ) ʌȠȣ ȣʌİȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ İȓĲİ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
țȠȜȜȘĲȩ, İȓĲİ / țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
3.1.1

ȈȪȞșİĲȠ ıȪıĲȘμĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȈȈǼĬ)



ȉĮ ȕĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș țȩȜȜĮ, ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
μİĲȐ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.



ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, İȓĲİ μİ țȩȜȜȘıȘ, İȓĲİ / țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ,
İʌİȞįȪİĲĮȚ μİ ȜİʌĲȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȠʌȜȚıμȩ İʌȓȤȡȚıμĮ țĮȚ ĳȑȡİȚ μȚĮ ıĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ (įȚĮĳȩȡȠȣ
ȣĳȒȢ țĮȚ ȤȡȫμĮĲȠȢ).



ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ İȚįȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲĮ
įȚȐĳȠȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ (ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȜĮμʌȐįİȢ, ʌȠįȚȑȢ, ʌȡȑțȚĮ, ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ țȜʌ.).



ǲȤİȚ ʌȡȠȠȡȚıμȩ ȞĮ ʌȡȠıįȫıİȚ ıĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ μȚĮ
İμĳȐȞȚıȘ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İʌȚșȣμȓİȢ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ) țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ ıȣμȕȐȜİȚ ıĲȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ.



ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮȚ ıİ ȞȑĮ țĮȚ ıİ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ țĲȚȡȓȦȞ.



ǻİȞ ıȣμμİĲȑȤİȚ ıİ țĮμȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ.



ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȚĮ μȑıȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1 m2K/W μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ, ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ țĮĲ
İȜȐȤȚıĲȠ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ
țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ.



ǹʌĮȚĲİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ, İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲĮ
ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ȈȈǼĬ.

3.1.2

ȊʌȩıĲȡȦμĮ

ȅ ȩȡȠȢ «ȣʌȩıĲȡȦμĮ» ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȑȞĮ ĲȠȓȤȠ ĳȑȡȠȞĲĮ Ȓ μȘ ĳȑȡȠȞĲĮ, ȞİȩțĲȚıĲȠ Ȓ ʌĮȜĮȚȩ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
İʌȓȤȡȚıμĮ, ȤȡȦμĮĲȚıμȩ Ȓ İʌȑȞįȣıȘ) Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ, Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ȓ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ) Įʌȩ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ, țȠȞĲȡĮʌȜĮțȑ
șĮȜȐııȘȢ, ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞĮ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ Ȓ /țĮȚ ȞĮ
ıĲİȡİȦșİȓ μȘȤĮȞȚțȐ ĲȠ ȈȈǼĬ.
3.1.3

ȀȩȜȜĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

(ȑȞįİȚȟȘ 2 ıȤȒμĮĲȠȢ 2)
8
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ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȡȘĲȚȞȠȪȤȠ ȣȜȚțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİ ȐȡȚıĲȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲĮ ıȣȞȒșȘ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
ǻȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ μȠȡĳȒ:


ȄȘȡȠȪ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȑĲȠȚμȠ ʌȡȠȢ ĮȞȐμİȚȟȘ μİ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ.



ȆȠȜĲȫįȘ, ȑĲȠȚμȘ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ, ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ ʌȡȠıșȒțȘ ȣȜȚțȠȪ.



ȆȠȜĲȫįȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȡȠıșȒțȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.



ȈțȩȞȘȢ ʌȡȠȢ ĮȞȐμİȚȟȘ μİ ȡȘĲȓȞİȢ.



ǹĳȡȫįİȢ ıİ ĳȚȐȜİȢ, ȑĲȠȚμȠ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ, İȚįȚțȒȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ.

3.1.4

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ, șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 1 m2 K/W. Ȃİ ȕȐıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĲȚμȒ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ. ȉȠ
ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲ İȜȐȤȚıĲȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀǼȃǹȀ ĮȞȐ țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ
İȓįȠȢ țĲȚȡȓȠȣ.
3.1.5

ȈĲȡȫıİȚȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

ȈȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
3.1.6

ȅʌȜȚıμȩȢ

(ȑȞįİȚȟȘ 5 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)
ȆȜȑȖμĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ Ȓ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ (ıʌȐȞȚĮ μİĲĮȜȜȚțȩ) İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ, ȕȐȡȠȣȢ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 145 gr/m2 μİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ
ĲıȚμİȞĲȠİȚįȫȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ țĮȚ İȚįȚțȒ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ȕȐıȘ ĲȘȢ ETAG 004.
3.1.7

ǺĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

(ȑȞįİȚȟȘ 4 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)
ȁİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 2 - 5 mm ĮȞȩȡȖĮȞȠȣ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȈȣȞȒșȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ μȠȡĳȒ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ țȩȜȜĮ.
3.1.8

ȈĲȡȫıȘ İμʌȠĲȚıμȠȪ (ĮıĲȐȡȚ)- İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕȐıȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ

(ȑȞįİȚȟȘ 6 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)
ȆȠȜȪ ȜİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĮȜțĮȜȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ.
3.1.9

ȉİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ

(ȑȞįİȚȟȘ 7 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)

9
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ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ (ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ-ȤȚȩȞȚ) țĮșȫȢ țĮȚ ȑȞĮȞĲȚ μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȫȞ țĮȚ
μȣțȒĲȦȞ, țĮȚ ıȣμȕȐȜȜİȚ ıĲȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ĲİȜİȓȦμĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ İμʌȠĲȚıμȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȒȢ ĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
Ȃİ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ țĮȚ Ș ȜİȓĮ Ȓ ȩȤȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ.
3.1.10 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
1.

ǺȪıμĮĲĮ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǻ2 DIN 4102) ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ μİ İȚįȚțȒ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ μȘ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.

2.

ȆȡȩıșİĲȘ ʌȜĮıĲȚțȒ ȡȠįȑȜĮ ȕȪıμĮĲȠȢ ȖȚĮ μĮȜĮțȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ) ĮȞșİțĲȚțȐ
ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.

3.

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ȕȪıμĮĲĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ

4.

ǺȪıμĮĲĮ μİ ȠʌȒ țĮȚ țĮȡĳȓ Ȓ ȕȓįĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȩȖțȦıȘ ĲȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.

5.

ǺȪıμĮĲĮ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ ʌȠȣ įȚȠȖțȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȓįĮ ȘȜİțĲȡȠȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4 mm
ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȑȞįİȚȟȘ
8 țĮȚ 9 ıȤȒμĮĲȠȢ 3).

3.1.11 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ȐȜȜĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȚȐ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ,


ǹʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 1 mm ʌȡȠȜĮțĮȡȚıμȑȞȠȣ Ȓ ȩȤȚ.



ǹʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ 8/18 ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 0,4 mm.



ǹʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 1 mm.

ǻȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ.
3.1.12 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȜĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 5, ıĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȡĮμμȚțȒȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ.
3.1.13 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮțμȫȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȠμȑȢ,


ǹȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ʌȜȑȖμĮ ȚȞȫȞ ȣȐȜȠȣ.



ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ 8/18 İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,4 mm.



ǿȞȫȞ ȣȐȜȠȣ.



ȆȜĮıĲȚțȑȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ʌȜȑȖμĮ ȚȞȫȞ ȣȐȜȠȣ.
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3.1.14 ǹȡμȠțȐȜȣʌĲȡĮ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ:


ȃĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĳȡȐȖμĮ Įʌȩ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.



ȃĮ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ ĲȣȤȩȞ țȚȞȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȐțȡȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.



ȃĮ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȜȚțȐ μİȖȐȜȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȦĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ȤȐȜȣȕĮ).



ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (țȡȠȪıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ).



ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

3.1.15 ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ Ȓ ĮțȡȣȜȚțȑȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ȤȘμȚțȐ
ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȩĲȚ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚțĮȜȣʌĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Ȓ İȚįȚțȑȢ
ĮĳȡȫįİȚȢ ĮȣĲȠįȚȠȖțȠȪμİȞİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ȕȐıȘ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ

ǵȜȠȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ ȠįȘȖȓĮ ETAG 004. H ȠįȘȖȓĮ ĮȣĲȒ İʌȓıȘȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓȗİȚ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮȣĲȠȪȢ
μİ ĲȚȢ ȠȣıȚȫįİȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (essential requirements) ʌȠȣ șȑĲİȚ Ș EEC/89/106 ȖȚĮ ĲĮ įȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ.
4.1.1

ǼȣıĲȐșİȚĮ

ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȚȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ ĮțȡĮȓĮ țȜȚμĮĲȚțȐ
ĳĮȚȞȩμİȞĮ (ȐȞİμȠȢ), Įʌȩ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ (ȩȤȚ ȩμȦȢ ıİ ȕĮȞįĮȜȚıμȠȪȢ μİ ĮȚȤμȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ),
ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȑʌİȚ Ș ıȪȞįİıȒ ĲȠȣ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ Ș İʌȑȞįȣıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȑĲȠȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ țĮȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȚıȤȪȠȞĲİȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ĮȞİμȠʌȓİıȘȢ).
4.1.2

ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȘȖȐȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȚıȤȪȠȞĲİȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȃ 13501-1.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Eȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
4.1.3
Į)

ȊȖȡȠșİȡμȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ȈĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ) țĮȚ ıĲȠ ȤȚȩȞȚ
ȆȡȑʌİȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ȈȈǼĬ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ μİĲĮȟȪ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȪ ȩʌȦȢ țĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ
ȤȚȩȞȚ (ȚįȓȦȢ ıțȩȞȘ ȤȚȠȞȚȠȪ).
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ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ȈȈǼĬ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ĲȠ
ȤȚȩȞȚ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞ
Įʌȩ ĮȣĲȐ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02
ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ įȚĮʌȩĲȚıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-01 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ).
ȕ)

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮȚ ȩʌȚıșİȞ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ
țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĲȚıĲȐıİȚȢ ıĲȘȞ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĮȑȡĮ).
ǹȚĲȓİȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıȣȞȒșȦȢ:


Ȃİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.



Ȃİ ĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣȢ, İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 7,5 gr/m3 ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ.

Ȃİ ĲȠ ȈȈǼĬ, ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȤȡȩȞȠ ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒ
ĮțȩμĮ țĮȚ ıİ ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȠȣ țȡȪȠȣ țĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
Ȗ)

ǹʌȠĳȣȖȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ
ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ μİ ȈȈǼĬ İȓȞĮȚ μȘįĮμȚȞȠȓ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȕȑȕĮȚĮ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ țĮȚ ȩĲȚ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
ȠȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

į)

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ
ȀĮȚ ȠȚ ȤĮμȘȜȑȢ țĮȚ ȠȚ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȈȈǼĬ,
ȠȪĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ μȘ ĮȞĲȚıĲȡİʌĲȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȑȢ țĮȚ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ
ĮʌȩĲȠμİȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İʌȓ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ĮʌȩĲȠμȘ ıțȓĮıȘ
ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ Ȓ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ țĮĲȩʌȚȞ șȣİȜȜȫįȠȣȢ ȕȡȠȤȒȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ıĲĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ
țĮȚ ıĲȚȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ.

İ)

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ İȟȠȚțȠȞȩμȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ
ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ȈȈǼĬ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμȕȐȜİȚ țĮȚ ıĲȘȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ İȟȠȚțȠȞȩμȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȞ ȤİȚμȫȞĮ țĮȚ ĲȠ
țĮȜȠțĮȓȡȚ.
ȅȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ țȐșİ μȠȡĳȒȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠʌȚțȫȞ įȚĮĳȠȡȫȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įİ ʌȡȩıșİĲİȢ İȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ, ȫıĲİ ĮȣĲȑȢ ȠȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ.
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ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ

ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ, ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȡȠȣıĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮĲȩμȦȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ țĮĲȠȓțȘıȘ.
Ǿ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ, ıİ ĲȣȤĮȓİȢ, ĮʌȡȩȠʌĲİȢ Ȓ İțȠȪıȚİȢ țȡȠȪıİȚȢ, μȘ ȑȞĲȠȞȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ , ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ μİ ȈȈǼĬ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 1) įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıĲȘȞ ȩȜȘ įȠμȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1- ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ

4.1.5

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ

ȆȡȫĲȘ

ǽȫȞȘ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȘ Įʌȩ ĲȠ țȠȚȞȩ ıĲȘȞ ıĲȐșμȘ İįȐĳȠȣȢ, ȣʌȠțİȓμİȞȘ
ıİ țȡȠȪıȘ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ıȫμĮ ĮȜȜȐ μȘ ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıİ μȘ țĮȞȠȞȚțȒ ȤȡȒıȘ.

ǻİȪĲİȡȘ

ǽȫȞȘ İțĲİșİȚμȑȞȘ ıİ țȡȠȪıȘ (ȤĲȣʌȒμĮĲĮ Ȓ İțıĳİȞįȩȞȘıȘ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ) ȦȢ
İʌȓ ĲȠ ʌȜİȓıĲȠȞ ȑȞĲȠȞĮ, ĮȜȜȐ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȠȚȞȠȪ, ȩʌȠȣ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ, Ȓ ıİ ȤĮμȘȜȩĲİȡİȢ ıĲȐșμİȢ, ȩʌȠȣ Ș
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌĮ μİ ĮȓıșȘμĮ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢ.

ȉȡȓĲȘ

ǽȫȞȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ țĮĲĮıĲȡĮĳİȓ Įʌȩ ıȣȞȘșȚıμȑȞİȢ
țȡȠȪıİȚȢ Įʌȩ ȐĲȠμĮ Ȓ Įʌȩ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ (İțıĳİȞįȩȞȘıȘ).

ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ

ȅȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ȩʌȦȢ ıȣıĲȠȜȑȢ, İȡʌȣıμȩȢ, įȚĮıĲȠȜȑȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȦȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ
ȩȜȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȚĮ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ.
4.1.6
Į)

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İȪțȠȜȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ
țĮȞȠȞȚțȒȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȠȣȢ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ:
1.

ǵȜĮ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ įİȞ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İȪțȠȜĮ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠ-ȤȘμȚțȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ, ȜȠȖȚțȐ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ȦȢ
İʌȓ ĲȠ ʌȜİȓıĲȠȞ ĮȡȖȑȢ İȞįȠ-ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
ǹȣĲȑȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȚȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ, ĲĮ ȣȜȚțȐ: șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ,
İʌȑȞįȣıȘȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țȩȜȜȘıȘȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

ȕ)

2.

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ, ȫıĲİ ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ ıİ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȤȡȒıȘȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ
(ıĲİȖȞȒ, ȣȖȡȒ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȜȣĲȚțȒ) Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, țȡȣʌĲȩȖȡĮμμĮ (μĮȞȚĲȐȡȚĮ, ȕȡȪĮ) ʌȠȞĲȓțȚĮ.

3.

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ.

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ǵȜȠȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 4.1.1 ȑȦȢ 4.1.5 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȣȟȠμİȚȫıİȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ

13

31398

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

© Ǽȁȅȉ

ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ
μİĲĮȕȠȜȑȢ.
4.1.7

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

Ǿ ĲİȜȚțȒ ȩȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲȚȢ ʌȡȠıșȒțİȢ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
țĮȜȪȥİȚ įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
4.1.8

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ μİ ȈȈǼĬ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
(ĲȠȓȤȠȚ ʌȜȘȡȫıİȦȢ-ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ) ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ,
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ İȟȦĳȪȜȜȦȞ (ıȚįİȡȚțȐ μĮıțȠȪȜȦȞ), ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȞȠȚȖȩμİȞȦȞ İȟȦĳȪȜȜȦȞ
ȖİȡμĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȠʌȚțȒȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȠȪĲİ ĮȚĲȓĮ įȚȩįȠȣ
ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȑșȠįȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
4.1.9

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ȖȦȞȚȫȞ, ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ μİ țȐııİȢ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ
țĮȚ ıĲȚȢ İʌĮĳȑȢ μİ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ įȐʌİįĮ İȟȦıĲȫȞ

ȉĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıȘμİȓĮ.
4.1.10 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
īȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ ȈȈǼĬ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ ȩȥȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ țĮȚ
ʌİȡȚȠįȚțȐ țȐșİ ʌȑȞĲİ μİ įȑțĮ ȤȡȩȞȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȠȪ, țĮȚ ĮμȑıȦȢ İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȜȘȖȦșİȓ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ ȕĮȞįĮȜȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ.
ȈĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮȡμȠȜȠȖȒıİȚȢ μİ μĮıĲȓȤİȢ ȚįȓȦȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
İțĲİșİȚμȑȞİȢ țĮȚ ıȣȡȡȚțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.

4.2

ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ (ȈȈǼĬ) țĮȚ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓĮ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ǼʌȓıȘȢ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ
ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG
ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ
ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ
ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code
ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ Ș ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȈĲȘȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȈȈǼĬ ȗȘĲİȓĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ETAG 004.
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȦȞ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ țĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȓțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) ĲȠȣ ȈȈǼĬ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ Įʌȩ ĮȡμȩįȚȠ ȀȠȚȞȠʌȠȚȘμȑȞȠ ĭȠȡȑĮ.
Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ıĮĳȫȢ ĲȠ ȈȈǼĬ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ (ʌİȡȚȖȡĮĳȒ – ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ).
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4.2.1

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ȅȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ, İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ, ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ țȜʌ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ İȚįȚțȒ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) Ȓ ıĲȘȞ Ǽȉǹ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
4.2.2

ǼμĳȐȞȚıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȅμȠȚȠȖİȞȒȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ İʌȚįİȡμȓįĮȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
4.2.3

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘȢ G țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲμȘıȘ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡĮȖȡ. 6.2.4.2 ĲȘȢ ǼȉAG 004)
īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ įȡȐıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ Ș țȣȡȚȩĲİȡȘ ĮȚĲȓĮ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲμȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ETAG 004.
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ μȑĲȡȠ G:


ĮȣȟȐȞİȚ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȣĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.



μİȚȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ.

4.2.4

Ǿ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1 m2K/W (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004) țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ. ǼʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ȓıȘ 0,02 m2K/W.
ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ:
ǻx = xp . n
ȩʌȠȣ
xp, İȓȞĮȚ Ș ĲȠʌȚțȒ İʌȚȡȡȠȒ ĲȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘȢ șİȡμȚțȒȢ ȖȑĳȣȡĮȢ Įʌȩ ȑȞĮ ȕȪıμĮ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
n, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ĮȞȐ m2
4.2.5

Ǿ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ) ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

Ǿ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ țĮȚ ĲİȜȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004
4.2.6

Ǿ ĮʌȠĳȣȖȒ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ȩʌȚıșİȞ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

īȚĮ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȡȩμȠȚȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ıȤȑıȘ:

31
(WRXHSLFUȓVPDWR9 )
e
t 50m 1
3 2THUPRPRQZVK9
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ȩʌȠȣ Ȇ1 İȓȞĮȚ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

Ȇ2 İȓȞĮȚ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
e ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
(ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ȕȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
4.2.7

Ǿ ĲȡȚȤȠİȚįȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ

Ǿ ĲȡȚȤȠİȚįȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004.
4.2.8

Ǿ ȣȖȡȠșİȡμȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

Ǿ ȣȖȡȠșİȡμȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG
004.
ȆȡȑʌİȚ țĮĲȩʌȚȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
İʌȓȤȡȚıμĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ Ȓ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĮȣĲȫȞ ĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ:


ĳȠȣıțȐȜȚĮıμĮ Ȓ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ.



ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.



ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.



ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.

4.2.9

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ μİ țȩȜȜȘıȘ ȈȈǼĬ

ȉȠ ȩȜȠ șȑμĮ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȠȜȜȘĲȩ țĮȚ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ, ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ, ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ μȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ
țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıȘμİȚĮțȫȞ țȠȜȜȒıİȦȞ, ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
1.

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004.

2.

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ETAG 004. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004.

3.

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004.

4.2.10 ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮĲȩʌȚȞ ȖȒȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.7.1 ĲȘȢ ETAG 004)
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ʌȡȩıĳȣıȘ țĮĲȩʌȚȞ ȖȒȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004
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4.2.11 Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įȠțȚμȓȦȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004 ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ:


ȟİțȠȣμʌȫμĮĲȠȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ



ıĲĮĲȚțȒȢ ĮʌȩıʌĮıȘȢ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ



ĮʌȩıʌĮıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȣʌȩ ĲȘ įȣȞĮμȚțȒ įȡȐıȘ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ İȓĲİ İȓȞĮȚ țȠȜȜȘĲȩ, İȓĲİ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ
μȘȤĮȞȚțȐ.

4.2.12 Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ETAG 004. ȆĮȡȩμȠȚĮ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟȑĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲĮ İʌȩμİȞĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ:


ĲȠ ȈȈǼĬ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȦμȑȞȠ μȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ țȩȜȜȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 20%.



ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ Ǽ.d İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 50000 N/mm ȩʌȠȣ Ǽ, ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ, țĮȚ d, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.



ĲȠ ȈȈǼĬ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ĲȦȞ 10 m.



ĲȠ ȈȈǼĬ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ μȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 120 mm.



ĲȠ ȈȈǼĬ ȑȤİȚ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ μİ μȚĮ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȩĲĮȞ ȣʌȠıĲİȓ įȠțȚμȑȢ
İĳİȜțȣıμȠȪ ıİ įȠțȓμȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5.4.1 ĲȘȢ ETAG 004 įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȡȦȖμȑȢ
ʌȜȐĲȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 0,2 mm.



ĲȠ ȈȈǼĬ įȚĮșȑĲİȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ İȜİȖμȑȞİȢ ȠȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ țȩʌȦıȘ.

ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȩʌȚȞ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.4.2.1 ĲȘȢ ETAG 004 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ įȚȐȖȡĮμμĮ ĳȠȡĲȓȠȣ/ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ U (μİĲĮțȓȞȘıȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ȩȡȚȠ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), ȫıĲİ μİ ȕȐıȘ ĲȘȢ ıȤȑıȘ ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĲȠ μȒțȠȢ L ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
Ȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȖȚĮ μȚĮ μİĲĮȕȠȜȒ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ǻȉ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȚıșİȓ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȂİȜİĲȘĲȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
4.2.13 ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȡȠȪıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004
4.2.14 ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG
004
4.2.15 Ǿ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.2 ĲȘȢ ETAG 004)
ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ μİĲȡȘșİȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
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ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ CE țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Euroclass E. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠ
ȈȈǼĬ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ.

4.3
4.3.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲĮȟȪ:
Į)

ȉȠȣ țȠȜȜȘĲȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
Ǿ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌİȞİȡȖȒıİȚ Ș
țȩȜȜĮ.
ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȣĲȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ıİ ʌĮȜȚȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ, ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȘȢ
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ȩʌȦȢ ʌȤ ĮĳĮȓȡİıȘ ȤȡȦμȐĲȦȞ, ıĮșȡȫȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ.

ȕ)

ȉȠȣ ıĲİȡİȦμȑȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
Ǿ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ țȩȜȜĮ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ țȩȜȜȘıȘ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȚȢ ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȉȠ ıĲİȡİȦμȑȞȠ μȘȤĮȞȚțȐ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μİȚȦμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȚȢ įȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȜİȓȠȣȞ ĲȘȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȩȜȜȘıȘ, țȣȡȓȦȢ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌĮȜĮȚȫȞ țĲȚȡȓȦȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ įİȞ
ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ, ıĲȠȞ ĮȑȡĮ, Ȓ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ.

4.3.2
Į)

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ – ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ȉȠȓȤȠȚ ȞȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ Ș țȩȜȜȘıȘ İțĲȩȢ Įʌȩ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
ȩʌȦȢ ʌȤ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȟİțĮȜȠȣʌȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ
μİ ĲȘ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȩ.
ȉȠ ʌȜİȠȞȑțĲȘμĮ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚıĲȑȜȜİȚ İȞįİȤȩμİȞİȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȠʌȩĲİ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲȚȢ ĲȐıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ıĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.

ȕ)

ȉȠȓȤȠȚ ʌĮȜĮȚȫȞ țĲȚȡȓȦȞ
īȚĮ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ Ș ıĲİȡȑȦıȘ μİ țȩȜȜȘıȘ İĳ’
ȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȤȡȫμĮĲȠȢ, μİ ĲȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ șĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İʌȓʌȠȞȘ İȡȖĮıȓĮ ĮμĳȚȕȩȜȠȣ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ. ȆȐȞĲȦȢ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȜȪıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μİ ʌİȡȓıțİȥȘ, ȖȚĮĲȓ ʌȠȜȜȑȢ
ĳȠȡȑȢ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ
ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ μİ țİȞȐ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȣ ĮȞȐ ıĲȒȡȚȟȘ
ĳȠȡĲȓȠȣ μİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ.
ǲʌİȚĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȜȪıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĳȠȡȩĲİȡȘ:
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ĲȘȢ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ įİȞ ȑȤİȚ
ȡȘȖμĮĲȦșİȓ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ



ĲȘȢ ʌȣțȞȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȫμĮȜȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌȤ ıİ İμĳĮȞİȓȢ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ Ȓ
ȜȚșȠįȠμȑȢ) ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ įȚĮĲȠμȑȢ PVC ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ʌĮȡĮįİțĲȩ, İȐȞ ȠȚ ʌȡȠțȣʌĲȠȪıİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 5 mm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 3).
Ȗ)

ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȦȞ Įʌȩ įȚʌȜȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ȅ.Ȉ.
μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ȞĮ įȚĮıĲȑȜȜİĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ
Ȉİ ʌĮȡȩμȠȚȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:

4.3.3
Į)



ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȈȈǼĬ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ įȪȠ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ȅ.Ȉ. țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 60 mm.



ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ – ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ Ȓ ȩȤȚ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ĳșȠȡȑȢ – įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.1 țĮȚ 4.2.13 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
1.

ȉȠ ȈȈǼĬ μİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ ȠȡȠĳȫȞ ʌȜİȣȡȫȞ Ȓ
ʌȡȠıȩȥİȦȞ ȤȦȡȓȢ İȟȫıĲİȢ țĮȚ ıĲȠ μȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȠ ıĲȠ țȠȚȞȩ ȚıȩȖİȚȠ.

2.

ȉȠ ȈȈǼĬ μİ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ μİ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μȠȞȩ ȠʌȜȚıμȩ (İȞįİȚțĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ > 200
gr/m2 ) ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠ țȠȚȞȩ ȠȥİȓȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĮȜȜȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ Įʌȩ
ȕĮȞįĮȜȚıμȠȪȢ (ʌȤ μȠȞȠțĮĲȠȚțȓİȢ) ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ μİ İȟȫıĲİȢ.

3.

ȉȠ ȈȈǼĬ μİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲİȢ țĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠ țȠȚȞȩ ȩȥİȚȢ ȚıȠȖİȓȠȣ (ʌȤ ȩȥİȚȢ ȚıȠȖİȓȠȣ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ʌİȗȠįȡȩμȚȠ). ȅ İȞȚıȤȣμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ʌİȡȓʌȠȣ ĮȞĲȠȤȒ > 300 ȃ/mm.

ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ țĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȑȢ ĳșȠȡȫȞ
Įʌȩ ȕĮȞįĮȜȚıμȠȪȢ (ȤĮȡĮțȑȢ, ȖȡĮȥȓμĮĲĮ, ȜİțȚȐıμĮĲĮ) μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ȤȘμȚțȫȞ İʌĮȜİȓȥİȦȞ,
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ įȪıțȠȜĮ ȤĮȡĮııȩμİȞȠȣ Ȓ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȣĲȑȡȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȪțȠȜĮ İʌȚįȚȠȡșȠȪμİȞȠȣ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ.
ȕ)

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ
ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıȣμʌİȚĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ.
ǹȞĲȓșİĲĮ ĲȠ ȈȈǼĬ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ
ȣʌȠʌȚȑıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ. ȅ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ȠĳİȓȜİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ȞĮ ȖȞȦȡȓıİȚ
ıĲȠȞ ȂİȜİĲȘĲȒ ĲȠȣȢ ȣĳȚıĲȐμİȞȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ıȪıĲȘμĮ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ ıĲȠȞ ȐȞİμȠ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-08-07-01.

Ȗ)

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıĲȘ ȕȡȠȤȒ
ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ĲȠȓȤȠ – ȣʌȩıĲȡȦμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșİȓ ıĲȠ
ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ μİ ĲȘ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
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ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ıĲĮ ȞȑĮ țĲȓȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ ĲĮ
ĲȡȚȤȠİȚįȒ ȩĲĮȞ ĲȠ ȈȈǼĬ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ įȐʌİįȠ İȟȫıĲȘ Ȓ įȐʌİįȠ ʌİȗȠįȡȠμȓȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ
21).
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ıİ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02.
į)

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıİ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȠ ȘȜȚĮıμȩ
ȅ ȂİȜİĲȘĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİȚ İȐȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ μİ ȈȈǼĬ ȚįȓȦȢ μİ ıțȠȪȡĮ ȤȡȫμĮĲĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȠȢ ȘȜȚĮıμȩȢ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ țĲȓȡȚȠ Ȓ Įʌȩ ĮʌȑȞĮȞĲȚ țĲȓȡȚȠ.
Ȉİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ șİȡμȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ȈȈǼĬ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ İʌȑȜșİȚ țĮĲĮȚȖȓįĮ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ıțȚȐıİȚȢ.

4.3.4

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮ

ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ʌĮșȘĲȚțȒ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ țĲȓȡȚȠ μİȖȐȜȠȣ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ Ȇ.Ȋ ıİ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ İʌȑμȕĮıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțįȒȜȦıȘȢ
ĳȦĲȚȐȢ țĮȚ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ țĲȓȡȚȠ ʌȠȣ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ
ĮȞĮĳȜİȖİȓ.
4.3.5

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȘȤȠμȩȞȦıȘȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ.
4.3.6
Į)

ȕ)

20

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȅȚ μȠȡĳȑȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1.

ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȑȞĲȠȞİȢ țĮȚ ĮıȣȞİȤİȓȢ ıİ ȕȐșȠȢ ȤĮȡĮțȑȢ ʌȜȐĲȠȣȢ Įʌȩ 0,5 ȑȦȢ 1 mm
(ıțȠȣȜȚțȚȐıμĮĲĮ) ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıĲȡȫıȘ ʌİȡȚȑȤİȚ țȩțțȠȣȢ – ȡȣȗȐțȚ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ
ʌȜĮıĲȚțȩ μȣıĲȡȓ ȫıĲİ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȩțțȠȚ ȞĮ țȣȜȘıșȠȪȞ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

2.

ȈĲȚȢ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞİȢ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ (ȟȪȜȚȞȘ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȒ, ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ȤİȡȠȪȜȚ,
İʌİȞįȣμȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ μİ ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ ıȣȞȒșȦȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ).

3.

ȈĲȚȢ ʌȡȠİȡȤȩμİȞİȢ Įʌȩ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

4.

Ȉİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȑȖȤȡȦμȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ıȣȞįİȩμİȞȠȣȢ μİ ĮȤȡȠȪȞ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.

5.

Ȉİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ țȩțțȦȞ.

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȤȡȫμĮĲĮ ıİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ
0,7 Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȖȚĮ ȣȥȩμİĲȡĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 1300 mm șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ 0,5.

2.

ȃĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȩ Įȡμȩ ıĲȡȫıİȚȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ȠȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0,2.

3.

ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ıțȠȪȡȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȠȚ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚȢ ĲȘȢ
ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ ȠʌȩĲİ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

4.4

31405

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ǹʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

ǲȜİȖȤȠȢ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
ȉĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįĮ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ,
μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 0,5 cm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 20 cm ȖȚĮ ĲĮ ȈȈǼĬ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
ıĳȘȞȦμȐĲȦȞ, țĮȚ 1 cm ȖȚĮ ĲĮ ȐȜȜĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲo ȞĮ ȖȓȞİȚ ĲȠʌȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ İȚįȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ
ʌȡȩıμȚțĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĮțȩμĮ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ. H
İʌȚʌȑįȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ȖȚĮ μȚțȡȑȢ ĮȞİʌȚʌİįȫĲȘĲİȢ (+/- 1 İț).
ȂʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ĮȣȟȠμİȓȦıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ țĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țĮȚ İıȠȤȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȪȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ Įʌȩ ĲĮ İȚįȚțİȣμȑȞĮ
ıȣȞİȡȖİȓĮ.
Į)

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȞȑȦȞ țĲȚȡȓȦȞ
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȠȣȡĲıȚıșȠȪȞ, ĲȡȚĳșȠȪȞ, ȟȣıĲȠȪȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌĮȜȜĮȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ
ıțȩȞȘ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮμĳȓȕȠȜȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįȓįȠȣȞ ȣȖȡĮıȓĮ.
īȚĮ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ Įʌȩ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĭ.ȅ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȟİțĮȜȠȣʌȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įȠțȚμȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.4.1.2 ĲȘȢ ǼȉAG 004.
ǼȐȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ıȣμȕĮĲȩ
μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȆĮȡȩμȠȚȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȐȞ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ – ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ țȣȥİȜȦĲȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȕ)

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌĮȜĮȚȫȞ țĲȚȡȓȦȞ
ȇȘȖμĮĲȦμȑȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓıİȢ İȞȫıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ
ʌȜȘȡȫıİȦȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ĭ.ȅ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȓıĲĮȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȚıȤȣȠȣıȫȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳșĮȡμȑȞȦȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮȕȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ĲȠȣȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĳșȠȡȫȞ. ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ țȠȜȜȘĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ, İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İʌȑȞįȣıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
Įʌȩ ȣįȡĮȣȜȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ, țİȡĮμȚțȐ Ȓ ȣȐȜȠȣ ʌȜĮțȓįȚĮ, İȓȞĮȚ ĮμĳȓȕȠȜȘ Ș ʌȡȩıĳȣıȒ ĲȘȢ ıĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ.
1.

ǼμĳĮȞİȓȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧİȢ - İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧȦȞ ȤȦȡȓȢ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İȓȞĮȚ ȩμȠȚĮ ĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȞȑȦȞ țĲȚȡȓȦȞ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, İȐȞ
ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌȐȜȜȘȥȘ μİ ȣįȡȠĮʌȦșȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ
ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȜȜİȚȥȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ, ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ. ǹȡțİȓ ʌȡȠȢ
ĲȠȪĲȠ ȞĮ ȥİțĮıșİȓ μİ Ȟİȡȩ, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ȠȚ ıĲĮȖȩȞİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ıĳĮȚȡȚțȒ μȠȡĳȒ.
ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȑıĲȦ țȚ İȐȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȦșİȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ
țĲȣʌȒμĮĲĮ μİ ıĳȣȡȓ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ. ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ ȘȤȠȪȞ țȠȪĳȚĮ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȚȡİșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȟĮȞĮİʌȚȤȡȚıșȠȪȞ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.
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Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲĮıĲİȓ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ȦȢ ȖȑĳȣȡĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠȣ
ȈȈǼĬ.
2.

ǼʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧȦȞ țĮȚ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞİȢ Ȓ İʌȚıĲȡȦμȑȞİȢ μİ
ȠȡȖĮȞȚțȐ ȣȜȚțȐ.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȠȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ țĮȚ ȠȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ μİ įȚȐĳȠȡİȢ μİșȩįȠȣȢ: ȤȘμȚțȑȢ,
șİȡμȚțȑȢ, μȘȤĮȞȚțȑȢ (ȟȪıȚμȠ, ĲȡȓȥȚμȠ, ĮμμȠȕȠȜȒ) μİ ĮĲμȩ Ȓ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

3.

ǹȞȩȡȖĮȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ țİȡĮμȚțȫȞ Ȓ ȣĮȜȚȞȫȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȠțȩȜȜȘıȒȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ʌȠȣ
șĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ȜȩȖȦ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ȫıĲİ
ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ μȓĮ İȞȚĮȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ Ȓ įȚĮĲȠμȫȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ĲȘȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ
įȚĮĳȩȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȚȩȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȜĮȚȐ țĲȓȡȚĮ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ıİ
țĮĲĮʌȩȞȘıȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȘȢ Ǽȅȉǹ ȖȚĮ ĲĮ ȕȪıμĮĲĮ.
1.

ǼμĳĮȞİȓȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧİȢ țĮȚ İμĳĮȞȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.

2.

ǼʌȚȤȡȚıμȑȞĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ.
ǹʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȦșİȓ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ.

3.

ǹȞȩȡȖĮȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.

4.5
4.5.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȊȜȚțȐ

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ CE Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ μİ ĲȚȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ǼȖțȡȓıİȚȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ʌȡȠȑȜİȣıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĲȠȣ İȞȩȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ
ȉİȤȞȚțȑȢ ǼȖțȡȓıİȚȢ.
4.5.2

ȈȣȞșȒțİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ, ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ Įʌȩ 5 -30 ȠC
Ǿ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȠȜȪ ȣȖȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Ȓ ıİ ʌİȡȓȠįȠ
ʌĮȖİĲȠȪ. Ǿ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȒȢ İțĲȩȢ İȐȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ʌĮȖİĲȠȪ țĮȚ ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıİ
ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ Ȓ ıİ įȣȞĮĲȩ ĮȑȡĮ.
ǻİȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ țȩȜȜĮȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıșȒțȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıİ țȡȪİȢ țĮȚ ȣȖȡȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ įȚȩĲȚ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ʌȠȜȜȑȢ μȑȡİȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ.
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ǼțĲȩȢ İȐȞ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ įȚĮșȑĲȘ ʌȡȠȧȩȞ μİ İȚįȚțȒ ıȪıĲĮıȘ ȖȚĮ ȖȡȒȖȠȡȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȑȦȢ 1º C.
4.5.3

ǹȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲĮ ıȣȞȒșȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ, ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμİȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȜĲȫįȠȣȢ μȠȡĳȒȢ
ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ȤĮμȘȜȫȞ ıĲȡȠĳȫȞ, ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ 300 ıĲȡ. ĮȞȐ ȜİʌĲȩ.

4.6
4.6.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-04 ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

4.6.2

ȈȣȞİȡȖĮıȓĮ ĮȞĮįȩȤȠȣ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȠȣ İʌİμȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ ĲĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ĲȦȞ țĲȚıȚμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȦȞ
țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ įȓįİȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıİȞȐȗ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ
țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ȈȈǼĬ ıĲȠȣȢ ȜĮμʌȐįİȢ, ʌȡȑțȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ, țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȚȢ ʌȠįȚȑȢ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μĮȡμĮȡȠʌȠįȚȐ ıĲĮ
ʌĮȡȐșȣȡĮ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮ 37 ȑȦȢ 39).
4.6.3

ǼțĲȑȜİıȘ įİȚȖμȐĲȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ

ǼȐȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ įİȓȖμĮĲĮ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 50/50 cm μİ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚȜȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ ȐȞİȣ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘȢ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ.
4.6.4

ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıĲİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ȅĳİȓȜİȚ ȞĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ İȡȖĮıȓİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣ țȐșİ ȑȡȖȠȣ.

4.7

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȀĮșȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ ȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ, ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȥİȚȢ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞİȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞȐȖțȘ İțĲȑȜİıȘȢ ȐȜȜȘȢ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ

(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1.9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įİȞ İĳȐʌĲİĲĮȚ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȘȞ ĳȐıȘ İțțȓȞȘıȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȞ țȐĲȦ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȐșμȘ,
μȚĮȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 17 ȑȦȢ 22.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕȪıμĮĲĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.10 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȠ İȓįȠȢ
ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 30 cm țĮȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮțμȒ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ 5 cm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ İȞȓıȤȣıȘȢ (ıȤȒμĮ 19)
ĲȩĲİ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ țȩȜȜȘıȘ ȜȦȡȓįĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ (ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ 25 cm) țĮĲȐ 8 cm İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ȜȦȡȓįĮ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ, ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ,
ȠʌȩĲİ Ƞ țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ țĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ıțȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ 2 μİ 3 mm (ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ǹ ıȤȒμĮĲȠȢ 15) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ
įȚĮıĲȠȜȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȦȞ.
(ȕȜȑʌİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 15).
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȫμĮȜĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮțμȫȞ įİȞ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ
ʌȜȑȖμĮ, ĲȩĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĮȑȡĮ
ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ĮțμȫȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ.
Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ țĮȡĳȦĲȚțȐ İțȡȘțĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ.

5.2

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ țȠȜȜȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

ȀĮȚ ĲĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞȐįİȣıȘ Ȓ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ
μİ μȑȖȚıĲİȢ ıĲȡȠĳȑȢ 300 ĮȞȐ ȜİʌĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ μİȚȖμȐĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȃĮ ĮĳİșȠȪȞ ȞĮ ȘȡİμȒıȠȣȞ (İȞįİȚțĲȚțȐ 5 μİ 10 ȜİʌĲȐ) ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ.



ȃĮ ȠμȠȖİȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ İț ȞȑȠȣ μİ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ.
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5.3.1
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ǻȡȠμȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

(ıȤȒμĮ 15)
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌĮĳȒ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĲȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȒ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȐ, μİ įȡȠμȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ (μȘ ıȪμʌĲȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ) țĮȚ ʌȐȞȠĲİ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȐșμȘ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
5.3.2

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İȟİȤȠȣıȫȞ țĮȚ İȚıİȤȠȣıȫȞ ȖȦȞȚȫȞ

(ıȤȒμĮĲĮ 16,23,29)
ȀĮȚ ıĲĮ įȪȠ İȓįȘ ȖȦȞȚȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ ĲȘȢ μȚĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ μȚțȡȒ ʌȜİȣȡȐ (ıȩțȠȡȠ) ĲȠȣ
ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıİȚȡȐȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȩμȦȢ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ĮȡμȩȢ.
5.3.3

ǹʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 cm ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 15.
5.3.4

ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

(ıȤȒμĮ 15)
5.3.5

ǹʌȠțȩȥİȚȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ, ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țĮȚ
țȣȡȓȦȢ ıĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ.

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
5.3.6

ǼȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲĮ țȠȣĳȫμĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜĮ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ȠȚțȠįȠμȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ

(ıȤȒμĮĲĮ 24,37 ȑȦȢ 39)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȡμȩȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 3 mm ȖȚĮ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ Ș ǻİ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȠȣ ȈȈǼĬ (ĲȠ ıȩțȠȡȩ ĲȠȣ) ȞĮ İȓȞĮȚ İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 25.
5.3.7

ȈȘμİȚĮțȑȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıĲİȡȑȦıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ȩĲĮȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ĮȞȐȖțȘ ıȘμİȚĮțȒȢ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ Ȓ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 30 mm, ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ʌȜȒȡȘ țȩȜȜȘıȘ.
5.3.8

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
țİȞȐ

(ıȤȒμĮ 9)
Ȉİ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 2 mm, ıİ ıʌĮıμȑȞİȢ ȖȦȞȓİȢ
țĮȚ ȜȠȚʌȐ țİȞȐ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȓįȚȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ Ȓ μİ İȚįȚțȩ Įĳȡȩ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ įȚȩȖțȦıȘȢ Ȓ μİ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȘȢ
ȤȫȡĮȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, țĮȚ ȠȣįȑʌȠĲİ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮ 8.
Ȃİ ĲȚȢ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ.

5.4

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 10 ȑȦȢ 12.

5.5
5.5.1

ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİ įȚĮĲȠμȑȢ PVC

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȠμȑȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4 țĮȚ 5 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ıȤȚıμȑȢ
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 3.
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 4 ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 5 ıĲȚȢ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ
İȞȫıİȚȢ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıȤȚıμȑȢ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıȤȒμĮĲȠȢ 4 ȖȓȞİĲĮȚ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ 2 μİ 3 mm țĮȚ Ș ıĲİȡȑȦıȒ ĲȠȣȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕȪıμĮĲĮ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ, ĮʌȠıĲȐıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ
ĲȦȞ 30 cm. Ǿ ĮțȡĮȓĮ ȠʌȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ 5 cm Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
ȅȚ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ μİ țȩȜȜȘıȘ, İȓĲİ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ
ȕȪıμĮĲĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲİııȐȡȦȞ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ.
5.5.2

ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ȕȪıμĮĲĮ

ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ
ȕȪıμĮĲĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.
ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ, Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮμȠȞȒȢ μİĲĮȟȪ țȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȕȪıμĮĲĮ ĮțȡȚȕȫȢ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș țȩȜȜȘıȘ.

5.6

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ

Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ țȩȜȜȘıȘ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ ĮțμȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ 30/30 cm ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 13).
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İȞȚıȤȪıİȚȢ țĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȦĲȑȡȘ ıĲȐșμȘ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 15 țĮȚ
17 ȑȦȢ 22).
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ıİ țȡȠȪıİȚȢ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ ıİ μȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ İʌȐȜȜȘȜİȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ)
ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȀȐșİ μȚĮ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȞ
İʌȩμİȞȘ μȑȡĮ). ȅ ȤȡȩȞȠȢ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȩȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș țĮȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȉȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
5.7.1

Ȃİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȘȞ ıȤİįȩȞ ȣȖȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ
ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ İȚįȚțȩ İȪțĮμʌĲȠ μȣıĲȡȓ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ȖȚĮ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ İȜĮĳȡȐ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ 10 cm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 14).
ǵʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ įȚĮĲȠμȑȢ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĮțμȫȞ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȚ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȠȡĮĲȩ ĲμȒμĮ
ĮȣĲȫȞ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 17,18,20 ȑȦȢ 22. ǼȟĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ıȤȒμĮ 19 .
ȅȚ ȖȦȞȚĮțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 23,26 ȑȦȢ 29, 37 ȑȦȢ 39 ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ
ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮ 7).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ıĲȡȫıȘ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įİȪĲİȡȘ
ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ μİ ʌȓİıȘ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȐ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘ.
5.7.2

Ȃİ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ƞ
țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȩʌȦȢ ıĲȘ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ μİ
İȞıȦμȐĲȦıȘ įİȪĲİȡȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ 10 cm įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮȣȡȦĲȐ μİ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.
5.7.3

Ȃİ İȞȚıȤȣμȑȞȠ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ.

ȆĮȡȩμȠȚĮ İȞȓıȤȣıȘ ĮĳȠȡȐ ȩȥİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ İțĲİșİȚμȑȞİȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ
ȪȥȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 m Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ Įʌȩ ıĲȐșμȘ ȤȫȡȠȣ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țȠȚȞȠȪ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
įȚĮĲȠμȫȞ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȕĮıȚțȠȪ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıİ ʌȐȤȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.
ȅ İȞȚıȤȣμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıȤİįȩȞ ȣȖȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȐțȡȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
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ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȚțĮȜȣĳșȠȪȞ μİ
İʌȓȤȡȚıμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ȑȤİȚ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ.
ȅȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌȓ ĲȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ, ȠȚ İȞȚıȤȣμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ:


ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ İʌǯĮȣĲȠȪ țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ μȑȡȚμȞĮ
ȞĮ μȘȞ ıȣμʌȑıȠȣȞ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĮȣĲȠȪ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ.



ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ ĲȘȢ įȑȣĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ ĲȘȞ
ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.

5.8

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ (24 ȫȡİȢ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ) țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞĲİȞįİȓȟİȚȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ĲȠȣ İμʌȠĲȚıμȠȪ μİ ȡȠȜȩ Ȓ ʌȚȞȑȜȠ,

5.9

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ

ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠ ĮʌĮȚĲİȓ) Ȓ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ) İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮĳȩȡȠȣ ȣĳȒȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ĲȘȢ, țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ıĲȠ μȓȖμĮ ȥȘĳȓįȦȞ (ȡȪȗȚ).

5.10 ǼȜȐȤȚıĲİȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ
1.

ȀȩȜȜĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ: 3 kg/m2

2.

ǺĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ: 3 kg/m2

3.

ȅʌȜȚıμȩȢ 1,10 m2

4.

ȆȡȠȧȩȞ İμʌȠĲȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ): 150 gr ȑȦȢ 300 gr/m2

5.

ȈĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ: 3 kg/m2

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 7 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m.

6.2

ǲȜİȖȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲȐ ĳȐıİȚȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲĮ ȖİȞȚțȐ țĮȚ İȚįȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ıĲȚȢ İȞ
ȖȑȞİȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȩʌȦȢ țĮȜȑıİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.3. ĲȘȢ ETAG 004.
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ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ İʌȓıȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ
İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
μȩȞȦıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ
μȩȞȦıȘȢ, șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, İȚıȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
μȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ Įʌȩ țȡȠȪıȘ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ İʌȓıȘȢ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ
ȩʌȦȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ įȚĮșȑĲİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȘ ĳȠȡȘĲȒ ıȣıțİȣȒ İȜȑȖȤȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ (perfotest)
ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.3.2 ĲȘȢ ĲȘȢ ETAG 004.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮμȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
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ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, İȓĲİ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ țȠȜȜȘĲȑȢ İȓĲİ μİ
μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
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ȈĲȚȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȞĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ İʌȓ
ȑĲȠȚμȠȣ ȞĮ įİȤșİȓ ĮȣĲȑȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ȈǼĬ μİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ
ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȠȣ ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ĲȠ ȈǼĬ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣ ȈǼĬ, İțĲȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ, ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
ȈǼĬ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
Ȉİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȠȚ țȐșİ μȠȡĳȒȢ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȠȣ ȈǼĬ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ. ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ʌȡȩıșİĲȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
(ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
țĮȚ
ȠįȘȖȓİȢ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ
șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ μİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ

A.1

ȉȣʌȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ıȪȞșİĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ

ȅȚ ĮțμȑȢ, ȖȦȞȓİȢ
ĮțȡĮȓİȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
μİ İȚįȚțȑȢ
įȚĮĲȠμȑȢ

x

ȈȤȒμĮ 1

ȈȤȒμĮ 2

ȈȤȒμĮ 3
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ȊʌȩμȞȘμĮ

ȈȤȒμĮ 4

ȈȤȒμĮ 5
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.

1.
ĭȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
2.
ȈȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ İȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ
ʌȠıȠıĲȩ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȠȡȖĮȞȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ
2,5%
3.
ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. TȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ (ʌĮĲȠȪȡĮ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȠȖİĳȣȡȫȞ
ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ.
4.
ȈĲȡȫıİȚȢ ȕȐıȘȢ (2-5 mm) μİ ıȣȞįİĲȚțȩ
ĮȞȩȡȖĮȞȠ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȩ ȣȜȚțȩ
5.
ȈȣȞșİĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ
6.
ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ (primer) İʌȓ ĲȘȢ 4 ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ 7 (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
7.
ȉİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȤȡȫμĮ
8.
ǺȪıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ 9
ǼȚįȚțȒ ʌȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ μȘȤĮȞȚțȒȢ
9.
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Ȓ İįȚțȩ ȕȪıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
10.
ȆȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ǹ.2
ǼʌȚıȒμĮȞıȘ ĮıĲȠȤȚȫȞ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
1.
Ǿ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
ıİ μȓĮ Ȓ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.

ȈȤȒμĮ 6
- 1. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ, Ȓ İȚįȚțȒ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
- 2. ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
- 3. ȕĮıȚțȒ - 4. ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 6 ȑȦȢ 9
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıĲȚȢ țȐșİĲİȢ ĲȠμȑȢ
ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ

ȈȤȒμĮ 7
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ǹȣĲȑȢ ȠȚ İȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ, șĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ, ȩĲĮȞ:
Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 6, įȘȜĮįȒ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ, ĮȜȜȐ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 7.
ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ İȞȚĮȓȠ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 6.
2.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 8
țĮȚ 9 ĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ʌȐȤȘ Įʌȩ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ʌȘȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
ĮȞȠμȠȚȩμȠȡĳȦȞ ĲȐıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ
ıİ ȡȒȖμĮ ĲȐıȘȢ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ
ĲȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ǼȐȞ ĲȠ ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ μȓĮ
ıĲȡȫıȘ, Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ
ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲİȞĲȦμȑȞȠȢ țĮȚ μȘ ȠȡĮĲȩȢ. ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȠ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲİȜȫȢ İʌȓʌİįȘ.
ǼȐȞ ĲȠ ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ, Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲİȜİȓȦȢ İʌȓʌİįȘ. ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ
ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲİȞĲȦμȑȞȠȢ țĮȚ μȘ ȠȡĮĲȩȢ.
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Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ
ĮĳȠȪ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȓʌİįȘȢ
ıȤİįȩȞ ȣȖȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ.
ǵĲĮȞ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ Ȓ μİ
ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ μİ
ĲȠ μȣıĲȡȓ Ȓ İȚįȚțȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ.

ȈȤȒμĮ 8

ȈȤȒμĮ 8 ǵĲĮȞ ĲȠ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ Įʌȩ
ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ Ș
įȚĮĳȠȡȐ, μİ ĲȡȓȥȚμȠ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ
ıțȩȞȘȢ. ȆȠĲȑ Ș įȚĮĳȠȡȐ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ.
ȈȤȒμĮ 9 ȅȚ ĮȞȠȚțĲȠȓ ĮȡμȠȓ įİȞ ȖİμȓȗȠȣȞ ʌȠĲȑ μİ
İʌȓȤȡȚıμĮ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĳȘȞȦĲȐ ȜİʌĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ İȚįȚțȩȢ ĮĳȡȩȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ
ȤĮμȘȜȒȢ įȚȩȖțȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 9

ǹ.3
ȉȡȩʌȠȚ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ - İȞȚıȤȪıİȚȢ țĮȚ İȞȫıİȚȢ
ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ țȩȜȜȘıȘ

Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țȩȜȜȘıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȜȪ țĮȜȒȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ.
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ (ȕȐșȠȢ ȠįȩȞĲȦȞ 6 μİ 10 mm) ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ, ĮĳȒȞȠȞĲĮȢ İȜİȪșİȡȘ μȚĮ ȗȫȞȘ 2 cm ʌȜȐĲȠȣȢ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ
ȈȤȒμĮ
10
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ μİȡȚțȒ țȩȜȜȘıȘ
Ǿ μİȡȚțȒ țȩȜȜȘıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ Ș ĮʌȠțȜȓıİȚȢ
İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ μȑȤȡȚ 1 cm. ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠ 40% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ĳȪȜȜȠȣ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 2 μİ 3 cm Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İȚıȤȦȡȒıİȚ Ș țȩȜȜĮ ıĲȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ. ȀȠȜȜȒıİȚȢ μİȡȚțȑȢ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ, ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ȘμȑȡĮȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȖȦȞȚĮțȐ ĮȞȐ 5m ʌİȡȓʌȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ĳȩȡĲȚıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ

ȈȤȒμĮ 11

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȡįȩȞȚĮ (ȜȦȡȓįİȢ) țȩȜȜȘıȘȢ

Ǿ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ıȘμİȚĮțȐ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ
8 ıȘμİȓȦȞ ĮȞȐ ʌȜȐțĮ
(1250 x 600 mm Ȓ
(1000 x 600 mm țĮȚ
ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȞȐ
ʌȜȐțĮțĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ ıİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ

ȈȤȒμĮ 13
ȈǾȂǼǿȍȈǾ
ȈțȩʌȚμĮ ȑȤȠȣȞ μİȖİșȣȞșİȓ ĲĮ μȐĲȚĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȖȚĮ ĲȘȞ İȣțȡȓȞİȚĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ
12

Ǿ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ țȠȡįȩȞȚĮ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ İȞȚĮȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
2cm Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ (ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș įȚȠȤȑĲİȣıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ) țĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ıİ ıȤȒμĮ ȋ. ĲȠ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ
İȖțȜȦȕȚıșİȓ ĮȑȡĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
(ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ «ȕİȞĲȠȪȗĮȢ».
ǼȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ

ȈȤȒμĮ 14
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȣʌİȡțĮȜȪȥİȚȢ 10 cm

Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ μİ țȩȜȜȘıȘ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. ȅȚ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ. ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ. ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ . ǵμȠȚİȢ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ
ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȞ (Ȓ ȕȐıȘ ĲȦȞ ȣʌȠįİȓȟİȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ).
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ǹ.4 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ĲȦȞ

İȞȫıİȦȞ

ĲȦȞ

įȚĮĲȠμȫȞ

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ĲȦȞ

ĮțμȫȞ

ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 12 ȑȦȢ 17 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ
μİ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ĮțμȫȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
x
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮțμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȪıμĮĲĮ, ʌȐȞĲȠĲİ
ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ.
x
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ d= 2 μİ 3 mm țĮȚ
ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ μİ İʌȚʌȜȑȠȞ ȕȪıμĮĲĮ
ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ǹ.
x
ȅ ĮȡμȩȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ȟ’ ĮʌȑȤİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ
t>10cm Įʌȩ ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
x
ȈĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ,
Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ İȞȚıȤȪİĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ĲİμȐȤȚȠ
30/30 cm (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 15)
ǻȚĮĲȠμȑȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮțμȫȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ:
ǹȜȠȣμȚȞȓȠȣ  0,5mm ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ
μİ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ
ǹȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ  0,4mm
ǿȞȫȞ ȣȐȜȠȣ
ȆȜĮıĲȚțȑȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ʌȜȑȖμĮ ȚȞȫȞ
ȣȐȜȠȣ
ȈȤȒμĮ 15

ȈȤȒμĮ 16

ǹ.5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȚȢ İȟȑȤȠȣıİȢ ȖȦȞȚȑȢ

(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 23,29)
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ǹ.6 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȐșμȘ

.

ȈȤȒμĮ 17
ȆȡȫĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ

ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮțμȫȞ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ
ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț

ȈȤȒμĮ 19
ȉȡȓĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
36

ȈȤȒμĮ 18
ǻİȪĲİȡȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ
μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ

ȈȤȒμĮ 20
ȉȑĲĮȡĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
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- 1. ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ - 2. ȜȦȡȓįĮ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțμȒȢ - 3. ıȠȕĮĲİʌȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ țȠȜȜȘμȑȞȠ - 4. ıĲȐșμȘ
ĲİȜȚțȒ įĮʌȑįȠȣ - 5. İȚįȚțȒ įȚĮĲȠμȒ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮțμȫȞ

ȈȤȒμĮ 19
ȆȑμʌĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲμȒμĮ
țĲȚȡȓȠȣ ıİ İʌȓȤȦıȘ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ
țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ȠȚ
ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ
ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ

ȈȤȒμĮ 19
ǲțĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ǻȫμĮĲȠȢ
țĮȚ ȐȞȦ ıİ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ
İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ
İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.

- 1. ȑȞĮȡȟȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
- 5. İȚįȚțȒ
įȚĮĲȠμȒ
İȞȓıȤȣıȘȢ
ĮțμȫȞ
- 6. İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 7. ȐȟȠȞİȢ ıĲȘȡȓȟİȦȞ - 8. μȘȤĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌ.Ȥ. ĳȪȜȜȠ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ
ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ)
İʌȓ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ıțİȜİĲȠȪ
- 9. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ
ȣʌȩȖİȚȠȣ
ȤȫȡȠȣ
- 10. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 11. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įȫμĮĲȠȢ - 12. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
įȫμĮĲȠȢ - 13. μİĲĮȜȜȚțȩȢ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒȢ - 14. șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȫμĮĲȠȢ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ
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ǹ.7
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȖȦȞȚȑȢ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȜİȣȡȚțȒȢ
țĮĲȐȜȘȟȘȢ

ȈȤȒμĮ 23 (ȕȜ. țĮȚ ıȤȒμĮ 16)

ȈȤȒμĮ 24
- 5. įȚĮĲȠμȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮțμȒȢ - 15. ĮĳȡȫįİȢ
İμʌȠĲȚıμȑȞȠ țĮȚ ʌȡȠıȣμʌȚİıμȑȞȠ țȠȡįȩȞȚ
- 16. țİȞȩ 3 mm ȖȚĮ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ
- 17. İȞıȦμĮĲȫμİȞȠ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ
țȠȡįȩȞȚ - 18. μĮıĲȓȤĮ μİ ȖȦȞȚĮțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ

38

ȈȤȒμĮ 25
ǼȞįİȚțĲȚțȒ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ įȚĮĲȠμȒ ıĲȚȢ
ʌȜİȣȡȚțȑȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ țĮȚ ıİ țȐııİȢ
țȠȣĳȦμȐĲȦȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.
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ǹ.8 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ (ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ĲȠμȑȢ)

ȈȤȒμĮ 26
ȆȡȫĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǻȚȐĲȡȘĲȘ įȚĮĲȠμȒ-Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ țĮȚ
ıĲȠ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ
ǻİȪĲİȡȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ

ȈȤȒμĮ 27
ǵĲĮȞ Ș įȚĮĲȠμȒ İȓȞĮȚ μİ ȜȐțĮ
ĳȠȪȡȞȠȣ, ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ

ȈȤȒμĮ 28
ȉȡȓĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǻȚȐĲȡȘĲȘ įȚĮĲȠμȒ-Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ,
ıĲȠ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ.

39
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ǹ.9
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ
(țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĲȠμȒ)

įȚĮĲȐȟİȚȢ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 29 (ȕȜ. țĮȚ ıȤȒμĮ 16)

40

ıĲȚȢ

ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ

ȖȦȞȚȑȢ
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ǹ.10 ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȐȞȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıİ μĮȡțȓȗİȢ - ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ,
ıĲȘșĮȓĮ, ʌȜİȣȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ, ʌȠįȚȑȢ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Įʌȩ ȅ.Ȉ.

ȈȤȒμĮ 30
ǼȐȞ D < 0,5m ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌȜĮıĲȚțȩȢ Ȓ
μİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 32

ȈȤȒμĮ 31
ǼȐȞ d < 20 mm İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ 32
- 15. ĮĳȡȫįİȢ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ țĮȚ
ʌȡȠıȣμʌȚİıμȑȞȠ țȠȡįȩȞȚ Ȓ μĮıĲȓȤĮ μİ
țȠȡįȩȞȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ Ȓ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ
25.
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ȈȤȒμĮ 32
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ
μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.

42

ȈȤȒμĮ 33
de  25 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ < 28 m
r  50 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ > 28 m
r  100 mm
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ĮțμȫȞ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ
ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.
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ǹ. 11 ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȐȞȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĲȑȥİȚȢ țĮȚ
ıİ ʌȜĮȧȞȐ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ
ȈĲȑȥİȚȢ ıĲȘșĮȓȦȞ įȦμȐĲȦȞ
(Ș ĮȣĲȒ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μȘ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĲȑȥİȚȢ)
de  25 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ < 28 m
r  50 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ > 28 m
r  100 mm
Ǿ μİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ
ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ Ȓ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ. Ǿ
ıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ CLIPS Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȦĲȩ
ȤȐȜȣȕĮ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ 30 ȑȦȢ 50 cm μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ.

ȈȤȒμĮ 34

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ șȑμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ
ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĲȦȞ
ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.
ȆȜĮȧȞȐ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ
de  25 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ < 28 m, r  50
mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ > 28 m, r  100 mm
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĲȑȥȘȢ ȤȦȡȓȢ
CLIPS ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 29, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȚįȚțȑȢ ȕȓįİȢ μİ ȡȠįȑȜİȢ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 35

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ
ȠʌȜȚıμȩ
ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ țİȡĮμȓįȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
ȩȥİȚȢ (ȩȥİȚȢ μİ ĮİĲȫμĮĲĮ).
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮțμȫȞ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ
ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.

ȈȤȒμĮ 36
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ǹ.12 ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ȜĮμʌȐįİȢ, ʌȡȑțȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ
ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ

ȈȤȒμĮ 37

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ Ǻ

ȈĲȠ ıȤȒμĮ 37 ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠ țȠȪĳȦμĮ, Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ʌȠįȚȐȢ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲȠμȒ ǹ-ǹ țĮȚ ĲȘ ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ Ǻ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μĮȡμȐȡȚȞȘ ʌȠįȚȐ, ĮȣĲȒ șĮ țȠȜȜȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ȓ ȣʌȠțĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȠįȚȐȢ Įʌȩ ȅ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
ʌȡȩıșİĲĮ ʌȐȤȘ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȥİȣįȠțȐıĮȢ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȜĮμʌȐ. ȆȐȞĲȦȢ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ
țĲȓıȚμȠ (įȚĮıĲȐıİȚȢ țĲȓıĲȘ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ
ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ʌȐȤȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ
ȜĮμʌȐįȦȞ, ʌȡȑțȚȠȣ țĮȚ ʌȠįȚȐȢ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ
İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ
İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.
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ȈȤȒμĮ 38

ȈȤȒμĮ 39

ȄȪȜȚȞȠ țȠȪĳȦμĮ
μİ ȟȪȜȚȞȠ ȡȠȜȩ

ȄȪȜȚȞȠ țȠȪĳȦμĮ
μİ ȖĮȜȜȚțȩ İȟȫĳȣȜȜȠ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

46

x

Ǽȁȅȉ EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and
width - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 825
Thermal insulating products for building applications. Determination of flatness -ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ șȜȓȥȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 1602
Thermal insulating products for building applications - Determination of the
apparent density - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1603
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity) ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50% ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)

x

Ǽȁȅȉ EN 1604
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1607
Thermal insulating products for building applications. Determination of tensile
strength perpendicular to faces -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 1609
Thermal insulating products for building applications. Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ
țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 3386-1 Polymeric materials, cellular flexible. Determination of stress-strain
characteristic in compression. Low-density materials -- ǼȪțĮμʌĲĮ ʌȠȡȫįȘ ʌȠȜȣμİȡȒ ȣȜȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȐıȘȢ-ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ șȜȓȥȘ - ȂȑȡȠȢ 1: ȊȜȚțȐ ȤĮμȘȜȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 3386-2 Polymeric materials, cellular flexible. Determination of stress-strain
characteristic in compression. High-density materials -- ǼȪțĮμʌĲĮ ʌȠȡȫįȘ ʌȠȜȣμİȡȒ ȣȜȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȐıȘȢ-ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ șȜȓȥȘ - ȂȑȡȠȢ 2: ȊȜȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 6946/A1 Building components and building elements -- Thermal resistance and
thermal transmittance -- Calculation method -- ȀĲȚȡȚȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ - ĬİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
țĮȚ șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ
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x

Ǽȁȅȉ EN ISO 7892
Vertical building elements -- Impact resistance tests -- Impact bodies and
general test procedures -- ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ-ǻȠțȚμȑȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ-ȈȫμĮĲĮ
țȡȠȪıİȦȞ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ įȠțȚμȫȞ țȡȠȪıİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 8990
Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission
properties. Calibrated and guarded hot box -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
șİȡμȚțȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ, ıİ ıĲĮșİȡȐ țĮĲȐıĲĮıȘ - ȂȑșȠįȠȢ įȚĮțȡȚȕȦμȑȞȠȣ țĮȚ ʌȡȠĳȣȜĮȖμȑȞȠȣ
țȜȚȕȐȞȠȣ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9932
Methods for determination of water vapour transmission rate of sheet
materials (paper and board) by dynamic sweep and static gas methods --ȋĮȡĲȚȐ țĮȚ ȤĮȡĲȩȞȚĮȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȣįȡĮĲμȠȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ĳȪȜȜĮ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10211-1 Thermal bridges in building construction. Heat flows and surface
temperatures. General calculation methods -- ĬİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ ıİ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȇȠȑȢ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ

x

Ǽȁȅȉ EN 12086 Thermal insulating products for building applications. Determination of water
vapour transmission properties -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12524 Building materials and products. Hygrothermal properties. Tabulated design
values -- ȀĲȚȡȚĮțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ȊȖȡȠșİȡμȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȆȚȞĮțȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ

x

Ǽȁȅȉ EN 12667 Thermal performance of building materials and products. Determination of
thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high
and medium thermal resistance -- ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ μİ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘȢ șİȡμȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ
μȑĲȡȘıȘȢ ȡȠȒȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ μȑıȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 12939 Thermal performance of building materials and products. Determination of
thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Thick products of
high and medium thermal resistance -- ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ μİ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘȢ șİȡμȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ
μȑĲȡȘıȘȢ ȡȠȒȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ - ȆĮȤȚȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ μȑıȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 13162 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13163 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13164 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ȇ.ǻ. 4-7-79 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 362 ǻ)

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

ȅįȘȖȓĮ Ǽȅȉǹ

ȆȜĮıĲȚțȐ ȕȪıμĮĲĮ
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x

EEC 89/106

Constructions Product Directive

x

GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive

x

GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive

x

ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ

x

ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19

x

KENAK ȃȩμȠȢ 3661/2008 ĭǼȀ 89/19 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ

x

Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

x

ȉİȤȞȚțȩȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȩȢ ȅįȘȖȩȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ȈȣıĲȒμĮĲȠȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
İʌȚȤȡȚıμȑȞȘȢ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ (ETAG No 004 ǲțįȠıȘ ȂĮȡĲȓȠȣ 2000, European Technical Approval
Guideline Ȓ AGREMENT TECHNIQUE EUROPEEN).

x

ȅįȘȖȓİȢ ĲȘȢ EUROPEAN UNION OF AGREMENT ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ȈȣıĲȒμĮĲȠȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ μİ ȜİʌĲȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ-İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İʌȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ. ǲțįȠıȘ 1988 ȩʌȦȢ įȘμȠıȚİȪșȘțİ ıĲȠ CAHIER No 2289/1988 ĲȠȣ CENTRE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB).

x

ȈȣıĲȒμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ȜİʌĲȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İʌȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ –
ȉİȤȞȚțȑȢ ȅįȘȖȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ. ǲțįȠıȘ CAHIERS ĲȠȣ CSTB No 3035/1998.
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Ǽȁȅȉ

ȄȪȜȚȞĮ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01 ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȑȡȠȣıİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ,
μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ĲĮ įȐʌİįĮ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȐȡșȡĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȦȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ:
-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

-

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȪ İȞĮȜȜĮȖȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ȤȫȡȠ ıİ ȤȫȡȠ įȚĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ

-

2

ǹʌȠĳȣȖȒȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ (İĳ’ ȩıȠȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ) Ȓ Įʌȩ ĲȠȣȢ
țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ įȐʌİįĮ

-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ ĲȡȚȖμȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ

-

ǹİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĲȠȣȢ

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ȖȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ (ȖȣμȞĮıĲȒȡȚĮ)

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 312

Particleboards - Specifications -- ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

Ǽȁȅȉ EN 687

Resilient floor coverings. Specification for plain and decorative linoleum on a
corkment backing -- ǼȜĮıĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ
ĮʌȜȩ țĮȚ įȚĮțȠıμȘμȑȞȠ ʌȜĮıĲȚțȩ įȐʌİįȠ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĳİȜȜȩ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823

Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826

Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ
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Ǽȁȅȉ EN 1605

Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȣʌȩ
ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
ĳȠȡĲȓȠ
șȜȓȥİȦȢ
țĮȚ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȓįȘ ȟȪȜȦȞ – țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ – țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ – ȣȜȚțȐ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

4.1

ǼȓįȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

4.1.1

İʌȚȜȠȖȒȢ

īİȞȚțȐ

ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ įĮʌȑįȠȣ (ıĲȡȫıȘ ȤȡȒıȘȢ Ȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ)

-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠμȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ – ȥİȣįȠįȐʌİįȠ)

4.1.2
-

ȄȣȜİȓĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȐʌİįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǻȡȣȢ (QUERCUS) (Q)
ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑμμȚıȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐμȚıȤȘ įȡȣ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, īĮȜȜȓĮ, ȆȠȜȦȞȓĮ, īİȡμĮȞȓĮ, ȇȠȣμĮȞȓĮ, Ǻ. ǹμİȡȚțȒ țĮȚ ĲȘ ȂĮțİįȠȞȓĮ. ȅ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȟȪȜȦȞ ĮȣĲȫȞ țȣμĮȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ Įʌȩ ĮȞȠȚȤĲȩ țȓĲȡȚȞȠ ȑȦȢ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩ,
ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ țĮıĲĮȞȩ ʌȜȘıȚȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ įȚĮțȚȞİȓĲĮȚ ȦȢ įȡȣȢ ȑȞĮ İȓįȠȢ İȣțȐȜȣʌĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȉĮıμĮȞȓĮ μİ ʌĮȡĮʌȜȒıȚİȢ μİ ĲȘ įȡȣ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

-

8

ȀĮıĲĮȞȚȐ (CASTANEA SATIVA, VESCA, VULGARIS)
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Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȃ.ǹμİȡȚțȒ, Ș μİȜĮȞȒ țĮȚ ȤĮμȘȜȒ țĮıĲĮȞȚȐ Įʌȩ ĲȘȞ ǿĮʌȦȞȓĮ
țĮȚ ĲȘȞ ȀȓȞĮ țĮȚ Įʌȩ ǼȜȜȘȞȚțȐ įȐıȘ ĲȘȢ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ (ǱȖȚȠ ǵȡȠȢ, ǹȡȞĮȓĮ).
Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ įȡȣȩȢ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩμȦȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȑȤİȚ țĮıĲĮȞȒ ĮʌȩȤȡȦıȘ ȩμȠȚĮ μİ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ įȡȣȩȢ, ĲȠ įİ
ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩȤȡȦμĮ.
-

ȀĮȡȣįȚȐ (JUGLANIS REGIAL)
Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮȡȣįȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǼȪȟİȚȞȠȣ ȆȩȞĲȠȣ, Įʌȩ ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, ĲȘȞ
ǹμİȡȚțȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ (ȂĮțİįȠȞȓĮ, ĬȡȐțȘ, ǹȖ. ǵȡȠȢ). ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȑĲȡȚĮ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĲȠ įİ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ İȪțȠȜĮ. ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ
țĮıĲĮȞȩ (ıȠțȠȜĮĲȓ) μİ ıțȠĲİȚȞȩĲİȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȉȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȤĲȩ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ ȜİȣțȦĲȩ.
ȈʌȐȞȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ įȐʌİįĮ.

-

ȅȟȣȐ (FAGUS SILVATICA)
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȟȣȜİȓĮ ʌĮĲȦμȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ
ȑȞĲȠμĮ, ĲȩıȠ ıĮȞ įȑȞĲȡȠ ȩȡșȚȠ Ȓ țĮĲĮțİȓμİȞȠ, ȩıȠ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

-

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ (EPICEA)
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȩȡİȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57Ƞȣ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣ) Ȓ Įʌȩ ȠȡİȚȞȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ. ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȠ įȐıȠȢ ǼȜĮĲȓĮ ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ ȇȠįȩʌȘȢ
(ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȁȚȐȤĮ). ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ ȐıʌȡȠ ʌȡȠȢ țĮıĲĮȞȠțȓĲȡȚȞȠ ıĲȚȜʌȞȩ.
ǲȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ Ș İȡȣșȡȑȜĮĲȘ ȞĮ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȈȠȣȘįȚțȒ, ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌ’ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȕȩȡİȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ.

-

ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǹĳȡȚțȒ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩμȦȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǺȡĮȗȚȜȓĮ
țĮȚ ǿȐȕĮ.
ǻȐʌİįĮ μİ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȤȡȒıȘ
(ıȣȞĮșȡȠȓıİȚȢ țȠȚȞȠȪ) ȤȐȡȚȢ ĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȟȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĳȠȣȡȞȚıșİȓ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮĲμȚıșİȓ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, μȪțȘĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ: ǱĲμȚıȘ İȓȞĮȚ μȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĮĲμȠȪ ȞİȡȠȪ, ıİ țȠȡİıμȑȞȘ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ țĮȚ ıİ ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ. Ȃİ ĲȘȞ ȐĲμȚıȘ İʌįȚȫțİĲĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ
ȤȣμȫȞ, Ș įȚȩȡșȦıȘ ĲȦȞ ıĳĮȜμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ, Ș șĮȞȐĲȦıȘ İȞĲȩμȦȞ țĮȚ μȣțȘĲȫȞ, Ș
ĲȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
ȂȚĮ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ, ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞİȖȞȦȡȚıμȑȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
ȉĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ İȓȞĮȚ:
Į.

ȉȠ WENGE Įʌȩ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ – țȓĲȡȚȞȠ μİ μĮȪȡĮ ȞİȪȡĮ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,9.

ȕ.

ȉȠ IROKO Įʌȩ ĲȘȞ ǹțĲȒ ĲȠȣ ǼȜİĳĮȞĲȠıĲȠȪ țĮȚ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ țĮĳİțȩțțȚȞȠ ıİ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,7.
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Ȗ.

ȉȠ ANGELIQUE Įʌȩ ĲȘ ȕȩȡİȚĮ ǺȡĮȗȚȜȓĮ, ĲȘ īĮȜȜȚțȒ īȠȣȧȐȞĮ țĮȚ ĲȠ ȈȠȣȡȚȞȐμ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ
țȠțțȚȞȦʌȩ – ȚȠȤȡȠȪȞ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

į.

ȉȠ WACAPOU Įʌȩ ĲȘ īȠȣȧȐȞĮ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ țĮĳȑ μİ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ.
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲĮ įȐʌİįĮ, ȦȢ ĳȚȜȑĲĮ ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȦȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ
ıȣȞșȑıİȚȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȐȜȜĮ İȓįȘ ȟȪȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ μȑıȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ Ȓ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ.
4.1.3
-

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ țĮȚ ȥİȣįȠįȐʌİįĮ
ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ Įʌȩ ǼȜȐĲȘ
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ įȐıȘ ĲȘȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ǹȣıĲȡȓĮȢ, īĮȜȜȓĮȢ, ǼȜȕİĲȓĮȢ, īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȓĮȢ,
ȇȠȣμĮȞȓĮȢ, ȇȦıȓĮȢ, ǼȜȜȐįĮȢ).
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȟȪȜȠ μİ ȤȡȫμĮ Ȝİȣțȩ μĮĲ, įİȞ ȑȤİȚ ȡȘĲȚȞȫįȘ ȠıμȒ ȠȪĲİ ȡȘĲȚȞȩĳȠȡȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ. ȉȠ ȟȪȜȠ
ĲȘȢ İȜȐĲȘȢ įİȞ ȜȠȣıĲȡȐȡİĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ĮʌȠȡȡȠĳȐ ĲȠ ȜȠȪıĲȡȠ.

4.2
4.2.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ
ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ıĮȞȓįİȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ 23 mm ĲȠ įİ ʌȜȐĲȠȢ İȓȞĮȚ Įʌȩ 70 mm ȑȦȢ 120 mm, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲĮ
ȟȪȜĮ ȑȤȠȣȞ ȤĮμȘȜȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ıȣıĲȠȜȒȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲȠ IROKO.
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓȞĮȚ Ș įȡȪȢ, Ș țĮıĲĮȞȚȐ, Ș İȡȣșȡİȜȐĲȘ «ȈȠȣȘįȚțȩ», ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ
ȟȪȜĮ (WENGE, IROKO, WACAPOU, ANGELIQUE).
ȅȚ ıĮȞȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ (țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İʌȩμİȞĮ ıȤȒμĮĲĮ.
ȈȤȒμĮ 1 ĮȖȖȜȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ μİ ȜȦȡȓįİȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ μȒțȘ țĮȚ ĲȣȤĮȓĮ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ȈȤȒμĮ 2 ĮȖȖȜȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ μİ ȜȦȡȓįİȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ μȒțȘ ĮȜȜȐ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȈȤȒμĮ 3 ĮȖȖȜȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ μİ ȜȦȡȓįİȢ ȚįȓȠȣ μȒțȠȣȢ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ İȞĮȜȜȐȟ.
4.2.2

ǻȐʌİįĮ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ıțİȜİĲȩ Ȓ ıİ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȠ
ȥİȣįȠįȐʌİįȠ

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ, İțĲȩȢ ĲȘȢ
İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞȘșȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4, 5. ȉĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ įȚĮȜȠȖȒȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 7 țĮȚ 8.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȡĳȦĲȑȢ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ıțİȜİĲȩ, ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5 Ȓ ıİ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ İʌȓ
ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, ȩĲĮȞ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 4 țĮȚ 5.
ȈȘμİȓȦıȘ: ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İʌȚțȡĮĲȠȪıĮ İȜȜȘȞȚțȒ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲĮ įȐʌİįĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 4 țĮȚ 5 ȦȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ıȪȞșİĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ ȠȞȠμȐȗȠȞĲĮȚ «ʌĮȡțȑĲĮ». ȈĲȘ ȖĮȜȜȚțȒ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ȩȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ ȜȦȡȓįȦȞ ȠȞȠμȐȗȠȞĲĮȚ «ʌĮȡțȑĲĮ».
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ȈȤȒμĮ 4

ȈȤȒμĮ 5
4.2.3

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ ȜȦȡȓįİȢ ĲİĲȡȐȖȦȞĮ Ȓ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ «ʌĮȞȩ»
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.2. ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡĮ ıȤȑįȚĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȩμİȞİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȜĮȚıȓȠȣ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȚıμȑȞİȢ İʌȓıȘȢ ȜȦȡȓįİȢ,
ʌȜȐĲȠȣȢ ȠμȠȓȠȣ Ȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ μȒțȠȣȢ ĮȞĮȜȩȖȠȣ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȦȞ ʌĮȞȩ.
4.2.4

ǼȚįȚțȐ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ

4.2.4.1 ǻȐʌİįĮ țȜİȚıĲȫȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ ȜȦȡȓįİȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.2. ʌȐȤȠȣȢ 23 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıİ įȪȠ țȐșİĲĮ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȐȜȜȘȜĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ μİ μİĲĮȟȩȞȚȠ 25 cm İįȡĮȗȩμİȞĮ:
-

-

Ǽʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ, ĮĳȠȪ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮȚ İʌ’
ĮȣĲȒȢ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȠμȑȞİȢ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ țĮȚ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ
ĲȠ įȐʌİįȠ İȓȞĮȚ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
Ǽʌȓ ʌȜȦĲȠȪ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.2.4.2 ǻȐʌİįĮ ĮȚșȠȣıȫȞ JUDO
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȓįȚĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȜȜȐ μİ μİĲĮȟȩȞȚĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞĮȡȚıμȐĲȦȞ 35 cm țĮȚ
įȐʌİįȠ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ ĲȦȞ 22 mm, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ TATAMI (İȚįȚțȩ
įȐʌİįȠ ʌȐȤȠȣȢ 50 mm Įʌȩ ȤȩȡĲĮ ȡȣȗȚȠȪ, İʌİȞįȣμȑȞĮ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ).
4.2.4.3 ǻȐʌİįĮ ıțȘȞȫȞ șİȐĲȡȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ ȡȘĲȚȞȫįȘ ȟȪȜĮ ʌȐȤȠȣȢ 34 mm Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ıțȜȘȡȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ ȠȟȚȐȢ, ʌȐȤȠȣȢ 22
mm İʌȓ ĮȞĮȜȩȖȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.
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4.3
4.3.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳșȠȡȐ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ įȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞįİȚțĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ țĮĲȐ MONNIN μİ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ
țĮĲȐ BRINELL ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
ǼȓįȠȢ ȟȪȜȠȣ

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ
MONNIN

BRINELL

ǻȡȣȢ

2,5 ȑȦȢ 4,5

2,4 ȑȦȢ 3,4

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2,9

1,5 ȑȦȢ 2,3

ȀĮȡȣįȚȐ

3,2

2,5 ȑȦȢ 2,8

ȆİȪțȘ ȂİıȠȖİȓȠȣ

2,0 ȑȦȢ 2,7

2,0 ȑȦȢ 4,0

ǼȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57Ƞȣ
ʌĮȡĮȜȜȒȜȠȣ)

1,0 ȑȦȢ 2,7

1,2 ȑȦȢ 1,3

ǼȜȐĲȘ (ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ)

1,1 ȑȦȢ 2,4

1,3 ȑȦȢ 1,6

4,1

2,0 ȑȦȢ 3,7

WENGE

9,1

4,0 ȑȦȢ 5,1

ANGELIQUE

5,7

ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
IROKO

4.3.2

Ǿ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ

ȂİĲȡȚȑĲĮȚ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ, μİ ĮțȓįİȢ. ǵĲĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĳİȪȖİȚ Įʌȩ ĲĮ İȡȖȠıĲȐıȚĮ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ ȜȦȡȓįȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ:
-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ

7% ȑȦȢ 13%

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ țĮȚ ʌİȪțȘȢ ȂİıȠȖİȓȠȣ

9% ȑȦȢ 15%

-

ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ İȜȐĲȘȢ țĮȚ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘȢ (EPICǼA)

9% ȑȦȢ 15%

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȜȘĲȑȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 7% ȑȦȢ 11%

Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȜȚȢ İȟĮȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȪȡȞȠ Ȓ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ
ıĲȠȞ ȒȜȚȠ.
ȅ įİȚȖμĮĲȠȜȠȖȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȜȒȥȘ 10 ĲİμĮȤȓȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
Įʌȩ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ 200 m2. ǼȐȞ Įʌȩ ĲĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ įİȓȖμĮĲĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĲȩĲİ Ș ȩȜȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮʌĮȡȐįİțĲȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮĳȠȣȡȞȚıșİȓ.
4.3.3

ȈĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ țȠʌȒȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ, ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
țȠʌȒȢ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ) Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș țȠʌȒ ȖȓȞİĲĮȚ
İĳĮʌĲȠμİȞȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ İĲȒıȚȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ) (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 6).
ȈĲȚȢ ıĲİȞȩȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ıȣıĲȠȜȒ, ıİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȚȢ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ.
Ȃİ ĲȘȞ ĮțĲȚȞȚțȒ țȠʌȒ ıĲȘ įȡȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș ȠȞȠμĮȗȩμİȞȘ ȤȡȣıĮȜȓįĮ. ȈĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ ĲȠμȑȢ, ȠȚ İĲȒıȚȠȚ țȪțȜȠȚ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĳȜȠȖȠİȚįȒ ıȤİįȓĮıȘ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȩȥȚμȠ ȟȪȜȠ.
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ μİĲĮȟȪ ıĲİȞȩȕİȞȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ, ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ 50%.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȣĲȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ μİ
įȚȐĳȠȡİȢ țȜȓıİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.4.

ȈȤȒμĮ 6
ȈȘμİȓȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĮĲȠμȓĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ:
Ȉİ μȓĮ İȖțȐȡıȚĮ ĲȠμȒ İȞȩȢ țȠȡμȠȪ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
-

-

-

-

-

-

4.3.4

Ș İȞĲİȡȚȫȞȘ (ȥȪȤĮ): İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȟȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ, μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ İȚįȚțȒȢ
μȠȡĳȒȢ țȪĲĲĮȡĮ
Ș țĮȡįȚȐ İȓȞĮȚ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȥȪȤĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ țȠȞĲȚȞȠȪȢ
įĮțĲȣȜȓȠȣȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȞİțȡȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ (țĮȡįȚȩȟȣȜȠ) ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ ȟȪȜȠ μİ ıțȠȣȡȩĲİȡȠ ȤȡȫμĮ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ,
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ, Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ıȣȖȤȑİĲĮȚ Ș țĮȡįȚȐ μİ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ĲȠ ıȠμĳȩ (ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ
ıȤȘμĮĲȚıșİȓıİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ, ȩʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮțȩμĮ țĮȚ ȗȦȞĲĮȞȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ țȐμȕȚȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ (įİȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ μİ ȖȣμȞȩ μȐĲȚ), ȩʌȠȣ ıİ
ĮȣĲȩ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țȪĲĲĮȡĮ țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĲȠ ȟȪȜȠ (țĮμȕȚĮțȒ ȗȫȞȘ).
Ƞ ĳȜȠȚȩȢ ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩĳȜȠȚȠ.
ȉĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

4.3.4.1 īİȞȚțȐ
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ, ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ įȡȣ, țĮıĲĮȞȚȐ țĮȚ İȡȣșȡİȜȐĲȘ (ıȠȣȘįȚțȩ) ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘ įȡȣ.
ȆȐȞĲȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ, ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĲĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, Ȓ İȐȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ Ȓ țȐμȕȚȠ Ȓ țĮȚ ȥȪȤĮ.
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īȚ’ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓ ȣʌİȪșȣȞȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ țĮȚ ȞĮ
ȖȞȦȡȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȖȞȦμȐĲİȣıȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, μİ ıȤİĲȚțȒ
ȑțșİıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠȖȞȦμȠıȪȞȘȢ.
ȉȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩȕȜȘμĮ İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ ȑȞĲȠȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
İȐȞ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ (ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) Ȓ Įʌȩ ıȠμĳȩȟȣȜȠ.
ȆȐȞĲȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ įȚĮȜȠȖȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖİȞȚțȐ ȠȚ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ (ECHAUFFURE) ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ȟȪȜȠȣ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȒ μȣțȘĲȫȞ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȘ,

-

ȜİȣțȒ ıȒȥȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȚįȚțȩ μȪțȘĲĮ ĲȘȢ
įȡȣȩȢ,

-

-

țȣȐȞȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȦįȫȞ ȟȪȜȦȞ,

-

ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȑȞİȢ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 7% ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10%,

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 12% ȖȚĮ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 20%,

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 18% ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 25%.

4.3.4.2 ȁȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ
Į. ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ μİ İȣșȪȖȡĮμμİȢ ȕȑȞİȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, țĮȚ șĮ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ İȞĲİȡȚȫȞȘȢ (ȥȪȤĮȢ).

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
ȅȚ ȡȩȗȠȚ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ 10 mm μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
įİȞ μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

-

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡȩȗȦȞ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȩȡμȚĮ (șȣȜȘțȩ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ıĲȠ ȟȪȜȠ.

ȕ. ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

ĬĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ ȥȪȤĮȢ țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ
țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ țĮĲȐ 50% İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȉ.Ȉ.Ȋ..
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-

ȂȑȖİșȠȢ ȡȩȗȠȣ İȓȞĮȚ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. ȅμȐįĮ
ȡȩȗȦȞ, ȚıȠįȣȞĮμİȓ ʌȡȠȢ ȑȞĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȞ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ μİȖİșȣȞĲȫȞ, İȓȞĮȚ ĲȠ
ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

Ǽȁȅȉ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓ ĲȣȤĮȓȦȞ ȜȘĳșȑȞĲȦȞ 10 Ĳİμ. țĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ĮȣĲȫȞ, ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ İȞȩȢ ȡȩȗȠȣ ĲȦȞ 8 mm, Ȓ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣȢ
ĮșȡȠȚȗȩμİȞȠ ȞĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 8 mm (ȕȜȑʌİ İʌȩμİȞȘ ıȘμİȓȦıȘ).
ȈȘμİȓȦıȘ:

-

©

ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ.

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȐȞİȣ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȚıȓĮ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȫȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

Ȗ. ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 10 mm ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĮȡȚșμȠȪ, İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ
țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ
ȕȑȞȦȞ.

ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ įȚȐĳȠȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ.
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐμȕȚȠ (ĲμȒμĮ țȠȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) İĳ’
ȩıȠȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm țĮȚ ȖȚĮ μȒțȠȢ ȓıȠ μİ ĲȠ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ (ĮȡıİȞȠșȪȜȘțȠ).

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȠıȠȚįȒʌȠĲİ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) ȩıȠ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȓıȚĮ), ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ İȜȜİȓʌȠȞĲİȢ ȡȩȗȠȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ įİȞ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15 mm.

4.3.4.3 ȁȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ
Į. ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

16

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm, ȠȪĲİ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȠȣ 1 mm.
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 10 mm:
-

ȑȞĮȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 25 ȑȦȢ 40 cm,

-

įȪȠ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 40 ȑȦȢ 80 cm,

-

ĲȡİȚȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 80 ȑȦȢ 120 cm.
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ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țȓĲȡȚȞİȢ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 5 cm ıİ μȒțȠȢ,
ȠȪĲİ ĲȠ 5% ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ İȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ
ĲȡȓȥȚμȠ.

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țĮμȕȓȠȣ (ĲȠ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm,
ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ȩμȦȢ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȩȡμȚĮ
(ĮȡıİȞȠșȒȜȣțȠ).
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 25 mm, ıİ ȑȞĮ ʌȐȤȠȢ
ĲȠ ʌȠȜȪ ȓıȠ μİ ĮȣĲȩ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

ȕ. ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm ȩȤȚ ȠμĮįȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ țĮȚ μĮȪȡȠȚ
ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ 1 mm
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ:
-

-

-

-

ȣȖȚİȓȢ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 20 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ
įȚĮμȑĲȡȦȞ 50 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1,0 m țĮȚ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȡȦȖμȑȢ țĮȚ ıțĮıȓμĮĲĮ,
ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1 mm.
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
8 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ įȚĮμȑĲȡȦȞ 16 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1 m.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȣȖȚİȓȢ țĮȡįȚȐ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.3)

-

ȡȦȖμȑȢ țĮȡįȚȐȢ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȩțțȚȞȘ Ȓ μĮȪȡȘ țĮȡįȚȐ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ĲȡȓȥȚμȠ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
-

ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ȤȦȡȓȢ ȩȡȚĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȠ ȣȖȚȑȢ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ ĲȠ țȐμȕȚȠ (țȠȞĲȐ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ) ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 25
mm țĮȚ ʌȠȣ įİȞ ĮȜȜȠȚȫȞȠȣȞ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ ıİ μȒțȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ 10% ĲȠȣ
μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

Ȗ. ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ
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ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 25 mm ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ, İȐȞ
ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Ȓ ıțĮıȓμĮĲĮ, įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ȐȞȠȚȖμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 2 mm.
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ, Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
15 mm. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ İȚıȑȤȠȞĲİȢ ȡȩȗȠȚ țĮȚ ȠȚ
ĮʌȠțȠȜȜȘșȑȞĲİȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ȡȩȗȠȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ 10 mm.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ: ȠȚ ıĲȡİȕȜȦμȑȞİȢ ȓȞİȢ ʌȠȣ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, ȠȚ țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ Ȓ ȣȖȚİȓȢ
țĮȡįȚȐ

-

ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įİțĲȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮȜȠȖȑȢ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ
ȣʌĮȓĲȚİȢ ȖȚĮ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1,5 mm ȕȐșȠȣȢ

-

©

ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ țĮȡįȚȐ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ:
-

ȩȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ, ȡȦȖμȑȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ȚȤȞȫȞ İĲȘıȓȦȞ țȪțȜȦȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ Ș
ıȘμĮıȓĮ ĲȠȣȢ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ
įĮʌȑįȠȣ.

4.3.4.4 ȁȦȡȓįİȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ (ıȠȣȘįȚțȩ)
Į. ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

-

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȚțȡȩȢ ȣȖȚİȓȢ, ĮȞȠȚțĲȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȢ ȡȩȗȠȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μȑȤȡȚȢ 5 mm ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ, ȖȚĮ ĲȠ 40% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȩʌȠȣ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ țȐșİ İȜȐĲĲȦμĮ. ǹʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ șȣȜȐțȦȞ
ȡȘĲȓȞȘȢ.

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȡȩȗȠȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȠȡμȓĮ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ıİ İȓįȠȢ, ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮȢ, ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĮȣĲȐ
ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.

ȕ. ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ:
-

18

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 15 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ ȡȘĲȓȞȘȢ
μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ
ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȠ ȖȚĮ ȡȩȗȠȣȢ, ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ.

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ıİ İȓįȠȢ, ıİ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ
ĮȣĲȐ ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.
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Ȗ. ȉȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ

-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 30 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ ȡȘĲȓȞȘȢ
μȑȤȡȚȢ 30 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȦȞ
ĲİııȐȡȦȞ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȡȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȡȩȗȠȣȢ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ:

-

-

4.3.5

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȠȪĲİ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȣĲȫȞ. ǻİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ μİ ȓȤȞȘ ĮȜȜĮȖȒȢ
ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ 5% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ. ǻȚȐμİĲȡȠȚ ȤĮȜĮȡȫȞ ȡȩȗȦȞ įİȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ ĲİĲȐȡĲȠȣ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

ȉĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ȅȚ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠμȒȢ ĲȘ μȠȡĳȒ țĮȚ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 7 țĮȚ 8.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȡĮμʌȠĲȐȡȚıμĮ țĮȚ ıĲȚȢ μȚțȡȑȢ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȑȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 1, 2, 3 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.2. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ȉİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ
μİ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ ĮȡȚıĲİȡȐ (ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ ȕȜȑʌȠȣμİ ĲȘ ȜȦȡȓįĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐ - ıȤȒμĮ 8) Ȓ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ įİȟȚȐ.
-

ȆȐȤȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȆȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ Ȓ 16 mm Ȓ 23 mm (ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 1)

40 mm μİ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ ĮȞȐ 5 mm țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ±0,7%

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ țĮȚ țĮıĲĮȞȚȐȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3, 4, 5 ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ μİ ĮȞȠȤȑȢ ± 0,2 mm
ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ țĮȚ țĮıĲĮȞȚȐȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 1 ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

-

-

ȆȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 35 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 55 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

-

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 30 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 45 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 35 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 25%.

-

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

ȩʌȦȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
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İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 50 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ «ıȠȣȘįȚțȩ»
-

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȑȤȠȣȞ μȒțȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 2,0 m țĮȚ μȑȤȡȚȢ 4,0 m.

ȈȤȒμĮ 7

ȈȤȒμĮ 8
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - īİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜȦȡȓįȦȞ (ʌȜȐĲȠȣȢ μİĲĮȟȪ 50 μİ 55 mm)
ȈȊȂǺȅȁǹ

20
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ȆȐȤȠȢ ıİ mm

ȆȐȤȠȢ ȜȦȡȓįĮȢ

a

16

23

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a1

7

9

ǶȥȠȢ ĲȘȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

a2

4,5

6

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

a3

4,5

6

ǹȞȠȤȑȢ ıİ mm
+0,1
-0,5
±0,1
+0,2
0
0
-0,2

ǺȐșȠȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

b1

7

8

±0,3

ȆȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

b2

6

6

±0,3

ȀȜȓıȘ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ
ȅʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ țȐĲȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a

5%

5%

f

1

1

±0,2
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4.3.6

ȉȠ İȣʌȡȩıȕȜȘĲȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȟȣȜȠμȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȩĳĮȖĮ ȑȞĲȠμĮ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(İȖțȐȡįȚȠ Ȓ ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ Ȓ ȟȣȜȩĳĮȖĮ
ȑȞĲȠμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȉȡȦĲȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
2

ǻİȞ ĮȞĲȑȤİȚ

ǹ = ıȣμĳȩȟȣȜȠ



ǹȞĲȑȤİȚ μȑĲȡȚĮ

Ǻ = İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ

ǹȞĲȑȤİȚ ʌȠȜȪ
— ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ

ǻȡȣȢ

ȂȪțȘĲİȢ

ȉİȡμȓĲİȢ

VRILLETE

LYCTUS

A

A

B

A

A

2

2

2

2



2

2

2

2

2

B

2

B

ȀĮıĲĮȞȚȐ


2

IROKO

2

2

—

—

2

ANGELIQUE





—

—

—

ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ İȜȐĲȘȢ

2

2

2

2

2

2

A

B

2

2

2

2

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

2

B

CAPRICORNES

2
2

īȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ WENGE țĮȚ WACAPOU İʌİȚįȒ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȖȚĮ įȐʌİįĮ μȩȞȠ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ
ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.
-

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țȣȡȓȦȢ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ țĮȚ ĲȠ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȣȖȡĮıȓĮ 20 μİ 40% Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, Įʌȩ
ĮȞȠȚțĲȑȢ μʌĮȜțȠȞȩșȣȡİȢ, Įʌȩ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ İȟȦıĲȫȞ Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞȠ
ȤȫȡȠ ȣȖȚİȚȞȒȢ. ȊȖȡĮıȓİȢ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠȡȩĳȠȣ ȩĲĮȞ ȠȚ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 7,5 gr/m3).
ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ İțĳȡȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȜȩȖȠ W/N ıİ gr/m3 ȩʌȠȣ W İȓȞĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ, ıİ gr/h țĮȚ N Ƞ ȡȣșμȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ m3/h.

-

-

4.3.7

Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ (ȜİȣțȐ ĲȣĳȜȐ μİȡμȒȖțȚĮ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıİ įȐʌİįĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ, Ȓ įȐʌİįĮ
ȚıȠȖİȓȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑıĲȦ țȚ ĮȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ μȠȜȣıμȑȞȠ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲİȡμȓĲİȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȆȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȟȣȜȩĳĮȖĮ ȑȞĲȠμĮ ıʌȐȞȚĮ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıĲȚȢ ıȪȖȤȡȠȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮĳȠȪȡȞȚıĲĮ ȟȪȜĮ Ȓ İȐȞ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȟȪȜȚȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ
Įʌȩ ĮȣĲȐ (ȑʌȚʌȜĮ, țȠȣĳȫμĮĲĮ, ȟȪȜȚȞȘ ıĲȑȖȘ).
Ǿ İʌȚįİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İμʌȠĲȚıμȩ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ Įʌ’ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ıȠμĳȩȟȣȜȠ), İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮȕĮșμȓıİȚȢ įȣıțȠȜȓĮȢ ĲȠȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ĲȠȣȢ
İμʌȠĲȚıμȩ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ İμĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 4.

21

31454

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
2

ʌȠȜȪ İȪțȠȜȘ



μȑĲȡȚĮ

¨ μȚțȡȒ
ĮįȪȞĮĲȘ
ȈȠμĳȩȟȣȜȠ

4.4
4.4.1

ǻȡȣȢ

2

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

¨

IROKO

2

ANGELIQUE



ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ İȜȐĲȘȢ



ȀĮȡįȚȩȟȣȜȠ



ȄȣȜİȓĮ ȣʌȠįȠμȒȢ įĮʌȑįȦȞ
ȀĮįȡȩȞȚĮ ȖȚĮ ıțİȜİĲȩ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ ĲȠȣ ȥİȣįȠʌĮĲȫμĮĲȠȢ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȖȚȒ ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ (ȤȦȡȓȢ țȣȐȞȦıȘ, ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ İȞĲȩμȦȞ) ıİ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ
μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 17%.
4.4.2

ȄȪȜȚȞȠȚ ĲȐțȠȚ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȟȪȜȠ Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ȖȚĮ ĲȠ ĮȜĳȐįȚĮıμĮ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ ʌȠĲȑ įİȞ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȦȜȚȑȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȐțȦȞ 8 x 15 cm țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 12 mm ʌȐȞĲȠĲİ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ ĲĮ
țȠįȡȩȞȚĮ.
4.4.3
-

-

-

ȌİȣįȠįȐʌİįĮ
ǹʌȩ ıĮȞȓįİȢ Įʌȩ ȣȖȚȒ ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1) ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 13 mm țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ
ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 200 mm - μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ10%.
ǹʌȩ ȜȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.3.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǹʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 16 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 312. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 10% ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 12 mm țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ȪȖȡĮȞıȒȢ ĲȠȣ.
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4.4.4

ȄȪȜȚȞȠȚ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȠȚ įȠțȠȓ (ʌĮĲȑȡĮ)

ȆĮȡȩμȠȚȠȚ įȠțȠȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ įȚĮĲȘȡȘĲȑȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ʌȜĮțȫȞ ȅ.Ȉ..
ȅȚ įȠțȠȓ ĮȣĲȠȓ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ, țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ Įʌȩ
ȡȘĲȚȞȫįȘ ȟȪȜĮ, Ȓ Įʌȩ țĮıĲĮȞȚȐ İȐȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȞ Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ
țȠȡμȠȪȢ țȣʌĮȡȚııȚȠȪ, ʌȐȞĲȠĲİ İμʌȠĲȚıμȑȞȠȚ μİ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐ ȟȪȜȠȣ.
Ǿ ıĲȒȡȚȟȘ ʌĮȡȠμȠȓȦȞ įȠțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĳȑȡȠȞĲİȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĳȦȜȚȑȢ Ȓ ıİ ȟȪȜȚȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ
ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ĲıȚȞȑĲȚĮ ıİ ıĲȐșμȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ
ĳİȡȩȞĲȦȞ įȠțȫȞ.
4.4.5

ĭȚȜȑĲĲĮ – μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĲȡȠʌȚțȫȞ,
ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲİμȐȤȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİ ĲȠȡμȠ-İȞĲȠȡμȓĮ, Ȓ μİ ĮʌȜȒ
İʌĮĳȒ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ Ȓ ȤȦȞİȣĲȐ İȞĲȩȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ıİ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ ȜȠȪțȚ, ȩȤȚ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ) İȣșȪȖȡĮμμȠ Ȓ μİ įȚȐĳȠȡİȢ
įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ țĮμʌȪȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
4.4.6

ȆİȡȚșȫȡȚĮ (ıȠȕĮĲİʌȚȐ)

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
ȪȥȠȣȢ 60 ȑȦȢ 100 mm) įȚĮĲȠμȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȦȢ țĮȚ ıȤȒμĮ Ǻ).
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ, ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ μȘ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ Įʌȩ
ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ.

4.5
4.5.1

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ
ȈĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ

ȈĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ ʌȜȒȡȦȢ ȜİȚĮıμȑȞȘ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
4.5.2

ȖȚĮ

ĲȘȞ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ĲȦȞ

țȠȜȜȘĲȫȞ

įĮʌȑįȦȞ

ȈĲȡȫıȘ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ

ȈĲȡȫıȘ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ (ȣȖȡĮıȓĮ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 2%) țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ 5/8 (ȤȦȡȓȢ μʌȠȣȤȩ) ʌȠĲĮμȠȪ
Ȓ ȜĮĲȠμİȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ȦȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚįȚțȫȞ
įĮʌȑįȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.4 țĮȚ 6.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
4.5.3

ȈĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ

ȈĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 150 μm
(İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ 20 cm) İȓĲİ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ (İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ 5 cm).
4.5.4

ȈĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ

ȈĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ (ʌĮȞȩ) Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞİȢ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ, İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 12 mm Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ İʌȓıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 12 mm.
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Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĮȡμȠȪȢ 3 ȑȦȢ 5 mm μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ
μİ ĲĮ țȐșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm. Ǽʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.5.5

ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮʌȑȡĮıȘȢ
ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 2 mgr/m3h mm Hg (ȣįȡȐȡȖȣȡȠ).

ȈĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ:
-

ȉĮ ĳȪȜȜĮ (ʌĮȞȩ) ĳİȜȜȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 687

-

ȉĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȐȤȠȣȢ 2,5 mm μİ μĮțȡȚȑȢ ȓȞİȢ, İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

-

-

ȉĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌȠȜȣİșȣȜȑȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm Ȓ 5+5 mm (ĲȪʌȠȣ ETHAFOAM) Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ
ĲȪʌȠȣ
ȉĮ ĳȪȜȜĮ İȜĮıĲȚțȠȪ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 30 SHORES ıİ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ ȜȦȡȓįİȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ
țȠįȡȩȞȚĮ Ȓ ĲȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ ĲȠȣȢ.

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ:
-

Ǿ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ Ș ıĲȡȫıȘ ȖİμȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ
ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȞĮ ȑȤİȚ ȜİȚȠĲȡȚĳșİȓ μİ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ»).

Ǽʌȓ ĲȘȢ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ:
-

-

4.5.6
-

ȉĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ ĲȦȞ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıİ ĮȣĲȒ Ȓ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȓ ĲȑȜȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲĮ ĮȚȦȡȠȪμİȞĮ (ʌȜȦĲȐ) įȐʌİįĮ Įʌȩ țȠȜȜȠȪμİȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȜȦȡȓįİȢ
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȐʌȜȦμĮ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȠȣ μİ μİμȕȡȐȞȘ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ȤĮȜĮȡȐ İʌȓ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȥİȣįȠʌĮĲȫμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.

-

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȪȜȜĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ įȚĮĳȩȡȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ
ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮȞȐȜȠȖĮ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ.
ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȠȣ ȦȢ
İįȡĮȗȩμİȞȠȣ İʌȓ İȜĮıĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ) ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ Įʌȩ ĲȠ
ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟİȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
ȈȘμİȓȦıȘ:
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Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȕȐıİȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ μİĲȡȒıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȪ:
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Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ Rcs

-

Ș ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ds

-

ĲȠ ĲİȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ȖȚĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ
ʌȠȣ șĮ ȠȡȚıșȠȪȞ

Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠȑȜșİȚ ĲȠ ȚıȠįȪȞĮμȠ μȑĲȡȠ Ȁ ĲȠȣ WESTERGAARD μİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǺȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 823, Ǽȁȅȉ EN 826 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1605
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.5.7

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ țĮĲȐ
ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ), ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǻ5 ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 1 ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415.

ȊȜȚțȐ ȖİμȓıμĮĲȠȢ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ȖİμȓȗİȚ μİ țȩțțȠȣȢ ʌİȡȜȓĲȘ Ȓ
ȕİȡμȚțȠȣȜȓĲȘ ȫıĲİ ȞĮ ȕİȜĲȚȦșİȓ Ș ĮțȠȣıĲȚțȒ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ (μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ Įʌȩ ĲĮ
ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȘȤİȓȠȣ).
ȆĮȡȩμȠȚȠ ȖȑμȚıμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ʌȜȦĲȩ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ, ȠȪĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

4.6
-

-

-

-

4.7
-

-

ȈĲȠȚȤİȓĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ įĮʌȑįȠȣ (İțĲȩȢ ȟȪȜȠȣ)
ĭȐıİȚȢ μĮȡμȐȡȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ Ȓ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣıİȢ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ.
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ Įʌȩ ȠȡİȓȤĮȜțȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȞȐμİıĮ
ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ įȚĮțȠıμȘĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȚ Įʌȩ įȪȠ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĳĲİȡȐ)
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ĮȞȐμİıĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤȠȣȞ
İȞıȦμĮĲȦșİȓ ʌĲȣȤȦĲȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ NEOPRENE ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĳȣıĮȡμȩȞȚțĮȢ.
ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ įȠțȠȓ įȚĮĲȠμȒȢ įȚʌȜȫȞ ] ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 cm, ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȉıȚμȑȞĲȠ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟȘȢ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ (μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ĲȡȩʌȦȞ) ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ
ʌȜȐțĮȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
ȀȩȜȜĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
ǼȚįȚțȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ İȞįȚȐμİıȘ įȚȐĲĮȟȘ NEOPRENE ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İȓĲİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ ȕȓįİȢ Ȓ
ıĲȡȚĳȫȞȚĮ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ.
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ȈȤȒμĮ 9
-

-

4.8

ǺȓįİȢ İțĲȠȞȠȪμİȞİȢ μİ ĲȘ ıȪıĳȚȟȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıİ ȠʌȑȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ.
ȂȚțȡȠȨȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ȕȓįİȢ, țĮȡĳȚȐ) μȘ ȠȟİȚįȠȪμİȞĮ.

ǻİȓȖμĮĲĮ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ

īȚĮ țȐșİ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ȣȜȚțȩ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İĳ’ ȩıȠȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ:
-

ȃĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ įİȓȖμĮ ıİ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

-

ȃĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ)
İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.

4.9

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ

TĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ (ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ Ȓ μȘ)
țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ĬĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ
ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ
ĲȡȩʌȠ. ǼȚįȚțȐ, ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ȟȪȜĮ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠ ȑȤİȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĮȣĲȠȪ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.

4.10 ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǼȚįȚțȐ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤĮμȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ
țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ, ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȅ țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ șĮ
ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ.
ȈȘμİȓȦıȘ:
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ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ:
-

Ȉİ ȤȫȡȠȣȢ μİ 20ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 86% ĲȠ ȟȪȜȠ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 19%.

-

Ȉİ ȤȫȡȠȣȢ μİ 20ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 64% ĲȠ ȟȪȜȠ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 12%.

-

Ȉİ ȤȫȡȠȣȢ μİ 20ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 35% ĲȠ ȟȪȜȠ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 7%.

5

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
İȡȖȠįȘȖȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȃĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
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ȕ)

ȃĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ: İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ,
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ
μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣıțİȣȑȢ ȜȑȚȗİȡ ȖȚĮ ȤȐȡĮȟȘ ĮȜĳĮįȚȫȞ, ȣȖȡȩμİĲȡĮ
ȟȪȜȠȣ.

Ȗ)

ȃĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȃĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȃĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓıĲȡȦıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ:
-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒ
İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ
İȞįȠįĮʌȑįȚȦȞ
ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ. ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȞİȡȠȪ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ.

-

țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ (țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ıȣμʌȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
ʌȒȟȘȢ ĲȠȣȢ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌĮȓĲȚȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ.

5.3

ǼȓįȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ

5.3.1

ǼȓįȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

-

ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ȈĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ

-

īĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȩ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ

-

ȅʌȜȚıμȑȞȠ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

-

ȄȪȜȚȞȠ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ (ıĮȞȓįȦμĮ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ İʌȓ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ İįȡĮȗȩμİȞȠȣ:
-

-
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ʌĮȡȠȪıȘȢ
Ǽʌȓ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įȠțȫȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ.
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5.3.2
-

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ
-

-

-

ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 3% ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ μȐȗĮȢ μİĲȡȠȪμİȞȠ
μİ İȚįȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ıİ ȕȐșȠȢ 2 cm. ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ μȚĮ ıĲȡȫıȘ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ 10 μİ 12 μȑȡİȢ ĮȞȐ İțĮĲȠıĲȩ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȞȒ ʌİȡȓȠįȠ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȓȠįȠȢ
ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ 50% ȖȚĮ ȣȖȡȒ ʌİȡȓȠįȠ.
īȚĮ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ȅ.Ȉ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ĮȣĲȒ ĳșȐȞİȚ μİȡȚțȠȪȢ μȒȞİȢ. ȂİȚȠȪĲĮȚ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȩıμȚțĲĮ.

ȄȪȜȚȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
-

5.4
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ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.

ȈȣȞșȒțİȢ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
įĮʌȑįȠȣ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞșȒțİȢ
-

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 5% ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ) ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.

-

Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 10ȠC

-

Ǿ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȞĮ ȑȤİȚ μȑıȘ ĲȚμȒ 50%.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĲİȜİȚȫıİȚ ĲĮ ȤȡȫμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıșİȓ ȠȚ ȤȫȡȠȚ, İțĲȩȢ ĲȦȞ
ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ ʌȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȣıĲİȡȒıİȚ ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ.

ǺȜȑʌİ țĮȚ ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.10 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ,
ıĲȘȞ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ.

6

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ

6.1

ȈțİȜİĲȩȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ

6.1.1

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ

6.1.1.1 ȆȜȐĲȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȉȠ ıȪȞȘșİȢ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İȓȞĮȚ 80 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

40 mm İȐȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 1 țĮȚ 3.

-

60 mm İȐȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 2.

-

70 mm İȐȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4 țĮȚ 5.
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6.1.1.2 ȆȐȤȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
Ǿ ʌĮȡĮįİȤȩμİȞȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ ȑįȡĮıȘȢ Ȓ
ĲȦȞ įȠțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ (ʌĮĲİȡȫȞ) įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ ȖȚĮ ʌȜȐĲȠȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ 80 mm.

ȆȓȞĮțĮȢ 5 – ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ
ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ
Į ıİ m

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ
mm

ȅμȠȚȩμȠȡĳȘ ȑįȡĮıȘ

20

Į<0,35

25

0,35<Į<0,45

32

0,45<Į<0,460

50

6.1.1.3 ȂȒțȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ Ȓ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ țĮȚ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȑȞĮ İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 1 m ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȠȣ 0,70 m.
ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ μȒțȘ ȩȤȚ ȩμȦȢ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȦȞ 0,40 m ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĲȐțȦȞ ıİ İȜĮıĲȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 1,50 m ʌȐȞĲȠĲİ μİ țȠμμȑȞĮ
ĲĮ ȞİȪȡĮ ĲȠȣȢ (ĲȠʌȚțȑȢ İȖțȐȡıȚİȢ ʌȡȚȠȞȚȑȢ). Ȉİ țȐșİ İȖțȐȡıȚĮ μİȡȚțȒ ʌȡȚȠȞȚȐ ȩĲĮȞ įİȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ
ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲĮțȩȢ.
6.1.1.4 ȂİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ
īȚĮ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮĲȠȚțȚȫȞ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 0,45 m ȖȚĮ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡĮĳȫȞ 4.2.1 țĮȚ 4.2.2 İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.
īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ 10 μİ 20 mm.
6.1.1.5 ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 5 ȞĮ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȓȗȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ʌȠȣ įȑȤİĲĮȚ ĲȠ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĳȣıȚțȩ ĳȦĲȚıμȩ.
6.1.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, μİ țȩȜȜȘıȘ Ȓ ʌȐțĲȦıȘ

6.1.2.1 ȀĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȦȞ įȠțȫȞ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȡȚȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȫȞ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ įȠțȫȞ μİ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȪμʌĲȦıȘȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ıİ įȪȠ
įȚĮįȠȤȚțȑȢ įȠțȠȪȢ.
ȅȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ įȠțȩ. ȈĲȚȢ ȟȪȜȚȞİȢ įȠțȠȪȢ μİ țĮȡĳȚȐ, ıĲȡȚĳȦȞȚȐ. ȈĲȚȢ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ ȕȓįİȢ Įʌȩ ʌȡȠțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ.
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6.1.2.2 ȀĮįȡȩȞȚĮ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ. ȅ.Ȉ. Ȓ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ țȐȡĳȦμĮ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ țĮȡĳȦĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ.
-

ȆȡȫĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

-

-

-

Ǿ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȩȜȜȘıȘ ıİ ıĲȡȫıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ĲȐțȠȣȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ
țĮĲȐ μȒțȠȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ 5 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m țĮȚ 1 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 20 cm.

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌȜĮȧȞȫȞ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĮȜȜȐȟ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
țĮȡĳȚȐ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ 10 μİ 12 cm.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠȣȢ ĲȠ
μȒțȠȢ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ μİ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟİȦȢ ĲıȚμȑȞĲĮ, ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ
ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣȢ.

ȉȡȓĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

Ȉİ ıȣȞȒșȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ μİ țȩȜȜȘıȘ, ȠȚ
ȠʌȠȓȠȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ.

ǻİȪĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ țȩȜȜĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ȕȓįİȢ Ȓ ıĲȡȚĳȩȞȚĮ țĮȚ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ ĮȞȐ
0,50 m.

ȉȑĲĮȡĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ĲȐțȦȞ (ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 4)
İȚįȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.7.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȦĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
6.1.3.

6.1.2.3 ǻȚʌȜȩȢ İʌȐȜȜȘȜȠȢ ıțİȜİĲȩȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȆĮȡȩμȠȚȠȢ ıțİȜİĲȩȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȓșȠȣıİȢ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȠȣ Ȓ ıİ ĮȓșȠȣıİȢ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ȤȫȡȠȣ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ıȤȒμĮ 10).
ȉĮ įȠțȐȡȚĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲȐțȠȣȢ, İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ
ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȦȡȓįİȢ.
ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ țĮȚ ĲĮ μİĲĮȟȩȞȚĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȩʌȚȞ μİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȚȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲİμĮȤȓȠȣ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6mm.
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ȈȤȒμĮ 10
1. ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȠȣ
2. ȀĮįȡȩȞȚĮ
3. ȉİμȐȤȚȠ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE
4. ȄȪȜȚȞȠȚ ĲȐțȠȚ
5. ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ
6. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

ȈȘμİȓȦıȘ:

6.1.3

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȕȐįȚıμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȞĮ
ȖİμȓȗİȚ μİ țȠțțȫįȘ ȣȜȚțȐ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ
țĮįȡȠȞȚȫȞ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) μİ ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮʌȜȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȜȦĲȫȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ʌȜȦĲȒ įȚȐĲĮȟȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įȚȩĲȚ μİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ țĲȣʌȠȖİȞİȓȢ șȠȡȪȕȠȣȢ, ʌȡȠıįȓįİĲĮȚ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȕȐįȚıμĮ țĮȚ ıĲȠ ĲȡȑȟȚμȠ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȤȫȡȦȞ ȐșȜȘıȘȢ).
-

ȆȡȫĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.

i. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ μȚĮ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
-

İȓĲİ ȜİʌĲȒ ȐμμȠȢ

-

İȓĲİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲİȜİȓȦȢ ȜİȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȩ

ii. ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ :
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ȆȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ Ș ıĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȑʌİĲĮȚ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ
ʌȚȑıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.4.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș ıĲȡȫıȘ
įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

iii. ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ȈĲȡȫıȘ ȜİʌĲȒȢ ȐμμȠȣ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȒȢ.
ȆȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.3 țĮȚ ȑʌİĲĮȚ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.4.
iv. ȆİȡȚμİĲȡȚțȒ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȀĮȚ ıĲȚȢ įȣȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
v. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȀĮȚ ıĲȚȢ įȣȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ
μİ ʌȜȒȡȘ İʌ’ ĮȪĲȘȢ İʌĮĳȒ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țĮȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ȖȦȞȚĮțȐ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.
-

ǻİȪĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠıșİȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲİȜİȓȦȢ ȜİȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȩ.

i. ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ), ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ
ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ıȤȒμĮ 11).
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİĲĮȟȪ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȠȓȤȦȞ.
ii. ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țȠȡįȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȐțȦȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ıĲİȡİȦșİȓ ȐțĮμʌĲĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ μİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
ĲȐțȠȣȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ĮȜĳȐįȚĮıμĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪİȚ Ș ʌȡȫĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
iii. ȉȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ıțȜȘȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ Ȓ ĲȠȣ
ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲμȘμĮĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ NEOPRENE ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm,
ʌȜȐĲȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.
iv. ȉȑĲĮȡĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ ȤȣĲȠȪ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȜİȓĮȢ țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ) ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȈȘμİȓȦıȘ).
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ȈȤȒμĮ 11
1. ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȠȣ
2. ȀĮįȡȩȞȚĮ
3. ȈȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.5.5)
4. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
5. ȈȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȦμȦıĮȧțȩ
6.1.4

ǻȚʌȜȩȢ İʌȐȜȜȘȜȠȢ ʌȜȦĲȩȢ ıțİȜİĲȩȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ

Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1.3
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȦȡȓįİȢ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȚȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲİμĮȤȓȠȣ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 mm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 12 ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıİ ıȣμʌȚȑıȚμȠ ȣȜȚțȩ).
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ȈȤȒμĮ 12
1. ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȠȣ
2. ȀĮįȡȩȞȚĮ
3. ȉİμȐȤȚȠ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE
4. ȈȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.5.5)
5. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
6. ȉıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȦμȦıĮȧțȩ

ȈȘμİȓȦıȘ:

6.1.5

ȈĲȠȣȢ ʌȜȦĲȠȪȢ ıțİȜİĲȠȪȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ İȞįȚȐμİıȦȞ țİȞȫȞ μİ
țȠțțȫįȘ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ȉȠ μȩȞȠ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İȓȞĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌĮʌȜȫμĮĲȠȢ
ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ.

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ

īȚĮ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ:
-

-

-

-

ĲĮ ĮțȡĮȓĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10
mm (ıȤȒμĮ 13)
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȠʌȑȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.
ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm Įʌȩ ĲȠ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ,
Ƞ įİ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȢ ĮȡμȩȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ İȚįȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ ıȠȕĮĲİʌȓ (ıȤȒμĮ 13) ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĳȑȡİȚ
țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȠʌȑȢ Ȓ ıȤȚıμȑȢ țĮȜȣμμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĮȣĲȠȪ μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ ıȓĲĮ.
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤĮȜțȠıȦȜȒȞİȢ țĮȜȣμμȑȞȠȚ μİ
ıȓĲĮ, ʌȠȣ șĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞ μİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
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ȈȤȒμĮ 13
1. ǼȚįȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȠȕĮĲİʌȓ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪ ĮȡμȠȪ
2. ȉȠȓȤȠȢ
3. ǼʌȓȤȡȚıμĮ
4. ȉȐȕȜĮ ȖȚĮ ȥİȣįȠ ıȠȕĮĲİʌȓ
5. ȆİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm
6. ȁȦȡȓįĮ įĮʌȑįȠȣ
7. ȀĮįȡȩȞȚ
8. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
9. ȄȪȜȚȞȠȢ ĲȐțȠȢ ĮȞȐ 50 cm

6.1.6
-

ǹʌȠĳȣȖȒ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ) țĮȚ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ȖİμȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ȜİʌĲȠȪ ĳȪȜȜȠȣ
ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.5) ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮțȠʌȒ μİĲȐįȠıȘȢ
țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ, ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 14 ĮȞĲȓ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 15, ĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ
șĮ ȡȘȖμĮĲȦșİȓ ȠʌȩĲİ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȘȤȘĲȚțȒ ȖİĳȪȡȦıȘ.
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ȈȤȒμĮ 14

ȈȤȒμĮ 15

1. īĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, İțĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
2. ȁİʌĲȩ ıȣμʌȚȑıȚμȠ ĳȪȜȜȠ
3. ȈĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ ȐμμȠȢ μİ ʌȡȠıșȒțȘ 80 kg ıȚμȑȞĲȠȣ ĮȞȐ m3
4. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

ȈȘμİȓȦıȘ:

-

ȆȐȞĲȠĲİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȖĮμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ
ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, įȘȜĮįȒ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȩ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ 2.

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĬĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ȘȤȘĲȚțȑȢ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ İȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜİʌĲȫȞ ıȣμʌȚȑıȚμȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 cm țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 16,17)

ȈȤȒμĮ 16

ȈȤȒμĮ 17

ȈĲȠ ıȤȒμĮ 16 ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ʌȡȩıșİĲȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȜȦȡȓįĮ, ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ĮȞĲȑȟİȚ ıĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠʌȩĲİ șĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȘȤȘĲȚțȒ ȖİĳȪȡȦıȘ.
-

ȉȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǼȐȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ ȑȤİȚ ȜİȚȠĲȡȚĳșİȓ μİ ĲȠ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ» șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıȘμİȓĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȘȤȘĲȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ıȣμʌȚȑıȚμȠ
ĳȪȜȜȠ 2 ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 18.
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6.2
6.2.1

ȈĮȞȓįȦμĮ (ȥİȣįȠįȐʌİįȠ) İʌȓ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ
īİȞȚțȐ

ȉȠ ıĮȞȓįȦμĮ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ,
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıĮȞȓįİȢ Ȓ ʌĮȡȐȖȦȖĮ ȟȪȜȠȣ (μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ, țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ) (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıĮȞȚįȫμĮĲȠȢ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ:
-

ȈĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ: Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȟȣȜİȓĮ İȐȞ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ 23 mm ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 15 įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȟȣıĲİȓ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ĲĮ țĮȡĳȚȐ.

-

ȃĮ μİȚȦșȠȪȞ ȠȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲİȢ ĲȡȚȟȓμĮĲȠȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

-

ȃĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ȘȤȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

-

ȃĮ ĮȣȟȘșİȓ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.

-

ȃĮ İȓȞĮȚ İȣțȠȜȩĲİȡȘ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4 țĮȚ 5 (ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ).

6.2.2

ǼȓįȠȢ ȟȣȜİȓĮȢ

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘμȚıĮȞȓįİȢ Ȓ ıĮȞȓįİȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ:
-

20 mm (ȘμȚıĮȞȓįİȢ, μȚıȠĲȐȕȜİȢ)

-

25 mm (ıĮȞȓįİȢ, ĲȐȕȜİȢ) ȖȚĮ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ ıĲĮ 22 mm μİĲȐ ĲȠ ȡȠțȐȞȚıμĮ.

ȉĮ ʌȜȐĲȘ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ 120 mm țĮȚ ĲȦȞ ȘμȚıĮȞȓįȦȞ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȦȞ 100 mm.
6.2.3

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ – ȘμȚıĮȞȓįȦȞ

ȈȣȞȒșȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ țĮȚ ʌȠĲȑ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȡȚıμȑȞĮ ıȤȑįȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȜȦȡȓįȦȞ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȜȦȡȓįȦȞ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ĲȩĲİ ȠȚ ıĮȞȓįİȢ – ȘμȚıĮȞȓįİȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȜȠȟȐ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ.
6.2.4

ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ – ȘμȚıĮȞȚįȫȞ

4 μİ 7 mm
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ǹʌȩıĲĮıȘ ıĮȞȓįȦȞ – ȘμȚıĮȞȚįȫȞ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ

10mm
6.2.6

ȈȪȞįİıȘ (μȐĲȚıȘ ıĮȞȓįȦȞ)

ȆȐȞĲȠĲİ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ

6.3
6.3.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮȡĳȦĲȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ǵĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĮʌȠμȑȞİȚ ȞĮ İțĲİȜİıșİȓ:
-

ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȤȑȡȚ ĲȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ, Ȓ Ș țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ĲĮʌİĲıĮȡȓĮȢ,

-

Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ,

șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮȡĲȘșİȓ ĲĮ ıȫμĮĲĮ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ șȑȡμĮȞıȘȢ, ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĮȣĲȒ, țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ.
6.3.2

ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5,
șĮ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȓȗȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ʌȠȣ įȑȤİĲĮȚ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĳȣıȚțȩ ĳȦĲȚıμȩ.
ȉĮ ıȘμİȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ,
ȩʌȦȢ:
-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ țĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ, ĳȚȜȑĲĮ.

-

ǼȐȞ ĲĮ įȐʌİįĮ ĲȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞĲȦȞ ȤȫȡȦȞ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȣĲȩ ĲȡȩʌȠ.

-

6.3.3

ǼȐȞ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μȓĮ ʌȡȠȢ μȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 6 ȑȦȢ 10 ȠʌȩĲİ ĲȩĲİ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣȢ
ȐȟȠȞİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȆȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ
(ȖȜȦĲĲȓįĮ) șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 50 țĮȚ 55 mm μİ ĮȞȠȤȑȢ r 0,2 mm.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠȣ, ĲĮ ʌȜȐĲȘ ĮȣĲȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 5
mm.
ȁȦȡȓįİȢ (ıĮȞȓįİȢ) μİ ʌȜȐĲȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Ȓ ȓıĮ ĲȦȞ 110 mm įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ
μİ ȑȞĲȠȞİȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ įȚȩĲȚ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ıȘμĮȞĲȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
ȈȣμȕĮĲȚțȐ Ș İȖțȐȡıȚĮ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ 0,25 % ĮȞȐ ȕĮșμȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȟȪȜȠȣ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
6.3.4

ȂȒțȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 4 țĮȚ 5

ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4 țĮȚ 5 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ıİ ȩȜȠ
ĲȠ ȤȫȡȠ μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ įȣȠ ıİȚȡȑȢ įȓʌȜĮ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ȓ ȐȜȜȠ țȐșİĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (ĲȗȐțȚ-ȣʌȠıĲȒȜȦμĮ).
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ĬȑıİȚȢ ĮȡμȫȞ İȞȫıİȦȢ ȜȦȡȓįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 1.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ıİ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıİȚȡȑȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȑȤȠȣȞ Ƞ ȑȞĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȜȜȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm țĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȜȦȡȓįİȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 40 cm.
ǵĲĮȞ ȑȤȠȣȞ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 40 cm ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȣȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ,
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm.

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 2.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 cm Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ ĮȣĲȫȞ.
ǹʌȩ ıİȚȡȐ ıİ ıİȚȡȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ μİ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 3.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĮȞȐ ıİȚȡȐ ʌĮȡȐ ıİȚȡȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȚįİĮĲȠȪ
ȐȟȠȞĮ μİ ĮʌȩțȜȚıȘ r 2 mm Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ įȣȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ ȓıȘ μİ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ μȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ʌİȡȓʌȠȣ 5 mm (ȕȜȑʌİ
ıȤȒμĮ 19).

ȈȤȒμĮ 19
1. 1. ǿįİĮĲȩȢ ȐȟȠȞĮȢ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘȢ ĮȡμȫȞ
2. 2. ǹʌȩțȜȚıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȚįİĮĲȩ ȐȟȠȞĮ

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4.
ȅ ȐȟȠȞĮȢ ĲȘȢ ĲİșȜĮıμȑȞȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ țĮįȡȠȞȚȠȪ μİ
ĮʌȩțȜȚıȘ r 1 cm, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ.

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 5.
ȅȚ ĮȡμȠȓ ȑȞȦıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȠʌİȓ țĮĲȐ 45Ƞ ȖȦȞȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȠȣ țĮįȡȠȞȚȠȪ μİ ĮʌȩțȜȚıȘ r 1 cm. ȅȚ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȠȟȒ țȠʌȒ, İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm (ıȤȒμĮ 20).
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ȈȤȒμĮ 20

6.3.6

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ Ȓ 90Ƞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ.
6.3.7

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μİ ȜȦȡȓįİȢ «ʌĮȞȩ»

(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ μİ ĮȡȤȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȪȡȚȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ,
İțĲȩȢ İȐȞ ĮȜȜȚȫȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ.
6.3.8

ȈȪȞįİıȘ ȜȦȡȓįȦȞ țĮȚ ıĮȞȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ μİ μʌĮȜțȠȞȠʌȠįȚȑȢ țĮȚ μĮȡμȐȡȚȞĮ țĮĲȫĳȜȚĮ
șȣȡȫȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜĮȧȞȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ μĮȡμȐȡȠȣ ȜȦȡȓįĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ
ĳİȜȜȠȪ ʌȐȤȠȣȢ 8 μİ 10 mm μİ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ ĲμȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ μİ μĮıĲȓȤĮ.

6.4
6.4.1

ǼȚįȚțȐ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ
ǻȐʌİįĮ țȜİȚıĲȫȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠȡȩĳȠȣ

Ǿ ıİȚȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İȓȞĮȚ:
i.

ȉȡȓȥȚμȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ μİ ĲȠ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ», ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıȘμİȓĮ.

ii.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ.

iii.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȪȜȜȦȞ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ Įʌȩ ĲȠ
μȩȞȚμȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȫĲȘ
ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).

iv.

ȈĲȡȫıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.6 țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ıİ ĮȣĲȒ ȈȘμİȓȦıȘ.

v.

ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȠ İʌȓ İȜĮıĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

vi.

ǻȚʌȜȩ İʌȐȜȜȘȜȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȘ μİȖȐȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĮȣĲȐ ȫıĲİ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ
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ĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȜİȣȡȐ. ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ 25 cm. ȆȜȐĲȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ 80 mm.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ȖȦȞȚĮțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ʌȜİȣȡȚțȐ İʌ’ ĮȣĲȫȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȤĮȜĮȡȐ
μİ țĮμʌȣȜȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲȠ țİȞȩ, ʌȐʌȜȦμĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȤȡȒıȘ țȠțțȫįȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıĲĮ ʌȜȦĲȐ
įȐʌİįĮ.
vii. ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ ĮȡμȠȓ ʌȜȐĲȠȣȢ 20 μİ 30 mm, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6.1.5 țĮȚ 4.4.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
viii. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ μİȖȐȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ĮȓșȠȣıĮȢ μİ ĲȠȣȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĮȡμȠȪȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 2 țĮȚ ıİ μȒțȘ ȫıĲİ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ
ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮįȡȩȞȚĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

6.4.2

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
İʌȚįȚȦțȩμİȞȘȢ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

ǻȐʌİįĮ țȜİȚıĲȫȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ

Ǿ ıİȚȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İȓȞĮȚ:
i.

ȈĲȡȫıȘ ȚıȤȞȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ıțȣȡȩįİμĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ)

ii.

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ

iii.

ȈĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

iv.

ȈĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.5.2) İȖțȜȦȕȚıμȑȞȘ ʌȜİȣȡȚțȐ.

v.

ȂİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ 150 m.

vi.

ȈĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.5.4) μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ 20 ȑȦȢ 30 mm.

vii. ǻȚʌȜȩ İʌȐȜȜȘȜȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ țĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 6.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ȖȦȞȚĮțȐ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ʌȜİȣȡȚțȐ İʌ’ ĮȣĲȫȞ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȘ 6.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

6.5

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ĮȣĲȫȞ ȕȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌĮ AFNOR NF P90-202 țĮȚ NFP 90-203/1992.

ǼȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ

6.5.1

ȉİȜȚțȩ ʌȜȐȞȚıμĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ

ǼțĲİȜİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȘȢ μȠȡĳȒ μİ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲĮʌİĲıĮȡȓİȢ.
6.5.2

ȉȡȓȥȚμȠ

ȉȠ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȣȠ Ȓ țĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ıİ ĲȡȓĮ ıĲȐįȚĮ. ȉȠ ʌȡȫĲȠ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ ȃ 2 țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȓȞİȢ
(ȕȑȞİȢ) Ȓ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ. ȉȠ įİȪĲİȡȠ μİ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ 1/2 Ȓ 0 țĮȚ ĲȠ ĲȡȓĲȠ ıĲȐįȚȠ μİ ȜİʌĲȩĲİȡȠ ĲȠȣ μȘįİȞȩȢ.
6.5.3
-
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ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȖțĮȣıĲȚțȩ μȓȖμĮ (țİȡȓ įȚĮȜȣμȑȞȠ ȐȤȡȦμȠ įȚĮȜȣĲȚțȩ ȣȖȡȩ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȩȟȚȞȠ Ȓ ĮȜțĮȜȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮȞȓȞȘ (įȡȣȢ).
-

ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȐȜȜȘȜİȢ ıȣȤȞȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țİȡȚȠȪ ȫıĲİ ĲȠ ȟȪȜȠ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ. Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȖȣȐȜȚıμĮ.

6.5.4

ǺİȡȞȓțȚĮ įȚĮȡțİȓĮȢ

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10 %. ȉĮ įȐʌİįĮ
ʌȠȣ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮįȓȞȠȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡĮıȓĮ μİĲĮȟȪ 10 țĮȚ 13 % ʌȡȑʌİȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȞĮ ĳșȐıȠȣȞ ĲȠ 10 %.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĮĳȠȪ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȠ ȕİȡȞȓțȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ İȜĮĳȡȩ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ ĲȠ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ĮȖȡȓİμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ Ș șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȫıĲİ ĲĮ ȟȪȜĮ ȞĮ
ʌȐȡȠȣȞ ĲȚȢ ıȣıĲȠȜȑȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, ȩʌȦȢ șĮ ıȣμȕİȓ İȐȞ Ș
șȑȡμĮȞıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
6.5.5

ǺİȡȞȓțȚĮ įĮʌȑįȦȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ȕİȡȞȓțȚĮ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȘȞ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ, İȓȞĮȚ «ıĮĲȚȞȑ» țĮȚ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ İȪțȠȜĮ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞȠȚ ȖȚĮ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ μİ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.

7

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıİ ĲİȜİȚȦμȑȞȠ țĮȡĳȦĲȩ įȐʌİįȠ

7.1

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ

ȉȠ įȐʌİįȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 5 mm ıİ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ ıĲȠ įȐʌİįȠ. ȅμȠȓȦȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȕȑȜȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 1 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ
ĲȦȞ 20 cm.

7.2
-

-

7.3

ǻȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ įĮʌȑįȦȞ įȚʌȜĮȞȫȞ ȤȫȡȦȞ
ǵĲĮȞ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ įȚʌȜĮȞȠȪ ȤȫȡȠȣ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȣȠ r 2 mm.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ įȚʌȜĮȞȠȪ ȤȫȡȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ĲȠʌȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ ıĲĮ țĮĲȫĳȜȚĮ șȣȡȫȞ.

ȅȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm ıİ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2
m.

7.4

ǼȖțȐȡıȚĮ țȪȡĲȦıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ μİ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȦȞ ĮțμȫȞ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 0,5 % ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ μȑȖȚıĲȠ ĲĮ 0,5 mm.

43

31476

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01:2009

7.5
7.5.1

©

Ǽȁȅȉ

ǼȪȡȠȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
īİȞȚțȐ

ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ 9 %. īȚĮ ĲȠȣȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ, ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮįİțĲȒ μȚĮ İȖțȐȡıȚĮ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȓıȘ μİ 0,25 % ĮȞȐ ȕĮșμȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ȟȪȜȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
7.5.2

ǼȪȡȠȢ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 2 % ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ μȑȖȚıĲȠ ĲĮ 2 mm.
īȚĮ ĲĮ įȐʌİįĮ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ ȜȦȡȓįİȢ «ʌĮȞȩ» (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ)
Ș μȑȖȚıĲȘ ĲȚμȒ İȓȞĮȚ 2 % ĲȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȞȩ.
7.5.3

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 3

ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
7.5.4

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 5

ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

7.6

ǼȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ «ʌĮȞȩ»

(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ)
Ǿ ʌĮȡȐșİıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĲȦȞ «ʌĮȞȩ» ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮʌȩțȜȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 3 mm.
Ȉİ μȒțȠȢ ĮȡμȫȞ 2 m Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 mm.

8

ȆĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ

Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȩʌȦȢ ıȤİĲȚțȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȉ.Ȉ.Ȋ. Ș ȠʌȠȓĮ
įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ.
-

Ȃİ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (μİȜȑĲİȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ
ĮĳĮȞȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ț.Ȝ.ʌ.).

-

Ȃİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ
İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.

-

Ȃİ ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, ȕĮșȠȣȜȦμȐĲȦȞ, țȘȜȓįȦȞ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȫȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ ĲȡȚȖμȫȞ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ȕȐįȚıμĮ Ȓ ĲȠ ĲȡȑȟȚμȠ İȞȩȢ Ȓ ʌȠȜȜȫȞ
ĮĲȩμȦȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ȠμĮȜȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ μȑȤȡȚȢ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ĲȠ įȐʌİįȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ Įʌȩ țȐșİ
μȠȡĳȒȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮȣĲȠȪ μİ ȖȣȥȠțȠȞȓĮμĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ İʌȓ ȤĮȡĲȚȠȪ ĲȪʌȠȣ KRAFT Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȣȟȘșİȓ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ.
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9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

9.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

9.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȟȣȜȓȞȠȣ țĮȡĳȦĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȟȣȜİȓĮȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȘȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
x

Ǽȁȅȉ EN 300
Oriented strand boards (OSB). Definitions, classification and specifications -ȈĮȞȓįİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȑȢ, μĮțȡȚȑȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞİȢ ʌȠȜȣıĲȠȚȕȐįİȢ (OSB) ȅȡȚıμȠȓ, țĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-1 Durabiltity of wood and wood-based products. Definitions of use classes. General
-- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 1 - īİȞȚțȐ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-2 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes.
Application to solid wood -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıĲĮ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-3 Hazard classes of wood and wood-based products against biological attack.
Application to wood-based panels -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȟȪȜȠȣ

x

Ǽȁȅȉ EN 13226 Wood flooring. Solid parquet elements with grooves and/or tongues -- ȄȣȜİȓĮ
įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ μİ İȖțȠʌȑȢ Ȓ/țĮȚ ȖȜȦııȓįȚĮ (ȟȪȜȚȞİȢ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ
ıĮȞȓįİȢ)

x

Ǽȁȅȉ EN 13227 Wood flooring. Solid lamparquet products -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13489 Wood flooring. Multi-layer
ȆȠȜȣıĲȡȦμĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13629 Wood flooring. Solid pre-assembled hardwood boar -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ ȈȣμʌĮȖȒȢ ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȘ ıĮȞȓįĮ ıțȜȘȡȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 13990 Wood flooring. Solid softwood floor boards -- ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȟȪȜȠ - ȈĮȞȓįİȢ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ μĮȜĮțȒ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ įȐʌİįĮ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

NF B 54-000 ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȦȞ ȠȜȩıȦμȦȞ ȟȪȜȦȞ. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ

x

NF B 54-001 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ įȡȣ

x

NF B 54-002 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ țĮıĲĮȞȚȐ

x

NF B 54-005 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ȈȠȣȘįȚțȒ)

x

NF B 54-008 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ

x

NF B 54-010 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ
įĮʌȑįȦȞ

x

NF B 54-011 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȦȞ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

x

NF X 40-500 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ)

x

NF X 40-501 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ

parquet

elements

--

ȄȣȜİȓĮ

įĮʌȑįȦȞ

-
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x

NFP 63-201-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.1/2004)

x

NFP 63-204-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜȦĲȫȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.11/1997)

x

NFP 63-202

x

NFP 63-203-1 ȄȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ Įʌȩ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ Ȓ ʌĮȡȐȖȦȖȐ ĲȠȣȢ (DTU 51.3/1983-1998)

x

ȀȫıĲĮ ȈȚμȩʌȠȣȜȠȣ “ȉȠ ȟȪȜȠ”, ǻĮıȠȜȩȖȠȣ

x

ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǼșȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ – 10ǹ ǻȐʌİįĮ

ȀȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (DTU 51.2/1995)

©
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ȄȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ
Glued hardwood flooring
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0701-02 «ȄȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-07-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 21Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȄȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ ʌȠȣ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȟȪȜȚȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıİ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞĮ “ʌĮȞȩ”
(μȦıĮȧțȐ įȐʌİįĮ) Ȓ Įʌȩ ȟİȤȦȡȚıĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȜȘĲȐ ıİ ȜİȚĮıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ, ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ Ȓ ıİ μİȖȐȜİȢ ȟȪȜȚȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ȞȠȕȠʌȐȞ Ȓ țȩȞĲȡĮ
ʌȜĮțȑ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ĲĮ įȐʌİįĮ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȐȡșȡĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȦȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ:
-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

-

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȪ İȞĮȜȜĮȖȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ȤȫȡȠ ıİ ȤȫȡȠ įȚĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ

-

2

ǹʌȠĳȣȖȒȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ (İĳ’ ȩıȠȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ) Ȓ Įʌȩ ĲȠȣȢ
țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ įȐʌİįĮ

-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ ĲȡȚȖμȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ)

-

ǹİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĲȠȣȢ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ)

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01

Nail and staple hardwood flooring -- ȄȪȜȚȞĮ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823

Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826

Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ

Ǽȁȅȉ EN 1605

Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
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ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȣʌȩ
ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

ĳȠȡĲȓȠ

©

Ǽȁȅȉ

șȜȓȥİȦȢ

țĮȚ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȓįȘ ȟȪȜȦȞ – țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ – țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ – ȣȜȚțȐ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

4.1

ǼȓįȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ įĮʌȑįȦȞ

4.1.1

İʌȚȜȠȖȒȢ

īİȞȚțȐ

ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ įĮʌȑįȠȣ (ıĲȡȫıȘ ȤȡȒıȘȢ Ȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ)

-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠμȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ – ȥİȣįȠįȐʌİįȠ)

4.1.2
-

ȄȣȜİȓĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȐʌİįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǻȡȣȢ (QUERCUS) (Q)
ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑμμȚıȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐμȚıȤȘ įȡȣ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, īĮȜȜȓĮ, ȆȠȜȦȞȓĮ, īİȡμĮȞȓĮ, ȇȠȣμĮȞȓĮ, Ǻ.ǹμİȡȚțȒ țĮȚ ĲȘ ȂĮțİįȠȞȓĮ. ȅ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȟȪȜȦȞ ĮȣĲȫȞ țȣμĮȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ Įʌȩ ĮȞȠȚȤĲȩ țȓĲȡȚȞȠ ȑȦȢ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩ,
ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ țĮıĲĮȞȩ ʌȜȘıȚȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ įȚĮțȚȞİȓĲĮȚ ȦȢ įȡȣȢ ȑȞĮ İȓįȠȢ İȣțĮȜȪʌĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ȉĮıμĮȞȓĮ μİ ʌĮȡĮʌȜȒıȚİȢ μİ ĲȘ įȡȣ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

-

ȀĮıĲĮȞȚȐ (CASTANEA SATIVA, VESCA, VULGARIS)
Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȃ.ǹμİȡȚțȒ, Ș μİȜĮȞȒ țĮȚ ȤĮμȘȜȒ țĮıĲĮȞȚȐ Įʌȩ ĲȘȞ ǿĮʌȦȞȓĮ
țĮȚ ĲȘȞ ȀȓȞĮ țĮȚ Įʌȩ ǼȜȜȘȞȚțȐ įȐıȘ ĲȘȢ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ (ǱȖȚȠ ǵȡȠȢ, ǹȡȞĮȓĮ).
Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ įȡȣȩȢ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩμȦȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
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ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȑȤİȚ țĮıĲĮȞȒ ĮʌȩȤȡȦıȘ ȩμȠȚĮ μİ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ įȡȣȩȢ, ĲȠ įİ
ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩȤȡȦμĮ.
-

ȀĮȡȣįȚȐ (JUGLANIS REGIAL)
Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮȡȣįȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǼȪȟİȚȞȠȣ ȆȩȞĲȠȣ, Įʌȩ ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, ĲȘȞ
ǹμİȡȚțȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ (ȂĮțİįȠȞȓĮ, ĬȡȐțȘ, ǹȖ. ǵȡȠȢ). ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȑĲȡȚĮ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĲȠ įİ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ İȪțȠȜĮ. ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ
țĮıĲĮȞȩ (ıȠțȠȜĮĲȓ) μİ ıțȠĲİȚȞȩĲİȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȉȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȤĲȩ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ ȜİȣțȦĲȩ.
ȈʌȐȞȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ įȐʌİįĮ.

-

ȅȟȣȐ (FAGUS SILVATICA)
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȟȣȜİȓĮ ʌĮĲȦμȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ
ȑȞĲȠμĮ, ĲȩıȠ ıĮȞ įȑȞĲȡȠ ȩȡșȚȠ Ȓ țĮĲĮțİȓμİȞȠ, ȩıȠ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

-

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ (EPICEA)
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȩȡİȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57Ƞȣ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣ) Ȓ Įʌȩ ȠȡİȚȞȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ. ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȠ įȐıȠȢ ǼȜĮĲȓĮ ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ ȇȠįȩʌȘȢ
(ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȁȚȐȤĮ). ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ ȐıʌȡȠ ʌȡȠȢ țĮıĲĮȞȠțȓĲȡȚȞȠ ıĲȚȜʌȞȩ.
ǲȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ Ș İȡȣșȡȑȜĮĲȘ ȞĮ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȈȠȣȘįȚțȒ ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌ’ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȕȩȡİȚİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ.

-

ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǹĳȡȚțȒ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǺȡĮȗȚȜȓĮ
țĮȚ ǿȐȕĮ.
ǻȐʌİįĮ μİ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȤȡȒıȘ
(ıȣȞĮșȡȠȓıİȚȢ țȠȚȞȠȪ) ȤȐȡȚȢ ĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȟȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĳȠȣȡȞȚıĲȒ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮĲμȚıșİȓ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, μȪțȘĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǱĲμȚıȘ İȓȞĮȚ μȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĮĲμȠȪ ȞİȡȠȪ, ıİ țȠȡİıμȑȞȘ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ țĮȚ ıİ ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ. Ȃİ ĲȘȞ ȐĲμȚıȘ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ
ȤȣμȫȞ, Ș įȚȩȡșȦıȘ ĲȦȞ ıĳĮȜμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ, Ș șĮȞȐĲȦıȘ İȞĲȩμȦȞ țĮȚ μȣțȘĲȫȞ, Ș
ĲȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.

ȂȚĮ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
ȉĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ İȓȞĮȚ:
Į.

ĲȠ WENGE Įʌȩ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ – țȓĲȡȚȞȠ μİ μĮȪȡĮ ȞİȪȡĮ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,9.

ȕ.

ĲȠ IROKO Įʌȩ ĲȘȞ ǹțĲȒ ĲȠȣ ǼȜİĳĮȞĲȠıĲȠȪ țĮȚ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ țĮĳİțȩțțȚȞȠ ıİ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,7.

Ȗ.

ĲȠ ANGELIQUE Įʌȩ ĲȘ ȕȩȡİȚĮ ǺȡĮȗȚȜȓĮ, ĲȘ īĮȜȜȚțȒ īȠȣȧȐȞĮ țĮȚ ĲȠ ȈȠȣȡȚȞȐμ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ
țȠțțȚȞȦʌȩ – ȚȠȤȡȠȪȞ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

į.

ĲȠ WACAPOU Įʌȩ ĲȘ īȠȣȧȐȞĮ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ țĮĳȑ μİ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ.
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲĮ įȐʌİįĮ ȦȢ ĳȚȜȑĲĮ ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȦȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ
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ıȣȞșȑıİȚȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȐȜȜĮ İȓįȘ ȟȪȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ μȑıȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ Ȓ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ.
4.1.3
-

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ țĮȚ ȥİȣįȠįȐʌİįĮ
ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ Įʌȩ ǼȜȐĲȘ
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ įȐıȘ ĲȘȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ǹȣıĲȡȓĮȢ, īĮȜȜȓĮȢ, ǼȜȕİĲȓĮȢ, īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȓĮȢ,
ȇȠȣμĮȞȓĮȢ, ȇȦıȓĮȢ, ǼȜȜȐįĮȢ).
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȟȪȜȠ μİ ȤȡȫμĮ Ȝİȣțȩ μĮĲ, įİȞ ȑȤİȚ ȡȘĲȚȞȫįȘ ȠıμȒ ȠȪĲİ ȡȘĲȚȞȠĳȩȡȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ. ȉȠ ȟȪȜȠ
ĲȘȢ İȜȐĲȘȢ įİȞ ȜȠȣıĲȡȐȡİĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ĮʌȠȡȡȠĳȐ ĲȠ ȜȠȪıĲȡȠ.

4.1.4
-

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ȥİȣįȠįȐʌİįĮ ȖȚĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ
ǹʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 16 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 312-4 μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 10% ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 12 mm țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ȪȖȡĮȞıȒȢ ĲȠȣ.

4.1.5

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȟȪȜȠ Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ȖȚĮ ĲȠ ĮȜĳȐįȚĮıμĮ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ ʌȠĲȑ įİȞ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȦȜȚȑȢ ıĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȐțȦȞ 8 * 15 cm țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 12 mm ʌȐȞĲȠĲİ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ ĲĮ
țĮįȡȩȞȚĮ.
4.1.6

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ĳȚȜȑĲĮ – μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĲȡȠʌȚțȫȞ,
ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲİμȐȤȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİ ĲȠȡμȠİȞĲȠȡμȓĮ, Ȓ μİ ĮʌȜȒ
İʌĮĳȒ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ Ȓ ȤȦȞİȣĲȐ İȞĲȩȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ıİ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ ȜȠȪțȚ, ȩȤȚ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ) İȣșȪȖȡĮμμȠ Ȓ μİ įȚȐĳȠȡİȢ
įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ țĮμʌȪȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
4.1.7

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ʌİȡȚșȫȡȚĮ (ıȠȕĮĲİʌȚȐ)

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
ȪȥȠȣȢ 60 ȑȦȢ 100 mm) įȚĮĲȠμȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ, ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ μȘ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ Įʌȩ
ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ȈĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ 6,8 țĮȚ 10 mm ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ İȞȚĮȓĮ
ȟȣȜİȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ıĲȡȫıȘ ĳșȠȡȐȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3,2 mm.

ȈȘμİȓȦıȘ:

ȀȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ Įʌȩ ȟȪȜȠ Ȓ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȟȪȜȠ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ʌȜĮțȐȗ ȟȪȜȠȣ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĮȞĮȞȑȦıȘ Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31491

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

Ǽȁȅȉ

ʌȠȜȜĮʌȜȐ İʌȐȜȜȘȜĮ ĳȪȜȜĮ ȟȪȜȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ įİȞ İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ ĮȞĮȞȑȦıȘ ȤȦȡȓȢ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘ, įİȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ.

4.2
4.2.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țȠȜȜȘĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ
ȂȦıĮȧțȐ įȐʌİįĮ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȠȜȜȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȣıİȢ
ĲİĲȡȐȖȦȞĮ «ʌĮȞȩ» ʌȜİȣȡȐȢ 500 ȑȦȢ 700 mm, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 4.
ȈȣȞȒșȦȢ ĲĮ «ʌĮȞȩ» ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ, ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ ȤĮȡĲȓ (ʌȠȣ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ) Ȓ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȜİʌĲȩ įȚțĲȣȦĲȩ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȑȤȠȣȞ įİ
ȕİȡȞȚțȦμȑȞȘ ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ.
ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȜȦȡȓįȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ. ǲĲıȚ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ 6 mm ĲȠ l ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 1 șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 125 mm, țĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ 8 mm ĲȠ μȒțȠȢ l μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 150
mm.
īȚĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 2 țĮȚ 3 ĲȠ μȒțȠȢ L įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ įȣȠ ȜȦȡȓįȦȞ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 4 ȑȤİȚ țĮȚ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ıțȠȣȡȩȟȣȜȠ.
ȉĮ İȓįȘ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ș įȡȣȢ, Ș țĮıĲĮȞȚȐ țĮȚ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1. ǵĲĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĳȪȜȜȠ ĳİȜȜȠȪ 2 mm Ȓ ȡȠįȑȜİȢ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ĳİȜȜȩ.
ȂȓĮ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ȜȦȡȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ 10 μİ 11 mm, ʌȜȐĲȠȣȢ 35 μİ 50
mm țĮȚ μȒțȠȣȢ 200 μİ 350 mm.
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ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ʌĮȡȐȖȦȖĮ ȟȪȜȠȣ
(μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 150 ȑȦȢ 200 mm ıİ μȒțȘ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ, ʌȐȤȠȣȢ μİĲĮȟȪ 14 țĮȚ
27 mm, ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȣıİȢ «ʌĮȞȩ» ʌȜİȣȡȐȢ μİĲĮȟȪ 200 țĮȚ 700 mm ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ
ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞĮ.
ȉĮ «ʌĮȞȩ» ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
ʌȜĮȚıȓȠȣ μİ ȜȦȡȓįİȢ μȒțȠȣȢ ȩıȠ ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ İʌȓıȘȢ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 7 țĮȚ 8).
4.2.3

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ Ȓ ȩȤȚ ȜȦȡȓįİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȐ
ĲİμȐȤȚȠ, μİ țȩȜȜȘıȘ ıİ ıțȜȘȡȩ ȜİȓȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ Įʌȩ įȡȣ, țĮıĲĮȞȚȐ Ȓ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ.
ǵĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡĮμʌȠĲȐȡȚıμĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ 10 mm, ʌȜȐĲȠȢ 35 ȑȦȢ 50 mm țĮȚ μȒțȠȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ
300 mm ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ Ȓ μȒțȠȢ μȑȤȡȚ 500 mm ȩĲĮȞ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌĮȞȩ.
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Ǿ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5 (ȤȦȡȓȢ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ) Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 4 Ȓ țĮȚ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6 ȩʌȠȣ ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
ʌĮȡİμȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȜȦȡȓįİȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȡȠʌȚțȒ ıİ ıțȠȪȡȠ ȤȡȫμĮ.
Ǿ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ 9 ȩʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞįİșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĮȞȐ įȪȠ (A,B,C,D).
4.2.4

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ μȘ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μİ țȩȜȜȘıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ μİ ĲȘ
μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ l İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İȓȞĮȚ: e=20 μİ 30 mm, l=4 μİ 10 mm L d 240 mm. ȉĮ İȓįȘ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.
4.2.5

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ μȘ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μİ țȩȜȜȘıȘ ıİ ıțȜȘȡȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮȜȜȐ μİ ĲȚȢ ȓȞİȢ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İȓȞĮȚ:
ȆȐȤȠȢ 13 μİ 30 mm, ʌȜȐĲȠȢ 24 μİ 80 mm, μȒțȠȢ 50 μİ 80 mm.
ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ʌİȪțȘ OREGON, İȡȣșȡȐ ʌİȪțȘ (MELEZE, LATIS), ĲȡȠʌȚțȐ
(IROKO, WENGE).
ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȣȟȘμȑȞȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ. ǹȣĲȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.

4.3
4.3.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳșȠȡȐ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ įȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞįİȚțĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ țĮĲȐ MONNIN μİ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ
țĮĲȐ BRINELL ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ

ǼȓįȠȢ ȟȪȜȠȣ

MONNIN

BRINELL

2,5 ȑȦȢ 4,5

2,4 ȑȦȢ 3,4

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2,9

1,5 ȑȦȢ 2,3

ȀĮȡȣįȚȐ

3,2

2,5 ȑȦȢ 2,8

2,0 ȑȦȢ 2,7

2,0 ȑȦȢ 4,0

1,0 ȑȦȢ 2,7

1,2 ȑȦȢ 1,3

1,1 ȑȦȢ 2,4

1,3 ȑȦȢ 1,6

4,1

2,0 ȑȦȢ 3,7

WENGE

9,1

4,0 ȑȦȢ 5,1

ANGELIQUE

5,7

ǻȡȣȢ

ȆİȪțȘ ȂİıȠȖİȓȠȣ
ǼȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57
ʌĮȡĮȜȜȒȜȠȣ)

Ƞȣ

ǼȜȐĲȘ (ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ)
ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
IROKO

4.3.2

Ǿ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ

ȂİĲȡȚȑĲĮȚ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ, μİ ĮțȓįİȢ. ǵĲĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĳİȪȖİȚ Įʌȩ ĲĮ İȡȖȠıĲȐıȚĮ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ ȜȦȡȓįȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ:
-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ

7% ȑȦȢ 13%

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ țĮȚ ʌİȪțȘȢ ȂİıȠȖİȓȠȣ

9% ȑȦȢ 15%

-

ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ İȜȐĲȘȢ țĮȚ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘȢ (EPICǼA)

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȜȘĲȑȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 7% ȑȦȢ 11%

9% ȑȦȢ 15%

Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȜȚȢ İȟĮȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȪȡȞȠ Ȓ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ
ıĲȠȞ ȒȜȚȠ.
ȅ įİȚȖμĮĲȠȜȠȖȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȜȒȥȘ 10 ĲİμĮȤȓȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
Įʌȩ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ 200 m2. ǼȐȞ Įʌȩ ĲĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ įİȓȖμĮĲĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĲȩĲİ Ș ȩȜȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮʌĮȡȐįİțĲȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮĳȠȣȡȞȚıșİȓ.
4.3.3

ȈĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ țȠʌȒȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ, ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
țȠʌȒȢ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ) Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș țȠʌȒ ȖȓȞİĲĮȚ
İĳĮʌĲȠμİȞȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ İĲȒıȚȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ) (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 11).
ȈĲȚȢ ıĲİȞȩȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ıȣıĲȠȜȒ, ıİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȚȢ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ.
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Ȃİ ĲȘȞ ĮțĲȚȞȚțȒ țȠʌȒ ıĲȘ įȡȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș ȠȞȠμĮȗȩμİȞȘ ȤȡȣıĮȜȓįĮ. ȈĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ ĲȠμȑȢ, ȠȚ İĲȒıȚȠȚ țȪțȜȠȚ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĳȜȠȖȠİȚįȒ ıȤİįȓĮıȘ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȩȥȚμȠ ȟȪȜȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ μİĲĮȟȪ ıĲİȞȩȕİȞȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ, ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ 50%.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȣĲȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ μİ
įȚȐĳȠȡİȢ țȜȓıİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.4.

ȈȤȒμĮ 11

ȈȘμİȓȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĮĲȠμȓĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ
Ȉİ μȓĮ İȖțȐȡıȚĮ ĲȠμȒ İȞȩȢ țȠȡμȠȪ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
-

-

-

-

-

-

16

Ș İȞĲİȡȚȫȞȘ (ȥȪȤĮ): İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȟȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ, μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ İȚįȚțȒȢ
μȠȡĳȒȢ țȪĲĲĮȡĮ
Ș țĮȡįȚȐ İȓȞĮȚ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ ȥȪȤĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ țȠȞĲȚȞȠȪȢ
įĮțĲȣȜȓȠȣȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȞİțȡȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ (țĮȡįȚȩȟȣȜȠ) ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ ȟȪȜȠ μİ ıțȠȣȡȩĲİȡȠ ȤȡȫμĮ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ,
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ, Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ıȣȖȤȑİĲĮȚ Ș țĮȡįȚȐ μİ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ĲȠ ıȠμĳȩ (ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ
ıȤȘμĮĲȚıșİȓıİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ, ȩʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮțȩμĮ țĮȚ ȗȦȞĲĮȞȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ țȐμȕȚȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ (įİȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ μİ ȖȣμȞȩ μȐĲȚ), ȩʌȠȣ ıİ
ĮȣĲȩ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țȪĲĲĮȡĮ țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĲȠ ȟȪȜȠ (țĮμȕȚĮțȒ ȗȫȞȘ).
Ƞ ĳȜȠȚȩȢ ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩĳȜȠȚȠ.
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ȉĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

4.3.4.1 īİȞȚțȐ
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ, ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ įȡȣ, țĮıĲĮȞȚȐ țĮȚ İȡȣșȡİȜȐĲȘ (ıȠȣȘįȚțȩ) ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘ įȡȣ.
ȆȐȞĲȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĲĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, Ȓ İȐȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ Ȓ țȐμȕȚȠ Ȓ țĮȚ ȥȪȤĮ.
īȚ’ ĮȣĲȩ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓ ȣʌİȪșȣȞȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ țĮȚ ȞĮ
ȖȞȦȡȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȖȞȦμȐĲİȣıȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ μİ ıȤİĲȚțȒ
ȑțșİıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠȖȞȦμȠıȪȞȘȢ.
ȉȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩȕȜȘμĮ İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ ȑȞĲȠȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
İȐȞ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ (ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) Ȓ Įʌȩ ıȠμĳȩȟȣȜȠ.
ȆȐȞĲȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ įȚĮȜȠȖȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖİȞȚțȐ, ȠȚ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

-

ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ (ECHAUFFURE) ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ȟȪȜȠȣ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȒ μȣțȘĲȫȞ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȘ
ȜİȣțȒ ıȒȥȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȚįȚțȩ μȪțȘĲĮ ĲȘȢ
įȡȣȩȢ

-

țȣȐȞȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȦįȫȞ ȟȪȜȦȞ

-

ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȑȞİȢ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 7% ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10%

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 12% ȖȚĮ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 20%

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 18% ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 25%

4.3.4.2 ȁȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ
Į.

ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ μİ İȣșȪȖȡĮμμİȢ ȕȑȞİȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, țĮȚ șĮ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ İȞĲİȡȚȫȞȘȢ (ȥȪȤĮȢ).

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ.
ȅȚ ȡȩȗȠȚ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ 10 mm μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ
ȩĲȚ įİȞ μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
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ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡȩȗȦȞ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȩȡμȚĮ (șȘȜȣțȩ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ. ǵȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ
ıĲȠ ȟȪȜȠ.

ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

ĬĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ ȥȪȤĮȢ țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıĲİȞȩȕİȞİȢ țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ țĮĲȐ 50% İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȉ.Ȉ.Ȋ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ
İʌȓ ĲȣȤĮȓȦȞ ȜȘĳșȑȞĲȦȞ 10 Ĳİμ. țĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ĮȣĲȫȞ, ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ
ĲȠȣ İȞȩȢ ȡȩȗȠȣ ĲȦȞ 8 mm, Ȓ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣȢ ĮșȡȠȚȗȩμİȞȠ ȞĮ
μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 8 mm (ȕȜȑʌİ İʌȩμİȞȘ ıȘμİȓȦıȘ).
ȈȘμİȓȦıȘ:

-

-

ȂȑȖİșȠȢ ȡȩȗȠȣ İȓȞĮȚ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. ȅμȐįĮ
ȡȩȗȦȞ, ȚıȠįȣȞĮμİȓ ʌȡȠȢ ȑȞĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȞ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ μİȖİșȣȞĲȫȞ, İȓȞĮȚ
ĲȠ ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

Ȗ.

©

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȐȞİȣ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȚıȓĮ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȫȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĲȦȞ ȕȑȞȦȞ. ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 10 mm ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĮȡȚșμȠȪ, İĳ’
ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ įȚȐĳȠȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ
ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐμȕȚȠ (ĲμȒμĮ țȠȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) İĳ’
ȩıȠȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm țĮȚ ȖȚĮ μȒțȠȢ ȓıȠ μİ ĲȠ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ (ĮȡıİȞȠșȪȜȘțȠ).

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȠıȠȚįȒʌȠĲİ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) ȩıȠ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȓıȚĮ) ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ İȜȜİȓʌȠȞĲİȢ ȡȩȗȠȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ
įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15 mm.

4.3.4.3 ȁȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ
Į.

ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

18

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm ȠȪĲİ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ 1 mm.
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-

-

-

-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 10 mm
-

ȑȞĮȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 25 ȑȦȢ 40 cm

-

įȪȠ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 40 ȑȦȢ 80 cm

-

ĲȡİȚȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 80 ȑȦȢ 120 cm

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țȓĲȡȚȞİȢ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 5 cm ıİ μȒțȠȢ,
ȠȪĲİ ĲȠ 5% ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ İȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ
ĲȡȓȥȚμȠ.

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȕ.
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ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȐμȕȚȠȣ (ĲȠ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10
mm, ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ȩμȦȢ ĲȠ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ
İȞĲȩȡμȚĮ (ĮȡıİȞȠșȒȜȣțȠ).
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 25 mm, ıİ ȑȞĮ
ʌȐȤȠȢ ĲȠ ʌȠȜȪ ȓıȠ μİ ĮȣĲȩ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm ȩȤȚ ȠμĮįȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ țĮȚ
μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ 1 mm,
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ:
-

-

-

-

ȣȖȚİȓȢ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 20 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ
įȚĮμȑĲȡȦȞ 50 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1,0 m țĮȚ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȡȦȖμȑȢ țĮȚ
ıțĮıȓμĮĲĮ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1 mm.
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 8 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ įȚĮμȑĲȡȦȞ 16 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1
m.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȣȖȚİȓȢ țĮȡįȚȐ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.3)

-

ȡȦȖμȑȢ țĮȡįȚȐȢ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȩțțȚȞȘ Ȓ μĮȪȡȘ țĮȡįȚȐ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ĲȡȓȥȚμȠ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
-

ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ȤȦȡȓȢ ȩȡȚĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ
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ĲȠ ȣȖȚȑȢ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ ĲȠ țȐμȕȚȠ (țȠȞĲȐ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ) ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ
25 mm țĮȚ ʌȠȣ įİȞ ĮȜȜȠȚȫȞȠȣȞ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ ıİ μȒțȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ
10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ
-

-

-

İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ, Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 15 mm. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ İȚıȑȤȠȞĲİȢ
ȡȩȗȠȚ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠțȠȜȜȘșȑȞĲİȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ȡȩȗȠȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ
10 mm.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ: ȠȚ ıĲȡİȕȜȦμȑȞİȢ ȓȞİȢ ʌȠȣ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, ȠȚ țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ Ȓ
ȣȖȚİȓȢ țĮȡįȚȐ

-

ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įİțĲȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮȜȠȖȑȢ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ
ȣʌĮȓĲȚİȢ ȖȚĮ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1,5 mm ȕȐșȠȣȢ

-

-

ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 25 mm ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ İȐȞ
ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Ȓ ıțĮıȓμĮĲĮ, įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ȐȞȠȚȖμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 2 mm.

ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ țĮȡįȚȐ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȩȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ, ȡȦȖμȑȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ȚȤȞȫȞ İĲȘıȓȦȞ țȪțȜȦȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ Ș ıȘμĮıȓĮ ĲȠȣȢ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

4.3.4.4 ȁȦȡȓįİȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ (ıȠȣȘįȚțȩ)
Į.

ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

-

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ıİ İȓįȠȢ, ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮȢ, ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ
ĮȣĲȐ ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.

ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

20

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȡȩȗȠȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȠȡμȓĮ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

ȕ.

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȚțȡȩȢ ȣȖȚİȓȢ, ĮȞȠȚțĲȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȢ ȡȩȗȠȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μȑȤȡȚȢ 5 mm ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ, ȖȚĮ ĲȠ 40% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȩʌȠȣ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ țȐșİ İȜȐĲĲȦμĮ. ǹʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ
șȣȜȐțȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ.

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
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-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 15 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ
ȡȘĲȓȞȘȢ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȠ ȖȚĮ ȡȩȗȠȣȢ, ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

Ȗ.

31501

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ıİ İȓįȠȢ, ıİ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ
ĮȣĲȐ ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.

ȉȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

4.3.5

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 30 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ
ȡȘĲȓȞȘȢ μȑȤȡȚȢ 30 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȦȞ ĲİııȐȡȦȞ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȡȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȡȩȗȠȣȢ.

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȠȪĲİ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȣĲȫȞ. ǻİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ μİ ȓȤȞȘ
ĮȜȜĮȖȒȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ 5% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ. ǻȚȐμİĲȡȠȚ ȤĮȜĮȡȫȞ
ȡȩȗȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ ĲİĲȐȡĲȠȣ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

ȉĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ȅȚ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠμȒȢ ĲȘ μȠȡĳȒ țĮȚ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 12 țĮȚ 13.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȡĮμʌȠĲȐȡȚıμĮ țĮȚ ıĲȚȢ μȚțȡȑȢ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȑȢ, ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ. Ȉİ
ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ ĮȡȚıĲİȡȐ (ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ ȕȜȑʌȠȣμİ ĲȘ ȜȦȡȓįĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ
ʌȜİȣȡȐ - ıȤȒμĮ 13) Ȓ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ įİȟȚȐ.
-

ȆȐȤȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȆȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȈȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ Ȓ 16 mm Ȓ 23 mm (ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 1)

40 mm μİ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ ĮȞȐ 5 mm țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ±0,7%

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ țĮȚ țĮıĲĮȞȚȐȢ ȖȚĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıȤȒμĮ
ȥĮȡȠțȩțĮȜȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ μİ ĮȞȠȤȑȢ ± 0,2 mm
-

ȆȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

-

-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 35 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 55 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ: İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 30 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 45 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 35 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 25%.
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-

-
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ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ: İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

ȩʌȦȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ: İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 50 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ «ıȠȣȘįȚțȩ»
-

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȑȤȠȣȞ μȒțȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 2,0 m țĮȚ μȑȤȡȚȢ 4,0 m.

ȈȤȒμĮ 12

ȈȤȒμĮ 13
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - īİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜȦȡȓįȦȞ (ʌȜȐĲȠȣȢ μİĲĮȟȪ 50 μİ 55 mm)
ȈȊȂǺȅȁǹ

22
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ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

-
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ȆȐȤȠȢ ıİ mm

ǹȞȠȤȑȢ ıİ mm
+0,1

ȆȐȤȠȢ ȜȦȡȓįĮȢ

a

16

23

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a1

7

9

ǶȥȠȢ ĲȘȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

a2

4,5

6

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

a3

4,5

6

ǺȐșȠȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

b1

7

8

±0,3

ȆȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

b2

6

6

±0,3

ȀȜȓıȘ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ
ȅʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ țȐĲȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a

5%

5%

f

1

1

-0,5
±0,1
+0,2
0
0
-0,2

±0,2
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4.3.6

ȉȠ İȣʌȡȩıȕȜȘĲȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȟȣȜȠμȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(İȖțȐȡįȚȠ Ȓ ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ Ȓ ȟȣȜȩĳĮȖĮ
ȑȞĲȠμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȉȡȦĲȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
2

ǻİȞ ĮȞĲȑȤİȚ

ǹ = ıȣμĳȩȟȣȜȠ



ǹȞĲȑȤİȚ μȑĲȡȚĮ

Ǻ = İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ

ǹȞĲȑȤİȚ ʌȠȜȪ
— ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ

ȂȪțȘĲİȢ

ȉİȡμȓĲİȢ

VRILLETE

LYCTUS

A

A

B

A

A

B

B

ǻȡȣȢ

2

2

2

2

2

ȀĮıĲĮȞȚȐ



2



2

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

2

2

2

2

2

IROKO

2

2

—

—

2

ANGELIQUE





—

—

—

ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ
İȜȐĲȘȢ

2

2

2

2

2

2

2

B

CAPRICORNES
A

B

2

2

2

2

2

īȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ WENGE țĮȚ WACAPOU İʌİȚįȒ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȖȚĮ įȐʌİįĮ μȩȞȠ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ
ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.
-

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țȣȡȓȦȢ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ țĮȚ ĲȠ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȣȖȡĮıȓĮ 20 μİ 40% Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, Įʌȩ
ĮȞȠȚțĲȑȢ μʌĮȜțȠȞȩșȣȡİȢ, Įʌȩ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ İȟȦıĲȫȞ Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞȠ
ȤȫȡȠ ȣȖȚİȚȞȒȢ. ȊȖȡĮıȓİȢ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠȡȩĳȠȣ ȩĲĮȞ ȠȚ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 7,5 gr/m3).
ȈȘμİȓȦıȘ:

-

-

4.3.7

Ǿ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ İțĳȡȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȜȩȖȠ W/N ıİ gr/m3 ȩʌȠȣ W İȓȞĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ, ıİ gr/h țĮȚ N Ƞ ȡȣșμȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ m3/h.

Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ (ȜİȣțȐ ĲȣĳȜȐ μİȡμȒȖțȚĮ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıİ įȐʌİįĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ, Ȓ įȐʌİįĮ
ȚıȠȖİȓȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑıĲȦ țȚ ĮȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ μȠȜȣıμȑȞȠ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲİȡμȓĲİȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȆȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȟȣȜȩĳĮȖĮ ȑȞĲȠμĮ ıʌȐȞȚĮ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıĲȚȢ ıȪȖȤȡȠȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮĳȠȪȡȞȚıĲĮ ȟȪȜĮ Ȓ İȐȞ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȟȪȜȚȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ
Įʌȩ ĮȣĲȐ (ȑʌȚʌȜĮ, țȠȣĳȫμĮĲĮ, ȟȪȜȚȞȘ ıĲȑȖȘ).
Ǿ İʌȚįİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İμʌȠĲȚıμȩ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ Įʌ’ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ıȠμĳȩȟȣȜȠ), İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮȕĮșμȓıİȚȢ įȣıțȠȜȓĮȢ ĲȠȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ĲȠȣȢ
İμʌȠĲȚıμȩ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ İμĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 3.
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
2

ʌȠȜȪ İȪțȠȜȘ



μȑĲȡȚĮ

¨ μȚțȡȒ
ĮįȪȞĮĲȘ
ȈȠμĳȩȟȣȜȠ

4.4
4.4.1

ǻȡȣȢ

2

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

¨

IROKO

2

ANGELIQUE



ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ İȜȐĲȘȢ



ȀĮȡįȚȩȟȣȜȠ



ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ
ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ

4.4.1.1 ǼȓįȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȁİȚĮıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȜĮțȫȞ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

-

ȁİȚĮıμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ.

-

ȁİȚĮıμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
μİ ȤȡȒıȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ.

-

ǼʌȚĳȐȞİȚİȢ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ μİ ȤȡȒıȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ.

ȉĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ 3 țĮȚ 4 įȚĮμİȡȚıμĮĲȠȞȠȠȪȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİ ĲȠȞ ĲȡȠȤȩ ıİ ȕȐșȠȢ μȩȞȠ 20 μİ 30 mm
țĮȚ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȫıĲİ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 m.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ μİ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ 5 μİ 8 mm.
4.4.1.2 ǹȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ, ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȂȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 5 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ.

-

ȂȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 2 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 0,20 m.

4.4.1.3 ȅȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m.
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4.4.1.4 ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȑȢ
ȜİȓİȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ, ȩȤȚ ȩμȦȢ ȣĮȜȠʌȠȚȘμȑȞİȢ. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
țȠȞȠʌȠȚȠȪμİȞȘ, ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıȤȘμĮĲȓıİȚ μİμȕȡȐȞȘ (ʌȑĲıĮ) ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ȩȜȘ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ, ıȣȞȠȤȒ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ μİ ĲȠ ȟȪıȚμȠ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ
ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ıțȩȞȘ, ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ țȩțțȦȞ Ȓ ĳȠȜȓįȦȞ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȜİȓĮȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĲȠ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ».
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȖȪȥȠȣȢ țĮȚ ȤȡȫμĮĲĮ.
4.4.1.5 ǹʌȠĳȣȖȒ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ țȠȜȜȘĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ – ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ μİĲĮțȓȞȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȠȜȜȒıİȦȞ İȓĲİ ĮȣĲȒ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȣȖȡȩ
ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, Įʌȩ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (W/N > 5 gr/ m3 ȩʌȠȣ
W Ș ʌĮȡĮȖȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ıİ gr/ȫȡĮ – ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ:
-

-

ǼȐȞ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) İȓȞĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ
ȣʌȐȡȤİȚ ȣȖȡĮıȓĮ ıİ ĮȣĲȩ, ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
ǼȐȞ ȠȚ ȤȫȡȠȚ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ Ș ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
șĮ țȠȜȜȘșİȓ ĲȠ įȐʌİįȠ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ (İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ).

4.4.1.6 ȆȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ țȠȜȜȘĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ
ȉȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ įİȞ ȟİʌİȡȞȐ
ĲȠ 3% ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ μȐȗĮȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
Ȉİ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȐȞ ĮʌȜȦșİȓ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
įȚȐȜȣıȘ 2% ĳĮȚȞȠȜĮșĮȜİȧȞȘȢ ıİ ȠȚȞȩʌȞİȣμĮ 90Ƞ .
Ǿ įȚȐȜȣıȘ ĮȣĲȒ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮʌȠțĲȐ ȚȫįİȢ ȤȡȫμĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȩıȠ ıțȠȣȡȩĲİȡȠ
ȩıȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ:
-

-

-

4.4.2

ȈĲȡȫıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȖȚĮ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ıİ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮİȡȚıμȠȪ, 12 μİ 15 μȑȡİȢ
ĮȞȐ İțĮĲȠıĲȩ ʌȐȤȠȣȢ ıİ ȟȘȡȒ ʌİȡȓȠįȠ. Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣĲȒ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ 50% ıİ ȣȖȡȒ ʌİȡȓȠįȠ.
Ȉİ ıĲȡȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠșİıμȓİȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ
μȒȞİȢ.
Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ μİȚȫȞİȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ.
ȄȪȜȚȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ:
-

ĭȪȜȜĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ (ʌĮȞȩ)

-

ĭȪȜȜĮ țȠȚȞȠȪ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ Ȓ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ
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İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ İįȡĮȗȩμİȞȠ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞȩ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
-

2,50

1,00 ȖȚĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ

-

3,15 1,55 ȖȚĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ

ȉĮ ʌȐȤȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
-

țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ

-

Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ĲȩȡμȠ țĮȚ İȞĲȠȡμȓĮ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ĮʌĮȓĲȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ.
ǹȞȠȚțĲȠȓ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞȩ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȜİȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȟȣȜȩıĲȠțȠ țĮȚ ȞĮ
ȜİȚȠĲȡȓȕȠȞĲĮȚ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.4.3

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞȩ) Įʌȩ ʌĮȡȐȖȦȖĮ ȟȪȜȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ ȜȩȖȦ μİĲĮȕȠȜȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ İȐȞ įİȞ
ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȦıĲȐ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ Ȓ İȐȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİșİȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ Ȓ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

4.4.3.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȜĮıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ:
-

-

ĭȪȜȜĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ Ȓ ıİ įȪȠ 5 + 5 mm (ĲȪʌȠȣ
Ethafoam) Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ.
ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȐȤȠȣȢ 2,5 mm μİ μĮțȡȚȑȢ ȓȞİȢ, İʌȚțȠȜȜȘμȑȞĮ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 5 μİ 6 cm țĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ʌȜȑȖμĮ 50 ȋ 50 ȋ 5.
4.4.3.2 ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ İȓȞĮȚ:
-

-

-
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Ǿ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȞĮ ȑȤİȚ ȜİȚȠĲȡȚĳșİȓ μİ İȜȚțȩʌĲİȡȠ)
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ȘȤȘĲȚțȑȢ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ.
ȅȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȘȤȘĲȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 17.
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ȉȠ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ȩĲĮȞ ıȣȞĮȞĲȐ ĲȠȣȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, İȓĲİ ȞĮ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ, İȓĲİ ȞĮ
įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠȪȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȖȦȞȓĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ (ıȤȒμĮĲĮ 18,19).
ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ șĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ țĮĲȐ 2 cm ĲȘȢ ȐȞȦ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ
įĮʌȑįȠȣ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ μĮıĲȓȤĮ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ.
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȠ įȐʌİįȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ μİ ĲȠ ȓįȚȠ
ȣȜȚțȩ. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȦȜȒȞȦȞ μȩȞȠ μİ ȑȞĮ ʌȠȣțȐμȚıȠ (ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ (ȕȜȑʌİ
ıȤȒμĮ 18).

ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ȘȤȘĲȚțȐ
-

-

ǼȓĲİ ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ (ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ) ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ
ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ 1 ıȤȘμȐĲȦȞ 19,20).
ǼȓĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȘȤȘĲȚțȐ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ (ʌȜȐțĮ μİĲȐ ĲȦȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ
ıĲȡȫıİȦȞ) țĮȚ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ȘȤȠμȩȞȦıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ 2 ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ
19,20).

ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, țȩȕİĲĮȚ İț ĲȦȞ
ȣıĲȑȡȦȞ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ μĮıĲȓȤĮ (ıȤȒμĮ 20).
ȈȘμİȓȦıȘ:

ȋȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĳȪȜȜȦȞ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ – ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ, ʌȐȤȠȣȢ 20 μİ 30 mm ĮȞĲȓ ĲȦȞ ȜİʌĲȫȞ
ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ İȚįȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ.

ȈȘμİȓȦıȘ:

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲĮıșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮĲȠȓțȘıȘȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ, İȐȞ İʌĮȡțİȓ Įʌȩ
ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
-

-

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȘȞ țȐĲȦ ȩȥȘ ĳȪȜȜȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
4.2.1).
Ǿ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĳȪȜȜȦȞ ĳİȜȜȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȘȢ
İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
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ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ȠȚ İȞĮȜȜĮȖȑȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ȩȡȠĳȠ ıİ ȩȡȠĳȠ įȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ
įĮʌȑįȦȞ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȪȜȜĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıȣμʌȚİıȚμȩĲȘĲĮȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ
ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȦȡȫȞ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (īȠ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ıȘμİȓȦıȘ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

28

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȕȐıİȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ μİĲȡȒıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȪ:
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-

Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ Rcs

-

Ǿ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ds

-

ȉȠ ĲİȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ȖȚĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ʌȠȣ
șĮ ȠȡȚıșȠȪȞ

Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠȑȜșİȚ ĲȠ ȚıȠįȪȞĮμȠ μȑĲȡȠ Ȁ ĲȠȣ WESTERGAARD μİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǺȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 823, Ǽȁȅȉ EN 826 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1605
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ıİ
ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ), ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǻ5 ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 1 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415.

5

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ - ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

5.1

ǻİȓȖμĮĲĮ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ

īȚĮ țȐșİ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ȣȜȚțȩ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İĳ’ ȩıȠȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ:
-

ȃĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ įİȓȖμĮ ıİ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

-

ȃĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ)
İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.

5.2

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ

TĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ (ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ Ȓ μȘ)
țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ĬĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ
ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ
ĲȡȩʌȠ. ǼȚįȚțȐ, ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ȟȪȜĮ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠ ȑȤİȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĮȣĲȠȪ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.

5.3

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǼȚįȚțȐ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤĮμȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ
țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ. ȅ țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼȡȖȠįȩĲȘ.
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Ȉİ μȚĮ ıĲĮșİȡȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠ ȟȪȜȠ ĮʌȠțĲȐ ȑȞĮ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ
ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȊȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ

5.4

ȈȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ %

30

40

50

65

75

85

ȆȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ %

6-7

7,5-8,5

9-10

12-13

14-15

18-19

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
İȡȖȠįȘȖȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ: İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ,
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ
μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣıțİȣȑȢ ȜȑȚȗİȡ ȖȚĮ ȤȐȡĮȟȘ ĮȜĳĮįȚȫȞ, ȣȖȡȩμİĲȡĮ
ȟȪȜȠȣ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.5

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓıĲȡȦıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ:
-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μȑȤȡȚȢ ĲȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ Įʌȩ ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
țĮȚ ȪȥȠȣȢ țĮĲȐ 10 μİ 20 mm μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

-

țĮĲĮıțİȣȒ
İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ
İȞįȠįĮʌȑįȚȦȞ
ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ. ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȞİȡȠȪ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ.

-

țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ (țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ıȣμʌȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
ʌȒȟȘȢ ĲȠȣȢ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌĮȓĲȚȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ.
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȟȪȜȚȞȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ

5.7

5.7.1

ȈȣȞșȒțİȢ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
įĮʌȑįȠȣ
īİȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞșȒțİȢ
-

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 5% ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ) ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.

-

Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 15ȠC

-

Ǿ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 45 țĮȚ 65%.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĲİȜİȚȫıİȚ ĲĮ ȤȡȫμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıșİȓ ȠȚ ȤȫȡȠȚ, İțĲȩȢ ĲȦȞ
ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ ʌȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȣıĲİȡȒıİȚ ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ.

ǺȜȑʌİ țĮȚ ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.10 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ,
ıĲȘȞ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ.
5.7.2

ǼȚįȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ȉȠ ĳȣıȚțȩ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȠȪĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȞįȠįĮʌȑįȚȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șȑȡμĮȞıȘȢ ȖȚĮ ĲȡİȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ. Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ
ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲȠ 2% țĮȚ
ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȞįȠįĮʌȑįȚȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șȑȡμĮȞıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȠʌİȓ 48 ȫȡİȢ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȜİʌĲȒȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ İʌĮȜİȚĳȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țȩȜȜȘıȘȢ ȦȢ ȑȞĮ İȓįȠȢ ĮıĲĮȡȚȠȪ, țĮȚ ȞĮ Ĳİșİȓ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİĲȐ μȚĮ İȕįȠμȐįĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

6

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȠȜȜȘĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ

6.1

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ

6.1.1

ǹʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȓĮ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İʌȚįȚȠȡșȦșȠȪȞ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
ıĲȘ ȜİȚĮıμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
Ǿ ȕȐıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ țĮĳİǸȞȘ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ. ǲȤİȚ ĮȣĲȠĮȜĳĮįȚĮıμȑȞİȢ țĮȚ ĮȣĲȠȜİȚȩμİȞİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ıĲİȖȞȫȞİȚ ȖȡȒȖȠȡĮ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩμȦȢ μȚțȡȒ ĮȞĲȠȤȒ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣȖȡĮıȓĮ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ įȚȩȡșȦıȘ ĲȘȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
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6.1.2
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ȊʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ ĳİȜȜȠȪ

ȆĮȡȩμȠȚȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ
șȠȡȪȕȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.4.3 țĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ șȠȡȪȕȦȞ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İȓȞĮȚ 3 μİ 4 mm țĮȚ ȠȚ μȑȖȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ 1,0 ȋ 0,50 m.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮȖȫȞȚȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ, μİ ĲİȜȚțȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ȦȢ țĮȚ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ 3 μİ 4 mm, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ (īȠ) ıĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȫȞ 8 mm ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ ıĲĮ 3 μİ 4 mm ȜȩȖȦ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țȐșİ ʌȜȐțĮȢ țȣȜȚȞįȡȠȪĲĮȚ μİ İȜĮıĲȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĳȪȖİȚ ĲȣȤȩȞ
İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ. ȈĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ȤĮȡȐııȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Ș ĮʌȠȤȫȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.
ȉȠ ıĲȡȫıȚμȠ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ μİȖȐȜȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 4/6 mm (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 48 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ
ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

6.2
6.2.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ «ʌĮȞȩ» ĲȦȞ «μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ» țĮȚ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ȉĮ «ʌĮȞȩ» ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ȜȦȡȓįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 1
ȑȦȢ 4) Ȓ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ıȤȒμĮĲĮ 5 ȑȦȢ 8), ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
6.2.1.1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȞȩ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ, μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ȜȦȡȓįİȢ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ȫıĲİ ȞĮ įȠșİȓ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ țĮȚ ȑȞĮȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ, ȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲĮȟȘ ıțĮțȚȠȪ țĮȚ ĮȡȤȓȗİȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ Ș ʌȩȡĲĮ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ ıĲȠ
ȤȫȡȠ.
6.2.1.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȞȩ ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ıİ μȓĮ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ Įʌȩ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıȘμĮȞĲȚțȒ ȩıȠ İȞĲȠȞȩĲİȡȠ țĮȚ ıȪȞșİĲȠ İȓȞĮȚ ĲȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣ įȣȠ țȣȡȓȦȢ
μȑıȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ĮȣĲȠȪ, ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȠȞ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıμȩ ĲȦȞ ĲİμĮȤȚȗȩμİȞȦȞ «ʌĮȞȩ» μİ
įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
Ǿ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȠȣ ĲİμĮȤȚıμȠȪ ĲȦȞ «ʌĮȞȩ», μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠțȪȥİȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȤȫȡȠ, țĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲİμĮȤȚȗȩμİȞȦȞ ʌĮȞȩ
ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, Ȓ ȜȦȡȓįȦȞ ıİ ȓıȠ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ʌȜȐĲȠȢ.
6.2.1.3 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ Ȓ țĮĲȐ ȠμȐįĮ įȪȠ Ȓ ĲȡȚȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ (ıȤȒμĮ 9)
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĳȣıȚțȩ ĳȦĲȚıμȩ, μİ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ μİ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ (șȘȜȣțȩ) ʌȡȠȢ ĮȣĲȩȞ țĮȚ μİ Įȡμȩ 7 μİ
10 mm.
6.2.2

ǲȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ȚįȓȦȢ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μȑȤȡȚȢ ĲȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ.
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6.2.3

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ țȩȜȜİȢ

ȅȚ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ țĮȚ ȖȚĮ İȜĮıĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌ.Ȥ.
ĳİȜȜȠȪ, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȅȟȚțȩ ʌȠȜȣȕȚȞȪȜȚȠ ıİ ȣįĮȡȒ įȚĮıʌȠȡȐ

-

ȅȟȚțȩ ʌȠȜȣȕȚȞȪȜȚȠ ıİ įȚĮȜȪĲȘ

-

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȚȠ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȐ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ țȩȜȜĮȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ȕİȡȞȚțȦșİȓ.
īȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ țȩȜȜĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ:
-

ǼȐȞ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ: ȣįȡĮȣȜȚțȩ (ĲıȚμȑȞĲȠȣ) Ȓ ȟȪȜȚȞȠ.

-

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ĲȠ țȠȜȜȠȪμİȞȠ ĲİμȐȤȚȠ.

-

Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ.

-

Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ ıİ μȚĮ ĳȐıȘ.

-

ȉȠ ıȤȑįȚȠ ĲȘȢ ıʌȐĲȠȣȜĮȢ (ʌ.Ȥ. ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ İȖțȠʌȑȢ 4 mm ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ 6 mm).

-

Ǿ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȤȫȡȠȣ.

6.2.4

ȆİȡȚμİĲȡȚțȠȓ ĮȡμȠȓ

ǵȜĮ ĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ȩȡșȚȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 8 μİ 10 mm Ȓ țĮȚ 12 mm įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĮȣĲȩ μİȚȠȪĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ
ȜȩȖȦ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ȅ ĮȡμȩȢ ʌȐȞĲȠĲİ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȠ ıȠȕĮĲİʌȓ.
6.2.5

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ

6.2.5.1 ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡμȫȞ ıĲȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ĲıȚμȑȞĲȠȣ)
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮȡμȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȠʌİȓ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİ ĲȡȠȤȩ ȩȤȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĮȣĲȠȪ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ), ĲĮ įȐʌİįĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ țĮȚ įİȞ țȩȕȠȞĲĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ.
6.2.5.2 ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
6.2.5.3 ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ Ȓ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ
ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμİȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ (μȦıĮȧțȐ įȐʌİįĮ)

μİμȕȡȐȞȘȢ,

ıȣȖțȡĮĲȘĲȒȢ

ĲȦȞ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ țȐșİ «ʌĮȞȩ» μȦıĮȧțȠȪ įĮʌȑįȠȣ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ ĲȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ
ȤĮȡĲȓ Ȓ Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȜȠȪ ȤĮȡĲȚȠȪ KRAFT (ȩȤȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠȣ) Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ μİ ȪȖȡĮȞıȘ ĮȣĲȠȪ.
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6.2.5.4 ǹȞȠȤȑȢ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ
Į)

«ȆĮȞȩ» μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ «ʌĮȞȩ» ĲȠȣ İȞȩȢ įȓʌȜĮ ıĲȠ ȐȜȜȠ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 3 mm.
ǹȣĲȩ ĲȠ ȩȡȚȠ ȖȓȞİĲĮȚ 2 mm ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ «ʌĮȞȩ» μİ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
Ȉİ μȒțȠȢ 2 m Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ĮʌİȤȩȞĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm (ıȤȒμĮ 21).

ȕ)

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ ıİ ıȤȒμĮ ȥĮȡȠțȩțĮȜȠ (ʌĮȡțȑĲĮ)
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 22 įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȖȦȞȚĮțȫȞ įȪȠ
ȜȦȡȓįȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 23 įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ıĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ
ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1 mm ȩĲĮȞ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȖȦȞȓİȢ.
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Ȗ)

31515

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
i)

ǵĲĮȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ȜȦȡȓįĮ ʌĮȡȐ ȜȦȡȓįĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ıĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĮȣĲȫȞ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ ± 2 mm.
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ Įʌȩ ĲȘ μȓĮ ıİȚȡȐ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ
μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ± 3 mm.

ii)

ǵĲĮȞ Ș șȑıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȪμʌĲȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıİȚȡȑȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 40 cm, ȠȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȑȤȠȣȞ Ƞ ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȜȜȠ ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ μİ ĲȠ įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 40 cm, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮȡμȫȞ įİȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 cm.

į)

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ȩȡșȚİȢ (μİ ĲȠ ıȩțȠȡȠ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ – ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.4 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ)
Ȉİ μȒțȠȢ 2 m įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ ıĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm
(ıȤȒμĮ 24).

6.2.5.5 ȈȣȞȐȞĲȘıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲĮ įȐʌİįĮ
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ĮȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ʌȡȠİȟȠȤȒ ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȞĮ İʌȑμȕİȚ ĲȠʌȚțȒ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ.

6.3
6.3.1

ȊʌȠșİȡμȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ
ȊȖȡȠșİȡμȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

ȅȚ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ.
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ȉȠ ĮțĮĲȠȓțȘĲȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ ȑȜȜİȚȥȘ șȑȡμĮȞıȘȢ țĮȚ ĮİȡȚıμȠȪ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ıĲĮ įȐʌİįĮ
ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
6.3.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲİȜȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȑȞĮ ĲİȜȚțȩ ʌȜȐȞȚıμĮ țĮȚ μȚĮ ĲİȜȚțȒ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ, įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ. ǻİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ įȚȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȚȠȖțȫıİȦȞ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
6.3.3

ĬİȡμĮȚȞȩμİȞȠ įȐʌİįȠ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμĮȚȞȩμİȞȠ įȐʌİįȠ, Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ șȑȡμĮȞıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μȓĮ İȕįȠμȐįĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

6.4
6.4.1

ǼȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ
ȉİȜȚțȩ ʌȜȐȞȚıμĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ

ǼțĲİȜİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȘȢ μȠȡĳȒ μİ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲĮʌİĲıĮȡȓİȢ.
6.4.2

ȉȡȓȥȚμȠ

ȉȠ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȣȠ Ȓ țĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ıİ ĲȡȓĮ ıĲȐįȚĮ. ȉȠ ʌȡȫĲȠ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ ȃ 2 țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȓȞİȢ
(ȕȑȞİȢ) Ȓ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ. ȉȠ įİȪĲİȡȠ μİ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ 1/2 Ȓ 0 țĮȚ ĲȠ ĲȡȓĲȠ ıĲȐįȚȠ μİ ȜİʌĲȩĲİȡȠ ĲȠȣ μȘįİȞȩȢ.
6.4.3

ȀȑȡȦμĮ

ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȖțĮȣıĲȚțȩ μȓȖμĮ (țİȡȓ įȚĮȜȣμȑȞȠ ȐȤȡȦμȠ įȚĮȜȣĲȚțȩ ȣȖȡȩ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȩȟȚȞȠ Ȓ ĮȜțĮȜȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮȞȓȞȘ (įȡȣȢ).
ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȐȜȜȘȜİȢ ıȣȤȞȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țİȡȚȠȪ ȫıĲİ ĲȠ ȟȪȜȠ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȩıȠ
ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ. Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȖȣȐȜȚıμĮ.
6.4.4

ǺİȡȞȓțȚĮ įȚĮȡțİȓĮȢ

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10%. ȉĮ įȐʌİįĮ
ʌȠȣ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮįȓȞȠȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡĮıȓĮ μİĲĮȟȪ 10 țĮȚ 13% ʌȡȑʌİȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȞĮ ĳșȐıȠȣȞ ĲȠ 10%.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĮĳȠȪ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȠ ȕİȡȞȓțȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ İȜĮĳȡȩ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ ĲȠ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ĮȖȡȓİμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ Ș șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȫıĲİ ĲĮ ȟȪȜĮ ȞĮ
ʌȐȡȠȣȞ ĲȚȢ ıȣıĲȠȜȑȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, ȩʌȦȢ șĮ ıȣμȕİȓ İȐȞ Ș
șȑȡμĮȞıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
6.4.5

ǺİȡȞȓțȚĮ įĮʌȑįȦȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ȕİȡȞȓțȚĮ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȘȞ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ, İȓȞĮȚ «ıĮĲȚȞȑ» țĮȚ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ İȪțȠȜĮ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞȠȚ ȖȚĮ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ μİ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.
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ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıİ ĲİȜİȚȦμȑȞȠ țȠȜȜȘĲȩ įȐʌİįȠ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.4.1.2, 4.4.1.3 țĮȚ 4.4.1.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮȢ.
ǺȜȑʌİ İʌȓıȘȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2.5.3 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
įĮʌȑįȦȞ.

8

ȆĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ

Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȩʌȦȢ ıȤİĲȚțȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȉ.Ȉ.Ȋ. Ș ȠʌȠȓĮ
įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ.
-

Ȃİ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (μİȜȑĲİȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ
ĮĳĮȞȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ț.Ȝ.ʌ.).

-

Ȃİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ
İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.

-

Ȃİ ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, ȕĮșȠȣȜȦμȐĲȦȞ, țȘȜȓįȦȞ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȫȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ ĲȡȚȖμȫȞ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ȕȐįȚıμĮ Ȓ ĲȠ ĲȡȑȟȚμȠ İȞȩȢ Ȓ ʌȠȜȜȫȞ
ĮĲȩμȦȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ȠμĮȜȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ μȑȤȡȚȢ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ĲȠ įȐʌİįȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ Įʌȩ țȐșİ
μȠȡĳȒȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮȣĲȠȪ μİ ȖȣȥȠțȠȞȓĮμĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ İʌȓ ȤĮȡĲȚȠȪ KRAFT μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȣȟȘșİȓ ʌȑȡĮȞ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ țĮȚ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒ: μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.

9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

9.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

9.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȟȣȜȓȞȠȣ țȠȜȜȘĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȟȣȜİȓĮȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȘȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
x

Ǽȁȅȉ EN 300
Oriented strand boards (OSB). Definitions, classification and specifications -ȈĮȞȓįİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȑȢ, μĮțȡȚȑȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞİȢ ʌȠȜȣıĲȠȚȕȐįİȢ (OSB) ȅȡȚıμȠȓ, țĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 312 Particleboards - Specifications -- ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-1 Durabiltity of wood and wood-based products. Definitions of use classes. General
-- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 1 - īİȞȚțȐ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-2 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. – Part 2:
Application to solid wood -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıĲĮ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-3 Hazard classes of wood and wood-based products against biological attack.
Application to wood-based panels -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȟȪȜȠȣ

x

Ǽȁȅȉ EN 687
Resilient floor coverings. Specification for plain and decorative linoleum on a
corkment backing -- ǼȜĮıĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮʌȜȩ țĮȚ įȚĮțȠıμȘμȑȞȠ
ʌȜĮıĲȚțȩ įȐʌİįȠ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĳİȜȜȩ

x

Ǽȁȅȉ EN 13226 Wood flooring. Solid parquet elements with grooves and/or tongues -- ȄȣȜİȓĮ
įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ μİ İȖțȠʌȑȢ Ȓ/țĮȚ ȖȜȦııȓįȚĮ (ȟȪȜȚȞİȢ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ
ıĮȞȓįİȢ)

x

Ǽȁȅȉ EN 13227 Wood flooring. Solid lamparquet products -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13489 Wood flooring. Multi-layer
ȆȠȜȣıĲȡȦμĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13629 Wood flooring. Solid pre-assembled hardwood boar -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ ȈȣμʌĮȖȒȢ ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȘ ıĮȞȓįĮ ıțȜȘȡȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 13990 Wood flooring. Solid softwood floor boards -- ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȟȪȜȠ - ȈĮȞȓįİȢ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ μĮȜĮțȒ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ įȐʌİįĮ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

NF B 54-000 ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȦȞ ȠȜȩıȦμȦȞ ȟȪȜȦȞ. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ

x

NF B 54-001 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ įȡȣ

x

NF B 54-002 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ țĮıĲĮȞȚȐ

x

NF B 54-005 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ȈȠȣȘįȚțȒ)

x

NF B 54-008 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ

x

NF B 54-010 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ
įĮʌȑįȦȞ

parquet

elements

--

ȄȣȜİȓĮ

įĮʌȑįȦȞ

-
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x

NF B 54-011 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȦȞ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

x

NF X 40-500 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ)

x

NF X 40-501 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ

x

NFP 63-201-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.1/2004)

x

NFP 63-204-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜȦĲȫȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.11/1997)

x

NFP 63-202

x

NFP 63-203-1 ȄȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ Įʌȩ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ Ȓ ʌĮȡȐȖȦȖȐ ĲȠȣȢ (DTU 51.3/1983-1998)

x

ȀȫıĲĮ ȈȚμȩʌȠȣȜȠȣ “ȉȠ ȟȪȜȠ”, ǻĮıȠȜȩȖȠȣ

x

ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǼșȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ – 10ǹ ǻȐʌİįĮ

ȀȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (DTU 51.2/1995)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌİȞįȪıİȚȢ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 8
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0702-00 «ǼʌİȞįȪıİȚȢ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-07-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 21Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼʌİȞįȪıİȚȢ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ μİ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
İȣȡȑȦȢ.
ȉĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ
țĲȚıĲȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ (ȜȚșȠįȠμȑȢ, ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ țȜʌ.) μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ, ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ (ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ, ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ) țĮȚ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ʌĮĲȦμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ țİȡĮμȚțȐ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ȑȖȤȣıȘ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ,
μİ ıȣμʌȓİıȘ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ Ȓ μİ İȟȑȜĮıȘ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ, ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ
ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ, ĮȞȐʌĲȣȟȘ,
ʌĮȡĮȖȦȖȒ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ (ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ
290011987) - Quality systems - Model for quality assurance in
design/development, production, installation and servicing

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-02-04

Concrete structures joint sealing using asphaltic mastics -- ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-03-01-00

Coatings using in-situ mortars -- EʌȚȤȡȓıμĮĲĮ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 101

Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of scratch hardness of
surface according to Mohs -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıİ ĮʌȩȟİıȘ țĮĲȐ Mohs

Ǽȁȅȉ EN 176

Dust-pressed ceramic tiles with a low water absorption (E<=3%) - Group BI - ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ İț ıȣμʌȚȑıİȦȢ μİ ȤĮμȘȜȒ
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ (Ǽ<3%) ȅμȐįĮ Ǻ1

Ǽȁȅȉ EN 177

Ceramic floor and wall tiles. Specification for dust-pressed ceramic tiles with
a water absorption of 3% < E  6%. Group BIIa -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ
ʌȜȐțİȢ İț ıȣμʌȚȑıİȦȢ μİ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ 3%<Ǽ<6% (ȅμȐįĮ ǺǿǿĮ)

ʌȠȣ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ ʌȡİııĮȡȚıĲȐ Ȓ İȟİȜĮıμȑȞĮ

ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ ʌȡİııĮȡȚıĲȐ Ȓ İȟİȜĮıμȑȞĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İĳȣȐȜȦıȘ, μȠȞȩȤȡȦμĮ, ʌȠȜȪȤȡȦμĮ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ıȤȑįȚĮ Ȓ ĮȞȐȖȜȣĳĮ țȜʌ. įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ, ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲİȡμĮĲȚıμȠȪ (μȓĮȢ
ʌȜİȣȡȐȢ).
ȁȠȚʌȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıȠȕĮĲİʌȚȐ, ȖȦȞȚĮțȐ ıȠȕĮĲİʌȚȐ, įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ țȜʌ.
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȑȤȠȞĲİȢ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȠȣȢ μİ
ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ.
ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ:
Į)

μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

ȕ)

ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ȤȡȒıȘ (ĮʌȩĲȡȚȥȘ)

Ȗ)

ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ

į)

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ʌĮȖİĲȩ

İ)

ĮȞĲȠȤȒ ıİ șİȡμȚțȐ ʌȜȒȖμĮĲĮ

ıĲ) ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȡȘȖμȐĲȦıȘ (țȡĮțİȜȐȡȚıμĮ)
İ)
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ȗ)

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȤȘμȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ (ȠȟȑĮ, ȕȐıİȚȢ, țĮȪıȚμĮ, ȜȚʌĮȞĲȚțȐ, ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȐ, ĲȡȩĳȚμĮ,
ĮʌȠȜȣμĮȞĲȚțȐ țȜʌ.)

Ș)

ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ș)

ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

Ț)

ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ

ȚĮ) ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ
Țȕ) ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȩȢ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ȚȖ)

ĮȞȐʌĲȣȟȘ İȟĮȞșȒıİȦȞ ĮȜȐĲȦȞ

Țį)

ĲȐȟȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ.

ȈĲĮ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ ǹ țĮȚ Ǻ įȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ įĮʌȑįȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.

4.2
4.2.1

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ

ȆĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ıĲȡȫıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 12 mm, Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ
Portland țĮȚ ȐμμȠ ȜİʌĲȩțȠțțȘ 0-1 mm Ȓ μİıȩțȠțțȘ 0-3 mm ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 1:3 Ȓ 1:4.
4.2.2

ǲĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ – țȩȜȜİȢ

ǼȚįȚțȐ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ - țȩȜȜİȢ μİ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ıİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĮʌȜȑȢ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȣȖȡĮıȓĮ įȪȠ ĲȪʌȦȞ:
Į)

ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 3 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠȣ 6 mm

ȕ)

ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠȣ 12 mm.

4.3

ȊȜȚțȐ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ

ȆĮȡĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ țȠȚȞȩ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȝİȣțȩ țĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ İȞıĮțțȚıμȑȞȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȘ (0-1) mm ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 1:1 țĮȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞȠ μİ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ȑȦȢ 10% ĲȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
ǲĲȠȚμĮ ȑȖȤȡȦμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ (ĮȡμȩıĲȠțȠȚ) ĮʌȜȠȓ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȠȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.

4.4
-

-

ǻȚȐĳȠȡĮ ȣȜȚțȐ
ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ, ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ, ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, (șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001).
ȅįȘȖȠȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ), ȜȐμİȢ țȜʌ.
ǼȚįȚțȑȢ μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ μĮȜĮțȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ĮȞȠįȚȦμȑȞȠ
ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ, ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ıțȠĲȚȫȞ țȜʌ. Įʌȩ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ țĮĲȐ ISO 9001.
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4.5

©
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ȂĮıĲȓȤİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȫȞ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-02-04.

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ, ĲȘȞ ĲȐȟȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, ĲȘȞ
ĲȐȟȘ įȚĮȜȠȖȒȢ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ȩĲȚ ĲĮ ʌĮȡĮįȚįȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ
İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞİȢ Įʌȩ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ.
ȉĮ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ İʌİȞįȪıİȦȞ – İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȑȡȖȠ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ
ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ (ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ), șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ
ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ țȚȕȫĲȚĮ, ıȐțȠȣȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
ıĳȡĮȖȚıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ μİ İĲȚțȑĲİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, Ƞ ĲȪʌȠȢ, ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲȐȟȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮȜȠȖȒȢ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, țĮȚ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ țĮȚ ĲȩĲİ μȩȞȠȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ įȠțȚμȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȜȑȖȤȦȞ ıİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȞĲĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.6

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ
țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ. ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ
ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:

8

Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ.

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

Ȗ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: țȚȞȘĲȐ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ
ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ. ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.
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ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ʌȚıĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.

ıĲ) ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȠȣ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4,00 m2 ĲȠ
țĮșȑȞĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȡμȠȪȢ įȚĮțȠʌȒȢ, ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ƞ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ, ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ
ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ
ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮțȠȜȠȪșȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ):
-

țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ
İȞįȠįĮʌȑįȚȦȞ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ

-

țĮĲĮıțİȣȒȢ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ

İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ

ȀĮĲĮıțİȣȑȢ ȩʌȦȢ, țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țȜʌ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ, ȫıĲİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȑȞĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĮʌȠțĲȒıİȚ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ.

5.3

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țȐșİ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țȐșİ įĮʌȑįȠȣ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ, ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ Ș ʌȜȠțȒ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ǹȞ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ș ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ
ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠȚ țĮȚ țȐșİĲȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȠȚ ĮȡμȠȓ įĮʌȑįȦȞ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ, ȠȚ ĮȡμȠȓ
ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ, ĲȦȞ țĮıȫȞ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȜȪ μȚțȡȐ țĮȚ ĮıȪμμİĲȡĮ țȠμμȐĲȚĮ ʌȜĮțȚįȓȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠȣȢ
ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞįȣĮıĲȠȪȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ
țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚȠ ıȪȞȠȜȠ.
ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ, ȠȚ İȣșȣȖȡĮμμȓİȢ, ȠȚ țĮșİĲȩĲȘĲİȢ, Ș ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
İʌİȞįȪıİȦȞ, ȠȚ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșμİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ıĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ȩ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.

5.4

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮĳȒıİȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȘμİȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ
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ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ĮțȐȜȣʌĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ
ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮȞĮμȠȞȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

5.5
5.5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓİȢ
īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İʌȚıĲȡȦșȠȪȞ țİȡĮμȚțȐ
ʌȜĮțȓįȚĮ, ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ, İȓȞĮȚ ȠμĮȜȑȢ, İʌȓʌİįİȢ, ȖİȡȑȢ, țĮșĮȡȑȢ, ȤȦȡȓȢ
ıțȩȞİȢ, ȜȐįȚĮ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ Ȓ
ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșμİȢ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ țĮȚ ıȦıĲȐ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ įİȞ șĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲĮ ȣʌĮȓĲȚĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ȤȫȡȠȚ ȩʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ İȡȖĮıȓİȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘμİȓĮ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ,
șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ĳȦĲȚıμȩȢ țĮȚ ĮİȡȚıμȩȢ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ıĲĮșİȡȐ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȉȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ șĮ ĮıĲĮȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıĮ μİ ĲȠ ĮıĲȐȡȚ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
5.5.2

ȆĮȡĮıțİȣȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚĮμȐĲȦȞ

Į)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:3 Ȓ 1:4 μİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȐμμȠ
ıȣȜȜİțĲȒ (șĮȜȐııȘȢ ʌȜȣμȑȞȘ) Ȓ ȜĮĲȠμİȓȠȣ (0-1 mm) țĮȚ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ
ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ʌȡȚȞ
ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ.

ȕ)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ȕȐıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:3 μİ μİıȩțȠțțȘ ȐμμȠ ȜĮĲȠμİȓȠȣ (0-3 mm) țĮȚ șĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ. ȅ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ șĮ ʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȜȐ ĮȞȐ 4 ʌİȡȓʌȠȣ ȫȡİȢ țĮȚ
ȠʌȦıįȒʌȠĲİ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ, ȩĲĮȞ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ʌȠȚȠĲȒĲȦȞ İȞĮȜȜȐȟ.

Ȗ)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:1 μİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ İȞıĮțțȚıμȑȞȘ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ
ȐμμȠ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ȤȡȦıĲȚțȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲĮșİȡȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
įȚĮĳȠȡȑȢ ıĲȠ ȤȡȫμĮ. Ǿ ĮȞȐμȚȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țĮșĮȡȩ μİĲĮȜȜȚțȩ įȠȤİȓȠ İȞ ȟȘȡȫ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ
ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ ĮȞĮįİȪİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ

5.5.3

ǲĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ – țȩȜȜİȢ – ıĲȩțȠȢ ĮȡμȫȞ

ȀȩȜȜİȢ ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (3 mm) Ȓ ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ (12 mm) țĮȚ ʌȡȠĮȞĮμȚȖμȑȞȠȚ ıĲȩțȠȚ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ, șĮ
ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ, μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ ıİ țĮșĮȡȐ
įȠȤİȓĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ İȡȖȐıȚμȠ, ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ μİȓȖμĮ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȘȢ.
5.5.4

ȆȜĮțȓįȚĮ

ǵȜĮ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ, șĮ ĲȡȣʌȫȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ μİ
ĮțȡȓȕİȚĮ, ȫıĲİ ȠȚ ĲȠμȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȑȢ ȤȦȡȓȢ ȖȡȑȗȚĮ, țȐșİĲİȢ ıĲȚȢ ȐȜȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ
ĮțȡȚȕȫȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İʌİȞįȣȩμİȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ʌ.Ȥ. țȠȣĲȚȐ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ įȚĮțȩʌĲİȢ, ĮȞĮμȠȞȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ țȜʌ. țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ Ș ʌȒȟȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμĮȜȐ țĮȚ ıȦıĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȠȣȢ.
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ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȜĮțȚįȓȦȞ
Ȃİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ıİ țĲȚıĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ (ȜȚșȠįȠμȑȢ, ʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȚįȫȞ, ĲȠȚȤİȓĮ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 3.2.1 țĮȚ 4.5.3 ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȉȠȓȤȠȚ țĮȚ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȐ, ȤȦȡȓȢ țĮȞȑȞĮ ȓȤȞȠȢ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ
ĲȠȣȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȩıȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıĲȠ ʌȜĮțȓįȚȠ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ, ȫıĲİ ĲȠ ıĲȡȫμĮ ĲȠȣ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȞĮ ȑȤİȚ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ 15 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ ıĲȚȢ İıȠȤȑȢ 20 mm, țĮȚ șĮ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ĲȠ ʌȜĮțȓįȚȠ ıĲȠȞ
ĲȠȓȤȠ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ, țĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ μİ ĲȘȞ ȜĮȕȒ ĲȠȣ μȣıĲȡȚȠȪ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ
ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ.
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȖȪȡȦ-ȖȪȡȦ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ
(ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ), ȫıĲİ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠȚ, ȚıȠʌĮȤİȓȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ.
ȂİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȪıĲĮıȘȢ
ĮȜȜȐ μİ ȜȓȖȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Ȟİȡȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ, ȫıĲİ Ș İȡȖĮıȓĮ ȞĮ
İțĲİȜİıĲİȓ İȣțȠȜȩĲİȡĮ, ʌȡȑʌİȚ ȩμȦȢ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ȞĮ țĮșĮȡȚıĲȠȪȞ İȖțĮȓȡȦȢ Įʌȩ ĲĮ
ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ ȖȚĮĲȓ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ĲȠ țĮșȐȡȚıμĮ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ įȪıțȠȜȠ,
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĮįȪȞĮĲȠ.

ȂȩȜȚȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ Įʌȩ ĲĮ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ μİ ȕȠȪȡĲıĮ țĮȚ
ıĳȠȣȖȖȐȡȚ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ıİ ȕȐșȠȢ μİ ȜİʌĲȩ İȡȖĮȜİȓȠ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ țĲȣʌȒμĮĲĮ Ș
ȪʌĮȡȟȘ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȠȓȤȠȣ. ǵıĮ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ, șĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȜȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ıȘμĮıȓĮȢ ıİ İʌİȞįȪıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ
ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȖȡĮıȓĮ (ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ, ȜȠȣĲȡȐ țȜʌ.), ȖȚĮĲȓ ıĲĮ țİȞȐ țĮĲĮțȡĮĲİȓĲĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ μİ
ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮʌȠțȠȜȜȐ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ.

Ǿ μȑșȠįȠȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤȠȞįȡȫȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ ȡĮȕįȫıİȚȢ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ Ȓ
İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.
5.6.2
Į)

Ȃİ țȩȜȜİȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)
ȀȩȜȜĮ ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȑȦȢ 6 mm)
ȀĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȚ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȡȚȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-03-01-00.
ȉȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıĲĮȡȦμȑȞȠȚ (ȕȜ. 5.5.2).
Ǿ țȩȜȜĮ șĮ İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȓȤȠȣ ȚıȠįȪȞĮμȘ ʌȡȠȢ 1,00 m² ʌİȡȓʌȠȣ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ
ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ ȜİʌĲȒȢ ȠįȩȞĲȦıȘȢ, ıİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȣȖȡĮıȓĮ, İʌȓʌİįȘ ȖȚĮ
İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȣȢ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ĲȠ μȑıȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3 mm țĮȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ıĲȚȢ İıȠȤȑȢ ȑȦȢ 6 mm.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȟİȡȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ ȞĮ ĮĳİșȠȪȞ
ȖȚĮ ȜȓȖȠ ȤȡȩȞȠ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȠĲȚıĲȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.

11

31532

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-02-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ıĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ȟȘȡȐ, ıĲȠȣȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ țĮȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȜȓȖȠ
ȞĮ įȚĮʌȠĲȚıĲȠȪȞ ʌȡȚȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ
(ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ), șĮ ĮȜĳĮįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ μİ ʌȓİıȘ țĮȚ İȜĮĳȡȩ țĲȪʌȘμĮ ĲȘȢ
ȟȪȜȚȞȘȢ ȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ıʌȐĲȠȣȜĮȢ, ȫıĲİ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȓȤȠȣ, țȩȜȜĮȢ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ʌȡȚȞ Ș țȩȜȜĮ ʌȒȟİȚ İȞĲİȜȫȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ
țĲȣʌȒμĮĲĮ Ș ȪʌĮȡȟȘ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȠȓȤȠȣ.
ǵıĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȜȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ.
ȄİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țȩȜȜĮȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȣȖȡȩ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
ȕ)

ȀȩȜȜĮ ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȑȦȢ 12 mm)
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ μİ ĲȚȢ İȟȒȢ įȚĮĳȠȡȑȢ.
ȅȚ țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȚ μİ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȫĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-03-01-00.
ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ.
Ǿ țȩȜȜĮ șĮ İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ ȕĮșȚȐȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ ȠįȩȞĲȦıȘȢ.
ȉȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 6 mm. ȉȠʌȚțȐ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ țĮȚ
ıĲȠ ʌȜĮțȓįȚȠ ıĲȡȫμĮ țȩȜȜĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȜȜȘ įȚİȪșȣȞıȘ, ȫıĲİ ıİ İıȠȤȑȢ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ ĲĮ 12 mm. ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȪȖȡĮȞıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıȣȞȚıĲȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ.

5.6.3

Ȃİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ıİ įȐʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȉȣȤȩȞ İȟȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌ.Ȥ. ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ 4.2.1 țĮȚ 5.5.3 ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮȚ ĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 30 mm.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ țȠȞȓĮμĮ șĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ țȠȡİıĲİȓ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȑȤİȚ ȓȤȞȘ ȞİȡȠȪ.
ĬĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȠȓ ʌȜȐĲȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 50 mm, ȫıĲİ ȞĮ ȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ıĲȐșμİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ȞĮ
įȚĮȚȡİșİȓ Ƞ ȤȫȡȠȢ ıİ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ ıĲĮ įȚĮıĲȡȦμȑȞĮ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĲμȒμĮĲĮ μȑıĮ ıĲȘȞ ȓįȚĮ İȡȖȐıȚμȘ ȘμȑȡĮ. ȈĲĮ
įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞĮ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȘȢ 4.4.3 ıĲȚȢ
ĲİȜȚțȑȢ ĲȠȣȢ șȑıİȚȢ (ıĲȐșμİȢ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ). ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ,
(ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ʌȒȤȘ țĮȚ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ
μȘȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ȟİȡȩ), Ș İʌȓʌĮıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ).
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ țĲȪʌȘμĮ μİ ĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ ȜĮȕȒ ĲȠȣ μȣıĲȡȚȠȪ.
ȄİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȕȡİȖμȑȞȠ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ İȜĮĳȡȩ
țĲȪʌȘμĮ.
ȆȜĮțȓįȚĮ ʌȠȣ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ șĮ ĮʌȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȦıĲȐ μİ ĮȡȚȐȞȚ (ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ
Ȟİȡȩ) ʌȐȞȦ ıĲȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ.
5.6.4

Ȃİ țȩȜȜİȢ ıİ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȉȣȤȩȞ İȟȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌ.Ȥ. ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȈĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm. Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȩʌȦȢ ıĲȠ 5.6.3, ĮȜȜȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ, șĮ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ʌȠȣ șĮ İʌȚıĲȡȦșȠȪȞ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ șĮ
ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲİȜİȓȦȢ, ȫıĲİ ĳĮȚȞȩμİȞĮ İȡʌȣıμȠȪ, ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țȜʌ. ȞĮ İțįȘȜȦșȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ. ȉȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ
μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȒȟİȚ ıȦıĲȐ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȩȜȜİȢ ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ 4.2.2 Ȓ ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ
4.2.2, μİ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș ĮȞĮȖțĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȩȜȜĮȢ șĮ ĮʌȜȫȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ʌȜĮțȚįȓȠȣ
μİ İȚįȚțȩ μȣıĲȡȓ ȜİʌĲȒȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ ȠįȩȞĲȦıȘȢ. ȉȠ ʌȜĮțȓįȚȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ «țȠȜȣμȕȘĲȩ» țĮȚ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ) μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ĲȘȞ ȜĮȕȒ ĲȠȣ μȣıĲȡȚȠȪ țĮȚ șĮ
ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȦȡȓȢ țĮȞȑȞĮ țİȞȩ.
ȄİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țȩȜȜĮȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȕȡİȖμȑȞȠ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ ʌȡȚȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ș țȩȜȜĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȆȜĮțȓįȚĮ ʌȠȣ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ șĮ ĮʌȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȟĮȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȦıĲȐ.
ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȪȖȡĮȞıȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ
țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.
Ǿ ȤȡȒıȘ țȩȜȜĮȢ ȜİʌĲȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ Ȓ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ μİ
ȣȖȡĮıȓĮ.
5.6.5

ǹȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ, ȜȐμİȢ țȜʌ.) țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ
İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠȚ țĮȚ ȚıȠʌĮȤİȓȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ 2 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
ȅȚ ʌĮȡĮȖȦȖȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ȤȣĲȐ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ,
ʌȡİııĮȡȚıĲȐ, İȟİȜĮıμȑȞĮ) ıȣȞȚıĲȠȪȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȐȤȘ ĮȡμȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ.
ȉȠ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ įȚĮțȡȚĲȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ 24
ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ țĮȚ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȐĲİȢ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ
șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 5.5.3 Ȓ 5.5.4 țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ μİ İȚįȚțȒ İȜĮıĲȚțȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ țĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ įȚĮȖȫȞȚĮ ʌİȡȐıμĮĲĮ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȠȚ
ĮȡμȠȓ μȑȤȡȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİʌȓʌİįȠȚ μİ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ.
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ȂȩȜȚȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ĲĮ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țĮȚ
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ʌ.Ȥ. ıĲȡȫıȚμȠ μİ ȜİȓȠ İȡȖĮȜİȓȠ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ
țȜʌ. ȂȩȜȚȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ ʌȒȟİȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİ ıĲİȖȞȩ țĮșĮȡȩ
ıĳȠȣȖȖȐȡȚ Ȓ ȪĳĮıμĮ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ ʌ.Ȥ. İʌȠȟİȚįȚțȫȞ. Ǿ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ıĲȓȜȕȦıȘȢ, ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘȢ țȜʌ. ĲȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ.
ǹȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ 5.6.6.
5.6.6

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ ĳșȐȞȠȣȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıİȦȢ ıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȠ μȑȖİșȠȢ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȜȐĲȠȢ țĮȚ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȐȤȠȣȢ 6 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ İʌİȞįȪıİȚȢ-İʌȚıĲȡȫıİȚȢ
ıİ șȑıİȚȢ ĮȡμȠȞȚțȐ ıȣȞįȣĮıμȑȞİȢ μİ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ, ȦȢ İȟȒȢ:
Į)

ȕ)

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ
ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ:

1,00 m Įʌȩ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ĮȞȐ 5,00 m ʌİȡȓʌȠȣ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ:

ıĲȘ ȕȐıȘ țĮȚ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ʌȡȠİȟȠȤȫȞ, ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ țȐșİ ȠȡȩĳȠȣ țĮȚ ĮȞȐ 4,50 m ĲȠ
ʌȠȜȪ.

Ȉİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ:

ȩʌȦȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ
ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ:

ıĲȚȢ ȐțȡİȢ țĮȚ ĮȞȐ 4,50 m

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ:

ıĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȐʌİįȠ țĮȚ ĮȞȐ 4,50 m ĲȠ ʌȠȜȪ.

Ȉİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ:

ĮȜȜĮȖȒ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.

ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ μİ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ĲȠȓȤȠȣȢ ʌ.Ȥ. ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ.
Ȗ)

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ
ȈĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲȠȓȤȠȚ, ıĲȪȜȠȚ țȜʌ.) țĮȚ ıİ țȐȞĮȕȠ ĮȞȐ 20,00 ȑȦȢ 25,00 m² μİ
μȒțȘ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 6,00 mm. ȈĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ, ȩʌȦȢ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ.

į)

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ țĮȚ ıĲȚȢ İʌĮĳȑȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲȠȓȤȠȚ, ıĲȪȜȠȚ țȜʌ.), ıĲĮ țĮĲȫĳȜȚĮ ĲȦȞ
șȣȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȞȐ 20,00 m² țĮȚ μȒțȘ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 5,00 mm. ȈĲĮ İȚįȚțȐ
ıȘμİȓĮ, ȩʌȦȢ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȠȣ 2.4, ȚįȚĮȓĲİȡĮ İțİȓȞȠȚ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ
μİ ʌȣțȞȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȫıĲİ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĲȣʌȒμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ, ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȓȦȞ, ȩʌȦȢ
ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ, ĲȦȞ
ĮȡμȠȜȠȖȘμȐĲȦȞ țȜʌ. ʌ.Ȥ. țȐȜȣȥȘ μİ ȕȡİȖμȑȞĮ Ȓ ıĲİȖȞȐ ȤĮȡĲȚȐ, țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ı’ ĮȣĲȠȪȢ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȟİȡȑȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȣȖȡȑȢ țȜʌ.
ǼȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ, İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (ș < 4° C) Ȓ țĮȪıȦȞȠȢ (ș > 38° C).
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤĮȓĮ țĲȣʌȒμĮĲĮ țĮȚ
ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
ȂİĲȐ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ μȩȞȠȞ ʌȐȞȦ ıİ İȚįȚțȠȪȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ Ȓ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ.
ǹʌȩįȠıȘ ıİ țĮȞȠȞȚțȒ ȤȡȒıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲȐ Įʌȩ 14 ȘμȑȡİȢ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ ʌȡȩıșİĲİȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ıĳȡȐȖȚıȘ ʌȩȡȦȞ, țȑȡȦμĮ, ıĲȓȜȕȦıȘ țȜʌ. μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȩıșİĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.
ȉİȜİȚȦμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıİ
ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ İȐȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țȠȪĳȚȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ
ıȦıĲȫȞ İȣșȪȖȡĮμμȦȞ ȚıȠʌĮȤȫȞ țĮȜȐ ȖİμȚıμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ İȐȞ ȠȚ İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȅȚ ĲİȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ 1 mm
țȐĲȦ Įʌȩ ȑȞĮ ıȚįİȡȑȞȚȠ ʌȒȤȘ μȒțȠȣȢ 1,00 m ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘ.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
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ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ĲȘȞ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İʌȩμİȞȦȞ ıĲĮįȓȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȜĮțȚįȓȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȑȖİșȠȢ,
ĲȘȞ ȠμȐįĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ -group-, ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȣĳȒ ț.Ȝ.ʌ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
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μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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©

Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ A
ȉȣʌȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ
I.

ȆȜĮțȓįȚĮ ĲȠȓȤȠȣ

ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İĳȣĮȜȦμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 177, țĮȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ǻȠțȚμȒ

ǵȡȚĮ

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ (ȖȚĮ ȑȞĮ Ĳİμ.) (2 Ȓ 4 ʌȜİȣȡȑȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ {ȖȚĮ 10 Ĳİμ.) (20 Ȓ 40 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98
ʌȜİȣȡȑȢ)

W-0.5%

ǹȞȠȤȒ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

W-5%

ǹȞȠȤȒ ĮʌȩțȜȚıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.5%

ǹȞȠȤȒ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

Į) ȀİȞĲȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ ȑȞĮȞĲȚ įȚĮȖȫȞȚĮȢ

±0.5%

ȕ) ȆȜİȣȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ

±0.5%
95% ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȜĮʌȫμĮĲĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ
İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ

ǼμĳȐȞȚıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȪįĮĲȠȢ (țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

3%<Ǽ<0%

ǻİȓțĲȘȢ ĬȡĮȪıȘȢ ȃ/ mm²

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 100

İȜĮȤ. 20

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ (țȜȓμĮțĮ Mohs)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 101

5 İȜȐȤȚıĲȠ

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĲȡȚȕȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 154

īȡĮμμȚțȒ ĬİȡμȚțȒ ǻȚĮıĲȠȜȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 103

9.10-6 Ȁ-1

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĬİȡμȚțȐ ʌȜȒȖμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 104

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ȉȡȚȕȒȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 105

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȆĮȖİĲȩ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 202

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 122
ǼȜȐȤȚıĲȘ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 2 țĮȚ Ǻ

II.

ȆȜĮțȓįȚĮ įĮʌȑįȠȣ

ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ įĮʌȑįȠȣ șĮ İȓȞĮȚ μȘ İĳȣĮȜȦμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 176, șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȓ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ DIN 51097 țĮȚ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
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Ǽȁȅȉ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ǻȠțȚμȒ

ǵȡȚĮ

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ (ȖȚĮ ȑȞĮ Ĳİμ.) (2 Ȓ 4 ʌȜİȣȡȑȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ {ȖȚĮ 10 Ĳİμ.) (20 Ȓ 40 ʌȜİȣȡȑȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

W-0.5%

ǹȞȠȤȒ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

W-5%

ǹȞȠȤȒ ĮʌȩțȜȚıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.5%

ǹȞȠȤȒ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

Į) ȀİȞĲȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ ȑȞĮȞĲȚ įȚĮȖȫȞȚĮȢ

±0.5%

ȕ) ȆȜİȣȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ

±0.5%
95% ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȜĮʌȫμĮĲĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ
İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ

ǼμĳȐȞȚıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȪįĮĲȠȢ % țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 99

μȑȖȚıĲȘ μİμ.Ĳİμ. 3.3

ǻİȓțĲȘȢ ĬȡĮȪıȘȢ ıİ N/mm2

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 100

İȜĮȤ. 27

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ (țȜȓμĮțĮ Mohs)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 101

6 İȜȐȤȚıĲȠ

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĲȡȚȕȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 102

205 mm³ μȑȖȚıĲȠ

īȡĮμμȚțȒ ĬİȡμȚțȒ ǻȚĮıĲȠȜȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 103

9.10-6 Ȁ-1

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĬİȡμȚțȐ ʌȜȒȖμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 104

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȆĮȖİĲȩ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 202

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 106

ȃĮȚ

ȂȑıȘ < 3%,
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Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

20

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-2
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of dimensions
and surface quality -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ & ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ & ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-3
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of water
absorption --ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ.- ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-4
Ceramic tiles – Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking
strength -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ. ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ įȚȐȡȡȘȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ įȣȞȐμİȦȢ
șȡĮȪıİȦȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-6
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of resistance
to deep abrasion. Unglazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȕĮșİȚȐ ĮʌȩĲȡȚȥȘ
μȒ İĳȣĮȜȦμȑȞȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-7 Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of resistance to
surface abrasion. Glazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ĮʌȩĲȡȚȥȘ. ǼĳȣĮȜȦμȑȞĮ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-8
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of linear
thermal expansion -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-9
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of resistance
to thermal shock -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șİȡμȚțȒ
ʌȡȠıȕȠȜȒ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-11
Ceramic tiles – Part 11: Determination of crazing resistance for
glazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ ıİ İĳȣĮȜȦμȑȞĮ ʌȜĮțȓįȚĮ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-12
Ceramic floor and wall tiles - Method for determination of frost
resistance -- ȀİȡĮμȚțȐ ȆȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ȆȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-13
Ceramic tiles - Determination of chemical resistance. -- ȀİȡĮμȚțȐ
ʌȜĮțȓįȚĮ - ȂȑȡȠȢ 13: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤȘμȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

x

Ceramic floor and wall tiles - Method for determination of chemical
Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-14
resistance. Glazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ǼĳȣĮȜȦμȑȞĮ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»

x

ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ.17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0703-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

1

Αντικείμενο εργασιών

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών
για την επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών
δαπέδων με μάρμαρο, γρανίτη ή άλλους φυσικούς λίθους σε συνηθισμένα κτιριακά έργα με υλικά ευρείας
χρήσης.
Οι κανόνες της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται στην κατασκευή επενδύσεων τοίχων κτιστών από
οποιοδήποτε υλικό (λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές κ.λπ.) με ή χωρίς επίχρισμα, από σκυρόδεμα με ή χωρίς
επίχρισμα και τοίχων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες). Αφορούν επίσης τις επιστρώσεις
πατωμάτων από σκυρόδεμα με πλάκες μαρμάρου ή γρανίτη ή από άλλων φυσικών λίθων που παράγονται
με κοπή από μεγαλύτερους όγκους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη και οι λοιπές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Γενικά

©

ΕΛΟΤ

Θα χρησιμοποιηθούν πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη ή φυσικών λίθων με ονομαστικές διαστάσεις όπως
ορίζονται στη μελέτη και με ανοχές διαστάσεων σε κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις που να μην υπερβαίνει
το 1,5 mm.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
"ΟΔΗΓΟΥ ΠΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - 1994" όσον αφορά τον τύπο, το φινίρισμα και
τη συναρμογή και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 583 ή ισοδύναμου.

4.2

Μάρμαρα - γρανίτες - φυσικοί λίθοι

Το μάρμαρο, ο γρανίτης ή οι άλλοι φυσικοί λίθοι θα λαμβάνονται από το ίδιο ορυχείο, με σταθερή χρωματική
γκάμα και νερά, για κάθε αυτοτελές τμήμα της κατασκευής, θα έχουν δε τα εξής χαρακτηριστικά:
α)

Oι πλάκες μαρμάρου, γρανίτη ή φυσικών λίθων θα επιλέγονται από δείγματα και καταλόγους των
παραγωγών τους με αισθητικά και τεχνικά κριτήρια.

β)

Tα τεχνικά κριτήρια αφορούν στην (α) απορρόφηση νερού, (β) στο ειδικό βάρος, (γ) αντοχή σε θλίψη
και (δ) αντοχή εφελκυσμού από κάμψη.

4.3

Χρώμα μαρμάρου/γρανίτη

To χρώμα του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα ταιριάζει με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί από τον
εργοδότη. Πλάκες με απότομες μεταβολές στο φόντο ή γενικά χαρακτηριστικά σημάδια και άλλες αποκλίσεις
από τα εγκεκριμένα δείγματα, θα αντικαθίστανται.
Στα παραρτήματα A και B δίνονται παραδείγματα προσδιορισμού των τεχνικών στοιχείων για μάρμαρο ή
γρανίτη.

4.4

Υφή και νερά μαρμάρου/γρανίτη

Η υφή και τα νερά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα ταιριάζει με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί από
τον εργοδότη. Θα είναι καθαρό και χωρίς ελαττώματα τα οποία επηρεάζουν την αντοχή και την στερεότητα.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το μάρμαρο/ γρανίτης πρέπει να είναι γυαλισμένο και να έχει
προστασία έναντι γραφής με φαλτσοκομμένες ακμές 1 x 1 mm2 στις εκτεθειμένες πλευρές.

4.5

Τελείωμα μαρμάρου

Tο τελείωμα του μαρμάρου/ γρανίτη θα προδιαγράφεται από τη μελέτη και μπορεί να είναι χτενιστό, χτυπητό,
φυσικό, ματ, γυαλιστερό, αμμοβολισμένο κ.λπ., είτε μηχανής είτε επί τόπου στο έργο Tο βάθος τυχόν
χαράξεων θα ορίζεται από τη μελέτη.
Σε περίπτωση γυαλίσματος θα είναι γυαλισμένο στις εκτεθειμένες πλευρές και σε όλες τις ακμές. Θα
χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα δείγματα για την επιβεβαίωση της ποιότητας γυαλίσματος. Οι πίσω πλευρές
που χωνεύονται στις τελειωμένες εργασίες θα είναι όπως απαιτείται για να έχουν σωστή συναρμογή και/ ή
πρόσφυση όταν απαιτείται.
Το γυάλισμα θα είναι όπως στα εγκεκριμένα δείγματα.

4.6
α)

8
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Παρασκευάζονται επί τόπου και είναι κατάλληλα για στρώσεις μεγαλύτερες των 12 mm, από τσιμέντο
τύπου Portland και άμμο λεπτόκοκκη 0-1 mm ή μεσόκοκκη 0-3 mm σε αναλογία 1:3 ή 1:4.
β)

Έτοιμα κονιάματα – Κόλλες
Ειδικά έτοιμα κονιάματα - κόλλες με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, κατάλληλες για
επικόλληση μαρμάρων, γρανιτών στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία και
απλές κόλλες κατάλληλες για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία δύο τύπων:
i) λεπτής στρώσης μέσου πάχους 3 mm και μέγιστου 6 mm
ii) παχιάς στρώσης μέσου πάχους 6 mm και μέγιστου 12 mm.

4.7

Υλικά αρμολόγησης

α)

Παρασκευαζόμενα επί τόπου με τσιμέντο κοινό ή τσιμέντο λευκό και τυποποιημένη ενσακκισμένη
λεπτόκοκκη (0-1) χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1:1 και χρωματισμένα με χρωστικές έως 10% της
ποσότητας του τσιμέντου.

β)

Έτοιμα έγχρωμα κονιάματα πλήρωσης αρμών (αρμόστοκοι) απλοί ή εποξειδικοί, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παραγωγού τους.

4.8

Διάφορα υλικά

α)

Πρόσθετα και πρόσμικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαμάτων τοποθέτησης, όπως π.χ.
συγκολλητικά,
αντισυρρικνωτικά,
ρευστοποιητικά,
στεγανοποιητικά,
από
παραγωγούς
πιστοποιημένους σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

β)

Ειδικές μορφοποιημένες διατομές από εν θερμώ γαλβανισμένο μαλακό χάλυβα ή ανοδιωμένο
αλουμίνιο για κατασκευή απολήξεων, αρμών διαστολής, σκοτιών κ.λπ. από παραγωγούς
πιστοποιημένους κατά ISO 9001.

γ)

Μαστίχες σφράγισης αρμών, προδιαγραφών οριζόμενων στην αντίστοιχη προδιαγραφή, με την
πρόσθετη ιδιότητα να μην ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την επικάθηση σκόνης με την
παρουσία υγρασίας και υδρατμών.

4.9

Καθορισμός των υλικών – δείγματα

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους και δείγματα εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις
τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά
επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από
την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να
υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο
πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν
από την έναρξη των εργασιών, θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.10 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών
Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
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συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι ανύψωσης ή μοχλοί χωρίς να προστατεύονται οι ακμές των πλακών
μαρμάρου με ξύλα ή άλλα κατάλληλα υλικά. Θα χρησιμοποιηθούν σαμπάνια με φαρδείς ιμάντες.

4.11 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανιτών θα αποθηκεύονται σε ξύλινα κιβώτια ή σε παλέτες, καλυμμένες με πλαστική,
μη κηλιδούμενη μεμβράνη. Τα κιβώτια θα τοποθετούνται και θα στοκάρονται έτσι ώστε να κατανέμεται
ομοιόμορφα το βάρος και για να αποφεύγονται σπασίματα και ραγίσματα.
Οι αποθηκευμένες πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη θα προστατεύονται από καιρικές συνθήκες με αδιάβροχα
καλύμματα που δεν λερώνουν ή με σκέπαστρα αλλά με τρόπο που να αφήνεται αέρας να κυκλοφορεί γύρων
από τις πλάκες του μαρμάρου/ γρανίτη.
Η περιοχή αποθήκευσης θα είναι στεγνή και καθαρή. Τα υλικά θα παραλαμβάνονται πριν από τη χρήση τους
και θα προφυλάσσονται έναντι παγετού κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.
Κατά την μεταφορά οι ακμές των πλευρών μαρμάρου/ γρανίτη θα είναι κατάλληλα προστατευμένες με
ξύλινους τάκους ή άλλα μέσα για να αποτραπεί το λέρωμα ή το τρίψιμο των πλακών.
Tα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στήριγμα, έτσι ώστε να μη δέχονται
φορτία σε οριζόντια η κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και είναι προστατευμένα από την υγρασία και τους
ρύπους του εργοταξίου.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού με
εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.
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να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη μπορούν να
αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

-

κατασκευή
εντοιχισμένων
ενδοδαπέδιων
συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων

κατασκευή υποστρωμάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων

Επιπρόσθετα, οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων) θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η διαδικασία
πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου και της αρχής επίστρωσης κάθε δαπέδου, έτσι
ώστε να προκύψουν τα σχήματα, τα μεγέθη και η πλοκή των αρμών που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’όψη οι αρμοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρμοί διαστολής της
εργασίας όπως προσδιορίζονται πιο κάτω.
Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι ώστε
οι αρμοί των πλακών να είναι παράλληλοι στις κύριες διευθύνσεις των οικοδομικών στοιχείων,
ευθυγραμμισμένοι και κάθετοι μεταξύ τους και έτσι ώστε αρμοί δαπέδων και αρμοί τοίχων να συμπίπτουν. Οι
αρμοί των τοίχων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι και έτσι ώστε να μην προκύπτουν στο περίγραμμα των
χώρων, των κασών και στις γωνίες πολύ μικρά και ασύμμετρα κομμάτια πλακών.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωματωθούν στους
τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τους αρμούς των πλακών για να προκύψει αισθητικά
και τεχνικά άρτιο σύνολο.
Οι χαράξεις θα υλοποιούνται με ράμματα και σήμανση στους τοίχους και τα δάπεδα έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα επίπεδα, οι ευθυγραμμίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των
αρμών και των επενδύσεων, οι σωστές στάθμες και οι τυχόν απαιτούμενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη.
Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
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O εργολάβος υποχρεούται να αφήσει όλα τα σημεία των ενσωματωμένων στους τοίχους και τα δάπεδα
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ακάλυπτα για την ολοκλήρωση τους, καθώς και για τις απαραίτητες
για τον εξοπλισμό των χώρων αναμονές σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, διαφορετικά οι
εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5
5.5.1

Προετοιμασία
Γενικά

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελέγχονται οι επιφάνειες, στις οποίες θα επιστρωθούν μάρμαρα και
γρανίτες, για να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές, είναι ομαλές, επίπεδες, γερές,
καθαρές, χωρίς σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους και παρουσιάζουν την απαιτούμενη για την πρόσφυση των
κονιαμάτων ή των άλλων συγκολλητικών υλών τραχύτητα.
Επιπρόσθετα, θα ελέγχεται ότι τα υποστρώματα των δαπέδων βρίσκονται στις σωστές στάθμες,
παρουσιάζουν την οριζοντιότητα ή τις κλίσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου
και ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρεις και σωστά ενσωματωμένες στα υποστρώματα και δεν θα
προκαλέσουν ανωμαλίες. Διαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες για
την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες θα καθαρίζονται, θα καθορίζονται τα σημεία απόθεσης των υλικών,
θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός τους και θα τοποθετούνται τα απαραίτητα
αυτοφερόμενα ικριώματα τα οποία θα παρέχουν ασφαλή και σταθερά δάπεδα εργασίας.
Τοίχοι από γυψοσανίδες θα ασταρώνονται με βούρτσα με το αστάρι που συνιστά ο παραγωγός τους, ώστε
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη πρόσφυση των συγκολλητικών υλικών σε όλη τους την επιφάνεια.
5.5.2

Παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων

α)

Το τσιμεντοκονίαμα επικόλλησης των πλακών θα είναι αναλογίας 1:3 ή 1:4 με λεπτόκοκκη 0-1 άμμο
συλλεκτή (θαλάσσης πλυμένη) ή λατομείου και θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα στην
απαιτούμενη για την διάστρωση ποσότητα, ώστε να χρησιμοποιείται από το συνεργείο πριν αρχίσει η
πήξη του.

β)

Το τσιμεντοκονίαμα βάσης θα είναι αναλογίας 1:3 με μεσόκοκκη 0-3 άμμο λατομείου και θα
παρασκευάζεται με την ίδια διαδικασία. Ο αναμικτήρας θα πρέπει να πλένεται καλά ανά 4 περίπου
ώρες και οπωσδήποτε μετά από κάθε χρήση, όταν παρασκευάζεται κονίαμα και των δύο ποιοτήτων
εναλλάξ.

γ)

Το τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος θα είναι αναλογίας 1:1 με λεπτόκοκκη ενσακκισμένη χαλαζιακή
άμμο. Η προσθήκη χρωστικής θα γίνεται σε σταθερή αναλογία με ακρίβεια για να μην προκύπτουν
διαφορές στο χρώμα. Η ανάμειξη θα γίνεται σε καθαρό μεταλλικό δοχείο εν ξηρώ και στη συνέχεια θα
προστίθεται νερό και θα αναδεύεται με μηχανικό αναδευτήρα.

5.5.3

Έτοιμα κονιάματα – κόλλες – στόκος αρμών

Κόλλες λεπτής στρώσης (3 mm) ή παχιάς στρώσης (12 mm) και προαναμειγμένοι στόκοι αρμολογήματος θα
αναμιγνύονται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους, με μηχανικό αναδευτήρα σε καθαρά
δοχεία, έτσι ώστε να προκύπτει εργάσιμο, ομοιογενές μείγμα σε ποσότητα που μπορεί το συνεργείο να
χρησιμοποιήσει πριν αρχίσει η πήξη της.
5.5.4

Πλάκες

Όλες οι πλάκες θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαμορφώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και με
ακρίβεια, ώστε οι τομές να είναι ομαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να εφαρμόζουν
ακριβώς μεταξύ τους και με τα άλλα στοιχεία των επενδυόμενων τοίχων (π.χ. κουτιά ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, υδραυλικοί διακόπτες, αναμονές σωληνώσεων) και εφ’ όσον απαιτείται, θα υγραίνονται,
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ώστε η πήξη των συγκολλητικών υλικών να γίνεται ομαλά και σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες των
παραγωγών τους.

5.6
5.6.1

Επίστρωση μαρμάρου γρανίτη κλπ
Με τσιμεντοκονίαμα σε κτιστούς τοίχους (λιθοδομές, πλινθοδομές όλων των ειδών, τοιχία
από σκυρόδεμα)

Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 3.2 και 4.5.1 της παρούσας προδιαγραφής.
Τοίχοι και πλακίδια ψεκάζονται με νερό, ώστε να είναι νωπά, χωρίς κανένα ίχνος νερού στις επιφάνειές τους.
Στη συνέχεια τοποθετείται τόση ποσότητα κονιάματος στην πλάκα με το μυστρί, ώστε το στρώμα του
κονιάματος να έχει μέσο πάχος 15 mm και μέγιστο στις εσοχές 20 mm, στη συνέχεια η πλάκα επικολλάται
στον τοίχο από κάτω προς τα πάνω, όπου με ελαφριά πίεση και χτυπήματα με την λαβή του μυστριού
ζυγίζεται στη θέση του.
Oι πλάκες τοποθετούνται κατά οριζόντιες στρώσεις γύρω-γύρω, ώστε οι αρμοί να είναι ευθυγραμμισμένοι,
ισοπαχείς, κατακόρυφοι και οριζόντιοι.
Μετά από κάθε στρώση γεμίζονται τα κενά μεταξύ τοίχου και πλακών με κονίαμα της ίδιας σύστασης αλλά με
λίγο περισσότερο νερό, ώστε να είναι λεπτόρρευστο.
Σημείωση:

Είναι δυνατό στο κονίαμα να προστεθεί ρευστοποιητικό και συγκολλητικό, ώστε η εργασία να
εκτελεστεί ευκολότερα, πρέπει όμως οι πλάκες να καθαριστούν εγκαίρως από τα ξεχειλίσματα
γιατί μετά την πήξη του κονιάματος, το καθάρισμα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, ενδεχομένως
και αδύνατο.

Μόλις το κονίαμα αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται τα πλακίδια από τα ξεχειλίσματα με βούρτσα και σφουγγάρι
και οι αρμοί σε βάθος με λεπτό εργαλείο.
Η εργασία επαναλαμβάνεται κατά οριζόντιες ζώνες και παράλληλα ελέγχεται με ελαφρά κτυπήματα η ύπαρξη
κενών μεταξύ πλακιδίων και τοίχου. Όσα πλακίδια κατά τον έλεγχο ακούγονται κούφια, αφαιρούνται και
τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά.
Σημείωση:

5.6.2
α)

Η πλήρωση των κενών είναι ιδιαίτερης σημασίας σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων και τοίχων
σε χώρους με υγρασία (πλυντήρια, λουτρά κλπ.), γιατί στα κενά κατακρατείται υγρασία που με
την πάροδο του χρόνου αποκολλά τις πλάκες.

Με κόλλες σε τοίχους (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)
Κόλλα λεπτής στρώσης (έως 6 mm)
Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με επίχρισμα τριών στρώσεων σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή.
Τοίχοι ξηράς δόμησης πρέπει να είναι ασταρωμένοι όπως αναφέρεται στο εδάφιο 4.5.
Η κόλλα επιστρώνεται σε επιφάνεια τοίχου ισοδύναμη προς 1 m2 περίπου με σπάτουλα τριγωνικής ή
ορθογωνικής λεπτής οδόντωσης, σε εσωτερικούς τοίχους χωρίς υγρασία, επίπεδη για εσωτερικούς
τοίχους εκτεθειμένους σε υγρασία και εξωτερικούς τοίχους, με προσοχή ώστε το μέσο πάχος της
επίστρωσης να είναι περίπου 3 mm και το μέγιστο στις εσοχές έως 6 mm.
Εφ’ όσον τα επιχρίσματα είναι πολύ ξερά, πρέπει να ψεκαστούν ελαφρά με νερό και να αφεθούν για
λίγο χρόνο ώστε να διαποτιστούν πριν από την επίστρωση της κόλλας.
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Τα πλακίδια στους εσωτερικούς τοίχους μπορούν να επικολληθούν ξηρά, στους εξωτερικούς
αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά και να αφήνονται για λίγο να
διαποτιστούν πριν τοποθετηθούν.
Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται από κάτω προς τα πάνω, αλφαδιάζονται και ζυγίζονται στην θέση
τους με πίεση και ελαφρό κτύπημα της ξύλινης λαβής της σπάτουλας, ώστε η επαφή τοίχου, κόλλας
και πλακών να είναι πλήρης και σε όλη την επιφάνειά τους.
Μετά την επίστρωση των πλακών και πριν η κόλλα πήξει εντελώς, πρέπει να ελέγχεται με ελαφρά
κτυπήματα η ύπαρξη κενών μεταξύ πλακών και τοίχου.
Όσες πλάκες ακούγονται κούφιες, αφαιρούνται και τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
κενά.
Ξεχειλίσματα κόλλας καθαρίζονται αμέσως με υγρό σφουγγάρι.
β)

Κόλλα παχιάς στρώσης (έως 12 mm)
Ακολουθείται ανάλογη εφαρμογή ως άνω με τις εξής διαφορές:

5.6.3

i.

Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με το επίχρισμα των δύο πρώτων στρώσεων και
σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.

ii.

Η μέθοδος δεν συνιστάται σε τοίχους ξηράς δόμησης.

iii.

Η κόλλα επιστρώνεται με σπάτουλα βαθιάς ορθογωνικής οδόντωσης.

iv.

Το μέσο πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 mm. Τοπικά είναι δυνατό να προστίθεται
και στην πλάκα στρώμα κόλλας κατά την άλλη διεύθυνση, ώστε σε εσοχές να αυξάνεται το πάχος
της κόλλας το πολύ έως τα 12 mm. Δεν συνιστάται η ύγρανση του τοίχου και των πλακών, εκτός
αν οι οδηγίες του παραγωγού της κόλλας συνιστούν διαφορετικά.

v.

Η μέθοδος δεν συνιστάται για εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.

Με τσιμεντοκονίαμα σε πατώματα από σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδομάδων, ενώ τυχόν εξισωτική στρώση (π.χ.
γαρμπιλόδεμα) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδομάδων.
Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 3.2 και 4.5.1 και με μέσο πάχος της
επίστρωσης να μην ξεπερνά τα 30 mm.
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί κονίαμα ψεκάζεται με νερό τόσο, ώστε να κορεστεί χωρίς να έχει
ίχνη νερού.
Διαστρώνονται οδηγοί πλάτους περίπου 50 mm, ώστε να οριστούν οι στάθμες και οι τυχόν κλίσεις και να
διαιρεθεί ο χώρος σε τμήματα που διευκολύνουν την διάστρωση και επιτρέπουν την επίστρωση των πλακών
στα διαστρωμένα με τσιμεντοκονίαμα τμήματα μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Στα διαστρωμένα με
τσιμεντοκονίαμα τμήματα ενσωματώνονται κάθε είδους ειδικά τεμάχια στις τελικές τους θέσεις (στάθμες και
διάταξη). Ακολουθεί η διάστρωση τσιμεντοκονιάματος μεταξύ των οδηγών, το οποίο επιπεδώνεται
προσεκτικά με πήχη και αφήνεται να στεγνώσει τόσο, ώστε στην επιφάνεια να μην φαίνεται νερό, ακολουθεί
επίπαση τσιμέντου και η τοποθέτηση των πλακών.
Oι πλάκες ζυγίζονται στην θέση τους με ελαφριά πίεση και κτύπημα με την ξύλινη λαβή του μυστριού.
Ξεχειλίσματα κονιάματος καθαρίζονται αμέσως με βρεγμένο σφουγγάρι.
Κατά την επίστρωση εκτελείται έλεγχος των κενών μεταξύ πλακών και τσιμεντοκονιάματος με ελαφρό
κτύπημα.
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Πλάκες που ακούγονται κούφιες αποκολλούνται και τοποθετούνται σωστά με αριάνι (τσιμέντο και νερό)
πάνω στο τσιμεντοκονίαμα.
5.6.4

Αρμοί μεταξύ πλακών

Οι αρμοί των πλακών διαμορφώνονται με αποστάτες (σταυρουδάκια, λάμες κ.λπ.) και πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένοι και ισοπαχείς, το δε ελάχιστο πάχος τους συνιστάται να είναι 2 mm τουλάχιστον.
Οι παραγωγοί των πλακών ανάλογα του υλικού και της μεθόδου παραγωγής (χυτά σε καλούπια,
πρεσσαριστά, εξελασμένα) συνιστούν κατά περίπτωση και άλλα πάχη αρμών, τα οποία πρέπει να
ακολουθούνται με ακρίβεια.
Το γέμισμα των αρμών αυτών πρέπει να γίνεται μετά το πέρας διακριτών τμημάτων επίστρωσης και το
νωρίτερο 24 ώρες μετά την επίστρωση.
Οι αρμοί και οι πλάκες καθαρίζονται καλά και αφαιρούνται οι αποστάτες, ενώ το υλικό αρμολόγησης
παρασκευάζεται όπως καθορίζεται στα εδάφια 5.5.1 - 5.5.2.
Στην συνέχεια με ειδική ελαστική σπάτουλα και διαδοχικά διαγώνια περάσματα γεμίζονται προσεκτικά οι
αρμοί μέχρι να είναι συνεπίπεδοι με τις πλάκες.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται οι επιφάνειες από τα ξεχειλίσματα και
ενδεχομένως γίνεται πρόσθετη κατεργασία στους αρμούς π.χ. στρώσιμο με λείο εργαλείο, βούρτσισμα κ.λπ.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος πήξει καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες με στεγνό καθαρό σφουγγάρι ή
ύφασμα.
Είναι δυνατό σε ειδικούς χώρους να γίνει χρήση ειδικών υλικών αρμολογήματος π.χ. εποξειδικά. Η χρήση
τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Πριν από το αρμολόγημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά στίλβωσης, αδιαβροχοποίησης κλπ. των
πλακών.
Αρμοί μεταξύ τοίχων και δαπέδων θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε σε
προηγούμενο εδάφιο.
5.6.5

Αρμοί διαστολής των επιστρώσεων

Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα φθάνουν μέχρι την επιφάνεια χρήσεως στο απαιτούμενο για το μέγεθος
του κτιρίου πλάτος και θα διαμορφώνονται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Επίσης θα προβλέπονται αρμοί διαστολής πάχους 6 mm τουλάχιστον στις επενδύσεις-επιστρώσεις σε
θέσεις αρμονικά συνδυασμένες με τον σχεδιασμό των όψεων και των δαπέδων, ως εξής:
α)

Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.
Κατακόρυφα:

1,00 m από τις γωνίες του κτιρίου και ανά 5,00 m περίπου.

Οριζόντια: στη βάση και την στέψη προεξοχών, στην πλάκα κάθε ορόφου και ανά 4,50 m το πολύ.
Σε ειδικά σημεία:
β)

όπως διαφορετικά υποστρώματα και σημεία που διέρχονται σωληνώσεις.

Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων.
Κατακόρυφα:

στις άκρες και ανά 4,50 m.

Οριζόντια: στην επαφή με το δάπεδο και ανά 4,50 m το πολύ.
Σε ειδικά σημεία: όπως αλλαγή υποστρώματος και σημεία που διέρχονται σωληνώσεις.

15

31556

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Οι αρμοί πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται
στους τοίχους π.χ. φωτιστικά σώματα, έτσι ώστε να προκύπτει αισθητικά και τεχνικά άρτιο
αποτέλεσμα.
γ)

Εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων.
Στην επαφή με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.) και σε κάναβο ανά 20 - 25m2 με μήκη όχι
μεγαλύτερα των 6 mm. Στα ειδικά σημεία, όπως στο τμήμα (α).

δ)

Εσωτερικές επιστρώσεις δαπέδων
Στην περίμετρο και στις επαφές με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.), στα κατώφλια των
θυρών και των άλλων ανοιγμάτων και ανά 20 m2 και μήκη όχι μεγαλύτερα των 5 mm. Στα ειδικά
σημεία, όπως στο τμήμα (α).
Οι αρμοί μπορούν να διαμορφώνονται με τις ειδικές διατομές, ιδιαίτερα εκείνοι των δαπέδων με πυκνή
κυκλοφορία ώστε τα πλακίδια να προστατεύονται από κτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν
αποφλοιώσεις.
Οι αρμοί θα γεμίζονται προσεκτικά με μαστίχες σιλικόνης, πολυουρεθάνης ή πολυσουλφιδίων, όπως
στην σχετική προδιαγραφή.
Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη τυχόν απαίτηση για αντοχή σε ειδικές συνθήκες π.χ. αντοχή σε οξέα,
αλκάλια, βενζίνες, λάδια κλπ. και βάσει αυτών να επιλέγονται οι μαστίχες σφράγισης.

5.7

Ανέγερση και ανοχές

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το τοποθετούμενο μάρμαρο θα έχει ακρίβεια. Οι πλάκες μαρμάρου/
γρανίτη δεν θα πρέπει να φεύγουν αισθητά από την ευθυγράμμιση τους στους κάθετους και οριζόντιους
αρμούς. Κάθε πρόσοψη που θα εμφανίζει μη ικανοποιητική ή ανώμαλη επιφάνεια, θα αφαιρείται και θα
επιδιορθώνεται.
Οι ανοχές των τελειωμένων τοίχων θα είναι ως εξής:
Διάσταση

Ανοχές

Απόκλιση από το αλφάδιασμα

5 mm κάθε 6 m τρέχοντα ή σε ύψος 8 mm κάθε 12 m ή
περισσότερα τρέχοντα ή σε ύψος

Απόκλιση ως προς τη στάθμη

5 mm κάθε 6 m τρέχοντα 3 mm κάθε 12 m τρέχοντα
σύνολο r 12 mm σε κάθε θέση

Απόκλιση από την ευθυγράμμιση σε κάτοψη

r 8 mm σε κάθε θέση

Μετατόπιση στην ευθυγράμμιση των γειτονικών
5 mm κάθε 3 m τρέχοντα, 8 mm μέγιστων
πλακών σε κάθε αρμό

5.8

Καθαρισμός μαρμάρου/γρανίτη

Όλη η επιφάνεια επένδυσης μαρμάρου/ γρανίτη θα καθαρισθεί προσεκτικά. Σκόνες, κηλίδες και περισσεύον
κονίαμα θα αφαιρείται και το μάρμαρο θα μένει σε τέλεια κατάσταση.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόβουρτσας ή διαλυμάτων οξέων που
αποχρωματισμό. Θα χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά εργαλεία για καθαρισμό.
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Προστασία

Οι επενδεδυμένοι τοίχοι θα προστατεύονται έναντι πιθανών ζημιών. Οι αίθουσες στις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση θα κλειδώνονται όταν πλέον δεν απαιτούνται άλλες εργασίες.
Όλες οι απαιτούμενες μέθοδοι προστασίας ή προληπτικά μέτρα κατά την περίοδο κατασκευών θα είναι
σύμφωνα με τις εντολές και απαιτήσεις του κατασκευαστή, και θα έχουν υλοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι
στις πλάκες δαπέδου δεν θα έχουν καμία ένδειξη χρήσης ή ζημίας κατά το χρόνο παραλαβής τους.
Δεν θα επιτραπεί η βάδιση στις πλάκες δαπέδου που έχουν μόλις τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 24 ωρών μετά την τοποθέτηση τους.
Η εργασία πλακόστρωσης με πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη θα προστατεύεται ώστε να αποτρέπεται το λέρωμα,
το ξεθώριασμα, η κηλίδωση και τυχόν ζημιές κατά την διάρκεια της κατασκευής.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Tα πλακίδια των φυσικών λίθων θα εγκρίνονται μέσω φύλλων υποβολής υλικών, τα οποία θα
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
-

Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή.

-

Aποτελέσματα δοκιμών ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.

-

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

-

Δείγματα κάθε προϊόντος.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη.
Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Καμιά ανοχή δε θα είναι αποδεκτή για εξαρτήματα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο

Θα πραγματοποιηθεί οπτική επιθεώρηση για να εξασφαλισθεί ότι :
-

Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη συμφωνούν με τις υποβολές υλικών.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης
προδιαγραφής, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τα εγκεκριμένα σχέδια.
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Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις
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Έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις
ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96). Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες
Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επίστρωσης, με βάση τα χαρακτηριστικά των
φυσικών λίθων (πάχος, διαστάσεις, προέλευση), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του
έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Τεχνικά στοιχεία μαρμάρων

Ιδιότητες

Απαιτήσεις

Πρότυπο δοκιμής

Απορρόφηση νερού

0,5%

ΕΛΟΤ 747

Ειδικό βάρος

3

ΕΛΟΤ 748

2

2600 kg/m

Αντοχή σε θλίψη

510 kg/cm

ΕΛΟΤ 750

Αντοχή εφελκυσμού από κάμψη

68 kg/cm2

ΕΛΟΤ 749

Σημείωση (μόνο για εξωτερικά μάρμαρα): Εάν η απορρόφηση είναι μικρότερη από 0.5% θα πρέπει να γίνει
δοκιμή της ανοχής του μαρμάρου σε συνθήκες παγετού.
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Παράρτημα Β
Τεχνικά στοιχεία γρανιτών

Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε θλίψη

Ελάχιστη Απαίτηση
1250 kg/cm

Ειδικό βάρος

2500 kg/m

Απορρόφηση νερού

0,5%

2

3

Πρότυπο δοκιμής
ΕΛΟΤ 750
ΕΛΟΤ 748
ΕΛΟΤ 743
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Βιβλιογραφία

22

x

ΕΛΟΤ ΕΝ 583-4 Non-destructive testing. - Ultrasonic examination - Examination for
discontinuities perpendicular to the surface – Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση με υπερήχους Ασυνέχεια κάθετα στην επιφάνεια

x

ΕΛΟΤ EN 13755 Natural stone. Test methods. Determination of water absorption at atmospheric
pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό
ατμοσφαιρική πίεση

x

ΕΛΟΤ EN 1936
Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της πραγματικής
και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους

x

ΕΛΟΤ EN 12372 Natural stone test methods. Determination of flexural strength under concentrated
load -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό
συγκεντρωμένο φορτίο

x

ΕΛΟΤ EN 1926
Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη

x

ΕΛΟΤ EN 13888 Grouts for tiles. Definitions and specifications -- Ενέματα πλακιδίων - Ορισμοί και
προδιαγραφές παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων
Cladding with marble, granite and natural stones

Κλάση τιμολόγησης: 8
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0704-00 «Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και
φυσικών λίθων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προτύπου ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-04-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-07-04-00 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών
λίθων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 αφορά στην επένδυση εξωτερικών ή εσωτερικών
τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη σε κτιριακά έργα επιτρέπεται (εφόσον έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα
πετρώματα) να γίνεται

2

α)

Συγκολλητή με κονίαμα για μέγιστο ύψος 3,00m από το δάπεδο μόνο σε περιοχές του έργου όπου δεν
παρουσιάζονται μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, θερμικές κρούσεις, πάντοτε με αρμούς μεταξύ
των πλακών 5mm τουλάχιστον και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία πεζών.

β)

Συγκολλητή με ειδικές κόλλες για μέγιστο ύψος 3,00m από τα δάπεδα σε τοίχους ξηρής δόμησης, με
πλακίδια επιφάνειας έως 0,05m και πάχους 5mm μόνο σε εσωτερικούς χώρους με υγρομετρία W/N
μικρότερη των 5gr/h όπου W οι παραγόμενοι υδρατμοί σε gr/h και Ν ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα σε
m3/h.

γ)

Με μηχανική στερέωση των πλακών με ειδικά μεταλλικά ολόσωμα ή ρυθμιζόμενα αγκύρια επί τοίχων
ικανών να παραλαμβάνουν τις προκαλούμενες από την επένδυση καταπονήσεις.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 Πρότυπο ενσωματώνει, μέσω παραπομπών,
προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή
αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 583

External marble cladding construction --- Κατασκευή εξωτερικής επένδυσης
μαρμάρου

ΕΛΟΤ EN 197-1

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

ΕΛΟΤ EN 13139

Aggregates for mortar -- Αδρανή κονιαμάτων

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. -- Νερό ανάμιξης
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται
από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό
ανάμιξης σκυροδέματος
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ΕΛΟΤ EN 12878

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or
lime. Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες για το
χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον
ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 480-1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing. -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1:
Σκυρόδεμα αναφοράς και κονίαμα αναφοράς για τις δοκιμές.

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Πλάκες από φυσικά πετρώματα

Οι πλάκες θα προέρχονται από λατομείο με πετρώματα συμπαγούς δομής που χρησιμοποιούνται
σύγχρονες μέθοδοι εξόρυξης, κοπής και επιφανειακής επεξεργασίας, ώστε να διατηρούν κατά το δυνατό
πιστότερα τις ιδιότητες του πετρώματος από το οποίο προέρχονται.
Πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, οι αποκοπτόμενοι όγκοι θα πρέπει να αφήνονται να εγκλιματιστούν στις
συνθήκες του περιβάλλοντος.
Το λατομείο πρέπει να είναι σε θέση να δώσει, εκτός από την σύνθεση (πέτρωμα) των πλακών υποχρεωτικά
και χαρακτηριστικές τιμές για την:
Χαρακτηριστικό
(α) φαινόμενη πυκνότητα

Ελάχιστη τιμή
≥ 2,50 gr/cm²

(β) σκληρότητα (αντίσταση σε επιφανειακή φθορά)

8

(γ) αντοχή σε θλίψη

≥ 510 kg/cm²

(δ) αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη

≥ 68 kg/cm²
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(ε) απορροφητικότητα σε νερό

≤ 0,5%

(στ) αντοχή σε παγετό όταν η υδατοαπορροφητικότητα υπερβαίνει τα 0,5%

Ναί

(ζ) αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και το φως

Ναί

(η) αντοχή στην φωτιά

Ναί

Επίσης θα είναι σε θέση να δώσει κατάλογο έργων με τις χρονολογίες κατασκευής τους, όπου έχουν
κατασκευαστεί επενδύσεις με πλάκες παραγωγής του για τον έλεγχο της αντοχής τους στον χρόνο.
Ο εργοδότης ύστερα από συνεννόηση θα μπορεί να επισκεφθεί το λατομείο και τις εγκαταστάσεις του
παραγωγού των πλακών.
Οι πλάκες επενδύσεων με αγκύρια συνιστάται για πρακτικούς λόγους:
(α) Να μην υπερβαίνουν το 1,00 m²
(β) Να προσκομίζονται έτοιμες σε σχήμα, μέγεθος, διαμόρφωση επιφανειών, ακμών κλπ. και μόνον τα
κομμάτια προσαρμογής να διαμορφώνονται στο εργοτάξιο με τα κατάλληλα μηχανήματα.
(γ) Να έχουν πάχος όσο προκύπτει από τους στατικούς υπολογισμούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
583 και ποτέ μικρότερο των 30 mm.
Το πάχος των πλακών με εγχάρακτη διακόσμηση θα μετράται στο βαθύτερο σημείο της χάραξης.
Πλάκες με διακόσμηση με διάτρηση πέραν του 10% θα δοκιμάζονται σε θλίψη και εφελκυσμό από κάμψη.

4.2

Υλικά παρασκευής κονιαμάτων επί τόπου

Θα επιτρέπεται η χρήση κονιαμάτων μόνο για την περίπτωση της παραγράφου 1α και εφόσον τα μάρμαρα
που χρησιμοποιούνται δεν πρόκειται να λεκιάσουν απ’ αυτά.
-

Τσιμέντο τύπου Portland σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1.
Άμμος κονιαμάτων Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13139, λεπτόκοκκη 0/1 mm, μεσόκοκκη 0/3 mm,
χονδρόκοκκη 0/5 mm.

-

Νερό Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.

-

Χρωστικές Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12878.

-

Πρόσθετα Προτύπου ΕΛΟΤ EN 480-1, Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934-2.

Δηλαδή συγκολλητικά, στεγανοποιητικά, αντισυρρικνωτικά και ρευστοποιητές.

4.3
-

Συστήματα στήριξης
Αγκύρια πλακών από τον τρέχοντα κατάλογο πιστοποιημένου (ISO 9001) ειδικού κατασκευαστή,
κατασκευασμένα από:
(α)

ανοξείδωτο χάλυβα

(β)

φωσφορούχο ορείχαλκο

(γ)

γαλβανισμένα εν θερμώ

Τα αγκύρια διακρίνονται:

9
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Στα ολόσωμα όπως με ένδειξη (1) και (2) του σχήματος 11 τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να
έχουν και βάση έδρασης από το ίδιο μέταλλο.
Στα ρυθμιζόμενα διαφόρων τύπων, όπως των σχημάτων 2,3,4 ή με ένδειξη (5) του σχήματος 11
που στερούνται με βύσματα στην υποδομή.
Στα ρυθμιζόμενα με ένδειξη (4) του σχήματος 11 που στερούνται μηχανικά σε ειδικές προς τούτο
διάτρητες ράβδους (ένδειξη 3 των σχημάτων 11,13,14).

Τα τελευταία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον όταν αυτά ενσωματώνονται σε σκυρόδεμα και
επικαλύπτονται πλήρως από τσιμεντοκονιάματα.
Ο κατασκευαστής θα παρέχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τις ανοχές ρύθμισης και στις τρεις
διαστάσεις, τις αντοχές για κάθετα και οριζόντια φορτία λειτουργίας και την αντοχή σε φωτιά (για
περίπτωση πυρκαγιάς στο κτίριο).
-

-

4.4

Συστήματα στερέωσης είτε μηχανικά, είτε χημικά θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους
ειδικών κατασκευαστών που είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 με κριτήριο τις αντοχές τους στα
φορτία σε σχέση και με το υπόβαθρο και την αντοχή τους στη φωτιά.
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία (σκελετοί, αγκύρια, βίδες, πλέγματα οπλισμών κλπ.) που εφάπτονται δεν
θα αναπτύσσουν μεταξύ τους γαλβανικά φαινόμενα.

Υλικά σφράγισης

Τα υλικά σφράγισης θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα κριτήρια της Προτύπου “Αρμοί –
Αρμοσφράγιση – Αρμοκάλυψη” και οπωσδήποτε δεν θα διαποτίζουν τις πλάκες στα σημεία επαφής τους με
αυτές, ούτε θα προσκολλάται σε αυτά σκόνη.

4.5

Καθορισμός των υλικών – δείγματα

Οι φυσικές πλάκες θα καθορίζονται οπωσδήποτε με περισσότερα του ενός δείγματα από το ίδιο λατομείο
αλλά από διαφορετικούς όγκους, σε ικανοποιητικό μέγεθος και αν είναι πρακτικό σε φυσικό μέγεθος.
Τα δείγματα θα είναι αντιπροσωπευτικά του χρώματος, του σχήματος, του βαθμού και του είδους
επεξεργασίας των επιφανειών και των τυχόν απαιτουμένων υποδοχών για συνδέσμους.
Σημείωση:

Οι υποδοχές για τα αγκύρια θα κατασκευάζονται επιτόπου

Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα στοιχεία των παραγωγών και προμηθευτών τους και έγγραφό τους στο
οποίο να αναφέρονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των φυσικών πλακών και τα πρότυπα σύμφωνα με τα
οποία έχουν αυτές διαπιστωθεί, και από έγγραφο-δέσμευση ότι είναι σε θέση να παραγάγουν όλα τα είδη
των τεμαχίων όπως αυτά απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στις ποσότητες και στους χρόνους που
επιβάλλονται από το πρόγραμμα κατασκευής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής)
εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα ύστερα από την προσκόμιση δειγμάτων
σύμφωνα με τα πιο πάνω.
Ο καθορισμός των υλικών και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος
διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί
λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.6

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών (φυσικές πλάκες)

Θα προσκομίζονται προσδεμένες σε παλέτες, ταξινομημένες κατά μέγεθος με τα ειδικά τεμάχια χωρισμένα,
ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους κατά την τοποθέτηση.
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Επιπρόσθετα, τα ειδικά τεμάχια π.χ. θολίτες, κλειδιά, κορνίζες, κυμάτια, ποδιές, ανώφλια κλπ., θα είναι
κατάλληλα αριθμημένα ώστε:
-

Τα μεγέθη και τα σχήματά τους ανταποκρίνονται στα σχέδια και οι διαγωνισμοί των ορθογώνιων
παραλληλόγραμμων πλακών ή τετράγωνων δεν θα αποκλίνουν περισσότερο των 2,0mm.

-

Το πάχος θα είναι σταθερό με μέγιστη απόκλιση +/- 1,5m.

-

Το χρώμα, η επεξεργασία των επιφανειών και των

Δεν θα πρέπει να γίνονται γενικά δεκτές στο έργο, έγχρωμες φυσικές πλάκες που δεν αντέχουν στις ηλιακές
ακτίνες και ξεθωριάζουν με το χρόνο όπως ο ορειτασβεστίτης, πλάκες που ρυπαίνονται σημαντικά όπως ο
τραβερτίνης, πλάκες που το κονίαμα τοποθέτησης τις λεκιάζει, πλάκες που απορροφούν υγρασία και
διαλύονται όπως πορώδης γρανίτης, πλάκες που παρουσιάζουν στη δομή τους μειωμένη αντοχή και
κινδυνεύουν να ρηγματωθούν στις περιοχές που τοποθετούνται οι καβίλιες των αγκυρίων (ολόσωμα και
ρυθμιζόμενα), πλάκες που όταν απορροφούν νερό κυρτώνουν όπως τα μάρμαρα Τήνου και Κοζάνης.
Ανεξάρτητα του είδους του μαρμάρου δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές πλάκες που εμφανίζουν:
-

-

-

Κομμούς, δηλαδή ρήγματα που υπάρχουν στα πετρώματα και είναι διαταγμένα κάθετα προς τα νερά
του.
Ραγάδες «μπαρουτιές», δηλαδή τριχοειδείς ρωγμές που εμφανίζονται συνηθέστερα όταν η εξόρυξη
γίνεται με εκρηκτικά.
Κασίδες, δηλαδή στρώση άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται μειωμένη αντοχή.
Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται στα λευκά μάρμαρα Διονύσου όπου περιλαμβάνονται πράσινες
στρώσεις μαρμαρυγία.

Επιπλέον τα μάρμαρα θα πρέπει αν έχουν κατάλληλη διαστρωμάτωση, δηλαδή οι πλάκες να είναι κομμένες
κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα νερά του μαρμάρου να έχουν διεύθυνση περίπου παράλληλη με την επιφάνεια
που επενδύεται.
Θα γίνεται έλεγχος ότι:
-

δεν έχουν προσμίξεις που επηρεάζουν τις αντοχές τους,

-

δεν έχουν ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία, παγετό και τη μεταφορά τους.

-

τα μεγέθη και τα σχήματά τους ανταποκρίνονται στα σχέδια και οι διαγώνιες των ορθογώνιων
παραλληλόγραμμων πλακών δεν αποκλίνουν περισσότερο από 2,0 mm,

-

το χρώμα, η επεξεργασία των επιφανειών και των ακμών τους είναι όπως τα δείγματα

-

το πάχος θα είναι σταθερό με μέγιστη απόκλιση +1,5 mm.

Τα λοιπά προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, θα ελέγχονται κατά την είσοδό
τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια, και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. οι σάκοι του τσιμέντου να είναι πρόσφατης
παραγωγής και στεγνοί, φύσιγγες και λοιπά δοχεία σφραγισμένα) οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα
επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο
εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
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Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Οι πλάκες θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο πάνω στις παλέτες σε ξερό καθαρό αποχετευόμενο χώρο και θα
είναι προφυλαγμένες από μηχανικές κακώσεις, λεκιάσματα από λάσπες και κονιάματα, και τον παγετό.
Επιπρόσθετα, τα ειδικά τεμάχια θα είναι διαχωρισμένα κατά την σειρά ενσωμάτωσής τους στο έργο, με
ξύλινους τάκους ανάμεσά τους και έτσι ώστε να φαίνεται η αρίθμησή τους και οι τυχόν υποδοχές για την
ανύψωση και μεταφορά τους.
Τα άλλα υλικά θα αποθηκεύονται όπως προσκομίζονται (συσκευασμένα ή χύμα) σε κατάλληλο στεγνό
αεριζόμενο χώρο με σκληρό δάπεδο έτσι, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να
προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή, τον παγετό και την προσβολή τους από κονιάματα,
λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο
εργοτάξιο.
Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε μορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες
παλέτες και έτσι ώστε να καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους.
Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται με τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή
τους.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
(α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
(β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων,
μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση
(γ) να εγκαταστήσουν σε κατάλληλο στεγασμένο χώρο σταθερά μηχανήματα εγκοπής και διαμόρφωσης
των πλακών
(δ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση
(ε)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα

(στ) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Ευθύς ως ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής φέροντα οργανισμού τοίχων και σκελετών που θα
επενδυθούν στον όροφο ή το τμήμα του έργου και είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα φορτία κατασκευής
των επενδύσεων, έχουν απομακρυνθεί οι ξυλότυποι και έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των
προηγούμενων εργασιών και επιτρέπει ο επιβλέπων.
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Σημειώνεται ότι τα υπό επένδυση οικοδομικά στοιχεία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία πήξης
κονιοδεμάτων και κονιαμάτων, για να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων ερπυσμού, να έχουν
φορτιστεί με τα ίδια φορτία και να έχουν δημιουργηθεί τα βέλη κάμψης.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου, έτσι ώστε να προκύψουν το τελικό επίπεδο της
επένδυσης, τα σχήματα, τα μεγέθη και η πλοκή των αρμών της όψης της επένδυσης που προσδιορίζονται
στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι,
ώστε το τελικό επίπεδο της επένδυσης να είναι κατακόρυφο και στην όψη οι αρμοί των πλακών να είναι
κατακόρυφοι και οριζόντιοι, ευθυγραμμισμένοι και κάθετοι μεταξύ τους και έτσι, ώστε οι αρμοί τοίχων να
συμπίπτουν με τους αρμούς των δαπέδων και να μην προκύπτουν στο περίγραμμα των τοίχων, των
ανοιγμάτων και στις γωνίες πολύ μικρά και ασύμμετρα κομμάτια.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’ όψη οι αρμοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρμοί διαστολής της
εργασίας όπως προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ 583 Κατασκευή εξωτερικής επένδυσης μαρμάρου.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωματωθούν στους
τοίχους, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τους αρμούς των πλακών για να προκύψει αισθητικά και τεχνικά άρτιο
σύνολο.
Οι χαράξεις θα υλοποιούνται με ράμματα και σήμανση στους τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα κατακόρυφα επίπεδα των επενδύσεων, οι ευθυγραμμίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα
και η κατακορυφότητα των αρμών, οι σωστές στάθμες και οι τυχόν απαιτούμενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη.
Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4
5.4.1

Διατάξεις στερέωσης των πλακών με αγκύρια
Γενικά

Η επιλογή της μορφής των αγκυρίων θα προσδιορίζεται:
-

Κυρίως από τη στατική μελέτη

-

Από την επάρκεια αντοχής των στοιχείων της υποδομής όπου θα στηριχθούν τα αγκύρια

-

Από την καθετότητα και επιπεδότητα των όψεων

-

Από τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του έργου

-

5.4.2

Από την ανάγκη ή όχι προστασίας των όψεων από θερμομονωτικής και ηχομονωτικής πλευράς
(δημιουργία μεγαλύτερου ενδιάμεσου κενού).
Θέσεις στερέωσης των πλακών

Δύναται να γίνεται στους οριζόντιους αρμούς (σχήμα 5 και 6) ή στους κατακόρυφους αρμούς (σχήμα 7 και 8).
Μεταξύ των δύο θέσεων πρέπει να προτιμάται η πρώτη, όπου με αυτή:
-

-

Τα δυο κάτω αγκύρια παραλαμβάνουν το φορτίο της πλάκας και συγκρατούν την προηγούμενη από
κάτω, έναντι ανατροπής.
Τα δυο άνω συγκρατούν την πλάκα έναντι ανατροπής και παραλαμβάνουν το φορτίο της αμέσως
επόμενης από πάνω.
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Η στερέωση στους κατακόρυφους αρμούς γίνεται υποχρεωτική όταν χρησιμοποιούνται αγκύρια
τοποθετημένα σε κατακόρυφες διάτρητες ράβδους (σχήματα 11 έως 14) (εκτός εάν τοποθετηθούν οι ράγες
οριζόντια).
Η χρησιμοποίηση των ως άνω ράβδων καθίσταται απαραίτητη όταν η επένδυση στερεώνεται σε τοίχο με
μικτή κατασκευή (τοίχωμα-οπτοπλινθοδομή) όπου η οπτοπλινθοδομή λόγω μικρού πάχους δεν προσφέρεται
για στερέωση των αγκυρίων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι ράγες να στερεούνται μόνο σε φέροντα
στοιχεία.
5.4.3
α)

Υπόστρωμα επενδύσεων
Χρόνος εκτέλεσης των επενδύσεων
Μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί στον φέροντα οργανισμό και στους τοίχους πλήρωσης όλες οι
διεργασίες των κανονικών προβλεπόμενων παραμορφώσεων (π.χ. συστολές πήξεως, καθιζήσεις
κονιάματος δόμησης κλπ.).

β)

Υπόστρωμα οπτοπλινθοδομής
Δεν επιτρέπεται στερέωση επένδυσης σε δρομική οπτοπλινθοδομή συνήθους πάχους 10cm απλής ή
διπλής με ενδιάμεσο κενό με ή χωρίς θερμομονώσεις. Κανονικά θα πρέπει η οπτοπλινθοδομή να είναι
από συμπαγή τούβλα ή τούβλα με κατακόρυφες οπές, όπου τότε τα ολόσωμα αγκύρια θα πρέπει να
τοποθετηθούν κατά τη δόμηση μόνο όταν φέρουν πλάκες έδρασης όπως αυτά με ένδειξη (1) και (2)
του σχήματος 11.

γ)

Τοποθέτηση αγκυρίων
Τα ολόσωμα αγκύρια τοποθετούνται σε φωλιές που ανοίγονται σε σκυρόδεμα, διαμέτρου 40mm και
βάθος 80mm με ειδικό αντισυρρικνωτικού κονιάματος. Αντίστοιχη τοποθέτηση σε διάτρητη
οπτοπλινθοδομή δεν παρουσιάζει εξασφάλιση αντοχής, ιδίως για επένδυση μεγάλου βάρους ανά m2.
Τα ρυθμιζόμενα αγκύρια θα στερεούνται στο σκυρόδεμα με διογκούμενα με το βίδωμα ανοξείδωτα
μπουλόνια ή θα στερεούνται με χημικό τρόπο (τοποθέτηση στην οπή ειδικής φύσιγγας με χημική
γόμωση κολλητικής σύνθεσης). Μεταξύ των δύο προτιμότερη είναι η πρώτη γιατί αμέσως μπορούν να
τοποθετηθούν οι πλάκες.

5.4.4

Προετοιμασία των πλακών επένδυσης

Για τις εξωτερικές επενδύσεις το πάχος των πλακών θα είναι πάντοτε μεγαλύτερο των 30mm ώστε να
αντέχουν τα τοιχώματα των οπών που θα δεχθούν τις καβίλιες των αγκυρίων.
Οι οπές θα ανοίγονται με διαμαντοτρύπανο τοποθετημένο σε ειδική βάση που επιτρέπει την διάνοιξη της
οπής, κάθετα στην επιφάνεια του σόκορου και στο μέσο του πάχους αυτού.
Η απόσταση των οπών από τα άκρα θα ισούται με το 1/5 της πλευράς της πλάκας όπου τοποθετούνται. Η
απόσταση μεταξύ των οπών στην κάθετη πλευρά θα ισούται με τα 3/5 του μήκους της πλευράς (βλέπε και
σχήμα 12).
Η οπή στο σόκορο της πλάκας θα πρέπει να έχει διάμετρο κατά 3mm μεγαλύτερη της διαμέτρου της καβίλιας
και βάθος μεγαλύτερο κατά 5mm από το τμήμα της καβίλιας που εισχωρεί στην πλάκα, το οποίο δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερο των 25mm. (βλέπε και σχήματα 1,9,10).
5.4.5

Τοποθέτηση των πλακών

Η τοποθέτηση των πλακών επένδυσης θα γίνεται με κατάλληλη επιλογή αγκυρίων ώστε να δημιουργείται
ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους τουλάχιστον 20mm από την επιφάνεια της υποδομής ή από την
επιφάνεια της εξωτερικής θερμομονωτικής ή και ηχομονωτικής προστασίας των όψεων (βλέπε σχήματα
9,10,13,14).
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Μεταξύ των πλακών θα προβλέπεται αρμός, ο οποίος δεν σφραγίζεται ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη
κίνηση των αρμών στο χρόνο και να αποτρέπεται η επιβάρυνση των γειτονικών πλακών με πρόσθετα
φορτία. Το πάχος του αρμού θα πρέπει να προκύπτει έπειτα από σχετικούς υπολογισμούς. Πάντως το
ελάχιστο πάχος θα ισούται με το πάχος του στοιχείου Α των σχημάτων 2,3 και 4. Για την τοποθέτηση των
πλακών με τις καβίλιες τους, θα πρέπει να προηγηθεί:
-

-

Η τοποθέτηση στις άνω οπές με κόλληση του ειδικού πλαστικού πουκαμίσου (ένδειξη (6) στα σχήματα
1,2,4,11)
Να γεμίσουν οι κάτω οπές με λεπτόκοκκο κονίαμα ή άλλο κονίαμα πριν την εισαγωγή της καβίλιας
(βλέπε σχήμα 1).

Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση πλακών των οποίων τα αγκύρια της μιας πλευράς στερεούνται σε σκυρόδεμα
και της άλλης σε οπτοπλινθοδομή.
Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται διαχωριστικό αρμός ή τοποθέτηση σε ράγες όπως του
σχήματος 141.

5.5

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου κατασκευής
επενδύσεων με φυσικές πλάκες.
Ο εργολάβος οφείλει να αφήσει όλα τα σημεία ελέγχου των ενσωματωμένων στους τοίχους και τα δάπεδα
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ακάλυπτα για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τις απαραίτητες για
τον εξοπλισμό των χώρων αναμονές, σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, διαφορετικά οι
εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.
Επισημαίνεται ότι οι πλάκες δεν θα επιφορτίζονται από άλλα στοιχεία, τα οποία θα στερεώνονται ανεξάρτητα
στα οικοδομικά στοιχεία.

5.6

Προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες για τις εργασίες 1α θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 583.
Οι προεργασίες για τις εργασίες 1β, θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στο Πρότυπο για τα πλακίδια.
Οι προεργασίες για τις εργασίες 1γ θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.4.

5.7

Κατασκευή επενδύσεων

Οι εργασίες 1α, θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 583.
Οι εργασίες 1β, θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 4.6.2, 4.6.5, 4.6.6 της Προτύπου πλακιδίων.
Οι εργασίες 1γ θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.4.

5.8

Προστασία

Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή πήξη των κονιαμάτων, της κόλλας, των
αρμολογημάτων κλπ. π.χ. κάλυψη με βρεγμένα ή στεγνά πανιά ή χαρτιά, κλείσιμο των χώρων όπου
εκτελούνται εσωτερικές επενδύσεις, ώστε να μην δημιουργούνται σ’ αυτούς συνθήκες υπερβολικά ξερές ή
υπερβολικά υγρές κλπ.
Εργασίες διάστρωσης υποστρωμάτων και επενδύσεων με πλάκες θα διακόπτονται σε συνθήκες παγετού (θ
< 4° C) ή καύσωνος (θ > 38° C).
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Προστασία πλακών με πρόσθετες επιστρώσεις π.χ. σφράγιση πόρων, κέρωμα, στίλβωση κλπ. μπορεί να
γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των πλακών και των υλικών πρόσθετης επίστρωσης.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται μέχρι το τέλος του έργου, ώστε να παραδοθούν καθαρές και σε
άριστη κατάσταση.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προτύπου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ακεραιότητα των πλακών, στην σωστή
αγκύρωση, στα προσδιορισμένα κενά είτε στην ύπαρξη κούφιων πλακών και στην διαμόρφωση σωστών
ευθύγραμμων ισοπαχών αρμών είτε σφραγισμένων, είτε ανοιχτών, στην ενσωμάτωση όλων των στοιχείων
που προβλέπονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και οι επενδύσεις δεν αποκλίνουν από τις πιο
κάτω ανοχές.

6.2

Ανοχές

Οι τελικές επιφάνειες των πλακών δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από 1 mm κάτω
από ένα σιδερένιο πήχη μήκους 3,00 m τοποθετημένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Κατασκευές με αποκλίσεις που ξεπερνούν την πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96. Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00,
στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών επένδυσης τοίχων με φυσικές πλάκες, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από
τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα
απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα
αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επενδυομένης επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά του εφαρμοζομένου υλικού (είδος, πάχος, διαστάσεις τεμαχίων και προέλευση), σύμφωνα
με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών

17

31580

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
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Παράρτημα A
Σχήματα

n

πλάκα εδραζόμενη
στο στήριγμα

καβίλια στηρίγματα

Κ
p

αεροβαλβίδα Α των
σχημάτων 2,3,4
πλαστικό πουκάμισο

h
Κ = 25 + 5MM
F = Φ καβίλιας + 3 mm

ΣΧΗΜΑ 2

κάτω πλάκα
εξασφαλιζόμενη έναντι
ανατροπής

o|

F

ΣΧΗΜΑ 1

|m

ΣΧΗΜΑ 3

ΣΧΗΜΑ 4
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ΣΧΗΜΑ 8

ΣΧΗΜΑ 5

Κ = 25 + 5MM
F = Φ καβίλιας + 3 mm
ΣΧΗΜΑ 9
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g
c

f
e

d

ΣΧΗΜΑ 11

ΣΧΗΜΑ 12

e

f

e

ΣΧΗΜΑ 13

h

ΣΧΗΜΑ 14
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x

ΕΛΟΤ EN 1936
Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της πραγματικής
και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους

x

ΕΛΟΤ EN 12372 Natural stone test methods. Determination of flexural strength under concentrated
load -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό
συγκεντρωμένο φορτίο

x

ΕΛΟΤ EN 1926
Natural stone test methods. Determination of compressive strength -- Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη

x

ΕΛΟΤ EN 1469
Natural stone products. Slabs for cladding. Requirements -- Προϊόντα από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις

x

ΕΛΟΤ EN 1341
Slabs of natural stone for external paving. Requirements and test methods -Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 13755 Natural stone. Test methods. Determination of water absorption at atmospheric
pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό
ατμοσφαιρική πίεση

x

ΕΛΟΤ EN 1925
Natural stone test methods. Determination of water absorption coefficient by
capillarity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης νερού
δια τριχοειδών

x

ΕΛΟΤ EN 12371 Natural stone test methods. Determination of frost resistance -- Μέθοδοι δοκιμής
φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό

x

ΕΛΟΤ EN 12524 Building materials and products. Hygrothermal properties. Tabulated design
values -- Κτιριακά υλικά και προϊόντα - Υγροθερμικές ιδιότητες - Πινακοποιημένες τιμές σχεδιασμού

x

ΕΛΟΤ EN 14066 Natural stone test methods. Determination of resistance to ageing by thermal
shock -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γήρανση με θερμικό
πλήγμα

x

ΕΛΟΤ EN 13919 Natural stone test methods. Determination of resistance to ageing by SO$d2
action in the presence of humidity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της
αντίστασης σε γήρανση υπό την επίδραση SO2 παρουσία υγρασίας

x

ΕΛΟΤ EN 14149 Packaging. Complete, filled transport packages and unit loads. Impact test by
rotational drop -- Συσκευασία - Πλήρεις και γεμάτες συσκευασίες μεταφοράς και μονάδες φορτίων Δοκιμή κρούσης με περιστροφική πτώση

x

ΕΛΟΤ EN 13364 Natural stone test methods. Determination of the breaking load at dowel hole -Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός του φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσης

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

AFNOR P 65-202 Επενδύσεις τοίχων με λεπτές πλάκες στερεούμενες μηχανικά (DTU 552)

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0706-01 «Δάπεδα με μοκέτα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
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Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-06-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

31588
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 5
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 7

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 7

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 8

3.1

Ορολογία αναφορικά με τις κλωστές των μοκετών ................................................................ 8

3.2

Ορολογία αναφορικά με το βελούδο ........................................................................................ 9

3.3

Ορολογία αναφορικά με την πίσω όψη της μοκέτας ............................................................ 10

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής ........................................................................ 11

4.1

Χρησιμοποιούμενες ίνες για τις κλωστές μορφοποίησης μοκετών ................................... 11

4.2

Κανόνες και απαιτήσεις ποιότητας ........................................................................................ 12

4.3

Καθαρισμός των υλικών – δείγματα ....................................................................................... 16

4.4

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών....................................................................... 17

4.5

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο .................................... 17

5

Μέθοδος κατασκευής................................................................................................................ 17

5.1

Συνεργείο ................................................................................................................................... 17

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών ....................................................................................................... 17

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή .................................................................................................. 18

5.4

Συντονισμός ..............................................................................................................................18

5.5

Τοποθέτηση ............................................................................................................................... 18

5.6

Προστασία ................................................................................................................................. 19

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 19

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος.................................................................................................. 19

6.2

Ανοχές ........................................................................................................................................ 19

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ................................................. 20

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 20

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 20

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών.............................................................................. 20

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 20

3

31589

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 20

4

31590
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δάπεδα με μοκέτα

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 αναφέρονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για
τη μορφοποίηση μοκετών καθώς και οι απαιτήσεις ποιότητας, ώστε οι μοκέτες να είναι δυνατόν να
ικανοποιήσουν το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα που αρμόζει στους χώρους που θα τοποθετηθούν και
συγχρόνως να παρουσιάζουν τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο, χωρίς βέβαια να παραλείπεται η ακουστική
άνεση των χώρων και η ασφάλεια του κοινού έναντι φωτιάς.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ISO 8543

Textile floor coverings. Methods for determination of mass -- Τάπητες.
Μέθοδοι προσδιορισμού μάζας

ΕΛΟΤ ISO 1765

Machine-made textile floor coverings -- Determination of thickness -Μηχανοποίητοι τάπητες. Προσδιορισμός πάχους.

ΕΛΟΤ ISO 1766

Textile floor coverings -- Determination of thickness of pile above the
substrate -- Τάπητες. Προσδιορισμός του πάχους του πέλους άνωθεν του
υποστρώματος.

ΕΛΟΤ EN 986

Textile floor coverings. Tiles. Determination of dimensional changes due to
the effects of varied water and heat conditions and distortion out of plane -Καλύμματα δαπέδων από ύφασμα - Πλακίδια - Προσδιορισμός των
διαστασιακών μεταβολών οφειλομένων σε διάφορες επιδράσεις υδατικών
και θερμικών συνθηκών και της υποκύρτησής τους

ΕΛΟΤ EN ISO 10140-4

Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 4: Measurement procedures and requirements -- Ακουστική Εργαστηριακές μετρήσεις ηχομόνωσης δομικών στοιχείων κτιρίων. - Μέρος
4: Διαδικασίες μετρήσεων και απαιτήσεις

DIN 54345-1

Testing of textiles; electrostatic behaviour; determination of electrical
resistance -- Δοκιμές ηλεκτροστατικής συμπεριφοράς υφαντών.
Προσδιορισμός ηλεκτρικής αντίστασης

δοκιμές
ΕΛΟΤ ISO 105-B01

Textiles -- Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light:
Daylight -- Υφαντά. Δοκιμές σταθερότητας χρωματισμού. - Μέρος Β01:
Σταθερότητα χρωματισμού υπό φυσικό φωτισμό
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ΕΛΟΤ ISO 105-C07

Textiles -- Tests for colour fastness - Part C07: Colour fastness to wet
scrubbing of pigment printed textiles -- Υφαντά. Δοκιμές σταθερότητος
χρωματισμού. - Μέρος C07: Αντοχή σε τρίψιμο σε υγρή κατάσταση υφαντών
βαμμένων με εμποτισμό ή με εκτύπωση

ΕΛΟΤ ISO 3415

Textile floor coverings -- Determination of thickness loss after brief,
moderate static loading -- Τάπητες. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά
από σύντομη, ήπια στατική φόρτιση.

ΕΛΟΤ ISO 3416

Textile floor coverings -- Determination of thickness loss after prolonged,
heavy static loading -- Τάπητες. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά από
παρατεταμένη, ισχυρή στατική φόρτιση.

ΕΛΟΤ EN 685

Resilient and laminate floor coverings - Classification -- Ελαστικές
επιστρώσεις δαπέδων - Κατάταξη

ΕΛΟΤ ISO 6925

Textile floor coverings -- Burning behaviour -- Tablet test at ambient
temperature -- Υφαντά υλικά επίστρωσης δαπέδων. Συμπεριφορά στην
καύση. Δοκιμή πινακίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΕΛΟΤ ISO 2551

Machine-made textile floor coverings -- Determination of dimensional
changes due to the effects of varied water and heat conditions -Μηχανοποίητα υφαντά επίστρωσης δαπέδων. Προσδιορισμός μεταβολών
διαστάσεων λόγω μεταβολής συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας

ΕΛΟΤ ISO 140-7

Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings and of building
elements -- Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors - Ακουστική. Μέτρηση ηχητικής μόνωσης σε κτίρια και δομικά υλικά. Μέρος
7: Εργοταξιακές μετρήσεις ηχητικής μόνωσης δαπέδων έναντι κρούσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Ορολογία αναφορικά με τις κλωστές των μοκετών

3.1.1

Απλή κλωστή

Είναι ένα συνεχές σύνολο από το πλέον απλό υλικό υφάνσεως που απαρτίζεται:

8

-

Από ένα ορισμένο αριθμό μη συνεχών ινών που διατηρούνται μεταξύ τους με στρίψιμο

-

Από ένα ορισμένο αριθμό ινών μεγάλου μήκους
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Κλωστή RETORS

Κλωστή που αποτελείται από πολλές απλές κλωστές, οι οποίες έχουν μεταξύ τους στριφθεί.
3.1.3

Τίτλος (Title)

Γραμμική μάζα μίας ίνας ή μίας κλωστής.
3.1.4

TEX (μονάδα έκφρασης του τίτλου)

Γραμμική μάζα ενός χιλιομέτρου κλωστής εκφραζόμενης σε γραμμάρια.
3.1.5

DENIER (d)

Γραμμική μάζα εννέα χιλιομέτρων κλωστής σε γραμμάρια.
3.1.6

Στιμόνι (chaine)

Είναι το σύνολο των κλωστών που τοποθετούνται στον κύλινδρο του αργαλειού σε μεγάλη μεταξύ τους
πυκνότητα, σ’ όλο το μήκος του κυλίνδρου και σε μήκη που μπορούν να φθάσουν πολλές δεκάδες μέτρα.
3.1.7

Υφάδι (trame)

Είναι η κλωστή που περνάει εγκάρσια των κλωστών του στιμονιού, διαδοχικά πάνω κάτω. Το πέρασμα του
υφαδιού γίνεται με την βοήθεια της σαίτας (navette), στην οποία είναι ενσωματωμένο το καραούλι με την
κλωστή υφαδιού (σχήμα 1).

3.2
3.2.1

Ορολογία αναφορικά με το βελούδο
Βελούδο μπούκλα (velours bougle)

Πρόκειται για ένα σύστημα ύφανσης μοκέτας, όπου η κλωστή του υφαδιού εξέχει του στιμονιού και γυρίζει
από μία λεπτή μεταλλική ράβδο (verge).
3.2.2

Βελούδο κομμένο (velours coupe-teuft ή tuft) ή θυσανωτή μοκέτα

Αφού η κλωστή του υφαδιού γυρίσει γύρω από την ράβδο, κόβεται με το μαχαίρι, οπότε σχηματίζονται
κλωστές κάθετες προς το επίπεδο της μοκέτας, ελεύθεροι θύσανοι (teuft ή tuft).
3.2.3

Βελούδο μπούκλας και κομμένο (velours coupe-boucle,cut loop)

Πρόκειται για μία μοκέτα, η οποία από την φάση κατασκευής της, αποτελείται από μπούκλες και τούφες
(teuft ή tuft), διαφορετικών μηκών για σχηματισμό σχεδίων.
3.2.4

Απόσταση βελόνων jauge

Η πυκνότητα των μπουκλών ή των τουφών εξαρτάται από την μεταξύ τους απόσταση των βελόνων που
περνάνε την κλωστή της μπούκλας.
Μετριέται σε κλάσμα της ίντσας.
Οι πλέον συνήθεις αποστάσεις είναι:
-

1/8 ή 5/32 που αντιστοιχούν σε 31,4 και 25,2 βελόνες ανά dm (μέση jauge)
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-

1/10 που αντιστοιχεί σε 39,4 βελόνες ανά dm (λεπτή jauge)

-

5/16 που αντιστοιχεί σε 12,6 βελόνες ανά dm (χονδρή jauge)

3.2.5
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Μοκέτα βελούδου ξυρισμένη (velours rase tip, sheared)

Πρόκειται για μοκέτα με μπούκλες, των οποίων οι κορυφές έχουν ξυρισθεί.
3.2.6

Ολική μάζα του βελούδου ανά μονάδα επιφάνειας

Είναι το σύνολο της μάζας των ινών ή κλωστών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του βελούδου,
περιλαμβανομένου και αυτού που περιβάλλει το υπόστρωμα (βλ.εδάφιο 3.3 της παρούσας προδιαγραφής).
3.2.7

Πάχος του χρήσιμου βελούδου

Η διαφορά μεταξύ του πάχους πριν και μετά «το ξύρισμα» των μπουκλών υπό την άσκηση πίεσης 0,2
gr/mm2 (20 gr/cm2).
3.2.8

Πυκνότητα μπουκλών ή τουφών (tuft) ανά dm2

Αριθμός μπουκλών ή τουφών ανά dm, μετρούμενες για την κατά μήκος έννοια, πολλαπλασιαζόμενες με τον
αριθμό των μπουκλών ή τουφών ανά dm από την κατά πλάτος έννοια.
3.2.9

Βελούδο hydrashift

Τεχνική κατασκευής μοκέτας βελούδου με σχέδια, διαφορετικών χρωμάτων, βάσει ορισμένου προγράμματος
που δέχεται ο αργαλειός.
3.2.10

Carpettes (Μηχανικά χαλιά)

Πρόκειται για μοκέτες των οποίων η κατασκευή είναι όμοια με των χαλιών (όπου εκεί οι τούφες δένονται στο
στιμόνι με κόμβους και συμπιέζονται με το χτένι), με τη διαφορά ότι οι τούφες δεν είναι δεμένες. Με την
τεχνική αυτή, πραγματοποιούνται διάφορα σχέδια και χρώματα. Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση
σταθερότητας των κλωστών από τις τούφες στη θέση τους, η οποία συνήθως γίνεται με μία επάλειψη με
συνθετική ρητίνη.
3.2.11

Χαλιά βελονισμένα (aiguilletes)

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μοκέτες, αλλά για χαλιά με εμφυτευμένες κλωστές σ’ ένα υπόστρωμα
από συμπιεσμένες ίνες, με το πέρασμα κατακόρυφων βελονών και με σταθεροποίηση των κλωστών στο
πίσω μέρος του υποστρώματος με κόλληση (συνθετικές ρητίνες).
Με ειδικές βελόνες έρχονται στην επιφάνεια κλωστές υπό μορφή μπούκλας, ώστε να πλησιάζουν την μορφή
της μοκέτας βελούδου. Τις μπούκλες τις αφήνουν όπως προκύπτουν, ή τις ξυρίζουν σε ορισμένο βάθος.
Τα βελονισμένα χαλιά ενισχύονται στο πίσω μέρος με δεύτερο υφασμένο υπόστρωμα από συνθετικές ίνες ή
μ’ ένα αφρώδες υπόστρωμα (βλ. εδάφιο 3.3 της παρούσας προδιαγραφής)

3.3
3.3.1

Ορολογία αναφορικά με την πίσω όψη της μοκέτας
Δομή πίσω όψης

Η κατασκευή της μοκέτας προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα υφαντό υπόστρωμα με βαμβακερές κλωστές για το
στιμόνι και κλωστές γιούτας για το υφάδι.
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Σύμφωνα με τα πρότυπα NF G 35-001:1985 και NF G 35-002:1985, θα πρέπει το υφάδι να είναι 350 TEX
και το στιμόνι βαμβακιού 59 TEX επί 3 με ακραίες ενισχύσεις στιμονιού από κλωστές γιούτας 222 TEX επί 2.
Η πυκνότητα των κλωστών στιμονιού και υφαδιού δίδεται από τους σχετικούς πίνακες των ως άνω
προτύπων, ανάλογα του ύψους του βελούδου και της προβλεπόμενης χρήσης της μοκέτας.
Πάντοτε η ύφανση πρέπει να είναι διπλού στιμονιού και διπλού υφαδιού.
Στην περίπτωση όπου παρόμοιο υπόστρωμα παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς στην παρουσία
νερού, θα πρέπει να προταθεί υπόστρωμα με ίνες που δεν επηρεάζονται από το νερό (μείωση μήκους τους).
3.3.2

Επάλειψη πίσω όψης (precoat)

Χρησιμοποιείται συνθετική ρητίνη που αποσκοπεί στην στερεή αγκύρωση των κλωστών από τις μπούκλες
στο υπόστρωμα (support ή dossier).
3.3.3

Δεύτερο υπόστρωμα

Τοποθετείται πολλές φορές όταν ζητηθεί ένα δεύτερο στρώμα, με το οποίο εκτός από την αύξηση της
αντοχής, επιτυγχάνεται η εύκολη αντικατάσταση της μοκέτας.
3.3.4

Υπόστρωμα από αφρώδες υλικό

Πρέπει να αποφεύγεται γιατί με τη χρήση της μοκέτας αυτό καταστρέφεται πολύ γρηγορότερα από τη
στρώση κυκλοφορίας.

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Χρησιμοποιούμενες ίνες για τις κλωστές μορφοποίησης μοκετών

4.1.1

Φυσικές ίνες

Οι μοκέτες που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα έχουν κλωστές από ίνες μαλλιού, σε αναλογία 80% και
ίνες POLYAMIDE σε αναλογία 20%, σύμφωνα με το πρότυπο NF G 35-001:1985, όπου ειδικά για τις ίνες
μαλλιού προβλέπονται αυτές να είναι semi-peignee, δηλαδή να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία
τραβήγματος και χτενίσματος, ώστε αυτές να καταστούν παράλληλες.
Εκτός αυτού, ο τύπος της κλωστής και η γραμμική μάζα του μείγματος της κλωστής (μαλλιού-Polyamide), θα
είναι:
-

RETORS των 52 ΤΕΧ επί 3 για όλους τους τύπους μοκετών, εκτός επενδύσεως κλιμάκων

-

RETORS των 77 ΤΕΧ επί 3 για μοκέτες επενδύσεως κλιμάκων

4.1.2

Συνθετικές ίνες

Αναφέρονται μόνο για πληροφόρηση αναφορικά με την συμπεριφορά τους, δεδομένου ότι δεν θα
επιτρέπουν μοκέτες μόνο με συνθετικές ίνες, εκτός από επένδυση κλιμάκων.
4.1.3

Ίνες Polyamide

Χρησιμοποιούνται κυρίως για τα βελονισμένα χαλιά και για carpettes, όπως και σε συνδυασμό με ίνες
μαλλιού, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
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Δεδομένου ότι το υλικό του polyamide είναι ειδικά ευαίσθητο στις υγρομετρικές μεταβολές, θα πρέπει να
συνδυάζεται πάντοτε με ίνες polypropylenes, ή με ίνες polyesters, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερότητα
διαστάσεων.
4.1.4

Ίνες acryliques

Από πλευράς εμφάνισης και γενικής συμπεριφοράς, οι ίνες αυτές πλησιάζουν σ’ αυτές του μαλλιού, ιδίως σε
αντοχή σε τριβή. Εάν σ’ αυτές προστεθούν ίνες polyamide σε ποσοστό 20% αυξάνεται η αντοχή τους σε
τριβή.

4.2
4.2.1

Κανόνες και απαιτήσεις ποιότητας
Γενικά

Οι μοκέτες που θα προταθούν, θα πρέπει να έχουν ίνες, όπως έχει προαναφερθεί, να έχουν κατασκευασθεί
με λεπτή jauge και να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις ποιότητας, όπως αυτές προκύπτουν από τις
οδηγίες της Ε.Ε. “Directives Communes pour l’ agrement des revetements de sol textiles”, από τις οποίες
απαιτήσεις θα εξαρτηθεί το ύψος του πέλους, είτε είναι μπούκλα, είτε τούφα (θύσανος) και από το βάρος και
την πυκνότητά του.
4.2.2

Αποφυγή σοβαρής αλλαγής της αρχικής όψης της μοκέτας. Κατάταξη στην κατηγορία U.

Η προτεινόμενη μοκέτα πρέπει να μην εμφανίζει τις παρακάτω αναφερόμενες παθολογικές καταστάσεις,
ώστε πάντοτε να είναι δυνατόν να διατηρεί την αρχική της όψη.
-

Μηχανική καθίζηση βελούδου
Πρέπει να είναι της κατηγορίας U4, δηλαδή να παρουσιάζει μία μηχανική καθίζηση, η οποία
μετρούμενη με την συσκευή dynamic loading machine (D.L.M.), να είναι το πολύ ίση με 0,8 mm -/+
10%.

-

Καθρέπτισμα
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στις θυσανωτές μοκέτες, με τις τοπικές αλλαγές
κλίσεις των θυσάνων, οι οποίες εμφανίζονται σαν λεκέδες και κανονικά πρέπει να εξαφανίζονται μ’ ένα
βούρτσισμα.

-

Λέκιασμα
Πρέπει να είναι δυνατόν να καθαρίζονται από λεκιάσματα οφειλόμενα στην κυκλοφορία ατόμων με το
ειδικό shampooing (έλεγχος κατά NF G 35-039).

-

Φθορά ύλης κλωστών λόγω χρήσης
Οι μοκέτες κατηγορίας U4, όπως προηγουμένως, δεν πρέπει να παρουσιάζουν φθορά ύλης, εκτός
από τις τοποθετημένες στις ακμές σκαλοπατιών, όπου εκεί πρέπει να προστατεύονται με ειδικά
γωνιόκρανα, εφόσον αυτές τοποθετηθούν κολλητές.

-

Πλευρική αποσύνδεση κλωστών μπούκλας ή κλωστών θυσάνων ελεγχόμενη σύμφωνα με την ΧΡ 35030/1982: Σταθερότητα κλωστών μοκέτας με μπούκλες.

-

Σταθερότητα κλωστών θυσανωτής μοκέτας ελεγχόμενης σύμφωνα με NF G 35-021:1983.

-

Σταθερότητα κλωστών μοκέτας με μπούκλες ελεγχόμενης σύμφωνα με ΧΡ 35-030/1982.
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-
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Αποφυγή διατήρησης ιχνών επί της μοκέτας λόγω τοπικών φορτίσεων από έπιπλα
(κατηγορία Ρ)
Ίχνη συμπίεσης από πόδι καρεκλών (στατικό)
Το εναπομένον ίχνος έπειτα από μία ώρα όταν έχει φορτιστεί με το ίχνος ποδιού καρέκλας (κενής)
πρέπει να είναι μικρότερο του 0,5 mm (κατηγορία Ρ3).
Έλεγχος σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 3415. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά από
σύντομη, ήπια στατική φόρτιση.

-

Ίχνη συμπίεσης από πόδι ελαφρού επίπλου (στατικό) 7 kg/cm2
Ίχνη συμπίεσης της μοκέτας υπό την επίδραση του ως άνω φορτίου, εφαρμοζόμενο για 24 ώρες,
πρέπει να εξαφανίζονται έπειτα από 3 μέρες όταν παύει να υπάρχει το φορτίο.
Έλεγχος σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 3416. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά από
παρατεταμένη, ισχυρή στατική φόρτιση.

-

Ίχνη από δυναμική φόρτιση (κυλιόμενης καρέκλας)
Οι προταθησόμενες μοκέτες Κατηγορίας Ρ3, πρέπει έπειτα από 60.000 κύκλους κύλισης κυλιόμενης
καρέκλας, να μην παρουσιάζουν φθορές κάθε μορφής, αλλαγή της δομής της επιφανείας (έντονη
απώλεια ύλης, αισθητή σύνθλιψη), βασική αλλαγή χρώματος. Έλεγχος σύμφωνα με την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ EN 685, NF ISO 2094.

4.2.4
-

Συμπεριφορά στην παρουσία νερού
Για τους μη υγρούς χώρους οι μοκέτες πρέπει να είναι κατηγορίας Ε1.
Πρέπει να καθαρίζονται στεγνά, αλλά να είναι δυνατόν σε έκτακτες περιπτώσεις να καθορισθούν με
υγρό τρόπο (αυτός ο καθαρισμός ενδιαφέρει όλη την επιφάνεια και όχι τοπικές).
Οι μοκέτες αυτές ανέχονται το παραμένων νερό (απρόβλητο και μικρής διάρκειας) χωρίς:
-

-

Κίνδυνο να διαβρωθούν και να σαπίσουν
Μεταβολή των διαστάσεων υπό την επίδραση της υγρασίας και της εναλλασσόμενης κατάστασης
ύγρανσης-στέγνωμα
Να παρουσιασθούν αλλοιώσεις στα επί μέρους στοιχεία της (αποκολλήσεις, ξέπλυμα)

Μοκέτες κατηγορίας Ε2
Είναι αυτές που ανέχονται την παρουσία παραμένοντος νερού (όχι συστηματικά και όχι για πολλές
ώρες, π.χ. νερό από το χώρο λουτρού-όχι πλημμύρα), χωρίς αλλοιώσεις και που καθαρίζονται
κανονικά με νερό ή υγρά προϊόντα.

Στην έννοια αλλοίωση περιλαμβάνεται:
-

-

Η απουσία κινδύνου σαπίσματος των υλικών που την απαρτίζουν
Η σταθερότητα διαστάσεων στην επίδραση της υγρασίας και στην εναλλασσόμενη κατάσταση
ύγρανσης-στέγνωμα
Απουσία κινδύνου αποκολλήσεως ή ξεπλύματος υπό την επίδραση του νερού και της υγρασίας των
στοιχείων που απαρτίζουν την μοκέτα

Εκτός των ανωτέρω:
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Εάν η μοκέτα είναι κολλημένη και δεν έχει η κάτω επιφάνειά της στεγανοποιηθεί με προϊόντα
διαρκείας, πρέπει:
Να είναι πολύ ικανοποιητική η συμπεριφορά της στην παρουσία του νερού στο επίπεδο των
κολλήσεων το υλικό επένδυσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (δεν διασχίζεται από το νερό σε 15 λεπτά).

-

Να είναι ελάχιστη η απορρόφηση του νερού από το υπόστρωμα.

-

Εάν η μοκέτα είναι ελεύθερα τοποθετημένη, πρέπει:

-

Να διαπιστώνεται ότι το υπόστρωμά της δεν είναι ευαίσθητο στο νερό.

Η επιλογή μεταξύ Ε1 και Ε2, πρέπει πάντοτε να αποκλίνει προς την Ε2, ώστε να εξασφαλίζονται και από μία
μη προβλεπόμενη παρουσία νερών στους χώρους.
4.2.5

Αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ροπή των μοκετών για ηλεκτρική τους φόρτιση, είναι το
είδος των ινών, δηλαδή η ειδική ηλεκτρική αντίσταση (ρ) (Resistivite) και το ποσοστό απορροφούμενης
υγρασίας.
Ο τρόπος κατασκευής μοκετών και το ύψος του βελούδου επηρεάζουν την ιδιότητα δημιουργίας στατικού
ηλεκτρισμού.
Οι ίνες μαλλιού και οι συνθετικές ίνες (κυρίως polyamide) έχουν την μεγαλύτερη ειδική ηλεκτρική αντιστατική
(θετική φόρτιση) που επαυξάνεται σημαντικά με το ποσοστό της απορροφούμενης υγρασίας.
Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει στις ίνες μαλλιού και polyamide να προστίθενται και μεταλλικές ίνες
ανοξείδωτου χάλυβα και να αποφεύγεται η επικάλυψη του υποστρώματος με επάλειψη αφρώδους LATEX ή
PVC, λόγω του ότι παρουσιάζουν εμπόδιο στην ροή των ηλεκτρικών φορτίων προς το υπόστρωμα
σκυροδέματος.
Μοκέτες των οποίων οι ίνες έχουν εμποτιστεί με αντιστατικά προϊόντα ή ίνες με βάση τον άνθρακα ή τέλος
ίνες με εναπόθεση αγώγιμων μεταλλικών αλάτων (αργύρου), στην περιφέρεια των ινών ύφανσης, δεν θα
γίνονται δεκτές,, δεδομένου ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η μονιμότητα της αποτελεσματικότητας στον χρόνο.
4.2.6

Διατάξεις αποφυγής εκ των υστέρων (σε ήδη τοποθετημένες μοκέτες) στατικού ηλεκτρισμού

Επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών ράβδων σε μικρές αποστάσεις εγκάρσια προς την ροή
κυκλοφορίας κυρίως στους διαδρόμους.
Οι ως άνω ράβδοι (οι οποίες είναι ορατές), γειώνονται με το υπόστρωμα σκυροδέματος, οπότε επιτυγχάνεται
η τμηματική εκκένωση του στατικού ηλεκτρισμού, χωρίς να δημιουργούνται ενοχλήσεις στους ανθρώπους,
λόγω μικρού φορτίου.
Στην περίπτωση κολλήσεως των μοκετών κατά τη φάση τοποθέτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
αγώγιμες κόλλες.
4.2.7

Επιτρεπόμενες στάθμες στατικού ηλεκτρισμού

Η ηλεκτρική αντίσταση R θα πρέπει να είναι μικρότερη των 1010 Ω, σύμφωνα με DIN 54345-1 , πάντοτε για
σχετική υγρασία, 50% και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20%.
Επιπλέον, θα πρέπει η διαφορά δυναμικού που μετριέται με το «τεστ του βαδίζοντος», όπως αυτό που
περιγράφεται στο πρότυπο AFNOR AF N G 35-025, να είναι μικρότερο των 1000V κατά μέσο όρο, για τις
αυτές ως άνω υγρομετρικές συνθήκες.
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Σημειώνεται ότι όταν προκαλείται αποφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού, η διαφορά δυναμικού που υπάρχει
μεταξύ του ατόμου και του μεταλλικού αντικειμένου μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ 1000 V και 15000 V.
Η τιμή των 1000 V αντιστοιχεί στο μέσο κατώφλι ευαισθησίας ανθρώπινου οργανισμού. Μεταξύ 1000 και
2000 V η αποφόρτιση γίνεται αισθητή σαν ελαφρό τσίμπημα. Προκαλείται αντίδραση του οργανισμού όταν η
διαφορά δυναμικού είναι μεταξύ 2500 και 3500 V. Όταν φτάνει μεταξύ 10000 και 15000 V προκαλείται
σπινθήρας.
4.2.8

Αντοχή στη φωτιά

Οι προταθησόμενες μοκέτες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα πιστοποιητικά ότι είναι σύμφωνες: με το
πρότυπο NF P 92506 κατηγορίας Μ2 ή με το DIN 4102 κατηγορίας Β1, και ότι δεν δημιουργούν με την
καύση τους τοξικά αέρια (αζώτου και χλωρίου). Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ISO 6925 ή NF G 35-027.
4.2.9

Σταθερότητα διαστάσεων στις υγρομετρικές μεταβολές

Οι προταθησόμενες μοκέτες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα πιστοποιητικά, ότι παρουσιάζουν
σταθερότητα διαστάσεων στις υγρομετρικές μεταβολές, οι οποίες επί τόπου του έργου παρουσιάζονται με
άνοιγμα αρμών μεταξύ των ρόλων των μοκετών. Οι έλεγχοι της πιο πάνω σταθερότητας, θα πρέπει να
γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 2551.
4.2.10 Σταθερότητα χρωματισμού στο φως
Πάντοτε θα πρέπει με επίσημα πιστοποιητικά να προκύπτει ότι παρουσιάζουν σταθερότητα στον αρχικό
χρωματισμό τους, όταν έχουν υποστεί την επίδραση του φωτός. Για τους σκούρους και ζωηρούς
χρωματισμούς, ο δείκτης σταθερότητας στο φως, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 6, ενώ για τα ανοικτά
χρώματα, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 5.
Εκτός των ανωτέρω, πρέπει να παρουσιάζουν σταθερότητα χρωματισμού, όταν:
-

Εξασκούνται καταπονήσεως τριβής σε στεγνή και υγρή κατάσταση, πρέπει να έχουν δείκτη μικρότερο
του 4.

-

Χρησιμοποιούνται οργανικά διαλυτικά υλικά, πρέπει να έχουν δείκτη μικρότερο του 4.

-

Τρίβονται με το ειδικό shapooning καθαρισμού, πρέπει να έχουν δείκτη μικρότερο του 4.

Οι δοκιμές θα γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 105-B01 καθώς και την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ISO 105-C07.
4.2.11 Ακουστική συμπεριφορά μοκετών
Οι προταθησόμενες μοκέτες μαλλιού-polyamide θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μείωσης των
κτυπογενών θορύβων και συγχρόνως να συμβάλουν στην μείωση των θορύβων περιβάλλοντος με το να
διαθέτουν αυξημένο συντελεστή SABINE.
4.2.12 Στάθμη μείωσης κτυπογενών θορύβων
Για τις κολλημένες μοκέτες η ΔL θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 dB (Α).
Για τις τεντωμένες μοκέτες τοποθετούμενες σε ξεχωριστό υπόστρωμα (thibaude) ή ΔL, θα πρέπει να είναι
μεταξύ 41 και 43 dB (Α).
Έλεγχος κατά την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 140-7 και NF XP G 35-039.

15

31601

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

©

ΕΛΟΤ

4.2.13 Συντελεστής απορρόφησης SABINE
Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,57 για 2000 Hertz. Έλεγχος κατά την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO
10140-4.
4.2.14 Έλεγχος κανονικότητας και σταθερότητας μορφοποίησης μοκέτας-Επιτρεπόμενες αρχές
-

Πλάτος λωρίδας
Πρέπει να είναι ίση με το προβλεπόμενο ονομαστικό πλάτος. Για μοκέτες σε πλάκες η ανοχή
καθορίζεται σε ± 2mm.

-

Ολικό πάχος
Πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον με το ονομαστικό αναφερόμενο πάχος με μία ανοχή r 1mm.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 1765.

-

Ολική μάζα ανά μονάδα επιφάνειας
Πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αναφερόμενη μάζα με μία ανοχή r 10%.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 8543.

-

Μάζα του χρήσιμου βελούδου ανά μονάδα επιφάνειας
Πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αναφερόμενη μάζα με μία ανοχή r 10%.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 1766.

-

Χρήσιμο πάχος βελούδου
Πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αναφερόμενη μάζα με μία ανοχή r 10%.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 1766.

-

Πυκνότητα κλωστών βελούδου ανά dm
Εάν p ο αριθμός των βελόνων ανά dm κατά την κατά μήκος έννοια και q ο αριθμός των βελονών κατά
την πλάτος έννοια, θα πρέπει οι μετρηθείσες τιμές των p και q να ικανοποιούν τις σχέσεις:

-

p ονομαστικό –1 d p μετρητέο d p ονομαστικό –+1

-

q ονομαστικό –1 d q μετρητέο d q ονομαστικό +1
Για τις προταθησόμενες μοκέτες ο αριθμός των βελονών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 39,4
ανά dm, πράγμα που σημαίνει ότι στο dm2 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 1552 περασμάτων
βελονών και στο m2 μεγαλύτερος των 155.200.

4.3

Καθαρισμός των υλικών – δείγματα

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους και δείγματα εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις
τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά
επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από
την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
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Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.4

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς τις αποχρώσεις εφόσον τα πλακίδια προέρχονται από διαφορετικές
παρτίδες παραγωγής.

4.5

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επικάλυψης θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση
εργοδηγού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η τοποθέτηση των μοκετών δε θα ξεκινήσει μέχρις ότου η εργασία
άλλων συνεργείων στην περιοχή, συμπεριλαμβανόμενης και της βαφής, έχει ολοκληρωθεί.
Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν οι μοκέτες θα είναι αλφαδιασμένη και σε κατάλληλη
κατάσταση από κάθε άποψη για μία αποδεκτή εγκατάσταση και μακρά διάρκεια ζωής χωρίς ελαττώματα
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Επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά προσφυγής και ξηρότητας θα προσδιορίζονται με την πραγματοποίηση
δοκιμών προσφυγής και υγρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα επικαλυφθούν για να
καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη
επιφάνειες και επίπεδα μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές.
Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στην εκάστοτε υπόβαση.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη. Ο εργολάβος
θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
Πλαίσια ανοιγμάτων, στηρίγματα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία πάνω και γύρω από τοίχους,
καπνοδόχους, αεραγωγούς, σωληνώσεις κλπ. που εφάπτονται ή ξετρυπούν την επικάλυψη θα
τοποθετούνται κατά την κατασκευή της επικάλυψης, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5
5.5.1

Τοποθέτηση
Γενικά

Οι μοκέτες γενικά τοποθετούνται «τεντωμένες» ή κολλημένες. Ειδικά οι μοκέτες μαλλιού με 20% polyamide,
τοποθετούνται τεντωμένες με παρεμβολή ειδική υφασμάτινου υποστρώματος (thibaude).
5.5.2

Σκληρό υπόστρωμα τοποθέτησης μοκετών

Η τοποθέτηση των μοκετών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα που αναφέρονται στην Γαλλική
Τεχνική Προδιαγραφή AFNOR P 62-202.
5.5.3

Υπόστρωμα με βάση γαρμπιλομωσάικο

Η τοποθέτηση των μοκετών σε σκληρό υπόστρωμα προϋποθέτει ότι:
-

Θα είναι από γαρμπιλομωσαικό λειοτριμμένο, απαλλαγμένο από σκόνες και υγρασίες.

-

Δε θα υπάρχει κίνδυνος ανόδου υγρασίας στην επιφάνειά του με τριχοειδή φαινόμενα.

-

5.5.4

Στην περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος μετακινήσεως υδρατμών από τους κάτω χώρους, θα έχει
τοποθετηθεί κάτω από το σκληρό υπόστρωμα φράγμα υδρατμών.
Υπόστρωμα με βάση το ξύλο ή παράγωγα ξύλου

Θα επιτραπεί η τοποθέτηση μοκετών σε ξύλινο υπόστρωμα, μόνο όταν αυτό έχει κατασκευασθεί σύμφωνα
με την Γαλλική Προδιαγραφή NF P 63-203-1 (βλ.εδάφιο 2.5.)
5.5.5

Υφασμάτινο υπόστρωμα για την τοποθέτηση τεντωμένων μοκετών

(αποκλειομένων των συνθετικών αφρωδών υλικών)
Η επιλογή του υφασμάτινου υποστρώματος προϋποθέτει ότι αυτό θα είναι:
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Της αυτής κατηγορίας αντοχής στη φωτιά όπως οι μοκέτες
Σταθερό στις διαστάσεις έναντι υγροθερμικών επιδράσεων (σχετική υγρασία-θερμότητα) και έναντι
επιδράσεων του νερού
Εμποτισμένο έναντι προσβολής μυκήτων
Δεν παρουσιάζει εμπόδια στην διοχέτευση του στατικού ηλεκτρισμού από την μοκέτα στο σκληρό
υπόστρωμα

Το πάχος του υφασμάτινου υποστρώματος θα είναι περίπου 7mm και το βάρος του μεταξύ 800 - 1200 gr/m2.
5.5.6

Βοηθητικά στοιχεία και εξαρτήματα για τοποθέτηση τεντωμένων μοκετών.

Χρησιμοποιούνται:
-

Ξύλινες λωρίδες αγκύρωσης

-

Λωρίδες για τις ενώσεις των μοκετών

-

Ράβδοι στα κατωκάσια θυρών, μπαλκονοθυρών

Η χρήση και τοποθέτησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις Γαλλικές Τεχνικές Προδιαγραφές AFNOR

5.6

Προστασία

Τα τελειωμένα δωμάτια θα κλειδώνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όταν δεν απαιτούνται άλλες
δραστηριότητες.
Όλες οι απαιτούμενοι μέθοδοι προστασίας ή τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα είναι
σε συμφωνία με τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατασκευαστή που εφαρμόζονται για να εξασφαλισθεί ότι η
εργασία επένδυσης με μοκέτες θα είναι χωρίς την παραμικρή ένδειξη χρήσης ή ζημιάς κατά το χρόνο της
παραλαβής.
Όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν διάδρομοι από κόντρα-πλακέ ή από σανίδια εκεί όπου πρόκειται να
κυκλοφορήσουν άλλα συνεργεία πάνω στα τελειωμένα δάπεδα με μοκέτα. Αυτή η προστασία θα μείνει στη
θέση της μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εργασία.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ποιότητα των υλικών μοκετών, στην
σωστή τοποθέτηση και στην ενσωμάτωση όλων των βοηθητικών στοιχείων που προβλέπονται στα σχέδια
και τις περιγραφές του έργου.

6.2

Ανοχές

Κατασκευές με αποκλίσεις που ξεπερνούν τις απαιτήσεις τις παρούσας προδιαγραφής δε θα γίνονται
αποδεκτές.
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7.1

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών επίστρωσης, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και
θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιστρωμένης επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά της μοκέτας (υλικό κατασκευής, πέλος, πυραντοχή κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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x

ΕΛΟΤ ISO 2549 Textile floor coverings -- Hand-knotted carpets -- Determination of tuft leg length
above the woven ground -- Υφαντές επιστρώσεις δαπέδων. Χειροποίητοι τάπητες. Προσδιορισμός
μήκους θυσάνων άνωθεν υφαντής βάσης

x

Οδηγίες της Ε.Ε. “Directives Communes pour l’ agrement des revetements de sol textiles”

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

DIN 52612-1 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the
Guarded Hot Plate Apparatus; Test Procedure and Evaluation – Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών.
Προσδιορισμός Θερμικής Αγωγιμότητας με την συσκευή Guarded Hot Plate. Διαδικασία δοκιμής και
Αξιολόγηση

x

DIN 66081
Classification of burning behaviour o f textile products - Textile floor coverings -Κατάταξη υφαντών ως προς την συμπεριφορά σε καύση. - Υφαντά επίστρωσης δαπέδων

x

DIN 4102-1
Fire behaviour of building materials and elements - Classification of building
materials - Requirements and testing -- Συμπεριφορά δομικών υλικών και στοιχείων κτηρίων σε
πυρκαγιά. Κατάταξη δομικών υλικών. Απαιτήσεις και ΧΡ 35-030/1982
Σταθερότητα
κλωστών
μοκέτας με μπούκλες

x

NF ISO 2094
Αντοχή μοκέτας σε φθορά και XP G 35-039: Revetements de sol textiles Comportement a l’ appareil a roulettes avec surcharges (sous 90 daN) -- Επιστρώσεις δαπέδων με
υφαντά. Έλεγχος με τροχοφόρο συσκευή υπό φορτίο 900 Ν

x

AFNOR AF N G 35-025

x

NF P 92506

Αντοχή μοκέτας στη φωτιά κατηγορίας Μ2

x

NF G 35-027

Τοξικότητα καπνού κατά την καύση μοκέτας

x

NF P 63-203-1
51.3)

Υπόστρωμα μοκέτας με βάση το ξύλο ή παράγωγα ξύλου (REFERENCE D.T.U.

x

AFNOR P 62-202 Tοποθέτηση μοκετών (Reference D.T.U. 53.1/1986). Ισχύουσα Γαλλική Τεχνική
Προδιαγραφή για τοποθέτηση μοκετών

x

NF G 35-001
Επιστρώσεις με μοκέτα από μαλλί ημι-πενιέ ή από μίγμα μαλλιού ημι-πενιέ 80%
και πολυαμιδίου 20%

x

NF G 35-002
Επιστρώσεις με μοκέτα από μαλλί καντρέ ή από μίγμα μαλλιού καντρέ 80% και
πολυαμιδίου 20%

x

NF G 35-039
900 Ν

Επιστρώσεις δαπέδων με υφαντά. Ελεγχος με τροχοφόρο συσκευή υπό φορτίο

x

NF G 35-021
την μοκέτα

Δοκιμές επιστρώσεων μοκέτας. Προσδιορισμός δυνάμεως απόσχισης τούφας από

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών

Σταθερότητα χρώματος μοκέτας

31608
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Βινυλικά δάπεδα
Vinyl tile flooring

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

31610

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0706-02 «Βινυλικά δάπεδα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-06-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02:2009

Βινυλικά δάπεδα

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Στην παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 αναφέρονται οι απαιτήσεις υλικών κυρίων ή
βοηθητικών και εργασιών για την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια και ρολά από
συνθετικό υλικό (Οικογένειες θερμοπλαστικών ρητινών με κυριότερα συστατικά τα ethyl-vinyl-acetate ή
acetate de polyvinyle) χώρους κατά κανόνα μη υγρούς, συνάθροισης κοινού ή χώρους πυροδιαμερισμάτων.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.

1.2
1.2.1

Διαβαθμίσεις ποιότητας
Γενικά

To PVC λαμβάνει μια διαβάθμιση που συμβολίζεται με τα γράμματα U, Ρ, Ε και C, όπου:
i.

Η τιμή U αντιπροσωπεύει τα αποτελέσματα από το περπάτημα πάνω στην επένδυση δαπέδου, σε άτι
αφορά τις αλλαγές, λέρωμα, φθορά από τριβές κ.λπ.

ii.

Η τιμή Ρ αντιπροσωπεύει την επίδραση της επίπλωσης και άλλων παρόμοιων μηχανικών
καταπονήσεων πάνω στην επένδυση δαπέδου.

iii.

Η τιμή Ε δίδει την συχνότητα της χρήσης νερού πάνω στην επένδυση δαπέδου, περιλαμβανομένου
αυτού που προορίζεται για καθάρισμα.

iv.

Η τιμή C χαρακτηρίζει τη χρήση ουσιών των οποίων η φυσικοχημική δράση έχει επίδραση στην
στερεότητα, για παράδειγμα ανεξίτηλες κηλίδες.

Κάθε σύμβολο λαμβάνει ένα δείκτη διαβάθμισης ως ακολούθως:
1.2.2

Tιμή U: δείκτες 1, 2, 2s, 3, 3s, 4

-

Δείκτης 1:

-

Δείκτες 2, 2s: για οικιακή χρήση.

-

Δείκτης 3:

για δημόσια χρήση.

-

Δείκτης 4:

για χώρους σερβιρίσματος.

1.2.3
-

δε χρησιμοποιείται.

Τιμή Ρ: δείκτες 1, 2, 3 και 4
Δείκτης 1: Χώροι όπου δεν προκαλούνται κτυπήματα από περπάτημα, όπως στους ευθύγραμμους
διαδρόμους. Ο δείκτης αυτός δεν χρησιμοποιείται λόγω άλλων προβλεπομένων μηχανικών
δράσεων (π.χ. κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης).
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-

-

1.2.4
-

-

-

1.2.5
-

-

-
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Δείκτης 2: Χώροι όπου δεν προβλέπονται βαρείες εργασίες. Η στατική καταπόνηση περιορίζεται στα
20 kg/m2, δεν υπάρχει κύλιση εκτός για ελαφρά αντικείμενα όπως αυτά που
χρησιμοποιούνται στις κατοικίες.
Δείκτης 3: Χώροι όπως γραφεία επιπλωμένα με καρέκλες ή κυλιόμενα καθίσματα, διάδρομοι (κυρίως
νοσοκομείων) όπου χρησιμοποιούνται χειροκίνητα καροτσάκια, και χώροι οι οποίοι
υπόκεινται σε καταπόνηση παρόμοιας έντασης.
Δείκτης 4: Χώροι, εκτός των βιομηχανικών χώρων, υποκείμενοι σε όλων των ειδών τα φορτία, κινητά
ή σταθερά. Αυτοί οι χώροι δεν είναι πολυάριθμοι.
Τιμή Ε: δείκτες 0, 1, 2 και 3
Δείκτης 0: Αιφνίδια παρουσία νερού. Χώροι που συντηρούνται και καθαρίζονται με στεγνή μέθοδο
Δείκτης 1: Περιστασιακή παρουσία νερού. Στεγνή συντήρηση και υγρός καθαρισμός (πλύσιμο χεριών
ή λούσιμο)
Δείκτης 2: Το νερό έχει τακτική παρουσία αλλά δεν χρησιμοποιείται συστηματικά. Η συντήρηση είναι
υγρή με το καθάρισμα.
Δείκτης 3: Συχνή παρουσία νερού κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων. Η συντήρηση και το
πλύσιμο είναι σχεδόν συνώνυμοι όροι.
Τιμή C: Δείκτες Ο, 1 και 2
Δείκτης 0: τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ορισμό της παραπάνω τιμής C κανονικά δεν
υφίστανται (π.χ. σε ένα διάδρομο)
Δείκτης 1: συναντάται στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε πατώματα που μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα (π.χ. στα εστιατόρια)
Δείκτης 2: Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούντα σε χώρους κοινής χρήσης (π.χ. κουζίνες)

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας
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Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Μορφοποιημένα στοιχεία

Οι κυριότερες κατηγορίες βινυλικών δαπέδων αφορούν:
-

Εύκαμπτα βινυλικά δάπεδα χωρίς υπόστρωμα σε πλάκες ή φύλλα.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αυτά που έχουν στην πίσω όψη ή ενδιαμέσως έναν οπλισμό.

-

Εύκαμπτα βινυλικά δάπεδα με ηλεκτρική αγωγιμότητα.

-

Βινυλικά δάπεδα σε φύλλα με υπόστρωμα από πίλημα μη υφαντών πολυεστερικών ινών.

-

Βινυλικά δάπεδα σε φύλλα ή πλάκες αποτελούμενα από μια βινυλική στρώση, έναν φορέα οπλισμού
και ένα υπόστρωμα από αφρώδες PVC με ή χωρίς συμπαγή στρώση στην τελική πίσω επιφάνεια.

-

Βινυλικά διογκωμένα δάπεδα σε φύλλα με ανώμαλη ή επιφάνεια αποτελούμενα:

-

Από μια διαφανή βινυλική επιφάνεια

-

Ένα αφρώδες PVC (πρόκειται για polycllorure του vinyle ή για chlorurede volyvinyle) ακριβώς κάτω
από την επιφανειακή στρώση

-

Ένα στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά στην αντοχή σε εφελκυσμό του υλικού

-

Ενδεχομένως μία επιπλέον αφρώδης βινυλική στρώση

-

Δάπεδα από βινυλικές πλάκες σε υπόστρωμα PVC-φελλού.

-

-

4.2
4.2.1

Δάπεδα από ημιεύκαμπτες πλάκες από πολυμερικό βινυλικό, πλαστικοποιητικό με διάφορα
πρόσμικτα αδρανή.
Δάπεδα από πλάκες ή φύλλα βινυλίου και φελλού.

Κατάσταση υποστρώματος τοποθέτησης βινυλικών δαπέδων
Διατάξεις αποφυγής ανόδου υγρασίας για επαφή υποστρώματος εδάφους

Πρέπει να έχει στεγανοποιηθεί η κάτωθεν του υποστρώματος επιφάνεια, δηλαδή να έχουν προηγηθεί όλες οι
απαραίτητες προς τούτο στρώσεις ώστε να εμποδιστεί η άνοδος υγρασίας (εφόσον υπάρχει) από το έδαφος
με τα τριχοειδή φαινόμενα.
4.2.2

Υπόστρωμα από φέρουσα πλάκα

Η επιφάνεια της φέρουσας πλάκας πρέπει να έχει λειοτριφθεί έτσι ώστε:
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Να μην παρουσιάζει βέλη μεγαλύτερα των 7mm στον πήχη των 2 m που τοποθετείται σε όλες τις
κατευθύνσεις
Να μην παρουσιάζει επιπλέον βέλη μεγαλύτερα των 2 mm στον πήχη των 20 cm
Υπόστρωμα από γαρμπιλομωσαικό επιφέρουσας πλάκας Ο.Σ.

Πρέπει να κατασκευάζεται με την προσθήκη πολυμερικών πρόσμικτων και να παρουσιάζει τις αυτές ανοχές
επιπεδότητας όπως στην παράγραφο 4.2.2.
4.2.4

Ποσοστό υγρασίας υποστρώματος

Θα πρέπει το ποσοστό υγρασίας του υποστρώματος πριν από την τοποθέτηση του βινυλικού δαπέδου να
μην είναι μεγαλύτερο του 3%, μετρούμενου επί τόπου με υγρόμετρο.

4.3

Υλικά συγκόλλησης και αστάρια

Τα υλικά συγκόλλησης και τα αστάρια που θα χρησιμοποιηθούν θα προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή
των πλακιδίων ρολών.
Το υλικό συγκόλλησης θα είναι κόλλα ταχείας δράσεως με βάση ακρυλικά πολυμερή διαλυμένα στο νερό, μη
αναφλέξιμη και αδιάβροχη και δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες σε συμφωνία με το DIN 16860 ή ισοδύναμο
πρότυπο.

4.4

Ειδικά τεμάχια

Eφόσον ο κατασκευαστής της συγκεκριμένης σειράς πλακιδίων τα παράγει, θα χρησιμοποιούνται ειδικά
τεμάχια για σοβατεπί, γωνίες εσοχής και εξοχής, τέρματα κ.λπ.
H μελέτη μπορεί να ορίζει υποχρεωτική χρήση τέτοιων ειδικών τεμαχίων όποτε πρέπει να επιλέγεται σειρά
που τα περιλαμβάνει.

4.5

Καθαρισμός των υλικών – δείγματα

Όλα τα υλικά που θα προσκομίζονται στο έργο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναφορικά με τη
μορφοποίησή τους όπως στην προηγούμενη παράγραφο 3.1 αναφέρεται, σε συνδυασμό με τις διαβαθμίσεις
ποιότητας της παραγράφου 1.1.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.6

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς τις αποχρώσεις εφόσον τα πλακίδια προέρχονται από διαφορετικές
παρτίδες παραγωγής.

4.7

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
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έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επικάλυψης θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση
τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η τοποθέτηση των πλακιδίων ή ρολών δε θα ξεκινήσει μέχρις ότου η
εργασία άλλων συνεργείων στην περιοχή, συμπεριλαμβανόμενης και της βαφής, έχει ολοκληρωθεί.
Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια ή ρολά θα είναι αλφαδιασμένη και σε
κατάλληλη κατάσταση από κάθε άποψη για μία αποδεκτή εγκατάσταση με μακρά διάρκεια ζωής χωρίς
ελαττώματα
Επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά προσφυγής και ξηρότητας θα προσδιορίζονται με την πραγματοποίηση
δοκιμών προσφυγής και υγρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα επικαλυφθούν για να
καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη
επιφάνειες και επίπεδα μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές.
Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στην εκάστοτε υπόβαση.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη. Ο εργολάβος
θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.
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Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
Πλαίσια ανοιγμάτων, στηρίγματα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία πάνω και γύρω από τοίχους,
καπνοδόχους, αεραγωγούς, σωληνώσεις κλπ. που εφάπτονται ή ξετρυπούν την επικάλυψη θα
τοποθετούνται κατά την κατασκευή της επικάλυψης, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5

Επιθεώρηση και προετοιμασία της επιφάνειας

Η επιφάνεια του υποστρώματος θα επιθεωρείται πριν από την τοποθέτηση των πλακιδίων ρολών. Κάθε
ελαττωματική επιφάνεια ή οι συνθήκες που εμποδίζουν την σωστή τοποθέτηση, θα διορθώνονται, ώστε η
επιφάνεια να είναι:
α)

στεγνή και καθαρή από σκόνη, κηλίδες μπογιάς, γράσο, και υλικά συγκόλλησης ή συντήρησης.

β)

ελεύθερη ανωμαλιών και αιχμηρών ακμών, ώστε να αποτρέπονται οι προεξοχές και τα εξογκώματα
μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων ή ρολών.

γ)

με όλους τους αρμούς, σκασίματα και πτυχώσεις, γεμισμένες με το προδιαγραμμένο υλικό
επιδιόρθωσης δαπέδων και υποστρώματος (στοκάρισμα).

Η ικανοποίηση των πιο πάνω απαιτήσεων θα πρέπει να πιστοποιηθεί και με προσεκτική οπτική εξέταση του
υποστρώματος.

5.6
5.6.1

Τοποθέτηση πλακιδίων – ρολών
Γενικά

Η επένδυση με πλακίδια ή ρολά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του
κατασκευαστή.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί στα όρια της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της
εγκατάστασης.
5.6.2

Διάταξη πλακιδίων PVC ή LINOLEUM

Οι κεντρικές γραμμές και στις δυο διευθύνσεις διατάσσονται παράλληλα προς τους τοίχους.
Θα γίνει ρύθμιση ώστε να κοπούν τα άκρα του πλακιδίου σε ίσια πλάτη στις απέναντι πλευρές.
Τα πλακίδια PVC θα τοποθετηθούν με τους αρμούς ευθυγραμμισμένους και χωρίς ανομοιομορφία στα
περιθώρια.
Επίσης θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα «νερά» τους να διευθετούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
5.6.3

Εφαρμογή της κόλλας

Μετά το γέμισμα των αρμών, ρωγμών και πτυχώσεων του υποστρώματος με υλικό επιδιόρθωσης δαπέδων
(στοκάρισμα) θα πρέπει να απλωθεί η κόλλα με μία χαλύβδινη οδοντωτή σπάτουλα, και θα σταυρώνεται το
σπατουλάρισμα, για να εξασφαλισθεί ένα στρώμα ομοιόμορφου πάχους κόλλας για το πλακίδιο.
Προ της τοποθέτησης της κόλλας θα πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
αστάρωμα της επιφάνειας του σκυροδέματος, εάν αυτό απαιτείται από τον κατασκευαστή πλακιδίων.
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Τοποθέτηση των πλακιδίων

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα πλακίδια θα τοποθετηθούν μετά την τοποθέτηση της κόλλας
αρχίζοντας από το κέντρο του δωματίου και πηγαίνοντας προς τους τοίχους. Κάθε πλακίδιο θα προσφύεται
στην κόλλα με λεπτό, ευθύγραμμο αρμό.
Τα πλακίδια δεν θα κόβονται εκτός εάν φθάνουμε κοντά στον τοίχο ή αλλάζουμε διεύθυνση, και θα κόβονται
με κομψό τρόπο γύρω από τις σωληνώσεις, έπιπλα και μηχανήματα για να σχηματίσουν σφικτό αρμό χωρίς
διάκενα.
Τα τελειωμένα δάπεδα θα είναι ομαλά χωρίς εξογκώματα, ρωγμές, σπασίματα, πτυχώσεις, και
προεξέχουσες ακμές και θα προσαρμόζονται κομψά στις σωληνώσεις και τις άλλες εγκαταστάσεις.
Η κόλλα που περισσεύει θα αφαιρείται.
5.6.5

Tαινίες ακμών

Οι ταινίες ακμών θα τοποθετούνται οπουδήποτε τερματίζει το πλακίδιο, σε ένα άνοιγμα ή οπουδήποτε
υπάρχει μια απροστάτευτη ακμή.
Το πάνω μέρος της ταινίας θα είναι "πρόσωπο" με το πάνω μέρος του πλακιδίου. Οι ταινίες ακμών θα είναι
του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν των πλακιδίων, και των σοβατεπί.

5.7

Προστασία

Τα τελειωμένα δωμάτια θα κλειδώνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όταν δεν απαιτούνται άλλες
δραστηριότητες.
Όλες οι απαιτούμενοι μέθοδοι προστασίας ή τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα είναι
σε συμφωνία με τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατασκευαστή που εφαρμόζονται για να εξασφαλισθεί ότι η
εργασία επένδυσης με πλακίδια ή ρολά θα είναι χωρίς την παραμικρή ένδειξη χρήσης ή ζημιάς κατά το
χρόνο της παραλαβής.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το περπάτημα σε φρεσκοτοποθετημένα πλακίδια δαπέδου δεν
επιτρέπεται πριν περάσουν τουλάχιστον 72 ώρες μετά την τοποθέτηση.
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων ή ρολά θα πρέπει να καθαρίζονται σε συμφωνία με τις οδηγίες και
απαιτήσεις του κατασκευαστή και θα σφραγίζονται με μια επάλειψη από εγκεκριμένο αντιολισθηρό υλικό και
θα γυαλίζονται με μηχανικό στιλβωτικό.
Όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν διάδρομοι από κόντρα-πλακέ ή από σανίδια εκεί όπου πρόκειται να
κυκλοφορήσουν άλλα συνεργεία πάνω στα τελειωμένα πλαστικά δάπεδα. Αυτή η προστασία θα μείνει στη
θέση της μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εργασία.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Tα πλακίδια θα εγκρίνονται μέσω φύλλων υποβολής υλικών (Φ.Υ.Υ.), τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τα εξής:
-

Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή.

-

Aποτελέσματα δοκιμών ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.

-

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή.
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Δείγματα κάθε προϊόντος.

Ανοχές

Καμιά ανοχή δε θα γίνεται αποδεκτή για εξαρτήματα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.

6.3

Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο

Θα επιβεβαιωθεί και θα καταγραφεί ότι:
-

Τα υλικά συμφωνούν με τις Εγκεκριμένες Υποβολές Υλικών.
Τα πλακίδια ή ρολά εγκαθίστανται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώνεται οπτικά ότι:
-

-

οι αρμοί είναι ευθύγραμμοι, ομοιόμορφου πάχους και κατάλληλα φινιρισμένοι.
το χρώμα των εγκατεστημένων πλακιδίων ταιριάζει με τα δείγματα των εγκεκριμένων υποβολών
υλικών.
τα πλακίδια είναι στοκαρισμένα και γυαλισμένα.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

14

ΕΛΟΤ EN 863

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

7.3

31623

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02:2009

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιστρωμένης επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά των συνθετικών υλικών επίστρωσης (υλικό κατασκευής, πάχος, επιφανειακή υφή,
πυραντοχή κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
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x

ΕΛΟΤ EN 685
Resilient and laminate floor coverings. Classification -- Ελαστικές επιστρώσεις
δαπέδων. Κατάταξη

x

ΕΛΟΤ EN 649
Resilient floor coverings. Homogeneous and heterogeneous polyvinyl chloride
floor coverings. Specification -- Ελαστικά καλύμματα δαπέδου - Ομογενή και ετερογενή καλύμματα
δαπέδου με βάση το πολυχλωριούχο βινύλιο - Προδιαγραφές

x

ΕΛΟΤ EN 548 Resilient floor coverings. Specification for plain and decorative linoleum -- Ελαστικές
επιστρώσεις δαπέδων. Προδιαγραφές για απλό και διακοσμημένο λινοτάπητα

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

AFNOR P 62/203/1990 Επιστρώσεις με συγκολλητά πλαστικά πλακίδια

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23
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ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υπερυψωμένα δάπεδα
Raised access flooring

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

31626

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-08-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0708-00 «Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Υπερυψωμένα
δάπεδα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης
Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-08-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

Υπερυψωμένα δάπεδα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 αναφέρεται στις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και
εργασιών για την κατασκευή υπερυψωμένων δαπέδων μετά ή άνευ ξύλινου υποστρώματος με την επ’ αυτών
τοποθέτηση δαπέδων χρήσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
Δεδομένου ότι η κατασκευή ενός υπερυψωμένου δαπέδου απαιτεί να έχουν προηγηθεί πλήθος άλλων
προκαταρκτικών εργασιών, που αφορούν άλλες προδιαγραφές κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί η ανάγκη
κατασκευής τους, ώστε μετά την τοποθέτηση των στοιχείων του υπερυψωμένου δαπέδου να θεωρείται ότι
αυτό είναι έτοιμο προς χρήση. Τούτο σημαίνει ότι απαιτείται ένας πλήρης συντονισμός μεταξύ των διαφόρων
συνεργείων που προηγούνται ή που και έπονται των κυρίως εργασιών των υπερυψωμένων δαπέδων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών,
προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή
αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ISO 2039-1

Plastics -- Determination of hardness -- Part 1: Ball indentation method -Πλαστικά. Προσδιορισμός της σκληρότητας. Μέρος 1: Μέθοδος με διείσδυση
σφαίρας

ΕΛΟΤ EN 433

Resilient floor coverings. Determination of residual indentation after static
loading -- Ελαστικές επιστρώσεις δαπέδων - Προσδιορισμός της
παραμένουσας οδόντωσης μετά από στατική φόρτιση

DIN 51961

Testing of plastics surfaces; behaviour on exposure to glowing cigarettes -Επίδραση αναμμένου τσιγάρου στην επιφάνεια του συνθετικού δαπέδου
(χωρίς μόνιμη βλάβη).

DIN 53516

Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength. -Δοκιμές ελαστικού και ελαστομερών. Προσδιορισμός αντοχής στην απόξεση

DIN 54345-1

Testing of textiles; electrostatic behaviour; determination of electrical
resistance -- Δοκιμές ηλεκτροστατικής συμπεριφοράς υφαντών.
Προσδιορισμός ηλεκτρικής αντίστασης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01

Nail and staple hardwood flooring -- Ξύλινα καρφωτά δάπεδα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02

Glue down hardwood flooring -- Ξύλινα κολλητά δάπεδα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01

Textile floor coverings -- Δάπεδα με μοκέτα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02

Vinyl tile flooring -- Βινυλικά δάπεδα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00

Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces -- Επενδύσεις με
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Διαφοροποίηση υπερυψωμένων δαπέδων από πλευράς υλικών δομής και
ελάχιστων απαιτήσεων

4.1

Γενικά

Τα υπερυψωμένα δάπεδα διαφοροποιούνται ανάλογα:
-

Του τελικού δαπέδου χρήσης.

-

Της ανάγκης τοποθέτησης ή όχι του δαπέδου χρήσης επί ξύλινου υποστρώματος.

-

Της μορφής του σκελετού στήριξης του υπερυψωμένου δαπέδου.

-

Της ανάγκης επίσκεψης ή όχι του ενδιάμεσου κενού.

-

Της απαίτησης περιορισμού της μετάδοσης κτυπογενών θορύβων και της μείωσης των φαινομένων
αντήχησης από το βάδισμα ατόμων επί του δαπέδου.

-

Της ανάγκης γείωσης των μεταλλικών στοιχείων και του περιορισμού του στατικού ηλεκτρισμού.

-

Της χρησιμοποίησης του ενδιάμεσου κενού ως PLENUM για τον κλιματισμό των χώρων.

4.2

Μορφή τελικού δαπέδου χρήσης

Διαφοροποιείται ανάλογα εάν τοποθετείται ή όχι επί ξύλινου υποστρώματος.
-

Όταν υπάρχει ξύλινο υπόστρωμα δύναται να κολληθεί ή να καρφωθεί επ’ αυτού οποιοδήποτε δάπεδο
όπως π.χ.
-
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Βινυλικά πλακίδια (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02).

-

Μοκέτες (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01).

-

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

-
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Ξύλινα καρφωτά ή κολλητά δάπεδα (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 και Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02).
Ελαστικά δάπεδα σε φύλλα ή σε πλάκες.

Όταν δεν υπάρχει ξύλινο υπόστρωμα χρησιμοποιούνται ειδικές πλάκες βιομηχανικής κατασκευής σε
τετράγωνες διαστάσεις όχι μεγαλύτερες των 60/60 από νοβοπάν πάχους 30 mm με πλευρικές
μεταλλικές ενισχύσεις και με επικολλημένο δάπεδο χρήσης από βινυλικά ή ελαστικά πλακίδια ή
πλακίδια μοκέτας.

Τα ως άνω δάπεδα τοποθετούνται επί ειδικών ορθοστατών με δυνατότητες ρύθμισης του ύψους αυτών και
ειδική κεφαλή για την εξασφάλιση της πλευρικής ευστάθειας των πλακών.
Οι ορθοστάτες τοποθετούνται επί της φέρουσας πλάκας με κόλληση ή και με μηχανική στερέωση, πάντοτε
με διαγώνιες μεταξύ τους συνδέσεις.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του ενδιάμεσου κενού ως PLENUM κλιματισμού παρεμβάλλονται στο
δάπεδο ειδικές πλάκες όμοιες με τις προηγούμενες αλλά διάτρητες.
Στη θέση των διάτρητων πλακών, δύνανται να τοποθετούνται πλάκες δαπέδου με περσίδες από αλουμίνιο
ικανές να φέρουν το βάρος ενός ατόμου όχι όμως να αντέχουν σε συγκεντρωμένα φορτία ή στα φορτία
φορείου.
Όταν η επιφάνεια των περσίδων είναι μεγαλύτερη του μισού της επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου ή
αφήνει πλήρες τμήμα μικρότερο ή ίσο των 100 mm σε μία ή περισσότερες πλευρές, θα πρέπει να
προβλέπονται συνδετήριες διατάξεις στους ορθοστάτες ή επί πλέον ορθοστάτες. Ο χειρισμός των περσίδων
θα πρέπει να γίνεται από την επιφάνεια του δαπέδου.

4.3

Ξύλινο υπόστρωμα

Αποτελείται από φύλλα μοριοσανίδων πάχους μεγαλύτερου των 20 mm σε διαστάσεις τέτοιες ανάλογα του
σκελετού και ανάλογα της δυνατότητας ανασήκωσης ή αφαίρεσης αυτών, ώστε στην περίπτωση όπου
απαιτείται η επίσκεψη του ενδιάμεσου κενού, αυτή να είναι δυνατό να γίνεται από δύο τουλάχιστον άτομα.
Εναλλακτικά αντί των μοριοσανίδων χρησιμοποιείται κόντρα-πλακέ του αυτού πάχους.

4.4

Μεταλλική προστασία ακμών και πλαϊνών ξύλινου υποστρώματος

Τα ξύλινα υποστρώματα δαπέδου όταν πρόκειται να αφαιρούνται, θα πρέπει να έχουν προστατευμένες τις
ακμές τους με ενσωμάτωση στραντζαριστής διατομής αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα σχήματος Π.
Η διατομή θα τοποθετείται έτσι ώστε να πλαϊνά αυτής να μην προεξέχουν των επιφανειών των ξύλων.

4.5

Μεταλλικός σκελετός στήριξης του ξύλινου υποστρώματος

Αποτελείται από ένα οριζόντιο σκελετό ορθογωνικής διάταξης με διαγώνιες συνδέσεις, στηριζόμενος με
ορθοστάτες στη φέρουσα πλάκα δια μέσου μεταλλικών συνεχών στρωτήρων βιδωμένων σε αυτή.
Οι διατομές του σκελετού, όπου εδράζονται τα άκρα των φύλλων του ξύλινου υποστρώματος θα πρέπει να
έχουν τέτοιο πλάτος ώστε οι οπές των βιδών να απέχουν από τις ακμές τουλάχιστον 20 mm, πράγμα που
σημαίνει ότι η επιφάνεια έδρασης για τη στερέωση δύο διαδοχικών φύλλων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον
πλάτος 70 mm.
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Επιπλέον ο σκελετός θα πρέπει να έχει τέτοια διάταξη ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα βέλη κάμψης
του υποστρώματος.
Οι διατομές του σκελετού θα προκύψουν κατόπιν στατικού υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τα στατικά
φορτία από τη χρήση του δαπέδου ως και τα δυναμικά φορτία που θα προέρθουν από γρήγορη
απομάκρυνση κοινού σε περίπτωση πανικού σε αίθουσα με υπερυψωμένο δάπεδο.

4.6

Επισκεψιμότητα του ενδιάμεσου κενού του υπερυψωμένου δαπέδου

Ανάλογα των προβλεπομένων εγκαταστάσεων στο ενδιάμεσο κενό και της ανάγκης καθαριότητας αυτού,
ιδίως όταν χρησιμοποιείται ως PLENUM για προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα, θα πρέπει ο τρόπος
στερέωσης του ξύλινου υποστρώματος ως και οι διαστάσεις αυτού να προσφέρονται για την αφαίρεση και
την επίσκεψη.
Επιπλέον θα πρέπει και ο τρόπος στερέωσης του μεταλλικού σκελετού να επιτρέπει την αποσύνδεση
τμήματος, ανάλογα των αναγκών συντήρησης και αντικατάστασης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή των
αναγκών καθαρισμού του PLENUM.
Πάντως, και δεδομένης της δυσκολίας που παρουσιάζεται για την διαδικασία αφαίρεσης ξύλινου
υποστρώματος θα πρέπει αντί για PLENUM κλιματισμού να τοποθετούνται αγωγοί προσαγωγής
κλιματιζόμενου αέρα.
Ευχέρεια συχνής επισκεψιμότητας παρέχεται μόνο από τα δάπεδα που τοποθετούνται επί ειδικών
ρυθμιζόμενων καθ΄ ύψος ορθοστατών (παράγραφος 4.1).

4.7

Μείωση μετάδοσης κτυπογενών θορύβων

Χρησιμοποιούνται ειδικά πέλματα συνδυασμού χαλυβδοελάσματος και NEOPRENE σχήματος
ανεστραμμένου Π με εκατέρωθεν φτερά, επί των οποίων εδράζονται οι μεταλλικοί στρωτήρες του σκελετού
(βλέπε παράγραφο 4.4 της παρούσας).

4.8

Περιορισμός φαινομένων αντήχησης από το βάδισμα ατόμων

Τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά υλικά κάτω από το ξύλινο υπόστρωμα σε άκαμπτο υπόστρωμα
στερεούμενο επί του σκελετού και σε καθοριζόμενη απόσταση από σχετική μελέτη, ως προς την κάτω
επιφάνεια του ξύλινου υποστρώματος.
Παρόμοια διάταξη απαιτείται όταν σε αίθουσες μουσικής ή θεάτρου, προβλέπεται ξύλινο δάπεδο χρήσης επί
ξύλινου υποστρώματος.
Το ηχοαπορροφητικό υλικό που συνήθως δύναται να χρησιμοποιηθεί είναι πλάκες πετροβάμβακα
επικαλυμμένες με λεπτά διάτρητα φύλλα των οποίων το πάχος του πετροβάμβακα, το πάχος του φύλλου
επικάλυψης, η διάμετρος των οπών και η πυκνότητα αυτών θα προκύψει κατόπιν σχετικής μελέτης.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ενδιάμεσο κενό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως PLENUM για
προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα. Θα απαιτηθεί η προσαγωγή να γίνεται με αγωγούς (σταθερούς και
εύκαμπτους) που θα καταλήγουν σε στόμια επί του δαπέδου.

4.9

Γείωση των μεταλλικών στοιχείων

Παρόμοια ανάγκη προκύπτει για τα δάπεδα χρήσης που έχουν μεταλλική πλευρική προστασία ή ολική
επιφανειακή. Πραγματοποιείται με δίκτυο χαλκοαγωγών που συνδέουν τους ορθοστάτες των δαπέδων
χρήσης της παραγράφου 4.1 της παρούσης.
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4.10 Δυνατότητες απαγωγής στατικού ηλεκτρισμού
Τα δάπεδα της παραγράφου 4.1 θα πρέπει να παρουσιάζουν ηλεκτροστατικό φορτίο περιλαμβανόμενο
μεταξύ 5,105 και 2,1012 OHMS.

4.11 Προστασία έναντι φωτιάς εφ’ όσον απαιτείται
Τα ξύλινα στοιχεία του υποστρώματος θα πρέπει από πλευράς αντίστασης στη φωτιά, να έχουν ειδική
επεξεργασία ώστε να μην αναφλέγονται.
Επιπλέον θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η πυράντοχη διαμερισμάτωση του ενδιάμεσου κενού, η οποία
δύναται να χρησιμεύσει και για διαμερισμάτωση του PLENUM όταν η μελέτη του κλιματισμού το επιτρέπει.
Η διαμερισμάτωση πραγματοποιείται ανά 300 m2 το μέγιστο και σε μέγιστα μήκη 30 m.
Καλωδιώσεις εντός του κενού θα πρέπει να έχουν μη αναφλέξιμο περίβλημα εφόσον προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις της Γενικής Συγγραφής του Έργου.

4.12 Ελαστικό δάπεδο χρήσης
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης δαπέδου χρήσης (σε φύλλα ή σε πλάκες της παραγράφου 4.1.2) θα
πρέπει για το υλικό αυτό να ισχύουν τα χαρακτηριστικά:
-

Σκληρότητα: 85W-5 (Στήριγμα Α) σύμφωνα με Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO 2039-1.

-

Αντοχή σε φόρτιση: κατ’ ελάχιστον 0,20 mm, σύμφωνα με Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN 433.

-

Αντοχή σε τριβή υπό φορτίο 0,5 kg; κατ’ ελάχιστον 160 mm 3, σύμφωνα με DIN 53516.

-

Αντοχή σε χημικά: σύμφωνα με DIN 51958 (αντοχή σε χημικά προϊόντα που συνήθως
χρησιμοποιούνται στην συντήρηση).

-

Επίδραση αναμμένου τσιγάρου στην επιφάνεια: σύμφωνα με DIN 51961

-

Πυραντοχή: σύμφωνα με DIN 54345-1

4.13 Καθορισμός υλικών - δείγματα
Για όλα τα υλικά θα προσκομίζονται εκ των προτέρων εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα
στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις
ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά επίσημα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός,
προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.14 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών
Τα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή μη, σε
ποσότητα που να επιτρέπει την φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό
τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

11

31636

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

©

ΕΛΟΤ

4.15 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους, πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μην δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Προκαταρκτικές εργασίες

5.1

Γενικά

Η κατασκευή των υπερυψωμένων δαπέδων μέχρις ότου είναι δυνατή η τοποθέτηση του τελικού δαπέδου
χρήσης, απαιτεί να έχει προηγηθεί η εκτέλεση ορισμένων εργασιών ανάλογα του τύπου του δαπέδου.

5.2

-

-

5.3

Προεργασίες επί της επιφάνειας της πλάκας όταν το ενδιάμεσο κενό πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως PLENUM κλιματισμού
Καθορίζεται πλήρως η επιφάνεια της φέρουσας πλάκας.
Εφαρμόζεται επ’ αυτής απισωτική τσιμεντοκονία με υποχρεωτική χρήση πολυμερικού πρόσμικτου
τύπου POLYBOND για επαύξηση της πρόσφυσης αυτής.
Επαλείφεται η επιφάνεια της απισωτικής με υδροδιαλυτά συνθετικά χρώματα έναντι δημιουργίας
σκόνης.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού

Κατασκευάζεται ο μεταλλικός σκελετός όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4.4, με παρεμβολή ή όχι ειδικών
πελμάτων για την μείωση μετάδοσης κτυπογενών θορύβων.

5.4

Τοποθέτηση όλων των προβλεπόμενων από την μελέτη εγκαταστάσεων

Υποχρεωτικά οι καλωδιώσεις τοποθετούνται επί ειδικών μεταλλικών οδηγών ράγες που στερεούνται επί των
στρωτήρων, επί των οποίων στερεούνται και τα κουτιά διακλαδώσεων.
Στην περίπτωση των δαπέδων χρήσης με τις ειδικές πλάκες της παραγράφου 4.1, οι οδηγοί καλωδίων, και
τα κουτιά διακλαδώσεων στερεούνται επί της φέρουσας πλάκας.
Εφόσον τοποθετούνται αγωγοί κλιματισμού στο ενδιάμεσο κενό, θα πρέπει η τοποθέτηση αυτών να μην είναι
αιτία κραδασμών.

5.5

Διαμερισμάτωση του ενδιάμεσου κενού

Το ενδιάμεσο κενό πρέπει να διαμερισματούται με πυράντοχα υλικά στεγανής τοποθέτησης είτε για λόγους
λειτουργίας του PLENUM κλιματισμού, είτε για λόγους περιορισμού μετάδοσης φωτιάς (βλέπε και
παράγραφο 4.10 της παρούσης).

5.6

Διατάξεις περιορισμού των φαινομένων αντήχησης από το βάδισμα επί ξύλινου
δαπέδου χρήσης

Βλέπε σχετικά παράγραφο 4.8 της παρούσας.

12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

5.7

31637

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

Τοποθέτηση του ξύλινου υποστρώματος

Η στερέωση του ξύλινου υποστρώματος γίνεται επί μεταλλικού σκελετού της παραγράφου 4.4 της παρούσης
με αυτοδιατρητικές βίδες με εξάγωνη κεφαλή που χωνεύεται στο πάχος του υλικού του υποστρώματος.
Στο ξύλινο υπόστρωμα θα προβλεφθούν οπές για προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα μέσω του PLENUM ή
μέσω αγωγών. Επίσης, θα προβλεφθούν οπές για τοποθέτηση, εφόσον προβλέπεται φωτιστικών σωμάτων
συνεπίπεδων με το τελικό δάπεδο χρήσης.

5.8

-

-

-

5.9

Προϋποθέσεις για έναρξη εργασιών τοποθέτησης ξύλινου υποστρώματος ή των
δαπέδων σε πλάκες επί ορθοστατών
Να έχουν αποπερατωθεί πλήρως όλα τα σκυροδέματα, τα επιχρίσματα και τα δάπεδα των χώρων που
δεν τοποθετούνται υπερυψωμένα.
Να έχουν τοποθετηθεί τα υαλοστάσια με τους υαλοπίνακές τους.
Το ποσοστό υγρασίας του σκυροδέματος της φέρουσας πλάκας ή της επ’ αυτής τσιμεντοκονίας ως και
των επιχρισμάτων των τοίχων του χώρου να μην είναι μεγαλύτερο του 5% της στεγνής μάζας. Ο
έλεγχος θα γίνεται με ηλεκτρονικό υγρόμετρο.
Στην περίπτωση που το υπερυψωμένο δάπεδο τοποθετείται επί οπλισμένου σκυροδέματος
εδραζόμενο επί του εδάφους θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί διατάξεις διακοπής ανόδου υγρασίας.

Κλιματικές συνθήκες κατά την φάση τοποθέτησης μέχρις παραλαβή εργασιών

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 12 οC και 24 οC με σχετική υγρασία
μεταξύ 45 και 70 % για όλο το χρονικό διάστημα από την προσκόμιση και αποθήκευση των υλικών μέχρις
την τελική παραλαβή των εργασιών.

6

Τοποθέτηση δαπέδων χρήσης

6.1

Δάπεδα επί ξύλινου υποστρώματος με μη αφαιρούμενα τμήματα για επίσκεψη του
ενδιάμεσου κενού΄

Δύνανται να τοποθετηθούν:
-

Καρφωτά ξύλινα δάπεδα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01

-

Κολλητά ξύλινα δάπεδα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02

-

Βινυλικά δάπεδα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01.

-

Δάπεδα μοκέτας σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02.

-

Ελαστικά κολλητά δάπεδα όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της παρούσης.

-

Κεραμικά κολλητά πλακίδια σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00.

6.2

Δάπεδα επί ξύλινου υποστρώματος με αφαιρούμενα τμήματα

Θα πρέπει εκ των προτέρων τα προβλεπόμενα προς αφαίρεση ανοίγματα να διαμορφώνονται με
περιμετρικό πλαίσιο από ορειχάλκινη γωνία και τα αφαιρούμενα τμήματα του ξύλινου υποστρώματος με τα
του δαπέδου χρήσης να τοποθετούνται σε αντίστοιχο πλαίσιο.
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Στην περίπτωση που απαιτείται η στερέωση των αφαιρούμενων τμημάτων, στο μεταλλικό σκελετό, οι
κεφαλές από τα στοιχεία στερέωσης θα είναι ορατές και χωνευτές.
Στο ξύλινο υπόστρωμα εφόσον προβλέπονται οπές προσαγωγής κλιματιζόμενου αέρα ή συνεπίπεδα
φωτιστικά σώματα με τα δάπεδα χρήσης θα πρέπει να στερεωθούν όλες οι διατάξεις στερέωσης στομίων και
φωτιστικών σωμάτων.

6.3
6.3.1

Δάπεδα χωρίς ξύλινο υπόστρωμα
Γενικά

Πρόκειται για τα δάπεδα με τετράγωνες πλάκες της παραγράφου 4.1 της παρούσης.
6.3.2

Άξονες τοποθέτησης

Η έναρξη της τοποθέτησης θα πρέπει να γίνεται κυρίως με βάση τους δύο κύριους κάθετους άξονες του
χώρου, ώστε σε αυτούς να συμπίπτουν είτε οι δημιουργούμενοι αρμοί μεταξύ των πλακών, είτε οι κύριοι
άξονες αυτών τούτων των πλακών, ώστε πάντοτε οι πλάκες, που θα πρέπει να κοπούν περιμετρικά, να
έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες του 100 mm με σκοπό την εξασφάλιση της ευστάθειας του συνόλου του
δαπέδου (σχήμα 1 και 2).

Σχήμα 1
Αντί των κυρίων κάθετων αξόνων δύνανται να χρησιμοποιούνται και άλλοι κάθετοι άξονες όπως στα
σχήματα 3 και 4 με τον αυτό περιορισμό ως προς το εναπομένον πλάτος των ακραίων πλακών.

Σχήμα 2
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Σχήμα 4

6.3.3

Κοπή πλακών δαπέδου

Όταν λόγω τοποθέτησης προκύπτουν πλάκες δαπέδου μικρότερου πλάτους των 100 mm σε μια ή
περισσότερες πλευρές του χώρου, θα πρέπει να προβλέπονται συνδετήριες διατάξεις των υποστυλωμάτων
ή και πρόσθετοι ορθοστάτες.
Η αυτή ενίσχυση προβλέπεται για τις πλάκες με περσίδες αερισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1
της παρούσης.
6.3.4

Διαδικασίες τοποθέτησης

Η τοποθέτηση δεν αρχίζει ποτέ σε επαφή με τα τοιχώματα.
Η χάραξη τοποθέτησης των ορθοστατών πρέπει πάντοτε να προβλέπει ότι δεν θα τοποθετηθούν πλάκες
περιμετρικά πλάτους μικρότερου των 100 mm σε μια ή περισσότερες πλευρές ή εφόσον είναι μικρότερες να
ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Πάντοτε πρέπει να προβλέπονται διατάξεις
σύνδεσης όλων των ορθοστατών δαπέδου να παρουσιάζει πλήρη πλευρική σταθερότητα.
Όταν τα τοιχώματα του χώρου είναι βαριάς κατασκευής οι περιμετρικές πλάκες προσαρμόζονται έτσι ώστε
να υπάρχει ένας αρμός που να επιτρέπει την αφαίρεση.
Στην περίπτωση που τα περιμετρικά τοιχώματα έχουν ελαφριά δομή, π.χ. υαλοπέτασμα, γυψοπέτασμα, οι
ακραίοι περιμετρικοί ορθοστάτες στερεούνται και μηχανικά εκτός από την κόλληση και ενισχύονται επιπλέον
με λοξές αντηρίδες.
Όταν δεν υπάρχει πλευρικό τοίχωμα προστίθεται πλαϊνό για να κλείσει το ενδιάμεσο κενό.
Η αδυναμία τοποθέτησης περιμετρικών ορθοστατών αντιμετωπίζεται με την στερέωση ενός γωνιακού στα
τοιχώματα.
Η συνάντηση του δαπέδου με υποστυλώματα του χώρου ιδίως όταν απαιτείται τεμαχισμός των πλακών,
αντιμετωπίζεται όπως όταν συναντάται με τα περιμετρικά τοιχώματα.
Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να βρίσκονται στο αυτό κατακόρυφο επίπεδο με τους αρμούς του
δαπέδου, με τους ορθοστάτες τοποθετούμενους εκατέρωθεν του αρμού του κτιρίου ενισχυμένους με λοξές
αντηρίδες.
Η περιμετρική τοποθέτηση των σοβατεπιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι πλάκες του δαπέδου θα
αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται χωρίς να εμποδίζονται από την παρουσία τους.
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Τελική επιφάνεια χρήσης των υπερυψωμένων δαπέδων χωρίς ξύλινο υπόστρωμα

Οι πλάκες παρόμοιου δαπέδου, δεδομένου ότι είναι βιομηχανικού τύπου θα πρέπει να έχουν επικολλημένο
και το δάπεδο χρήσης που συνήθως είναι βινυλικό, μοκέτα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 150103-07-06-01 ή ελαστικό.
Ξύλινο δάπεδο χρήσης δεν τοποθετείται σε παρόμοια υπερυψωμένα δάπεδα.
6.3.6

Αφαιρέσεις και επανατοποθετήσεις πλακών δαπέδων

Οι χειρισμοί αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των πλακών θα γίνεται με ειδικές βεντούζες αποκλειόμενης
της χρήσης λοστού ή κατσαβιδιού τοποθετουμένων στους αρμούς μεταξύ των πλακών.
Πάντοτε πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των πλακών που αφαιρούνται συγχρόνως.
Σειρές ολόκληρες πλακών ή μεγάλες επιφάνειες θα αφαιρούνται διαδοχικά. Θα πρέπει να επιδιώκεται η
αφαίρεση να ακολουθεί δομή σκακιού.
6.3.7

Καθαρισμός του PLENUM και των επιφανειών των δαπέδων

Το PLENUM θα καθαρίζεται πάντοτε με απορροφητήρα, ποτέ με νερό.
Επιφάνειες δαπέδων από μοκέτα θα καθαρίζονται με στεγνό Shampooing και σκληρές επιφάνειες με υγρή
σφουγγαρίστρα.
Βερνίκια για γυάλισμα των επιφανειών των σκληρών δαπέδων θα χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της αντιστατικής συμπεριφοράς.

7

Ανοχές

7.1

Οριζοντιότητα

Για μια επιφάνεια 5 m x 5 m η διαφορά στάθμης ως προς την οριζόντια μεταξύ δύο τυχαίων σημείων δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 3 mm.
Για την συνολική επιφάνεια του δαπέδου αυτή η διαφορά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10 mm.

7.2

Επιπεδότητα

Το μετρούμενο βέλος στον πήχη των 2 m του τοποθετούμενου σε οποιοδήποτε σημείο του δαπέδου, δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 2 mm.

7.3

Διαφορές μεταξύ δυο διαδοχικών πλακών δαπέδου

Δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 1 mm.

7.4

Τελική στάθμη δαπέδου

Η απόκλιση μεταξύ της τελικής επιφάνειας του υπερυψωμένου δαπέδου μετά του τοποθετημένου δαπέδου
χρήσης (παράγραφος 6.1 και 6.3.4.) και της προκαθορισμένης από την μελέτη στάθμης, δεν θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη των 5 mm.
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Υποβολές
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Ο Ανάδοχος θα συντάξει και υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία τα Φύλλα Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ).
Εκτός εάν καθορίζεται άλλως, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
-

Στοιχεία προϊόντων από τον Κατασκευαστή.

-

Εγχειρίδιο εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων συντήρησης.

-

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

-

Πυραντοχή.

-

8.2

Δείγματα επικαλύψεων δαπέδου που θα δεικνύουν τον χρωματισμό, τα σχέδια, το πάχος και θα
συμπεριλαμβάνουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τις ηλεκτροστατικές απαιτήσεις. Τα
δείγματα θα περιλαμβάνουν πλακίδια επικάλυψης και τα υλικά βάσης.

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα και τα εγκεκριμένα
σχέδια.

8.3

Ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή

Η παραλαβή των εκτελεσθείσων εργασιών υποδομής, των δαπέδων με ή χωρίς ξύλινο υπόστρωμα θα
γίνεται για διαπίστωση εάν έχουν τηρηθεί οι όροι των άρθρων της παρούσης προδιαγραφής έστω και εάν
απαιτηθεί να ανασηκωθούν τα προβλεπόμενα από την μελέτη αφαιρούμενα τμήματα.
Συγχρόνως με την παραλαβή των δαπέδων θα πρέπει να γίνεται και η παραλαβή των προβλεπομένων από
την μελέτη και τοποθετηθέντων στο ενδιάμεσο κενό εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών.
Ο έλεγχος καθαριότητας του ενδιάμεσου κενού θα γίνεται με ηλεκτρική σκούπα.
Επιπλέον θα γίνεται έλεγχος εάν παρουσιάζονται ανισοσταθμίες μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του
δαπέδου, προσαρμογής με υπόλοιπα μη υπερυψωμένα δάπεδα ή εάν παρουσιάζονται φαινόμενα τριγμών
κατά το βάδισμα ή την κύλιση φορείων με τα επ’ αυτών φορτία τους, εφόσον από την μελέτη προβλέπονται
παρόμοιες καταπονήσεις.

9

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

9.1

Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
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Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

9.2

Προστασία εργαζομένων

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

10

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρους κατασκευής υπερυψωμένου δαπέδου,
σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

18

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31643

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

Βιβλιογραφία
x

ΕΛΟΤ ISO 2081 Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of zinc with
supplementary treatments on iron or steel -- Μεταλλικές επιστρώσεις. Επιψευδαργύρωση σιδήρου
και χάλυβα

x

ΕΛΟΤ EN 1081
Resilient floor coverings. Determination of the electrical resistance -- Ελαστικά
καλύμματα δαπέδων - Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αντίστασης

x

ΕΛΟΤ ISO 9013 Thermal cutting. Classification of thermal cuts. Geometrical product specification
and quality tolerances -- Θερμική κοπή - Ταξινόμηση θερμικών κοπών - Γεωμετρική προδιαγραφή
προϊόντος και ανοχές ποιότητας

x

ΕΛΟΤ EN 12584 Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts.
Terminology -- Ατέλειες σε κοπή με οξυνδρική φλόγα, ακτίνες λέιζερ και φλόγα - Ορολογία

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

NF P 67-103-1:1993 Raised access floor (free access). Constituant components. Execution. Part 1:
specification for technical clauses (DTU 57.1 ) -- Yπετυψωμένα δάπεδα (ελεύθερης προσπέλασης).
Επιμέρους στοιχεία αυτών. Διαμόρφωση. Μέρος 1: Τεχνική προδιαγραφή.

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
Gypsum boards for suspended ceilings

Κλάση τιμολόγησης: 9
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-15-07-10-01:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0710-01 «Ψευδοροφές με γυψοσανίδες» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-15-07-10-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-07-10-01 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτουμένων σε οροφές από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο, με σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή μέταλλο και
τελική επιφάνεια γυψοσανίδες. Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο
της μελέτης του έργου.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων εγκαταστάσεων στο
χώρο μεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές. Οι ψευδοροφές νοούνται
τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματά τους και με ενσωματωμένα άλλα στοιχεία του έργου, όπως φωτιστικά
σώματα, στόμια, θυρίδες επίσκεψης, κ.λπ. Θα αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι ομοειδείς θα
προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολό τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 520

Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods -Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape -- Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με συνεχή
επιμετάλλωση διά εμβαπτίσεως εν θερμώ - Ανοχές στις διαστάσεις και
μορφές

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1) -- Χρώματα και
βερνίκια. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με
προστατευτικές επιστρώσεις. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ EN 13964

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14195

Metal framing components for gypsum plasterboard systems. Definitions,
requirements and test methods -- Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για
συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 14353

Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards.
Definitions, requirements and test methods -- Μεταλλικά σφαιρίδια και
διαμορφωμένες διατομές προς χρήση με γυψοσανίδες. Ορισμοί, απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN ISO 2409

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409). Χρώματα και βερνίκια.
Δοκιμή σταυροκοπής

ΕΛΟΤ EN ISO 2808

Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808). -Χρώματα και βερνίκια. Προσδιορισμός πάχους ξηρού υμένα

ΕΛΟΤ ISO 6308

Gypsum plasterboard -- SpecificationΓυψοσανίδες. Προδιαγραφές

DIN 18181-09

Gypsum plasterboards for building construction – Application -- Δομικά έργα
από γυψοσανίδες. Κατευθυντήριες οδηγίες εκτέλεσης εργασιών.

DIN 18201

Tolerances in building construction – Terminology, principles, application,
testing -- Ανοχές στα κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρμογές, δοκιμές

DIN 18202

Tolerances in building construction – Buildings -- Ανοχές διαστάσεων στα
κτιριακά έργα - Κτίρια

DIN 18350-01

Construction contract procedures - Part C: General technical specifications
for building works - Plaster and stucco -- Συμβατικές απαιτήσεις οικοδομικών
έργων. Μέρος 3: Κατασκευή επιχρισμάτων και στοκαρίσματα.

DIN 50021

Spray tests with different sodium chloride solutions -- Δοκιμές ψεκασμού με
διαλύματα χλωριούχου νατρίου.

DIN 67530

Reflectometer as a means for gloss assessment of plane surfaces of paint
coatings and plastics -- Προσδιορισμός στιλπνότητας επιφανειών
χρωματισμών και πλαστικών με χρήση ρεφλεκτομέτρου (ανακλασιμέτρου)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

Yλικά κριτήρια αποδοχής

4.1

Γενικά

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η αναρτημένη ψευδοροφή θα είναι κατασκευασμένη από κύριους
δοκούς ορθογωνικής διατομής. Η εγκατάστασή της θα συμφωνεί με το Πρότυπο DIN 18168 και θα συνάδει
με το ΦΕΚ 613/Β/12.10.92.
Τα φέροντα στοιχεία (υποδομή, στοιχεία ανάρτησης, σφικτήρες) θα φέρουν με ασφάλεια όλα τα φορτία
(σταθερά, κινητά, σεισμικά) και κάθε διαφορική πίεση, χωρίς να ξεπεραστούν η επιτρεπτή αντοχή ή/ και το
βέλος κάμψεως.
Το μέγεθος των στοιχείων και η απόστασή τους θα πρέπει να επιβεβαιωθούν υπολογιστικά, σύμφωνα με
τους τεχνικούς κανονισμούς των κτιρίων ή μέσω πιστοποιητικών δοκιμών από επίσημο κέντρο δοκιμών,
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18168. Σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, το σταθερό φορτίο δεν θα ξεπερνά τα
0,50 kN/m2 .
Τα φέροντα στοιχεία μπορούν να φέρουν με ασφάλεια φορτία μέχρι και 1,5 kN/m2 ,χωρίς να ξεπεραστούν η
επιτρεπτή αντοχή ή/ και το βέλος κάμψεως.

4.2
4.2.1

Κύριες και εγκάρσιες δοκοί
Mεταλλικές

Οι δοκοί που θα χρησιμοποιηθούν θα κατασκευασθούν από φύλλο γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβος
συνολικού πάχους 0,8 mm και θα είναι σε συμφωνία με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10142 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10143 ή
εγκεκριμένα ισοδύναμα Πρότυπα.
Το μέγιστο βέλος κάμψης θα περιορίζεται στο 1/500 του μήκους και δεν θα υπερβαίνει για κανένα λόγο τα 4
mm (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13964).
Οι κοιλοδοκοί θα έχουν τελείωμα με επίχρισμα πούδρας ελάχιστου πάχους 70-80μ και στιλπνότητα 30° σε
συμφωνία με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Το σύστημα βαφής θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις των Προτύπων DIN 67530, ΕΛΟΤ EN ISO 2409, ΕΛΟΤ
EN ISO 2808, ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1, DIN 50021 ή άλλων ισοδύναμων.
Πριν το επίχρισμα τους, οι γαλβανισμένες επιφάνειες θα ασταρώνονται ή θα καλύπτονται με φωσφορικά
άλατα, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
4.2.2

Ξύλινες

Θα χρησιμοποιηθεί πριονιστή ξυλεία κωνοφόρων σε διατομή σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι διαστάσεις διατομών των ξύλων είναι σε χιλιοστά (mm). Πρώτη αναφέρεται η διάσταση κατά την οποία το
ξύλο εδράζεται και καρφώνεται.
Τα ξύλα πρέπει να είναι:
α)

ίσια, χωρίς ελαττώματα στο σχήμα, με νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα.

β)

υγιή, χωρίς σκασίματα, προβολές εντόμων και μυκήτων.

γ)

με ρόζους και θύλακες με ρετσίνι, διαμέτρου έως το πολύ 1/4 του πλάτους της πλευράς που υπάρχει ο
ρόζος ή ο θύλακας.

δ)

με ποσοστό υγρασίας έως 22%.

Τα ξύλα θα εμποτίζονται με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας.
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Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας:
-

-

Ο σκελετός (δοκοί - αναρτήσεις) θα έχουν καλυφθεί με ειδικό πυράντοχο χρώμα (διογκούμενο με τη
φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται με κοχύλια λιθοβάμβακα πάχους 20mm.
Tο ενδιάμεσο κενό της ψευδοροφής θα διαμερισματούται με ειδικά πυράντοχα διαφράγματα (κυρίως
πάνω από τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων), τα οποία θα έχουν τέτοια δομή, ώστε να
συμβάλλουν και στην ηχομόνωση.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ψευδοροφές με καμπύλα τμήματα γυψοσανίδων, θα προβλέπονται ειδικοί
προς τούτο σκελετοί.

4.3

Στοιχεία ανάρτησης

Τα στοιχεία ανάρτησης (βραχίονες ανάρτησης) θα αποτελούνται από γαλβανισμένους κοχλίες αγκυρώσεως
και βραχίονες τύπου C. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία ανάρτησης θα συμφωνούν με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13964 και θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία,
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 50021.
Οι αγκυρώσεις στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
προδιαγραφής. Επίσης, τα φέροντα στοιχεία θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1.
Οι απαιτήσεις για τα σεισμικά στοιχεία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ613/Β/12.10.92 («Νέος
Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας»).

4.4
4.4.1

Ψευδοροφή γυψοσανίδας
Γενικά

Η κατασκευή της ψευδοροφής πρέπει να ακολουθεί κανόνες σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1296 και DIN
18168 (Μέρος 1: Απαιτήσεις κατασκευής).
4.4.2

Υλικά

Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι επίπεδος, από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 14353 με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις. Οι βίδες στερέωσης θα ακολουθούν το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 14195. Η επικάλυψη θα γίνεται με μονή ή διπλή, επίπεδη ή καμπύλη γυψοσανίδα πάχους 12,5
mm (απλή, ανθυγρή ή πυράντοχη), με ή άνευ ηχοαπορροφητικών οπών και σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ
ISO 6308, και ΕΛΟΤ EN 520.
Το υλικό μόνωσης για ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση ή και θερμομόνωση θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
θερμοβάμβακα, σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18165-1, πάχους όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη
μελέτη. Στην περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων τοποθετείται πάνω από τη διάτρητη γυψοσανίδα
ειδικό πυράντοχο πίλημα πριν από το λιθοβάμβακα. Το υλικό στοκαρίσματος αρμών θα είναι ειδικό για
άνθυγρες και πυράντοχες γυψοσανίδες. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού
ή χαρτοταινία με λεπτή διάτρηση και κατάλληλο υλικό φινιρίσματος.
Σημείωση:

4.5

Όταν κάτω από την πλάκα χώματος τοποθετείται ψευδοροφή από γυψοσανίδες επικαλυμμένες
με λιθοβάμβακα, η παρουσία μόνο αυτού δεν μπορεί να καλύψει τις θερμομονωτικές ανάγκες
των χώρων κάτω από το χώμα.

Ειδικά τεμάχια

Όπου απαιτείται, θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια, τα οποία θα παράγονται από τον κατασκευαστή της
οροφής ή θα κατασκευάζονται επί τόπου σύμφωνα με τη μελέτη. Tο ίδιο ισχύει και για τα ειδικά συστήματα
στερέωσης.
Η επιλογή των υλικών θα είναι τέτοια, ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις,
όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά ή γαλβανικά φαινόμενα, κ.λπ.
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Παραλαβή – έλεγχος και αποδοχή υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή μη, σε
ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
Πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό
τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

4.7

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο, προστατευμένες από
κάθε φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Mέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία, υπό
την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

Να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

Να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

Να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

ε)

Να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m² σε θέση που
θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών γυψοσανίδας μπορούν να αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης),

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων,

-

κατασκευή των επιχρισμάτων,

-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο μεταξύ
οροφής και ψευδοροφής συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας.
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Επιπρόσθετα οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων κ.λπ.) θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η
διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Συνθήκες των επιφανειών

Η αναρτημένη ψευδοροφή θα εγκατασταθεί όπως δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και σε συμφωνία με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. O χώρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εγκατασταθεί η
οροφή, θα μελετηθούν και η εργασία δεν θα προχωρήσει μέχρις ότου διασφαλιστούν οι κάτωθι
ικανοποιητικές συνθήκες:
-

-

5.4

Η περιοχή να είναι ελεύθερη από άλλα συνεργεία που μπορεί να δυσχεράνουν την παραγωγικότητα
της εργασίας.
Η επάνω επιφάνεια να είναι καθαρή.

Προετοιμασία

Θα σημαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγμα με χρήση
διαβαθμισμένων προκτυπημένων γωνιακών διατομών που θα κρεμαστούν από την υποδομή ή θα
προσαρμοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραμμές του αρχικού πλέγματος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα ελεγχθούν για
την ευθυγράμμιση τους, με ανοχή 3mm στα 3,7m.

5.5

Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του συστήματος αναρτημένης ψευδοροφής θα γίνει σε συμφωνία με τις οδηγίες και
συστάσεις του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στα ΦΥΥ. Κάθε άλλη εργασία πάνω από την ψευδοροφή
θα έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η εγκατάσταση της ψευδοροφής.
Εάν απαιτηθούν δραστηριότητες πάνω από την ψευδοροφή μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί
προσοχή για την παροχή πρόσβασης και διόδου για να αποφευχθεί η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε
τμήματος της ψευδοροφής. Σε περίπτωση που αυτό οφείλεται σε παράλειψη συγκεκριμένου συνεργείου,
αυτό βαρύνεται και με το κόστος αποκατάστασης.

5.6

Ψευδοροφή γυψοσανίδας

Η χάραξη της ψευδοροφής θα γίνεται περιμετρικά στους τοίχους με laser ή αλφαδολάστιχο και χρωστικό
νήμα (ράμμα). Η ανάρτηση των κυρίων οδηγών θα γίνεται με αναρτήρες ταχείας ανάρτησης ή αντιανεμικές
αναρτήσεις (σε αποστάσεις 100 cm, για φορτίο μικρότερο από 0,15 kN/m2 και 65 cm, για φορτίο μεγαλύτερο
από 0,15 kN/m2 - ≤ 0,30 kN/m2). Η στερέωση των αναρτήσεων στο δομικό στοιχείο από οπλισμένο
σκυρόδεμα θα γίνεται με καρφί οροφής ονομαστικής διαμέτρου DN 6mm.
Οι αποστάσεις των κυρίων και δευτερευόντων οδηγών, αν δεν φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια, θα είναι 120
και 50 cm αντίστοιχα. Οι δευτερεύοντες οδηγοί θα τοποθετούνται ανάμεσα στους κύριους οδηγούς και θα
συνδέονται στο ίδιο επίπεδο σταυρωτά με συνδετήρες X. Στην περίπτωση ψευδοροφής με απαιτήσεις
πυραντίστασης, τα ελάσματα σύνδεσης θα κάμπτονται. Αν δε το συνολικό φορτίο είναι μεγαλύτερο από 0,24
kN/m2 , τα ελάσματα θα κάμπτονται και θα βιδώνονται με βίδες διαστάσεων 3,5x9 mm2.
Στη συμβολή της ψευδοροφής με τα κατακόρυφα στοιχεία θα τοποθετηθεί διατομή διαστάσεων
28x27x06mm. Οι γυψοσανίδες θα βιδώνονται προοδευτικά στον αλφαδιασμένο σκελετό, από το ένα άκρο
προς το άλλο, ώστε να μην παραμορφώνονται. Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης γυψοσανίδας, κάθε
στρώση θα στερεώνεται αυτόνομα με μετατεθειμένους τους αρμούς. Οι γυψοσανίδες θα βιδώνονται κάθετα
στους δευτερεύοντες οδηγούς σε αποστάσεις 20 cm. Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας, οι αποστάσεις
βιδώματος θα είναι 60 cm για την πρώτη στρώση και 20 cm για την δεύτερη στρώση.
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Οι βίδες θα διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και θα εισχωρούν στους οδηγούς κατά τουλάχιστον 10 mm.
Οι κεφαλές θα βυθίζονται κατά 1 mm από την επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του
βιδοδράπανου, ώστε να μπορούν να στοκάρονται, χωρίς όμως να σχίζεται το χαρτόνι της. Παραμορφωμένες
ή λάθος τοποθετημένες βίδες θα απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται με καινούργιες σε απόσταση 5 cm
από την προηγούμενη θέση.
Οι γυψοσανίδες μετά το τέλος της στερέωσης θα πρέπει να εφάπτονται τέλεια στο σκελετό στήριξης.
Θα υπάρχει πρόβλεψη για την διαμόρφωση των απαιτουμένων ανοιγμάτων για την ενσωμάτωση στην
ψευδοροφή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κ.λ.π.
Η αρμολόγηση και η επεξεργασία της τελικής επιφανείας θα γίνει σύμφωνα με τα Πρότυπα DIN 18181-09 και
DIN 18350-01, παράλληλα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος της ψευδοροφής. Θα γίνεται δε,
όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή διαστολές των γυψοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής
υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο τοποθέτησης. Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της
αρμολόγησης δεν θα είναι μικρότερη από 10 οC και θα διατηρείται σταθερή δύο μέρες πριν και δύο μέρες
μετά την εκτέλεση της εργασίας.
Οι γυψοσανίδες πριν την αρμολόγηση θα ελέγχονται, ώστε να είναι σταθερά βιδωμένες και να μην εξέχουν οι
κεφαλές των βιδών. Οι αρμοί θα ξεσκονίζονται και τυχόν εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές θα
επιδιορθώνονται με ειδικό υλικό επιδιόρθωσης για άνθυγρες ή πυράντοχες γυψοσανίδες. Για το στοκάρισμα
των αρμών θα χρησιμοποιηθεί υλικό στοκαρίσματος, ειδικό για ανθυγρές γυψοσανίδες και ταινία αρμού, ενώ
για τις πυράντοχες θα χρησιμοποιηθεί και υαλοταινία αρμού.
Στα κομμένα άκρα των γυψοσανίδων, ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού αρμολόγησης, θα τοποθετείται
πάντα ταινία αρμού. Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων θα πλανίζονται πριν το στοκάρισμα
υπό γωνία 450 κατά το 1/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή
πλευρά θα γυαλοχαρτίζεται.
Οι τελική επιφάνεια της ψευδοροφής θα σπατουλάρεται με υλικό φινιρίσματος που συνιστά ο
κατασκευαστής, θα τρίβεται ελαφρά με τριβίδι και θα ξεσκονίζεται, ώστε να είναι έτοιμη για τις εργασίες
χρωματισμού, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των ΤΣΥ-ΤΠ.
Στις περιπτώσεις που το μήκος της ψευδοροφής είναι μεγαλύτερο των 15 m, θα προβλέπονται αρμοί
διαστολής στις αντίστοιχες περιοχές του φέροντος οργανισμού. Για τη διαμόρφωση "κούτελων", εσοχών
κ.λ.π., θα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος κατασκευής με τα οριζόντια τμήματα, με κατάλληλη διαμόρφωση του
σκελετού. Τέλος οι θυρίδες επίσκεψης διαστάσεων που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης θα είναι από
αλουμίνιο με πλήρως αφαιρούμενη θυρίδα, ασφαλισμένη με βραχίονες και αλυσίδες συγκράτησης.

5.7

Προστασία

Τμήματα που παρουσιάζουν ρωγμές, φουσκώματα, λακουβίτσες, ξεθωριάσματα και άλλα ελαττώματα, θα
απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγματοποιείται όταν:
-

έχουν στεγνώσει όλες οι επιφάνειες στο χώρο,

-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα,

-

η θερμοκρασία και η υγρασία στο κτίριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη χρήση.

Επίσης, θα γίνουν προβλέψεις, ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της εκτέλεσης των
εργασιών της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα
φύλλα θα αποθηκεύονται και μεταφέρονται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται το ξεθώριασμα, τα
φουσκώματα ή ο σχηματισμός υγρασίας. Κατά την αποθήκευση του, το πλέγμα θα προστατεύεται έναντι
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μόνιμων παραμορφώσεων και διάβρωσης. Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας θα διέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.

6

Aπαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Οι Υποβολές Υλικών (ΦΥΥ) θα ετοιμασθούν και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. Εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει:
-

-

-

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή. Εγχειρίδιο εγκατάστασης . Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης. Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
Εργοστασιακά σχέδια που δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαμβανομένων των σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τομών, λεπτομερειών και συσχετισμών με
άλλες εργασίες.
Σεισμικούς υπολογισμούς.
Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναμο πιστοποιητικό του συστήματος
ποιοτικού ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγμα 300 mm που θα δείχνει το τελείωμα των κύριων κατά μήκος και των εγκαρσίων
δοκών.
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία μέσα από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Επικείμενες ανοχές θα ακολουθούν τα Πρότυπα DIN 18201, DIN 18202, ΕΛΟΤ EN 13964. Οι αποκλίσεις
από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 5 mm,
ελεγχόμενες με ευθύγραμμο κανόνα 4 m (αλφαδιασμένο).
Η απόκλιση ευθυγράμμισης των ορατών σκελετών θα έχει μέγιστη τιμή 2 mm σε μήκος 4 m.
Ο ορθογωνισμός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση.
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα 0,5 mm.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου

Η ψευδοροφή θα επιθεωρείται οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι:
-

-

14

Τα στοιχεία της ψευδοροφής που χρησιμοποιούνται ταιριάζουν με τις εγκεκριμένες υποβολές υλικών.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής. Δεν θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση, εκτός εάν δοθεί εντολή από την
Υπηρεσία που να πιστοποιεί/ επιβεβαιώνει, ότι όλες οι άλλες εργασίες πάνω από την ψευδοροφή
έχουν σωστά ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Δεν θα επιτραπεί αποξήλωση μετά την εγκατάσταση.
Η εργασία έχει πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Οι ανοχές της εγκατάστασης είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις
προδιαγραφές.

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ψευροροφής, με βάση τα χαρακτηριστικά των
γυψοσανίδων (πάχος, τύπος) και την μορφή της επιφανείας (επίπεδη, καμπύλη), σύμφωνα με τα
καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Ο σκελετός ανάρτησης της ψευροροφής από γαλβανισμένα ελάσματα κλπ, είτε επιμετράται ιδιαίτέρως σε
χιλιόγραμμα ή τετραγωνικά μέτρα, είτε θεωρείται ανηγμένος στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια της
ψευδοροφής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
x

BS 8212 Code of practice for dry lining and partitioning using gypsum plasterboard -- Κώδικας
πρακτικής ξηράς δόμησης με χρήση γυψοσανίδων

x

DIN 18165-2 Fibrous insulating building materials - Part 2: Impact sound insulating materials -Ινώδη μονωτικά δομικά υλικά. Μέρος 2: Ηχομονωτικά υλικά για ήχο

x

ΦΕΚ 613/Β/12.10.92

Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας (ΝΕΑΚ).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
Sound absorbing suspended ceilings

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0710-02 «Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-10-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτούμενων σε οροφές από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο με σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή μέταλλο και
πλήρωση με μεταλλικά φύλλα ή πλακίδια ή πλάκες ορυκτών ινών. Oι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων
εγκαταστάσεων στο χώρο μεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές. Οι
ψευδοροφές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματά τους και με ενσωματωμένα άλλα στοιχεία του έργου
(φωτιστικά σώματα, στόμια, θυρίδες επίσκεψης κλπ.). Θα αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι
ομοειδείς θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολό τους.
Στο σύστημα εσωτερικής αναρτώμενης ακουστικής οροφής (καμπύλης ή επίπεδης), όπως δεικνύεται στα
κατασκευαστικά σχέδια, η ψευδοροφή θα είναι αναρτημένη από την πλάκα σκυροδέματος της οροφής. Tα
φωτιστικά της οροφής θα είναι ενσωματωμένα στα πανέλα του κανάβου. Tα πανέλα, οι αναρτήσεις, οι
μεταλλικές ράβδοι και τα υλικά στερέωσης θα πρέπει να παραχθούν σαν ένα σύστημα από τον ίδιο
κατασκευαστή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
DIN 18201

Tolerances in building construction – Terminology, principles, application,
testing -- Ανοχές στα κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρμογές, δοκιμές

DIN 18202

Tolerances in building construction – Buildings -- Ανοχές διαστάσεων στα
κτιριακά έργα - Κτίρια

DIN 4102

Fire behaviour of building materials and elements - Classification of building
materials - Requirements and testing -- Συμπεριφορά δομικών υλικών και
στοιχείων κτιρίων σε πυρκαγιά. Απαιτήσεις και δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 13964

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
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ΕΛΟΤ ISO 354

Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room -Ακουστική - Μέτρηση ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης

ΕΛΟΤ EN ISO 10140-4

Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 4: Measurement procedures and requirements -- Μέτρηση
ηχομόνωσης κτιρίων και δομικών στοιχείων. Μέρος 4: Εργαστηριακοί
έλεγχοι

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά - κριτήρια αποδοχής

4.1

Γενικά

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι αρθρωτές ψευδοροφές μπορεί να είναι τύπου εμφανούς, μερικής ή
ολικής απόκρυψης του πλέγματος στήριξης, αποτελούμενες από στοιχεία όπως δεικνύεται στα
κατασκευαστικά σχέδια και όπως περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή (ένσημα πλέγματος στήριξης,
ορυκτές πλάκες ή μεταλλικά πλακίδια ή λωρίδες, ειδικά τεμάχια).
Η ψευδοροφή, όταν υπόκειται σε διαφορά πίεσης λόγω του αερισμού, θα ανθίσταται σε άνωση μέσω της
ύπαρξης επαρκών ανοιγμάτων εκτόνωσης με γρίλιες σε τακτικές αποστάσεις.

4.2

Σύστημα πλέγματος στήριξης

Το σύστημα πλέγματος στήριξης θα συμμορφώνεται προς το πρότυπο DIN 18168. Το πλέγμα της οροφής
θα βασίζεται κατ’ αρχήν σε στοιχεία 60x60 cm2. Οι κύριες βέργες και τα "Τ" θα αποτελούν το σύστημα
πλέγματος στήριξης.
Το σύστημα άμεσης ανάρτησης ψευδοροφής θα είναι μη εμφανούς τύπου, αποτελούμενο από διπλές
ράβδους σχήματος "Τ". Οι ράβδοι θα είναι κατασκευασμένες από εξηλασμένο χάλυβα, γαλβανισμένο εν
θερμώ, συμμορφούμενο προς τις απαιτήσεις του πρότυπου DIN 18168. Όλα τα στηρίγματα θα φέρουν
επίστρωση εποξειδικού υλικού. Οι κύριες βέργες με άκαμπτους συνδέσμους και εγκάρσια "Τ" που
κλειδώνουν σε ευθεία θα τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο.
Τα υλικά του συστήματος πλέγματος στήριξης που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν:
-
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Υλικό κατασκευής θα είναι χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ (πάχος γαλβανισμού όχι μικρότερο των 85 μ)
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10142 ή εγκεκριμένο ισοδύναμο.
Όπου χρησιμοποιούνται διάτρητα φύλλα (καμπύλα ή επίπεδα) θα χρησιμοποιηθεί ειδικό σύστημα
ανάρτησης.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο χάλυβας πέραν του προαναφερθέντος γαλβανισμού θα
προστατεύεται και από στρώση εποξειδικού υλικού ελάχιστου πάχους 5 μ και από πρόσθετο τελείωμα
πολυεστέρα ελάχιστου πάχους 20 μ, που θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις εσωτερικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Η στερέωση στους τοίχους θα πρέπει να γίνει με εμφανείς αλουμινένιες ράγες προφίλ F ηλεκτροστατικά
βαμμένες, πάχους τουλάχιστον 1.5 mm. Οι διαφορές θα απορροφηθούν από την τελευταία σειρά στους
τοίχους. Ακόμη, στοιχεία με διάσταση μικρότερη του μισού πρέπει να αποφεύγονται.
Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας ο σκελετός (δοκοί, αναρτήσεις) θα έχει καλυφθεί με ειδικό
πυράντοχο χρώμα (διογκούμενο με τη φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται και με
κοχύλια λιθοβάμβακα πάχους 20 mm. Επιπλέον, το ενδιάμεσο κενό της ψευδοροφής θα διαμερισματούται με
ειδικά πυράντοχα διαφράγματα (κυρίως πάνω από τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων) τα οποία θα έχουν
τέτοια δομή ώστε να συμβάλλουν και στην ηχομόνωση.
Το σύνολο των διαδικασιών μελέτης και εγκατάστασης ψευδοροφών θα πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις
του "Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός" (ΝΕΑΚ - ΦΕΚ 613 Β/12.10.92).

4.3

Διάτρητα μεταλλικά πλακίδια/φύλλα

Τα διάτρητα μεταλλικά πλακίδια/ φύλλα θα κατασκευασθούν από επιψευδαργυρωμένο ανοξείδωτο χάλυβα,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10142, και θα βαφούν εκ των υστέρων με σκόνη πολυεστέρα, η οποία
θα εφαρμοσθεί ηλεκτροστατικά (χρώμα από το σύστημα RAL μετά από έγκριση της Υπηρεσίας). Τα πλακίδια
θα έχουν διαστάσεις 600x600 mm2 και πάχος όχι μικρότερο των 0,7 mm. Από τον κατασκευαστή
(προμηθευτή) θα πρέπει να δίδεται ο συντελεστής απορρόφησης α (SAB) για χαμηλές, μεσαίες και οξείες
συχνότητες.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα υπάρχει διάτρητο τυπικά τελείωμα με απλό περιθώριο με 17% ανοίγματα
περιοχής διατομής Φ 2,5 mm και κέντρα ανά 5,5 mm ή παρόμοιο, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τα προτεινόμενα υλικά θα είναι άφλεκτα, κατηγορίας Α2 (θα χορηγηθεί από τον προμηθευτή - κατασκευαστή
επίσημο πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 (τα υλικά θα υποστούν
δοκιμές έναντι φωτιάς, πυκνότητας καπνού και τοξικότητας, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, τμήμα 1:
Εδάφιο 5.2), ικανοποιώντας τις εξής απαιτήσεις:
-

Μηδενική καύση επιφανείας, σύμφωνα με την εξάπλωση φλόγας (κατηγορία Α2).

-

Μη παραγωγή τοξικών αερίων όταν θερμαίνονται.

-

Δεν περιλαμβάνουν πλαστικό, ξύλο, ελαστικό ή ύφασμα.

Τα διάτρητα μεταλλικά πλακίδια/ φύλλα θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν χωνευτά φωτιστικά
σώματα (spots), μεγάφωνα, στόμια κλιματισμού, ανιχνευτές φωτιάς και στόμια καταιονισμού σύμφωνα με τη
μελέτη. Επίσης, η συνδεσμολογία τους με το σκελετό θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση φωτιάς ή
σεισμού να μη δημιουργούνται αποσπάσεις.
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Το υλικό μόνωσης για την περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
λιθοβάμβακα, πάχους όπως προβλέπεται στη μελέτη, τοποθετούμενες πάνω από πυράντοχο πίλημα.
Σημείωση:

4.4

Όταν κάτω από την πλάκα Δώματος τοποθετείται ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες / φύλλα
επικαλυμμένες με λιθοβάμβακα, η παρουσία μόνο αυτού δε μπορεί να καλύψει τις θερμομονωτικές
ανάγκες των χώρων κάτω από το Δώμα.

Ψευδοροφή με πλάκες ορυκτών ινών

Χρησιμοποιούνται πλάκες από ορυκτές ίνες χωρίς αμίαντο, πάχους τουλάχιστον 15 mm και διαστάσεων
σύμφωνα με τη μελέτη. Οι πλάκες θα έχουν περιμετρική πατούρα τέτοιας μορφής ώστε να επιτυγχάνεται η
μερική ή ολική απόκρυψη των ακμών του σκελετού ανάρτησης αλλά να επιτρέπεται η επισκεψιμότητα. Στους
χώρους της κουζίνας και σε άλλες «αποστειρωμένες» περιοχές, οι επιφάνειες των πλακών θα έχουν ειδική
κατεργασία με βακτηριοστατική και αντιμυκητιακή βαφή.
Ανάλογα αν οι πλάκες είναι ηχοαπορροφητικές ή ηχομονωτικές (με οπές ή χωρίς), θα πρέπει να δίδεται από
τον κατασκευαστή - προμηθευτή ο συντελεστής απορρόφησης α (SAB) για χαμηλές, μεσαίες και οξείες
συχνότητες.
Οι πλάκες θα παρουσιάζουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας K = 0,064 W/mΚ

-

Μέσος συντελεστής ηχοαπορρόφησης ≥ 0,63 (ΕΛΟΤ EN ISO 10140-4, ΕΛΟΤ ISO 354).

-

Κατηγορία υλικού Α2/Β1 (κατά DIN 4102 – 1) και πυραντοχή έως F120 (κατά DIN 4102 – 2).

-

Αντοχή στην υγρασία έως 90% RH

Τα διάτρητα πλακίδια ορυκτών ινών θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν χωνευτά φωτιστικά σώματα
(spots), μεγάφωνα, στόμια κλιματισμού, ανιχνευτές φωτιάς και στόμια καταιονισμού σύμφωνα με τη μελέτη.
Επίσης, η συνδεσμολογία τους με το σκελετό θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση φωτιάς ή
σεισμού να μη δημιουργούνται αποσπάσεις.
Το υλικό μόνωσης για την περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
λιθοβάμβακα, πάχους όπως προβλέπεται στη μελέτη, τοποθετούμενες πάνω από πυράντοχο πίλημα.
Σημείωση:

4.5

Όταν κάτω από την πλάκα Δώματος τοποθετείται ψευδοροφή από πλακίδια ορυκτών ινών
επικαλυμμένα με λιθοβάμβακα, η παρουσία μόνο αυτού δε μπορεί να καλύψει
θερμομονωτικές ανάγκες των χώρων κάτω από το Δώμα.

Ειδικά τεμάχια

Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή περιλαμβάνουν τον σκελετό ανάρτησης,
αναρτήρες, γωνιακά στηρίγματα και άλλα μικροεξαρτήματα από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου
χαλυβδόφυλλου, πάχους τουλάχιστον 0,6 mm. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με
ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση ίδια με εκείνη των ψευδοροφών. Οι αναρτήρες θα είναι συνεχούς
ρύθμισης από γαλβανισμένο σύρμα 4 mm ή στραντζαριστό γαλβανισμένο έλασμα αναλόγως της φέρουσας
ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος. Μικροεξαρτήματα ματίσματος, διασταύρωσης,
στερέωσης (clips), σύνδεσης, μόρφωσης αρμών κ.λπ. θα είναι υλικό της ίδιας ποιότητας. Τα βύσματα
αγκύρωσης θα είναι πλαστικά ή μεταλλικά, ανάλογα με την φέρουσα ικανότητα και την αντοχή σε φωτιά του
συστήματος. Οι βίδες θα είναι μη οξειδούμενες (γαλβανισμένες, ανοξείδωτες, κ.λπ.).

4.6

Παραλαβή – έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή μη, σε
ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό
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τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

4.7

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Mέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m² σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών μπορούν να αρχίσουν μετά την :
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο μεταξύ
οροφής και ψευδοροφής συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

Επιπρόσθετα οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων) θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η διαδικασία
πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.
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Συνθήκες των επιφανειών

O χώρος και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η εγκατάσταση θα εξετάζονται και οι εργασίες δεν θα
προχωρούν έως την αποκατάσταση τυχών μη ικανοποιητικών συνθηκών:
-

-

5.4

Στην περιοχή δεν εργάζονται άλλες ειδικότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγικότητα της
εργασίας.
Οι επιφάνειες θα είναι καθαρές.

Προετοιμασία

Θα σημαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγμα με χρήση
διαβαθμισμένων προκτυπημένων γωνιακών διατομών που θα κρεμαστούν από την υποδομή ή θα
προσαρμοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραμμές του αρχικού πλέγματος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα ελεγχθούν για
την ευθυγράμμιση τους, με ανοχή 3mm στα 3,7m.

5.5

Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του συστήματος της μεταλλικής ψευδοροφής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
και τις υποδείξεις του κατασκευαστή καθώς και με την παρούσα προδιαγραφή.

5.6

Προστασία

Τμήματα που παρουσιάζουν ρωγμές, φουσκώματα, λακουβίτσες, ξεθωριάσματα και άλλα ελαττώματα θα
απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγματοποιείται όταν:
-

έχουν στεγνώσει όλες οι επιφάνειες στο χώρο.

-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα

-

η θερμοκρασία και η υγρασία στο κτήριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη χρήση.

Θα γίνουν προβλέψεις ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της εκτέλεσης των εργασιών
της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα
φύλλα θα αποθηκεύονται και μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται το ξεθώριασμα, τα
φουσκώματα ή ο σχηματισμός υγρασίας. Κατά την αποθήκευση του, το πλέγμα θα προστατεύεται έναντι
μόνιμων παραμορφώσεων και διάβρωσης. Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας θα διέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.

6

Aπαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Οι Υποβολές Υλικών (ΦΥΥ) θα ετοιμασθούν και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. Εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει:
-

12

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή. Εγχειρίδιο εγκατάστασης . Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης. Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
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Εργοστασιακά σχέδια που δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαμβανομένων των σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τομών, λεπτομερειών και συσχετισμών με
άλλες εργασίες..
Σεισμικούς υπολογισμούς.
Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναμο πιστοποιητικό του συστήματος ποιοτικού
ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγμα 300 mm που θα δείχνει το τελείωμα των κύριων κατά μήκος και των εγκαρσίων
δοκών.
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία μέσα από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επίσης, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Οι ανοχές των ενσωματούμενων στοιχείων κατασκευής θα ακολουθούν τα πρότυπα DIN 18201, DIN 18202,
ΕΛΟΤ EN 13964.
Οι αποκλίσεις από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη των 5 mm, ελεγχόμενες με ευθύγραμμο κανόνα 4,00 m (αλφαδιασμένο).
Η απόκλιση ευθυγράμμισης των ορατών σκελετών θα έχει μέγιστη τιμή 2 mm σε μήκος 4 m.
Ο ορθογωνισμός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα 0,5 mm.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου

Οι εγκατεστημένες ψευδοροφές με τα διάτρητα μεταλλικά πλακίδια θα επιθεωρούνται οπτικά, ώστε:
-

-

7
7.1

να ελεγχθεί ότι τα προς χρήση στοιχεία της ψευδοροφής δεν έχουν βαθουλώματα, κηλίδες, γρατσουνιές
και άλλα ελαττώματα και ότι συμμορφώνονται προς τις εγκεκριμένες υποβολές υλικών.
να ελεγχθεί ότι η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων και της
παρούσας προδιαγραφής.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

13

31674

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες θορύβου και
παραγωγή σκόνης.

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ψευροροφής, με βάση τα χαρακτηριστικά της
(πάχος, υλικό κατασκευής και υφή των φύλλων που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωσή της), σύμφωνα
με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Ο σκελετός ανάρτησης της ψευροροφής από γαλβανισμένα ελάσματα κλπ, είτε επιμετράται ιδιαίτέρως σε
χιλιόγραμμα ή τετραγωνικά μέτρα, είτε θεωρείται ανηγμένος στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια της
ψευδοροφής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
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x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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x
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες
Fibre cement boards suspended ceilings

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0710-03 «Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-10-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτημένων από οροφές από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο, με σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή μέταλλο και
τελική επιφάνεια διαμορφωμένη με ινοτσιμεντοσανίδες. Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.
Δεν περιλαμβάνονται τυχόν βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων εγκαταστάσεων στο χώρο μεταξύ
φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές.
Οι ψευδοροφές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματά τους και με ενσωματωμένα τυχόν άλλα
προβλεπόμενα στοιχεία του έργου, όπως φωτιστικά σώματα, στόμια, θυρίδες επίσκεψης, κλπ. Θα
αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι ομοειδείς θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο
σύνολό τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 2409

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409). Χρώματα και βερνίκια Δοκιμή σταυροκοπής

ΕΛΟΤ EN ISO 2808

Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808). -Χρώματα και βερνίκια. Προσδιορισμός πάχους ξηρού υμένα

ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape -- Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με συνεχή
επιμετάλλωση διά εμβαπτίσεως εν θερμώ - Ανοχές στις διαστάσεις και
μορφές

ΕΛΟΤ EN 12467

Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods -Επίπεδες πλάκες ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN 13963

Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and
test methods -- Υλικά σύνδεσης γυψοσανίδων. Ορισμοί, απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμών με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις.
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ΕΛΟΤ EN 13964

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1) -- Χρώματα και
βερνίκια. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών
με
προστατευτικές επιστρώσεις. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

περιβαλλοντικής προστασίας

κατά τις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4
4.1

Υλικά κριτήρια αποδοχής
Γενικά

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η αναρτημένη ψευδοροφή θα είναι κατασκευασμένη από κύριες
δοκούς ορθογωνικής διατομής. Η εγκατάστασή της γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
DIN 18168 (βλέπε και ΦΕΚ 613/Β/12.10.92).
Τα φέροντα στοιχεία (υποδομή, στοιχεία ανάρτησης, σφικτήρες) θα φέρουν με ασφάλεια όλα τα φορτία
(σταθερά, κινητά, σεισμικά) και κάθε διαφορική πίεση χωρίς υπέρβαση της επιτρεπτής αντοχής ή/και του
βέλους κάμψεως.
Η διατομή των στοιχείων και η απόσταση τους θα καθορίζονται με υπολογισμούς, θα επιλέγονται από τους
καταλόγους των κατασκευαστών με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνωρισμένου κέντρου δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964.
Τα φέροντα στοιχεία θα πρέπει να αναλαμβάνουν με ασφάλεια φορτία μέχρι και 1,5 kN/m2 χωρίς υπέρβαση
της επιτρεπτής αντοχής ή/και του βέλους κάμψεως.

4.2

Κύριες και εγκάρσιες δοκοί

4.3

Mεταλλικές δοκοί

Οι δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβος συνολικού πάχους 0,8
mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10142 και ΕΛΟΤ EN 10143 ή εγκεκριμένα ισοδύναμα πρότυπα.
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Το μέγιστο βέλος κάμψης θα περιορίζεται στο 1/500 του μήκους και δε θα υπερβαίνει τα 4 mm (σύμφωνα με
το πρότυπο EN 13964).
Οι κοιλοδοκοί θα έχουν τελείωμα με επίχρισμα πούδρας ελάχιστου πάχους 70-80 μm και στιλπνότητα 30°.
Το σύστημα βαφής θα πληροί με τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 67530, EN ISO 2409, EN ISO 2808, EN
ISO 12944-1, DIN 50021 ή άλλων ισοδύναμων.
Πριν το επίχρισμα τους, οι γαλβανισμένες επιφάνειες θα ασταρώνονται ή θα καλύπτονται με φωσφορικά
άλατα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.3.1. Ξύλινες δοκοί
Θα αποτελούνται από πριονιστή ξυλεία κωνοφόρων σε διατομή σύμφωνα με τη μελέτη.
Κωδικοποίηση διαστάσεων:
Οι διαστάσεις διατομών των ξύλων θα δίδονται είναι σε χιλιοστά (mm). Πρώτα αναφέρεται η διάσταση κατά
την οποία το ξύλο εδράζεται και καρφώνεται.
Τα ξύλα πρέπει να είναι:
α) ίσια, χωρίς ελαττώματα στο σχήμα, με νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα.
β) υγιή, χωρίς σκασίματα, προβολές εντόμων και μυκήτων.
γ) με ρόζους και θύλακες με ρετσίνι, διαμέτρου έως το πολύ 1/4 του πλάτους της πλευράς που υπάρχει ο
ρόζος ή ο θύλακας.
δ) με ποσοστό υγρασίας έως 22%.
Τα ξύλα θα εμποτίζονται με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας.
Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας:
α) Ο σκελετός (δοκοί - αναρτήσεις) θα φέρουν επίστρωση πυραντόχου χρώματος (διογκούμενου με τη
φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται με κοχύλια λιθοβάμβακα πάχους 20 mm.
β) Tο ενδιάμεσο κενό της ψευδοροφής θα διαμερισματοποιείται με πυράντοχα διαφράγματα (κυρίως πάνω
από τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων) τα οποία θα έχουν τέτοια δομή ώστε να συμβάλλουν και
στην ηχομόνωση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ψευδοροφές με καμπύλα τμήματα ινοτσιμεντοσανίδων, θα προβλέπονται
ειδικοί προς τούτο σκελετοί.

4.4

Στοιχεία ανάρτησης

Τα στοιχεία ανάρτησης (βραχίονες ανάρτησης) θα αποτελούνται από γαλβανισμένους κοχλίες αγκυρώσεως
και βραχίονες τύπου C. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία ανάρτησης θα είναι σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος ψευδοροφής και το πρότυπο DIN 18168 και θα έχουν
αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50021.
Οι αγκυρώσεις στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
προδιαγραφής. Τα φέροντα στοιχεία θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1. της παρούσης.
Τα στοιχεία ως προς την συμπεριφορά τους σε σεισμό θα πληρούν τις προϋποθέσεις του ΝΕΑΚ («Νέος
Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας»).
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Ψευδοροφή ινοτσιμεντοσανίδας

Η κατασκευή της ψευδοροφής πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που καθορίζονται στο πρότυπο DIN 18168
(μέρος 1: Απαιτήσεις κατασκευής).
4.5.1. Υλικά
Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι επίπεδος, από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με το πρότυπο
EN 13963: Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods -- Υλικά
σύνδεσης γυψοσανίδων. Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις. Η
επικάλυψη θα γίνεται με μονή, επίπεδη ή καμπύλη ινοτσιμεντοσανίδα πάχους 4, 6 και 8 mm, σύμφωνα με το
πρότυπο EN 12467: Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods - Επίπεδες πλάκες
ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.
Το υλικό μόνωσης για ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση ή και θερμομόνωση θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
πετροβάμβακα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18165-2, πάχους όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη
μελέτη. Το υλικό στοκαρίσματος αρμών θα είναι ειδικό για ινοτσιμεντοσανίδες. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί
αυτοκόλλητη δικτυωτή αντιαλκαλική ϋαλοταινία αρμού και κατάλληλο υλικό φινιρίσματος ή παρεμφερή υλικά.
Σημείωση: Όταν κάτω από πλάκα υπό επίχωση τοποθετείται ψευδοροφή από ινοτσιμεντοσανίδες
επικαλυμμένες με λιθοβάμβακα η παρουσία και μόνον αυτού δε μπορεί να καλύψει τις θερμομονωτικές
ανάγκες των υπογείων χώρων. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την μελέτη
θερμομόνωσης του κτιρίου.

4.6

Ειδικά τεμάχια

Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια, τα οποία θα παράγονται από τον κατασκευαστή της
οροφής ή θα διαμορφώνονται επί τόπου σύμφωνα με τη μελέτη. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά συστήματα
στερέωσης.
Η επιλογή των υλικών θα γίνεται κατά τρόπον ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές
αλληλεπιδράσεις όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά ή γαλβανικά φαινόμενα, κλπ.

4.7

Παραλαβή – Έλεγχος και αποδοχή υλικών

Τα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή
μη, σε ποσότητα που να επιτρέπει την ευχερή φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως
προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους
ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια
και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

4.8

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.
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Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί από αυτήν. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών ινοτσιμεντοσανίδας μπορούν να αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο μεταξύ
οροφής και ψευδοροφής συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

Επιπρόσθετα οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων κ.λπ.) θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η
διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Συνθήκες των επιφανειών

Η αναρτημένη ψευδοροφή θα εγκατασταθεί όπως δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. O χώρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εγκατασταθεί η οροφή θα
μελετηθούν και η εργασία δεν θα προχωρήσει μέχρις ότου διασφαλιστούν οι κάτωθι ικανοποιητικές
συνθήκες:
-

-

Η περιοχή να είναι ελεύθερη από άλλα συνεργεία που μπορεί να δυσχεράνουν την παραγωγικότητα της
εργασίας.
Η επάνω επιφάνεια να είναι καθαρή.
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Θα σημαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγμα με χρήση
διαβαθμισμένων προκτυπημένων γωνιακών διατομών που θα κρεμαστούν από την υποδομή ή θα
προσαρμοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραμμές του αρχικού πλέγματος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα ελεγχθούν για
την ευθυγράμμιση τους, με ανοχή 3 mm στα 3,7 m.

5.5

Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του συστήματος αναρτημένης ψευδοροφής θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις
του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια του προϊόντος. Κάθε άλλη εργασία πάνω από
την ψευδοροφή θα έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η εγκατάσταση της ψευδοροφής.
Εάν απαιτηθούν δραστηριότητες πάνω από την ψευδοροφή μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί
προσοχή για την παροχή πρόσβασης και διόδου για να αποφευχθεί η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε
τμήματος της ψευδοροφής. Σε περίπτωση που αυτό οφείλεται σε παράλειψη συγκεκριμένου συνεργείου, η
επιβάρυνση για την αποκατάσταση θα βαρύνει το συνεργείο αυτό.

5.6

Ψευδοροφή ινοτσιμεντοσανίδας

Η χάραξη της ψευδοροφής θα γίνεται περιμετρικά στους τοίχους με laser ή αλφαδολάστιχο και χρωστικό
νήμα (ράμμα). Η ανάρτηση των κυρίων οδηγών θα γίνεται με αναρτήρες ταχείας ανάρτησης ή αντιανεμικές
αναρτήσεις (σε αποστάσεις 100 cm για φορτίο μικρότερο από 0,15 kN/m2 και 65 cm για φορτίο μεγαλύτερο
από 0,15 kN/m2 και έως 0,30 kN/m2). Η στερέωση των αναρτήσεων στο δομικό στοιχείο από οπλισμένο
σκυρόδεμα θα γίνεται με καρφί οροφής ονομαστικής διαμέτρου DN 6mm.
Οι αποστάσεις των κυρίων και δευτερευόντων οδηγών, αν δεν φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια, θα είναι 120
και 50 cm αντίστοιχα. Οι δευτερεύοντες οδηγοί θα τοποθετούνται ανάμεσα στους κύριους οδηγούς και θα
συνδέονται στο ίδιο επίπεδο σταυρωτά με συνδετήρες X.
Στην περίπτωση ψευδοροφής με απαιτήσεις πυραντίστασης τα ελάσματα σύνδεσης θα κάμπτονται αν δε το
συνολικό φορτίο είναι μεγαλύτερο από 0,25 kN/m2 τα ελάσματα θα κάμπτονται και θα βιδώνονται με βίδες
διαστάσεων 3,5x9 mm2.
Στη συμβολή της ψευδοροφής με τα κατακόρυφα στοιχεία θα τοποθετηθεί τυποποιημένη διατομή
διαστάσεων 28x27x0,6mm ή ισοδύναμη. Οι ινοτσιμεντοσανίδες θα βιδώνονται προοδευτικά στον
αλφαδιασμένο σκελετό, από το ένα άκρο προς το άλλο ώστε να μην παραμορφώνονται.
Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης ινοτσιμεντοσανίδας, κάθε στρώση θα στερεώνεται αυτόνομα με
μετατεθειμένους τους αρμούς.
Οι ινοτσιμεντοσανίδες θα βιδώνονται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς σε αποστάσεις 20 cm. Στην
περίπτωση διπλής ινοτσιμεντοσανίδας, οι αποστάσεις βιδώματος θα είναι 60 cm για την πρώτη στρώση και
20 cm για την δεύτερη στρώση.
Οι βίδες θα διαπερνούν τη ινοτσιμεντοσανίδα κάθετα και θα εισχωρούν στους οδηγούς κατά τουλάχιστον 10
mm. Οι κεφαλές θα βυθίζονται κατά 1 mm από την επιφάνεια της ινοτσιμεντοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση
του βιδοδράπανου ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες θα
απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται με καινούργιες σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση.
Οι ινοτσιμεντοσανίδες μετά το τέλος της στερέωσης θα πρέπει να εφάπτονται τέλεια στο σκελετό στήριξης.
Θα υπάρχει πρόβλεψη για την διαμόρφωση των απαιτουμένων ανοιγμάτων για την ενσωμάτωση στην
ψευδοροφή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κ.λπ.
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Η αρμολόγηση και η επεξεργασία της τελικής επιφανείας θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή του συστήματος της ψευδοροφής, θα εκτελείται δε όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή
διαστολές των ινοτσιμεντοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο
τοποθέτησης. Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρμολόγησης δεν θα είναι μικρότερη από 5
0
C και θα διατηρείται σταθερή δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά την εκτέλεση της εργασίας.
Οι ινοτσιμεντοσανίδες πριν την αρμολόγηση θα ελέγχονται ώστε να είναι σταθερά βιδωμένες και να μην
εξέχουν οι κεφαλές των βιδών. Οι αρμοί θα ξεσκονίζονται και τυχόν εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές θα
επιδιορθώνονται με ειδικό υλικό αρμολόγησης για ινοτσιμεντοσανίδες. Για το στοκάρισμα των αρμών θα
χρησιμοποιηθεί υλικό αρμολόγησης ειδικό για ινοτσιμεντοσανίδες και αντιαλκαλική ϋαλοταινία ταινία αρμού.
Στα κομμένα άκρα των ινοτσιμεντοσανίδων, θα τοποθετείται πάντα ταινία αρμού.
Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής θα σπατουλάρεται με υλικό φινιρίσματος που συνιστά ο κατασκευαστής,
θα τρίβεται ελαφρά με τριβίδι και θα ξεσκονίζεται ώστε να είναι έτοιμη για τις εργασίες χρωματισμού, οι
οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οικίες προδιαγραφές.
Στις περιπτώσεις που το μήκος της ψευδοροφής είναι μεγαλύτερο των 15 m, θα προβλέπονται αρμοί
διαστολής στις αντίστοιχες περιοχές του φέροντος οργανισμού. Για τη διαμόρφωση "κούτελων", εσοχών
κ.λπ. θα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος κατασκευής με τα οριζόντια τμήματα, με κατάλληλη διαμόρφωση του
σκελετού. Τέλος οι θυρίδες επίσκεψης διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης θα είναι
από αλουμίνιο με πλήρως αφαιρούμενη θυρίδα, ασφαλισμένη με βραχίονες και αλυσίδες συγκράτησης.

5.7

Προστασία

Τμήματα που παρουσιάζουν ρωγμές, φουσκώματα, λακκουβίτσες και άλλα ελαττώματα θα απομακρύνονται
και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγματοποιείται όταν:
-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα

-

η θερμοκρασία και η υγρασία στο κτίριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη χρήση.

Επίσης, θα γίνουν προβλέψεις ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της εκτέλεσης των
εργασιών της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Κατά την αποθήκευση του, το πλέγμα θα προστατεύεται έναντι μόνιμων παραμορφώσεων και διάβρωσης.
Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Τεχνικά στοιχεία του συστήματος ψευδοροφής με ινοτσιμεντοσανίδες και θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο
στην Υπηρεσία για έγκριση, αρκετά νωρίτερα από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο φάκελλος των τεχνικών στοιχείων θα περιλαμβάνει:
-

-

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος, εγχειρίδιο εγκατάστασης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υλικού προς
τα ισχύοντα πρότυπα και οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
Εργοστασιακά σχέδια που θα δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαμβανομένων σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τομών, λεπτομερειών και συσχετισμών με άλλες
εργασίες.
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Αντισεισμικούς υπολογισμούς.
Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναμο πιστοποιητικό του συστήματος ποιοτικού
ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγμα 300 mm που θα δείχνει το τελείωμα των κύριων κατά μήκος και των εγκαρσίων
δοκών.
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Οι ανοχές θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 18201, DIN 18202, EN 13964.
Οι αποκλίσεις από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη των 5 mm, ελεγχόμενη με ευθύγραμμο κανόνα 4 m (αλφαδιασμένο).
Η απόκλιση ευθυγράμμισης των ορατών σκελετών θα έχει μέγιστη τιμή 2 mm σε μήκος 4 m.
Ο ορθογωνισμός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση.
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα 0,5 mm.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου

Η ψευδοροφή θα επιθεωρείται οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι:
-

-

7
7.1

Τα στοιχεία της ψευδοροφής που χρησιμοποιούνται ταιριάζουν με τις εγκεκριμένες υποβολές υλικών.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής. Δε θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση πριν δοθεί εντολή από την Υπηρεσία
που να πιστοποιεί/ επιβεβαιώνει ότι όλες οι άλλες εργασίες πάνω από την ψευδοροφή έχουν σωστά
ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Δεν θα επιτραπεί αποξήλωση μετά την εγκατάσταση.
Η εργασία έχει πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι ανοχές της εγκατάστασης είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της παρούσας
προδιαγραφής.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη υλικά και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ψευροροφής, με βάση το πάχος των
ινοτσιμεντοσανίδων, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Ο σκελετός ανάρτησης της ψευροροφής από γαλβανισμένα ελάσματα κλπ, είτε επιμετράται ιδιαίτέρως σε
χιλιόγραμμα ή τετραγωνικά μέτρα, είτε θεωρείται ανηγμένος στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια της
ψευδοροφής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
x

ΦΕΚ 613/Β/12.10.92

x

DIN 18165-2 Fibre insulating building materials - Part 2: Impact sound insulating materials. -Ινώδη μονωτικά δομικά υλικά. Μέρος 2: Ηχομονωτικά υλικά για ήχο προερχόμενο από κρούσεις
Ινώδη μονωτικά δομικά υλικά

x

DIN 18201
Tolerances in building - Terminology, principles, application, testing -- Ανοχές στα
κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρμογές, δοκιμές

x

DIN 18202
Dimensional tolerances in building construction - Buildings. -- Ανοχές διαστάσεων στα
κτιριακά έργα - Κτίρια

x

DIN 50021
Spray tests with different sodium chloride solutions. - Δοκιμές ψεκασμού με διαλύματα
χλωριούχου νατρίου. Αντοχή επίστρωσης στη διάβρωση

x

DIN 67530
Reflectometer as a means for gloss assessment of plane surfaces of paint coatings
and plastics -- Προσδιορισμός στιλπνότητας επιφανειών χρωματισμών και πλαστικών με χρήση
ρεφλεκτομέτρου (ανακλασιμέτρου)

Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας (ΝΕΑΚ).
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HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ξύλινα κουφώματα
Wooden windows and doors

Κλάση τιμολόγησης: 11
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0801-00 «Ξύλινα κουφώματα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ξύλινα κουφώματα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων
για τα υλικά και κατασκευή ή προμήθεια των ξύλινων κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα και παρόμοια) από
φυσική ξυλεία ή παράγωγα ξύλου.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη καθώς και οι απαιτήσεις αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας,
αντίστασης σε ανεμοπίεση, μηχανικές αντοχές, πυραντίσταση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, των ξύλινων
κουφωμάτων αποτελούν αντικείμενο της μελέτης ή /και της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 E3

Quality Management Systems – Requirements
διαχείρισης
της ποιότητας – Απαιτήσεις

-

Συστήματα

BS 1186

Timber for and workmanship in joinery. Specification for wood trim and
its fixing

BS 1203

Hot-setting phenolic and aminoplastic wood adhesives. Classification
and test method

BS 1204

Specification for type MR phenolic and aminoplastic synthetic resin
adhesives for wood

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.
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ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά κατασκευής – κριτήρια αποδοχής

Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ποικιλία υλικών με βάση τη φυσική ξυλεία, παράγωγα αυτής ή /και
συνθετικά υλικά. Συνήθως δε χρησιμοποιούνται συνδυασμοί όλων των ανωτέρω υλικών για την κατασκευή
των επιμέρους στοιχείων τους.
Τα υλικά εμφανίζουν ευρεία διακύμανση ως προς τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα, την αντοχή στο χρόνο,
αλλά και το κόστος. Οι απαιτήσεις για την χρησιμοποιούμενη ξυλεία καθορίζονται στη μελέτη του έργου.
Παρατίθενται στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία συνήθως υλικών και οι απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν κατά περίπτωση (ελάχιστες απαιτήσεις, κριτήρια αποδοχής).

4.1 Ξυλεία
4.1.1 Ομοιομορφία υλικού
Οι κατασκευές που παραδίδονται με διαφανείς επιστρώσεις (βερνίκια) θα αποτελούνται στο σύνολο τους
από τον αυτό τύπο ξυλείας. Διαφορετικοί τύποι ξυλείας επιτρέπονται μόνο στα κουφώματα που θα
καλυφθούν με αδιαφανή υλικά (χρώματα) με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν την τελική τους εμφάνιση
(των χρωμάτων).
Σε περίπτωση που πρόκειται να βαφούν τα κουφώματα, θα πρέπει να αποφεύγονται τα είδη ξύλων που
δύσκολα ασταρώνονται και βάφονται όπως ενδεικτικά το OREGON PAIN, και τα τροπικά ξύλα AFTELIA και
το IPOCO.
4.1.2 Περιεχόμενη υγρασία
Η αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία οδηγεί σε παραμορφώσεις της κατασκευής (σκέβρωμα).
Για το λόγο αυτό η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει ξηρανθεί είτε στον αέρα είτε με
κατάλληλη θέρμανση σε κλίβανο.
4.1.3 Ρόζοι
Στα στοιχεία των κατασκευών που πρόκειται να βερνικωθούν επιτρέπονται μόνον ενδιάμεσοι νωποί ρόζοι
ενσωματωμένοι συμπαγώς στο ξύλο, με διάμετρο έως 6 mm και σε πυκνότητα έως δύο ανά μέτρο μήκους,
του στοιχείου.
Στα στοιχεία που προβλέπεται να χρωματιστούν επιτρέπεται να υπάρχουν ρόζοι, με την προϋπόθεση η
τελική επιφάνεια να μη φέρει ίχνη τους (επαρκές στοκάρισμα).
4.1.4 Θήλακες με ρετσίνι, σομφό ξύλο, λειψάδες, εμφανής εντεριώνη
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Μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνον σε αφανείς επιφάνειες (εσωτερικά στοιχεία) με την προϋπόθεση ότι θα
γίνει σχετική επεξεργασία (ξύσιμο, εμποτισμός, στοκάρισμα) και θα ακολουθήσει αδιαφανής βαφή και ότι η
έκτασή τους θα είναι περιορισμένη.
4.1.5 Προσβολές μυκήτων ή εντόμων
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).
3.1.6 Στρεβλώσεις
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).

4.2 Κόντρα πλακέ (plywood)
Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α)

Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και το νερό (WBP), κατάλληλα και για εξωτερικούς χώρους.

β)

Ανθεκτικά στην υγρασία (MS), κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και χώρους με αυξημένη υγρασία.

γ)

Συνήθη (ΙΝΤ), κατάλληλα μόνον για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.

Απαιτήσεις επιφανειακού τελειώματος:
α)

Εμφανής πλευρά χωρίς κανένα ελάττωμα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα) για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βερνικωθούν.

β)

Εμφανής πλευρά με διορθωμένα ελαττώματα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα) για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βαφούν.

4.3 Μοριοσανιδες (chipboards - νοβοπάν)
Οι μοριοσανίδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον σε στοιχεία κατασκευών εσωτερικού χώρου.
Το ειδικό βάρος τους θα είναι τουλάχιστον 500 kg/m3 και το πάχος τους τουλάχιστον 8 mm.
Η επιφάνειά τους θα είναι λεία (συγκέντρωση λεπτών διαβαθμισμένων «μορίων» στην επιφάνεια) και το
συγκολλητικό μέσο ανθεκτικό στην υγρασία (τύπος WBR κατά BS 5669 ή ισοδύναμος).
Οι μοριοσανίδες μπορούν να φέρουν επιστρώσεις στη μία ή /και στις δύο πλευρές διαμορφωμένες στο
εργοστάσιο:
-

καπλαμάδες διαφόρων τύπων.

-

φύλλο μελαμίνης (διάφορες αποχρώσεις).

-

επίστρωση συνθετικών ρητινών (διάφορες αποχρώσεις).

4.4 Ινοσανίδες (Fibreboard)
Οι ινοσανίδες είναι κατάλληλες μόνον για κατασκευές εσωτερικών χώρων. Αποτελούνται από λεπτές ίνες
ξύλου συγκολλημένες εν θερμώ υπό πίεση με κόλλες βάσεως φορμαλδεύδης. Διακρίνονται σε ινοσανίδες
μέσης πυκνότητας (MDF), από 550 έως 800 kg/m3 και ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας (HDF), από 800 έως
1300 kg/m3. Συνήθως χρησιμοποιούνται ινοσανίδες MDF, (medium density Fiberboards).
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4.5 Καπλαμάδες
Θα είναι ελάχιστου πάχους 0,6 mm.

4.6 Συνδετικά μέσα
Χρησιμοποιούνται συνήθως τα ακόλουθα συνδετικά μέσα:
x

Καρφιά με διαμόρφωση και μέγεθος ανάλογα του πάχους των στοιχείων κατασκευής.
Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

x

Ξυλόβιδες και βίδες κατάλληλες για μοριοσανίδες και ινοσανίδες, μεγέθους αναλόγου του πάχους του
στοιχείου.
Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ ή να
αποτελούνται από φωσφορούχο ορείχαλκο.

x

Ξυλουργικές κόλλες σύμφωνα με τα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204.
Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και το
νερό (WBP), λ.χ. με βασικά συστατικά ρεζορσινόλη - φορμαλδεϊδη ή φαινόλη - φορμαλδεϊδη.
Για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου με υγρασία, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στην υγρασία (MR),
π.χ. ουρία - φορμαλδεϊδης ή μελαμίνης - φορμαλδεϊδης.

Τα μεταλλικά στηρίγματα και ειδικά τεμάχια θα είναι:
x

Από γαλβανισμένα εν θερμώ τεμάχια χαλύβδινων διατομών πάχους τουλάχιστον 2 mm, τυποποιημένα,
βιομηχανικής προέλευσης.

x

Βύσματα χημικά ή εκτονούμενα από τον τρέχοντα κατάλογο πιστοποιημένου κατασκευαστή, ανθεκτικά
στην σκουριά και την διάβρωση με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής που
θα στηρίξει. Τα βύσματα θα προέρχονται από κατασκευασμένο οίκο με πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN
ISO 9001 Ε3.

4.7 Ελαστικά παρεμβύσματα – μαστίχες σφράγισης

5

x

Ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων, ειδικά διαμορφωμένα
από μαλακό PVC ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer: συνθετικό ελαστικό).

x

Μαστίχες σφράγισης αρμών

x

Ενός συστατικού ακρυλικές μαστίχες για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.
Ενός συστατικού σιλικόνης ή πολυουρεθάνης για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου.

Μέθοδος κατασκευής /εγκατάστασης - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Καθορισμός ποιοτικών απαιτήσεων υλικών κατασκευής
Όλα τα υλικά κατασκευής των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου και
τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
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x

Ξυλεία: καθορισμός τύπου και είδους ξυλείας καθώς και χώρα προέλευσης.

x

Κόντρα πλακέ: καθορισμός πάχους, αριθμού φύλλων, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας
επιφανειών.

x

Μοριοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας /τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.

x

Ινοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, κατηγορίας (MDF ή HDF) και ποιότητας /τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.

x

Καπλαμάδες: καθορισμός πάχους, τύπου ξυλείας και χώρας προέλευσης.

x

Φαινοπλαστικά φύλλα: καθορισμός υφής, πάχους, χρώματος, παραγωγή /πιστοποιητικά σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 438.

5.2 Παραλαβή – έλεγχος και αποδοχή των υλικών /στοιχείων κατασκευών
Τα προσκομιζόμενα υλικά ή /και στοιχεία των κατασκευών θα ελέγχονται, προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις
συμβατικές απαιτήσεις και τότε μόνον θα γίνονται αποδεκτά προς ενσωμάτωσή /συναρμολόγηση
/τοποθέτηση.

5.3 Αποθήκευση των υλικών
Μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο υλικά ή έτοιμα στοιχεία των κουφωμάτων θα αποθηκεύονται, μέχρι
την ενσωμάτωση /συναρμολόγησή τους σε χώρους προστατευμένους, με υγρασία που δεν θα υπερβαίνει το
70%.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα θα φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να
ενσωματωθούν στις κατασκευές.
Τα έτοιμα στοιχεία των κατασκευών θα φέρουν προστατευτικό περιτύλιγμα από χαρτόνι, χαρτί οντουλέ ή
πλαστικά φύλλα με αεροκυψέλες για την προστασία τους από εκδορές ή χτυπήματα.
Στοιχεία κατασκευών ή υλικά που υφίστανται φθορά κατά την αποθήκευση και τους κάθε είδους χειρισμούς
τους και πλάγιες μεταφορές εντός εργοταξίου δεν θα γίνονται αποδεκτά προς χρήση /τοποθέτηση και θα
αντικαθίστανται με επιβάρυνση του Αναδόχου.

5.4 Κατασκευή - τοποθέτηση
-

Τα στοιχεία των κουφωμάτων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Στο εργοτάξιο
θα εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης από ειδικευμένο προσωπικό του
κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση έμπειρου τεχνικού του.

-

Το συνεργείο συναρμολόγησης /τοποθέτησης θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία χειρός,
ηλεκτροεργαλεία και βοηθητικό εξοπλισμό για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

-

Το προσωπικό του συνεργείου θα συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής του
εργοταξίου και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), που
προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου.

-

Ο επί τόπου τεχνικός υπεύθυνος του κατασκευαστή θα συμμορφώνεται προς τις εντολές της
Επίβλεψης.

-

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την τοποθέτηση δείγματος πλήρους τυπικού στοιχείου του
κουφώματος προς έλεγχο και αξιολόγηση και στη συνέχεια να δώσει εντολή για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών.
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5.5 Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών
Τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία, όπως κάσες, ψευτόκασες, σταθερά πλαίσια, θα
τοποθετούνται συγχρόνως με την εκτέλεση των εργασιών αυτών για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης και
συναρμογής τους.
Τα κινητά μέρη και τα στοιχεία των τελειωμάτων θα τοποθετούνται με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης
επιχρισμάτων, χυτών δαπέδων, επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα κλπ. και αφού
έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί των τοίχων και έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες των κτιρίων. Εάν
προβλέπεται η εκ των υστέρων εκτέλεση εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις τελικές
επιφάνειες, όλες οι εκτιθέμενες επιφάνειες θα επικαλύπτονται με προστατευτικά φύλλα από χαρτί ή
πλαστικό.

5.6 Κατασκευαστικές απαιτήσεις - ανοχές
5.6.1 Γενικά
Οι ανοχές διαστάσεων καθορίζονται σε ± 1,0 mm, εν σχέση με τις διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών.
Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα των επί μέρους στοιχείων κλπ. θα γίνεται με κατάλληλα
ξυλουργικά μηχανήματα, ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται στα σχέδια, χωρίς
ελαττώματα. Οι οπές, τόρμοι, εντορμίες και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (και
όχι με το χέρι). Οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται θα περνούν με ακρίβεια και κάθετα στις
επιφάνειες.
Οι κόλλες θα εφαρμόζεται με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους και
τυχόν υπερχειλίσεις θα καθαρίζονται εγκαίρως.
Οι τελικές επιφάνειες των στοιχείων θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα (ίχνη από
γυαλοχάρτισμα, λεκέδες, λειψάδες κ.λπ.) που μπορεί να αφήσουν ίχνη μετά την εφαρμογή του
προβλεπόμενου τελειώματος (βερνίκωμα, χρωματισμός κλπ).
Οι ακμές των ευπαθών υλικών και εκείνων που το τελείωμά τους είναι ευτελές εκ κατασκευής (π.χ.
μοριοσανίδες) θα εγκιβωτίζονται σε πατούρες ή θα καλύπτονται με συγκόλληση λωρίδων από φυσικό ξύλο
(πηχάκια) ή θερμοκόλληση πλαστικών ταινιών ελάχιστου πάχους 2,0 mm.
Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δε θα καρφώνονται ή θα βιδώνονται απ’ ευθείας, αλλά αφού προηγουμένως
διανοιχθεί οπή με δράπανο.
Πριν από την οριστικοποίηση των συνδέσεων ή στηρίξεων (τελική σύσφιξη) θα ευθυγραμμίζονται και θα
«αλφαδιάζονται» όλα τα στοιχεία της κατασκευής.
5.6.2 Κάσες και σταθερά πλαίσια
Οι κάσες και τα σταθερά πλαίσια θα στερεώνονται με τρία (3) στηρίγματα ανά ορθοστάτη, κατασκευασμένα
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα ενδεικτικών διαστάσεων 2 x 30 mm. Ο κορμός των ελασμάτων θα
βιδώνεται με δύο γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην κάσα ή το πλαίσιο και η προεξοχή τους θα πακτώνεται με
τσιμεντοκονίαμα σε φωληές ανοιγμένες στην τοιχοποιία.
Στις περιπτώσεις κουφωμάτων με περισσότερα του ενός φύλλα, θα τοποθετούνται στηρίγματα και στο
πανωκάσι (τουλάχιστο ένα στο μέσον).
Μέχρι την πήξη του κονιάματος πάκτωσης των στηριγμάτων στις φωλιές, οι κάσσες και τα πλαίσια θα
παραμένουν σταθεροποιημένα με συνδέσμους ακαμψίας.
Ο αρμός μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας θα σφραγίζεται επιμελώς με εισπίεση αφρώδους πολυουρεθάνης ή
άλλου υλικού πληρώσεως της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Μετά την στερεοποίηση του υλικού πληρώσεως θα
αποκόπτονται τυχόν υπερχειλίσεις και ο σφραγισμένος αρμός θα καλύπτεται με το επίχρισμα του τοίχου.
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Τυχόν προβλεπόμενα αρμοκάλυπτρα (περβάζια) θα εφαρμόζονται αφού στεγνώσουν πλήρως τα
επιχρίσματα.
Με την ολοκλήρωση της πήξης του επιχρίσματος, ο αρμός ασταρώνεται και σφραγίζεται με μαστίχη
σιλικόνης ενός συστατικού και καλύπτεται με επίπεδο ξύλινο αρμοκάλυπτρο (περβάζι) από ξύλο 12 x 50 mm
καρφωτό ανά 400 mm περίπου στην κάσα από όλες τις πλευρές ή από ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 25 x 25
mm (γωνιακός αρμός).
Στα κουφώματα με ποδιά, το κατωκάσι θα είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε η ποδιά να περνάει τουλάχιστον
κάτω από το 1/3 του πλάτους του και να σχηματίζει σκοτία 7x7 mm για την προστασία της μαστίχης
σφράγισης. Η σφράγιση θα γίνεται με μαστίχη σιλικόνης όπως πιο πάνω.
Οι κάσσες και τα σταθερά πλαίσια θα φέρουν προδιαμορφωμένες (στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή)
υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς και λοιπών εξαρτημάτων. Απαγορεύεται η διάνοιξη των εγκοπών
/υποδοχών επί τόπου του Έργου.
5.6.3 Φύλλα
Οι κάσσες, τα πλαίσια και τα αντίστοιχα φύλλα θα φέρουν κατάλληλη σήμανση ώστε να μπορούν να
αντιστοιχηθούν μονοσήμαντα. Τα φύλλα θα τοποθετούνται αφού δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας και θα
ρυθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες ανοχές του κατασκευαστή και να λειτουργούν
ανεμπόδιστα και αθόρυβα.
5.6.4 Παρεμβύσματα στεγανότητας
Τα προβλεπόμενα παρεμβύσματα στεγανότητας (τσιμούχες, λάστιχα), εφ’ όσον προβλέπονται θα
τοποθετούνται στις υποδοχές τους μετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως χρωματισμών και αφού έχουν
στεγνώσει τελείως τα χρώματα.
Οι υποδοχές τους θα καθαρίζονται επιμελώς από τυχόν ίχνη χρωματισμού ή άλλων ρύπων.
Στις γωνίες και στις θέσεις ματίσεων τα παρεμβύσματα θα «μισοκόβονται» (κατά μήκος τομή στο ήμισυ του
πάχους) και θα συγκολλούνται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια τους και να επιτυγχάνεται η
προβλεπόμενη στεγανότητα.
5.6.5 Μηχανισμοί λειτουργίας – πλάκες προστασίας
Θα τοποθετούνται τελευταίοι, αφού έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, στερέωση και ρύθμιση όλων των
υπολοίπων στοιχείων, ώστε να ρυθμιστούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών τους.

5.7 Λειτουργικές απαιτήσεις
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή /και την Τεχνική Περιγραφή των
εργασιών έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
5.7.1 Κάσες – Ψευτόκασες
α)

Κάσα (εσωτερική ή εξωτερική)
-

Από ολόσωμα ή κολλητά κομμάτια φυσικού ξύλου.

-

Ένωση κομματιών με finger joints (κατά προτίμηση στην ένωση τα νερά να είναι περίπου
ισομεγέθη).

-

Ελάχιστη διατομή κάσας από φυσικό ξύλο 50x90 mm ή για δρομικό τοίχο 50x140 mm

-

Ελάχιστη πατούρα υποδοχής φύλλου 15x40 mm. Πρόβλεψη για ελαστικό παρέμβυσμα.
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Ενδιάμεσο κατακόρυφο ή οριζόντιο από την ίδια διατομή με την ελάχιστη πατούρα διαμορφωμένη
και στις δύο πλευρές.

-

Ανωκάσι, μπόγια και ενδιάμεσα συνδεδεμένα με ξυλοσυνδέσεις, κόλλα και κάρφωμα.

-

Στις άνω γωνίες και κάτω, αφαιρούμενοι σύνδεσμοι ακαμψίας.

-

Υποδοχή για κλειδαριά από το εργοστάσιο ή το εργαστήριο ανοιγμένη με μηχανή. Άξων στο 1,05 m
από την στάθμη τελικού δαπέδου (Τ.Π.).

-

Υποδοχές για 3 στροφείς από τα άκρα, άνω 20 εκ. κάτω 25 εκ. και ο τρίτος ακριβώς ανάμεσα.

-

Στηρίγματα σε μονόφυλλες και στα δύο μπόγια από ένα στήριγμα να αντιστοιχεί σε κάθε στροφέα.

-

Ενός και μισού φύλλου και δίφυλλες ως άνω και ένα στο ανωκάσι να αντιστοιχεί στον σύρτη.

-

Όλες οι κάσες στην εξωτερική πλευρά (προς τον τοίχο) από ένα ποταμό 5x5 mm στα 10 χιλ. από την
άκρη για το κορδόνι στεγάνωσης.
Κατωκάσι:

-

Σε σταθερά υαλοστάσια χωρίς εξώφυλλα και σε κάσες θυρών, φρεάτων εγκαταστάσεων, θα είναι
όπως και η υπόλοιπη κάσα.

-

Σε κάσες εξωστοθυρών μπορεί να κατασκευαστεί κατωκάσι για την βελτίωση της στεγανότητας (νερό
– αέρας). Το σχήμα εξαρτάται από το αν υπάρχουν εξώφυλλα ή όχι.

-

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συνιστάται η χρήση τυποποιημένου βιομηχανικά παραγόμενου
μεταλλικού στοιχείου, το οποίο δεν πρέπει να εξέχει από το δάπεδο περισσότερο από 6 mm.

γ)

Κάσες παλινδρομικών θυρών (αλέ-ρετούρ)
-

δ)
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β)

ε)
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Οι κάσες των ανοιγμένων θυρών χωρίς την πατούρα αλλά με πρόσθετο κομμάτι ξύλου 35x45 mm,
τοποθετημένο με κόλλα και βίδες σε αξονικά κατασκευασμένη εσοχή 15x45 mm στα μπόγια της
κάσας μόνον.
Κάσες συρόμενων θυρών

-

Φανερή συρόμενη (αναρτημένη)

-

Ως οι κάσες των ανοιγόμενων θυρών, χωρίς την πατούρα, αλλά με προσθήκη ξύλου 50x60 mm στο
ανωκάσι για την ανάρτηση του μηχανισμού κύλισης και στο μπόϊ της κλειδαριάς για την επαφή με το
φύλλο. Άλλες προσθήκες για την κάλυψη του μηχανισμού ανάρτησης και την επίτευξη στεγανότητας
πρέπει να προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

-

Κρυφή συρόμενη (αναρτημένη)

-

Συνιστάται η κατασκευή διμερούς κάσας από ένα σταθερό τμήμα όμοιο με την κάσα φανερής
συρόμενης και ένα αφαιρούμενο τμήμα περίπου συμμετρικό με το προηγούμενο, το οποίο βιδώνεται
πάνω στο σταθερό τμήμα με βίδες που καλύπτουν τα περβάζια.

-

Για την επίτευξη άρτιας συναρμογής, συνιστάται να προβλέπονται από 2 ανά στοιχείο σταθερές
καβίλιες ή κινησιά μεταξύ των δύο τμημάτων, συνεχής σε όλα τα στοιχεία (μπόγια και ανώφλι) της
κάσας, ώστε τα κομμάτια της κάσας να κουμπώνουν ακριβώς
Ψευτόκασες
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-

Ορίζουν το άνοιγμα και μπορούν να αποτελέσουν υποδομή για την στήριξη κασών από φυσικό ξύλο
που θα βερνικωθεί.

-

Εφ’ όσον αφαιρεθούν, επιτρέπεται να κατασκευασθούν από γενικής χρήσης μοριοσανίδα πάχους 25
mm τουλάχιστον.

-

Εφ’ όσον παραμείνουν πρέπει να κατασκευασθούν από εμποτισμένο φυσικό ξύλο πάχους 22 mm,
χωρίς άλλες απαιτήσεις ποιότητας πλην της άρτιας στήριξής τους και της ακριβούς
διαστασιολόγησής τους.

5.7.2

Θυρόφυλλα (βλέπε παράρτημα)

5.7.2.1 Θυρόφυλλο μονό με ή χωρίς πατούρα
Ελάχιστο πάχος 45 mm ανοχή + 1 mm.
Ανοχή σε σχέση με την κάσα και το τελικό δάπεδο 3 mm ± 0,5 mm.
Με πατούρα. Ελάχιστη πατούρα 13x30 mm (προσοχή να χωρά κλειδαριά χωνευτή).
Απόλυτη αντιστοιχία στροφέων και κλειδαριάς (όχι ανοχές).
Υποδοχές στροφέων και κλειδαριάς που κατασκευάζονται με μηχανή.
5.7.2.2 Θυρόφυλλα 1 ½ και δίφυλλα
Σε σχέση με την κάσα και το δάπεδο ως άνω.
Μεταξύ φύλλων 3 mm ± 0,5 mm.
Μεταξύ τους απλή πατούρα 13x30 mm στο φύλλο με την κλειδαριά και η αντίστοιχη στο φύλλο με τον σύρτη
(προσοχή να χωρά η κλειδαριά και οι σύρτες στο βάθος της πατούρας).
Σύρτης άνω και κάτω με κρυφό ή φανερό (για διαφυγή ενοίκων) μηχανισμό χειρισμού. (Βλ. σχετική ΕΛΟΤ
ΤΠ).
α)

Φύλλα πρεσσαριστά:

(όχι πυραντίσταση, όχι μόνωση, όχι βαλιστική) μόνον στο εσωτερικό του κτιρίου.
Σκελετός πλαίσιο με ή χωρίς ενδιάμεσο.
Δύο κομμάτια 32x65 mm στα μπόγια και πάνω 4 κομμάτια 32x65 mm κάτω ενδιάμεσο εφ’ όσον απαιτείται
από 2 κομμάτια 32x65 mm ενωμένα μεταξύ τους με μισοχαρακτά άκρα.
Γέμισμα:

1) πλάκες λιθοβάμβακα των 50 kg/m³
2) μισοχαρακτά πηχάκια 32x8 mm ώστε να σχηματίσουν κυψέλες 50x50 mm
3) χαρτόνι που σχηματίζει κυψέλες 25x25 mm
4) ροκανίδι (σπείρες) σε επαφή μεταξύ τους

Κλείσιμο από κάθε πλευρά:
-

Ενιαίο φύλλο κόντρα πλακέ 5 mm με ή χωρίς καπλαμά, με ή χωρίς φορμάϊκα
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-

Ενιαίο φύλλο MDF 6 mm λείο ή εγχάρακτο 8 mm

-

Ποιότης καπλαμά για βερνικωμένο κούφωμα, χωρίς κανένα ελάττωμα

-

Ποιότης κόντρα πλακέ διορθωμένο για κούφωμα

-

Περιμετρικό πηχάκι δυνητικά 45x25 mm, όπου και η τυχόν πατούρα.

©

ΕΛΟΤ

Φεγγίτες – άνοιγμα για περσίδες σχηματίζεται με σκελετό 32x65 mm γύρω-γύρω.
Πηχάκι συγκράτησης υαλοπίνακα, ώστε να προκύπτει πατούρα υποδοχής του υαλοπίνακα βάθους 10 mm
τουλάχιστον.
Σε φεγγίτες και ανοίγματα για περσίδες, πλάγια μπόγια και πάνω, ελάχιστο πλάτος 125 mm χωρίς την
πατούρα, κάτω 250 mm.
Υαλοπίνακας τρίπλεξ 2x4 mm + 1 m ή οπλισμένος.
Περσίδες ξύλινες ή αλουμινίου τυποποιημένες.
β)

Φύλλα εσωτερικά – εξωτερικά περαστά:

(ταμπλαδωτά, χωρίς πυραντίσταση, ηχομόνωση, βαλιστική αντοχή)
Πλαίσιο:
Μπόγια, άνω και ενδιάμεσα 45x125 mm, κάτω δύο τεμάχια 45x125 mm ενωμένα με finger joints.
Σύνδεση πλαισίου με μόρσα και σφήνες. Πατούρα υαλοπίνακα και υαλοπίνακας ως άνω.
Βάθος κινησιάς υποδοχής ταμπλά 15 mm τουλάχιστον.
Ταμπλάδες:
Για εσωτερικές θύρες:
1) επίπεδο κόντρα πλακέ 9 mm στις βερνικωμένες με καπλαμά χωρίς ελαττώματα από τις δύο μεριές,
κόντρα πλακέ με διορθωμένα ελαττώματα στις χρωματιζόμενες, κόντρα πλακέ χωρίς διορθώσεις για
φορμάϊκα και από τις δύο πλευρές
2)

αντί κόντρα πλακέ ως άνω, μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 16 mm

3)

απλό MDF 16 mm, εγχάρακτο MDF 22 mm τουλάχιστον

Για εσωτερικές και εξωτερικές:
1) φυσικό ξύλο κομμάτια 20x80 mm ενωμένα μεταξύ τους με finger joints, εγχάρακτα ή με εργαλείο
στην περίμετρο
2) φυσικό ξύλο τρία κομμάτια στο πάχος 12x80 mm σταυρωτά και κολλημένα μεταξύ τους εγχάρακτα
ή με εργαλείο στην περίμετρο.
Σε εξωτερικές πόρτες προς τα έξω κάτω, θα τοποθετείται ολόσωμος νεροχύτης 50x50 mm μέσα σε κινησιά
λοξή ή λοξή πατούρα 13x50 mm κατά προτίμηση βιδωτός με 4 τουλάχιστον βίδες. Ο νεροχύτης από κάτω θα
έχει ποταμό 5x5 mm τουλάχιστον.
γ)

Εσωτερικά – εξωτερικά καρφωτά

Τραβέρσες 25x125 mm που αντιστοιχούν στους στροφείς και από μία αντιρρήδα 25x125 mm, Σανίδες
35x125 mm με τόρμο και εντορμία, κατακόρυφες καρφωμένες στην εντορμία σε τρεις στερεωμένες μεταξύ
των τραβερσών με ξυλοσύνδεση έτσι ώστε το κάτω άκρο κάθε αντιρρήδας να αντιστοιχεί σε στροφέα.
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Οι αντιρρήδες θα βιδωθούν στις κατακόρυφες σανίδες με δύο φρεζαριστές βίδες ανά σανίδα.
δ)

Φύλλα παλινδρομικών θυρών (αλέ-ρετούρ)

Οι παλινδρομικές θύρες δεν παρέχουν πλήρη στεγανότητα αέρα, νερών, ήχου, φωτιάς κλπ., κατά συνέπεια
τοποθετούνται εκεί όπου απαιτείται μόνον οπτικός και κυκλοφορικός φραγμός.
Τα φύλλα μπορούν να είναι είτε πρεσσαριστά (παρ. 5.7.2.α), είτε περαστά (παρ. 5.7.2.β).
Συνιστάται να προτιμώνται φύλλα με υάλινο φεγγίτη, ώστε ο χρήστης της μίας πλευράς να αντιλαμβάνεται
τον χρήστη της άλλης πλευράς, εκτός αν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση μονόδρομης κυκλοφορίας στο κτίριο.
ε)

Φύλλα συρόμενων φανερών και κρυφών θυρών

Οι συρόμενες θύρες δεν παρέχουν πλήρη στεγανότητα αέρα, νερών, ήχου, φωτιάς κλπ., εκτός αν
εφοδιαστούν με ειδικό μηχανισμό επικάθησης.
Επίσης οι συρόμενες θύρες δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε οδούς διαφυγής, εκτός αν εφοδιαστούν με
μηχανισμό μετατροπής τους σε ανοιγόμενες σε περίπτωση πανικού (μόνον οι φανερές έχουν αυτή τη
δυνατότητα).
Τα φύλλα μπορούν να είναι είτε πρεσσαριστά (παρ. 5.7.2.α), είτε περαστά (παρ. 5.7.2.β).
5.7.3 Σταθερά υαλοστάσια
Κάσες με κατωκάσια με ή χωρίς ενδιάμεσα μπορούν να δεχθούν οποιοδήποτε τύπο υαλοπίνακα.
Η συγκράτηση του υαλοπίνακα θα εξασφαλίζεται με καρφωτά ή βιδωτά πηχάκια 15x20 mm τουλάχιστον την
διαμορφωμένη πατούρα, η οποία πρέπει να είναι στραμμένη προς το μέρος του ασφαλέστερου χώρου.
Εξωτερικά υαλοστάσια πρέπει να έχουν το κατωκάσι λοξό για την απορροή ομβρίων και διαμορφωμένο έτσι,
ώστε η σφράγιση με την ποδιά για στεγανοποίηση να γίνεται μέσα σε σκοτία 7x7 mm που προστατεύει το
σφραγιστικό υλικό.
Παράθεση πλαισίων ενωμένων μεταξύ τους με συνεχή κινησόπηχη στις κινησίες που ήδη είναι
διαμορφωμένες, μπορούν να αποτελέσουν ένα μεγαλύτερο υαλοστάσιο.
Είναι δυνατό στο άλλο άκρο του πλαισίου να κατασκευαστεί πατούρα τουλάχιστον 20x7 mm για την
υποδοχή μεταλλικού κιγκλιδώματος ασφαλείας από περιμετρική λάμα 20x5 mm και ενδιάμεσα με σχέδιο κατ’
επιλογή. Το μεταλλικό πλαίσιο θα προσκομιστεί με δύο επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας και θα
βιδώνεται με γαλβανισμένες βίδες αντίστοιχα προς τα σημεία στήριξης και επιπλέον μία ανάμεσα.
5.7.4 Ανοιγόμενα παράθυρα και εξωστόθυρες
α)
Κάσες
Πλήρες πλαίσιο (τετράξυλο).
Ελάχιστη διατομή 90x90 mm.
Ελάχιστη πατούρα για το εσώφυλλο 15x30 mm με ανεμοπαγίδα στα μπόγια και το πανωκάσι, και το
εξώφυλλο 15x30 mm, στα ενδιάμεσα αντίστοιχες πατούρες και από τις δύο πλευρές.
Κατωκάσι χωρίς πατούρα για το εξώφυλλο, αλλά με νεροσυλλέκτη και μία τουλάχιστον οπή αποστράγγισης
και σκοτία 7x7 mm για την σφράγιση. Στα οριζόντια ενδιάμεσα νεροσυλλέκτης ως άνω και νεροχύτης. Όλα τα
ξύλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με κανονικές ξυλοσυνδέσεις.
Το κατωκάσι στις κάσες θα έχει πατούρα για συγκέντρωση νερού και αποστράγγισή του, ώστε να
εμποδίζεται να διαπεράσει στο εσωτερικό και να διαποτίσει το ξύλο και την ποδιά ή πρόσθετο εξωτερικό
αυλάκι (βλ. σχήματα 1 έως 4 Παραρτήματος).
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Εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται ανεμοπαγίδα, θα κατασκευάζεται υποδοχή στην οποία θα τοποθετείται
παρέμβυσμα στεγανότητας και στις τέσσαρες πλευρές.
Υποδοχές για στροφείς:
-

σε κάσες ύψους έως 1,30 m, δύο στροφείς ανά φύλλο άνω 200 mm και κάτω 250 mm από τα άκρα

-

σε κάσες ύψους έως 2,40 m, τρεις στροφείς όπως και οι θύρες (βλ. παρ. 5.7.1)

Στήριξη: από ένα στήριγμα αντίστοιχα σε κάθε στροφέα.
Παράθυρα δίφυλλα με πλάτος μεγαλύτερο των 1,20 m από ένα στήριγμα αντίστοιχο στη θέση του γρύλλου.
β)

Εσώφυλλα (υαλοστάσια)

Πλαίσιο με ή χωρίς πατούρα, αλλά με ανεμοπαγίδα 45x75 mm στα μπόγια και άνω, κάτω 90x90 mm με
διαμόρφωση νεροχύτη, όλα ενωμένα μεταξύ τους με κανονικές ξυλοσυνδέσεις.
Τυχόν ενδιάμεσα θα είναι τουλάχιστον 45x45 mm και θα συνδέονται με τα πλαίσια με ξυλοσυνδέσεις όπως
πιο πάνω.
Μεταξύ φύλλων θα κατασκευάζεται διπλή πατούρα και επιπλέον ξύλο (μπινί) εσωτερικά 15x55 mm αξονικά
στον αρμό, ώστε να καλύπτει και την κινησιά της ράβδου του γρύλλου και εξωτερικά με πρόσθετο κάλυμμα
για τον νεροχύτη.
Πηχάκι στερέωσης υαλοπίνακα 13 x Π όπου “Π” μεταβλητό αναλόγως υαλοπίνακα (βλ. σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ).
Ανεξάρτητα από τη θέση τοποθέτησης του πηχακίου στερέωσης του υαλοπίνακα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θα
πρέπει να προβλέπονται και οπές αποστράγγισης και αερισμού της κάτω πατούρας τοποθέτησης του
υαλοπίνακα (βλ. σχήματα 5 έως 10 Παραρτήματος).
Οι διαστάσεις των στοιχείων αυτού εξαρτώνται από το χρήσιμο πλάτος και ύψος πατούρας, τα οποία με τη
σειρά τους εξαρτώνται από τα πάχη των υαλοπινάκων και από τα πάχη των πλευρικών αρμών (βλ. σχήματα
11 έως 14 και αντίστοιχους πίνακες στο Παράρτημα, ως και σχήμ. 3,4 με ενδεικτικές διαστάσεις υαλοστασίου
με διπλούς υαλοπίνακες).
γ)

Εξώφυλλα πλήρη ανοιγόμενα ή ανοιγόμενα και αναδιπλούμενα

Τα φύλλα των ανοιγόμενων εξώφυλλων θα αντιστοιχούν στα φύλλα των υαλοστασίων.
Τα φύλλα των αναδιπλούμενων θα αντιστοιχούν στο μισό φύλλο του υαλοστασίου.
Κάθε φύλλο συνιστάται να κατασκευάζεται από κομμάτια 40x125 mm ενωμένα με finger joints και κόλλα
αδιάβροχη και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες π.χ. ρεζορσινόλη φορμαλδεϋδη ή φαινόλη φορμαλδεϋδη ή
ρεζορσινόλη-φαινόλη φορμαλδεϋδη.
Μεταξύ των αναδιπλούμων φύλλων κατακόρυφα, κατασκευάζεται εντορμία και μόρσο. Στο ενδιάμεσο,
πατούρα και από τις δύο πλευρές. Θέσεις στροφέων αντίστοιχα προς το υαλοστάσιο.
δ)

Εξώφυλλα περσιδωτά (με φυλλαράκια)

Τα εξώφυλλα μπορεί να αντιστοιχούν στα
-

φύλλα των υαλοστασίων και να ανοίγουν κατά 180°, ώστε να διπλώνουν στην εξωτερική παρειά του
τοίχου (γερμανικά)

-

½ φύλλο του υαλοστασίου, να αναδιπλώνονται και να ανοίγουν κατά 90°, ώστε να διπλώνουν στο
λαμπά του ανοίγματος (γαλλικά)
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Θα κατασκευάζονται περαστά, με πλαίσιο, μπόγια και άνω στοιχείο διατομής τουλάχιστον 45x75 mm, κάτω
στοιχείο από δύο τεμάχια 45x75 mm.
Χαρακτηριστικά λεπτομερειών:
-

Φυλλαράκια 12x40 mm σε εντορμίες βάθους 13 mm τουλάχιστον, που ανοίγονται στα μπόγια για τα
γαλλικά εξώφυλλα.

-

Φυλλαράκια των οποίων το μήκος ξεπερνά τα 0,80 m, πρέπει να διαπερνούν ενδιάμεσο κατακόρυφο
25x45 mm τουλάχιστον.

-

Συνιστάται τα φυλλαράκια να έχουν κλίση εξωτερικά προς τα κάτω τουλάχιστον 30°.

-

Είναι δυνατό να τοποθετηθούν οριζόντια ενδιάμεσα τουλάχιστον 45x75 mm.

-

To τετράξυλο και τα ενδιάμεσα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία θα συνδέονται με ξυλοσυνδέσεις και
κόλλα αδιάβροχη με αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

-

Στροφείς σε θέσεις κατ’ αντιστοιχία με εκείνους των υαλοστασίων.

-

Μηχανισμός ασφάλισης στην μέση.

ε)

Ρολλό

-

Οδηγός κατακόρυφος από εν θερμώ γαλβανισμένη και προβαμένη λαμαρίνα 0,8 mm, βιδωμένος στην
κάσα.

-

Φυλλαράκια τυποποιημένα από προβαμένο αλουμίνιο ή προβαμένο χάλυβα ή ξύλο διατομής 18x45
mm τουλάχιστον και 18x75 mm το πρώτο, αρθρωμένα μεταξύ τους με συνεχή άρθρωση τα μεταλλικά
και τα ξύλινα με εν θερμώ γαλβανισμένα χαλύβδινα λαμάκια 20x80x0,8 mm τοποθετημένα 150 mm
από τα άκρα και ανά 600 mm το πολύ τα ενδιάμεσα

-

Άξων περιέλιξης χαλύβδινος από εν θερμώ γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα διαμέτρου αναλόγως του
μεγέθους του φύλλου και του μηχανισμού λειτουργίας και όχι μικρότερο των 75 mm.

-

Το ρολό θα είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό περιέλιξης είτε χειροκίνητο είτε μηχανοκίνητο (ηλεκτρικό).

-

Ο μηχανισμός περιέλιξης πρέπει να καλύπτεται από ανοιγόμενο κάλυμμα. Το κάλυμμα πρέπει να
θερμομονωθεί και να κλείνει αεροστεγώς ώστε να μην υπάρχουν θερμογέφυρες.

5.8 Προστασία
Συνθήκες στο εργοτάξιο
-

Κατά και μετά την τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών διατήρησης της υγρασίας και της θερμοκρασίας.

-

Ξύλινες κάσες και σταθερά πλαίσια επί μέτρω, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους θα επιστρώνονται
με μία στρώση άχρωμου συντηρητικού και θα καλύπτονται ώστε να μην απορροφήσουν υγρασία,
λερωθούν και κτυπηθούν από επόμενες εργασίες.

-

Ξύλινες κάσες και σταθερά πλαίσια έτοιμων κουφωμάτων.

-

Προστατευτικές στρώσεις και περιτυλίγματα από τις κάσες και τα σταθερά πλαίσια έτοιμων
κουφωμάτων θα αφαιρούνται λίγο πριν τοποθετηθούν τα φύλλα. Αν δεν είναι εφοδιασμένα με
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προστασία από το εργοστάσιο παραγωγής, αυτά θα προστατεύονται όπως στην § 5.7.2. της
παρούσης Προδιαγραφής.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι αποδοχής κατασκευών

Η Υπηρεσία πέραν των ελέγχων εκτέλεσης των εργασιών συναρμολόγησης /τοποθέτησης των κουφωμάτων,
έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής των στοιχείων στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή.
Οι κατασκευές που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή δε θα γίνονται αποδεκτές στις εξής
περιπτώσεις:
α) Εάν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη όσον αφορά στη διάταξη και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κασσών, θυρών, παραθύρων κλπ.
β) Εάν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των
υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας και την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης.
γ) Εάν δεν πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις των κουφωμάτων όπως καθορίζονται στα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή του έργου και την παρούσα Προδιαγραφή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα, κάσσες κλπ), το οποίο εμφανίζει
φθορές, χρωματικές αλλοιώσεις ή παραμορφώσεις, καθώς και τους μηχανισμούς που δεν εμφανίζουν ομαλή
λειτουργία.
Οι ανοχές των κατασκευών, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, είναι οι ακόλουθες:
-

Απόκλιση γωνιάματος πλαισίων ± 1ο (απαιτείται απόλυτη καθετότητα).

-

Ανοχές κασσών ± 2 ‰.

-

Ανοχές πάχους φύλλων: από  5% ως  10%.

-

Ανοχές διαστάσεων φύλλων r 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.

-

Ανοχές στις διαστάσεις διατομών ξυλείας: r 2 mm.

-

Τα εξαρτήματα πάσης φύσεως θα είναι συμμετρικά και απόλυτα ευθυγραμμισμένα (λ.χ. οι χειρολαβές
δύο γειτονικών φύλλων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες, οι χειρολαβές επαλλήλων συρταριών θα
είναι απόλυτα στοιχισμένες κ.ο.κ).

-

Ανοχές τυποποιημένων κουφωμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασκευαστών τους.

-

Τα φύλλα θα είναι απολύτως επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.

-

Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος)
με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο ± 1 mm (απόλυτα ζυγισμένοι και ευθυγραμμισμένοι
μεντεσέδες).

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
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Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων
επεξεργασίας ξύλου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από ξυλουργικά μηχανήματα.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
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ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Σε τακτά διαστήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα
καθαρίζονται από κατάλοιπα επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων του και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις
κόλλες, τα βερνίκια και τα χρώματα.
Τα συλλεγόμενα ρινίσματα, πριονίδια, κομμάτια ξύλου, άδεια κουτιά κλπ. απορρίμματα θα συγκεντρώνονται
και θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων
αυτών για την αποφυγή διασκορπισμού τους από τον αέρα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ξυλίνου κουφώματος, πλήρως τοποθετημένου, με
την κάσσα, τα αρμοκάλυπτρα και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με βάση την επιφάνεια του φύλλου ή των
φύλλων από τα οποία αποτελείται και τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του (λειτουργία, είδος
ξυλείας, επιφανειακή επεξεργασία, κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου..
Επίσης επιμετράται ιδιαiτέρως και η βαφή του κουφώματος.
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Βιβλιογραφία
x

Οδηγία 92/57/EE:
Εργοταξίων».

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 778/80, Π.Δ 399/94, Π.Δ 105/95, Π.Δ.
16/96,

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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Παράρτημα Α
1 Χαρακτηριστικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες ξύλινων κουφωμάτων

Σχήμα 1

Η πατούρα της κάσας θα πρέπει να έχει μεταλλική επένδυση όπως στο σχήμα 1, από ανοξείδωτο έλασμα με
πλαϊνά στις άκρες και σωληνίσκους που διασχίζουν το ξύλο (2 με 4 τεμ. Φ 8 ή 10 mm).

Σχήμα 2
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(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) πηχάκι στερέωσης υαλοπίνακα
(4) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(5) οπή απορροής νερών από την πατούρα
τοποθέτησης του υαλοπίνακα
Σχήμα 3

(6) ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης
(7) εξωτερικό μεταλλικό λούκι

Η συγκέντρωση των νερών δύναται να γίνει σε πρόσθετο εξωτερικό μεταλλικό λούκι όπως στα σχήματα 2
και 3.

Σχήμα 4
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2 Αποστραγγιζόμενη και αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης υαλοπίνακα

Σχήμα 5

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Υπόμνημα
(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) αεριζόμενη πατούρα κάτω από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(4) οπή απορροής νερών από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(5) το πλάτος της αεριζόμενης πατούρας καθορίζεται σε συνάρτηση με το πλάτος τάκου έδρασης
υαλοπίνακα (σχ.7)
Παρατήρηση
Η αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα συνδυάζεται πάντοτε με οπές αερισμού της άνω
πατούρας.
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Σχήμα 8

Σχήμα 9
(1) εγκοπές 6x6 mm στο πηχάκι στερέωσης του
υαλοπίνακα που τοποθετείται εξωτερικά για την
αποστράγγιση και τον αερισμό της κάτω
πατούρας του υαλοπίνακα - πυκνότητα
εγκοπών >3.

Σχήμα 10: το πηχάκι της πατούρας τοποθετείται εξωτερικά
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Σχήμα 11

Σχήμα 13

Υπόμνημα
(1) χρήσιμο πλάτος πατούρας
(2) χρήσιμο ύψος πατούρας
(3) ελατοπλαστική στεγάνωση ή τσιμούχα
(4) πλαστική ή ελαστική σφράγιση
(5) οπή απορροής νερών
(7) πηχάκι στερέωσης
(13) πλευρικός αρμός
(14) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(15) ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα
Πλευρικός αρμός (με ένδειξη 13 στα σχήματα):
P ημιπερίμετρος υαλοστασίου t 2,5 m
G ημιπερίμετρος υαλοστασίου > 2,5 m με τη μεγαλύτερη πλευρά > 2,0 m
Χρήσιμο πλάτος πατούρας (με ένδειξη 1 στα σχήματα):
πάχος υαλοπίνακα + 2 x πλευρικό αρμό
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Είδος πλαισίου

Ξύλινο

Είδος στεγάνωσης

τύπου Ρ

τύπου G

3

3

Τσιμούχα

3

3

Πλαστική σφράγιση

4

4

Ελαστική σφράγιση

4

4

Ελαιοπλαστικά

Χρήσιμο ύψος πατούρας (ένδειξη 2 στα σχήματα)

Υαλοπίνακας

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m

Είδος

Πάχος

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

Απλός

e d 15 mm

12 (1)

16

20

25

Απλός

e > 15 mm

16 (1)

16

20

25

Διπλός

e d 20 mm

16 (2)

20

25

30

Διπλός

e > 20 mm

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα (ένδειξη 16 στα σχήματα)

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

8 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα*

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

* ένδειξη 14 στα σχήματα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLΕΝIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Σιδηρά κουφώματα
Steel windows and doors

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0802-00 «Σιδηρά κουφώματα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σιδηρά κουφώματα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων
ποιότητας υλικών και οι κανόνες κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ή εξωτερικών
κουφωμάτων (θυρών, παραθύρων και συνδυασμούς) από χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων και των
εξαρτημάτων λειτουργίας τους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά καθορίζονται στη μελέτη του έργου.
Επίσης, στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου πρέπει να καθορίζεται ο βαθμός ικανοποίησης:
 αεροπερατότητας
 υδατοπερατότητας
 αντίστασης σε ανεμοπίεση
 μηχανικών αντοχών
 αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)
 αντίστασης σε κρούση
 αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
 αντοχής σε στατική στρέψη
 αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη
 αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς


ο χρόνος πυραντίστασης



η καπνοστεγανότητα



η ηχομονωτική ικανότητα κάθε κουφώματος του έργου καθώς και τυχόν άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις
όπως π.χ. αυτοματισμοί λειτουργίας, τηλεχειρισμοί κλπ., όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα.

Για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε όχι ισχύουν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
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αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4526

Quality requiremΕΛΟΤ ΕΝts for welding - Fusion welding of metallic
materials – Part 1: Guidelines for selection and use -- Απαιτήσεις ποιότητας
για συγκόλληση - Συγκόλληση τήξης μεταλλικών υλικών - Μέρος 1:
Κατευθυντήριες οδηγίες για επιλογή και χρήση.

BS 4921

Specification for sherardized coatings on iron or steel -- Προδιαγραφή
επιμετάλλωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα με τήξη κόνεως
ψευδαργύρου.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1

Σίδηρος

α) Φύλλα (λαμαρίνες), λάμες, ορθογώνια και τετράγωνα (μασίφ)
Τα φύλλα και οι διατομές θα είναι καθαρά χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες στις διαστάσεις και το σχήμα
ή άλλα ελαττώματα που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή και εμφάνιση των παραγόμενων από
αυτά κουφωμάτων.
β) Κοίλες διατομές (κοιλοδοκοί)
Οι κοιλοδοκοί ορθογωνικής, τετραγωνικής ή άλλης διατομής θα είναι διαμορφωμένες με συνεχή ραφή
και με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 2 mm. Θα είναι καθαρές, χωρίς παραμορφώσεις ή ατέλειες στο
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σχήμα, τις διαστάσεις και τη ραφή, που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή, την ακαμψία και την
εμφάνιση των παραγόμενων από αυτά κουφωμάτων.
γ) Τυποποιημένες διατομές μορφοχάλυβα
Χρησιμοποιούνται διατομές μορφοχάλυβα με τυποποιημένα προφίλ (L, T, Z, U κ.λπ.), σύμφωνα με τους
τρέχοντες καταλόγους των αντίστοιχων εργοστασίων παραγωγής.
δ) Ειδικές χαλύβδινες διατομές για κουφώματα
Χρησιμοποιούνται διατομές ειδικές για κατασκευή κουφωμάτων, σύμφωνα με τους τρέχοντες
καταλόγους των αντίστοιχων εργοστασίων παραγωγής.
ε) Ολοκληρωμένες σειρές διατομών (Profile)
Ολοκληρωμένες σειρές διατομών (Profile) από μορφοποιημένα προβαμμένα χαλυβδόφυλλα ή φύλλα
ανοξείδωτου χάλυβα καθώς και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης με τα οποία μπορούν να συντεθούν
ολοκληρωμένα κουφώματα (θύρες, παράθυρα και συνδυασμοί) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας,
ποικίλων διαστάσεων που καλύπτουν τις εισαγωγικές απαιτήσεις της παρούσας.
Για τα ως άνω προαναφερθέντα υλικά, ο παραγωγός τους θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παραγωγής
πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων, η μορφή και οι μέθοδοι συναρμολόγησής τους, τα
ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους και τα εξαρτήματα λειτουργίας και η θέση
τους αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των ράβδων. Επίσης, ο παραγωγός υποχρεούται εκτός από τα πιο
πάνω προϊόντα να διαθέτει καταλόγους κατά «σειρές» με τα χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις, αντοχές κλπ.)
και πίνακες, γραφήματα και τύπους υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε
σχέση με την μορφή και το μέγεθος των κουφωμάτων που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε σειρά.
Ευθύνη του παραγωγού των διατομών είναι και η παροχή οδηγών κοπής και συναρμολόγησης των
διατομών, καθώς και του τρόπου τοποθέτησης έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο και συντήρησής τους, ώστε
τα τοποθετημένα κουφώματα πραγματικά να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα γραφήματα και
τους τύπους υπολογισμού που συνοδεύουν τους καταλόγους των «σειρών». Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
διατίθενται και έντυπα εγχειρίδια οδηγιών κοπής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και συντήρησης.
Ο εργοδότης, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προμηθευτεί και όλα τα πιο πάνω έντυπα.
Αδυναμία του κατασκευαστή των διατομών να παρέχει ελεύθερα τα πιο πάνω έντυπα στον εργοδότη,
συνιστά λόγο άρνησης αποδοχής των πιο πάνω προϊόντων.
Το βάρος ανά μέτρο μήκους διατομής δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από την τυπική απόκλιση του
ονομαστικού, όπως θα αναφέρεται στον κατάλογο του παραγωγού των διατομών.
Οι μέσες τιμές αντοχών των ράβδων θα είναι:
-

Φορτίο θραύσης 180 MPa - 220 MPa.

-

Όριο ελαστικότητας 140 MPa - 180 MPa.

-

Επιμήκυνση ε = 4% - 6%.

Μαζί με τις πιο πάνω σειρές διατομών, οι κατασκευαστές τους θα προμηθεύουν:
α)

όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης -για γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ.- από ανοξείδωτο χάλυβα
ή εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και να
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με βίδες αντίστοιχης ποιότητας.

β)

όλα τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας -στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ.- από ανοξείδωτο χάλυβα ή
προβαμμένο χάλυβα και συνθετικά υλικά, τα οποία θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα
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στερεώνονται με ανοξείδωτες βίδες ώστε να εξασφαλίζεται άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια,
στεγανότητα και ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των κουφωμάτων.
γ)

τα παρεμβλήματα στεγανότητας (όπως καθορίζονται στο εδάφιο 4.2)

δ)

τα υλικά συγκόλλησης (όπως καθορίζονται στο εδάφιο 4.3).

Στην περίπτωση που τα παρεμβλήματα στεγανότητας και τα υλικά συγκόλλησης δεν παράγονται από τους
κατασκευαστές των διατομών και ειδικών τεμαχίων, θα παραπέμπονται σε καταλόγους ειδικευμένων
κατασκευαστών πιστοποιημένων κατά ISO 9001. Οι παραπομπές θα είναι σαφείς (π.χ. αριθμοί καταλόγου)
και μονοσήμαντες.

4.2

Παρεμβλήματα στεγανότητας

Συνθετικά υλικά (νεοπρένιο, EPDM κλπ.) με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούν την ευκαμψία τους χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για
10 έτη από την τοποθέτησή τους, με ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα
συστατικά μέρη του κουφώματος και για θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C.

4.3

Κόλλες

Ενός ή δύο συστατικών, για τη στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες και τις διασταυρώσεις των
πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων για την εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ συνδεόμενων διατομών.
Οι κόλλες δε θα επηρεάζουν τα ελαστικά παρεμβλήματα και τις επιστρώσεις χρωματισμού και διακόσμησης
των σιδηρών στοιχείων.

4.4

Ψευτοκάσες

Θα είναι κοίλες, ορθογωνικής διατομής, κλειστές με συνεχή ραφή ή ανοιχτές μορφής C. Θα είναι
γαλβανισμένες εν θερμώ με μέγεθος που ορίζεται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των σειρών των
διατομών αλουμινίου και ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,20 mm.

4.5

Μαστίχες σφράγισης αρμών

Σφραγιστικά υλικά για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασσών των κουφωμάτων με τους τοίχους και
τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.

4.6

Συστήματα στερέωσης

Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή, με σύστημα παραγωγής
πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στη σκουριά και τη
διάβρωση και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής
που θα στηρίξουν.

4.7

Υλικά αντισκωριακής προστασίας σιδηρών τεμαχίων

Υλικά για την επί τόπου επίστρωση αντισκωριακής προστασίας των σιδηρών επιφανειών, με χαρακτηριστικά
προδιαγραφόμενα στην αντίστοιχη προδιαγραφή.
Η αντισκωριακή προστασία, ο χρωματισμός και η διακόσμηση των προβαμμένων διατομών αποτελεί ευθύνη
του παραγωγού τους, ο οποίος θα εγγυάται εγγράφως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την αντοχή τους
στο χρόνο και θα παρέχει έγγραφες οδηγίες για την συντήρησή τους.
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Έτοιμα κουφώματα

Έτοιμα κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους πιστοποιημένων (ISO 9001)
κατασκευαστών, οι οποίοι θα υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησης και συντήρησής τους, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής καθώς και της μελέτης του έργου, δηλαδή:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός,
β) Πυραντίσταση, ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
γ) Αεροπερατότητα, υδατοπερατότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην χρήση,
βαλιστική αντοχή κ.λπ., με βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου.
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή τυποποιημένων κουφωμάτων είναι η παροχή επίσημων
εγγράφων πιστοποίησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των έτοιμων κουφωμάτων και οι οδηγίες
τοποθέτησης, συντήρησης και λοιπών απαιτήσεων.
Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ ’όψη οι απαιτούμενες ανοχές, τυχόν απαίτηση
εγκατάστασης στηριγμάτων, παροχών κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και του παραγωγού των
κουφωμάτων για τη σωστή τοποθέτηση, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ίσο
με τον χρόνο ζωής του κτιρίου.
Στα υαλοστάσια αλουμινίου οι υποδοχές τοποθέτησης υαλοπινάκων (πατούρες) θα πρέπει να έχουν
διαστάσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Για υαλοπίνακες θερμομονωτικούς ή πολλαπλούς με ενδιάμεσες
μεμβράνες ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται αποστράγγιση νερών και αερισμός της κάτω πατούρας
καθώς και αερισμός επίσης της άνω πατούρας.

4.9

Καθορισμός των υλικών- Δείγματα

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους (όταν υπάρχει τέτοια και
προσδιορίζει πλήρως και μονοσήμαντα το υλικό) και δείγματα (εφ’ όσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό
τους). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους, καθώς
και βεβαιώσεις ότι τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και έχουν στη
διάθεση του εργοδότη όλα τα σχετικά επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ΄ όλη τη διάρκεια των
εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο
εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας
δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης
αποδοχής τους στο έργο.

4.10 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά
που έχουν προκαθοριστεί και να επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να
ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως
προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
4.10.1 Κουφώματα επί μέτρων
Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου ο εργοδότης θα
διενεργήσει τον έλεγχο και την παραλαβή τους όπως καθορίζεται στην παρούσα.
Άρνηση του κατασκευαστή να δεχθεί την παραλαβή και τον έλεγχο των υλικών στο εργαστήριό του από τον
εργοδότη, συνιστά λόγο ακύρωσης της παραγγελίας.
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4.10.2 Έτοιμα κουφώματα
Έτοιμα κουφώματα θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευμένα από τα
εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και προστατευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότητα
και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του
έργου.
Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας,
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

4.11 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών
4.11.1 Κουφώματα επί μέτρω
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριό του κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό
αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των φύλλων και ράβδων σιδήρου, χωριστά για κάθε έργο.
Οι ράβδοι και τα φύλλα πρέπει να αποθηκεύονται οριζόντια επάνω σε τάκους ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος παραμόρφωσης ή φθοράς από φορτία, τυχαία κτυπήματα ή άλλες κακώσεις.
Αντιστοίχως, τα έτοιμα κουφώματα θα αποθηκεύονται κατακόρυφα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Τα επιμέρους ειδικά εξαρτήματα θα αποθηκεύονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
κουφώματα.
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ελέγχει μέχρι πέρατος των εργασιών τον τρόπο αποθήκευσης των υλικών και
των έτοιμων κουφωμάτων στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή.
Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται
φθορές σ’ αυτά και τα εξαρτήματά τους και θα αποθηκεύονται ως άνω καθορίζεται.
4.11.2 Έτοιμα κουφώματα
Η αποθήκευσή τους θα γίνει σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους. Ομοίως θα
διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.
Κουφώματα με φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, τη σωστή και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές λειτουργία δε θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.

5
5.1

Μέθοδος κατασκευής
Κατασκευαστής - Συνεργείο τοποθέτησης

Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου κατασκευαστή
με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του.
Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που δεν μπορούν λόγω
μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα, καθώς και ενσωμάτωσής τους στο έργο από ειδικευμένο
προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού του με εμπειρία σε παρόμοια
έργα.
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Το εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο
σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία χάλυβα προς κατασκευή κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός θα
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων επίσης θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για
τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση κουφωμάτων στο έργο (εξοπλισμό μεταφοράς και
χάραξης, εργαλεία χειρός ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα) σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τυχόν
ελλείψεις θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα
διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για
περαιτέρω εφαρμογή.
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την κατασκευή και τοποθέτηση δείγματος τυπικού κουφώματος του κτιρίου,
σε θέση που ο ίδιος θα υποδείξει.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
εξασφαλίζεται έγκριση της Επίβλεψης, μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής κουφωμάτων στο
εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία των
κουφωμάτων (ψευτόκασες, στηρίγματα, κάσες κλπ.) να τοποθετούνται σ’ αυτές παράλληλα.
Τα φύλλα των κουφωμάτων ή και ολόκληρα κουφώματα σε ψευτόκασες θα τοποθετούνται μετά το πέρας
των επιχρισμάτων, των χυτών δαπέδων και των επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα,
κάθε είδους πλάκες και παρόμοια, ειδάλλως είναι δυνατό να προξενήθούν βλάβες.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Πριν από την τοποθέτηση κασών, ψευτοκασών και στηριγμάτων των κουφωμάτων θα διενεργείται έλεγχος
των κατασκευών, στις οποίες θα στερεωθούν κουφώματα, ότι βρίσκονται στην προβλεπόμενη κατάσταση
μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές και εξασφαλίζουν κατάλληλο υπόβαθρο για την υποδοχή των κουφωμάτων,
σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Στην κατασκευή θα αποτυπώνονται οι
θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ. ηλεκτρικές παροχές για αυτόματη
λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα
συστημάτων αντιβάρων, θέσεις οδηγών κύλισης, θέσεις συστημάτων ασφάλισης στην ανοικτή ή κλειστή
θέση κλπ. και τέλος οι στάθμες των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των σχετικών με τα κουφώματα
στοιχείων, τα οποία θα ελέγξει και θα εγκρίνει ο εργοδότης.
Τα απαιτούμενα στοιχεία για τις κατασκευές και οι αντίστοιχες μετρήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται επί
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις στηρίξεις και τις ενώσεις και να αποφεύγονται
παραμορφώσεις και ανάπτυξη μόνιμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και
άλλων κατασκευών του κτιρίου.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και σφάλματα θα
καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.
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Προετοιμασία
Γειτονικές κατασκευές (ποδιές, μονώσεις κλπ.)

Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα ενσωματωθούν
κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να παρέχουν στέρεο
υπόβαθρο.
Γενικά δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα
μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές).
5.5.2

Ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών

Οι ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών θα ταξινομηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα απαιτούμενα από
κάθε είδος μήκη, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα μήκη και να επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση και
βέλτιστη αξιοποίησή τους, θα σημαδευτούν και θα προωθηθούν προς κοπή και κατεργασία.
5.5.3

Λαμαρίνες, σιδερένιες ράβδοι, διατομές και λοιπά υλικά

Λαμαρίνες, σιδερένιες ράβδοι, διατομές και τα άλλα υλικά αφού ελεγχθούν ότι ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παραγράφου 4 της παρούσας, θα ταξινομηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα
απαιτούμενα μεγέθη από κάθε είδος, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα τεμάχια ράβδων και να
επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση και η βέλτιστη αξιοποίησή τους.
Στη συνέχεια θα σημαδευτούν και θα προωθηθούν για κοπή και κατεργασία.

5.6
5.6.1

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
Κατεργασία - Συνδέσεις

Η κοπή των μετάλλων θα γίνεται με μηχανικά μέσα. Οι τομές θα είναι επίπεδες, καθαρές και ομαλές και δεν
θα έχουν γρέζια, αιχμές ή άλλες ανωμαλίες.
Οι οπές και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με μηχανικά μέσα με ακρίβεια, δε θα έχουν γρέζια και θα είναι
ευθυγραμμισμένες έτσι ώστε τα συνδεόμενα μέρη να εφάπτονται και οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που
ενσωματώνονται να περνούν ακριβώς και κάθετα στις επιφάνειες. Για βίδες μέχρι Φ12 mm οι οπές θα έχουν
ανοχή +1mm, για βίδες από Φ12 mm έως Φ24 mm οι οπές θα έχουν ανοχή +2 mm και για βίδες
μεγαλύτερων διαμέτρων η ανοχή θα είναι +3 mm.
Τα τμήματα που πρόκειται να συνδεθούν με βίδωμα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τόση ακρίβεια ώστε
οι επιφάνειές τους να απέχουν το πολύ 2 mm πριν βιδωθούν. Το μήκος της βίδας πρέπει να είναι τόσο ώστε
μετά το σφίξιμο να εξέχει από το παξιμάδι μία τουλάχιστον ελεύθερη βόλτα ούτε να βρίσκονται στο πάχος
των συνδεόμενων διατομών περισσότερες από μία ελεύθερη βόλτα. Ροδέλες θα τοποθετούνται σε οπές
επιμήκεις ή μεγαλύτερες από τις κανονικές. Θα προβλέπονται διατάξεις (π.χ. επιμήκεις οπές) για
μικρομετακινήσεις και συστολοδιαστολές.
Οι κολλήσεις θα εκτελούνται από έμπειρους διπλωματούχους συγκολλητές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα αντίστοιχα για κάθε συγκολλούμενο μέταλλο. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες θα είναι καθαρές
από λίπη, σκουριές, ρινίσματα, υπολείμματα εξέλασης και επιφανειακά προστατευτικά στρώματα. Οι ραφές
θα είναι συνεχείς και θα καθαρίζονται και θα τροχίζονται, ώστε να μη διακρίνονται οι συγκολλούμενες
επιφάνειες. Αφανείς συγκολλήσεις θα καθαρίζονται και δεν απαιτείται να τροχίζονται, εκτός αν εμποδίζεται η
σωστή εφαρμογή.
"Τσιμπήματα" επιτρέπονται μόνον όπου προβλέπονται από την μελέτη ή όπου απαιτούνται προσωρινά για
διευκόλυνση της συναρμολόγησης. Οι συγκολλήσεις κατασκευών που θα αναλάβουν φορτία (π.χ. μεγάλοι
σκελετοί κλπ.) πρέπει να ελέγχονται από άποψη αντοχής και να δοκιμάζονται με πρόσφορο τρόπο. Ο
επιβλέπων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμών και πρόσθετων ελέγχων κατά την κρίση του
χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
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Κάμψη φύλλων και διατομών θα γίνεται σε πρέσες, στράντζες ή με σφυρηλάτηση χωρίς να μειώνεται η
αντοχή ή να αλλοιώνεται η μορφή τους.
Θερμική κατεργασία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην ελαττώνεται η αντοχή του υλικού και
να επιτυγχάνεται η ανακούφισή του από εσωτερικές τάσεις.
Εφ' όσον στην μελέτη δεν προβλέπονται αρμοί συναρμολόγησης για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο ζημιών
μεταφορά και χειρισμό των κατασκευών στο εργοτάξιο καθώς και την εμβάπτισή τους σε λουτρά
κατεργασίας, θα προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη.
Οι αρμοί αυτοί θα κατασκευάζονται σε σημεία αφανή, που είναι προσιτά στους συναρμολογητές,
προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία χωρίς να επηρεάζουν την αντοχή της
κατασκευής.
Για την εύκολη και σωστή συναρμολόγησή τους, όλα τα στοιχεία στα σχέδια και την κατασκευή, θα
αριθμούνται με μόνιμο διακριτικό χωρίς να παραβλάπτεται η αντοχή και η εμφάνισή τους.
Κοίλες διατομές θα κλείνονται έτσι ώστε να αποκλείεται εισχώρηση υγρασίας μέσα στο κοίλο σώμα τους.
Όπου απαιτείται θα προβλέπεται αερισμός τους με κατάλληλη διάταξη οπών.
5.6.2

Προστασία από σκουριά και διάβρωση

Αμέσως μετά την κατασκευή, οι σιδερένιες επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται με δύο
στρώσεις αντισκωριακής επίστρωσης.
Η εργασία θα εκτελείται είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή των κουφωμάτων, είτε σε άλλο
ειδικευμένο εργοστάσιο-εργαστήριο λαμβάνοντας υπ’ όψη και τον τελικό χρωματισμό και διακόσμηση των
εμφανών σιδερένιων επιφανειών που καθορίζεται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Ειδικές επιστρώσεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και θα
εκτελούνται σε ειδικευμένα εργοστάσια-εργαστήρια, την επιλογή των οποίων πρέπει να εγκρίνει και ο
εργοδότης με κριτήρια την πιστοποίησή τους, την αποδεδειγμένη εμπειρία τους σε παρόμοια έργα και
δείγματα εργασίας τους.
Τέτοιες επιστρώσεις είναι:
Επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα)
Θα εκτελείται εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4526.
Επικασσιτέρωση
Επιτρέπεται σε μικροϋλικά. Θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο BS 4921.
Επιχρωμίωση
Θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4526.
Επισμάλτωση
Πριν από την επισμάλτωση (χρώματα φούρνου) τα χαλύβδινα τμήματα θα φωσφατώνονται.
Ηλεκτροστατική βαφή
Σε φούρνο, έπειτα από ειδική επεξεργασία αποσκορίωσης, απολάδωσης και φωσφάτωσης (χημικός
καθαρισμός).
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Κατασκευή κουφωμάτων

Τα κουφώματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α)

Ψευτόκασες

Κατασκευάζονται πλήρη πλαίσια όπως υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή των διατομών, με τις οποίες
συντίθενται τα κουφώματα και θα έχουν στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3 mm,
συγκολλημένες με ραφή στις θέσεις που υποδεικνύονται στο Παράρτημα Β.
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται με κοπή κατά 45° και συγκόλληση με ραφή.
Το θερμό γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του στο εργαστήριο του κατασκευαστή.
Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων (π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες) είναι δυνατό οι
ψευτόκασσες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε θα εξασφαλίζεται η ακαμψία τους κατά την μεταφορά και
τοποθέτηση με αφαιρούμενους συνδέσμους.
β)

Κάσες πλήρεις (μονοκόμματες)

Η κάσα θα διαμορφωθεί με μονοκόμματο φύλλο λαμαρίνας ψυχρής εξελάσεως DKP1 ελάχιστου πάχους 1,5
mm.
Η κάσα διαμορφώνεται έτσι, ώστε να καταλαμβάνει το πάχος δρομικού τοίχου και να εξέχει απ’ αυτόν και
στις δύο πλευρές κατά 13x50 mm. Θα έχει πατούρα 15x40 mm. Στην στενή πλευρά της πατούρας
διαμορφώνεται υποδοχή 10x12 mm για ελαστικό παρέμβλημα.
Στη θέση των στροφέων και της κλειδαριάς συγκολλούνται κουτιά από λαμαρίνα 1,00 mm και ενισχύσεις από
λαμαρίνα 2,00 mm για την στερέωση των στροφέων, των μηχανισμών επαναφοράς και προτεραιότητας
φύλλων και του κυπριού.
Οι στροφείς θα είναι με αφαιρούμενο άξονα και θα έχουν οπή λίπανσης στο άνω μέρος με θέση και αριθμό
όπως δίδονται στο Παράρτημα Β.
Στο εσωτερικό της κάσας, στα σημεία των θηκών των στροφέων και συμμετρικά απέναντι συγκολλούνται
λάμες ακαμψίας σε συνδυασμό με λάμες στήριξης 50x3 mm, σε θέσεις όπως υποδεικνύεται στο Παράρτημα
Β.
Τα άνω και κάτω άκρα της κάσας κόβονται κατά 45° και συγκολλούνται με συνεχή ραφή. Επιτρέπεται και η
συναρμολόγηση με ειδικό τεμάχιο και αφανείς βίδες επί τόπου, αρκεί το ειδικό τεμάχιο να εξασφαλίζει
ακριβώς την κατά 90° συναρμολόγηση και την πλήρη ακαμψία του πλαισίου.
Στις γωνίες και στα κάτω άκρα Θα προβλέπονται και αφαιρούμενοι σύνδεσμοι για την εξασφάλιση του
απαραμόρφωτου κατά την μεταφορά και τοποθέτηση της κάσας. Στην κάσα αυτή είναι δυνατό να
τοποθετηθούν και ξύλινα θυρόφυλλα, όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη προδιαγραφή.
γ)

Θυρόφυλλα
i. Θυρόφυλλα χωρίς σκελετό
-

Ελάχιστο πάχος φύλλου: 45 mm

-

Ελάχιστο πάχος φύλλου λαμαρίνας: DKP 1,20 mm.2

1 Σημείωση: Η επιφανειακή επεξεργασία της λαμαρίνας για την αφαίρεση της καλαμίνας (ανθρακικός ψευδάργυρος)
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Ελάχιστο πάχος φύλλου λαμαρίνας DKP για θήκες στην κλειδαριά και τους σύρτες του φύλλου:
1,00 mm.
Ελάχιστο πάχος λαμαρίνας για ενισχύσεις στροφέων, συρτών, κλειδαριάς και μηχανισμών
επαναφοράς και προτεραιότητας φύλλων από λαμαρίνα: 2,00 mm.
Θα γίνεται διαμόρφωση μίας πλευράς κατά το μήκος ως πλατύκορμο п με υποδοχές στα άκρα του,
ώστε να "συρταρώνει" το φύλλο της άλλης πλευράς. Η διαμόρφωση θα στρέφεται προς τα μέσα
στα φύλλα χωρίς πατούρα ή προς τα έξω στα φύλλα με πατούρα. Η πατούρα θα είναι 13x40 mm.

-

Γέμισμα:
α. πλάκες λιθοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m³,
β. πάπλωμα λιθοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m³
γ. κυψελωτό χαρτί τύπου KRAFT ή ανάλογου τύπου με κυψέλες ~25 mm

-

-

Ενισχύσεις: διπλά συνεχή ωμέγα συγκολλημένα αντικριστά από ένα σε κάθε φύλλο, μία στο
μέσον ή δύο κάθε μία στο 1/3 από τις άκρες.
Ενίσχυση στη θέση των στροφέων της κλειδαριάς και του μηχανισμού επαναφοράς με
συγκόλληση λάμων από λαμαρίνα πάχους 2 mm.
Στη λαμαρίνα μπορεί εκ των προτέρων να προβλέπονται τρύπες ή συγκολλημένα παξιμάδια για
υποδοχή βιδών.
Το κλείσιμο της (κάτω) πλευράς του θυρόφυλλου θα γίνεται με п από λαμαρίνα 1,20 mm
συγκολλημένο, ώστε να δημιουργείται εσοχή. Στην εσοχή μπορεί να τοποθετηθεί σταθερός ή
κινητός αεροφράκτης.

ii. Θυρόφυλλα με σκελετό
Συνιστάται όταν τα θυρόφυλλα δεν έχουν πατούρα και στο πλαίσιο τοποθετούνται υαλοπίνακες
και περσίδες.
Το πλαίσιο θα είναι πλήρες, από κοίλη ορθογωνική διατομή, διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40x80 mm
και με πάχος τοιχωμάτων 1,50 mm. Τα στοιχεία του πλαισίου συνδέονται με κοπή κατά 45° και
συγκόλληση με ραφή. Πίσω από κάθε ραφή συγκολλάται λάμα 40 x 1,5 mm ενδιάμεσα οριζόντια
από την ίδια κοίλη διατομή, ανάλογα με το σχέδιο, έτσι όμως ώστε να ορίζονται τα ανοίγματα
τυχόν προσαρμοζόμενου υαλοπίνακα και περσίδων.
Τα πηχάκια για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα είναι από κοίλη ράβδο 17x17 mm,
συγκολλημένα από την εκτεθειμένη πλευρά και βιδωτά από την ασφαλέστερη. Τα πηχάκια θα
κόβονται κατά 45°.
Οι περσίδες θα είναι σχήματος Ζ από λαμαρίνα 1,5 mm που μορφοποιείται στην στράντζα. Τα
πέλματα του προφίλ θα είναι τουλάχιστον 13 mm, ο δε κορμός με κλίση 45°. Συγκολλούνται σε
υποπλαίσιο από λαμαρίνα L 1,5 mm που βιδώνεται ή συγκολλάται στον σκελετό.
Σε κάθε κενό συγκολλάται με συνεχή ραφή μία κασέτα περιμετρικής αναδίπλωσης 13 mm (ώστε
να χωρά ακριβώς στα κενά του σκελετού) από κάθε πλευρά. Κάθε κασέτα μπορεί να είναι
συνεπίπεδη, να εξέχει ή να εισέχει 5 mm από τις παρειές του σκελετού. Ανάμεσα στις κασέτες θα
τοποθετείται γέμισμα όπως προσδιορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

2 Σημείωση: Αναλόγως των απαιτήσεων ασφαλείας (παραβίασης), το πάχος των φύλλων και των ενισχύσεων μπορεί να

αυξάνεται.
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Στα σημεία των στροφέων αφαιρείται κομμάτι του σκελετού, όσο ακριβώς ο στροφέας και
συγκολλάται από μέσα λάμα πάχους τουλάχιστον 3 mm με προετοιμασμένες τις υποδοχές για τις
βίδες του στροφέα. Ομοίως, στο σημείο της κλειδαριάς δημιουργείται ενισχυμένη υποδοχή. Θήκες
δεν απαιτούνται.
Είναι δυνατό στα ανοίγματα με υαλοπίνακα να προστεθεί κιγκλίδωμα με οποιοδήποτε σχέδιο σε
χωριστό υποπλαίσιο από γωνίες 30/30/3, το οποίο συγκολλάται στον σκελετό αντίθετα από τους
αφαιρούμενους πήχεις συγκράτησης του υαλοπίνακα.
δ)

Παράθυρα

Παράθυρα από χάλυβα μπορούν να κατασκευαστούν με κάσες μονοκόμματες και θυρόφυλλα χωρίς σκελετό,
με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
-

-

Στο κατωκάσι, το τμήμα της κάσας έξω από το φύλλο πρέπει να έχει κλίση για την απορροή των
ομβρίων.
Στο κάτω οριζόντιο τμήμα του σκελετού του φύλλου συγκολλάται νεροχύτης L 15x25 mm πάχους 1,5
mm που καλύπτει τον κάτω αρμό. Στο πλαίσιο εσωτερικά συγκολλάται λάμα 40x1,5 mm με ενώσεις στις
γωνίες κατά 45° για δημιουργία πρόσθετης πατούρας μεταξύ φύλλου και κάσας.

Επίσης η κατασκευή μπορεί να γίνει με σύνθεση ράβδων, ειδικών διατομών για κουφώματα (βλ. κεφ. 2). Οι
διατομές θα κόβονται κατά 45° και θα συγκολλούνται με ραφή σε όλο το ανάπτυγμά τους.
Μεταξύ κάσας και φύλλων μπορεί να προβλεφθεί ανοχή τουλάχιστον 3 mm, ώστε στην κάσα μετά τον τελικό
χρωματισμό και διακόσμηση να τοποθετηθεί αυτοκόλλητο παρέμβυσμα στεγανότητας 3.
Οπωσδήποτε στα κατωκάσια θα ανοίγονται δύο τουλάχιστον οπές αποστράγγισης Φ6 στο ¼ του πλάτους
του παραθύρου από τα άκρα, ενώ σε όλα τα κάτω οριζόντια των φύλλων θα συγκολλάται νεροχύτης, ο
οποίος θα εξέχει τόσο ώστε να προστατεύεται ο κάτω οριζόντιος αρμός χωρίς να εμποδίζεται η ομαλή
λειτουργία των φύλλων.
Η συγκράτηση του υαλοπίνακα θα γίνεται με βιδωτά σιδερένια κοίλα πηχάκια διαστάσεων 17x17 mm και
πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 1,00 mm που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του φύλλου.
Οι στροφείς θα έχουν αφαιρούμενο άξονα και οπή λίπανσης στο άνω τμήμα τους, με θέση και αριθμό όπως
δίδεται στο Παράρτημα Β.
Σημείωση: στο Παράρτημα Β δίδονται επίσης οι θέσεις των στηριγμάτων της κάσας στον τοίχο.
Το κλείθρο θα είναι κωνικού τύπου, ώστε με τον χειρισμό του, το φύλλο να πιέζεται πάνω στην κάσα.
ε)

Κουφώματα που συντίθενται με σειρές ειδικών διατομών

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με την ακρίβεια που προσδιορίζει ο κατασκευαστής των διατομών στα εγχειρίδια
σύνθεσης κουφωμάτων, χωρίς να αφαιρεθεί η προστατευτική επίστρωση των ράβδων.
Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά εργαλεία,
ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των «σειρών»
διατομών. Οι διατομές θα είναι καθαρές, χωρίς ελαττώματα και με ακρίβεια τέτοια ώστε τα συνδεόμενα μέρη
και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες να περνούν ακριβώς και κάθετα
στις επιφάνειες.

3 Σημείωση: Τα αυτοκόλλητα παρεμβύσματα στεγανότητας είναι ευπαθή και απαιτούν τακτικό έλεγχο και αντικατάσταση συχνότερα από
εκείνα που τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές των διατομών
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Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται με τα ειδικά τεμάχια, όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή των «σειρών» διατομών, και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να καλύπτουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στη
συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες (όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους), θα αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά και αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που μπορεί να βλάψει την εμφάνισή τους.
5.6.4

Τοποθέτηση

Όλα τα κουφώματα θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και θα ενσωματώνονται κατά τρόπο
που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των μετάλλων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων.
Κατά την τοποθέτηση τα σταθερά πλαίσια θα στερεώνονται έτσι ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και θα
τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να προκαλούνται φθορές
στις υποστηριζόμενες και παρακείμενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται
στην παράγραφο 4.6 της παρούσας. Απ' ευθείας κάρφωμα σε σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές δεν
επιτρέπεται.
Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται αποτύπωμα οδηγός (πατρόν) για τη σωστή τοποθέτηση των
στηριγμάτων.
Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δεν θα διευρύνονται οι οπές πέρα από τις
επιτρεπόμενες ανοχές.
Δε θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν: α) ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων, β) αποκατασταθούν τραυματισμοί των αντισκωριακών επιστρώσεων
σε όλες τις επιφάνειες -και ιδιαίτερα τις αφανείς- με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γ) γίνει
έλεγχος από την Επίβλεψη. Όπου απαιτούνται βοηθητικοί σκελετοί, ψευτόκασες και άλλες παρόμοιες
κατασκευές θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές αυτές:
α) Ψευτόκασες
Οι ψευτόκασες ζυγίζονται, σταθεροποιούνται με σφήνες και προσωρινές αντηρίδες και τα στηρίγματα
ενσωματώνονται με τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές αντίστοιχα ανοιγμένες στον τοίχο.
Αμέσως μετά την πήξη του κονιάματος αφαιρούνται οι σφήνες και οι προσωρινές αντηρίδες.
Στο κενό μεταξύ ψευτόκασας και τοίχου εγχύνεται αφρός πολυουρεθάνης. Μόλις στερεοποιηθεί ο
αφρός, αποκόπτονται τα ξεχειλίσματα και ο τοίχος επιχρίεται έτσι, ώστε η ψευτόκασα να ενσωματωθεί
σε όλο της το πάχος στο επίχρισμα ώστε η τελική στρώση να είναι συνεπίπεδη με την εμφανή παρειά
της. Όσο ακόμα τα επιχρίσματα είναι νωπά, καθαρίζεται ελαφρά με το μυστρί ο αρμός μεταξύ
επιχρίσματος και ψευτόκασας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στο σημείο επαφής ποδιάς και επιχρισμάτων όπου η ποδιά
(συνήθως από μάρμαρο) θα πρέπει να επεκτείνεται και κάτω από όλη την τομή της ψευτόκασας και το
επίχρισμα να τελειώνει πάνω στην ποδιά και να γεμίζει όλα τα κενά της κατασκευής.
β) Κάσες και σταθερά πλαίσια
Κάσες και σταθερά πλαίσια ζυγίζονται, σταθεροποιούνται με σφήνες και προσωρινές αντηρίδες και τα
στηρίγματα ενσωματώνονται με τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές αντίστοιχα ανοιγμένες στον τοίχο. Αμέσως
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μετά την πήξη του κονιάματος των φωλεών αφαιρούνται προσεκτικά οι σύνδεσμοι ακαμψίας του
πλαισίου.
Ο αρμός μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας κλείνεται με ξύλινες σανίδες ή συμπιεσμένο χαρτί,
αντιστηρίζονται μεταξύ τους τα μπόϊα και γεμίζεται τελείως με τσιμεντοκονίαμα. Μόλις αρχίσει να πήζει
αφαιρούνται οι σανίδες και το χαρτί και αποκόπτονται τα ξεχειλίσματα μέχρι το επίπεδο του τοίχου και
από τις δύο πλευρές, προκειμένου να κατασκευαστούν τα επιχρίσματα. Ενόσω ακόμη τα επιχρίσματα
είναι νωπά, καθαρίζεται και διευρύνεται ελαφρά με το μυστρί ο αρμός μεταξύ επιχρίσματος και κάσας.
Στα κουφώματα με ποδιά, το κατωκάσι είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε η ποδιά να περάσει τουλάχιστον
κάτω από το 1/3 του πλάτους του και να σχηματίζει σκοτία 7x7 mm για την προστασία της μαστίχης
σφράγισης. Η σφράγιση γίνεται με μαστίχη σιλικόνης.
γ) Φύλλα
Επιβάλλεται κάθε κάσα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα με τις υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς
και λοιπών εξαρτημάτων έτοιμες από το εργοστάσιο.
Κάσα και φύλλα θα είναι σημασμένα έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα. Ευθύς ως
επιτρέπει η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.
δ) Υαλοπίνακες
Υαλοπίνακες θα τοποθετούνται πριν από τον τελικό χρωματισμό των πλαισίων υποδοχής τους και των
πηχίσκων συγκράτησης. Η τοποθέτηση και σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή. Παράλληλα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται νεροχύτες και οπές
αποστράγγισης ώστε ο τελικός χρωματισμός να καλύψει κάθε ατέλεια.
ε) Παρεμβύσματα στεγανότητας
Παρεμβύσματα στεγανότητας θα τοποθετούνται στις υποδοχές τους μετά τον τελικό χρωματισμό. Μόλις
στεγνώσουν τα χρώματα, θα καθαρίζονται προσεκτικά οι υποδοχές των παρεμβυσμάτων και με το
κατάλληλο εργαλείο θα σφηνώνονται στη θέση τους.
Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα μισοκόβονται έτσι, ώστε να γυρίζουν συνεχή και να επιτυγχάνεται η
στεγανότητα σε νερό και αέρα.
στ)Μηχανισμοί λειτουργίας - πλάκες προστασίας
Τοποθετούνται τελευταία, ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ολοκληρωμένα
κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, με
την βοήθεια πατρόν που εμπεριέχονται στις συσκευασίες τους.
ζ) Τοποθέτηση έτοιμων κουφωμάτων σε ψευτόκασες
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά
100 mm από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα
εγχειρίδια του κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά, με την ορισμένη από τον κατασκευαστή των σειρών
των διατομών ανοχή - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων
και κασών σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.

5.7

Προστασία

Κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση σιδερένιων κουφωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας τους για να μην υποστούν ζημίες από επόμενες εργασίες μέχρι την παράδοση του έργου.
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή,
είτε στο εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και
τα κατασκευαζόμενα κουφώματα δεν αποκλίνουν από τις οριζόμενες στο 4.2 πιο κάτω ανοχές.
Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α)

δεν ακολουθούνται τα σχέδια και οι περιγραφές του έργου και οι συμβατικά δοσμένες εντολές του
εργοδότη

β)

δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των διατομών

γ)

δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και
ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και
τοποθέτησης

δ)

δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.

ε)

δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.

Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί ως
απορριπτέο με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζημίωση.

6.2

Ανοχές

Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσσες: 2 ‰.
Πάχος φύλλων: από -5% ως +10%.
Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων: r1 mm κατά πλάτος και ύψος.
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές σε
σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.
Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος) με
ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).
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Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345

Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα για την μη εισπνοή επιβλαβών πτητικών οργανικών ενώσεων (π.χ. ακετόνη,
εξανάλη από την χρήση της μοριοσανίδας).

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας σιδήρων, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ. ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα
εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι
πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
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θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα σιδηρού κουφώματος, πλήρως τοποθετημένου, με
την κάσσα και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με βάση την επιφάνεια του φύλλου ή των φύλλων από τα
οποία αποτελείται και τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του (λειτουργία, τύπος, πλήρωση
εσωτερικού φύλλου, κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Εναλλακτικά τα σιδηρά κουφώματα επιμετρώνται κατά βάρος, βάσει αναλύτικών υπολογισμών επί μέρους
στοιχείων ή βάσει ζυγολογίου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου..
Επίσης επιμετράται ιδιαίτέρως και η βαφή του κουφώματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ηχομονωτικά κουφώματα
Τα συνηθισμένα κουφώματα όπως πιο πάνω καθορίζονται, παρέχουν ηχομόνωση που κυμαίνεται από 18
έως 22 dB Rw, ανάλογα με την ποιότητα κατασκευής, την αρτιότητα τοποθέτησης και τις
πραγματοποιηθείσες ανοχές στο σύνολο τοίχου – κουφώματος.
Τυχόν μεγαλύτερη απαίτηση ηχομονωτικής ικανότητας πρέπει να καθορίζεται σε dB Rw στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Με βάση την συγκεκριμένη απαίτηση πρέπει το κούφωμα να επιλεγεί από τον τρέχοντα κατάλογο ειδικού
κατασκευαστή.
Το κούφωμα πρέπει να είναι πλήρες, δηλαδή κάσα, φύλλο ή φύλλα, ελαστικά παρεμβλήματα, ηχοφράκτης
κάτω ή κατώφλι και εξοπλισμός λειτουργίας δηλαδή στροφείς, κλειδαριά και χειρολαβές.
Τα κουφώματα πρέπει να έχουν πινακίδα εύκολα αναγνώσιμη όπου θα αναφέρονται :
-

τα στοιχεία του κατασκευαστή

-

το μοντέλο και ο κωδικός του

-

η ηχομονωτική ικανότητα εκφρασμένη σε dB Rw και ο αριμός του εγγράφου ελέγχου και πιστοποίησης

-

το πρότυπο κατασκευής της αν υπάρχει

-

τα πρότυπα ελέγχου.

Ο κατασκευαστής των κουφωμάτων πρέπει εκτός των κουφωμάτων να παραδώσει στον εργοδότη και
επίσημα αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησης, τα στοιχεία των οποίων θα ταυτίζονται με εκείνα της
πινακίδας επί των κουφωμάτων καθώς και οδηγίες τοποθέτησης εφ’ όσον δεν έχει δικό του ή
εξουσιοδοτημένα συνεργεία τοποθέτησης και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί για το
προϊόν και την τοποθέτησή του.
Ο εργολάβος τοποθέτησης υποχρεωτικά θα ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή των κουφωμάτων
και θα δώσει ενυπόγραφη βεβαίωση ότι τα τοποθέτησε σύμφωνα με αυτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Χρήσιμο πλάτος πατούρας μεταξύ προεξοχών (δοντιών) (Τμήμα 1) - Χρήσιμο ύψος
πατούρας (Τμήμα 2)

Είδος
υαλοπίνακα
Απλός
Διπλός

Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)

Πάχος
e (mm)

Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

≤15

12

16

20

25

>15

16

16

20

25

≤20

16

20

25

30

>20

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης του υαλοπίνακα εντός της πατούρας (Τμήμα 16)
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Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

8

8

10

12

Πλευρικός αρμός (Τμήμα 13)

Είδος πλαισίου

Σκυρόδεμα
σίδηρος,
αλουμίνιο
ανοικτού
χρώματος

Ξύλινο

Αλουμίνιο
σκούρου
χρώματος

PVC ανοικτού
χρώματος

Είδος
στεγάνωσης

P

G

P

G

P

G

P

G

Ελαιοπλαστικά

3

3

3

4

4

-

-

-

Κορδόνι

3

3

3

4

4

6

6

6

Πλαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

6

6

6

Ελαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

4

4

4

Σημείωση: Στην κατηγορία Ρ με ημιπερίμετρο ≤2,5 m Στην κατηγορία G με ημιπερίμετρο >2,5 m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ο τάκος έδρασης.
Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
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Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

3

4

5

6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κουφώματα αλουμινίου
Aluminium windows and doors

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0803-00 «Κουφώματα αλουμινίου» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

Κουφώματα αλουμινίου

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες
έντεχνης κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης των εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και
παραθύρων) από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους σε συνηθισμένα
κτιριακά έργα.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Επίσης, στα σχέδια τις περιγραφές του έργου πρέπει να αναφέρονται και ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτός αυτών
που καθορίζονται στην παρούσα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 1519

Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) -- Xρώματα και
Βερνίκια - Δοκιμή ευκαμψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 1520

Paints and varnishes - Cupping test -- Xρώματα και Βερνίκια - Δοκιμή
κοίλανσης

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360

Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis
materials - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddycurrent method

ΕΛΟΤ EN ISO 2409

Paints and varnishes - Cross-cut test -- Xρώματα και Βερνίκια – Δοκιμή
Πρόσφυσης

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment -- Xρώματα και Βερνίκια - Φυσική γήρανση – Έκθεση και
προσδιορισμός

ΕΛΟΤ EN ISO 2813

Paints and varnishes - Determination of specular gloss of non-metallic paint
films at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees -- Xρώματα και Βερνίκια
Καθορισμός Στιλπνότητας των φιλμ των μη μεταλλικών χρωμάτωνσε 20
μοίρες, 60 μοίρες και 85 μοίρες

ΕΛΟΤ EN ISO 2815

Paints and varnishes - Buchholz indentation test -- Xρώματα και Βερνίκια
Δοκιμή αυλάκωσης κατά Buchholz
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ΕΛΟΤ EN ISO 3231

Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres
containing sulfur dioxide

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9227

Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests -- Δοκιμές
διάβρωσης σε τεχνιτές ατμοσφαιρικές συνθήκες - Δοκιμή ανθεκτικότητας σε
αλατονέφωση οξικού άλατος

ΕΛΟΤ EN ISO 11341

Paints and varnishes -- Artificial weathering and exposure to artificial
radiation -- Exposure to filtered xenon-arc radiation - Χρώματα και βερνίκια Τεχνητή γήρανση και έκθεση σε τεχνητή ακτινοβολία - Έκθεση σε
φιλτραρισμένη ακτινοβολία λυχνίας τόξου ξένου

BS 6161, Part 18

Methods of test for anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys.
Determination of surface abrasion resistance

ASTM D2794

Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of
Rapid Deformation (Impact) -

ASTM D3260

Standard Test Method for Acid and Mortar Resistance of Factory-Applied
Clear Coatings on Extruded Aluminum Products

DIN 50017

Atmospheres and their technical application; Condensation water test
atmospheres

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1 Αλουμίνιο – Συστήματα αλουμινίου
Σύστημα αλουμινίου ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη
κατασκευή ενός τύπου κουφώματος αλουμινίου. Τα στοιχεία αυτά είναι οι διατομές αλουμινίου με κατάλληλο
σχεδιασμό καθώς και άλλα υλικά και ειδικά εξαρτήματα όπως τζάμια, λάστιχα, βουρτσάκια, ράουλα,
μεντεσέδες κλπ.
Τα συστήματα σχεδιάζονται κυρίως από εταιρείες διέλασης αλουμινίου και κυκλοφορούν στην αγορά με
εμπορικές ονομασίες. Συνήθως κάθε σύστημα αναφέρεται σε μια κατηγορία ομοειδών κουφωμάτων π.χ.
συρόμενα, ανοιγόμενα κλπ. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά συστήματα καταχωρούν
όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σύστημα σε ειδικούς «καταλόγους».
Ένας ολοκληρωμένος κατάλογος πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) Διατομές
Προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου κατάλληλου για οικοδομική χρήση από εργοστάσιο που έχει
σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001. Για κάθε διατομή πρέπει να δίνεται το σχήμα της με τις ακριβείς
διαστάσεις και τις ανοχές διαστάσεων όπως αυτές ορίζονται από τα σχετικά πρότυπα, το μέσο βάρος
της διατομής ανά μέτρο καθώς και οι ροπές αδρανείας της.
β) Εξαρτήματα
Τα κατάλληλα εξαρτήματα που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα, στεγάνωση, ασφάλεια, θερμική
μόνωση κλπ. του κουφώματος. Τα εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας
και χρόνο λειτουργικής ζωής του κατασκευαστή. Από το 2006 πρέπει να φέρουν την σήμανση CE.
γ) Κατασκευαστικά σχέδια
Είναι απαραίτητο να περιέχει όσον το δυνατόν ολοκληρωμένα και κατατοπιστικά σχέδια - τομές ώστε ο
κατασκευαστής αλλά και ο πελάτης να μπορεί να καταλάβει τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του
συστήματος.
δ) Προδιαγραφές - Πιστοποίηση
Κάθε σύστημα θα πρέπει να δοκιμάζεται όπως καθορίζουν οι προδιαγραφές όσον αφορά, την
αεροδιαπερατότητα, την υδατοστεγανότητα, την αντοχή του σε ανεμοπίεση, την θερμική και ακουστική
μόνωση κλπ. Οι παραπάνω δοκιμές είναι απαραίτητες ώστε το σύστημα να φέρει την σήμανση CE η
οποία είναι υποχρεωτική από τον Ιανουάριο του 2006. Το κάθε σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί.
Επίσης ευθύνη του παραγωγού των συστημάτων αλουμινίου είναι και η παροχή οδηγιών κοπής και
συναρμολόγησης των διατομών, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης των έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο,
ώστε τα τοποθετημένα κουφώματα πραγματικά να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα
γραφήματα και τους τύπους υπολογισμού και γενικά στις οδηγίες του καταλόγου.
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτει έντυπα εγχειρίδια οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και
τοποθέτησης, τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα σε κατανοητή γλώσσα.
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προμηθευτεί
και όλα τα πιο πάνω έντυπα.
4.1.1 Διατομές αλουμινίου
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την διέλαση. Το πάχος
των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους σχετικούς
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καταλόγους. Οι ανοχές του πάχους των διατομών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ±10% του ονομαστικού
πάχους.
Οι ανοχές του ονομαστικού βάρους ανά μέτρο μήκους κάθε διατομής πρέπει να είναι αυτές που αναφέρονται
στον κατάλογο του παραγωγού του συστήματος. Οι μέσες τιμές αντοχών των διατομών θα είναι:
-

Φορτίο θραύσης 180 - 220 Mpa

-

Όριο ελαστικότητας 140 - 180 Mpa

-

Επιμήκυνση ε = 4 - 6 %

4.1.2 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ. μπορεί να είναι από:
α) αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή
β) ανοξείδωτο χάλυβα ή
γ) χαλύβδινα εξ ολοκλήρου επιψευδαργυρωμένα
Θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με
βίδες αντίστοιχης ποιότητας.
4.1.3 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ. θα είναι από:
α) αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή
β) ανοξείδωτο χάλυβα
γ) πλαστικά ειδικής σκληρότητας
δ) παρεμβύσματα EPDM
ε) ράουλα μεταλλικού σκελετού με teflon και ρουλεμάν
Θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες
αντίστοιχης ποιότητας (ανοξείδωτες, επικαδμιωμένες, επιψευδαργυρομένες), ώστε να εξασφαλίζεται η
άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των κουφωμάτων.

4.2 Παρεμβύσματα Στεγανότητας
Θα είναι από EPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα
παρεμβύσματα είναι συγκεκριμένα για κάθε σύστημα. Θα είναι και θα διατηρείται εύκαμπτο χωρίς
παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτηση τους, με ή χωρίς φορτίο από τις
διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες από -40 °C έως
+100°C
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεμβύσματα (π.χ. λάστιχα τζαμιών) είναι
αδύνατον να υπάρχει απόλυτη και σε βάθος χρόνου υδατοστεγανότητα. Γι αυτό επιβάλλεται η χρήση
αρμόκολλας για την συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ και άνοιγμα οπών απορροής υδάτων εσωτερικά
του φύλλου στην πάνω και στην κάτω τραβέρσα. Στην κάτω τραβέρσα για την αποστράγγιση των νερών,
στην πάνω τραβέρσα για να βοηθά η πίεση του αέρα στην πλήρη αποστράγγιση και στον εσωτερικό αερισμό
του κουφώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού συστήματος.
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4.3 Κόλλες
Ενός ή δύο συστατικών (πρέπει να είναι αρμόκολλα) για την στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες
και τις διασταυρώσεις των πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων.
Στις κοπές θα γίνεται επάλειψη με αντιδιαβρωτικό υλικό.

4.4 Προστασία – Χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου
Με το πέρας της κοπής και διαμόρφωσης των διατομών αλουμινίου και τη σύνθεση των κουφωμάτων πριν
από την τελική συναρμολόγηση, τα κομμάτια θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με κάποια από τις
ακόλουθες μεθόδους:
4.4.1 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)1
Η ανοδίωση θα πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALANOD και είναι πιστοποιημένη από
την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάσεις πάχους του ανοδικού επιστρώματος και η συνιστώμενη χρήση του
ανάλογα με το περιβάλλον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές QUALANOD.
-

Κατηγορία 5 = μέσο ελάχιστο πάχος 5 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 10 = μέσο ελάχιστο πάχος 10 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 15 = μέσο ελάχιστο πάχος 15 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 20 = μέσο ελάχιστο πάχος 20 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 25 = μέσο ελάχιστο πάχος 25 μm (μικρά)

Παρατηρήσεις:
-

Οι κατηγορίες 5 και 10 προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

-

Οι κατηγορίες 15, 20 και 25 προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

-

Σε εξωτερικούς χώρους με ισχυρά δαβρωτικό περιβάλλον (θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ) πρέπει να
χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες 20 ή 25.

Η επιλογή της κατηγορίας πάχους εξαρτάται από τα εθνικά πρότυπα και πρέπει να προσδιορίζεται από τον
πελάτη της μονάδας ανοδίωσης. Εάν δεν υπάρχουν εθνικά πρότυπα, τότε η κατηγορία πάχους
προσδιορίζεται από την φύση του διαβρωτικού περιβάλλοντος.
Η απόχρωση πρέπει να αναφέρεται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και θα επιλέγεται από τον πιο
κάτω πίνακα.
Κατηγορίες τελειώματος: στιλπνό, βουρτσιστό κλπ.
Πίνακας 1 - Απόχρωση

1

Εμφάνιση
άχρωμο

Κωδικός EURAS
C-0

Ελληνικός κωδικός
φυσικό

1 Σημείωση: Η ελεγχόμενη ηλεκτροχημική διαδικασία δημιουργίας άχρωμου ή έγχρωμου στρώματος οξειδίων του
αργιλίου στην επιφάνεια του αλουμινίου. Τα ως άνω οξείδια του αργιλίου είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές
συνθήκες και αποτελούν προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση.
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C - 32
C-33
C-34
C-35
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2001
2003
2005
2007
2009

Δοκιμές και Πρότυπα που συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές QUALANOD:
-

Μέθοδος δινορευμάτων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 2360

-

Μέθοδος με μικροσκόπιο διχασμένης δέσμης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-3

-

Μέθοδος κηλίδας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4

-

Μέθοδος με μέτρηση της ισοδύναμης αγωγιμότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-5

-

Μέθοδος απώλειας βάρους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-7

-

Δοκιμή αντοχής σε τρίψιμο κατά BS 6161, Part 18

4.4.2 Ηλεκτροστατική βαφή
Η ηλεκτροστατική βαφή θα πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT και είναι
πιστοποιημένη από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ελάχιστο πάχος βαφής καθορίζεται στα 60μπι, ενώ η κλάση στιλπνότητας και η
απόχρωση καθορίζονται από τον πελάτη βάσει των τρεχόντων χρωματολογίων των παραγωγών πούδρας
βαφής με έγκριση QUALICOAT.
Δοκιμές και Πρότυπα που συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές QUALANOD:
α/α
1.

Δοκιμή
Στιλπνότητα

Πρότυπο

2.

Πάχος επιστρώματος

ΕΛΟΤ EN ISO 2360

3.

Πρόσφυση

ΕΛΟΤ EN ISO 2409

4.

Δοκιμή αυλάκωσης κατά Buchholz

ΕΛΟΤ EN ISO 2815

5.

Δοκιμή κοίλανσης (Cupping test)

ΕΛΟΤ EN ISO 1520

6.

Δοκιμή ευκαμψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 1519

7.

Δοκιμή αντοχής σε απότομη παραμόρφωση

ASTM D2794

8.

Δοκιμή Machu

QUALICOAT

9.

Δοκιμή ανθεκτικότητας σε αλατονέφωση οξικού
άλατος
Δοκιμή αντοχής σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία SO2

ISO-9227

ΕΛΟΤ EN ISO 11341

10.

12

ISO 2813

ΕΛΟΤ EN ISO 3231

11.

Δοκιμή αντοχής στην επιταχυνόμενη γήρανση

12.

Δοκιμή πολυμερισμού (για υγρές βαφές)

QUALICOAT

13.

Δοκιμή αντοχής σε δομικά υλικά

ASTM D3260

14.

Δοκιμή αντοχής σε βραστό νερό

QUALICOAT

15.

Δοκιμή αντοχής σε συμπυκνώματα νερού

DIN 50017

16.

Φυσική γήρανση (Δοκιμή FLORIDA)

ISO 2810
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4.4.3 Διακοσμητική επίστρωση βαμμένου αλουμινίου.
Η διαδικασία της διακοσμητικής επίστρωσης βαφής διατομών αλουμινίου (προσομοίωση ξύλου, μαρμάρου)
πρέπει να πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα ποιότητος QUALIDECO και είναι
πιστοποιημένη από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου βρίσκεται στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης όλων των παραμέτρων για την
έναρξη της διαδικασίας απονομής του σήματος QUALIDECO.
Οι δοκιμές που προβλέπονται στις προδιαγραφές QUALIDECO για την χορήγηση σήματος διακοσμητικής
επίστρωσης και τα αντίστοιχα πρότυπα έχουν ως εξής:
α) Στιλπνότητα: ISO 2813
β) Πάχος επιστρώματος: ΕΛΟΤ EN ISO 2360
γ) Δοκιμή αντοχής σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία SO2: ΕΛΟΤ EN ISO 3231
δ) Δοκιμή αντοχής στην επιταχυνόμενη γήρανση: ΕΛΟΤ EN ISO 1.1341
ε) Δοκιμή σταθερότητας σε φως: ISO 105/Β02
στ)Φυσική γήρανση (Δοκιμή FLORIDA): ISO 2810
4.4.4 Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης (ανοδίωση, βαφή)
Οι μονάδες που εκτελούν διεργασίες επιφανειακής προστασίας του μέταλλου πρέπει να διαθέτουν τα
παραπάνω σήματα. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι τηρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις για την επιφανειακή
προστασία των κατασκευών αλουμινίου.
Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών:
α) Παρατηρούμενη κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν πρέπει να έχει χαραγές, ανομοιομορφίες και
ανομοιοχρωμίες
β) Παρατηρούμενη υπό γωνία 60° από απόσταση 3,0 m: δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, ρυτίδες,
δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, κρατήρες, στίγματα,
εκδορές και να καλύπτουν καλά και ομοιόμορφα τις διατομές
γ) Παρατηρούμενη από απόσταση 3,0 m για εσωτερικές κατασκευές και 5,0 m για εξωτερικές δεν πρέπει
να εμφανίζει διαφορές στην επίστρωση.
Τα ανωτέρω θεωρούνται ελαττώματα και οι διατομές δεν γίνονται αποδεκτές.

4.5 Κατασκευή κουφωμάτων
Τα προς κατασκευή κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους παραγωγών συστημάτων,
οι οποίοι θα υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησης τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις
όπως είναι διατυπωμένες στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Όπως π.χ.:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός,
β) Αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην
χρήση κλπ. με βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου τους
γ) Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
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δ) ενίοτε πυραντίσταση, βαλιστική αντοχή κλπ.
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή - κουφωμάτων είναι η παροχή επίσημων εγγράφων
πιστοποίησης και εγγύησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των κουφωμάτων και οι οδηγίες τοποθέτησης
και λοιπών απαιτήσεων.

4.6 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των προϊόντων
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα θα ελέγχονται ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά
που έχουν παραγγελθεί, οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωση τους στο έργο. Ο
εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διενέργεια δοκιμασιών στο τελικό προϊόν (κούφωμα) από
πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα. Το
κόστος θα βαρύνει τον εργοδότη.
4.6.1 Κουφώματα επί μέτρω
Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου ο εργοδότης μπορεί να
διενεργήσει έλεγχο τόσο των υλικών όσο και των κουφωμάτων που θα κατασκευάζονται επί μέτρω.
4.6.2 Έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα
Τα έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα θα παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευμένα από τα
εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας, προστατευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τα κουφώματα θα
συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότης και το έργο, καθώς
και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του έργου.
Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας,
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

4.7 Αποθήκευση και μεταφορές των προϊόντων
4.7.1 Κουφώματα επί μέτρω
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριο του κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό
αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των διατομών αλουμινίου, χωριστά για κάθε έργο.
Οι διατομές πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια ή κατακόρυφα ράφια ώστε να μην κινδυνεύουν να
παραμορφωθούν από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες βλαπτικές επιδράσεις Κατ' αντίστοιχο τρόπο
πρέπει να αποθηκεύονται τα έτοιμα κουφώματα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
κουφώματα.
Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται
φθορές σ' αυτά και τα εξαρτήματα τους και θα αποθηκεύονται αναλόγως.
Κουφώματα που έχουν υποστεί φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, την σωστή και σύμφωνα
με τις προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.
4.7.2 Έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα
Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις
του κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.
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Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευές – Συνεργείο τοποθέτησης
-

Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου
κατασκευαστή με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση του.
Στο εργοτάξιο κατ' εξαίρεση θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που
δεν μπορούν λόγω μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα από ειδικευμένο προσωπικό του
κατασκευαστή.

-

-

-

-

-

Το εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον
απαιτούμενο σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία αλουμινίου προς κατασκευή
κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για
τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση των κουφωμάτων στο έργο. Το συνεργείο πρέπει να
διατηρεί τον εξοπλισμό και τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση. Τυχόν ελλείψεις τους θα
αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής
και θα διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα φροντίζει άμεσα για
την ικανοποίηση τους εφ' όσον συμβαδίζουν με τα συμφωνημένα και τις προδιαγραφές
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού κουφώματος πριν την σύναψη της
συμφωνίας και θα επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης. Το δείγμα τυπικού
κουφώματος μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.

5.2 Προετοιμασία
-

Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα
ενσωματωθούν κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε
να παρέχουν στέρεο υπόβαθρο.
Γενικώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα
μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη.

-

Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών θα διενεργείται έλεγχος της τοιχοποιίας όπου θα
στερεωθούν τα κουφώματα ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο υπόβαθρο για την τοποθέτηση της
ψευτόκασας σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Επίσης θα
εξασφαλίζεται η στάθμη των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των σχετικών με τα κουφώματα
στοιχείων.
Θα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ.
ηλεκτρικές παροχές για αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις
πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντίβαρων, θέσεις συστημάτων ασφάλισης στην
ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ.
Για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται η συνεργασία με τον εργοδότη ο οποίος θα τα ελέγξει και θα τα
εγκρίνει.

5.3 Έναρξη εργασιών - Τοποθέτηση
Εφ' όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
επιτρέπει ο Επιβλέπων, είναι δυνατό να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής κουφωμάτων στο εργοστάσιο-
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εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία των κουφωμάτων
(ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.) να τοποθετούνται σ' αυτές παράλληλα. Τα κουφώματα θα τοποθετούνται
μετά το πέρας των επιχρισμάτων, των επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια ή μάρμαρα ή κάθε
είδους πλάκες και παρόμοια, των οποίων η κατασκευή είναι δυνατό να προξενήσει βλάβες σε αυτά.

5.4 Συντονισμός
Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου του έργου.
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και σφάλματα θα
καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.5 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
5.5.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών
Τα πλαίσια των ψευτοκασών είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές συγκολλημένες με ραφή ή
διατομές [ , εν θερμώ γαλβανισμένες (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1620) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,2 mm
και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3 mm.
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται μετά την κοπή με πλήρη συγκόλληση.
Το γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση
«ΜΙΝΙΟΥ»
Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες, είναι δυνατό οι
ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να εξασφαλίζεται η μη παραμόρφωση τους κατά την
μεταφορά και τοποθέτηση.
5.5.2 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής κουφωμάτων
Γενικώς η κοπή των διατομών αλουμινίου γίνεται με ακρίβεια της τάξης 0,5 mm, σύμφωνα με τους κανόνες
των σχετικών προτύπων.
Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά εργαλεία
(καλούπια - πρέσες - γωνιάστρες) , ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα
εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος, καθαρές και χωρίς ελαττώματα, με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα
συνδεόμενα μέρη και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια.
Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του
συστήματος και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στη
συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας μπορεί να είναι μέσα στις προβλεπόμενες
πατούρες και κατά το δυνατόν αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, γρέξια κλπ.) που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση τους.
Τα κουφώματα δεν πρέπει να εμφανίζουν «ελαττώματα» παρατηρούμενα όχι υπό γωνία και από απόσταση
μεγαλύτερη του 1 μέτρου.
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5.5.3 Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης
5.5.3.1 Στερέωση
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά 100 mm
από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση
μεταξύ τοίχων και κασών με τα υλικά της παρ. 3.6.4 πιο κάτω.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να παραβλάπτονται οι
υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται
στο παρόν. Στην περίπτωση γυμνού μπετόν και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως επίπεδο και
ορθογωνιασμένο μπορεί να βιδωθεί η κάσα αλουμινίου κατευθείαν σε αυτό με ισχυρά βύσματα εκτονώσεως
(ούπατ). Ενίοτε για υψηλές αντοχές πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά βύσματα (χημικά ούπατ).
Η στερέωση των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται τα φορτία του
εγκαταστημένου παραθύρου προς το σώμα του κτιρίου. Για να επιτύχουμε τη μεταφορά των φορτίων
χρησιμοποιούμε τους τάκους έδρασης, οι οποίοι φορτίζονται με την πίεση.
Μόνο αφρός πολυουρεθάνης, δεν επαρκεί για τη μεταφορά των φορτίων που δρουν στο επίπεδο του
παραθύρου.
Τα προφίλ της κάσας θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή ανοχή στην κάμψη. Οι διαστάσεις των τάκων
έδρασης πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση της στεγάνωσης και της μόνωσης. Το
υλικό των τάκων δε θα πρέπει να παραμορφώνεται, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζει μικρή
θερμοαγωγιμότητα. Σε παράθυρα με πλάτος άνω του ενός μέτρου, πρέπει να τοποθετηθούν τάκοι και στο
κέντρο του κάτω μέρους του κουφώματος.
Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν στερεώνουμε θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα πάνω σε
ψευτόκασα ή όταν πάνω από θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα τοποθετούμε επικαθήμενο ρολό αλουμινίου, να
γίνει η τοποθέτηση του κουφώματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μη σχηματίζονται γέφυρες και διακόπτεται η
θερμομόνωση.
Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών τμημάτων τους
με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των μεταλλικών
στηριγμάτων και γίνει έλεγχος από τον Επιβλέποντα.
Όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα.
α) Φύλλα κουφώματος
Κάθε κάσα που συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα φύλλα τα οποία φέρουν χειρολαβές, κλειδαριά και
λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι σημασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα.
Ευθύς ως επιτρέπει η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.
β) Υαλοπίνακες
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων και η σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή του κουφώματος.
γ) Παρεμβύσματα στεγανότητας
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Τα συγκεκριμένα παρεμβύσματα στεγανότητας
θα τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις
υποδοχές τους, όπως ορίζεται στα εγχειρίδια συναρμολόγησης. Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα
μισοκόβονται έτσι, ώστε να υπάρχει συνέχεια και να επιτυγχάνεται η στεγανότητα σε νερό και αέρα.
Η τοποθέτηση του κεντρικού λάστιχου στεγάνωσης θα γίνεται με την χρήση πρεσαριστών
λαστιχογωνιών οι οποίες πρέπει να κολληθούν με τα ευθύγραμμα τμήματα του λάστιχου.
δ) Ειδικοί μηχανισμοί λειτουργίας
Τοποθετούνται έτσι ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ολοκληρωμένα
κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
5.5.3.2 Αρμολόγηση
Ο αρμός διαστολής θεωρείται απαραίτητος διότι με τα κατάλληλα υλικά μπορεί να επιτευχθεί η σωστή
στερέωση, θερμομόνωση και στεγανότητα. Το μέγεθος του αρμού διαστολής εξαρτάται από το μέγεθος του
παράθυρου και το φάρδος των προφίλ αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του
συγκεκριμένου παράθυρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα παράθυρο μεσαίου μεγέθους ο αρμός
διαστολής πρέπει να είναι 5 - 6 mm. Το τοποθετημένο υλικό πλήρωσης δημιουργεί τα όρια του αρμού μέσα
στον πάτο του.
Θα πρέπει να προκύπτει η εξής σχέση πλάτους - βάθους :
t = 0,5 x b ≥ 6 mm
όπου

t = βάθος τοποθέτησης του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό και
b = πλάτος του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι αρμό διαστολής πρέπει να έχουν όλα τα κουφώματα αλουμινίου, άσχετα με
το σε ποιο σημείο του ανοίγματος του κτιρίου θα τοποθετηθούν (αν δηλαδή η κάσα του κουφώματος θα έχει
«φτερό» ή όχι).
5.5.4 Μαστίχες σφράγισης αρμών
Σφραγιστικά υλικά καθορίζονται για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασών των κουφωμάτων με τους
τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.
5.5.5 Συστήματα στερέωσης
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα
ή βιδωτό παξιμάδι ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν.

5.6 Στεγανοποίηση μεταξύ αλουμινοκατασκευής και κτιρίου
Η σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία
της. Μια ελλιπής στεγανοποίηση είναι συχνά η κύρια αιτία των ζημιών που εμφανίζονται στο κτίριο. Οι
σημαντικότερες λειτουργίες της στεγανοποίησης είναι:
-

Διαχωρισμός των κλιματολογικών συνθηκών του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου από την υγρασία
και τον αέρα.

-

Ηχομόνωση

-

Θερμομόνωση

-

Υδατοστεγανότητα.
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Για την ορθή επιλογή των υλικών στεγάνωσης, συνιστάται η συνεργασία με ειδική εταιρεία μόνωσης
στεγανοποίησης. Ο αρμός σύνδεσης ανάμεσα στη αλουμινοκατασκευή και το σώμα του κτριτίου είναι ένας
αρμός κίνησης και το μονωτικό υλικό θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.
Το πλάτος των αρμών στην εξωτερική πλευρά έχει προσαρμοστεί για ένα μονωτικό υλικό με συνολική
επιτρεπόμενη παραμόρφωση της τάξης του 25%. Λόγω των μικρών καταπονήσεων που εμφανίζονται στην
εσωτερική πλευρά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονωτικά υλικά με επιτρεπόμενη συνολική παραμόρφωση
15%. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιφάνειες πρόσφυσης και τα συστατικά στοιχεία αυτών.
Για να εξασφαλιστεί ένας διαρκώς λειτουργικός αρμός μονωτικού υλικού, είναι σημαντικό το μονωτικό υλικό
να συγκολληθεί καλά στην επιφάνεια. Οι τάσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο υλικό μόνωσης, επιδρούν
απευθείας στις επιφάνειες πρόσφυσης. Αν αστοχήσει η συγκόλληση ή σπάσει το μονωτικό υλικό, τότε αυτό
δε θα μπορεί να μεταφέρει πλέον τις δυνάμεις που αναπτύσσονται τις επιφάνειες πρόσφυσης, με
αποτέλεσμα ο αρμός να μην είναι στεγανός. Ως μέσα στεγάνωσης, εκτός από τους ειδικούς αρμόστοκους,
υπάρχουν και οι εμποτισμένες ταινίες αφρώδους συνθετικού υλικού.
Οι μονωτικές ταινίες αποτελούνται κυρίως απο αφρώδη πολυουρεθάνη με ανοικτή δομή κυψελών, η οποία
έχει εμπλουτιστεί με ειδικό μέσο εμποτισμού.
Οι μονωτικές ταινίες από βουτύλιο και ισοβουτυλένιο, καθώς και οι ελαστομερείς ταινίες αρμού, είναι
κατάλληλες για μεγάλους αρμούς (από 20mm περίπου) και για συστήματα τοιχοποιίας με πολλαπλά κελύφη.
Η στεγανοποίηση αποτελεί ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και αλουμινοκατασκευαστή.

5.7 Προστασία
Κατά και μετά την τοποθέτηση κουφωμάτων από αλουμίνιο θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας των κουφωμάτων, ώστε να μην υποστούν ζημίες από επόμενες εργασίες μέχρι την παράδοση
του έργου.
Μετά την τοποθέτηση και παραλαβή των κουφωμάτων η προστασία τους από επόμενες εργασίες είναι
ευθύνη του εργολάβου.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος
Ο εργοδότης μπορεί να διενεργεί έλεγχο είτε στο εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή, είτε στο
εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος και τα κατασκευαζόμενα
κουφώματα δεν αποκλίνουν από τις οριζόμενες στο 4.2 του παρόντος ανοχές.
Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α) δεν τηρούνται τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου
β) δεν τηρούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος αλουμινίου
γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και
ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και
τοποθέτησης
δ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
ε) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
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Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί ως
απορριπτέο με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζημίωση.

6.2 Ανοχές
Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσες: 2 ‰.
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές σε
σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.
Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα, όταν είναι ανοικτά, θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος) με
ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων
επεξεργασίας αλουμινίου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από τα μηχανήματα κοπής.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας αλουμινίου, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ. ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα
εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι
πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
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κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των κουφωμάτων αλουμινίου, πλήρως εγκαστεστημένων και λειτουργούντων, γίνεται σε
τετραγωνικά μέτρα (m2), ανά τύπο, με βάση την λειτουργία και την σειρά των προφίλ από τα οποία είναι
κατασκευασμένα.
Η επιφάνεια επιμέτρησης ορίζεται από το εξωτερικό περίγραμμα της κάσας. Στα κουφώματα χωρίς
κατωκάσι, το κάτω όριο ορίζεται από το κατώφλι.
Η ψευτόκασα δεν επιμετράται ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται ανηγμένη στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια
του κουφώματος, εκτός αν αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου,
Στην περίπτωση κουφωμάτων επιφάνειας μικρότερης από 1,00 m2 προσαυξάνεται η επιμετρούμενη
επιφάνεια κατά 100%, με μέγιστη τιμή 1,00 m2 (δηλ. κούφωμα επιφανείας 0,40 m2 επιμετράται ως 0,80 m2,
ενώ κούφωμα επιφανείας 0,80 m2 επιμετράται ως 1,00 m2).
Στις ανά τετραγωνικό μέτρο επιμετρούμενες εργασίες πλήρους κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου,, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε οποιαδήποτε
στάθμη εργασίας όλων των απαιτούμενων υλικών, μέσων στερέωσης, στήριξης και ανάρτησης,
μικρούλικων και του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.
β) Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα οριζόμενα
στην παρούσα Προδιαγραφή. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

-

-

Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης.
Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως κουφωμάτων,,
πλαισίων, ψευδόκασσων, κτλ
Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών
πλήρωσης αρμών, κτλ
Η εργοστασιακή βαφή των προφίλ του κουφώατος ή η ανοδίωση

γ) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η ενδεχόμενη διεξαγωγή
ελέγχων και δοκιμών.
δ Η προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση των απαιτούμενων ικριωμάτων καθώς και η
αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το χώρο εργασίας μετά το πέρας των εργασιών, εκτός άν
προβλέπεται άλλως στα συμβατικά τεύχη του έργου.
ε) Η φύλαξη και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Παράρτημα Α
Χρήσιμο πλάτος πατούρας μεταξύ προεξοχών (δοντιών) (Τμήμα 1) - Χρήσιμο ύψος
πατούρας (Τμήμα 2)

Είδος
υαλοπίνακα
Απλός
Διπλός

Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)

Πάχος
e (mm)

Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

≤15

12

16

20

25

>15

16

16

20

25

≤20

16

20

25

30

>20

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης του υαλοπίνακα εντός της πατούρας (Τμήμα 16)
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Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

8

8

10

12

Πλευρικός αρμός (Τμήμα 13,14)
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Είδος πλαισίου

©

Ξύλινο

Σκυρόδεμα
σίδηρος,
αλουμίνιο
ανοικτού
χρώματος

Αλουμίνιο
σκούρου
χρώματος

PVC ανοικτού
χρώματος

Είδος
στεγάνωσης

P

G

P

G

P

Ελαιοπλαστικά

3

3

3

4

4

-

-

-

Κορδόνι

3

3

3

4

4

6

6

6

Πλαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

6

6

6

Ελαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

4

4

4

G

P

G

Σημείωση: Στην κατηγορία Ρ με ημιπερίμετρο ≤2,5 m Στην κατηγορία G με ημιπερίμετρο >2,5 m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα (14) ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ο τάκος έδρασης
Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
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Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

3

4

5

6
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Βιβλιογραφία
1. QUALICOAT Assurance of Quality for Aluminium Powder Coating
2. ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-1
Aluminium and aluminium alloys. Anodizing. Method for specifying
decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium Αλουμίνιο και κράματα
αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος καθορισμού διακοσμητικών και προστατευτικών
επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση σε αλουμίνιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
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HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κουφώματα από συνθετικά υλικά
Synthetic windows and doors

Κλάση τιμολόγησης: 10
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0804-00 «Κουφώματα από συνθετικά υλικά» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κουφώματα αλουμινίου

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους
κανόνες κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και
παραθύρων) από συνθετικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και λοιπά χαρακτηριστικά, καθορίζονται στη Μελέτη του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 10143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensionssions and shape -- Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με
συνεχή επιμετάλλωση διά εμβαπτίσεως εν θερμώ - Ανοχές στις διαστάσεις
και μορφές.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12373

Aluminium and aluminium alloys. Anodizing. Method for specifying
decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360

Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis
materials. Measurement of coating thickness. Amplitude-sensitive eddy
current method

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και

7
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προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1 Συνθετικά υλικά
4.1.1 Διατομές από σκληρό PVC
Χρησιμοποιούνται πολυθαλαμικές διατομές u-PVC με πρόσθετα (οπλισμός, μεταλλικές διατομές από
γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο) για τη βελτίωση της αντοχής του στην υπεριώδη (u l tr a v io le t)
ακτινοβολία, τον περιορισμό της μετάδοσης της φλόγας και της έκλυσης βλαπτικών πτητικών και αερίων
καύσεως, χρωματισμένα στη μάζα ή επιφανειακά. Θα παράγονται από εργοστάσιο, του οποίου οι
παραγωγικές διαδικασίες θα είναι πιστοποιημένες κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, δυνάμενο να
παράγει ολοκληρωμένες σειρές διατομών (pr o fi le ) ενισχυμένων με διαμορφωμένες κοίλες κλειστές ή
ανοικτές ράβδους από εν θερμώ γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις
οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και
ποικίλων διαστάσεων.
Τα παραγόμενα κουφώματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:

8

-

Αεροπερατότητας

-

Υδατοπερατότητας

-

Αντίστασης σε ανεμοπίεση

-

Μηχανικών αντοχών

-

Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)

-

Αντίστασης σε κρούση

-

Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

-

Αντοχής σε στατική στρέψη

-

Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη

-

Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς

31782
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όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις του
παρόντος.
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες)
είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT
DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrement des fenêtres».
Κάθε διατομή θα είναι εσωτερικά ενισχυμένη με πρόσθετη μεταλλική διατομή «φρακαριστή» πάνω στην
κύρια (πλαστική). Επιπλέον, για τη στερέωση των αναρτήσεων θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές ενισχύσεις.
Οι διαστάσεις κατά την περιστροφή των κουφωμάτων περί κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα δεν πρέπει να
ξεπερνούν το 1,5m ενώ και η αναλογία πλάτους / ύψους θα πρέπει να λαμβάνει μέγιστη τιμή

S
X

= 1,25.

Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων, η μορφή, τα μεγέθη και οι μορφές των ράβδων
ενίσχυσης, η θέση των ράβδων ενίσχυσης μέσα στις διατομές από PVC, οι μέθοδοι συναρμολόγησης και
συγκόλλησής τους, τα ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους και τα εξαρτήματα
λειτουργίας και η θέση τους, οι πατούρες και τα πηχάκια τοποθέτησης υαλοπινάκων, αποτελούν ευθύνη του
παραγωγού των διατομών. Θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι των διατομών κατά «σειρές» με τα
χαρακτηριστικά τους και πίνακες, καθώς και γραφήματα και τύποι υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης
στις πιο πάνω απαιτήσεις σε σχέση με την μορφή και το μέγεθος των κουφωμάτων που είναι δυνατό να
συντεθούν από κάθε σειρά.
Ευθύνη του παραγωγού των διατομών είναι και
διατομών και των ράβδων ενίσχυσης, καθώς και ο
ώστε τα τοποθετημένα κουφώματα πραγματικά
γραφήματα και τους τύπους υπολογισμού. Για το
οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης.

η παροχή οδηγών κοπής και συναρμολόγησης των
τρόπος τοποθέτησης έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο,
να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα
σκοπό αυτό, πρέπει να διατίθενται έντυπα εγχειρίδια

Ο εργοδότης, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προμηθευτεί και όλα τα πιο πάνω έντυπα.
Αδυναμία του κατασκευαστή των διατομών να παρέχει ελεύθερα τα πιο πάνω έντυπα, συνιστά λόγο
άρνησης αποδοχής των πιο πάνω προϊόντων.
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την εξέλαση.
Το πάχος των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους
σχετικούς καταλόγους.
4.1.2 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ., θα είναι:
α) από χαλύβδινα εξ ολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ,
β) ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με
βίδες αντίστοιχης ποιότητας.
4.1.3 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης, κλπ.) θα είναι από:
α) αλουμίνιο για οικοδομική χρήση, ανοδιωμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373, με πάχος 20
μm ± 2 μm ή ηλεκτροστατικά χρωματισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360.
β) ανοξείδωτο χάλυβα
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γ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς.
Τα ειδικά τεμάχια θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται
με βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και
η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των κουφωμάτων.

4.2 Παρεμβλήματα Στεγανότητας
Θα είναι από νεοπρένιο ή ελαστικό, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα
πρέπει να διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την
τοποθέτησή του, με ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του
κουφώματος, σε θερμοκρασίες από – 40° C έως +80° C.

4.3 Κόλλες
Ενός ή δύο συστατικών, για τη στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες κα τις διασταυρώσεις των
πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων.

4.4 Κοίλες ορθογωνικές διατομές για ψευτοκάσες
Κοίλες ορθογωνικές διατομές κλειστές με συνεχή ραφή ή ανοιχτές, μορφής C, γαλβανισμένες εν θερμώ
(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10142, μεγέθους όπως ορίζεται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των
σειρών των διατομών από u-PVC. Το υλικό κατασκευής της ψευτόκασας θα πρέπει να είναι συμβατό με το
πλαστικό υλικό της διατομής του κουφώματος που θα στηριχθεί.

4.5 Μαστίχες σφράγισης αρμών
Σφραγιστικά υλικά πληρούντα τις απαιτήσεις της αντίστοιχης προδιαγραφής για την εξασφάλιση της
στεγανότητας των κασών των κουφωμάτων με τους τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία
εφάπτονται. Το υλικό κατασκευής της μαστίχας σφράγισης θα πρέπει να είναι συμβατό με το πλαστικό υλικό
της διατομής του κουφώματος στο οποίο θα γίνει η αρμολόγηση.

4.6 Συστήματα στερέωσης
Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή πιστοποιημένου κατά το Διεθνές
Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση
και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής που θα
στηρίξουν.

4.7 Έτοιμα κουφώματα
Έτοιμα κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους κατασκευαστών, οι οποίοι θα
υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησής τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας
προδιαγραφής καθώς και της Μελέτης του έργου.
Συγκεκριμένα:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός,
β) Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
γ) Αεροπερατότητα, υδατοπερατότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην χρήση,
βαλιστική αντοχή κλπ., με βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου τους.
Πρόσθετα, για την αποφυγή περάσματος μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου θα πρέπει να επιλέγονται
διατομές πολλαπλών θαλάμων (βλ. Παράρτημα 1) ενώ για την αποφυγή ρηγμάτωσης της κάσας από τα
οικοδομικά στοιχεία του κουφώματος θα πρέπει να υπάρχει εύκαμπτη σύνδεσή της με τα γύρω στοιχεία (βλ.
Παράρτημα 2).
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Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή τυποποιημένων κουφωμάτων είναι η παροχή επίσημων
εγγράφων πιστοποίησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των έτοιμων κουφωμάτων και οι οδηγίες
τοποθέτησης και λοιπών απαιτήσεων.
Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι απαιτούμενες ανοχές καθώς και τυχόν
απαίτηση εγκατάστασης στηριγμάτων, παροχών κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των
κουφωμάτων για τη σωστή τοποθέτηση και εύρυθμη λειτουργία τους.

4.8 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα
εγκεκριμένα ώστε να επιτραπεί η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει
δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς
την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
4.8.1 Κουφώματα επί μέτρω
Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου και θα διενεργηθεί ο
απαιτούμενος έλεγχος για την παραλαβή τους όπως καθορίζεται στην παρούσα προδιαγραφή.
4.8.2 Έτοιμα κουφώματα
Έτοιμα κουφώματα θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευμένα από τα
εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και προστατευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Θα συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότης
και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του
έργου.
Ελλείψεις στη συσκευασία, τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας συνιστούν
λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

4.9 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών
4.9.1 Κουφώματα επί μέτρω
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριό του κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό
αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των συνθετικών ράβδων και των ράβδων ενίσχυσης. Η
αποθήκευση θα γίνεται χωριστά για κάθε έργο.
Οι ράβδοι πρέπει να αποθηκεύεται οριζόντια πάνω σε τάκους ώστε να μην κινδυνεύουν να παραμορφωθούν
από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες κακώσεις. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, αλλά κατακόρυφα, θα
αποθηκεύονται τα έτοιμα κουφώματα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα θα αποθηκεύονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
κουφώματα.
Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται
φθορές. Τα εξαρτήματά τους θα αποθηκεύονται όπως ανωτέρω καθορίζεται.
Κουφώματα με φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, τη σωστή και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.
4.9.2 Έτοιμα κουφώματα
Η αποθήκευσή τους θα γίνει σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.
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Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευαστής - Συνεργείο τοποθέτησης
Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου
κατασκευαστή, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του.
Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που δε μπορούν λόγω
μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα καθώς και ενσωμάτωσής τους στο έργο από ειδικευμένο
προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού του με εμπειρία σε παρόμοια
έργα.
Το εργοστάσιο – εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο
σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία αλουμινίου προς κατασκευή κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός
θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων επίσης θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για
τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση κουφωμάτων στο έργο, (εξοπλισμό μεταφοράς και
χάραξης, εργαλεία χειρός ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα) σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τυχόν
ελλείψεις θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα
διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για
περαιτέρω εφαρμογή.
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού κουφώματος του κτιρίου, το οποίο θα
τοποθετηθεί στην θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.

5.2 Χρόνος έναρξης εργασιών
Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
υπάρξει έγκριση της Επίβλεψης, μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής κουφωμάτων στο
εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία των
κουφωμάτων (ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.) να τοποθετούνται σ’ αυτές παράλληλα.
Τα κουφώματα θα τοποθετούνται μετά το πέρας των επιχρισμάτων, των χυτών δαπέδων και των
επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα, κάθε είδους πλάκες και παρόμοια, ειδάλλως είναι
δυνατό να προκληθούν βλάβες.

5.3 Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή
Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών και των στηριγμάτων των κουφωμάτων θα διενεργείται έλεγχος
των κατασκευών, στις οποίες θα στερεωθούν τα κουφώματα για πιστοποίηση, ότι βρίσκονται στην
προβλεπόμενη κατάσταση, μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές και εξασφαλίζουν κατάλληλο υπόβαθρο για την
υποδοχή των κουφωμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Στην
κατασκευή θα αποτυπώνονται οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ.
ηλεκτρικές παροχές για αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις
πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντιβάρων, θέσεις οδηγών κύλισης, θέσεις συστημάτων
ασφάλισης στην ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ. και τέλος οι στάθμες των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των
σχετικών με τα κουφώματα στοιχείων, τα οποία θα ελέγξει και θα εγκρίνει ο εργοδότης.
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5.4 Συντονισμός
Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και σφάλματα θα
καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.5 Προετοιμασία
5.5.1 Γειτονικές κατασκευές (ποδιές, μονώσεις κλπ.)
Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα ενσωματωθούν
κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να παρέχουν στέρεο
υπόβαθρο.
Γενικά δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα
μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές).
5.5.2 Ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών και ράβδοι ενίσχυσης
Οι ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών θα ταξινομηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα απαιτούμενα από
κάθε είδος μήκη, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα μήκη και να επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση και
βέλτιστη αξιοποίησή τους, θα σημαδευτούν και θα προωθηθούν προς κοπή και κατεργασία.
5.5.3 Ράβδοι u-PVC και λοιπά υλικά
Ράβδοι, διατομές και επιμέρους υλικά, αφού ελεγχθούν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παραγράφου 4 της παρούσης, θα ταξινομηθούν κατά είδος και θα υπολογισθούν τα απαιτούμενα μήκη από
κάθε είδος ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα τεμάχια ράβδων και να επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση
και η βέλτιστη αξιοποίησή τους.
Στη συνέχεια θα κοπούν, θα τρυπηθούν και αφού διαμορφωθούν, θα συναρμολογηθούν σε κουφώματα.

5.6 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
5.6.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών
Πλαίσια από κλειστές ορθογωνικές διατομές ή διατομές C, εν θερμώ γαλβανισμένες (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
10143) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,8 mm και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3
mm, συγκολλημένες με ραφή στα πλαίσια.
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται με κοπή κατά 45° και πλήρη συγκόλληση (ραφή).
Το γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος.
Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων (π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα - θύρες, είναι δυνατό οι
ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (προφίλ Π), οπότε η ακαμψία θα εξασφαλίζεται κατά τη μεταφορά και
τοποθέτηση με αφαιρούμενους συνδέσμους.
5.6.2 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής κουφωμάτων
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με ακρίβεια το πολύ 0,5 mm, σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών
προτύπων.
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Η κοπή, το "γώνιασμα", το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά εργαλεία,
ώστε να προκύπτουν οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των «σειρών»
διατομών. Θα πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς ελαττώματα και με ακρίβεια τέτοια ώστε τα συνδεόμενα μέρη
και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες να περνούν ακριβώς και κάθετα
στις επιφάνειες.
Οι συνδέσεις με συγκόλληση θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή των «σειρών» διατομών ενώ οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι.
Οι διαλύτες και οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να περιβάλλουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες
και στη συνέχεια υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να
στερεοποιηθούν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά και αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που μπορεί να βλάψει την εμφάνισή τους.
5.6.3 Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά 100 mm
από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά, με την ορισμένη από τον κατασκευαστή των σειρών των διατομών
ανοχή - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων και κασών με τα
προβλεπόμενα υλικά.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να προκαλούνται
φθορές στις υποστηριζόμενες και παρακείμενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται
στο παρόν. Απ’ ευθείας κάρφωμα σε σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές δεν επιτρέπεται. Όπου απαιτείται θα
χρησιμοποιείται αποτύπωμα οδηγός (πατρόν) για την σωστή τοποθέτηση των στηριγμάτων.
Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δε θα διευρύνονται οι οπές πέρα από το μέγεθος των
βιδών και των τυχόν διακοσμητικών καλυμμάτων τους.
Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν: α) ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, β) ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών τμημάτων τους
με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γ) γίνει έλεγχος από την Επίβλεψη.
Όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και θα
ενσωματώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει τη σκουριά και τη διάβρωση των μεταλλικών στηριγμάτων.
α) Φύλλα
Επιβάλλεται κάθε κάσα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα με τις υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς
και λοιπών εξαρτημάτων έτοιμες από το εργοστάσιο – εργαστήριο του κατασκευαστή-εργολάβου.
Κάσα και φύλλα θα είναι σημασμένα έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα. Ευθύς ως επιτρέπει
η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.
β) Υαλοπίνακες
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων και η σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Παράλληλα θα ελέγχονται και να καθαρίζονται νεροχύτες και οπές αποστράγγισης για να λειτουργούν
σωστά.
γ) Παρεμβύσματα στεγανότητας
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Παρεμβύσματα στεγανότητας θα τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις υποδοχές τους, όπως ορίζεται
στα εγχειρίδια συναρμολόγησης.
Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα μισοκόβονται έτσι, ώστε να γυρίζουν συνεχή και να επιτυγχάνεται η
στεγανότητα σε νερό και αέρα.
δ) Μηχανισμοί λειτουργίας – πλάκες προστασίας
Τοποθετούνται τελευταία, ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ολοκληρωμένα
κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, με
την βοήθεια πατρόν που εμπεριέχονται στις συσκευασίες τους.

5.7 Προστασία
Κατά και μετά την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας
τους, ώστε να μην υποστούν ζημίες από επόμενες εργασίες μέχρι την παράδοση του έργου.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος
Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή,
είτε στο εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και
τα κατασκευαζόμενα κουφώματα δεν αποκλίνουν από τις οριζόμενες στο 4.2 της παρούσης ανοχές.
Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α) δεν ακολουθούνται τα σχέδια και οι περιγραφές του έργου και οι συμβατικά δοσμένες εντολές του
εργοδότη.
β) δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των διατομών
αλουμινίου.
γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και
ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και
τοποθέτησης.
δ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
ε) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί ως
απορριπτέο με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζημίωση.

6.2 Ανοχές
Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσσες 2 ‰
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές σε
σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.
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Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος) με
ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από τα μηχανήματα κοπής.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
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γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ.
ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να
ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής
εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα κουφώματος, από συνθετικά υλικά, πλήρους με
την κάσσα και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με βάση την επιφάνεια του φύλλου ή των φύλλων από τα
οποία αποτελείται και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη
του έργου.
Η ψευτόκασσα επιμετράται ιδιαιτέρως κατά βάρος.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Παράρτημα Α
Πέρασμα νερού μεταξύ κάσας και υαλοστασίου
Για την αποφυγή περάσματος του νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου απαιτείται να
χρησιμοποιούνται διατομές με πολλαπλούς θαλάμους που δίδουν την δυνατότητα απορροής των νερών που
θα περάσουν στην πατούρα τοποθέτησης των υαλοπινάκων, ως και μεταξύ κάσας και υαλοστασίου.

Σημείωση
Οι διατομές πολλαπλών θαλάμων παρουσιάζουν:
-

-

Καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες
Προστατεύουν τις μεταλλικές ενισχύσεις διότι το νερό δεν διέρχεται από τους κεντρικούς θαλάμους όπου
τοποθετούνται οι ενισχύσεις
Επιτρέπεται καλύτερη στερέωση των σιδερικών ανάρτησης όταν δεν υπάρχουν (κακώς) μεταλλικές
ενισχύσεις

Για την αποφυγή περάσματος νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου δεν αρκούν μόνο οι πολλαπλοί
θάλαμοι.
Απαιτείται κατάλληλη διάταξη των πολλαπλών θαλάμων που να επιτρέπει εκτός της απορροής των νερών:
-

Διαμόρφωση νεροχύτου
Τοποθέτηση παρεμβύσματος στην σωστή τους θέση (μη προσβολή από υπεριώδη ακτινοβολία και μη
καταστροφή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες των PVC)

Προς τούτο πρέπει:
-

Να ισχύουν οι διαστάσεις a και b

-

Τα παρεμβύσματα να τοποθετούνται εσωτερικά
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Για την αποφυγή περάσματος νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

-

20

Τα παρεμβύσματα εκτός που να τοποθετούνται εσωτερικά να είναι από πολυμερισμένο χλωροπρένιο ή
Αιθυλενικό-προπυλενικό-Τετραπολυμερικό καουτσούκ με συμβολισμό EPDM και να συνοδεύονται από
σχετικό πιστοποιητικό.
Τα παρεμβύσματα (τσιμούχες) πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20mm από το συλλεκτήριο αυλάκι και
να τοποθετούνται πάνω από πιθανή ανώτατη στάθμη νερών στο συλλεκτήριο αυλάκι.
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Σημείωση
Εάν συμβεί το αντίθετο, τα παρεμβύσματα θα καταπονούνται από το νερό (από τα διαδοχικά περάσματα σε
υγρή και στεγνή κατάσταση).
Για την αποφυγή περάσματος μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

-

-

Τα παρεμβύσματα (τσιμούχες) στις γωνίες δεν κολλούνται με λοξοτόμηση, αλλά χρησιμοποιούνται ειδικά
γωνιακά τεμάχια και η κόλληση με τα ευθύγραμμα τμήματα, γίνεται μετά τις γωνίες.
Η τοποθέτηση των παρεμβυσμάτων (τσιμούχες) πρέπει να γίνεται σε μήκη κατά τι μεγαλύτερα του
μήκους της εγκοπής δεδομένου ότι οι τσιμούχες συρρικνούνται, καταπονούνται στις γωνίες εάν είναι
τεντωμένες και τελικά σχίζονται.
Τα παρεμβύσματα να μη κολλούνται στις εγκοπές. Έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από τα κουφώματα
οπότε θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν.
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Για την αποφυγή περάσματος νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

-

-

Να υπάρχει πάντοτε ένας θάλαμος συλλογής του βρόχινου νερού διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ15mm.
Οι οπές απορροής του θαλάμου συλλογής νερών όπως και οι υπόλοιπες οπές των εξωτερικών
διαμερισμάτων, πρέπει να έχουν διαστάσεις 5Χ15mm (σχισμές) ή διαμέτρους Φ8 και σε αριθμό
τουλάχιστον 3 ανά τρέχον μέτρο.
Στον θάλαμο συλλογής νερών πρέπει να επικρατεί η αυτή πίεση με τον εξωτερικό αέρα γιατί αλλιώτικά
εμποδίζεται η ομαλή απορροή του νερού. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει μία ανοικτή σχισμή στο
Α.
Το έξω τοίχωμα του εξωτερικού θαλάμου, να καταλήγει σε νεροσταλάκτη στο σημείο Β.
Η απορροή των νερών να μην γίνεται από τους θαλάμους όπου έχουν ενσωματωθεί οι μεταλλικές
ενισχύσεις.

1.2 Κίνδυνος ρηγμάτωσης κάσας λόγω άκαμπτης σύνδεσης με τα οικοδομικά στοιχεία του ανοίγματος
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Παράρτημα Β
Κίνδυνος ρηγμάτωσης κάσας λόγω άκαμπτης σύνδεσης με τα οικοδομικά στοιχεία
του ανοίγματος
Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος παραμορφώσεων της κάσας και ρηγμάτωσής της όταν μεταφέρονται φορτία από
τα οικοδομικά στοιχεία και όταν παρεμποδίζονται οι θερμικές μεταβολές μήκους.
Για την αποφυγή των ως άνω κινδύνων πρέπει:
-

-

Η στερέωση της κάσας να γίνεται με ειδικά γαλβανισμένα τζινέτια συρταρωτά στους πίσω οδηγούς της
κάσας.
Οι αποστάσεις των τζινετιών να είναι ≤0,60m και σε 0,25m από την γωνία.
Να αποφεύγεται η στερέωση με βίδες διότι αναγκαστικά θα τρυπηθούν οι θάλαμοι με μεταλλικές
ενισχύσεις.

Όταν ο υπάρχον αρμός μεταξύ κάσας και οικοδομικών στοιχείων κουφώματος γεμίσει με κονίαμα, είναι
βέβαιο ότι σε λίγο θα παρουσιασθούν ρηγματώσεις.
Για την αποφυγή των ρηγματώσεων αυτών πρέπει οι αρμοί:
-

Να γεμίζουν μ΄ αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών

-

Να σφαγιάζονται μέσα και έξω μ΄ ελαστικό στόκο (σιλικόνη) αφού ασταρωθούν

-

Να καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα πλαστικά ή αλουμινίου δυνάμενα ν΄ αφαιρούνται
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Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

8

8

10

12

Πλευρικός αρμός (Τμήμα 13,14)

Είδος πλαισίου

Ξύλινο

Σκυρόδεμα
σίδηρος,
αλουμίνιο
ανοικτού
χρώματος

Αλουμίνιο
σκούρου
χρώματος

PVC ανοικτού
χρώματος

Είδος
στεγάνωσης

P

G

P

G

P

Ελαιοπλαστικά

3

3

3

4

4

-

-

-

Κορδόνι

3

3

3

4

4

6

6

6

Πλαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

6

6

6

Ελαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

4

4

4

G

P

G

Σημείωση: Στην κατηγορία Ρ με ημιπερίμετρο ≤2,5 m Στην κατηγορία G με ημιπερίμετρο >2,5 m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα (14) ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ο τάκος έδρασης
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Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

3

4

5

6
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ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες
Single layer and laminated glass glazing

Κλάση τιμολόγησης: 18
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-01:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0807-01 «Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 αφορά στην περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων
ποιότητας υλικών από πλευράς επιλογής ως και οι ελάχιστες απαιτήσεις έντεχνης τοποθέτησης των μονών
υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά σε ανοίγματα με πλαίσια ή χωρίς πλαίσια, κατακόρυφα, οριζόντια ή
με κλίση, σε συνδυασμό πάντοτε με τις δυνατότητες συμπεριφοράς και αντοχής των υαλοπινάκων έναντι των
κλιματικών και θερμοκρασιακών καταπονήσεων συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων
καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού,
εργαλειών και συσκευών, σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές
της Υπηρεσίας.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Οι απαιτήσεις υλικών και ο τρόπος κατασκευής των κουφωμάτων, στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες,
αναφέρονται στις Προδιαγραφές που αφορούν τα κουφώματα: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 150103-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00

Wooden windows and doors -- Ξύλινα κουφώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00

Steel windows and doors -- Σιδηρά κουφώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00

Aluminium windows and doors -- Κουφώματα αλουμινίου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00

Synthetic windows and doors -- Κουφώματα από συνθετικά υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.
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3

Όροι και ορισμοί

3.1

Είδη δομικής υάλου

©

ΕΛΟΤ

Η δομική ύαλος μπορεί να είναι πρώτης η δεύτερης διαλογής:
 Στην πρώτη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωμα. Επιτρέπεται μόνον η
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται με φακό, στην περίμετρο των φύλλων και με
αναλογία 10 ανά m2.
 Στη δεύτερη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωμα. Επιτρέπεται μόνον η
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται με το μάτι, στην περίμετρο των φύλλων, από
απόσταση 20 cm και με αναλογία 15 ανά m2.
Τα κυριότερα είδη ύαλου δομικής χρήσεως είναι τα ακόλουθα:
α)

Κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με
μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80 m.

β)

Υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3 - 5 mm (ημικρύσταλλα), χωρίς οπτικά ελαττώματα οι
οποίοι χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80 m. Έχουν
μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη διαφάνεια από τους κοινούς υαλοπίνακες και χρησιμοποιούνται σε
μεγέθη με μεγαλύτερη διάσταση από 1,5 m.

γ)

Υαλοκρύσταλλα (υαλοπίνακες με ειδική κατεργασία των επιφανειών τους), με ελάχιστο πάχος 5 mm που
χρησιμοποιούνται σε βιτρίνες και εξώθυρες. Κατασκευάζονται σε πάχη 5-5,5-6,5-8-10-12-15-19 και 21
mm από ρευστή υαλομάζα εκλεκτής ποιότητας που έχει λειανθεί και στις δύο επιφάνειές της.
Χρησιμοποιούνται για μεσαία και μεγάλου μεγέθους κουφώματα.

δ)

Κρύσταλλα ματ. Κατασκευάζονται σε πάχος από 3 mm και πάνω και χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου
επιδιώκεται η μείωση της ορατότητας. Η κατασκευή τους επιτυγχάνεται με υδροφορικό οξύ ή με
αμμοβολή.

ε)

Ημικρύσταλλα διαμαντέ. Κατασκευάζονται συνήθως με την μία επιφάνειά τους να φέρει ανάγλυφα
γεωμετρικά ή άλλα διακοσμητικά σχέδια που αποτυπώθηκαν με ειδικά καλούπια κατά την πρώτη φάση
της παραγωγής τους.

στ) Οπλισμένοι υαλοπίνακες που αποτελούνται από απλούς υαλοπίνακες πάχους 4-8 mm, στους οποίους
έχει ενσωματωθεί σιδηρούν πλέγμα. Το σιδηρούν πλέγμα έχει ορθογωνικές οπές των 12,5 ή 25 mm.
Χρησιμοποιείται και σε φεγγίτες μικρών διαστάσεων, σε πυράντοχες πόρτες. Η παρουσία του οπλισμού
μειώνει κατά 30% τις επιτρεπόμενες τάσεις κάμψης και τούτο γιατί δημιουργείται μία ανομοιογένεια στη
μάζα του γυαλιού.
ζ)

Καθρέπτες, που κατασκευάζονται από κρύσταλλα Α’ διαλογής, έχουν ελάχιστο πάχος 3,5 mm και
ανακλαστική επιφάνεια που αποτελείται από πολύ λεπτό στρώμα μετάλλου, το οποίο προστατεύεται
από την υγρασία με μια στρώση βερνικιού.

η)

Υαλοπίνακες ασφαλείας. Αποτελούνται από πολλαπλούς εν επαφή υαλοπίνακες με ενδιάμεσες
συνθετικές μεμβράνες.


Υαλοπίνακες έναντι βανδαλισμών.
Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι:

8

x

είτε BUTURAL DE POLYVINYLE σε πάχη 2x0,38 mm με ένδειξη PVB.

x

είτε METHACRULATED DE METHYLE σε πάχη 1,2 mm με ένδειξη MM.
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ΕΛΟΤ
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Οι επιμέρους υαλοπίνακες δύνανται να είναι απλοί ή SECURIT.


Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες.
Οι επιμέρους υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι διαφορετικών παχών πάντοτε με ενδιάμεσες
μεμβράνες όπως προηγούμενα π.χ. σε πάχη 12-10-6-3 mm.



Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες από POLYCARBONATE.
Σε διάφορα πάχη μέχρι και 35 mm.



Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες με υάλινους υαλοπίνακες και συνθετικούς POLYCARBONATE.



Υαλοπίνακες ασφαλείας – συναγερμού.
Ανάμεσα σε δύο μεμβράνες παρεμβάλλεται δίκτυο λεπτών χάλκινων συρμάτων Φ70μ, όπου σε
περίπτωση θραύσης ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού που είναι συνδεδεμένο.
Σημείωση αναφορικά με το χαρακτηρισμό των υαλοπινάκων ασφαλείας με ενδιάμεσες μεμβράνες:
Ανάλογα του αριθμού και του πάχους των υαλοπινάκων ως και του τύπου της μεμβράνης
χαρακτηρίζονται π.χ.:
x

οι διπλοί με 4.4-2 δηλαδή δύο υαλοπίνακες των 4mm με μεμβράνη 2x0,38 PVB ή 4.4-1 δηλαδή
δύο υαλοπίνακες των 4mm με μεμβράνη 1x1,2 MM.

x

οι τριπλοί με 6.6.6-4 δηλαδή τρεις υαλοπίνακες των 6mm με μεμβράνες 2x2x0,38 PVB ή 6.6.6-2
δηλαδή τρεις υαλοπίνακες των 6mm με μεμβράνες 2x1x1,2 ΜΜ.

x

οι τριπλοί 6.8.6-2 δηλαδή δύο ακραίοι υαλοπίνακες των 6mm και ένας ενδιάμεσος των 8mm με
μεμβράνες 2x1x1,2 ΜΜ.

θ)

Υαλοπίνακες προστασίας ακτίνων Χ.

ι)

Θερμοχρωμικά κρύσταλλα.

ια) Ανακλαστικά κρύσταλλα.
ιβ) Μορφοποιημένα κρύσταλλα U.
ιγ) Ειδικά κρύσταλλα:


Ηλεκτροχρωμικά



Πρισματικοί υαλοπίνακες



Μη ανακλαστικά



Κρύσταλλα οπαλίνας



Υαλοπίνακες πλέγματος



Κρύσταλλα ελέγχου περιβάλλοντος

ιδ) Κρύσταλλα SECURIT.
ιε) Κρύσταλλα ΒΙΤΡΩ, κλπ.
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3.2
α)

©

ΕΛΟΤ

Υλικά τακαρίσματος
Τύποι τάκων:
Διακρίνονται στους τάκους έδρασης, στους πλευρικούς τάκους και στους περιμετρικούς (βλ. σχήματα
1,2,3,5).

β)

γ)

Υλικό τάκων:


Ξύλινοι τάκοι από σκληρό ξύλο, εμποτισμένοι έναντι σαπίσματος ικανοί να δεχθούν πίεση 15kg/cm2.



Ελαστομερείς τάκοι POLYCHLOROPRENE σκληρότητας κατά SHORE 70±5 για τους έδρασης και
60±5 για τους υπόλοιπους.

Θέση τοποθέτησης:
Ανάλογα του τύπου του υαλοστασίου, όπως στα σχήματα 1,2,3,5. Ειδικά για ορισμένα υαλοστάσια
αλουμινίου όπου στον πυθμένα υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία ακαμψίας, προηγείται η τοποθέτηση
ειδικής διατομής που γεφυρώνει τα προεξέχοντα στοιχεία πριν από την τοποθέτηση των τάκων. (βλ.
επίσης Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00).

δ)

Μήκος τάκου έδρασης
Σε πρώτη προσέγγιση προκύπτει σε συνάρτηση της επιφάνειας S σε m2 του υαλοπίνακα . Για σκληρό
ξύλο το μήκος σε cm είναι 0,8 S και για ελαστομερή τάκο 2,9 S. Ο ακριβής προσδιορισμός του μήκους L
προκύπτει από τη σχέση
L=

25S
2P

όπου:
25: η μάζα του υαλοπίνακα σε kg/m2 και ανά cm πάχους
S: η επιφάνεια του υαλοπίνακα σε m2
P: η εξασκούμενη πίεση σε κάθε τάκο σε kg/m2

3.3
α)

Υλικά σφραγίσματος και στεγανοποίησης αρμών τοποθέτησης υαλοπινάκων
Υλικά που διατηρούν την αρχική τους πλαστικότητα:
Πρόκειται για υλικά με βάση τα συνθετικά πολυμερικά (POLYBUTENE, POLYISOBUTENE, BUTYLS) με
τα ανάλογα λεπτόκοκκα πρόσμικτα. Ορισμένα από τα ως άνω υλικά σχηματίζουν επιφανειακή
επιδερμίδα και άλλα διατηρούν τη συνοχή τους και την κολλητική τους ικανότητα. Χρησιμοποιούνται
κυρίως για γέμισμα των εσωτερικών αρμών των υαλοπινάκων.

β)

Υλικά περιορισμού βάθους αρμού:
Πρόκειται για υλικό από αφρώδες συνθετικό (BUTUL, POLYETHYLENES, POLYURETHANES) που
έχει διογκωθεί με αέρα ή άζωτο με κλειστούς πόρους. Χρησιμοποιείται ως κορδόνι ορθογωνικής
διατομής, και τοποθετείται έτσι ώστε να αφήνει ελεύθερο τμήμα ύψους 4 - 5 mm στο πάνω τμήμα του
πλευρικού εξωτερικού αρμού για τη στεγάνωσή του.

γ)

Υλικά στεγάνωσης του αρμού:
Πρόκειται
για
προϊόντα
με
βάση
τα
ελαστομερή
(SOLICONE,
POLYURETHANE,
POLYCHLOROPROPENE) τα οποία μετά τον πολυμερισμό τους αποκτούν ελαστική σύσταση.
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Τοποθετούνται σε συνδυασμό με τα προηγούμενα υλικά όταν είναι απαραίτητη η πλήρης στεγανότητα
του αρμού.
δ)

Ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM):
Από αιθυλενικο-προπυλενικο-τετραπολυμερικό ελαστικό. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι διατομών:


αυτές που τοποθετούνται εκατέρωθεν των υαλοπινάκων στους προβλεπόμενους αρμούς



αυτές που έχουν σχήμα Π και περιβάλλουν τον υαλοπίνακα πριν από την τοποθέτησή του

Με τις διατομές πρώτου τύπου δεν απαιτούνται οι πλευρικοί τάκοι.
Με τις διατομές δευτέρου τύπου δεν απαιτούνται οι περιμετρικοί και πλευρικοί τάκοι.

4

Απαιτήσεις

4.1

Κριτήρια επιλογής μονών υαλοπινάκων από τη φάση μελέτης

α)

Από πλευράς επιδιωκόμενης άνεσης κατοίκησης:
Για την ακουστική άνεση οι μονοί υαλοπίνακες πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό πάχος.
Για τη θερμική άνεση οι μονοί υαλοπίνακες δεν έχουν επίδραση (απαιτούνται διπλοί).

β)

Από πλευράς αντοχής σε ανεμοπίεση:
Η επιλογή του πάχους θα πρέπει να προέλθει έπειτα από σχετικό υπολογισμό σύμφωνα με το
Παράρτημα Α.

γ)

Από πλευράς συμπεριφοράς των μονών έγχρωμων υαλοπινάκων σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις ως
και από πλευράς συμβολής αυτών στη θερμική άνεση των χώρων:
Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με βάση:

δ)



τον συντελεστή απορρόφησης, όπως δίδεται από τους κατασκευαστές υαλοπινάκων.



τη μελέτη ηλιασμού των όψεων από την οποία θα προκύψουν οι δυσμενείς για τους έγχρωμους
υαλοπίνακες σκιάσεις.



τη θερμική αδράνεια των στοιχείων της πατούρας τοποθέτησης των υαλοπινάκων (βλ. Παράρτημα
Β).

Την επάρκεια διαστάσεων πατούρας τοποθέτησης υαλοπινάκων ως και την αντοχή τοιχωμάτων
πατούρας σε οριζόντιες από τους υαλοπίνακες καταπονήσεις.
(βλ. σχετικές Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00).

ε)

Την ευστάθεια μεγάλων υάλινων επιφανειών (βιτρίνες) με μονούς, ασφαλείας ή SECURIT υαλοπίνακες
χωρίς ενδιάμεσους μεταλλικούς κατακόρυφους ορθοστάτες:
Με βάση σχετική μελέτη και ανάλογα:


του αριθμού των υαλοπινάκων (σταθερών - ανοιγόμενων)



της παρουσίας ή όχι σταθερών ή ανοιγόμενων φεγγιτών

11
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ΕΛΟΤ

του είδους της πατούρας τοποθέτησης των υαλοπινάκων (άνω-κάτω-ακραίες πλευρικές).

Θα πρέπει να καθορισθεί ο αριθμός και η θέση τοποθέτησης των διατάξεων ακαμψίας (αντιανέμιες
διατάξεις) από υαλοπίνακες (βλ. Παράρτημα Α).
στ) Την προστασία ατόμων από πτώση και πρόσκρουση επί υαλοπινάκων ή από βανδαλισμούς ή από
επιθέσεις με πυροβόλα όπλα.
Με βάση σχετικές μελέτες θα πρέπει να προσδιορίζονται οι υαλοπίνακες ασφαλείας ως και ο τρόπος
στερέωσής τους ώστε να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις, οι θραύσεις και οι αποσπάσεις από τις
στηρίξεις τους.
Οι απαιτήσεις ασφαλείας αφορούν:

4.2



τα κιγκλιδώματα με υάλινα στοιχεία πλήρωσης (ταμπλάδες).



υάλινες ποδιές παραθύρων (αντί των κτιστών).



υαλοστάσια όψεων ύψους ορόφου χωρίς ενδιάμεσες προστατευτικές τραβέρσες.



τους χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να δεχθούν επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. (π.χ. γκισέ
τραπεζών – χώροι καταμέτρησης χρημάτων κλπ.).

Καθρέπτες

Η επιφάνεια των καθρεπτών θα πρέπει να είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής με καθαρή και μη
παραμορφωτική αντανάκλαση.

4.3

Κριτήρια επιλογής υλικών σφράγισης και στεγάνωσης αρμών τοποθέτησης
υαλοπινάκων, ανάλογα του εκτεθειμένου στο ανεμοβρόχι

Η επιλογή των ως άνω υλικών εξαρτάται:
 από τις κατηγορίες του εκτεθειμένου στο ανεμοβρόχι των υαλοστασίων οι οποίες καθορίζονται:
x

από τη θέση που βρίσκεται το κτίριο (βλ. παράρτημα A).

x

από τη θέση του υαλοστασίου ως προς την επιφάνεια της όψης

x

από την παρουσία ή όχι προστασίας στο ανεμοβρόχι

x

από τη θέση καθ’ ύψος του υαλοστασίου ως προς το έδαφος (βλ. παράρτημα A).

Η κατάταξη σε κατηγορίες δίδεται από τον κάτωθι Πίνακα 1:
Πίνακας 1

Θέση του υαλοστασίου ως προς την
όψη

12

Υψος της πάνω
στάθμης του
υαλοστασίου από το
έδαφος

a,b

c

d

6m

E1

Ε1

Ε2

6 με 18 m

E2

Ε3

Ε3

18 με 28 m

E3

Ε3

ΕΕ

Θέση της κατασκευής
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28 με 50 m

E3

Ε3

ΕΕ

Δύο τελευταίοι όροφοι

ΕΕ

ΕΕ

ΕΕ

6m

Ε1

Ε1

Ε2

6 με 18 m

Ε1

Ε2

Ε2

18 με 28 m

Ε2

Ε2

Ε3

Ε2

Ε2

Ε3

Δύο τελευταίοι όροφοι

Ε3

Ε3

ΕΕ

6m

Ε1

Ε1

Ε1

6 με 18 m

Ε1

Ε1

Ε1

18 με 28 m

Ε1

Ε1

Ε2

Ε1

Ε1

Ε2

Ε2

Ε2

Ε3

Ενδιάμεσοι όροφοι

28 με 50 m
Ενδιάμεσοι όροφοι

28 με 50 m
Ενδιάμεσοι όροφοι
Δύο τελευταίοι όροφοι

Η ως άνω κατάταξη πρέπει να συνδυάζεται με τις επόμενες κατηγορίες στεγανότητας στο νερό των
υαλοστασίων και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, δηλ. να μην παρουσιάζουν δίοδο νερού για μία
ελάχιστη παροχή νερού 1lit/mn/m2 επιφάνειας υαλοστασίου μέχρις μιας μέγιστης 2lit/mn/m2 για πιέσεις σε
PASCALS στα υαλοστάσια:
 για την κατηγορία Ε1≥ 50Ρα και < 150Ρα.
 για την κατηγορία Ε2≥ 150Ρα και < 300Ρα.
 για την κατηγορία Ε3≥ 300Ρα και < 500Ρα.
(1Ρα = 0,1 kg/m2)
Η κατάταξη των υαλοστασίων σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες από πλευράς στεγανότητας στο νερό
γίνεται μόνο εργαστηριακά.
Πάντως αυτή η κατάταξη σε συνδυασμό με τις κατηγορίες του εκτεθειμένου των υαλοπινάκων του Πίνακα 1
οδηγεί στη κατάλληλη επιλογή στεγάνωσης των αρμών.
Έτσι π.χ. δεν μπορεί να παραμείνει εξωτερικός αρμός χωρίς σφράγιση με σιλικόνη, όταν είναι κατηγορίας
εκτεθειμένου Ε2, έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM).
Ομοίως υαλοπίνακας κατηγορίας εκτεθειμένου Ε1 δύναται να σφραγισθεί με υλικά της παραγράφου 3.2.
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Κριτήρια συμβατότητας των υλικών τακαρίσματος και αρμολόγησης των
υαλοπινάκων με τα υλικά των πλαισίων των υαλοστασίων και τα υλικά
μορφοποίησης των υαλοπινάκων (πολλαπλοί και θερμομονωτικοί)

Τα υλικά που θα προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά που να
αποδεικνύουν ότι:
 δεν πρόκειται να προσβάλλουν τα ενδιάμεσα πλαστικά φύλλα των υαλοπινάκων ασφαλείας και των
συστημάτων στεγάνωσης των θερμομονωτικών υαλοπινάκων
 δεν πρόκειται να προσβληθούν τα υλικά των υαλοστασίων στις πατούρες από όξινη αντίδραση των
μαστιχών
 τα υλικά καθαρισμού από λιπαρές ουσίες των στοιχείων των υαλοστασίων δε θα έχουν επίδραση στα
υλικά αυτών (π.χ. υαλοστάσια PVC)
 δεν προκειται να υπάρξουν φυσικές ή χημικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των υλικών εμποτισμού των
ξύλων και των μαστιχών στεγανοποίησης.

4.5
α)

Τρόποι τοποθέτησης των υλικών αρμολόγησης και στεγάνωσης υαλοπινάκων
Στεγανώσεις με μαστίχες
Πριν από την εφαρμογή των μαστιχών πρέπει να:

β)

4.6



τοποθετούνται εκατέρωθεν του αρμού χάρτινες ταινίες για προστασία από λέκιασμα των στοιχείων
του υαλοστασίου και των υαλοπινάκων.



να καθαρίζονται τα τοιχώματα της πατούρας από λιπαρές ουσίες.

Σφραγίσεις με ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM)


Οι διατομές που τοποθετούνται εκατέρωθεν του υαλοπίνακα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να
τοποθετούνται σφηνωτά στους αρμούς χωρίς να προκαλούνται επιμηκύνσεις.



Στις γωνίες πρέπει να κόβονται υπό γωνία 45ο και να κολλιούνται ή να χρησιμοποιούνται ειδικά
γωνιακά τεμάχια που να κολλιούνται με τα ευθύγραμμα τμήματα.



Όταν οι διατομές έχουν σχήμα Π είτε θα κόβονται και θα κολλιούνται όπως προηγούμενα (πράγμα
δύσκολο) είτε θα προμηθεύονται μαζί με τους υαλοπίνακες υπό μορφή κλειστού πλαισίου που να
ταιριάζουν πλήρως και στις πατούρες και στους υαλοπίνακες.



Οι διατομές Π που τοποθετούνται στην κάτω πατούρα πρέπει να έχουν οπές αποστράγγισης και το
τακάρισμα με τάκους έδρασης να προηγείται της τοποθέτησης του υαλοπίνακα.



Θα πρέπει να αποφεύγεται να υπάρχουν διατομές που να προεξέχουν της πατούρας περισσότερο
των 3mm ώστε να μειώνεται το τμήμα που προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας εκτεθειμένου Ε2 ή Ε3 (βλ. Πίνακα 1) θα πρέπει η ακραία
κατάληξη της εξωτερικής διατομής να κόβεται έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα στεγάνωσης με
μαστίχα σιλικόνης σε βάθος τουλάχιστον 3mm.

Παραλαβή των υαλοπινάκων– έλεγχος και αποδοχή τους

Ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα και πριν από την κοπή των υαλοπινάκων όπως και κατά την προσκόμισή
τους στο έργο να προβαίνει στους παρακάτω ελέγχους.
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Έλεγχος πάχους υαλοπινάκων

Ο έλεγχος του πάχους προκύπτει από τον μέσο όρο των μετρήσεων στις τέσσερις πλευρές και στο μέσον
(εφ’ όσον είναι τούτο δυνατό).
Σημειώνεται ότι πάντοτε υπάρχει μια απόκλιση ίση με ± 0,2-0,3 mm μεταξύ μετρηθέντος πάχους και
ονομαστικού. Η μέτρηση του πάχους σε ήδη τοποθετούμενο υαλοπίνακα δύναται να γίνεται με το ειδικό
παχύμετρο της BOUSSOIS.
4.6.2

Έλεγχος επιλογής έγχρωμων υαλοπινάκων

Η επιλογή τους, θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη (όπως τούτο αναφέρεται στο
Παράρτημα Β) από την οποία θα προκύπτει εάν οι επιλεγέντες έγχρωμοι υαλοπίνακες θα είναι κοινοί ή
SECURIT. Στην περίπτωση απουσίας μελέτης θα πρέπει να αιτιολογηθεί από τον Ανάδοχο η επιλογή τους
με βάση το ως άνω παράρτημα.
4.6.3

Έλεγχος επιλογής υαλοπινάκων ασφαλείας

Η επιλογή τους τόσο από πλευράς επιδιωκόμενης ασφάλειας (τύπος υαλοπίνακα) όσο και από πλευράς
πάχους και τρόπου τοποθέτησής τους, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με σχετική μελέτη όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 4.1 του παρόντος.
4.6.4

Έλεγχος για την ενδεχόμενη παρουσία ενσωματούμενων ελαττωμάτων στους υαλοπίνακες

Ο εργοδότης θα πρέπει να αποφασίσει εάν οι υαλοπίνακες που επιλέγησαν από τον Ανάδοχο και
παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αναφερόμενα ελαττώματα, δύνανται να γίνουν δεκτοί
στο έργο.
i)

Οπτικά ελαττώματα:
Πρόκειται για ελαττώματα που προέρχονται από τη μάζα ή την επιφάνεια του γυαλιού και που έχουν σαν
αποτελέσματα την αλλοίωση της θέας και τη δημιουργία οπτικών παραμορφώσεων.
1. Έντονες τοπικές κυματώσεις που χαρακτηρίζονται από παράλληλες παραμορφώσεις της εικόνας.
2. Υάλινες πολύ λεπτές ανομοιογενείς ίνες στην επιφάνεια, αισθητές πολλές φορές στην επαφή.
3. Δέσμη πολύ λεπτών, πυκνών και παράλληλων γραμμών που προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις
στην ορατότητα.

ii)

Εμφανή μετρούμενα ελαττώματα:
Τα ελαττώματα αυτά έχουν αισθητά περιορισμένες διαστάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στη διάμετρο του
περιγεγραμμένου κύκλου ή στην απόσταση των πλέον απομακρυσμένων σημείων.
1. Προσκολλημένα ξένα σώματα ή σκόνη γυαλιού.
2. Ενσωμάτωση στη μάζα γυαλιού, αερίου ή αλάτων, σχήματος ωοειδούς ή φακού.
3. Επιφανειακή προσκόλληση ασπριδερών μορίων αποτελούμενα συνήθως από φθαρμένο γυαλί.
4. Τοπική επιφανειακή εξέλκωση του γυαλιού που προκαλείται από τριβή ξένου σώματος συνήθως
γυαλιού.
5. Ενσωμάτωση στο γυαλί αδιαφανών κόκκων διαφόρου μορφής και χρώματος.
6. Υάλινη ενσωμάτωση και μορφή δακρύου που καταλήγει σε ίνες, διαμέτρου λίγο μικρότερης ή
μεγαλύτερης των 3 mm.

15

31815

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

©

ΕΛΟΤ

iii) Ελαττώματα εμφάνισης που δεν θεωρούνται μετρήσιμα:
1. Ακαθαρσίες στην επιφάνεια παρουσιαζόμενες ως σημεία, λεκέδες ή γραμμικές.
2. Ρωγμή περιορισμένης έκτασης που εκτείνεται πλήρως ή μερικώς στο πάχος του γυαλιού.
3. Επιφανειακές χαραγές, ευθύγραμμες ή καμπύλες συνεχείς ή ακανόνιστες.
4. Ιριδισμός λόγω επιφανειακής χημικής αλλοίωσης που οφείλεται στην υγρασία. Το ελάττωμα αυτό
δεν πρέπει να συγχέεται με την πόλωση του φωτός που παρατηρείται στους εμβαπτισμένους
υαλοπίνακες.
5. Επιφανειακή τοπική παραμόρφωση του γυαλιού στην πλαστική φάση, είτε από κύλινδρο ή από ξένα
σώματα.
6. Επιφανειακή ανάκλαση εμφάνισης όπως η φλούδα πορτοκαλιού.
7. Μικροσκοπικές κοιλότητες διασκορπισμένες στην επιφάνεια με ή χωρίς ξένο σώμα.
4.6.5

Έλεγχος διαστάσεων κοπής υαλοπινάκων και ποιότητας ακμών κοπής

Δε θα πρέπει να γίνουν δεκτοί στο έργο υαλοπίνακες των οποίων οι διαστάσεις κοπής δεν επιτρέπουν:
i)

την τοποθέτηση των τάκων έδρασης

ii)

την εισχώρηση αυτών εντός της πατούρας σε ορισμένο βάθος

(βλ. σχετικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00).
Επιπλέον, δε θα πρέπει να γίνουν δεκτοί υαλοπίνακες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την
ορθογωνικότητα, δηλ. εκείνοι που το περίγραμμά τους όπως έχει κοπεί με τις ονομαστικές διαστάσεις δεν
μπορεί:
 Να εγγραφεί σε ένα ορθογώνιο με τις αυτές ονομαστικές διαστάσεις αυξημένες με την απόκλιση e του
επόμενου πίνακα.
 Να περιγραφεί εντός ορθογωνίου με τις αυτές ονομαστικές διαστάσεις μειωμένες με την απόκλιση e του
επόμενου πίνακα 2.
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Πίνακας 2
Διαστάσεις
μεγαλύτερης
πλευράς

Αποκλίσεις
e mm

<2m

2

2 έως 4 m

3

>4m

4

Από πλευράς ποιότητας κοπής ακμών, θα πρέπει να αποκλισθούν οι υαλοπίνακες που παρουσιάζουν:
 Στις ακμές, αρχές ρωγμής στο σύνολο του πάχους ή μερική ρωγμή.
 Θρυμματισμένες γωνίες.
 Αποφλιώσεις ακμών.
 «τσιμπιδιάσματα» εισέχοντα ή εξέχοντα που έχουν γίνει με ειδικό κοπτάκι, και δεν έχουν τροχισθεί.
4.6.6

Έλεγχος δυνατότητας τοποθέτησης πλευρικών παρεμβυσμάτων σφράγισης και στεγάνωσης
αρμών

Δε θα πρέπει να τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες όταν οι διαστάσεις της πατούρας τοποθέτησής τους δεν
επιτρέπουν πρόβλεψη αρμού 4 mm μεταξύ υαλοπίνακα και τοιχωμάτων πατούρας.
Το πλάτος αυτό του αρμού, ειδικά στα υαλοστάσια αλουμινίου, θα μετριέται από τις υπάρχουσες προεξοχές
(δόντια) της κατάληξης των τοιχωμάτων της πατούρας (βλ. σχετική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-0300).

4.7

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Θα πρέπει να
φυλάσσονται κατακόρυφοι, σε ξηρό αεριζόμενο χώρο πoυ vα παρέχει ασφάλεια από τηv εv γέvει
δραστηριότητα τoυ έργου και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι αυτό τον λόγο,
είναι απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10mm τουλάχιστον.
Αυτό το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο
ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να
αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας
γίνεται πολύ έντονη.
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Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως αποφεύγοντας τη μετακίνηση και αποθήκευση.
Για τηv διευκόλυvση τoυ ελέγχoυ και της εργασίας τoπoθέτησης κάθε υαλoπίvακας και καθρέπτης oφείλει vα
φέρει αυτoκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αvτίστoιχo τoυ κoυφώματoς αλoυμιvίoυ, ή της
εσωτερικής θύρας/παραθύρoυ, ή τoυ χώρoυ στov oπoίo τoπoθετείται.

4.8

Συνεργεία

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα
συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

β)

να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

γ)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε άριστη λειτουργικά
κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση και τυχόν ελλείψεις
τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης.

ε)

να υποβάλλουν 3 δείγματα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα, καθώς και δείγματα μικρoυλικώv
τoυ εμπoρίoυ πoυ θα χρησιμoπoιήσουν στηv εγκατάσταση τωv υαλoυργικώv υλικώv (τάκoι PVC,
κόλλες). Μαζί με τα δείγματα υλικώv ή μικρoυλικώv θα υποβάλλουν και έvτυπα τεχvικά στoιχεία με
αvαφoρά πρoς πρότυπες προδιαγραφές καθώς και πιστoπoιητικά πoιoτικώv χαρακτηριστικών. Επίσης
θα υποβάλλουν απoτελέσματα εργαστηριακώv ελέγχωv για τηv διαπίστωση τωv πoιoτικώv
χαρακτηριστικών τωv υλικών κάθε φορά που διεvεργoύvται αυτοί.

4.9

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει μόλις τοποθετηθούν τα κουφώματα, ολοκληρωθούν όλες οι
οικοδομικές εργασίες, προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των
προηγούμενων εργασιών, και εγκρίνει ο επιβλέπων.

4.10 Προστασία
Όταν η θερμοκρασία είναι ή αναμένεται να είναι ίση ή χαμηλότερη των 4 C° ή ίση ή ψηλότερη των 38 C° οι
εργασίες στο κτίριο θα διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο
(π.χ. τυχαία χτυπήματα).
Μετά την τοποθέτησή των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες
ταινίες ταινίες ή κατάλληλα χρώματα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται),
ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήμανση σε ηλιοαπορροφητικούς
υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες με επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
καθαροί μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματικοί δε θα
γίνονται δεκτοί.
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4.11 Προετοιμασία
Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων να ελέγξει ότι:
 Τα υαλοστάσια δεν παρουσιάζουν παραμορφώσεις, κυρτώσεις, αποκλίσεις από τις γωνίες
 Οι πατούρες τοποθέτησης των υαλοπινάκων είναι καθαρές και οι διαστάσεις αυτών είναι κανονικές για
τους υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν επιτρέποντας το σωστό τακάρισμα και τοποθέτηση των
παρεμβυσμάτων (ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές EPDM σύμφωνα με την παράγραφο 3.2
του παρόντος).
 Οι επιφάνειες της πατούρας έχουν υποστεί την απαραίτητη επιφανειακή προστασία έναντι διαβρώσεων.

4.12 Συντονισμός
Ο συντονισμός των παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.

4.13 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών
Καθ‘ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων , τον έλεγχο και την αποδοχή
τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Τακάρισμα υαλοπινάκων

α)

Υλικά και διαστάσεις τάκων:
Βλέπε παράγραφο 3.2 του παρόντος.

β)

Θέσεις τοποθέτησης τάκων:
Οι θέσεις τοποθέτησης των τάκων έδρασης C1 των περιμετρικών C2 και των πλευρικών C3 δίδεται στα
σχήματα 1,2,3, και 5.

5.2
α)

Σφράγισμα και στεγανοποίηση αρμών τοποθέτησης υαλοπινάκων
Υλικά
Βλέπε παράγραφο 3.3 του παρόντος.

β)

Επιλογή υλικών ανάλογα του εκτεθειμένου στο ανεμοβρόχι
Βλέπε παραγράφους 4.3. και 4.4. του παρόντος.

γ)

Τρόποι τοποθέτησης
Βλέπε παράγραφο 4.5. του παρόντος.
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Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που διαμορφούνται με πηχίσκους

1. Οι υαλοπίνακες δύνανται να τοποθετούνται σε πατούρες κατά τις τέσσερεις, τρεις ή και δύο απέναντι
πλευρές, πάντοτε με αντίστοιχο υπολογισμό του πάχους αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α
(παράγραφοι A.2.1, A.2.2, A.2.3 και A.2.4).
(Βλέπε σχετικά και σημειώσεις της παραγράφου A.2.1 του Παραρτήματος Α αναφορικά με το πότε).


τοποθέτηση σε τρεις πατούρες, εξομοιούται με τοποθέτηση σε τέσσερεις.



κολλήσεις υαλοπινάκων μεταξύ τους εξομοιούνται με τοποθετήσεις σε πατούρα.

2. Περιορισμοί ως προς τα ελάχιστα πάχη των μονών υαλοπινάκων.
Βλέπε παράγραφο A.2.3 Παραρτήματος Α.
3. Τοποθέτηση υαλοπινάκων με ελεύθερες προσπελάσιμες ακμές (στο κοινό) με υποχρεωτική επεξεργασία
αυτών.
Βλέπε σημειώσεις παραγράφου A.2.3 Παραρτήματος Α.
4. Διαμόρφωση πατούρας με πηχίσκους.


Σε ξύλινα υαλοστάσια:
Οι πηχίσκοι δύνανται να είναι από εμποτισμένη σκληρή ξυλεία, από ειδικές διατομές ορείχαλκου,
αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα, στερεούμενοι πάντοτε μηχανικά. Η βάση έδρασης των πηχίσκων
θα είναι τουλάχιστον 15 mm. Το ύψος του πηχίσκου από την πλευρά του υαλοπίνακα θα είναι τέτοιο
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τις διαστάσεις στις πατούρες όπως αυτές
αναφέρονται στη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00.
Πηχίσκοι στερεούμενοι εξωτερικά, εάν δεν προβλέπονται οπές αποστράγγισης των νερων της
πατούρας, θα πρέπει να έχουν στην κάτω επιφάνειά τους τρεις τουλάχιστον εγκοπές 8x3 mm.
Οι στερεώσεις των πηχίσκων θα γίνονται με ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες βίδες σε απόσταση από τα
άκρα 75 mm και σε αποστάσεις μεταξύ τους 150 mm.



Σε υαλοστάσια αλουμινίου:
Οι πηχίσκοι που τοποθετούνται εσωτερικά, θα πρέπει εκτός από το «κούμπωμα» αυτών να
στερεούνται και μηχανικά ώστε να αποφεύγεται η απόσπαση των υαλοπινάκων σε έντονη
ανεμοπίεση. Πατούρες που πρόκειται να δεχθούν παρεμβύσματα της παραγράφου 3.1.3 του
παρόντος θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες προεξοχές για τη σταθεροποίηση αυτών, πάντοτε
ανάλογα του τύπου του παρεμβύσματος. Οι διαστάσεις του πηχίσκου, θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.
Στην περίπτωση μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων (>5 m2) εκτεθειμένων σε έντονες ανεμοπιέσεις
με τους πηχίσκους τοποθετούμενους εξωτερικά, θα πρέπει η σταθερή πλευρά της πατούρας να έχει
τις κατάλληλες ενισχύσεις ώστε να αντέχει στις προκαλούμενες ωθήσεις.

5.4

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που δεν διαμορφούνται με πηχίσκους

1. Συρταρωτή τοποθέτηση υαλοπινάκων σε υαλοστάσια αλουμινίου (σχήμα 4α).
Η τοποθέτηση πραγματοποιείται από μία τουλάχιστον αποσυνδεόμενη διατομή. Παρόμοια τοποθέτηση
προϋποθέτει ότι η ημιπερίμετρος του υαλοπίνακα δεν είναι μεγαλύτερη του 1m και ότι θα υπάρχει
εκατέρωθεν του υαλοπίνακα αρμός τουλάχιστον 4mm.
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Στην περίπτωση ύπαρξης γωνιακών ακαμψίας στις πατούρες, το βάθος της πατούρας θα μετριέται από
αυτά.
2. Προσαρμογή και συνδεσμολογία των στοιχείων του υαλοστασίου αλουμινίου επί των υαλοπινάκων
(σχήμα 4b).
Προϋπόθεση παρόμοιας τοποθέτησης είναι ότι οι διατομές του υαλοστασίου θα είναι ικανές να δεχθούν
τις προβλεπόμενες καταπονήσεις και όχι να βασίζονται στις αντοχές του υαλοπίνακα.
Πάντοτε θα πρέπει να δημιουργείται εκατέρωθεν του υαλοπίνακα αρμός τουλάχιστον 4mm.
3. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε απέναντι παράλληλες πατούρες διαμορφούμενες σε ξύλο, μέταλλο,
σκυρόδεμα με εγκοπή (σχήμα 4c).
Παρόμοια τοποθέτηση προϋποθέτει ότι:


Η πάνω πατούρα θα έχει τέτοιο πλάτος και τέτοιο βάθος ώστε ο υαλοπίνακας με ανύψωση να
εισχωρήσει σε αυτή με λοξώς (κίνηση 1), ώστε έτσι να δύναται να κινηθεί πλάγια χωρίς να
συναντήσει εμπόδιο από την κάτω πατούρα (κίνηση 2).



Μετά την καθετοποίηση κατά τη φάση τοποθέτησης ο υαλοπίνακας θα δύναται να εισχωρήσει στην
κάτω πατούρα (κίνηση 3).



Τα βάθη της πατούρας θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-00 και ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-08-03-00.



Στην περίπτωση πολλαπλών στη σειρά υαλοπινάκων, ο ακραίος υαλοπίνακας θα δύναται να
ολισθήσει σε κατακόρυφη πατούρα και οι υπόλοιποι υαλοπίνακες με τις ελεύθερες ακμές τους θα
κολληθούν μεταξύ τους.



Στην πάνω πατούρα θα τοποθετηθούν ειδικά ελαστομερή παρεμβύσματα για να καλύψουν το
μεγαλύτερο πλάτος της, που αναγκαστικά προβλέφθηκε.

5.5 Κόλληση των ελεύθερων σόκορων υαλοπινάκων σε σειρά ή υαλοπινάκων κάθετων
μεταξύ τους (βλ. Παράρτημα Α, σχήματα 3,4,6,8 έως 14)
1. Υλικά
Δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν οι κοινές σιλικόνες εμπορίου που τοποθετούνται για αρμολογήσεις
και στεγανώσεις.
Τα υλικά που θα προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά ότι δύνανται να
εξασφαλίσουν:


Πλήρη και διαρκή πρόσφυση επί των σόκορων των υαλοπινάκων και επί των πλευρών αυτών.



Μια αντοχή πολύ ανώτερη των καταπονήσεων που μπορούν να υποστούν οι υαλοπίνακες
(εφελκυσμό-θλίψη-διάτμηση).



Μια ορισμένη ελαστικότητα στα μόνιμα φορτία ώστε να δύνανται να απορροφήσουν τις διαστολές και
παραμορφώσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και μηχανικών καταπονήσεων.



Μόνιμη συνοχή στη μάζα του πολυμερισμένου υλικού.

Κανονικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά ελαστομερή με βάση τη σιλικόνη ή ειδικές εποξειδικές
ρητίνες που ονομάζονται «σιμέντα γυαλιού» που διατηρούν την ελαστικότητά τους, τα οποία θα
προταθούν από τους κατασκευαστές συνθετικών ελαστομερών υλικών για τη συγκεκριμένη θέση
εφαρμογής.
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2. Διαδικασία εφαρμογής της κόλλησης

5.6



Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της κόλλας και μέχρις πλήρους πολυμερισμού της πρέπει οι
υαλοπίνακες να εξασφαλίζονται με προσωρινά ειδικά ικριώματα (χρήση βεντουζών) έναντι
οιασδήποτε δόνησης.



Θα πρέπει να προηγείται τέλειος καθορισμός των επιφανειών που θα κολληθούν με διαλυτικό
(κυρίως από λιπαρές ουσίες) και να ακολουθεί στεγνό καθάρισμα με ειδικό μαλακό χαρτί για να
απομακρυνθούν τα λίπη που διαλύθηκαν και κόλλησαν στον υαλοπίνακα.



Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στη δοσολογία όταν το υλικό είναι δύο συστατικών.

Τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας (με ενδιάμεσες μεμβράνες) σε πατούρες

1. Εκτεθειμένοι στο ανεμοβρόχι υαλοπίνακες:
Ανεξάρτητα της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης της κάτω πατούρας θα πρέπει να
προβλέπεται και αποστράγγιση αυτής, δεδομένου ότι οι μεμβράνες θα αρχίσουν από τα σόκορα του
υαλοπίνακα να καταστρέφονται με την παρουσία νερού και υδρατμών.
2. Αντοχή των υαλοπινάκων ασφαλείας έναντι απόσπασης από τις πατούρες τοποθέτησής τους:
Μεγάλες επιφάνειες υαλοπινάκων ασφαλείας που τοποθετούνται σε βιτρίνες καταστημάτων και
κινδυνεύουν να υποστούν ωθήσεις από βανδαλισμούς πολλών ατόμων μπορεί να μη ρηγματωθούν
αλλά να αποσπασθούν από τις πατούρες τους.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπολογίζονται ειδικά τα εσωτερικά τοιχώματα της πατούρας ώστε να
αντέξουν στις εξασκούμενες ωθήσεις.

5.7 Τοποθέτηση υαλοπινάκων όψεων μόνο με κόλληση επί ειδικού πρόσθετου
μεταλλικού σκελετού επί αντίστοιχου φέροντος
Παρόμοιος τρόπος θα πρέπει να γίνεται με περίσκεψη, εκτός εάν πραγματοποιείται από ειδικά προς τούτο
συνεργεία, και μόνο όταν εργαστηριακά έχει εξασφαλισθεί η αντοχή του υλικού κόλλησης στο χρόνο
απέναντι στις καταπονήσεις που θα δέχεται (στιγμιαίες και επαναλαμβανόμενες δράσεις ανέμου, περιοδικά
φαινόμενα συστοδιαστολών, ηλιακή ακτινοβολία).

5.8

Τοποθέτηση έγχρωμων υαλοπινάκων στις όψεις

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β αναφορικά με:


την επιλογή των έγχρωμων υαλοπινάκων (βλ. σχετικά και παράγραφο 4.1 του παρόντος).



τις συνθήκες τοποθέτησής τους ως προς άλλα υπάρχοντα στοιχεία τα οποία δύνανται να επιβαρύνουν
τις θερμοκρασιακές καταπονήσεις τους.

5.9

Διατάξεις ακαμψίας υαλοπινάκων μεγάλων επιφανειών (βιτρίνες)

Οι υαλοπίνακες βιτρινών είτε τοποθετούνται σε εγκοπές επί των οικοδομικών στοιχείων (στο δάπεδο και
οροφή όπως στην παράγραφο 5.4 του παρόντος) είτε σε μεταλλικές προεξέχουσες του δαπέδου και της
οροφής πατούρες (σχήματα 6,8 - Παράρτημα Α) συνήθως από αλουμίνιο (με ή χωρίς βουρτσάκι, σχήμα 7 Παράρτημα Α). Θα πρέπει - ανάλογα της επιφάνειάς τους και κατόπιν υπολογισμού - να προστατεύονται (εφ’
όσον για αισθητικούς λόγους δεν προβλέπεται μεταλλικός σκελετός) με υάλινα στοιχεία ακαμψίας (όπως
στην παράγραφο A.3 του Παραρτήματος Α αναφέρεται) έναντι ωθήσεων από ανεμοπίεση.
Σημειούται ότι παρόμοια διάταξη:
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Απαιτεί κόλληση των κατακόρυφων αρμών μεταξύ των υαλοπινάκων σε σειρά όπως στην παράγραφο
5.5. του παρόντος αναφέρεται



Δεν εξασφαλίζει τις βιτρίνες έναντι βανδαλισμών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Ανοχές

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα είδωλα
Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω αυτών, να μην
φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
α)

20° για την πρώτη διαλογή.

β)

30° για τη δεύτερη διαλογή.

(βλ. σχετικά και παράγραφο 4.6.4. του παρόντος)
Ο έλεγχος του πάχους του υαλοπίνακα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
4.6.1 του παρόντος.
Κάθε υαλοπίνακας θα πρέπει να είναι ορθογωνισμένος, ο δε έλεγχος αυτού θα γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 4.6.5. του παρόντος.
Το βέλος κάμψης υαλοπίνακα από ανεμοπίεση και λοιπά φορτία μπορεί να είναι έως 1/300 και όχι
περισσότερο από 6 mm για οποιοδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής. Ο έλεγχος προκύπτει κατόπιν
υπολογισμού ανάλογα του τρόπου έδρασης των υαλοπινάκων.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές καθορίζονται στα DIN 12591/2:2001:(Glass-Part 1:terminology for glasses types and groups/Part 2: terminology of glasses products) και
DIN 1249/86:(Glass for use in building construction: glass edges: concept, characteristics of edge types and
finishes).
Η επιπεδότητα ελέγχεται με ευθύγραμμο κανόνα τοποθετούμενο κατά οποιαδήποτε διαγώνιο όχι μεγαλύτερη
από 0,4 mm στο μέσον.

6.2

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ και ότι οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις
καθοριζόμενες διαστάσεις και ανοχές.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων.
Κατά την προσκόμιση των υαλοπινάκων η υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών και
τις περιεχόμενες σε αυτά πληροφορίες:
α)

ηχομονωτική ικανότητα (dB).

β)

θερμομονωτικές ιδιότητες.

γ)

χρώμα (να είναι το απαιτούμενο από τη μελέτη).

Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεμβύσματα είναι
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ των Κουφωμάτων και το παρόν.
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Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τη
μελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα:
α)

τη στερέωση των διατομών και των παρεμβυσμάτων υποδοχής τους, καθώς και των επιβαλλόμενων
κενών.

β)

τη συμφωνία των επιλεγμένων υαλοπινάκων με τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη διαφάνεια,
στην ημιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή (βλ. και παράγραφο 4.1 του
παρόντος).

γ)

να μην παρουσιάζουν χρωματικές διαφορές μεταξύ τους οι χρωματιστοί υαλοπίνακες.

δ)

τους αρμούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης, που πρέπει να έχουν την απαραίτητη αντοχή
στη θερμοκρασία της περιοχής.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

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

να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών
και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ.
778/80, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 16/96, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 90/99, Π.Δ. 159/99 , κ.λπ.).

β)

να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Δηλαδή:


Προστατευτική ενδυμασία: ΕΛΟΤ EN 863.



Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΛΟΤ EN 388.



Προστασία κεφαλιού: ΕΛΟΤ EN 397.



Προστασία ποδιών: ΕΛΟΤ EN ISO 20345.

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α)

Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.

β)

Τα αιχμηρά εργαλεία, όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, πρέπει να
βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.

γ)

Μόνο εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με εύφλεκτη ή
εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως τοποθετημένου υαλοπίνακα, με βάση τα
χαρακτηριστικά του (πάχος, επεξεργασία, οπλισμός κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη
του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Σχήμα 1

Σχήμα 2

Κατηγορίες τάκων

Μεταξύ των τάκων προβλέπεται μαστίχα
όταν δεν τοποθετούνται
προκατασκευασμένες ελαστομερείς
διατομές

Θέση τάκου έδρασης ως προς τη γωνία
του υαλοπίνακα όπου L το μήκος του
υαλοπίνακα

Σχήμα 3

Σχήμα 4
α-συρταρωτή τοποθέτηση του υαλοπίνακα
b-τα στοιχεία του υαλοστασίου συναρμολογούνται μεταξύ τους επί του υαλοπίνακα
c-τοποθέτηση υαλοπίνακα σε δυο παράλληλες σταθερές πατούρες, χωρίς πηχάκια (οι
δυο άλλες πλευρές του υαλοπίνακα είναι ελεύθερες)
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1. Πλαίσιο σταθερό

2. Πλαίσιο με
κατακόρυφο άξονα
περιστροφής

3. Πλαίσιο με
ενδιάμεσο
άξονα

4. Πλαίσιο με κάτω
οριζόντιο άξονα

5. Πλαίσιο με πάνω
οριζόντιο άξονα

6. Πλαίσιο καρμανιόλα

7. Κυλιόμενο πλαίσιο

8. Πλαίσιο μ’ έκκεντρο
κατακόρυφο άξονα
περιστροφής

9. Πλαίσιο με κεντρικό
άξονα περιστροφής

10. Πλαίσιο περιστρεφόμενο οριζόντιο άξονα

Σχήμα 5 - Θέσεις τάκων ανάλογα του τρόπου λειτουργίας των υαλοστασίων
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Παράρτημα Α
Διατάξεις υπολογισμού του πάχους των υαλοπινάκων σε ανεμοπιεση μεμβράνες
Α.1

Συμβατικές τιμές ανεμοπίεσης

Βασίζονται σε μία απλοποίηση των κανόνων που αναφέρονται στον Ευρωκώδικα 1 όπου λαμβάνονται
υπόψη και διάφοροι παράμετροι όπως:


το υψόμετρο της θέσης του κτιρίου



η θέση που βρίσκεται το κτίριο



η θέση από πλευράς ύψους του υαλοστασίου στο κτίριο



το προστατευόμενο ή όχι της όψης έναντι των δράσεων του ανέμου

α)

β)

γ)

Περιοχή που βρίσκεται η κατασκευή από πλευράς υψομέτρου


η περιοχή Α με υψόμετρο μικρότερο των 1000 Μ.



η περιοχή Β με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000 Μ.

Θέση που βρίσκεται το κτίριο


Θέση a: εσωτερικό μεγάλων κατοικημένων περιοχών (πόλεις με λιγότερα από τα μισά κτίρια της
έχουν ύψος 4 ορόφων).



Θέση b: μικρές ή μεσαίες πόλεις ή περίχωρα μεγάλων πόλεων με κτίρια μικρότερα των 4 ορόφων.



Θέση c: εξοχικές περιοχές.



Θέση d: κατασκευές κοντά στη θάλασσα (όταν αυτές βρίσκονται σ' απόσταση από τη θάλασσα 15
φορές το ύψος τους) εκτός αν τα υαλοστάσια είναι προστατευμένα.

Θέση του υαλοστασίου από πλευράς ύψους σε συσχετισμό με το έδαφος


κάτω από 6 m



μεταξύ 6 και 18 m



μεταξύ 18 και 28 m



μεταξύ 28 και 50 m



μεταξύ 50 και 100 m

*Όταν μια κατασκευή είναι ελεύθερη μπροστά κι έχει μεγάλο μήκος, λαμβάνεται σαν ύψος πάνω στο
έδαφος το ύψος από την υψηλότερη στάθμη του εδάφους.
*Όταν μία κατασκευή βρίσκεται σε υπερυψωμένη περιοχή, -με κλίση πλαγιάς μεγαλύτερη των (45°), τότε
το ύψος πάνω από το έδαφος, θα υπολογίζεται από το πόδι του πρανούς, εκτός αν η κατασκευή
βρίσκεται σ' απόσταση οριζόντια από το πόδι του πρανούς, μεγαλύτερη του διπλάσιου του ύψους του.
Έτσι το ύψος πάνω από το έδαφος του υαλοστασίου ν του κτιρίου Β θα είναι Η ενώ του υαλοστασίου ν'
του κτιρίου Β' θα είναι Η' (βλέπε γι αυτό και το σχήμα 1).
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Σχήμα 1
δ)

Προστατευμένο ή όχι των όψεων έναντι του ανέμου
Διακρίνονται οι όψεις σε προστατευμένες ή όχι προστατευμένες.
Μία όψη θεωρείται προστατευμένη όταν βρίσκεται πάνω σε ένα δρόμο (η έννοια του δρόμου
προϋποθέτει μία συνέχεια των απέναντι κατασκευών) ή όταν βρίσκεται απέναντι από υπερυψωμένο
έδαφος.
Στο σχήμα 2 δίδονται όλες οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν μία όψη προστατευμένη.

Συμβατικές τιμές ανεμοπίεσης σε Kg/m' για τον υπολογισμό του πάχους των υαλοπινάκων
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Πίνακας 1
Υψος υαλοστασίου
πάνω από το έδαφος

Προστατευμένες όψεις
υαλοστασίων
Περιοχή Α και Β

Περιοχή Α

Περιοχή Β

Θέση α και b

Θέση

Θέση

μικρότερο των 6 Μ
Μεταξύ 6 και 18 Μ
Μεταξύ 18 και 28 Μ
Μεταξύ 28 και 50 Μ
Α.2

Απροστάτευτες από τον άνεμο όψεις
υαλοστασίων

a
60
60
70
90

60
60
60
-

b
60
80
90
110

c
50
110
120
130

d
140
150
170
180

a
80
90
100
130

b
90
110
130
160

c
130
160
180
200

Υπολογισμός του πάχους των υαλοπινάκων

Υπολογίζονται κατ' αρχάς τα πάχη των απλών υαλοπινάκων σε κινητά υαλοστάσια και με ορισμένους
συντελεστές μείωσης ή προσαύξησης υπολογίζονται τα αντίστοιχα πάχη, όταν είναι σταθερά τα υαλοστάσια
και όταν αντί των απλών υαλοπινάκων, προβλέπονται υαλοπίνακες SECURIT, διπλοί ή πολλαπλοί με
ενδιάμεσες μεμβράνες ή θερμομονωτικοί.
Α.2.1.

Πάχος απλών υαλοπινάκων (RΕCUITS) επί κινητών υαλοστασίων

Προκύπτει από τον επόμενο πίνακα 2 όπου:
e = το πάχος του υαλοπίνακα σε mm
L = η πιο μεγάλη πλευρά του υαλοπίνακα
Ι = η πιο μικρή πλευρά του υαλοπίνακα (ή μήκος του ελεύθερου άκρου για τους υαλοπίνακες που εδράζονται
σε δύο πλευρές) σε m
S = επιφάνεια του υαλοπίνακα σε m2
Ρ = συμβατική πίεση σε Kg/m2 όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα 1.
Πίνακας 2
Υαλοπίνακες εδραζόμενοι σε 4 πλευρές (πατούρες)
Αν L

I

≤3

e=

30SP
72

Αν L

>3

I

e=

Υαλοπίνακες εδραζόμενοι σε 3 πλευρές
Η ελεύθερη πλευρά είναι
ίση με τη μικρότερη Ι
e=

I 10P
4,9

Η ελεύθερη πλευρά είναι ίση με τη μικρότερη L
Αν L

I

≤9

e=

30SP
72

Αν L

I

>9

e=

3.I 10 P
4,9

Υαλοπίνακες εδραζόμενοι σε δύο απέναντι πλευρές
e=

30

I 10P
4,9

Σε αυτήν την περίπτωση το Ι παριστάνει την ελεύθερη πλευρά έστω
κι αν αυτό το μήκος αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη πλευρά
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Σημείωση:
1. Ένας μη ορθογώνιος υαλοπίνακας, εξομοιούται με ορθογώνιο, που περικλείει τον μη ορθογώνιο.
2. Ένας υαλοπίνακας που τοποθετείται κατά τις τρεις πλευρές του σε πατούρες, εξομοιούται με υαλοπίνακα
τοποθετημένο σε πατούρες κατά τις τέσσερις πλευρές, όταν μία των διαστάσεων είναι ίση με το μήκος
του ελεύθερου άκρου (εκτός πατούρας) και η άλλη πλευρά έχει μήκος ίσο με το τριπλάσιο της διπλανής
πλευράς προς την ελεύθερη.
3. Η κόλληση υαλοπίνακα μπορεί να εξομοιωθεί ως τοποθέτηση σε πατούρα, εάν συγχρόνως ισχύουν οι
περιπτώσεις:


ο υαλοπίνακας έχει τοποθετηθεί σε πατούρες πάνω και κάτω.



η πάνω στάθμη του υαλοπίνακα απέχει λιγότερο των 6,0 m από το έδαφος.



η κόλληση έχει πραγματοποιηθεί σε όλο το ύψος των κατακόρυφων στοιχείων, έστω και εάν αυτή
πραγματοποιείται είτε:
x

σε ένα κάθετο στοιχείο υαλοπίνακα πάχους e2 ίσο με το τάχος e1, του κυρίως υαλοπίνακα
(σχήμα 3α).

x

σε ένα υάλινο στοιχείο ακαμψίας πάχους τουλάχιστον 10 mm (σχήμα 3b).

x

σε ένα υάλινο στοιχείο ακαμψίας πάχους τουλάχιστον 15 mm που τοποθετείται στην ένωση με
κόλληση δύο υαλοπινάκων (σχήμα3c).

x
Σχήμα 3
Α.2.2 Πάχος απλών υαλοστασίων (RECUITS) επί σταθερών υαλοστασίων
Τα πάχη των υαλοπινάκων από τους τύπους του Πίνακα 2 πολλαπλασιάζονται με:


0,9 για όλες τις γενικές περιπτώσεις



0,8 για τα υαλοστάσια που η πάνω στάθμη τους βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 6 m από το
έδαφος και που έχουν:
x

είτε περισσότερο των 5,0 m2 επιφάνεια και στηρίζονται σε. 3 ή 4 πλευρές

x

είτε μήκος της ελεύθερης πλευράς μεγαλύτερης των 2 m όταν στηρίζονται σε δύο απέναντι
πλευρές

Α.2.3 Περιορισμοί στο πάχος των απλών υαλοπινάκων (RECUITS)
Οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού του πάχους, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
1. υαλοπίνακες τοποθετούμενοι σε ύψη μεγαλύτερα των 28m πρέπει vu έχουν πάχος 6 mm τουλάχιστον.
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2. υαλοπίνακας επιφάνειας μεγαλύτερης των 5 m2 θα πρέπει να έχει ελάχιστο ονομαστικό πάχος:


6mm όταν η κάτω στάθμη του απέχει από το έδαφος απόσταση μεγαλύτερη του 0,60 m.



8 mm όταν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 0,60 mm.

3. υαλοπίνακας επιφάνειας μεγαλύτερης του 1 m2 που παρουσιάζει ελεύθερη προσπελάσιμη ακμή (χωρίς
τοποθέτηση σε πατούρα) πρέπει να έχει πάχος:


8 mm εάν το μήκος της ελεύθερης ακμής είναι μικρότερη των 2,0 m.



10 mm εάν το ως άνω μήκος είναι μεγαλύτερο των 2,0 m.

Σημείωση:


Ελεύθερες ακμές που είναι προσπελάσιμες δεν πρέπει να παραμένουν χωρίς επεξεργασία μετά την
κοπή τους.
Ελεύθερη ακμή θεωρείται κάθε ακμή που δεν έχει τοποθετηθεί σε πατούρα υαλοστασίου ή σε
εγκοπή οικοδομικού στοιχείου, δεν αποτελεί ένα γύρισμα (σχήμα 3a) ένα στοιχείο ακαμψίας (σχήμα
3b).
Αυτός ο κανόνας αποσκοπεί στην αποφυγή τραυματισμών όταν οι ακμές παραμένουν όπως
προήλθαν από την κοπή.
Τα πάχη των υαλοπινάκων με προσπελάσιμες ακμές πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παράγραφο Α.2.3.
Στην έννοια επεξεργασία των ακμών, περιλαμβάνεται η εξαφάνιση των γωνιών με λειότριψη και
λείανση των τεθλασμένων επιφανειών που προκύπτουν.



Ελεύθερες ακμές υαλοπίνακα ακαμψίας σε διελεύσεις κοινού
Όταν ένας απλός υαλοπίνακας (RECUIT) έχει μια ελεύθερη ακμή σε διελεύσεις κοινού (περίπτωση
υαλοπίνακα Β όταν η πόρτα είναι SECURIT (σχήμα 4) θα πρέπει να σχηματίζει ορθή γωνία με ένα
πρόσθετο υαλοπίνακα κολλημένο στη γωνία (υαλοπίνακας Α μικρού πλάτους) ώστε οι ακμές του Β
να μην κινδυνεύουν να τραυματίσουν τους διερχόμενους.
Ο πρόσθετος υαλοπίνακας Α που χρησιμοποιείται και ως στοιχείο ακαμψίας πρέπει να είναι
SECURIT.
Όταν ένας φεγγίτης πάνω από πόρτα, αποτελείται από κοινό υαλοπίνακα RECUIT με ελεύθερη την
κάτω ακμή θα πρέπει να έχει κατάλληλη προστασία, έτσι ώστε σε περίπτωση θραύσης να μην είναι
αιτία τραυματισμού των διερχομένων (περίπτωση των σχημάτων 6,8).
Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται μια οριζόντια λωρίδα ικανού πλάτους από υαλοπίνακα SECURIT
κολλημένη στην ελεύθερη ακμή του φεγγίτη ώστε να συγκρατήσει τα θραύσματα και συγχρόνως να
αποτελέσει και ένα στοιχεία ακαμψίας του συνόλου.

Α.2.4 Πάχος υαλοπινάκων εκτός των απλών
Για ένα υαλοπίνακα εκτός του απλού (RECUIT όχι οπλισμένου) υπολογίζεται το ελάχιστο θεωρητικό
πάχος et με τον πολλαπλασιασμό του πάχους e που έχει υπολογισθεί (παράγραφοι 2.1 και 2.2) με ένα
συντελεστή ισοδυναμίας ε όπως δίδεται από τον Πίνακα 3 δηλαδή et = ε.e.
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Πίνακας 3
Τύπος υαλοπίνακα

ε

Οπλισμένος υαλοπίνακας
Απλός υαλοπίνακας SECURIT
εάν Ρ<90 kg/m2

1,20
0,80

Πολλαπλός υαλοπίνακας με
ενδιάμεσες μεμβράνες

διπλός

1,30

Θερμομονωτικός υαλοπίνακας

διπλός

1,50

Σημείωση αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή ε (Πίνακα 3)
1. Στους πολλαπλούς και στους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες ο συντελεστής ε εφαρμόζεται όταν η
διαφορά στα πάχη των επιμέρους υαλοπινάκων δεν είναι μεγαλύτερη των 2 mm.
2. Δύναται να εφαρμοσθεί και για μεγαλύτερες των 2 mm διαφορές όταν ικανοποιούνται συγχρόνως οι
παρακάτω συνθήκες:


η διαφορά μεταξύ των επιμέρους υαλοπινάκων είναι το πολύ ίση με 6 mm.



το πάχος της ενδιάμεσης στρώσης αέρα είναι το πολύ ίση με 10 mm.



το μέγιστο πάχος των επιμέρους υαλοπινάκων να είναι 10 mm.



η μικρότερη διάσταση του υαλοπίνακα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,40 m.

3. Για τους υαλοπίνακες SECURIT καθιερώνεται να είναι ο συντελεστής ε μεγαλύτερος για τις μικρότερες
πιέσεις, ώστε να αποφεύγονται πάχη που οδηγούν σε υπερβολικά βέλη.
4. Για τους πολλαπλούς και θερμομονωτικούς υαλοπίνακες τα πάχη που προκύπτουν αναφέρονται στο
άθροισμα των επιμέρους στοιχείων χωρίς όμως να περιλαμβάνονται τα πάχη των ενδιάμεσων
μεμβρανών ή τα πάχη των ενδιάμεσων στρώσεων του αέρα.
Παραδείγματα υπολογισμού πάχους υαλοπινάκων


Ζητείται το πάχος υαλοπίνακα RECUIT διαστάσεων 1,65X2,35 εδραζόμενο σε τέσσερις πατούρες
ανοιγόμενου υαλοστασίου, σε πίεση 170 Kg/m2.
L/I = 2,35/1,65-1,42<3
e= 1,65.2,35.10.170 / 72 = 9,57 (σύμφωνα με πίνακα)
επιλέγεται υαλοπίνακας ονοματικού πάχους 10 mm και ελάχιστου πάχους κατασκευής 9,7 mm.



Ζητείται το πάχος του αυτού ως άνω υαλοπίνακα εάν το υαλοστάσιο είναι σταθερό
Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.2.
e = 0.9.9,57=8,61 mm
επιλέγεται πάλι υαλοπίνακας ονομαστικού πάχους 10 mm.
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Ζητείται το πάχος θερμομονωτικού υαλοπίνακα με διαστάσεις όπως του πρώτου παραδείγματος και
που αποτελείται από δύο υαλοπίνακες RECUIT.
Προκύπτει από το πάχος του απλού υαλοπίνακα 9,57 εάν πολλαπλασιασθεί με τον συντελεστή ε του
πίνακα 17 ήτοι 9,57X1,50=14,35 mm πράγμα που οδηγεί σε δύο υαλοπίνακες ονομαστικού πάχους των
8 mm και ελάχιστου πάχους κατασκευής 7,7 mm o καθένας ήτοι 7,7X2=15,40 mm.



Ζητείται το πάχος θερμομονωτικού υαλοπίνακα όπως στο προηγούμενο παράδειγμα αλλά για σταθερό
υαλοστάσιο.
Το προηγούμενο πάχος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,9 ήτοι 14,35X0,90=12,92 mm με
άθροισμα παχών.
5,8 + 7,7= 13,5mm.



Ζητείται το πάχος υαλοπίνακα όπως του πρώτου παραδείγματος, όπου όμως αντί να είναι RECUIT
είναι πολλαπλός.
Το πάχος προκύπτει εάν πολλαπλασιασθεί το πάχος του RECUIT με το συντελεστή e από τον πίνακα.
17 ήτοι:
9,57 Χ 1,3 = 12,45 mm, πράγμα που σημαίνει ότι δύναται να επιλέγει πολλαπλός υαλοπίνακας 6.8-2 ή
8.8-2.



Ζητείται το πάχος θερμομονωτικού σταθερού υαλοπίνακα διαστάσεων όπως
παραδείγματος που αποτελείται από ένα υαλοπίνακα RECUIT και ένα πολλαπλό.

του

πρώτου

Ανεξάρτητα του τύπου των υαλοπινάκων το πάχος του υαλοπίνακα των 9,57 mm πολλαπλασιάζεται με
τον συντελεστή ε = 1,50 και τον συντελεστή 0,9 (λόγω σταθερού) οπότε προκύπτει το ελάχιστο
θεωρητικό πάχος 12,92 mm.
Ο καθορισμός των επιμέρους στοιχείων ακολουθεί πρακτικό τρόπο:
x

με πρώτη παραδοχή: ίσης αρχικής κατανομής:
o ότι το πάχος του υαλοπίνακα RECUIT είναι ίσο με 12,92/2 = 6,46 mm πράγμα που οδηγεί σε

πάχος 8 mm.
o ότι το πάχος του πολλαπλού υαλοπίνακα είναι ίσο με 12,92/2 = 1,30 =8,40 mm πράγμα που

οδηγεί σε ένα υαλοπίνακα 5.5-2 ελαχίστου πάχους κατασκευής 2X4,8 = 9,60 mm.
x

με δεύτερη παραδοχή: άνισης κατανομής αλλά με διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων όχι
μεγαλύτερη των 2 mm:
π.χ. κατανομή των 12,92 mm σε 7,7+5,22 που οδηγεί σ' ένα υαλοπίνακα RECUIT των 8 mm και σε
ένα πολλαπλό υαλοπίνακα 5,22 Χ 1,3 = 6,79 mm δηλαδή σε ένα τύπου 4.4 - 2 ελάχιστου πάχους
κατασκευής 2 Χ 3,80 = 7,6 mm.
Ο τρόπος αυτός μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετος πλην όμως αντέχει στον έλεγχο αντοχής σε πίεση
170 kg/m2 εάν ακολουθηθεί αντίστροφη πορεία δηλαδή να προκύψει η πίεση Ρ από τη σχέση:
(7,7 + 7,6). 1,50 .0,9 =

Α.3

1,65.2,35.10.P / 72

Διατάξεις ακαμψίας (ή αντιανεμικές διατάξεις) βιτρινών

Αποτελούνται από υαλοπίνακες SECURIT και διακρίνονται:
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σε αυτές που τοποθετούνται πάνω στους φεγγίτες (σχήματα 5a, 8b, 8c).



σε αυτές που τοποθετούνται σε όλο το ύψος της βιτρίνας σε ένα ή δύο στοιχεία από τη μία πλευρά του
υαλοπίνακα (σχήμα 3b) ελάχιστου πάχους 10m ή στην ένωση των δύο υαλοπινάκων πάχους 15mm
(σχήμα 3c) σύμφωνα με το σχήμα 5B ελάχιστου πλάτους 25 cm.



σε αυτές τοποθετούνται σε όλο το ύψος της βιτρίνας σε ένα τεμάχιο και κατά τα λοιπά όπως
προηγούμενα άλλα ελάχιστου πλάτους 20cm (σχήμα 5C)

Δεν προβλέπονται διατάξεις ακαμψίας σε βιτρίνες με υαλοπίνακα SECURIT:


όταν ο φεγγίτης αποτελείται από ένα υαλοπίνακα και οι διαστάσεις AR ή BR είναι μικρότερες των
300mm, οποιαδήποτε και εάν είναι η άλλη διάσταση (σχήματα 14b, 6b).



όταν ο φεγγίτης αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες και οι διαστάσεις AR ή BR είναι μικρότερες
των 300mm, οποιαδήποτε και εάν είναι η άλλη διάσταση (σχήματα 14a, 14c, 6a, 6c, 8).

Προβλέπονται διατάξεις ακαμψίας σε βιτρίνες με υαλοπίνακες SECURIT


όταν ο φεγγίτης βιτρίνας με πόρτα αποτελείται από ένα υαλοπίνακα και οι διαστάσεις AR ή BR είναι
μεγαλύτερες των 300mm, πάντοτε ανάλογα του τρόπου στερέωσης των υαλοπινάκων σύμφωνα με
τον επόμενο Πίνακα 4.
Πίνακας 4



Τρόπος στερέωσης

Απαιτείται διάταξη ακαμψίας εάν:

σε μεταλλικές πατούρες

AR + BR μεγαλύτερο των 1600 mm

σε εγκοπές στα φέροντα στοιχεία

AR + BR μεγαλύτερο των 1800mm

όταν ο φεγγίτης βιτρίνας με πόρτα αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες και οι διαστάσεις AR ή ΒR
είναι μεγαλύτερες των 300mm, πάντοτε ανάλογα του τρόπου στερέωσης των υαλοπινάκων
σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα 5.
Πίνακας 5
Τρόπος στερέωσης

Απαιτείται διάταξη ακαμψίας εάν:

Σε μεταλλικές πατούρες

AR + BR μεγαλύτερο των 1400 mm

Σε εγκοπές στα φέροντα στοιχεία

AR + BR μεγαλύτερο των 1600mm



όταν ο φεγγίτης βιτρίνας χωρίς πόρτα αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες οποιοσδήποτε και εάν
είναι ο τρόπος στερέωσης εάν AR + BR> 3500mm (σχήματα 14 c, 6c).



όταν οι βιτρίνες είναι μικτές από πλευράς υαλοπινάκων: SECURIT για τα φύλλα της πόρτας και το
φεγγίτη και υαλοπίνακες RECUIT στις υπόλοιπες επιφάνειες.

α)

με φεγγίτη πάνω από την πόρτα μη περιστρεφόμενο (σχήμα 10)


στα τμήματα, εκατέρωθεν της πόρτας που είναι από υαλοπίνακες RECUIT, δεν θα πρέπει σε
αυτούς να συσφίγγονται στοιχεία στήριξης, πράγμα που σημαίνει από πλευράς ευστάθειας, ότι
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πρόκειται για ένα κενό, οπότε τα στοιχεία ακαμψίας θα πρέπει να τοποθετηθούν επί των BR και
DP. Σε αυτή την περίπτωση εάν είναι AR+BR μεγαλύτερο των 1400 mm, θα ισχύσει ο πίνακας
5.

β)



στην περίπτωση του σχήματος ll, εάν ο άξονας περιστροφής είναι στο R και η χειρολαβή στο Ζ,
θα πρέπει να προστατευθεί το πέρασμα, η ελεύθερη ακμή του διπλανού υαλοπίνακα, με την
τοποθέτηση του στοιχείου ακαμψίας στην BC (βλέπε σχήμα 4)



στην περίπτωση επίσης του σχήματος \ \, εάν ο άξονας περιστροφής είναι στο Ρ και η
χειρολαβή στο Χ, δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας της PC, το δε στοιχείο ακαμψίας
τοποθετείται στο ΒΡ.

με περιστρεφόμενο φεγγίτη πάνω από την πόρτα


στην περίπτωση του σχήματος 13 είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στοιχείων ακαμψίας στα AC
και BD, επί πλέον η τοποθέτηση οριζόντιας σταθερής μεταλλικής τραβέρσας κάτω από τον
φεγγίτη.



Στην περίπτωση του σχήματος 12, εάν δεν είναι δυνατή (λόγω περιορισμένου ύψους) η
τοποθέτηση της προηγούμενης τραβέρσας θα πρέπει να τοποθετηθεί οροφή μικρού πλάτους
(οριζόντιος υαλοπίνακας SECURIT πάνω από την πόρτα) και στοιχεία ακαμψίας στα AC, BD

Σχήμα 4

Σχήμα 5
ενιαία σε όλο το ύψος.
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Σχήμα 6

Σχήμα 8

Σχήμα 9

Σχήμα 7

Σχήμα 10
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Σχήμα 11
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Σχήμα 12

Σχήμα 13

a

b
Σχήμα 14
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Παράρτημα B
Κριτήρια επιλογής εγχρώμων μονών ή πολλαπλών υαλοπινάκων από πλευράς
αντοχής τους σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις
Β.1. Γενικά - Κρίσιμες Αποκλίσεις θερμοκρασίας (ΚΑΘ)
Πάντοτε οι υαλοπίνακες υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας θα θερμανθούν τόσο περισσότερο όσο
μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή τους απορρόφηση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν μόνιμες ή περιστασιακές σκιάσεις θα προκληθούν στους υαλοπίνακες
αποκλίσεις θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του (με τις χαμηλότερες στις περιμετρικές πατούρες
τοποθέτησής τους) ικανές να δημιουργήσουν τοπικά εφελκυστικές τάσεις και να προκαλέσουν θραύσεις και
ρηγματώσεις τους, εάν αυτές οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας καταλήξουν σε τιμές που μπορεί να
θεωρηθούν κρίσιμες για τους εξεταζόμενους υαλοπίνακες.
Σημειώσεις αναφορικά με τις Κρίσιμες Αποκλίσεις Θερμοκρασίας (ΚΑΘ)


Οι (ΚΑΘ) προκύπτουν από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του αυτού υαλοπίνακα και
όχι από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που ο
υαλοπίνακας διαχωρίζει.



Οι τιμές των (ΚΑΘ) εξαρτώνται από τον τύπο του υαλοπίνακα και τις συνθήκες τοποθέτησής τους (υλικό
πατούρας και κλίση υαλοπίνακα).



Συνδέονται επίσης με την επεξεργασία ή όχι των ακμών κοπής των υαλοπινάκων. Ανάλογα του είδους
του υαλοπίνακα ένα στρογγύλευμα ή σπάσιμο των γωνιών των ακμών ώστε να μειωθούν τα
ελαττώματα κοπής, δύναται να γίνουν δεκτές υψηλότερες τιμές των (ΚΑΘ).



Αντιστρόφως οι (ΚΑΘ) είναι ασθενέστερες σε ορισμένους υαλοπίνακες (οπλισμένους, πολλαπλούς με
ενδιάμεσες μεμβράνες) όπου η κοπή τους δεν μπορεί να μην παρουσιάζει ελαττώματα.



Όταν υπάρχει υπέρβαση των (ΚΑΘ) σε ορισμένους υαλοπίνακες λόγω ηλιασμού ή παρουσίας
θερμαντικού σώματος σε μικρή απόσταση, θα πρέπει αυτοί να επιλέγονται με βάση τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 3 του παρόντος.



Όταν υπάρχει περίπτωση, να βρεθεί ένας υαλοπίνακας με (ΚΑΘ) μεγαλύτερες των 25°C (με ανωμαλίες
κοπής) ή μεγαλύτερες των 33°C (χωρίς ανωμαλίες κοπής), θα πρέπει αυτός να είναι αυξημένης αντοχής
σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις δηλαδή να είναι του τύπου SECURIT.

Β.2

Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία Κρίσιμων Αποκλίσεων Θερμοκρασίας

Στους εκτεθειμένους στον ηλιασμό υαλοπίνακες, θα προκύψουν παθολογικές περιπτώσεις ρηγμάτωσης όταν
παρουσιάζονται Κρίσιμες Αποκλίσεις Θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του αυτού υαλοπίνακα, εάν δεν
είναι ανθεκτικός στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
Οι αποκλίσεις θερμοκρασίας εξαρτώνται:


από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής (ηλιακή ακτινοβολία, ημερήσιες αποκλίσεις θερμοκρασίας,
άνεμος, προσανατολισμός των όψεων, εποχή, υψόμετρο)



από το είδος και τη σύνθεση των υαλοπινάκων (αριθμός των επιμέρους υαλοπινάκων, ενεργειακά
χαρακτηριστικά του, τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ)



από το είδος του υλικού της πατούρας όπου τοποθετούνται ως και από το περιβάλλον αυτής (θερμική
αδράνεια)
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από την κλίση των υαλοπινάκων ως προς την οριζόντια



από το είδος και τη μορφή των τοιχωμάτων απέναντι και γύρω από τους υαλοπίνακες σχήματα 17 έως
19.



από τις δημιουργούμενες σκιάσεις επί των υαλοπινάκων



από διάφορες ειδικές περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες όπως: i) συρόμενοι ή
επάλληλοι υαλοπίνακες, ii) υαλοπίνακες εκ των υστέρων χρωματισμένοι μερικώς ή ολικώς, iii)
υαλοπίνακες με επικολλημένα εσωτερικά διάφορα διαφημιστικά ή με επικολλημένες μεμβράνες
διαφόρων τύπων, iv) υαλοπίνακες εκτεθειμένοι στην επίδραση θερμαντικής πηγής.

Κλιματικές συνθήκες περιοχής
Θεωρούνται ότι είναι εκτεθειμένοι σε ηλιασμό οι κατακόρυφοι υαλοπίνακες ή αυτοί που εξομοιούνται με
κατακόρυφους (στην περίπτωση που σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη ή ίση των 60° με την οριζόντια) των
οποίων η κάθετος προς αυτούς περιλαμβάνεται στη διαγραμμισμένη γωνία ΑΟΒ του σχήματος 1 εκτός εάν
είναι πλήρως και μόνιμα προστατευμένοι από τον ήλιο. Οι υαλοπίνακες των οποίων η κλίση τους ως προς
την οριζόντια είναι μικρότερη των 30° θεωρούνται και αυτοί ότι υφίστανται τον ηλιασμό.
Το είδος και η σύνθεση των υαλοπινάκων
Κάθε στοιχείο υαλοπίνακα (απλού ή πολυσύνθετου) προσδιορίζεται από τα αυθύπαρκτα ενεργητικά του
χαρακτηριστικά (συντελεστές απορρόφησης ανάκλασης, διαπέρασης).
Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται για κάθε όψη του στοιχείου
1. Υαλοπίνακες με ττυρολυτική επιφανειακή επικάλυψη
Πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η θέση της επικαλυπτικής στρώσης και η εκπεμπτικότητά* της
ανάλογα με την τοποθέτηση του υαλοπίνακα ως προς το εξωτερικό.
Οι πολλαπλοί υαλοπίνακες με επικαλυπτική στρώση σε επαφή με την ενδιάμεση μεμβράνη ή ορισμένοι
πολλαπλοί υαλοπίνακες διαμορφωμένοι με υαλοπίνακες διαφόρων αποχρώσεων, θα θεωρούνται ως
απλοί υαλοπίνακες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα της θέσης τοποθέτησης.
Στο επόμενο σχήμα 2 δίδονται παραδείγματα θέσης τοποθέτησης των επιφανειακών επικαλύψεων.
Το είδος του υλικού της πατούρας όπου τοποθετούνται ως και το περιβάλλον αυτής (θερμική αδράνεια,
σχήματα 3 έως 16)
Οι θερμικές συνθήκες στα περιμετρικά άκρα των υαλοπινάκων, εντός της πατούρας και πλησίον αυτής
διαφέρουν αισθητά των αντιστοίχων συνθηκών που επικρατούν στην υπόλοιπη επιφάνεια των
υαλοπινάκων.
Οι δημιουργούμενες θερμικές καταπονήσεις είναι τόσο περισσότερο σημαντικές όσον:


μεγαλύτερη είναι η θερμική* αδράνεια της πατούρας από αυτή του υαλοπίνακα



ο υαλοπίνακας είναι λιγότερο θερμομονωτικός από το υλικό που αποτελεί την πατούρα



το εύρος της ημερήσιας απόκλισης της θερμοκρασίας είναι σημαντικό

Οι πατούρες από πλευράς υλικών διαμόρφωσης τους διακρίνονται σε τρεις τύπους ως προς τη θερμική*
τους αδράνεια.
* Σημείωση αναφορικά με την έννοια της θερμικής αδράνειας (Θ-Α)
Είναι πάντοτε μία ασαφής έννοια που δεν μπορεί να εκφρασθεί με αριθμούς και τύπους. Πρόκειται για
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έναν ποιοτικό χαρακτηρισμό που δεν μετριέται με ένα αριθμό τουλάχιστον από πρακτικής πλευράς ή
πλευράς κανονισμών.
Για τον λόγο αυτόν εισάγεται από τους κανονισμούς η έννοια της κατηγορίας της θερμικής αδράνειας της
οποίας ο χαρακτηρισμός γίνεται σε συνάρτηση με τη μάζα και την επιφάνεια των τοιχωμάτων. Τα
στοιχεία που επηρεάζουν τη θερμική αδράνεια είναι:


ο συντελεστής απορρόφησης των τοιχωμάτων



η επιφανειακή θερμική αγωγιμότητα του υλικού ακόμα δε περισσότερο, το γινόμενο αυτής της
αγωγιμότητας με τη θερμοχωρητικότητα (γινόμενο της ειδικής θερμότητας με τη μάζα του) και τούτο
γιατί με τη μεταβολή της θερμότητας ro γινόμενο αυτό. είναι που συμβάλλει στην αποτελεσματική
αδράνεια του υλικού.

Η (Θ.Α.) είναι συνάρτηση από τη μια μεριά της ικανότητας των τοιχωμάτων, στο να αποθηκεύουν
θερμότητα, δηλαδή συνάρτηση της μάζας τους και από την άλλη μεριά της ικανότητας των τοιχωμάτων,
αν αποδίδουν θερμότητα από την επιφάνεια τους, με μία ορισμένη απόκλιση χρόνου, που φθάνει τις 8 με
10 ώρες.
Η κλίση του υαλοπίνακα ως προς την οριζόντια
Ανάλογα της κλίσης του υαλοπίνακα ως προς την οριζοντία, θα πρέπει ένα μέρος λίγο ή πολύ σημαντικό
των καταπονήσεων που προέρχονται από το ίδιο βάρος, να επιπροστεθεί στις θερμοκρασιακές
καταπονήσεις.
Με βάση την κλίση του υαλοπίνακα ως προς την οριζοντία, οι υαλοπίνακες διακρίνονται:


στους κατακόρυφους ή στους εξομοιούμενους με τους κατακόρυφους όταν η γωνία της κλίσης είναι
μεγαλύτερη των 60°



στους υαλοπίνακες με κλίση όταν η σχηματιζόμενη γωνία με την οριζόντια είναι μεταξύ των 60° και
30°



στους οριζόντιους υαλοπίνακες όταν η γωνία της κλίσης είναι μικρότερη των 30°

Για τους ανοιγόμενους υαλοπίνακες, μετριέται η γωνία κλίσης όταν αυτοί είναι σε θέση κλειστή.
Το είδος και η μορφή των τοιχωμάτων (σταθερών και κινητών) γύρω από τους υαλοπίνακες


Η παρουσία πετασμάτων (STORES)

Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία πετασμάτων, τόσο από πλευράς ενεργητικών
χαρακτηριστικών (συντελεστές απορρόφησης, ανάκλασης, διαπέρασης), όσο και από πλευράς υλικού
και τρόπου τοποθέτησής τους.
Σημαντική παράμετρος είναι ο αερισμός της ενδιάμεσης στρώσης αέρα μεταξύ υαλοπινάκων και
πετασμάτων, έστω και εάν πρόκειται για υφασμάτινα πετάσματα. Πετάσματα από μεταλλικές κινητές
περσίδες, πρέπει να απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 5 cm από τον υαλοπίνακα.
Στην περίπτωση υαλοπινάκων που δεν είναι ανθεκτικοί στις θερμικές καταπονήσεις (δεν είναι τύπου
SECURIT), τα πετάσματα δεν θα πρέπει να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε επαφή με τους
υαλοπίνακες.
Εσωτερικό πέτασμα σε διπλωμένη θέση που δεν αποκαλύπτει πλήρως τον υαλοπίνακα, θα πρέπει να
θεωρείται ότι είναι αδιαφανές τοίχωμα.
Η επίδραση των κατακόρυφων κινητών πετασμάτων στην συμπεριφορά των υαλοστασίων απέναντι
στον ηλιασμό λαμβάνεται όταν τα πετάσματα είναι μισο-κατεβασμένα.
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Στην περίπτωση που δεν δίδονται τα ενεργητικά τους χαρακτηριστικά από τους κατασκευαστές, θα
πρέπει στο στάδιο προμελέτης να λαμβάνονται τιμές Standard της:
i)

απορρόφηση: 50%

ii)

ανάκλαση: 40%

iii) διαπέραση: 10%
Σε χώρους όπου απαιτείται πλήρης συσκότιση (αίθουσες π.χ. προβολών) για τους υπολογισμούς των
επιπτώσεων του ηλιασμού επί των υαλοπινάκων πρέπει τα πετάσματα STORES να είναι μαύρα με
συντελεστές.
i)

Απορρόφηση: 90%

ii)

Ανάκλαση: 10%

iii)

Διαπέραση: 0

2. Υαλοπίνακες μπροστά αδιαφανή στοιχεία
Οι υαλοπίνακες που είναι εκτεθειμένοι στον ηλιασμό και βρίσκονται έστω και μερικώς μπροστά από
αδιαφανές στοιχείο όπως π.χ. δοκός, υποστυλώματα, χαμηλούς τοίχους, χαμηλά έπιπλα, ράφια με
στοιβαγμένα DOSSIERS, μετώπες ψευδοροφών σε απόσταση από τους υαλοπίνακες, χαμηλό χώρισμα
βιτρίνας, έπιπλο που καλύπτει θερμαντικό σώμα, θα πρέπει ανάλογα των ενεργητικών χαρακτηριστικών
τους να διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις θερμικές καταπονήσεις και στις θερμικές κρούσεις, εκτός εάν αυτά
τα αδιαφανή στοιχεία έχουν μειωμένες διαστάσεις, είναι αρκετά απομακρυσμένα από τους υαλοπίνακες
και υπάρχει δυνατότητα αερισμού του ενδιάμεσου κενού, (βλέπε ενδεικτικές περιπτώσεις στα σχήματα
17 έως 19).
Δημιουργούμενες σκιάσεις επί των υαλοπινάκων
Οι σκιάσεις που δημιουργούνται επί των υαλοπινάκων από την παρουσία ηλιοπετασμάτων, πλακών σε
πρόβολο, μπαλκονιών, βεραντών με τα υαλοστάσια σε εσοχή, λαμπάδων τοίχων, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και να εξετάζεται εάν οι υαλοπίνακες δύνανται να δεχθούν τις θερμοκρασιακές
καταπονήσεις που προκύπτουν από τις αποκλίσεις θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του αυτού
υαλοπίνακα. Στο σχήμα 20 δίδονται οι διάφορες περιπτώσεις σκίασης από τις οποίες, της άνω σειράς
δεν θεωρούνται επικίνδυνες για διαφορική θέρμανση τον υαλοπίνακα, της μεσαίας παρουσιάζουν
κάποιους κινδύνους και της κάτω σειράς είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει προβλήματα στον
υαλοπίνακα από διαφορική θέρμανση και κυρίως από θερμική κρούση, τα οποία προβλήματα θα γίνουν
πλέον έντονα όταν· υπάρχουν ανωμαλίες και δόντια στις ακμές (τσιμπίδιασμα στα σόκορα).
Ειδικές περιπτώσεις


Συρόμενοι ή επάλληλοι υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες επί συρομένων υαλοστασίων ή δυνάμενων λόγω λειτουργίας τους να τοποθετηθούν
μπροστά από άλλο υαλοπίνακα παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στους κινδύνους
θραύσης από θερμικές καταπονήσεις.
Το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση στα συρόμενα υαλοστάσια (παραθύρων μπαλκονοθυρών) που
είναι μερικώς ή πλήρως ανοικτά, να αποτελούν ένα τετραπλό υαλοπίνακα (δύο επάλληλοι
θερμομονωτικοί) με τον ενδιάμεσο κενό, πολύ λίγο αεριζόμενο, να παρουσιασθούν σε αυτά
υπερθερμάνσεις και θραύσεις των υαλοπινάκων. Παρόμοια περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
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Έχουν όλες τις πιθανότητες να θραυσθούν από θερμοκρασιακές καταπονήσεις (εμπόδιση της ροής
θερμότητας να διαχυθεί προς τα μέσα) εάν δεν είναι υψηλής θερμικής αντοχής.


Υαλοπίνακες με επικολλημένες εκ των υστέρων μεμβράνες διαφόρων τύπων
Θα πρέπει για κάθε μεμβράνη που θα επικολληθεί να δίδεται από τον κατασκευαστή η επαύξηση του
συντελεστή απορρόφησης που θα επέλθει στον υαλοπίνακα ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
θραύσης.



Υαλοπίνακες εκτεθειμένοι στην επίδραση θερμαντικής πηγής
Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να αποφεύγεται να υφίστανται οι υαλοπίνακες την άμεση και τοπική
επίδραση θερμικής ακτινοβολίας.
Υαλοπίνακες που δέχονται υπό γωνία θερμό αέρα από θερμαντική πηγή ή παράλληλα προς τον
υαλοπίνακα σε απόσταση μικρότερη των 20 cm πρέπει να είναι αυξημένης αντοχής σε
θερμοκρασιακές καταπονήσεις όταν:

Β.3

i)

υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

ii)

η θερμοκρασία του αέρα ευθύς αμέσως μετά από τα στόμια, είναι μεγαλύτερη των 40°C.

iii)

Η ταχύτητα ροής του αέρα είναι μεγαλύτερη εκείνης με την οποία έχει συμβατικά καθορισθεί
ο συντελεστής εναλλαγής με μετάβαση (περίπου 20 cm ανά δευτερόλεπτο) οπότε αλλάζει και η
τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ του υαλοπίνακα (γίνεται μεγαλύτερος).

Επιλογή υαλοπινάκων με βάση τους επιτρεπόμενους συντελεστές απορρόφησης

Με βάση τους συντελεστές απορρόφησης των επομένων Πινάκων 20 έως 23, εφόσον δεν υπάρχει
υπέρβαση αυτών, η επιλογή των υαλοπινάκων δύναται να περιορίζεται σε αυτούς που δεν έχουν αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές απαιτήσεις, δηλαδή υαλοπίνακες RECUITS με την προϋπόθεση ότι:


το υψόμετρο που βρίσκονται οι υαλοπίνακες είναι μικρότερο των 1000 m



εφόσον υπάρχουν εσωτερικά STORES (συνήθως μεταλλικές περσίδες) αυτές βρίσκονται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 5 cm από τον υαλοπίνακα, αεριζόμενες από τις τρεις πλευρές



εκτός εάν ειδικά δεν αναφέρεται, οι υαλοπίνακες δεν έχουν ειδική επεξεργασία των ακμών κοπής



υπάρχει περίπτωση να προκληθούν σκιάσεις επί των υαλοπινάκων



εφόσον υπάρχουν εξωτερικές περσίδες αυτές δεν είναι σε επαφή με τους υαλοπίνακες.
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Πίνακας 20

Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Κλίση

(1)

β>60"
β>60"

30"> β < 60"

Είδος
Μονολιθικοί

(2)

Πολλαπλοί (3)

Θερμική αδράνεια πατούρας

(4)

Στήριξη

Χαμηλή Τύπος Α

Μέση Τύπος Β

Υψηλή Τύπος C

Περιμετρική άλλου
είδους

75

58

42

56

42

26

Περιμετρική άλλου
είδους

61

44

32

42

28

16

Περιμετρική
άλλου είδους

36

22

14

22

8

***

Πολλαπλοί (3)

(1)

βλέπε παράγραφο 2.4

(2)

που αποτελείται από ένα υαλοπίνακα

(3)

που αποτελείται από δύο ή περισσότερους υαλοπίνακες με ενδιάμεσες συνθετικές μεμβράνες

(4)

βλέπε παράγραφο 2.3

*** υποχρεωτικά πρέπει να είναι ο υαλοπίνακας υψηλής αντοχής στις θερμικές κρούσεις

Επιλογή απλών ή πολλαπλών υαλοπινάκων με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφησης του Πίνακα
2, ώστε εφόσον δεν υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης υαλοπινάκων με αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις
Πίνακας 21
Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Κλίση

β≥60

ο

Είδος

Μονολιθικοί (2)
Πολλαπλοί (3)

Θερμική αδράνεια πατούρας (4)
Στήριξη

Χαμηλή και ΕΚΥ

Μέση

Εξωτερική

Εσωτερική

Εξωτερική

Εσωτερική

I

II

I

II

I

II

I

II

Περιμετρική
άλλου είδους

41

54

27

39

35

44

11

21

27

38

14

25

23

29

***

7

Περιμετρική
άλλου είδους

31

54

18

39

25

44

***

21

18

38

***

25

14

29

***

7

Για 1,2,3,4 και *** βλέπε πίνακα 20
ΕΚΥ: Εξωτερικοί κολλητοί υαλοπίνακες.
Ένδειξη Ι: σημαίνει ότι οι τιμές αναφέρονται σε υαλοπίνακες με ακμές όπως προκύπτουν από το κόψιμο.
Ένδειξη ΙΙ: σημαίνει ότι οι τιμές αναφέρονται σε υαλοπίνακες με στρογγυλεμένες ακμές κοψίματος.
Οι τιμές των πολλαπλών υαλοπινάκων στη στήλη ΙΙ αναφέρονται σε υαλοπίνακες κατασκευασμένους σε σταθερές διαστάσεις, με τις
ακμές των επιμέρους στοιχείων στρογγυλεμένες.
Όπου στις στήλες αναφέρεται Εξωτερική ή Εσωτερική τούτο σημαίνει ότι πηχάκι σχηματισμού της πατούρας τοποθετείται εξωτερικά
ή εσωτερικά.

Επιλογή θερμομονωτικών υαλοπινάκων χωρίς πρόσθετες ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώσεις (σχήμα 97)
με ή χωρίς προς το εσωτερικό περσίδες, με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφοσης του πίνακα, ώστε
εφόσον δεν υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης επιμέρους υαλοπίνακες με αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
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Πίνακας 22
Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Συντελεστής
θερμοπερατότητας Κ

Θερμική αδράνεια πατούρας
Εξωτερική

Είδος

Στήριξη

β≥60

Μονολιθικοί

ο

Πολλαπλοί
1,6<K<2,3
β≥60

(2)

Μονολιθικοί

(3)

(2)

ο

Πολλαπλοί

(3)

Εξωτερική

Εσωτερική

Χαμηλή και ΕΚΥ

2

W/m K
2,3<K<2,7

Εσωτερική

(4)

Μέση

I

II

I

II

I

II

I

II

Περιμετρική
άλλου είδους

40

49

21

32

32

41

11

16

28

36

10

19

22

27

***

***

Περιμετρική
άλλου είδους

31

49

13

32

24

41

***

16

19

36

***

19

14

27

***

***

Περιμετρική
άλλου είδους

37

47

18

28

32

39

9

13

26

35

7

16

23

26

***

***

Περιμετρική
άλλου είδους

29

47

10

28

24

39

***

13

18

35

***

16

15

26

***

***

Βλέπε πίνακα 21 για την επεξήγηση των διαφόρων ενδείξεων όπως και για τους όρους “Εξωτερική”,
“Εσωτερική”
Επιλογή θερμομονωτικών υαλοπινάκων με πρόσθετες ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώσεις (σχήμα 97) με ή
χωρίς προς το εσωτερικό περσίδες, με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφοσης του πίνακα, ώστε
εφόσον δεν υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης επιμέρους υαλοπίνακες με αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
Πίνακας 23
Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες
Απλοί
υαλοπίνακες

Χωρίς στρώση ελαφριάς
εκπεμπτικότητας

Με στρώση ελαφριάς
εκπεμπτικότητας

Μονολιθικοί (2)

20

14

***

Πολλαπλοί (3)

17

-

-

Μονολιθικοί ή πολλαπλοί

24

20

***

Για

(2) (3)

,

και *** βλέπε Πίνακα 20

Επιλογή απλών, πολλαπλών ή θερμομονωτικών υαλοπινάκων σε συρόμενα οριζοντίως ή κατακορύφως
υαλοστάσια χωρίς περσίδες με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφησης του Πίνακα, ώστε εφόσον δεν
υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης υαλοπινάκων με αυξημένες αντοχές σε θερμοκρασιακέ;
καταπονήσεις.
B.4

Παραδείγματα επιλογής απλών, πολλαπλών ή θερμομονωτικών υαλοπινάκων χωρίς
περαιτέρω διερεύνηση εάν πρέπει να είναι αυξημένης αντοχής σε θερμοκρασιακές
καταπονήσεις

Τα παραδείγματα που δίδονται με τους επόμενους Πίνακες αναφέρονται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης
υαλοπινάκων RECUITS σύμφωνα με τις επόμενες προϋποθέσεις:


οι υαλοπίνακες τοποθετούνται σε πατούρες σε όλη την περίμετρο τους



εάν υπάρχουν εσωτερικά STORES (περσίδες) αυτές βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 cm
από τον υαλοπίνακα και ότι αερίζονται στις τρεις πλευρές
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εάν υπάρχουν εξωτερικές περσίδες, αυτές δεν είναι σε επαφή με ους υαλοπίνακες



υπάρχουν περιπτώσεις να προκληθούν σκιάσεις επί των υαλοπινάκων



το υψόμετρο που βρίσκονται οι υαλοπίνακες είναι μικρότερο των 1000 m

ΕΛΟΤ

Τα στοιχεία των Πινάκων 24 και 25 που αναφέρονται στους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες δεν ισχύουν για
την περίπτωση όπου η στρώση ελαφριάς εκπεμπτικότητας είναι τοποθετημένη στην όψη 3 όπως στο σχήμα
2 e. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίδονται διευκρινήσεις από τον Κατασκευαστή αναφορικά με τις
αντοχές του σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
Πίνακας 24
Τύπος
υαλοστασίων

Θερμική
αδράνεια
πατούρας
υαλοστασίου

Δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν τύποι υαλοπινάκων χωρίς περαιτέρω
διερεύνηση ως προς τις αντοχές τους, σε θερμοκρασιακές
καταπονήσεις
Κρύσταλλα λευκά max 25 mm

Χαμηλή

(1)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 666-4
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 444-4*
Κρύσταλλα λευκά max 10 mm με ανακλαστική πυρολυτική στρώση

Κατακόρυφα
Όχι συρόμενα
υαλοστάσια
(6)

Κρύσταλλα λευκά max 19 mm
Μέση

(2)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 55-2
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 666-4*
Κρύσταλλα λευκά max 10 mm με ανακλαστική πυρολυτική στρώση
Κρύσταλλα λευκά max 15 mm

Υψηλή (3)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 44-4
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 444-2*
Κρύσταλλα λευκά max 10 mm με ανακλαστική πυρολυτική στρώση

Συρόμενα
υαλοστάσια (6)
(1) (2) (3)

,

,

Κρύσταλλα λευκά max 10 mm
Χαμηλή

(1)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 44-2
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 66-2*

βλέπε παράγραφο 2.3. αναφορικά με τους τύπους πατούρας ως προς τη θερμική τους αδράνεια

* όπου υπάρχει αστερίσκος, σημαίνει ότι οι πολλαπλοί υαλοπίνακες κατασκευάζονται σε σταθερές
διαστάσεις και έχουν τις ακμές των επιμέρους στοιχείων στρογγυλεμένες
(6)

Πρόκειται για υαλοπίνακες που υπάρχει περίπτωση να βρεθούν ο ένας επί του άλλου, χωρίς δυνατότητα
αερισμού ενδιάμεσου κενού

Παραδείγματα επιλογής απλών ή πολλαπλών υαλοπινάκων με ή χωρίς περσίδες προς το εσωτερικό
ανάλογα του τύπου του υαλοστασίου και ανάλογα της θερμικής αδράνειας της πατούρας τοποθέτησής τους.
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Πίνακας 25
Τύπος
υαλοστασίου

Θερμική
αδράνεια
πατούρας
υαλοστασίου

Δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν τύποι υαλοπινάκων χωρίς περαιτέρω διερεύνηση ως
προς τις αντοχές τους, σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις

Εξωτερικός υαλοπίνακας
Ι

Κατακόρυφα
Όχι συρόμενα
υαλοστάσια
(6)

Εσωτερικός υαλοπίνακας

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm

Ι

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
66-2 ή 333-4

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
66-2 ή 333-4

Κρύσταλλα λευκά (4) με πρόσθετη
ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώση
στην όψη 2 (σχήμα 97d)

Ι

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
33-2

Κρύσταλλα λευκά (4) max 10 mm
Χαμηλή (I)

Ι

Ι
Ι

Ι
Μέση (2)
Συρόμενα
υαλοστάσια

Χαμηλή (Ι)

Κρύσταλλα λευκά max 8 mm με
ανακλαστική πυρολιτική στρώση (5)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*
Ι

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*
Κρύσταλλα λευκά (4) max 19 mm

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
66-2 ή 333-4

Ι

Κρύσταλλα λευκά με πρόσθετη
ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώση
στην όψη 2

Ι

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας
max 33-2*

II

Κρύσταλλα λευκά (4) max 12 mm

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*
Κρύσταλλα λευκά (4) max 8 mm

Ι

Κρύσταλλα λευκά max 8 mm με
ανακλαστική πυρολιτική στρώση (5)

Ι

Κρύσταλλα λευκά max 6 mm

Ι

Κρύσταλλα λευκά max 6 mm

II

Κρύσταλλα λευκά max 10 mm

II

Κρύσταλλα λευκά max 10 mm

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλoπίνακες max
55-2*

ΙΙ

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
55-2*

Για (Ι), (2), (3), (4),(5), (6) και * βλέπε Πίνακα 24
Για ένδειξη I και II βλέπε Πίνακα 21

Παράδειγμα επιλογής θερμομονωτικών υαλοπινάκων με περσίδες προς το εσωτερικό ανάλογα του τύπου
του υαλοστασίου και ανάλογα της θερμικής αδράνειας της πατούρας τοποθέτησής τους:

Βοράς

Σχήμα 1

Σχήμα 2
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ΕΛΟΤ

Τύπος Α: πατούρες χαμηλής θερμικής* αδράνειας
Αι: Θερμομονωμένη πατούρα

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Πατούρα ξύλινου υαλοστασίου

Πατούρα υαλοστασίου από συνθετικό υλικό
(PVC)

Α2: Πατούρες ελαφρά αγώγιμες

Σχήμα 5

Σχήμα 6

Πατούρα ανοιγόμενου χαλύβδινου
υαλοστασίου, λεπτών διατομών

Πατούρα ανοιγόμενου υαλοστασίου αλουμινίου με ή
χωρίς διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών

Σχήμα 7

Σχήμα 8

Πατούρα ανοιγόμενου
υαλοστασίου αλουμινίου
με ή χωρίς διάταξη
διακοπής θερμικών
γεφυρών

Πατούρα σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου
λεπτών διατομών με ή χωρίς διάταξη διακοπής
θερμικών γεφυρών και χωρίς επαφή με
οικοδομικά στοιχεία ή μεταλλικό σκελετό

A3: Πατούρες υαλοπινάκων εξωτερικά κολλημένων

Σχήμα 9 - Υαλοπίνακες κολλημένοι εσωτερικά σε φέροντα στοιχεία αλουμινίου
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Τύπος Β: Πατούρες μέσης θερμικής αδράνειας
Β1: Πατούρες υαλοστασίων διατομών μεγάλου πάχους
Β2: Πατούρες σταθερών υαλοστασίων αλουμινίου ή χάλυβος, σε επαφή με οικοδομικά στοιχεία ή
μεταλλικό σκελετό διατομών μεγάλου πάχους

Σχήμα 10 - Πατούρα σταθερού ή ανοιγόμενου υαλοστασίου από χαλύβδινες διατομές μεγάλου
πάχους

Σχήμα 11 - Πατούρα υαλοστασίου αλουμινίου με ή χωρίς διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών,
στερεούμενου (έστω και κατά το ένα άκρο) απ" ευθείας σε τοίχο ή σε πατούρα σκυροδέματος

Σχήμα 12 - Πατούρα υαλοστασίου αλουμινίου με ή χωρίς διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών,
στερεούμενου (έστω και κατά το ένα άκρο) απ' ευθείας σε ένα τοίχο ή σε σχηματιζόμενη γωνία από
τοίχο ή σε πατούρα σκυροδέματος

Σχήμα 13 - Πατούρα σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου ή χάλυβος λεπτών διατομών με ή χωρίς
διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών, σε επαφή με χαλύβδινο σκελετό βαριάς κατασκευής, έστω
κατά τη μία πλευρά του υαλοπίνακα

Σχήμα 14 - Πατούρα σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου ή χάλυβος λεπτών διατομών με ή χωρίς
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διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών, σε επαφή με χαλύβδινο σκελετό βαριάς κατασκευής, έστω
κατά τη μία πλευρά του υαλοπίνακα
Τύπος C: Πατούρες υψηλής θερμικής αδράνειας

Σχήμα 15 - C1 Πατούρα διαμορφωμένη σε ανόργανα υλικά (σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, λιθοδομή)

Σχήμα 16 - C2 Μεταλλική πατούρα υαλοπίνακα τοποθετούμενη σε εγκοπή σε ανόργανα υλικά (έστω
κατά τη μια πλευρά του υαλοπίνακα)

Σχήμα 17

Σχήμα 18

Σχήμα 19

Στις κατακόρυφες τομές των σχημάτων 1 7 , 1 8 κ α ι 1 9 , ο ι υ α λ ο π ί ν α κ ε ς θεωρούνται ότι είναι
μπροστά από ένα «αδιαφανές τοίχωμα» εάν di<0,8m με hi≥0,5 di±0,02m ή εάν d2<h2
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Στο σχήμα 19α (οριζόντια τομή του σχήματος 19) ο υαλοπίνακας θεωρείται ότι είναι μπροστά από
τοίχωμα» εάν d3<h3.

« αδιαφανές

Σχήμα 20
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1288.01

Glass in building. Determination of the bending strength of glass. – Part 1:
Fundamentals of testing glass -- Ύαλος για δομική χρήση - Προσδιορισμός
αντοχής υάλου σε κάμψη - Μέρος 1: Βασικές αρχές για δομικές υάλου

ΕΛΟΤ EN 12898

Glass in building. Determination of the emissivity -- Ύαλος για δομική χρήση
- Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

EN 1748-1

Glass in building - Special basic products - Part 1: Borosilicate glasses -Δομική ύαλος. Ειδικά βασικά προϊόντα. Μέρος 1: Βοριοπυριτικά κρύσταλλα.

EN 12898

Glass in building - Determination of the emissivity -- Ύαλος για δομική χρήση
- Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

EN 12150-1

Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part
1: Definition and description -- Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά
σκληρυμένο ασβέστιο-νάτριο-πυριτικό γυαλί ασφάλειας - Μέρος 1: Ορισμός
και περιγραφή

EN 12337-1

Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυμένη
χημικά – Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

EN 1863-1

Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description. -- Δομική ύαλος. Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος
ενισχυμένη θερμικά. Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή
Testing of acoustics in buildings; airborne impact and sound insulation;
measurement of level difference -- Eλεγχοι ακουστικής κτιρίων. Ηχομόνωση
έναντι αερομεταφερομένου και κρουστικού θορύβου. Μέτρηση στάθμης
απόσβεσης

DIN 52210-6

ΕΛΟΤ EN 673/Α3

Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value).
Calculation method -- Δομική ύαλος. Προσδιορισμός της θερμικής
μετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος υπολογισμού

ΕΛΟΤ EN 674

Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value). Guarded
hot plate method -- Δομική ύαλος. Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης
(συντελεστής U) - Μέθοδος προστατευομένου θερμού δακτυλίου

ΕΛΟΤ EN 356

Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against manual attack -- Δομική ύαλος. Υαλοπίνακες ασφαλείας. Δοκιμές και
ταξινόμηση της αντοχής έναντι κτυπήματος με το χέρι.

ΕΛΟΤ EN 13541

Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against explosion pressure -- Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια
ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης

ΕΛΟΤ EN 1063

Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against bullet attack -- Υαλοπίνακες ασφαλείας - Δοκιμές και ταξινόμηση της
αντίστασης έναντι προσβολής από σφαίρα

ΕΛΟΤ EN 1096-1

Glass in building. Coated glass. Definitions and classification -Επικαλυμμένοι υαλοπίνακες: Ορισμοί, ταξινόμηση, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 410

Glass in building. Determination of luminous and solar characteristics of
glazing -- Δομική ύαλος. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας
και φάσματος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων.

52

31852
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

ΕΛΟΤ EN 572-1 Ε2

Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Definitions and
general physical and mechanical properties -- Υαλος για δομική χρήση Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 1: Ορισμοί και
γενικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες

ΕΛΟΤ EN 675

Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value). Heat
flow meter method --- Υάλος δομικών εφαρμογών. Προσδιορισμός
θερμοπερατότητας (συντελεστής U) με χρήση θερμοροομέτρου.

DIN 4108 Beiblatt

Θερμική μόνωση και εξοικονόμηση ενεργείας στα κτίρια.

VDI 2078

Υπολογισμός ψυκτικού φορτίου σε κλιματιζόμενα δωμάτια

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
Insulated (double) glazing

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0807-02 «Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 αφορά στον καθορισμό των ποιοτικών
χαρακτηριστικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό, των κριτηρίων επιλογής και
αποδοχής ως και των κανόνων έντεχνης τοποθέτησης στα εξωτερικά υαλοστάσια (νέα και υφιστάμενα)
πάντοτε σε κατακόρυφα, οριζόντια ή με κλίση πλαίσια αλουμινίου, ξύλου, σιδηρά, PVC,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων και βοηθητικών υλικών, μετά του απαραίτητου
εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού εργαλείων και συσκευών σύμφωνα με το παρόν και τα
υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις των υλικών των υαλοστασίων στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες καθώς και ο τρόπος
κατασκευής τους όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.
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ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Κριτήρια αποδοχής και επιλογής διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό

4.1

Ποιοτικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό

4.1.1 Διπλοί υαλοπίνακες επί νέων υαλοστασίων
α)

Χρησιμοποιούμενοι στη μορφοποίηση υαλοπίνακες

Ανάλογα των απαιτήσεων της Μελέτης του Έργου χρησιμοποιούνται υαλοπίνακες διαφανείς ή έγχρωμοι,
RECUIT ή SECURIT πολλαπλοί ασφαλείας με ενδιάμεσες μεμβράνες.
Στην περίπτωση έγχρωμων υαλοπινάκων χρησιμοποιούνται έγχρωμοι στη μάζα τους ή με επιφανειακή
επικάλυψη ανόργανης σύστασης εφαρμοσμένης με τη μέθοδο της πυρόλυσης.
Κατά τη φάση μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων η επιφανειακή επικάλυψη δύναται να είναι σε μια
από τις τέσσερις πλευρές (Σχήμα 1) ανάλογα πάντοτε των επιδιωκομένων να έχουν συντελεστών
απορρόφησης ανάκλησης, διαπέρασης, ηλιακού συντελεστή και συντελεστή θερμοπερατότητας του
μορφοποιημένου διπλού υαλοπίνακα.
β)

Πάχη επιμέρους υαλοπινάκων

Τα πάχη των υαλοπινάκων προκύπτουν έπειτα από μελέτη αντοχής στην ανεμοπίεση σύμφωνα με το
συνημμένο Παράρτημα 1 στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-01.
Τα πάχη των επιμέρους υαλοπινάκων δύναται να είναι από 4 έως 12 mm.
Η διαφορά σε πάχη μεταξύ των δύο υαλοπινάκων δύναται να είναι μεγαλύτερη των 2mm χωρίς να υπερβεί
τα 6 mm με την προϋπόθεση ότι:
-

το ενδιάμεσο κενό θα είναι μικρότερο ή ίσο των 10 mm

-

το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι μικρότερο ή ίσο των 10 mm

-

η μικρότερη διάσταση του υαλοπίνακα θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 40 cm

Στην περίπτωση πάχους ενδιάμεσου κενού μεγαλύτερου των 10 mm απαιτείται να γίνει ιδιαίτερη μελέτη.
Στην περίπτωση που απαιτείται οι διπλοί υαλοπίνακες να είναι και ηχομονωτικοί, θα πρέπει πάντοτε να
υπάρχει η ως άνω αναφερόμενη διαφορά σε πάχη.
γ)

Πάχος ενδιάμεσο κενού

Τα συνήθη πάχη του ενδιάμεσου κενού είναι 6,8,10,12 mm, δύναται να φθάσουν και μέχρις 20 mm. Πάντως
για τους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες το πάχος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 12 mm. Αντίθετα
για τους αντίστοιχους ηχομονωτικούς τα μεγαλύτερα πάχη είναι αποτελεσματικότερα από ηχομονωτικής
πλευράς.
δ)

Τύποι παρεμβυσμάτων για την δημιουργία του ενδιάμεσου κενού

i. Συνήθης τύπος για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες
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Χρησιμοποιούνται μεταλλικά σωληνωτά παρεμβύσματα κλειστής διατομής (συνήθως ορθογωνικής) από
αλουμίνιο ή γαλβανισμένη λαμαρίνα, που φέρουν στην άνω επιφάνεια τους, προς το εσωτερικό του
κενού σχισμές πάχους 0,2 mm.
Το πάχος των παρεμβυσμάτων είναι πάντοτε μικρότερο κατά 1 mm του πάχους του ενδιάμεσου κενού
ώστε να είναι δυνατό να τοποθετηθεί στεγάνωση μεταξύ αυτού και του υαλοπίνακα (βλέπε σχήμα 2).
ii. Ειδικός τύπος για θερμομονωτικούς και ηχομονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες (σχήμα 7)
Αντί των μεταλλικών σωληνωτών παρεμβυσμάτων, χρησιμοποιείται ειδικό κορδόνι από
POLYISOBUTYLENΕ στο οποίο έχουν ενσωματωθεί κόκκοι πυριτίου για την αφυδάτωση του αέρα του
ενδιάμεσου κενού.
Το κορδόνι, εκτός από παρέμβυσμα, χρησιμοποιείται και ως πρώτο μέτωπο στεγάνωσης.
iii. Ειδικά σωληνωτά μεταλλικά παρεμβύσματα για ηχομονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες.
Πρόκειται για ειδικού τύπου, επί του οποίου παρεμβάλλονται ελαστικά στοιχεία εκατέρωθεν των
πλαϊνών πλευρών του με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυξημένο πλάτος ενδιάμεσου κενού.
ε)

Διαμόρφωση των παρεμβυσμάτων σε κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο

Μορφοποιούνται με διαστάσεις τέτοιες ώστε να υπάρχει πάντοτε περιθώριο τουλάχιστον 0.5 mm για την
περιμετρική στεγάνωση .
Πάντοτε πρέπει να ενισχύονται με ειδικά γωνιακά όπως στα σχήματα 3 και 6.
στ) Πλήρωση των σωληνωτών διατομών του παρεμβύσματος με υλικό αφυδάτωσης του αέρα του
ενδιάμεσου κενού
Προτού διαμορφωθούν σε κλειστό πλαίσιο οι σωληνωτές διατομές πληρούνται με κόκκους πυριτίου ή
προτιμότερο κόκκους ζεόλιθου (πυριτικά άλατα νατρίου ασβεστίου) για την αφυδάτωση του εγκλωβισμένου
αέρα.
Μεταξύ των δύο ειδών κόκκων, πρέπει να προτιμούνται του ζεόλιθου με τους οποίους αποφεύγεται το
φαινόμενο της απώθησης (DESORPTION) υδρατμών προς το ενδιάμεσο κενό, που παρατηρείται με την
αύξηση της θερμοκρασίας στο παρέμβυσμα λόγο έντονης ηλιακής ενέργειας.
Σημείωση: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τοποθετούμενοι κόκκοι δεν επαρκούν για να απορροφήσουν
τους υδρατμούς που ενδεχομένως θα περάσουν στο ενδιάμεσο κενό, δεδομένο ότι η περιμετρική
στεγανωτική κόλληση των διπλών υαλοπινάκων δεν αντέχει στη διαπίδυση υδρατμών που θα προέρθουν
από συγκέντρωση νερού στην κάτω πατούρα των υαλοστασίων.
ζ)

Περιμετρική στεγάνωση των διπλών υαλοπινάκων

Προβλέπεται ένα κορδόνι από μαστίχα POLYSURFURE δύο συστατικών που καλύπτει τον περιμετρικό
αρμό μεταξύ των δύο υαλοπινάκων (Σχήμα 2) και τοποθέτηση πλευρικά των τοιχωμάτων του
παρεμβύσματος μαστίχας BUTYL (Σχήμα 2).
η)

Διοχέτευση αφυδατωμένου αέρα στο ενδιάμεσο κενό των διπλών υαλοπινάκων

Μετά την ολοκλήρωση της περιμετρικής στεγάνωσης διοχετεύεται από οπή (που σφραγίζεται αμέσως)
αφυδατωμένος αέρας με σημείο δρόσου -10οC, o οποίος λόγω της παρουσίας των κόκκων στα
παρεμβύσματα, θα πρέπει να φθάσει να έχει σημείο δρόσου σε 110 με 120 ημέρες -50οCέως -60οC.
Σημείωση: Ονομάζεται σημείο δρόσου ενός διπλού υαλοπίνακα με ενδιάμεσο κενό, η θερμοκρασία που
πρόκειται να ψυχθεί ο αέρας του κενού για να αρχίσουν να εμφανίζονται συμπυκνώσεις υδρατμών στις
επιφάνειες προς το κενό των υαλοπινάκων.
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Το επιδιωκόμενο σημείο δρόσου των -50οC έως -60 οC δίδει ζωή 30 χρόνων στον υαλοπίνακα για να μην
εμφανίσει θαμβώματα από συμπυκνώσεις υδρατμών στο ενδιάμεσο κενό. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί στον
απαραίτητο χρόνο, που χρειάζεται το σημείο δρόσου του αέρα του κενού να φθάσει τις θερμοκρασίες γύρω
από τους 0οC μέχρις+5 οC, όπου σε αυτές αρχίζουν να είναι ορατές οι μόνιμες εσωτερικές συμπυκνώσεις, και
τούτο γιατί με την πάροδο του χρόνου γίνεται σε αργό ρυθμό μια μετακίνηση (διαπίδυση) της υγρασίας του
περιβάλλοντος αέρα ή των υδρατμών από συγκέντρωση νερού στην κάτω πατούρα τοποθέτησης, προς το
ενδιάμεσο κενό, δεδομένου ότι η περιμετρική στεγάνωση δεν είναι στεγανή στους υδρατμούς.
θ)

Διαστάσεις κοπής επιμέρους υαλοπινάκων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
ι)

Διπλοί υαλοπίνακες για τοποθέτησή τους σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 900m

Στην περιμετρική στεγάνωση μεταξύ των δύο υαλοπινάκων φέρουν ειδική βαλβίδα για την εξισορρόπηση
των πιέσεων πριν από την τοποθέτησή τους.
4.1.2 Διπλοί υαλοπίνακες επί υπαρχόντων υαλοστασίων στη θέση απλών
Πρόκειται για την περίπτωση (Σχήματα 8 - 14) όπου οι πατούρες των υαλοστασίων από πλευράς
διαστάσεων, κυρίως πλάτους δεν επιτρέπουν στη θέση μονού υαλοπίνακα, να τοποθετηθεί διπλός.
Χρησιμοποιούνται ειδικά πλαίσια από αλουμίνιο που περιβάλλουν τους διπλούς υαλοπίνακες, με όλα τα
παρεμβύσματα και τις απαραίτητες στεγανώσεις που φέρουν όμως ειδική πλευρική ή προς τα κάτω
προεξοχή για τη στερέωσή τους στο υπάρχον υαλοστάσιο είτε αυτό είναι αλουμινίου, είτε ξύλινο.
4.1.3

Μονοί

υαλοπίνακες

τοποθετούμενοι

εσωτερικά

επί

υπαρχόντων

υαλοστασίων

με

αντίστοιχους μονούς
Ο σύνδεσμος υπάρχοντος και νέου, δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να είναι το υαλοστάσιο
κυρίως ηχομονωτικό, ιδίως μάλιστα εάν τοποθετηθεί ηχοαπορροφητική επένδυση περιμετρικά στο πλαίσιο
μεταξύ των δύο υαλοπινάκων.

4.2

Κριτήρια επιλογής διπλών υαλοπινάκων από τη φάση μελέτης

α) Από πλευράς επιδιωκόμενης άνεσης κατοίκησης
i. Για τη θερμική άνεση πρέπει να
θερμοπερατότητας ο οποίος εξαρτάται:
-

-

επιλέγονται

ανάλογα

του

επιδιωκομένου

συντελεστή

από το πάχος του ενδιάμεσου κενού (όχι μεγαλύτερο των 12 mm)
από την επιφάνεια που έχουν εναποτεθεί ημιαγώγιμα μεταλλικά άλατα (βέλτιστη θέση είναι η
επιφάνεια 3 του σχήματος1)
από την ανακλαστική εξωτερική επιφάνεια

ii. Για την ακουστική άνεση πρέπει να επιλέγονται υαλοπίνακες:
-

με ειδικό ενδιάμεσο παρέμβυσμα (βλέπε παράγραφο 2.1.1 – δ ii. και δ iii. της παρούσης)

-

με διαφορετικά πάχη (βλέπε παράγραφο 2.1.1. - β της παρούσης)

-

με μεγάλο ενδιάμεσο κενό. Στην περίπτωση υπαρχόντων υαλοστασίων, για επαύξηση της
ηχομονωτικής ικανότητας δύναται να επενδυθεί η εσωτερική περιμετρική επιφάνεια του
υαλοστασίου με ηχοαπορροφητικό υλικό (σχήμα 15)

β) Από πλευράς αντοχής σε ανεμοπίεση

8

31861

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009

Τα πάχη των υαλοπινάκων θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
γ) Από πλευράς συμπεριφοράς των έγχρωμων διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό στις
θερμοκρασιακές καταπονήσεις (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01).
δ) Από πλευράς επάρκειας διαστάσεων πατούρας τοποθέτησης (βλέπε Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0308-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00)
ε) Από πλευράς προστασίας ατόμων από πτώση και πρόσκρουσης επί διπλών υαλοπινάκων ή από
βανδαλισμούς ή από επιθέσεις με πυροβόλα όπλα (βλέπε παράγραφο 2.12.στ της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-03-08-07-01).

4.3

Βοηθητικά υλικά
υαλοστασίων

ενσωμάτωσης

των

διπλών

υαλοπινάκων

στις

πατούρες

Εμπίπτουν τα όσα ορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.

4.4

Παραλαβή των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό - Έλεγχος και αποδοχή

4.4.1

Οι εισαγόμενοι υαλοπίνακες

Ο Ανάδοχος των υαλοπινάκων πρέπει να συνοδεύει τους υαλοπίνακες με επίσημα πιστοποιητικά
εξουσιοδοτημένου οργανισμού ελέγχων , από τα οποία να προκύπτει ότι τα επιμέρους στοιχεία
ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 4.1 της παρούσης , στα κριτήρια επιλογής
της παραγράφου 4.2 και με υπεύθυνες βεβαιώσεις να δηλώνει:
α) ότι πριν από την παραγγελία των υαλοπινάκων, προέβη στο έλεγχο των υαλοστασίων και
διαπίστωσε:
i. ότι δεν παρουσιάζουν διαφορές διαστάσεων μεγαλύτερες των 2 mm στις μετρήσεις δύο
απέναντι πλευρών (ύψη, πλάτη) όταν αυτές γίνονται από πυθμένα σε πυθμένα πατούρας.
ii. ότι δεν παρουσιάζουν διαφορές διαστάσεων μεγαλύτερες των 4 mm στις μετρήσεις των
διαγωνίων που πραγματοποιούνται όταν το πλαίσιο του υαλοστασίου τοποθετηθεί οριζόντια σε
επίπεδη επιφάνεια.
iii. ότι από πλευράς δομής και ακαμψίας τα υαλοστάσια δεν πρόκειται να είναι αίτια:
-

δημιουργίας διατμητικών τάσεων μεταξύ των επί μέρους υαλοπινάκων

-

χαλάρωσης των συγκολλήσεων μεταξύ των υαλοπινάκων

-

συγκέντρωσης νερού στην κάτω πατούρα τοποθέτησής τους

β) ότι κατά τη λήψη των διαστάσεων για την παραγγελία των υαλοπινάκων έλαβε υπόψη του:
i. τα πάχη των τάκων που θα πρέπει να τοποθετηθούν, ή τα πάχη των ελαστικών
παρεμβυσμάτων.
ii. το βάθος που είναι απαραίτητο να εισχωρήσει ο υαλοπίνακας στις πατούρες. (βλέπε
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00).
4.4.2 Εγχώρια μορφοποίηση των υαλοπινάκων
Ο Ανάδοχος, εκτός από τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση,
οφείλει να γνωρίσει στον Εργοδότη, το Εργαστήριο όπου μορφοποιούνται οι διπλοί υαλοπίνακες, ώστε να
έχει τη δυνατότητα των επί τόπου ελέγχων των διάφορων φάσεων συναρμολόγησης και της ποιότητας των
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επιμέρους στοιχείων, σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 4.1 και τα κριτήρια επιλογής
της παραγράφου 4.2 της παρούσης προδιαγραφής.
4.4.3 Επί τόπου δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοθέντων υαλοπινάκων
Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να αποσυνδέσει ένα παραδοθέντα υαλοπίνακα, για να διαπιστώσει τον
τρόπο συνδεσμολογίας του πλαισίου του μεταλλικού παρεμβύσματος όπως επίσης να διαπιστώσει εάν τα
σωληνωτά παρεμβύσματα περιέχουν στο σύνολό τους κόκκους πυριτίου ή ζεόλιθου.
4.4.4 Πιστοποιητικό διάρκειας ζωής του διπλού υαλοπίνακα από πλευράς μη εμφάνισης υδρατμών
στο ενδιάμεσο κενό
Ο Ανάδοχος των υαλοπινάκων είτε είναι εισαγόμενοι, είτε μορφοποιούνται εγχώρια θα πρέπει να δώσει
πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει η διάρκεια ζωής του υαλοπίνακα κατά την οποία δεν θα εμφανίσει
συμπυκνώσεις στο ενδιάμεσο κενό.
Στο ως άνω πιστοποιητικό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να θέση ως προϋπόθεση ισχύος του, ότι δεν θα
υπάρξει περίπτωση να συγκεντρωθούν νερά στη κάτω πατούρα τοποθέτησης των υαλοπινάκων λόγω
αδυναμίας αποστράγγισης αυτής, χωρίς όμως να επικαλεσθεί θέμα αποτελεσματικότητας στεγάνωσης.
4.4.5 Δείγματα επιμέρους υλικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων ως και δείγματα
βοηθητικών υλικών τοποθέτησης στις πατούρες των υαλοστασίων
Ο Ανάδοχος μαζί με τους προσκομιζόμενους στο έργο διπλούς υαλοπίνακες οφείλει να παραδώσει στον
Εργοδότη δείγματα όλων των υλικών με τα οποία μορφοποιήθηκε ο υαλοπίνακας όπως και δείγματα υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση στις πατούρες (βλέπε παράγραφο 4.3 της παρούσης
προδιαγραφής).
4.4.6 Έλεγχος των παραδιδομένων στο έργο υαλοπινάκων από πλευράς ταύτισης διαστάσεων των
επιμέρους υαλοπινάκων
Όταν ο ένας υαλοπίνακας προεξέχει του άλλου περισσότερο του 1 mm για μήκη μέχρις 2 m ή 1,5 mm για
μήκη 2 m έως 4 m δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτός, εκτός εάν με κατάλληλο τακάρισμα ή με τα ελαστικά
προκατασκευασμένα παρεμβύσματα, αποφευχθεί η δημιουργία διατμητικών καταπονήσεων μεταξύ των δύο
επιμέρους υαλοπινάκων.
4.4.7 Έλεγχος επιπεδότητας των επιμέρους υαλοπινάκων
Δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν βέλος μεγαλύτερο του 0.5 mm στο μέσο ευθύγραμμου κανόνα κατάλληλου
μήκους που τοποθετείται κατά τις διαγώνιους.

4.5

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο, και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Θα πρέπει να
φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο και στεγασμένο χώρο πoυ vα παρέχει ασφάλεια από τηv εv
γέvει δραστηριότητα τoυ Εργoυ και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι’αυτό τον λόγο, είναι
απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10 mm τουλάχιστον. Αυτό
το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31863

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009

θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω
και αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας γίνεται πολύ έντονη.
Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, αποφεύγοντας τη μετακίνηση και την
αποθήκευση.
Για την διευκόλυνση τoυ ελέγχoυ και της εργασίας τoπoθέτησης κάθε υαλoπίvακας oφείλει vα φέρει
αυτoκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αvτίστoιχo τoυ κoυφώματoς αλoυμιvίoυ, ή της εσωτερικής
θύρας/παραθύρoυ, ή τoυ χώρoυ στov oπoίo τoπoθετείται.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα
συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία, δηλαδή: εξοπλισμό
μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση
και τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει μόλις τοποθετηθούν τα κουφώματα, ολοκληρωθούν όλες οι
οικοδομικές εργασίες, προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των
προηγούμενων εργασιών, και το επιτρέπει ο επιβλέπων.

5.3

Προετοιμασία

Ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλους τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.1 της παρούσης και
επιπλέον ελέγχει την δυνατότητα πραγματοποίησης του προβλεπόμενου τακαρίσματος και της έντεχνης και
αποτελεσματικής αρμολόγησης των αρμών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4.3 της παρούσης.
Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα έχει προηγηθεί η απαραίτητη επιφανειακή επεξεργασία των
επιφανειών της πατούρας για προστασίας τους από διαβρώσεις στα σιδηρά και ξύλινα υαλοστάσια.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός των παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.

5.5

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

5.5.1 Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε νέα υαλοστάσια
α)

Τακάρισμα υαλοπινάκων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο 5.5.1 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.

11

31864

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Ειδικά για τους διπλούς υαλοπίνακες, το πλάτος του τάκου έδρασης θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της
πατούρας μειωμένο κατά 5 mm εκατέρωθεν και τούτο για την αποφυγή εκτροπής του υαλοπίνακα από το
κατακόρυφο επίπεδο και δημιουργίας διατμητικών τάσεων στους υαλοπίνακες λόγω ανομοιόμορφης
έδρασης (σχήμα 16).
β)

Σφράγιση και στεγανοποίηση των αρμών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5.2 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
γ)

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες με πηχίσκους

Υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται και οι τέσσερις πλευρές τους σε πατούρες όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 5.5.5-4 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
δ)

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που δεν διαμορφούνται με πηχίστους

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.5.4-1 και 5.5.4-2 και της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0308-07-01.
ε)

Τοποθέτηση έγχρωμων διπλών υαλοπινάκων στις όψεις

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5.8 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
στ) Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε μεγαλύτερο των 900 m υψόμετρο
Πριν από την τοποθέτηση στις πατούρες θα πρέπει να αφαιρεθεί η ειδική βαλβίδα για ένα λεπτό ώστε να
επέλθει εξισορρόπηση των πιέσεων.
5.5.2 Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε υπάρχοντα υαλοστάσια (σχήματα 8 έως 14)
Επιδιώκεται πάντοτε να υπάρχει:
-

-

5.6

ένα τακάρισμα μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πλαισίου του υαλοπίνακα και της οριζόντιας επιφάνειας
της ανοικτής πατούρας
ένα σφράγισμα των κενών που δημιουργούνται είτε με προκατασκευασμένα ελαστομερή κορδόνια που
προμηθεύονται μαζί με τους ειδικούς αυτούς υαλοπίνακες, είτε με πλαστομερείς ή ελαστομερείς
στόκους.

Προστασία

Όταν η θερμοκρασία είναι ή αναμένεται να είναι ίση ή χαμηλότερη των 4 C° ή ίση ή ψηλότερη των 38 C° οι
εργασίες στο κτίριο θα διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο
(π.χ. τυχαία χτυπήματα).
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες
ταινίες ή κατάλληλα χρώματα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήμανση σε ηλιοαπορροφητικούς
υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες με επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
καθαροί μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματικοί δεν
θα γίνονται δεκτοί.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόμενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων(βλ. επίσης παράγραφο 4.4.3 της παρούσης).
Κατά την προσκόμιση των υαλοπινάκων, η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων όπως αναφέρονται στις παραγράφους 4.4.1, 4.4.2 και 4.4.4.
Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεμβύσματα και υλικά
στερέωσης είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τη
μελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5 της
παρούσης.

6.2

Ανοχές

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα
είδωλα. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω αυτών, να
μην φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
α) 20ο για την πρώτη διαλογή
β) 30ο για τη δεύτερη διαλογή
Οι επιφάνειες των επιμέρους υαλοπινάκων δεν θα παρουσιάζουν ενσωματωμένα ελαττώματα όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.4 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές θα καθορίζονται στα
Πρότυπα DIN 1259-1/2 και DIN 1249/86
To πάχος του κάθε επιμέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζει αποκλίσεις ίσες με ±0,2 mm έως ±0,3
από το ονομαστικό του πάχος.
Οι διαστάσεις κοπής του επιμέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζουν αποκλίσεις όπως ορίζονται στην
παράγραφο 4.3.5 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Τα υαλοστάσια επί των οποίων τοποθετούνται οι διπλοί υαλοπίνακες δεν μπορούν να παρουσιάζουν
αποκλίσεις μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.1 της παρούσης προδιαγραφής.
Μεταξύ των επιμέρους υαλοπινάκων δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται αποκλίσεις διαστάσεων μεγαλύτερες
των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.6 της παρούσης προδιαγραφής.
Οι επιμέρους υαλοπίνακες, ελεγχόμενοι από πλευράς επιπεδότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη
παράγραφο 4.4.7 της παρούσης προδιαγραφής.
Βέλη κάμψης από καταπονήσεις λόγω ανεμοπίεσης ή ανεμοπίεσης και χιονιού (περίπτωση οριζοντίων ή με
κλίση υαλοπινάκων) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 5 mm, υπολογιζόμενα για τετραέριστη στήριξη.
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Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας

7.1

Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχμηρά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται, και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, πρέπει να
βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον με
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
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Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων, τον έλεγχο και την αποδοχή
τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως τοποθετημένου διπλού υαλοπίνακα, με
βάση τα χαρακτηριστικά του (πάχος εκατέρωθεν υαλοπινάκων και διακένου, επεξεργασία, κλπ), σύμφωνα με
τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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1. Μεταλλικό παρέμβυσμα από αλουμίνιο ή γαλβανισμένη λαμαρίνα
2. πρώτο μέτωπο στεγάνωσης με μαστίχα BUTYL
3. δεύτερο μέτωπο στεγάνωσης με μαστίχα POLYSULFURE
4. μεταλλική γωνιακή ενίσχυση
5. κόκκοι πυριτίου ή ζεόλιθου
6. ενδιάμεσο κενό με αφυδατωμένο αέρα
7. υαλοπίνακες RECUITS ή SECURIT
8. στεγανωποιητικό κορδόνι-παρέμβυσμα POLYISOBUTYLENE με
ενσωματωμένους κόκκους πυριτίου

Σχήμα 7

Σχήμα 10

Σχήμα 8

Σχήμα 11

Σχήμα 12

Σχήμα 13

Σχήμα 14

Σχήμα 15
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Όταν ο τάκος έχει μικρό πλάτος κινδυνεύει να ολισθήσει
και να πέσει ανάμεσα στις νευρώσεις Α.
Θα παρουσιασθεί ολίσθηση του ενός υαλοπίνακα ως
προς τον άλλο & παραμόρφωση του περεμβύσματος.
1. προκατασκευασμένο κορδόνι
2. ελαστομερής μαστίχα
3. ανοξείδωτη βίδα
4. τάκος έδρασης

Σχήμα 16

18
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1748

Glass in building-special basic products -- Ειδικά βασικά προϊόντα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1288

Glass in building-Determination of the bending strength of glass -Προσδιορισμός αντοχής ύαλου σε κάμψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 12898

Glass in building-determination of the emessivity -- Προσδιορισμός
ικανότητας εκπομπής

DIN 52210-6

Τesting of acoustics in buildings: airborne impact and sound insulation:
measurement of level difference Συντελεστής μείωσης ήχου ().

ΕΛΟΤ ΕΝ 673

Glass in building-Determination of thermal transmittance (U value)Calculation method -- Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης (συντελεστής
U) - Μέθοδος υπολογισμού

ΕΛΟΤ ΕΝ 674

Glass in building-Determination of thermal transmittance (U value)-Guarded
hot plate method -- Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης (συντελεστής U)
- Μέθοδος προστασίας θερμού δακτυλίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1

Glass in building-Chemically strengthened soda lime silicate safety glassPart 1:Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος
ενισχυμένη χημικά: Ορισμός και περιγραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1

Glass in building-Heat strengthened soda lime silicate safety glass- Part
1:Definition and description -- Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυμένη
θερμικά - Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1096

Glass in building-Coated glass- part 1: Definition and classification -Επικαλυμμένοι υαλοπίνακες - Μέρος 1: Ορισμοί, ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 410

Glass in building-Determination of luminous and solar characteristics of
glazing -- Υαλοστάσια - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας
και φάσματος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 572-1/2/3/4/5

Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική ύαλο( Glass in
building-basic soda lime silicate glass products).

ΕΛΟΤ ΕΝ 675

Glass in building-Determination of thermal transmittance (U value)-Heat flow
meter method -- Υαλοστάσια - Προσδιορισμός Θερμοπερατότητας
(συντελεστής U) - Μέθοδος με θερμοροόμετρο

ΕΛΟΤ ΕΝ 4108-1/2/3/4/6/8

Thermal insulation and energy economy in buildings -- Θερμοπερατότητα και
οικονομία ενέργειας στα κτήρια

VDI 2078

Cooling load calculation of air-conditioned rooms -- Υπολογισμός ψυκτικού
φορτίου σε κλιματιζόμενα δωμάτια

DIN 18545-1/2/3

Glazing with sealant -- Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια με μόνωση

DIN 7863

Non cellular elastomer glazing and panel gaskets: technical delivery
condition -- Τεχνικές απαιτήσεις μεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ
Standard test methods for structural performance of exterior windows, doors,
skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference

ASTM – Ε 330
ASTM – Ε 331

Standard test methods for water penetration of exterior windows, doors,
skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference

ASTM – Ε 238

Standard test methods for strength wind pressure of exterior windows,
doors, skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference

AFNOR P 78 - 451

Δοκιμές αντοχής στο πέρασμα υδρατμών στο ενδιάμεσο κενό των διπλών
υαλοπίνακα.

AFNOR P 78 - 452

Μέθοδος μέτρησης του σημείου δρόσου στους διπλούς υαλοπίνακες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα
Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-03:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0807-03 «Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με
υαλότουβλα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4

31876
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03:2009

Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 αφορά στα κριτήρια επιλογής των διαφόρων τύπων
απλών ή σύνθετων πυράντοχων υαλοπινάκων και υαλοπλίνθων, ανάλογα των απαιτήσεων ως προς την
αντίδραση και αντοχή τους στη φωτιά, καθώς και οι κανόνες τοποθέτησης σε πυράντοχες πόρτες και σε
πυράντοχα χωρίσματα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων και βοηθητικών υλικών, μετά
του απαραίτητου εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών, σύμφωνα με το
παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις των υλικών των πυράντοχων θυρών και πυράντοχων χωρισμάτων στα οποία τοποθετούνται
και ο τρόπος κατασκευής τους όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Κριτήρια επιλογής των απλών ή σύνθετων υαλοπινάκων, των υαλοπλίνθων και
των βοηθητικών υλικών από πλευράς αντοχής σε φωτιά

Οι υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι, ανάλογα της εκ των υστέρων επεξεργασίας τους, της μορφοποίησής
τους (απλοί, οπλισμένοι, διπλοί) των διαστάσεών τους και του τρόπου τοποθέτησής τους, διακρίνονται σε
δυο κατηγορίες:
-

-

Κατηγορία πρώτη: σε αυτούς που παρουσιάζουν μηχανική αντοχή και στεγανότητα στις φλόγες και στα
θερμά αναφλέξιμα αέρια.
Κατηγορία δεύτερη: σε αυτούς που παρουσιάζουν επιπλέον και μόνωση από την εκπεμπόμενη
θερμότητα από τη φωτιά.

Κάθε υαλοπίνακας της κάθε κατηγορίας χαρακτηρίζεται επιπλέον από τον χρόνο που αντέχει στις
καταπονήσεις από τη φωτιά.

4.1

Υαλοπίνακες πρώτης κατηγορίας

α) Οπλισμένοι υαλοπίνακες (κρύσταλλα) πάχους 6,5mm r 1mm με λειασμένες και τις δύο επιφάνειες,
οπλισμένοι με μεταλλικό πλέγμα βρόγχου 12,5mm, τοποθετούμενοι σε σταθερό σιδηρούν πλαίσιο.
Διάρκεια αντοχής: μέχρι 2 ώρες.
β) Μη οπλισμένοι υαλοπίνακες (κρύσταλλα) πάχους 6,5mm r 0,5mm χωρίς επιφανειακές εναποθέσεις
μεταλλικών αλάτων που έχουν δεχθεί ειδική χημική επεξεργασία και πρόσθετη θερμική μετά την αρχική
εξέλαση και έχουν αποκτήσει πολύ χαμηλό συντελεστή γραμμικής διαστολής (3,2 * 10 –6 / οC για
θερμοκρασίες 20 οC έως 3000 οC έναντι 9 * 10 –6 / οC του κοινού υαλοπίνακα) και αυξημένη θερμοκρασίας
μάλθωσης.
Η κοπή και η διάτρησή τους επιτρέπεται μα γίνεται πριν την ειδική επεξεργασία τους.
Τοποθετούνται σε πυράντοχες πόρτες, σε πόρτες στεγανές στον καπνό, σε πόρτες ανελκυστήρων, σε
ενδιάμεσα υάλινα χωρίσματα, σε βιτρίνες εκθέσεων.
Διάρκεια αντοχής: μέχρις δύο ώρες.
Σημείωση: Σε διπλούς πολλαπλούς υαλοπίνακες με διπλές ενδιάμεσες μεμβράνες 2*0,38mm από BUTURAL
DE POLYVINYLE (PVB) μπορεί να μην αντέξουν οι μεμβράνες σε υψηλές θερμοκρασίες εκτός εάν έχουν
δεχθεί ειδική επιφανειακή επεξεργασία οι υαλοπίνακες.
γ)

Υαλότουβλα σε τοιχώματα πυροδιαμερισμάτων (σχήματα 1,2,3)

Πρόκειται για υάλινα τετράγωνα στοιχεία με ενδιάμεσο εσωτερικό κενό, διαστάσεων 190*190mm,
240*240mm ή 300*300mm και πάχους στοιχείου 80 ή 100 m που δομούνται ανάμεσα σε στοιχεία
οπλισμένου σκυροδέματος.
Διάρκεια αντοχής μέχρις 2 ώρες.
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ΕΛΟΤ

4.2
α)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03:2009

Υαλοπίνακες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας
Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

Πρόκειται για διπλούς υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό που έχουν μορφοποιηθεί ανάλογα της επιδιωκόμενης
μηχανικής αντοχής με υαλοπίνακες securit σε διάφορα πάχη ανάλογα των διαστάσεων ή με διπλούς
υαλοπίνακες 4.4-2 με ενδιάμεσες μεμβράνες PVB οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επιφανειακή επεξεργασία.
Η μορφοποίηση του ενδιάμεσου κενού πραγματοποιείται με την παρεμβολή ενδιάμεσου μεταλλικού πλαισίου
ορθογωνικής διατομής και στεγανοποίησης με άκαυστο στεγανοποιητικό υλικό.
Η αντοχή στη φωτιά επαυξάνεται με την πλήρωση του ενδιάμεσου κενού, με ένα διαφανές και υδαρές GEL
που διογκούται με την θερμοκρασία της φωτιάς.
Κατασκευάζονται δύο τύποι από πλευράς πάχους: από 26,5 έως 35,2 mm και από 38 έως 51,6 mm με
ελάχιστες διαστάσεις 20*20 cm και μέγιστες 150*205 cm.
Παρόμοιοι υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο εσωτερικό και σε θερμοκρασίες χώρου από –10
C έως + 50 οC (όχι φωτιά).

ο

Διάρκεια αντοχής του πρώτου τύπου: 30 λεπτά
Διάρκεια αντοχής του δεύτερου τύπου: 60 λεπτά
β)

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεση μεμβράνη διογκωτικού υλικού

Μορφοποιούνται κατά προτίμηση με υαλοπίνακες της παραγράφου 2.1-2 ή με υαλοπίνακες securit.
Η αντοχή στη φωτιά επαυξάνεται με την διόγκωση του υλικού της μεμβράνης.
Διάρκεια αντοχής από 30 λεπτά έως 60 λεπτά ανάλογα των διαστάσεων.

4.3

Βοηθητικά υλικά

4.3.1 Υλικά τάκων
Αποκλειστικά από σκληρό ξύλο δρυός. Αναφορικά με τη θέση τοποθέτησης των τάκων και το μήκος τάκου
έδρασης ισχύον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.1 γ και δ της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 «Μονοί
υαλοπίνακες».
4.3.2 Υλικό προκατασκευασμένων διατομών τοποθετούμενων στους αρμούς τοιχωμάτων πατούρας
και υαλοπίνακα
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, ειδικά κορδόνια από ίνες πυριτικού αλουμινίου συνδεόμενες μεταξύ τους με
κόλλα νεοπρενίου.

4.4

Έλεγχος και αποδοχή υλικών

Οι προσκομιζόμενοι στο έργο πυράντοχοι υαλοπίνακες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα πιστοποιητικά
εξουσιοδοτημένου οργανισμού ελέγχων από τα οποία προκύπτει ότι ανήκουν σε μια από τις δυο κατηγορίες
πυραντίστασης του κεφαλαίου 2 της παρούσης προδιαγραφής. Στα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να
καθορίζονται οι προϋποθέσεις ισχύος αυτών από πλευράς πλευρικών παρεμβυσμάτων αρμών
τοποθέτησης, βάθους πατούρας και γενικά οι ιδιαιτερότητες των πυράντοχων στοιχείων όπου
τοποθετούνται.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι υαλοπίνακες που έχουν υποστεί ειδική εκ των υστέρων
επεξεργασία όπως αυτών των παραγράφων 2.1-2 θα παρουσιάζουν επιφανειακές ανωμαλίες ορατές υπό
ορισμένη γωνία.
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Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα. ,μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Θα πρέπει να
φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο χώρο που να παρέχει ασφάλεια από την εν γένει
δραστηριότητα του Έργου και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι΄ αυτόν τον λόγο,
είναι απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10mm τουλάχιστον.
Αυτό το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο
ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε αν
αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα, γιατί τότε είναι που η συσσώρευση της
θερμότητας γίνεται πλέον έντονη.
Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, αποφεύγοντας τη μετακίνηση και αποθήκευση.
Για την διευκόλυνση του ελέγχου και της εργασίας τοποθέτησης, κάθε υαλοπίνακας οφείλει να φέρει
αυτοκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αντίστοιχο του κουφώματος αλουμινίου, ή της εσωτερικής
θύρας/ παραθύρου, ή του χώρου στον οποίο τοποθετείται.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων πυρασφαλείας θα εκτελεστούν από έμπειρα και
εξειδικευμένα συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: εξοπλισμό μεταφοράς
υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε άριστη
λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση και
τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) να υποβάλλουν 3 δείγματα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα πυρασφαλείας, καθώς και
δείγματα μικρoυλικώv τoυ εμπoρίoυ πoυ θα χρησιμoπoιήσουν στηv εγκατάσταση τωv υαλoυργικώv
υλικώv (τάκoι PVC, κόλλες). Μαζί με τα δείγματα υλικώv ή μικρoυλικώv θα υποβάλλουν και έvτυπα
τεχvικά στoιχεία με αvαφoρά πρoς πρότυπες πρoδιαγραφές καθώς και πιστoπoιητικά πoιoτικώv
χαρακτηριστικών. Επίσης θα υποβάλλουν απoτελέσματα εργαστηριακώv ελέγχωv για τηv διαπίστωση
τωv πoιoτικώv χαρακτηριστικώv τωv υλικώv κάθε φορά που διεvεργoύvται αυτοί.
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Χρόνος έναρξης εργασιών

Για τις πυράντοχες πόρτες στις οποίες προβλέπονται πυράντοχοι υαλοπίνακες, δεν τίθεται προθεσμία
έναρξης εργασιών διότι αυτές προμηθεύονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους μαζί με τους ειδικούς
υαλοπίνακες.
Για τα πυράντοχα διαφανή χωρίσματα με ή χωρίς πόρτες με υαλοπίνακες μεγάλων επιφανειών, η
τοποθέτηση των πυραντοχών υαλοπινάκων θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή του φέροντος
οργανισμού αυτών και μετά την διαπίστωση ότι οι πατούρες τοποθέτησής τους είναι σύμφωνες προς τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή των πυραντοχών υαλοπινάκων.
Για τα πυράντοχα σταθερά διαφανή χωρίσματα με υαλότουβλα η εργασία τοποθέτησης αυτών θα δύναται να
αρχίσει μετά την αποπεράτωση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος επί των οποίων θα εδρασθούν με
ελαστική διάταξη, με την προϋπόθεση ότι έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πατούρες τοποθέτησής τους.

5.3

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

5.3.1 Τοποθέτηση πυρασφαλών υαλοπινάκων σε πυράντοχες πόρτες και πυράντοχα χωρίσματα
α) Τακάρισμα υαλοπινάκων μεγάλης επιφάνειας σε πλαίσια ελάχιστου κατασκευαστικού πλάτους. Ισχύουν
τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.5.1 των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02
και στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσης προδιαγραφής.
β)

Κοπή και διάτρηση υαλοπινάκων

Εκτός από τους οπλισμένους υαλοπίνακες όλοι οι άλλοι τύποι θα πρέπει να κόβονται και να διατρυπώνται
πριν από την πρόσθετη επιφανειακή επεξεργασία.
γ)

Διαστάσεις κοπής: βλέπε παράγραφο 2.3.5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.

δ)

Βάθος εισχώρησης των υαλοπινάκων εντός της πατούρας.

Ανάλογα της απαιτούμενης διάρκειας πυραντίστασης υαλοπινάκων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θα είναι
12 r 2mm για διάρκεια 30 λεπτών και 20 r 3mm για διάρκεια αντοχής από μια έως δύο ώρες.
ε)

Σφράγιση των αρμών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα.

Αναγκαστικά θα γίνεται με το ειδικό πυράντοχο παρέμβυσμα κορδόνι σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 της
παρούσης προδιαγραφής.
στ) Διατάσεις και στερεώσεις πηχίσκων τοποθέτησης υαλοπινάκων.
Το ύψος των πηχίσκων θα πρέπει να είναι ίσο με το βάθος εισχώρησης του υαλοπίνακα στις πατούρες
(βλέπε παράγραφο 3.3.1-3 της παρούσης) προσαυξημένο κατά τα πάχη των τάκων έδρασης και
περιμετρικών τάκων.
Οι πηχίσκοι υποχρεωτικά θα πρέπει να στερεούνται και μηχανικά, ανεξάρτητα των διαστάσεων των
υαλοπινάκων.
5.3.2 Τρόπος τοποθέτησης υαλότουβλων σε πυράντοχα χωρίσματα πυροδιαμερισμάτων
Δομούνται με τσιμεντοκονία με οριζόντιους αρμούς πάχους 10 έως 20 mm, οπλισμένους με δυο ράβδους
Φ6. Η δόμησή τους, που πραγματοποιείται ανάμεσα σε στοιχεία σκυροδέματος, προϋποθέτει ότι θα
προβλεφθούν σε αυτά πατούρες και ότι θα παρεμβληθεί λωρίδα από ελαστικό εύκαμπτο και πυράντοχο
υλικό (π.χ. από ίνες πυριτικού αλουμινίου, συνδεόμενες μεταξύ τους με κόλλα νεοπρενίου, σχήματα 1,2,3).
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Προστασία

Όταν η θερμοκρασία είναι ή αναμένεται να είναι εκτός των ορίων 4-38°C οι εργασίες στο κτίριο θα
διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο
(π.χ. τυχαία χτυπήματα).
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες
ταινίες ή κατάλληλα χρώματα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήμανση σε ηλιοαπορροφητικούς
υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες με επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
καθαροί μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματικοί δεν
θα γίνονται δεκτοί.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και ότι οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόμενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων.

6.2

Ανοχές

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα
είδωλα. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω αυτών, να
μην φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
α) 20ο για την πρώτη διαλογή.
β) 30ο για την δεύτερη διαλογή.
Οι επιφάνειες των υαλοπινάκων δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ενσωματωμένα ελαττώματα όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.4 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν οι υαλοπίνακες της παραγράφου 4.1-2 της παρούσας προδιαγραφής που
παρουσιάζουν επιφανειακές ανωμαλίες και κυματώσεις λόγω της εκ των υστέρων ειδικής επιφανειακής
επεξεργασίας.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές καθορίζονται στα DIN 12591/2: (Glass-Part 1: terminology for glasses types and groups/Part 2: terminology of glasses products) και DIN
1249-11:(Glass in building; glass edges; concept, characteristics of edge types and finishes -- Υάλος
δομικών εφαρμογών. Απολήξεις κρυστάλλων. Έννοιες, χαρακτηριστικά και τελειώματα διαμόρφωσης
άκρων).
Οι αποκλίσεις στα πάχη των διαφόρων πυραντοχών υαλοπινάκων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
αναφερόμενες στην παράγραφο 4.1 της παρούσης προδιαγραφής.
Οι αποκλίσεις κοπής των υαλοπινάκων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
4.3.5 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
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Τα πλαίσια τοποθέτησης των διπλών πυράντοχων υαλοπινάκων της παραγράφου 4.2-1 της παρούσης
προδιαγραφής στα υάλινα τοιχώματα με ή χωρίς υάλινες πυράντοχες πόρτες, δεν θα πρέπει να
παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.1 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0308-07-02.
Ομοίως δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται αποκλίσεις διαστάσεων μεταξύ των επιμέρους υαλοπινάκων της
παραγράφου 4.2-1 της παρούσης προδιαγραφής, μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παράγραφο 2.4.6
της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02.
Η επιπεδότητα των επιμέρους υαλοπινάκων της παραγράφου 4.2-1 της παρούσης προδιαγραφής δεν θα
πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.7 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-0702.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται
όσο το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχμηρά εργαλεία, όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους,
πρέπει να βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον με
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων, τον έλεγχο και την αποδοχή
τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως εγκατεστημένων πυραντόχων
υαλοπινάκων ή ολοκληρωμένης κατασκευής πυραντόχων υαλοτοίχων, με βάση τα χαρακτηριστικά αυτών
(πάχος και κλάση πυραντοχής υαλοπινάκων, διαστάσεις και κλάση πυραντοχής υαλοτούβλων κλπ),
σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Δόμηση πυράντοχου τοίχου με υαλότουβλα

Πάνω τμήμα του τοίχου
Σχήμα 1

Κατακόρυφο τμήμα του τοίχου
Σχήμα 2

Κάτω τμήμα του τοίχου
Σχήμα 3
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 357

Glass in building - Fire resistant glazed elements with transparent or
translucent glass products - Classification of fire resistance -- Υαλος δομικών
εφαρμογών. Πυράντοχα υαλοπετάσματα από διαφανή ή διαφώτιστα
προϊόντα υάλου - Ταξινόμηση ως προς την αντοχή στη φωτιά

ΕΛΟΤ EN 13501-1

Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests -- Ταξινόμηση
δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1:
Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά

BS 6262

Code of practice for glazing for buildings -- Πρακτικές για την κατασκευή
υαλοστασίων

BS 5588-0

Fire precautions in the design, construction and use of buildings. Guide to
fire safety codes of practice for particular premises/applications -- Μέτρα
πυροπροστασία στο σχεδιασμό, κατασκευή και χρήση κτιρίων. Πρακτικές για
την πυρασφάλεια κατά περίπτωση και απαίτηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας
Glass doors made of security glass

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0809-00 «Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-09-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών
και τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης όλων των υαλοθυρών SECURIT,
εσωτερικών ή εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων, καθώς επίσης και την
παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων και
συσκευών, σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της
Υπηρεσίας
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.

2

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

NF P 78-304

4
4.1

Verre trempe pour vitrage de batiment. -- Εμβαπτισμένοι υαλοπίνακες για
υαλοστάσια κτιρίων..

Είδη υαλοπινάκων για τις θύρες SECURIT -διαδικασία επαύξησης μηχανικών και
θερμικών αντοχών- εξαρτήματα για διάφορους τύπους θυρών SECURIT
Υαλοπίνακες για θύρες SECURIT

Οι υαλοπίνακες που υπεισέρχονται στη μορφοποίηση των θυρών SECURIT, θα έχουν πάχη 8,10,12 mm
ανάλογα του μεγέθους τους, δύνανται δε να αποτελούνται από:
-

Κρύσταλλα διαφανή

-

Κρύσταλλα διαφώτιστα (αφήνουν να περνάει το φως και όχι η εικόνα)

-

Κρύσταλλα έγχρωμα στη μάζα τους (σύνηθες χρώμα Bronze)
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Κρύσταλλα ανακλαστικά που προκύπτουν με επιφανειακή επικάλυψη (εναπόθεση) ανόργανης
σύστασης η οποία σταθεροποιείται με πυρόλυση (θερμική επεξεργασία υπό πίεση χωρίς αέρα ή
οξυγόνο)

-

Σημείωση: Αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν τα κρύσταλλα των οποίων η ανακλαστική επιφάνεια έχει
προκύψει με καθοδικό καταιονισμό στρώσης οργανικών οξειδίων. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται
η εναπόθεση της ανακλαστικής επιφάνειας μετά από τη θερμική ή χημική επεξεργασία των κρυστάλλων.

4.2

Διαδικασία επαύξησης των μηχανικών και θερμικών αντοχών των υαλοπινάκων

Η διαδικασία πραγματοποιείται με μια από τις δυο επόμενες μεθόδους:
α) Με επιπρόσθετη ειδική θερμική επεξεργασία. Γίνεται βαθμιαία θέρμανση μέχρι σημείου μάλθωσης με
απότομη, στη συνέχεια, ψύξη με παγωμένο αέρα και από τις δύο όψεις. Η διαδικασία γίνεται σε
κατακόρυφη ή οριζόντια θέση του κρυστάλλου. Με την βαθμιαία θέρμανση το κρύσταλλο διαστέλλεται
ομοιόμορφα. Με την απότομη ψύξη συστέλλονται στην αρχή οι εξωτερικές στρώσεις, μετά από ένα
χρονικό διάστημα, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να βρεθούν οι εξωτερικές στρώσεις που έχουν
ήδη παγώσει και συσταλεί, σε κατάσταση θλίψης.
β) Με εμβάπτιση των κρυστάλλων σε διάλυμα αλάτων που δημιουργούν μια ανταλλαγή ιόντων, με
αποτέλεσμα την παραγωγή κρυστάλλων με πολύ μεγαλύτερη αντοχή.
Με τους παραπάνω τρόπους δημιουργείται ένα είδος «προεντεταμένης υάλου» που παρουσιάζει αυξημένες
αντοχές τόσο στις μηχανικές καταπονήσεις, όσο και στις θερμικές κρούσεις. Κατά τη θραύση του, ο
υαλοπίνακας μετατρέπεται σε μικρά θραύσματα που δεν μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό. Τα
χαρακτηριστικά της ασφαλούς θραύσης καθορίζονται από το BS 6206/1981 (Specification for impact
performance requirements for flat safety glass and safety plastics for use in building).
Όταν μια ρωγμή (τραυματισμός) σε υαλοπίνακα SECURIT έχει φτάσει τις στρώσεις που βρίσκονται σε
εφελκυσμό (ρωγμή βάθους 2mm για υαλοπίνακα 10mm και γενικά σε βάθος 1/5 του πάχους του)
αποδεσμεύονται αυτόματα οι εσωτερικές τάσεις και ο υαλοπίνακας σπάει σε άπειρα μικρά κομμάτια με
ταχύτητα προώθησης της ρηγμάτωσης μεγαλύτερη των 1500m/sec, δηλ. σπάει ακαριαία. Γι’ αυτόν τον λόγο,
όλες οι εγκοπές και οι οπές τους για την υποδοχή των μεταλλικών εξαρτημάτων στερεώσεως και λειτουργίας,
είναι επακριβώς καθορισμένες προ της σκληρύνσεως, καθώς οι υαλοπίνακες SECURIT δεν αποδέχονται
οποιαδήποτε κοπή μετά την σκλήρυνση τους.
Το κρύσταλλο SECURIT παρόλο που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε κάμψη είναι εύθραυστο σε κρούση με
σκληρό και αιχμηρό σώμα.

4.3

Εξαρτήματα θυρών

4.3.1 Είδη εξαρτημάτων
Κάθε θύρα θα παραδίδεται στο έργο με τα απαραίτητα εξαρτήματα (όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη
συνέχεια) αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί σχετικός κατάλογος που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην
Υπηρεσία.
α. Άνω και κάτω αναρτήσεις με στροφέα τοποθετούμενοι χωνευτοί σε οικοδομικά στοιχεία όταν οι θύρες
δεν αποτελούν συνέχεια παράπλευρης υάλινης επιφάνειας (βιτρίνα) (περιπτώσεις σχήματος 3 και 6).
β. Ειδικοί άνω στροφείς με διατάξεις στερέωσης σε παράπλευρους και άνωθεν της θύρας υαλοπίνακες
(περιπτώσεις σχήματος 4).
γ. Κάτω στροφείς για τις περιπτώσεις των σχημάτων 4.
Κλείθρα τοποθετούμενα στις κάτω πλευρές των θυρών (περιπτώσεις σχημάτων 3 και 4).
δ. Στροφείς χωνευτοί στο δάπεδο με μηχανισμούς επαναφοράς των θυρών.
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ε. Κλείθρα τοποθετούμενα σε μονόφυλλες θύρες σε ύψος 0,80-0,90 m από το δάπεδο.
στ. Χειρολαβές από κρύσταλλο (στρογγυλό ή παραλληλεπίπεδο) εκατέρωθεν του φύλλου της θύρας ή από
αλουμίνιο.
ζ. Κάτω τραβέρσα (μπάζα) από αλουμίνιο ύψους 73mm που δύναται να φέρει βουρτσάκι στεγανοποίησης,
άξονα περιστροφής (με πλάκα υποδοχής επί του δαπέδου, κλείθρο ή και σύρτη (σχήματα 6,7,11).
η. Κάτω τραβέρσα όπως η προηγούμενη αλλά ύψους 150mm που φέρει ενσωματωμένο μηχανισμό
επαναφοράς (σχήμα 10).
θ. Ενδιάμεση τραβέρσα τοποθετούμενη σε ύψος 0,80-0,90m από το δάπεδο με χειρολαβή και
ενσωματωμένο κλείθρο.
ι. Άνω τραβέρσα (μπάζα) με στροφέα.
ια. Διατομές αλουμινίου ύψους 50mm για τοποθέτηση της θύρας σε πλαίσιο στην περίπτωση συρόμενης
(χειροκίνητης ή αυτόματου κλεισίματος).
Σημέιωση: Όλες οι τραβέρσες (μπάζες) θα έχουν ειδικό τεμάχιο σφράγισης των πλαϊνών αυτών (σοκόρων).
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα προέρχονται από μια κατασκευαστική εταιρεία ανά ομάδα ομοειδών
εργασιών.
Όλα γενικά τα μεταλλικά υλικά, θα είναι ανθεκτικά στην διάβρωση και την οξείδωση από την επίδραση του
περιβάλλοντος και εκείνη των συνδεομένων υλικών. Όλα αυτά θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα, κατά
περίπτωση, πρότυπα και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Στροφείς, ράουλα κύλισης, μηχανισμοί ανάρτησης και τα συναφή θα έχουν μέγεθος ανάλογο με την κατασκευή
όπου θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη οξειδούμενοι,
αυτολιπαινόμενοι, ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγησή τους, αντικαταστάσιμοι με την
μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισμένα εργαλεία, χωρίς άλλη επέμβαση στην κατασκευή, με
αφαιρούμενους άξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοί, εύκολοι στο χειρισμό,
αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις συνθήκες του έργου.
Τα κλείθρα, θα είναι άριστης ποιότητας, μη οξειδούμενες, αξιόπιστες, εύκολες στο χειρισμό και θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και στο γενικό σύστημα κελιδιών που θα εγκριθεί. Επίσης θα
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς για την πυροπροστασία, τις συνθήκες πανικού, την ασφάλεια, κλπ.
Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος, προτεραιότητας, συγκράτησης φύλλω στην ανοικτή θέση και λοιπά, θα
είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του έργου και τις συνθήκες
λειτουργίας τους και θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών που ισχύουν.
Οι διαστάσεις των κατάλληλων μηχανισμών κλεισίματος για κάθε θύρα πρέπει να συμφωνούν με αυτές που
προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας.
Οι μηχανισμοί επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στο άνω μέρος της θύρας
χρησιμοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν μέχρι 180ο και όπου δεν υπάρχει παρακείμενος τοίχος για την
τοποθέτηση μηχανισμού συγκράτησης ή αναστολέα έπ’ αυτού.
4.3.2 Εξαρτήματα και συσκευές για αυτόματα ανοιγόμενες συρόμενες θύρες SECURIT
Σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού αυτόματου συρόμενου ανοίγματος τότε η κατασκευή ακολουθεί τα
παρακάτω καθοριζόμενα:
α) Ο μηχανισμός θα στερεώνεται σε οριζόντια μεταλλική δοκό τύπου «γάμμα» ανάλογης διατομής εντός
κατάλληλα διαμορφωμένου κυτίου κλειστού τύπου κατασκευασμένου από ανοξείδωτη λαμαρίνα
ποιότητας κατά AISI 316.
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β) Η πόρτα θα σύρεται σε οδηγό από ειδικό ανθεκτικό προφίλ αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη για
αθόρυβη λειτουργία, και πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.
γ) Η μονάδα οδήγησης του μοτέρ θα είναι κατάλληλη για το βάρος και το μέγεθος του συρόμενου
ανοίγματος και θα ενεργοποιείται με ανάλογα radars μικροκυμάτων ρυθμιζόμενης εμβέλειας από 1500
έως 2500mm.
δ) Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του ανοίγματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τουλάχιστον για
δύο ώρες μέσω μπαταρίας ενσωματωμένης στον όλο μηχανισμό. Η θύρα θα διαθέτει δύο τουλάχιστον
φωτοκύτταρα ασφαλείας για έλεγχο κατά την παρεμβολή εμποδίων και εύχρηστο σύστημα μόνιμου
ανοίγματος σε περίπτωση κινδύνου.
ε) Ειδικός μηχανισμός ασφαλείας θα ειδοποιεί για το σωστό κλείδωμα της πόρτας, το οποίο θα
εξασφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικού κλειδοδιακόπτη με κλειδί ασφαλείας.
στ)Θα υπάρχει χειριστήριο το οποίο θα ρυθμίζει ή θα τροποποιεί τις παραμέτρους λειτουργίας της
υαλόθυρας (ταχύτητα ανοίγματος – κλεισίματος, χρόνος παραμονής σε ανοικτή θέση, κλπ.) καθώς και
θα πραγματοποιεί ακριβή διάγνωση προβλήματος σε περίπτωση βλάβης και αυτόματο έλεγχο της
μπαταρίας, με ειδοποίηση προ της αποφόρτισής της.
ζ) Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας, ανοίγματος μόνο για είσοδο ή μόνο για
έξοδο στο χώρο, μειωμένο αυτόματο άνοιγμα, μόνιμο άνοιγμα, ειδικό κλείδωμα νυκτός, κ.α.
η) Οι μηχανισμοί θα είναι τοποθετημένοι σε ειδικό κουτί εύκολα επισκέψιμο από το συνεργείο συντήρησης.
θ) Όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρονικά και μη, του εξοπλισμού της υαλόθυρας SECURIT, θα είναι κατασκευής
του ίδιου εργοστασίου, θα εξασφαλίζεται η άριστη συνεργασία και συμβατότητα μεταξύ τους, και θα
παρέχεται η δυνατότητα 24ώρου service.
4.3.3 Διαδικασία έγκρισης ειδικών εξαρτημάτων
Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να υποβάλει προς έγκριση σχετικό κατάλογο
εις διπλούν στην Υπηρεσία:
α) αντίγραφο του καταλόγου των εξαρτημάτων με την ονομασία του εργοστασίου κατασκευής και τους
αντίστοιχους κωδικούς τους.
β) πιστοποιητικά επισήμων οργανισμών ελέγχου που έχουν γίνει, για τα εξαρτήματα που θα
καταπονούνται από την χρήση θυρών.
γ) πιστοποιητικά ελέγχων ανοδίωσης όλων των εξαρτημάτων αλουμινίου.
δ) πιστοποιητικά στεγανότητας όλων των ενσωματούμενων στο δάπεδο μηχανισμών επαναφοράς και ότι
κάθε εξάρτημα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
4.3.4 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στις θύρες
Ο Ανάδοχος οφείλει μετά την έγκριση από την Υπηρεσία του καταλόγου εξαρτημάτων να τον κοινοποιήσει στον
Κατασκευαστή που θα πραγματοποιήσει την θερμική ή χημική επεξεργασία του υαλοπίνακα της θύρας ώστε να
μεριμνήσει για την εκ των προτέρων διαμόρφωση των οπών και εγκοπών για την τοποθέτηση των
επιλεγμένων εξαρτημάτων.
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Παραλαβή και έλεγχος αποδοχής των θυρών και των εξαρτημάτων τους

4.4.1 Πιστοποιητικό ότι οι υαλοπίνακες των θυρών έχουν υποστεί την πρόσθετη θερμική ή χημική
επεξεργασία.
Οι θύρες που προσκομίζονται στο Έργο, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επίσημου
οργανισμού ελέγχων, ότι πράγματι έχουν υποστεί την προβλεπόμενη εξεργασία για την επαύξηση της
αντοχής τους σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.
Σημειούται ότι μόνο για τις θύρες, των οποίων η θερμική επεξεργασία γίνεται σε κατακόρυφη θέση, είναι
δυνατόν να ελεγχθεί, εάν είναι ή όχι SECURIT, από τα ίχνη που έχουν παραμείνει στον υαλοπίνακα από την
κατακόρυφη ανάρτηση.
4.4.2 Επί τόπου δοκιμή για επιβεβαίωση θύρας SECURIT
Στην περίπτωση, που δεν προσκομίζεται το ως άνω πιστοποιητικό, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να
προβεί σε επί τόπου δοκιμή, έστω κι αν πρόκειται να καταστραφεί η θύρα.
Η δοκιμή αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο NF P 78-304 ή σχετικό πρότυπο ΕΕ σύμφωνα με την
μέθοδο ελεύθερης πτώσης μεταλλικής σφαίρας, που πέφτει από ύψος 1,05m για πάχος υαλοπίνακα 8mm,
1,20 για πάχος 10mm και 1,30m για πάχος 12mm.
Σημειούται ότι υπάρχει δυνατότητα για μη καταστροφικό έλεγχο της θύρας με την χρήση ειδικών πολωτικών
γραμμικών φίλτρων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει ενημερωθεί από ειδικά προς
τούτο εργαστήρια για την μεθοδολογία της δοκιμής.
4.4.3 Έλεγχος της επεξεργασίας των ακμών της θύρας
Οι ακμές των θυρών που θα προσκομισθούν στο έργο θα πρέπει να είναι τριγωνικά κομμένες
(μπιζουτάρισμα), οι δε νέες δημιουργημένες ακμές θα είναι στρογγυλεμένες και οι νέες επιφάνειες τελείως
λειασμένες.
4.4.4 Έλεγχος παρουσίας ελαττωμάτων στην υαλόθυρα
Δεδομένου ότι για την μορφοποίηση των θυρών χρησιμοποιούνται κρύσταλλα άριστης ποιότητας, δεν θα
πρέπει να παρουσιάζονται τα συνήθη ελαττώματα των υαλοπινάκων.
4.4.5 Έλεγχος πάχους υαλοπίνακα
Το πάχος του υαλοπίνακα προκύπτει από τον μέσο όρο των μετρήσεων που γίνονται στο μέσο της κάθε
πλευράς με παχύμετρο και με ακρίβεια 1/100 mm.
Το μετρηθέν πάχος, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διαφορά του ονομαστικού r 0,3mm.
4.4.6 Έλεγχος επιπεδότητας υαλοπίνακα θύρας SECURIT
Πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2 της παρούσας προδιαγραφής.

4.5

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλόθυρες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα (3-6ο). Μεταξύ των υαλοθυρών τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί, ξύλο ή μαλακό
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υλικό. Θα φυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο, σχεδόν κατακόρυφες σε ξηρό αεριζόμενο και στεγασμένο χώρο,
που να παρέχει ασφάλεια από την εν γένει δραστηριότητα του Έργου και θα μεταφέρονται κατά τρόπο
ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους. Είναι
απολύτως απαγορευτική η επαφή τους κατά την μεταφορά και τοποθέτηση με μέταλλο, πέτρα ή ,μπετόν.
Επίσης είναι απαγορευτική η επαφή τους με αλκαλικά υλικά.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στις στοιβαγμένες υαλόθυρες. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι
απαραίτητο, να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10 mm τουλάχιστον. Αυτό το μέτρο είναι
απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα θέσης
αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω και
αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα, γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας γίνεται πολύ έντονη.
Για την διευκόλυνση του ελέγχου και της εργασίας τοποθέτησης κάθε υαλόθυρα οφείλει να φέρει
αυτοκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αντίστοιχο του κουφώματος, της κάσας ή του χώρου στον
οποίο τοποθετείται.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοθυρών SECURIT θα εκτελεστούν από έμπειρα και
εξειδικευμένα συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία, δηλαδή: εξοπλισμό
μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση
και τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η τοποθέτηση των υαλοθυρών SECURIT μπορεί να γίνει μόλις ολοκληρωθούν όλες οι οικοδομικές εργασίες,
προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των προηγούμενων εργασιών,
και το επιτρέπει ο επιβλέπων.

5.3

Προετοιμασία

Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι υαλόθυρες
SECURIT τοποθετηθούν να μην αφήνουν κενά πλέον των προβλεπομένων και να εφαρμόζουν σωστά.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοθυρών SECURIT ο Ανάδοχος ελέγχει τη σταθερότητα
και την ευθυγράμμιση των κουφωμάτων σύμφωνα με την προδιαγραφή των ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ και την
παρούσα. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.
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Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

Οι υαλόθυρες SECURIT έχουν συνήθως τις παρακάτω τυπικές μορφές:
α) Μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες με ή χωρίς σταθερά μέρη και φεγγίτες.
β) Μονόφυλλες ή δίφυλλες παλινδρομικές με ή χωρίς σταθερά μέρη και φεγγίτες.
γ) Πόρτες φυσαρμόνικα.
δ) Τετράφυλλες συρτές με ή όχι σταθερό επάνω μέρος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την επιλογή των
κατάλληλων υλικών.
Όλες οι διαστάσεις θα λαμβάνονται επί τόπου. Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται βάσει πραγματικών
μεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. Κατά τη λήψη των διαστάσεων θα ελέγχονται τα πλαίσια και
οι πατούρες εφόσον απαιτούνται για την τοποθέτησή τους η παραλληλότητα και οριζοντιότητα δαπέδου και
οροφής οικοδομικών στοιχείων όταν η θύρα δεν αποτελεί μέρος υάλινης επιφάνειας όπως επίσης η
παραλληλότητα και οριζόντια δαπέδου και υάλινων στοιχείων πάνω από τη θύρα. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για τις διαστάσεις κοπής των φύλλων των θυρών σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3.
Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοθυρών SECURIT. Η κοπή θα γίνεται με
προσοχή ώστε τα κομμένα άκρα να βρίσκονται μέσα στις προβλεπόμενες ανοχές να είναι ευθύγραμμα, να
μην έχουν γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγματώσεις.
Στα κρύσταλλα SECURIT, η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή εξαρτημάτων γίνεται κατά την
κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι μετά την κατασκευή τα κρύσταλλα αυτά δεν
επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προβλέψει τις θέσεις αυτές πριν την
παραγγελία του κρυστάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον
ίδιο.
Κατά την διάνοιξη οπών στις υαλόθυρες λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
α) Η μικρότερη διάμετρος της οπής είναι ίση με το πάχος της υάλου.
β) Η μεγαλύτερη διάμετρος οπής είναι ίση με το 1/3 της μικρότερης διάστασης του φύλλου της υάλου.
γ) Η θέση των οπών, οι ακμές της υάλου και οι γωνίες της υάλου εξαρτώνται από την λεπτότητά της, τις
συνολικές διαστάσεις, το σχήμα του φύλλου και τον αριθμό και το μέγεθος των οπών.
δ) Ορθογώνια ανοίγματα μέσα στο σώμα της υάλου πρέπει να κόβονται με ελάχιστο γωνιακό «radius» ίσο
με το πάχος της υάλου.
Μεταξύ των υαλοπινάκων SECURIT και της κάσας, καθώς και μεταξύ των φύλλων, αφήνεται κενό από 5 έως
7 mm, εκτός εάν ο κατασκευαστής καθορίζει άλλως. Για την κάλυψη αυτών των κενών χρησιμοποιούνται
λεπτές διατομές αλουμινίου με ψήκτρες (βουρτσάκια), που περιορίζουν στο ελάχιστο τα μειονεκτήματα των
υποχρεωτικών κενών.
Για τις υαλόθυρες SECURIT που τοποθετούνται σε μεγάλες επιφάνειες βιτρινών πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα αναφερόμενα στη σημείωση 2 της παραγράφου 2.3, ως και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3
του συνημμένου στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Για την τοποθέτηση αυτομάτως
ανοιγομένων συρόμενων θυρών SECURIT βλέπε παράγραφο 2.3.2 της παρούσης.

5.6

Προστασία

Οι υαλόθυρες SECURIT κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο
εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήματα).
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Μετά την τοποθέτησή τους στο έργο θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες ταινίες ή κατάλληλα
χρώματα (χρήση χρωμάτων με αλκαλική βάση, π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να αποφεύγονται
ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι κατασκευές να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και καθαρές
μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλόθυρες SECURIT λερωμένες, σπασμένες και γενικά ελαττωματικές δεν
γίνονται δεκτές.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και ότι οι υαλόθυρες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόμενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοθυρών SECURIT.
Κατά την προσκόμιση των υαλοθυρών SECURIT η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών
πιστοποιητικών και τις περιεχόμενες σε αυτά πληροφορίες: όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.2 και
2.4 της παρούσης προδιαγραφής.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοθυρών η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τη μελέτη,
το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα:
α) τη σωστή στερέωση των υαλοθυρών, των μηχανισμών υποδοχής τους, καθώς και τα επιβαλλόμενα
κενά.
β) τη συμφωνία των επιλεγμένων υαλοπινάκων με τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη διαφάνεια,
στην ημιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή.
γ) εάν παρουσιάζουν χρωματικές διαφορές μεταξύ τους οι χρωματιστοί υαλοπίνακες (δεν πρέπει να
παρουσιάζουν).
δ) τον ορθογωνισμό των υαλοπινάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2-3 της παρούσης προδιαγραφής.

6.2

Ανοχές

α) Ανοχές στα πάχη
Για πόρτες με πάχη 8,10 ή 12mm οι ανοχές επιτρέπεται να είναι r0,3mm.
β) Ανοχές στα βέλη
-

-

12

Ορισμός βέλους: είναι η μέγιστη απόκλιση μεταξύ ευθύγραμμης απαραμόρφωτης ράβδου και
κοίλης επιφάνειας – Χαρακτηρίζει την έλλειψη επιπεδότητας του εξεταζόμενου υαλοπίνακα
SECURIT. Εξαρτάται από το πάχος του υαλοπίνακα τις διαστάσεις και του μήκους/πλάτους.
Μέτρηση βέλους: για την μέτρηση του βέλους, τοποθετείται κατακόρυφα κατά την μεγαλύτερη
του πλευρά επί δύο τάκων σύμφωνα με το σχήμα.
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Σχήμα 1
Ελέγχεται η επιπεδότητα με μετρήσεις στις τέσσερις πλευρές και στις δύο διαγώνιους. Η μέγιστη
απόκλιση όπως ορίσθηκε προηγούμενα, εκφραζόμενη σε mm και διαιρούμενη με τις διαστάσεις
των έξι προηγούμενων μεγεθών σε m δίδει το βέλος σε mm ανά m.
-

Μέγιστη τομή παραδεκτού βέλους: Το βέλος καμπυλότητας και κύρτωσης που μετριέται στις έξι
παραπάνω διαστάσεις όπως προηγούμενα αναφέρεται δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των
2mm.

γ) Ανοχές στις διστάσεις κοπής
Οι διαστάσεις κοπής των υαλοπινάκων πριν από την θερμική ή χημική επεξεργασία τους για την επαύξηση
των μηχανικών και θερμικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατόν να εγγραφεί
και περιγραφεί σε δυο ορθογώνια όπως στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 2

Με μηδενική ανώτερη απόκλιση και ελάχιστη απόκλιση 3 mm
δ) Ανοχές στις κυλινδρικές οπές που πραγματοποιούνται πριν από τη θερμική ή χημική επεξεργασία
-

Για διάμετρο d50mm ανοχή +1 0 mm

-

Για διάμετρο μεταξύ 50 και 100mm ανοχή + 2 0 mm

ε) Ανοχές στις αποστάσεις των κέντρων των οπών από τις ακμές: ±2mm.

13
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Όροι και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας

7.1

Μέτρα υγείας και ασφάλειας

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών
και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ.
778/80, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 16/96, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 90/99, Π.Δ. 159/99 , κλπ.).
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Δηλαδή:
-

Προστατευτική ενδυμασία: ΕΛΟΤ EN 863.

-

Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΛΟΤ EN 388

-

Προστασία κεφαλιού: ΕΛΟΤ EN 397

-

Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχμηρά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, πρέπει να
βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον με
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

7.2

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης υαλοθυρών SECURIT, τον έλεγχο και την
αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του
συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα
πατώματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που
να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως εγκατεστημένων υαλοθυρών από
κρύσταλλο ασφαλείας, με τον σκελετό ανάρτησης από διατομές υάλου και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με
βάση το πάχος και τα λοιπά χαρακτηριστικά του κρυστάλλου ασφαλείας, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Σχήματα

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Σχήμα 5

Σχήμα 6
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Σχήμα 8

Σχήμα 9
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Παράρτημα Β
1 Χαρακτηριστικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες ξύλινων κουφωμάτων

Σχήμα 1

Η πατούρα της κάσας θα πρέπει να έχει μεταλλική επένδυση όπως στο σχήμα 1, από ανοξείδωτο έλασμα με
πλαϊνά στις άκρες και σωληνίσκους που διασχίζουν το ξύλο (2 με 4 τεμ. Φ 8 ή 10 mm).

Σχήμα 2
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(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) πηχάκι στερέωσης υαλοπίνακα
(4) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(5) οπή απορροής νερών από την πατούρα
τοποθέτησης του υαλοπίνακα
Σχήμα 3

(6) ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης
(7) εξωτερικό μεταλλικό λούκι

Η συγκέντρωση των νερών δύναται να γίνει σε πρόσθετο εξωτερικό μεταλλικό λούκι όπως στα σχήματα 2
και 3.

Σχήμα 4
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2 Αποστραγγιζόμενη και αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης υαλοπίνακα

Σχήμα 5

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Υπόμνημα
(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) αεριζόμενη πατούρα κάτω από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(4) οπή απορροής νερών από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(5) το πλάτος της αεριζόμενης πατούρας καθορίζεται σε συνάρτηση με το πλάτος τάκου έδρασης
υαλοπίνακα (σχ.7)
Παρατήρηση
Η αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα συνδυάζεται πάντοτε με οπές αερισμού της άνω
πατούρας.
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Σχήμα 8

Σχήμα 9
(1) εγκοπές 6x6 mm στο πηχάκι στερέωσης του
υαλοπίνακα που τοποθετείται εξωτερικά για την
αποστράγγιση και τον αερισμό της κάτω
πατούρας του υαλοπίνακα - πυκνότητα
εγκοπών >3.

Σχήμα 10: το πηχάκι της πατούρας τοποθετείται εξωτερικά
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Σχήμα 11

Σχήμα 13

Υπόμνημα
(1) χρήσιμο πλάτος πατούρας
(2) χρήσιμο ύψος πατούρας
(3) ελατοπλαστική στεγάνωση ή τσιμούχα
(4) πλαστική ή ελαστική σφράγιση
(5) οπή απορροής νερών
(7) πηχάκι στερέωσης
(13) πλευρικός αρμός
(14) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(15) ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα
Πλευρικός αρμός (με ένδειξη 13 στα σχήματα):
P
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ημιπερίμετρος υαλοστασίου t 2,5 m
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ημιπερίμετρος υαλοστασίου > 2,5 m με τη μεγαλύτερη πλευρά > 2,0 m

Χρήσιμο πλάτος πατούρας (με ένδειξη 1 στα σχήματα):
πάχος υαλοπίνακα + 2 x πλευρικό αρμό

Είδος πλαισίου

Ξύλινο

Είδος στεγάνωσης

τύπου Ρ

τύπου G

Ελαιοπλαστικά

3

3

Τσιμούχα

3

3

Πλαστική σφράγιση

4

4

Ελαστική σφράγιση

4

4

Χρήσιμο ύψος πατούρας (ένδειξη 2 στα σχήματα)

Υαλοπίνακας
Είδος

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m

Πάχος

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

Απλός

e d 15 mm

12 (1)

16

20

25

Απλός

e > 15 mm

16 (1)

16

20

25

Διπλός

e d 20 mm

16 (2)

20

25

30

Διπλός

e > 20 mm

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα (ένδειξη 16 στα σχήματα)

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

8 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα*

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

* ένδειξη 14 στα σχήματα
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Βιβλιογραφία
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x

Οδηγία 92/57/EE:
Εργοταξίων».

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 778/80, Π.Δ 399/94, Π.Δ 105/95, Π.Δ.
16/96,

x

ΕΛΟΤ EN 1748-1 Glass in building - Special basic products - Part 1: Borosilicate glasses -- Δομική
ύαλος. Ειδικά βασικά προϊόντα. Μέρος 1: Βοριοπυριτικά κρύσταλλα.

x

ΕΛΟΤ EN 12898 Glass in building - Determination of the emissivity -- Ύαλος για δομική χρήση Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

x

ΕΛΟΤ EN 12150-1 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1:
Definition and description -- Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένο ασβέστιο-νάτριοπυριτικό γυαλί ασφάλειας - Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

x

ΕΛΟΤ EN 12337-1 Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά: Μέρος 1: Ορισμός και
περιγραφή

x

ΕΛΟΤ EN 1863-1 Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition
and description. -- Δομική ύαλος. Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά. Μέρος 1:
Ορισμός και περιγραφή

x

ΕΛΟΤ EN 12051 Building hardware - Door and window bolts - Requirements and test methods -Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 12209 Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and
locking plates - Requirements and test methods -- Κλειδαριές και μοχλοί κλειδαριών - μηχανικές
κλειδαριές, μοχλοί και πλάκες κλειδώματος - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 12320 Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test
methods -- Κλειδαριές και εξαρτήματα κλειδαριών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 1935
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods -Οικοδομικά σιδηρικά. Μονοαξονικοί μεντεσέδες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

x

ΕΛΟΤ EN 1158
Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods -Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων. Διατάξεις συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
Built-in furniture

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0901-00 «Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-09-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα προδιαγραφή καθορίζονται οι κατασκευαστικές και ποιοτικές απαιτήσεις ποιότητας υλικών και
οι κανόνες για τα εντοιχισμένα συνήθη έπιπλα, όπως ντουλάπες, ερμάρια, πάγκους κλπ.
Τα εντοιχισμένα/ σταθερά έπιπλα αποτελούν κατασκευές που εντάσσονται στον σταθερό εξοπλισμό του
κτιριακού έργου, σε αντιδιαστολή με τις λοιπές επιπλώσεις (γραφείων, εργαστηρίων, χώρων υποδοχής,
χώρων συγκεντρώσεων κλπ) που εντάσσονται στον κινητό εξοπλισμό και κατά κανόνα δεν
συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργολαβίας κτιριακών έργων.
Οι ανωτέρω κατασκευές μπορεί να είναι επί μέτρω ή τυποποιημένα βιομηχανικής προέλευσης προϊόντα,
από διάφορους τύπους φυσικού ξύλου ή/ και συνθετικής ξυλείας.
Οι διαστάσεις, η διάταξή τους και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους καθορίζονται από τη μελέτη
εξοπλισμού του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
BS 5669

Particleboard. Code of practice for the selection and application of
particleboards for specific purposes

BS 1186

Timber for and workmanship in joinery. Specification for wood trim and
its fixing

BS 1203

Hot-setting phenolic and aminoplastic wood adhesives. Classification
and test method

BS 1204

Specification for type MR phenolic and aminoplastic synthetic resin
adhesives for wood

ΕΛΟΤ ΕΝ EN 438

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting
resins (usually called Laminates) -- Διακοσμητικά ελασματοειδή υψηλής
πίεσης (HPL) - Φύλλα βασισμένα σε θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

5
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ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες[ - Δοκιμή
αντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά κατασκευής - Κριτήρια αποδοχής

Οι σταθερές επιπλώσεις κατασκευάζονται από ποικιλία υλικών με βάση την φυσική ξυλεία, παράγωγα αυτής
ή/ και συνθετικά υλικά. Συνήθως δε χρησιμοποιούνται συνδυασμοί όλων των ανωτέρω υλικών για την
κατασκευή των επί μέρους στοιχείων της σταθερής επίπλωσης.
Τα υλικά εμφανίζουν ευρεία διακύμανση ως προς τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα, την αντοχή στο χρόνο,
αλλά και το κόστος. Οι απαιτήσεις για την χρησιμοποιούμενη ξυλεία καθορίζονται στη μελέτη του έργου.
Παρατίθενται στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία συνήθων υλικών και οι απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν κατά περίπτωση (ελάχιστες απαιτήσεις, κριτήρια αποδοχής).

4.1

Ξυλεία

Ομοιομορφία υλικού
Οι κατασκευές που παραδίδονται με διαφανείς επιστρώσεις (βερνίκια) θα αποτελούνται στο σύνολό τους
από τον αυτό τύπο ξυλείας. Διαφορετικοί τύποι ξυλείας επιτρέπονται μόνο στις κατασκευές που προβλέπεται
να στοκαρισθούν και να βαφούν.
Περιεχόμενη υγρασία
Η αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία οδηγεί σε παραμορφώσεις της κατασκευής (σκέβρωμα). Για τον λόγο
αυτό η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει ξηρανθεί είτε στον αέρα είτε με κατάλληλη θέρμανση
σε κλίβανο. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα μέγιστα αποδεκτά ποσοστά υγρασίας για διάφορους
τύπους ξυλείας.

6
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Πίνακας 1 – Μέγιστα αποδεκτά ποσοστά υγρασίας για διάφορους τύπους ξυλείας
ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κωνοφόρα
Φυλλοβόλα
Τροπικά

ΧΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Εξωτερική

15%

Εσωτερική

12%

Εξωτερική

12%

Εσωτερική

10%

Εξωτερική

12%

Εσωτερική

10%

Ρόζοι
Στα στοιχεία των κατασκευών που πρόκειται να βερνικωθούν επιτρέπονται μόνον ενδιάμεσοι νωποί ρόζοι
ενσωματωμένοι συμπαγώς στο ξύλο, με διάμετρο έως 6 mm και σε πυκνότητα έως δύο ανά μέτρο μήκους
του στοιχείου.
Στα στοιχεία που προβλέπεται να χρωματιστούν επιτρέπεται να υπάρχουν ρόζοι, με την προϋπόθεση η
τελική επιφάνεια να μην φέρει ίχνη τους (επαρκές στοκάρισμα).
Θύλακες με ρετσίνι, σομφό ξύλο, λειψάδες, εμφανής εντεριώνη
Μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνον σε αφανής επιφάνειες (εσωτερικά στοιχεία) με την προϋπόθεση ότι θα
γίνει σχετική επεξεργασία (ξύσιμο, εμποτισμός, στοκάρισμα) και θα ακολουθήσει αδιαφανής βαφή.
Προσβολές μυκήτων ή εντόμων
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).
Στρεβλώσεις
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).

4.2

Κόντρα πλακέ (Plywood)

Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και το νερό (WBP), κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους.
β) Ανθεκτικά στην υγρασία (MS), κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και χώρους με αυξημένη υγρασία.
γ) Συνήθη (ΙΝΤ), κατάλληλα μόνο για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
Απαιτήσεις επιφανειακού τελειώματος:
α) Εμφανής πλευρά χωρίς κανένα ελάττωμα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα), για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βερνικωθούν.
β) Εμφανής πλευρά με διορθωμένα ελαττώματα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα), για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βαφούν.
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Πηχόπλακες (Πλακάζ – Blockboards)

Σύνθετες διατομές αποτελούμενες εξωτερικά από κόντρα πλακέ των τριών φύλλων πάχους 3,0 mm (και στις
δύο πλευρές) και εσωτερικά από λωρίδες ξυλείας συγκολλημένες εν θερμώ σε ξυλουργική πρέσα με κόλλες
ανθυγρού τύπου.
Σύνηθες πάχος σύνθετου φύλλου (πλάκας) 19 mm.
Οι επιφάνειες θα είναι χωρίς ελαττώματα όταν οι πλάκες χρησιμοποιούνται σε στοιχεία που προβλέπεται να
βερνικωθούν. Όταν προβλέπεται χρωματισμός τυχόν ελαττώματα θα στοκάρονται.

4.4

Μοριοσανίδες ( Chipboards, Νοβοπάν)

Οι μοριοσανίδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον σε στοιχεία κατασκευών εσωτερικού χώρου.
Το ειδικό βάρος τους θα είναι τουλάχιστον 500 kg/m3 και το πάχος τους τουλάχιστον 8 mm.
Η επιφάνειά τους θα είναι λεία (συγκέντρωση λεπτών διαβαθμισμένων "μορίων" στην επιφάνεια) και το
συγκολλητικό μέσο ανθεκτικό στην υγρασία (τύπος WBP κατά BS 5669 ή ισοδύναμος).
Οι μοριοσανίδες μπορούν να φέρουν επιστρώσεις στην μία ή/ και τις δύο πλευρές διαμορφωμένες στο
εργοστάσιο:
-

καπλαμάδες διαφόρων τύπων.

-

φύλλο μελαμίνης (διάφορες αποχρώσεις).

-

επίστρωση συνθετικών ρητινών (διάφορες αποχρώσεις).

4.5

Ινοσανίδες (Fibreboard)

Οι ινοσανίδες είναι κατάλληλες μόνον για κατασκευές εσωτερικών χώρων. Αποτελούνται από λεπτές ίνες
ξύλου συγκολλημένες εν θερμώ υπό πίεση με κόλλες βάσεως φορμαλδεΰδης.
Διακρίνονται σε ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (MDF), από 550 έως 800 kg/m3 και ινοσανίδες υψηλής
πυκνότητας (HDF), από 800 έως 1300 kg/m3. Συνήθως χρησιμοποιούνται ινοσανίδες MDF (medium density
fiberboards).

4.6

Καπλαμάδες

Θα είναι ελάχιστου πάχους 0,6 mm.

4.7

Σκληρά φαινοπλαστικά φύλλα (Formica)

Θα είναι ελάχιστου πάχους 1 mm, με κατάλληλο υπόστρωμα για την συγκόλλησή τους επί του υποκείμενου
φύλλου. Τα φαινοπλαστικά φύλλα θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 438-2.

4.8

Συνδετικά μέσα

Χρησιμοποιούνται συνήθως τα ακόλουθα συνδετικά μέσα:
-

-

8

Καρφιά με διαμόρφωση και μέγεθος ανάλογα του πάχους των στοιχείων κατασκευής. Για κατασκευές
στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.
Ξυλόβιδες και βίδες κατάλληλες για μοριοσανίδες και ινοσανίδες, μεγέθους ανάλογου του πάχους του
στοιχείου. Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ ή
να αποτελούνται από φωσφορούχο ορείχαλκο.
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Δίχαλα μηχανής (staples) επιτρέπονται μόνον για πρόχειρη στερέωση κομματιών πριν από το
πρεσάρισμα.
Ξυλουργικές κόλλες σύμφωνα με τα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204. Για κατασκευές στο
εξωτερικό του κτιρίου, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και το νερό (WBP) λ.χ. με
βασικά συστατικά ρεζορσινόλη-φορμαλδεΰδη ή φαινόλη-φορμαλδεΰδη. Για κατασκευές στο εσωτερικό
του κτιρίου με υγρασία, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στην υγρασία (MR), π.χ. ουρίας-φορμαλδεΰδης ή
μελαμίνης-φορμαλδεΰδης.

Τα μεταλλικά στηρίγματα και ειδικά τεμάχια θα είναι:
-

4.9

γαλβανισμένα εν θερμώ, ελάχιστου πάχους 2 mm, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης.
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα στήριξης, ανθεκτικά στην σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη
βίδα ή βιδωτό παξιμάδι ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Τα βύσματα θα προέρχονται από
κατασκευαστικό οίκο με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9002 παραγωγική διαδικασία.

Ελαστικά παρεμβλήματα

Τα παρεμβλήματα απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων, θα είναι βιομηχανικής προέλευσης, από μαλακό
PVC ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer: συνθετικό ελαστικό).

5

Μέθοδος κατασκευής / εγκατάστασης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Καθορισμός ποιοτικών απαιτήσεων υλικών κατασκευής

Όλα τα υλικά κατασκευής των εντοιχισμένων/ σταθερών επιπλώσεων θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη του έργου και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
-

-

-

-

5.2

Ξυλεία: καθορισμός τύπου και είδους ξυλείας καθώς και χώρας προέλευσης.
Κόντρα πλακέ: καθορισμός πάχους, αριθμού φύλλων, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας
επιφανειών.
Πηχόπλακες: καθορισμός πάχους και ποιότητας επιφανειών.
Μοριοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας/ τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.
Ινοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, κατηγορίας (MDF ή HDF) και ποιότητας/ τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.
Καπλαμάδες: καθορισμός πάχους, τύπου ξυλείας και χώρας προέλευσης.
Φαινοπλαστικά φύλλα: καθορισμός υφής, πάχους, χρώματος, παραγωγή/ πιστοποιητικά σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 438.

Παραλαβή - έλεγχος και αποδοχή των υλικών / στοιχείων κατασκευών

Τα προσκομιζόμενα υλικά ή/ και στοιχεία των κατασκευών θα ελέγχονται, προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις
συμβατικές απαιτήσεις και τότε μόνο θα γίνονται αποδεκτά προς ενσωμάτωση/ συναρμολόγηση/
τοποθέτηση.

9

31920

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00:2009

5.3

©

ΕΛΟΤ

Αποθήκευση των υλικών

Με την παραλαβή τους στο εργοτάξιο τα υλικά ή έτοιμα στοιχεία της σταθερής επίπλωσης θα
αποθηκεύονται, μέχρι την ενσωμάτωση/ συναρμολόγησή τους σε χώρους προστατευμένους, με υγρασία
που δεν θα υπερβαίνει το 70%.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα θα φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να
ενσωματωθούν στις κατασκευές.
Τα έτοιμα στοιχεία των κατασκευών (ράφια, πόρτες, πάγκοι κ.λπ.) θα φέρουν προστατευτικό περιτύλιγμα
από χαρτόνι, χαρτί οντουλέ ή πλαστικά φύλλα με αεροκυψέλες για την προστασία τους από εκδορές ή
χτυπήματα.
Στοιχεία κατασκευών ή υλικά που υφίστανται φθορά κατά την αποθήκευση και τους κάθε είδους χειρισμούς
τους και πλάγιες μεταφορές εντός του εργοταξίου δεν θα γίνονται αποδεκτά προς χρήση/ τοποθέτηση και θα
αντικαθίστανται με επιβάρυνση του Αναδόχου.

5.4
-

-

-

-

-

5.5

Κατασκευή - Τοποθέτηση
Τα στοιχεία των εντοιχισμένων/ σταθερών επιπλώσεων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή. Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης από
ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση έμπειρου τεχνικού του.
Το συνεργείο συναρμολόγησης/ τοποθέτησης θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία χειρός,
ηλεκτροεργαλεία και βοηθητικό εξοπλισμό για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Το προσωπικό του συνεργείου θα συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής του
εργοταξίου και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που
προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου.
Ο επί τόπου τεχνικός υπεύθυνος του κατασκευαστή θα συμμορφώνεται προς τις εντολές της
Επίβλεψης.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την τοποθέτηση δείγματος πλήρους τυπικού στοιχείου της
εντοιχιζόμενης/ σταθερής επίπλωσης προς έλεγχο και αξιολόγηση και στη συνέχεια να δώσει εντολή
για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών

Τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία, όπως κάσες, ψευτόκασες, σταθερά πλαίσια, θα
τοποθετούνται συγχρόνως με την εκτέλεση των εργασιών αυτών για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης και
συναρμογής τους.
Τα κινητά μέρη και τα στοιχεία των τελειωμάτων θα τοποθετούνται με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης
επιχρισμάτων, χυτών δαπέδων, επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα κλπ. και αφού
έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί των τοίχων και έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες των κτιρίων. Εάν
προβλέπεται η εκ των υστέρων εκτέλεση εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις τελικές
επιφάνειες, όλες οι εκτιθέμενες επιφάνειες θα επικαλύπτονται με προστατευτικά φύλλα από χαρτί ή
πλαστικό.
Πριν από την τοποθέτηση/ εγκατάσταση των κατασκευών θα ελέγχεται επισταμένως εάν έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας στις επιφάνειες που πρόκειται να
καλυφθούν από τις ξυλουργικές κατασκευές.

5.6

Κατασκευαστικές απαιτήσεις - Ανοχές

5.6.1 Γενικά
Οι ανοχές διαστάσεων καθορίζονται σε ±0,5 mm εν σχέσει με τις διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών.
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Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα των επί μέρους στοιχείων κλπ. θα γίνεται με κατάλληλα
ξυλουργικά μηχανήματα, ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται στα σχέδια, χωρίς
ελαττώματα. Οι οπές, τόρμοι, εντορμίες και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (και
όχι με το χέρι). Οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται θα περνούν με ακρίβεια και κάθετα στις
επιφάνειες.
Οι κόλλες θα εφαρμόζονται με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους και
τυχόν υπερχειλίσεις θα καθαρίζονται εγκαίρως.
Οι τελικές επιφάνειες των στοιχείων θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα (ίχνη από
γυαλοχάρτισμα, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που μπορεί να αφήσουν ίχνη μετά την εφαρμογή του
προβλεπόμενου τελειώματος (βερνίκωμα, χρωματισμός κλπ.).
Οι ακμές των ευπαθών υλικών και εκείνων που το τελείωμά τους είναι ευτελές εκ κατασκευής (π.χ.
μοριοσανίδες) θα εγκιβωτίζονται σε πατούρες ή θα καλύπτονται με συγκόλληση λωρίδων από φυσικό ξύλο
(πηχάκια) ή θερμοκόλληση πλαστικών ταινιών ελάχιστου πάχους 2,0 mm.
Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δε θα καρφώνονται ή θα βιδώνονται απ’ ευθείας, αλλά αφού προηγουμένως
διανοιχθεί οπή με δράπανο.
Πριν από την οριστικοποίηση των συνδέσεων ή στηρίξεων (τελική σύσφιξη) θα ευθυγραμμίζονται και θα
«αλφαδιάζονται» όλα τα στοιχεία της κατασκευής.
Στην περίπτωση τοποθέτησης εντοιχισμένων ερμαρίων με "πλάτη" σε χώρους με αυξημένη υγρασία, ο
καλυπτόμενος τοίχος θα παραδίδεται επιχρισμένος με τσιμεντοκονίαμα (συνιστάται η προσθήκη πολυμερών
προσθέτων), εάν δεν προβλέπεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια.
5.6.2 Κάσες και σταθερά πλαίσια
Οι κάσες και τα σταθερά πλαίσια θα στερεώνονται με τρία (3) στηρίγματα ανά ορθοστάτη, κατασκευασμένα
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα, ενδεικτικών διαστάσεων 2x30 mm. Ο κορμός των ελασμάτων θα
βιδώνεται με δύο γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην κάσα ή το πλαίσιο και η προεξοχή τους θα πακτώνεται με
τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές ανοιγμένες στην τοιχοποιία.
Στις περιπτώσεις ερμαρίων με περισσότερα του ενός φύλλα, θα τοποθετούνται στηρίγματα και στο
πανωκάσι (τουλάχιστον ένα στο μέσον).
Μέχρι την πήξη του κονιάματος πάκτωσης των στηριγμάτων στις φωλιές, οι κάσσες και τα πλαίσια θα
παραμένουν σταθεροποιημένα με συνδέσμους ακαμψίας.
Ο αρμός μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας θα σφραγίζεται επιμελώς με εισπίεση αφρώδους πολυουρεθάνης ή
άλλο υλικό πληρώσεως της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Μετά την στερεοποίηση του υλικού πλήρωσης θα
αποκόπτονται τυχόν υπερχειλίσεις και ο σφραγισμένος αρμός θα καλύπτεται με το επίχρισμα του τοίχου.
Τυχόν προβλεπόμενα αρμοκάλυπτρα (περβάζια) θα εφαρμόζονται αφού στεγνώσουν πλήρως τα
επιχρίσματα.
Με την ολοκλήρωση της πήξης, το επίχρισμα καλύπτεται με επίπεδο ξύλινο αρμοκάλυπτρο (περβάζι) από
ξύλο 12x50 mm καρφωτό ανά 400 mm περίπου στην κάσα από όλες τις πλευρές ή από ημικυκλικό
αρμοκάλυπτρο 25x25 mm (γωνιακός αρμός).
Οι κάσσες και τα σταθερά πλαίσια θα φέρουν προδιαμορφωμένες (στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή)
υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς και λοιπών εξαρτημάτων. Απαγορεύεται η διάνοιξη των εγκοπών/
υποδοχών επί τόπου του έργου.
5.6.3 Φύλλα
Οι κάσσες, τα πλαίσια και τα αντίστοιχα φύλλα θα φέρουν κατάλληλη σήμανση ώστε να μπορούν να
αντιστοιχηθούν μονοσήμαντα. Τα φύλλα θα τοποθετούνται αφού δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας και θα
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ρυθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες ανοχές του κατασκευαστή και να λειτουργούν
ανεμπόδιστα και αθόρυβα.
5.6.4 Παρεμβύσματα στεγανότητας και απόσβεσης κρούσεων
Τα προβλεπόμενα παρεμβύσματα στεγανότητας (τσιμούχες, λάστιχα), εφ’ όσον προβλέπονται θα
τοποθετούνται στις υποδοχές τους μετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως χρωματισμών και αφού έχουν
στεγνώσει τελείως τα χρώματα. Οι υποδοχές τους θα καθαρίζονται επιμελώς από τυχόν ίχνη χρωματισμού ή
άλλων ρύπων.
Στις γωνίες και στις θέσεις ματίσεων τα παρεμβύσματα θα "μισοκόβονται" (κατά μήκος τομή στο ήμισυ του
πάχους) και θα συγκολλούνται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχειά τους και να επιτυγχάνεται η
προβλεπόμενη στεγανότητα.
5.6.5 Μηχανισμοί λειτουργίας - πλάκες προστασίας
Θα τοποθετούνται τελευταίοι, αφού έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, στερέωση και ρύθμιση όλων των
υπολοίπων στοιχείων, ώστε να ρυθμιστούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών τους.

5.7

Λειτουργικές απαιτήσεις

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή/ και την Τεχνική Περιγραφή των
εργασιών έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
5.7.1 Ερμάρια χωρίς κουτί (μόνον με πόρτες, ανοικτά ερμάρια)
-

-

-

-

Η συνολική επιφάνεια του ερμαρίου θα διαιρείται έτσι ώστε το μέγιστο πλάτος του φύλλου να μην
υπερβαίνει τα 0,60 m ενώ το μέγιστο ύψος να μην υπερβαίνει τα 2,15 m.
Ο σκελετός (κάσσα) θα είναι διαστάσεων 45x65 mm χωρίς πατούρες, με μέλη συνδεδεμένα με
κανονικές ξυλοσυνδέσεις και κόλλα.
Τα φύλλα θα αντιστοιχούν στις διαστάσεις του σκελετού προσαυξημένες κατά 6 mm περιμετρικά ώστε
να εφάπτονται στην κάσσα.
Τα φύλλα μπορούν, εναλλακτικά, να είναι διαμορφωμένα ως εξής:
α) Από πηχόπλακες με περιμετρική επένδυση από φυσικό ξύλο διαστάσεων 20x20 mm, χωρίς
πατούρα.
β) Από μοριοσανίδες ελάχιστου πάχους 16 mm και λοιπών χαρακτηριστικών όπως οι πηχόπλακες. Οι
μοριοσανίδες μπορεί να είναι επενδεδυμένες με καπλαμά ή μελαμίνη ή να είναι βαμμένες στο
εργοστάσιο και στις δύο πλευρές με την ίδια επένδυση ή διαφορετικά μέσα-έξω.
Εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν επενδύσεις με μελαμίνη ή formica, επιτρέπεται περιμετρικά η
τοποθέτηση με θερμοκόλληση ειδικού καλύμματος PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm.
γ) Από ινοσανίδες MDF ελάχιστου πάχους 16 mm (επίπεδες) ή 19 mm (εγχάρακτες μόνον στην όψη).
Δεν απαιτείται περιμετρική επένδυση με πηχάκια. Κατά τα λοιπά όπως στην παραπάνω
παράγραφο (β).
δ) Πρεσσαριστά φύλλα, ελάχιστου πάχους 30 mm, συγκολλημένα με κόλλα ανθεκτική στην υγρασία
(MR = moisture resistant), με πλαίσιο από ξυλεία διατομής 20x70 m, πλήρωση με κυψέλες
πεπιεσμένου χαρτιού ή με εσωτερικό σκελετό από πηχάκια 20x20 mm και επένδυση αμφίπλευρη
με κόντρα πλακέ πάχους 5 mm.
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Όταν το φύλλο προβλέπεται να παραδοθεί βερνικωμένο θα φέρει και περιμετρική επένδυση όμοια
με του καπλαμά των επιφανειών. Γενικώς τα φύλλα θα φέρουν πατούρα 13x20 mm και θα είναι
εφοδιασμένη με ελατηριωτούς στροφείς.
ε) Περαστά ελάχιστου πάχους 35 mm, με πλαίσιο από φυσικό ξύλο 35x70 mm (διαμορφωμένο με
ξυλοσύνδεση και σφήνες), περιμετρική πατούρα διαστάσεων 13x25 mm και πατούρα υποδοχής
ταμπλά διαστάσεων 15x25 mm.
Οι ταμπλάδες θα είναι διαμορφωμένοι (εναλλακτικά) ως εξής:
-

-

-

Από κόντρα πλακέ μονού αριθμού φύλλων πάχους 9 mm, ποιότητας "χωρίς ελαττώματα" για
επικάλυψη με βερνίκι ή με "διορθωμένα ελαττώματα" για χρωματισμό.
Από μοριοσανίδα με επένδυση καπλαμά ή μελαμίνη ή λακαρισμένη και από τις δύο πλευρές
(στο εργοστάσιο), ελάχιστου πάχους 12 mm.
Από ινοσανίδα MDF πάχους 19 mm επίπεδη ή εγχάρακτη από την μία πλευρά.
Από τεμάχια φυσικού ξύλου πάχους 12 mm συνδεδεμένα μεταξύ τους με τόρμους (finger joints)
και κόλλα ανθεκτική στην υγρασία (MR).

5.7.2 Ερμάρια με κουτί (κλειστού τύπου)
Θα αποτελούνται από πλήρες κλειστό κουτί με ή χωρίς πόδια και θα εδράζονται στο δάπεδο ή θα
αναρτώνται από δομικά στοιχεία (επαρκούς αντοχής για την ανάληψη του φορτίου).
α)

Κουτί (σταθερό περίβλημα)

Το κουτί θα αποτελείται από μοριοσανίδες επενδεδυμένες αμφίπλευρα στο εργοστάσιο με μελαμίνη,
ελάχιστου συνολικού πάχους 16 mm. Οι εμφανείς τομές θα επενδύονται υποχρεωτικά με θερμοκολλημένη
ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm.
Οι συνδέσεις οριζοντίων και κατακόρυφων στοιχείων (πετασμάτων) θα γίνονται κατ’ ορθή γωνία (ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρης επαφή των συνδεομένων τεμαχίων), με ξυλουργική κόλλα και ξυλόβιδες ανά
τουλάχιστον 150 mm.
Τα κατακόρυφα διαχωριστικά πετάσματα του κουτιού θα φέρουν ενισχύσεις στις θέσεις εφαρμογής διπλών
μεντεσέδων (ένας για κάθε φύλλο), οι οποίες θα έχουν επιμελημένα περιμετρικά τελειώματα (π.χ. με
θερμοκολλητή ταινία PVC) ή θα αποτελούνται από τεμάχια MDF βαμμένα στην κατάλληλη απόχρωση.
Η "πλάτη" θα αποτελείται από μοριοσανίδα επενδεδυμένη τουλάχιστον στην εσωτερική πλευρά (ή και
αμφίπλευρα εάν είναι εμφανής) ελαχίστου πάχους 9 mm, τοποθετημένη σε κατάλληλα διαμορφωμένη
πατούρα (χωνευτή) με κόλλα και ξυλόβιδες.
β)

Φύλλα

Ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις της § 3.7.1.
5.7.3 Ερμάρια με συρόμενα φύλλα
Η εμπρόσθια όψη του ερμαρίου, όσον αφορά τις επικαλύψεις του πλαισίου και τις ανοχές θα διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § 3.7.1.
α)

Πλαίσιο (κάσα)

Το πλαίσιο θα είναι διατομής 55xΑ mm (όπου Α = δύο πάχη φύλλων + 50 mm) και όχι μικρότερο από
55x75 mm, και θα φέρει διπλή εγκοπή (γκινισιά) πλάτους όσο το πάχος του φύλλου συν 3 mm και βάθους 13
mm στα μπόϊα άνω και 8 mm στα μπόϊα κάτω. Ο πυθμένας των κάτω γκινησιών (οδηγός) θα επιστρώνεται
με ταινία σκληρού PVC ή προβαμμένου αλουμινίου πάχους 2 mm.
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Φύλλα

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην § 3.7.1.
Τα φύλλα αντί μεντεσέδων θα φέρουν τροχίσκους (ράουλα) κύλισης στην κάτω παρειά, τουλάχιστον δύο
τεμάχια τοποθετημένα σε απόσταση 70 mm από το άκρο του φύλλου (χωνευτά). Τα ράουλα θα είναι
τοποθετημένα σε εγκοπή διαμορφωμένη με κατάλληλο κοπτικό μηχάνημα.
5.7.4 Συρτάρια
Από φυσικό ξύλο
Θα αποτελούνται από πλήρες πλαίσιο φυσικού ξύλου, πάχους τουλάχιστον 15 mm διαμορφωμένο με
ξυλοσυνδέσεις. Ο πυθμένας θα είναι από κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 5 mm και θα εφαρμόζει σε
εγκοπές (γκινησιές) διατομής 5x5 mm στα πλαϊνά και την όψη (συρταρωτός). Στην πίσω πλευρά θα
στερεώνεται με τρία τουλάχιστον καρφιά.
Συρτάρια πλάτους ή μήκους μεγαλυτέρου των 0,60 m θα φέρουν ενίσχυση κάτω από τον πυθμένα (πάτο)
από πήχη διατομής 15x30 mm, στερεωμένο κατά την εκάστοτε μικρότερη διάσταση.
Ο οδηγός των συρταριών θα αποτελείται από σκληρό ξύλο, διατομής 10x15 mm, καρφωμένο και κολλημένο
στα πλαϊνά του φορέα των συρταριών, σε απόσταση 30 mm από την όψη. Πλευρικά τα συρτάρια θα φέρουν
επιμήκη εγκοπή (γκινησιά) στο μέσο του ύψους, διατομής 11x10 mm.
Το διάκενο μεταξύ του συρταριού και του φορέα δεν θα υπερβαίνει τα 5 ± 0,5 mm.
Στην όψη των συρταριών τα διάκενα μεταξύ φορέα συρταριών ή μεταξύ διπλανών συρταριών δεν θα
υπερβαίνει τα 2 ± 0,5 mm.
Εναλλακτικά, ο οδηγός των συρταριών μπορεί να είναι μεταλλικός, βιομηχανικής προέλευσης. Οι μεταλλικοί
οδηγοί θα βιδώνονται στο κάτω μέρος των πλευρικών τοιχωμάτων του συρταριού και στις εσωτερικές
πλευρές του φορέα (κουτιού).
Τα συρτάρια γενικώς θα παραδίδονται με χειρολαβή.
Από μοριοσανίδες
Η μοριοσανίδα θα είναι επενδεδυμένη περιμετρικά με μελαμίνη, το δε συνολικό πάχος θα είναι τουλάχιστον
12 mm. Οι συνδέσεις θα γίνονται με κόλλα ή ειδικές βίδες κατά ορθή γωνία.
Ο πυθμένας και οι οδηγοί θα διαμορφώνονται όπως στην περίπτωση των συρταριών από φυσικό ξύλο.
5.7.5 Ράφια
Ράφια ανοίγματος έως 600 mm μπορούν να διαμορφώνονται από αντικολλητή ξυλεία πάχους τουλάχιστον
20 mm, μονοκόμματα κόντρα πλακέ πάχους 19 mm, μοριοσανίδες ελάχιστου πάχους 16 mm (με ή χωρίς
επένδυση) ή ινοσανίδες MDF ελάχιστου πάχους 19 mm.
Σε περίπτωση χρήσης μοριοσανίδων οι περιμετρικές ακμές μοριοσανίδας θα επενδύονται με θερμοκολλητή
ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm ή ξύλινο πηχάκι πάχους 5 mm.
α)

Στήριξη ραφιών σε ερμάρια κλειστού τύπου (με κουτί).

Θα διαθέτουν τέσσερα τουλάχιστον τυποποιημένα αφαιρούμενα μεταλλικά στηρίγματα που θα εφαρμόζονται
εντός οπών στα πλαϊνά, επενδεδυμένων με σκληρό PVC (πλαστικές φωλιές).
Οι ανοχές μεταξύ ραφιών και πλευρικών πετασμάτων (κατακόρυφα στοιχεία του κουτιού) δεν θα
υπερβαίνουν το 0,5 mm.
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Στήριξη ραφιών σε κουτιά χωρίς "πλάτη".

Για εξασφάλιση του απαραμόρφωτου του κουτιού τα ράφια θα είναι εφοδιασμένα με χωνευτά στηρίγματα κλειδιά, τα οποία θα συσφίγγονται με ειδικό κλειδί ή κατσαβίδι.
5.7.6 Επικάλυψη χαμηλών επιδαπέδιων ερμαρίων (επιφάνεια χρήσεως) - πάγκοι
Τα ερμάρια στην περίπτωση αυτή θα φέρουν επικάλυψη με μοριοσανίδα ή MDF ελάχιστου πάχους 30 mm,
επενδεδυμένη σε όλες τις ορατές επιφάνειες με μελαμίνη, καπλαμά ή άλλο συνθετικό υλικό. Το υλικό
επικάλυψης θα συνοδεύεται από εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής.
Η περιμετρική επένδυση του φύλλου επικάλυψης μπορεί να είναι και από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα με
κατάλληλα διαμορφωμένες τις απολήξεις του για την αποφυγή τραυματισμού των χρηστών.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι αποδοχής κατασκευών

Η Υπηρεσία πέραν των ελέγχων εκτέλεσης των εργασιών συναρμολόγησης/ τοποθέτησης των στοιχείων
σταθερής/ εντοιχισμένης επίπλωσης, έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής των
στοιχείων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.
Οι κατασκευές που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή δεν θα γίνονται αποδεκτές στις εξής
περιπτώσεις:
α) Εάν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη όσον αφορά την διάταξη και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των ερμαρίων, συρταριών, πάγκων κλπ.
β) Εάν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των
υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας και την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης.
γ) Εάν δεν πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις των ερμαρίων και των συρταριών όπως καθορίζονται
στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου και της παρούσας προδιαγραφής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα ερμαρίου, συρτάρια, πάγκους
κλπ.) το οποίο εμφανίζει φθορές, χρωματικές αλλοιώσεις ή παραμορφώσεις, καθώς και τους μηχανισμούς
που δεν εμφανίζουν ομαλή λειτουργία.
Οι ανοχές των κατασκευών, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, είναι οι ακόλουθες:
-

Απόκλιση γωνιάσματος πλαισίων ± 1ο (απαιτείται απόλυτη καθετότητα).

-

Ανοχές διαστάσεων κασσών ± 2 ‰.

-

Ανοχές πάχους φύλλων: από  5% ως  10%.

-

Ανοχές διαστάσεων φύλλων r 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.

-

Ανοχές στις διαστάσεις διατομών ξυλείας: r 2 mm.

-

Τα εξαρτήματα πάσης φύσεως θα είναι συμμετρικά και απόλυτα ευθυγραμμισμένα (λ.χ. οι χειρολαβές
δύο γειτονικών φύλλων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες, οι χειρολαβές επαλλήλων συρταριών θα
είναι απόλυτα στοιχισμένες κ.ο.κ.).

-

Ανοχές τυποποιημένων ερμαρίων σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασκευαστών τους.

-

Τα φύλλα θα είναι απολύτως επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.

-

Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος)
με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο 1 mm.
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(απόλυτα ζυγισμένοι και ευθυγραμμισμένοι μεντεσέδες)

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 2 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων
επεξεργασίας ξύλου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από ξυλουργικά μηχανήματα.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
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γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Σε τακτά διαστήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα
καθαρίζονται από κατάλοιπα επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων του και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις
κόλλες, τα βερνίκια και τα χρώματα.
Τα συλλεγόμενα ρινίσματα, πριονίδια, κομμάτια ξύλου, άδεια κουτιά κλπ. απορρίμματα θα συγκεντρώνονται
και θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων
αυτών για την αποφυγή διασκορπισμού τους από τον αέρα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα, βιομηχανικής προέλευσης ή κατασκευαζόμενα επί τόπου του έργου,
επιμετρώνται είτε σε τρέχοντα μέτρα (προκειμένου περί επιμήκων κατασκευών, όπως οι πάγκοι και τά
ράφια), είτε σε τετραγωνικά μέτρα (π.χ. εντοιχισμένες ντουλάπες), είτε ακόμη και σε τεμάχια (π.χ. ερμάρια).
Οι ως άνω κατασκευές νοούνται πλήρεις, με τους πάσης φύσεως μηχανισμούς λειτουργίας τους και
εγκατεστημένες στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις.
Διακρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το υλικό κατασκευής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

17

31928

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Η βαφή των μη επενδεδυμένων επιφανειών των επίπλων (π.χ. με μελαμίνη κλπ συνθετικά φύλλα)
επιμετράται ιδιαιτέρως.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
Concrete painting

Κλάση τιμολόγησης: 8
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1001-00 «Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31931

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Ορισμοί ........................................................................................................................................ 5

3

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής ....................................................................................................... 6

4.1

Υλικά............................................................................................................................................. 6

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών......................................................................... 7

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο ........................................................ 7

5

Μέθοδος κατασκευής.................................................................................................................. 8

5.1

Συνεργείο ..................................................................................................................................... 8

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών ......................................................................................................... 8

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή.................................................................................................... 8

5.4

Συντονισμός ................................................................................................................................ 9

5.5

Γενικές επιλογές.......................................................................................................................... 9

5.6

Προετοιμασία ..............................................................................................................................9

5.7

Εφαρμογή .................................................................................................................................. 11

5.8

Προφυλάξεις - Προστασία ........................................................................................................ 14

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας ................................................................... 14

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος.................................................................................................. 14

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ....................... 15

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 15

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 15

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών.............................................................................. 15

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ............................................................................................................................................... 17
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...............................................................................................................................................19

3

31932

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας υλικών
και των κανόνων έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων ή άχρωμων επιφανειακών
επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο με τυποποιημένα βιομηχανικώς
παραγόμενα οργανικά υλικά με σκοπό την προστασία, το τελείωμα και την διακόσμησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις με οργανικά υλικά
που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιολισθητικά
αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξημένη αντοχή σε χημικές δράσεις κλπ.

2

Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 924

Paints and varnishes - Thick plastic wall coatings -- Χρώματα και βερνίκια Ανάγλυφα επιχρίσματα τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ)

ΕΛΟΤ 884-1

Paints of organic solvent type for exterior walls - Part 1: Whites -- Χρώματα
οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 1: Λευκά

ΕΛΟΤ 884-2

Solvent type paints for exterior masonry - Part 2: Tins deep tone paints -Χρώματα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 2: Διάφορες
αποχρώσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

1 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1

Υλικά

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
-

-

-

Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για σκυροδέματα σε επαφή με το
έδαφος, το νερό και την υγρασία.
Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ 924) ή διαλύτες
(ΕΛΟΤ 884-1 και ΕΛΟΤ 884-2) και πιγμέντα για βάση (αστάρωμα), ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις,
ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωμα), οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις χρωματισμού και
διακόσμησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού των επιφανειών από σκυρόδεμα που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα πάχη επίστρωσης
και θα παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη προστασία των κατασκευών.

Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν
συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

6

-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο,

-

τους διαλύτες με τους οποίους θα καθαρίζεται το δέρμα των βαφέων, τα εργαλεία και οι κατασκευές,

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής του υλικού,

-

τον κωδικό χρωματολογίου του παραγώγου κατά RAL,

-

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ, ανάγλυφο κλπ.)

-

δείγματα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την
Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με ετικέτες
στις οποίες θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-

το όνομα του κατασκευαστή,

-

η εμπορική ονομασία του προϊόντος,

-

το είδος και την ποσότητα του υλικού,

-

η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται και

-

στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

Τα προϊόντα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από τα οποία θα προκύπτει
η συμμόρφωσή τους με τα κατά περίπτωση ισχύοντα πρότυπα (EN,ISO) καθώς και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.
Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου και το
πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Η μη συμμόρφωση των υλικών με τα ανωτέρω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν εκπληρούν τις
απαιτήσεις της ως άνω & 4.1, και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, μόνον δε τότε
θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια ελέγχων σε πιστοποιημένο εργαστήριο
αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τα ισχύοντα πρότυπα κατά
περίπτωση και τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος.
Η ανάλωσή τους θα γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.
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Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων χρωματισμού και διακόσμησης
σκυροδεμάτων θα εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού
που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Το συνεργείο κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει:
α) Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και επίστρωσης,
χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) Να διατηρεί τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις
του χωρίς καθυστέρηση.
δ) Να συμμορφώνεται με τις εντολές του επιβλέποντα.
ε) Αν δεν ορισθεί από την Επίβλεψη να κατασκευάσει δείγματα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη.
Αν δεν ορισθεί διαφορετικά από την Επίβλεψη θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος
σε τσιμεντοσανίδα επιφάνειας 200x300 mm, πάχους τουλάχιστον 9,5 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες θα αρχίζουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αυτοτελών τμημάτων του έργου και
οπωσδήποτε εφ’ όσον οι επιφάνειες από σκυρόδεμα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές και έχουν
αποβάλλει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την περιεχόμενη σ’ αυτά υγρασία και τουλάχιστον 28 ημέρες μετά
την σκυροδέτησή τους. Είναι δυνατό η προετοιμασία, το αστάρωμα και οι τελικές στρώσεις να εκτελεστούν
διαδοχικά χωρίς διακοπή.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος που θα υποστούν τις ακόλουθες επεξεργασίες:
α) Προστασία με υλικά ασφαλτικής βάσης
β) Προστασία με επίστρωση βάσης (αστάρι)
γ) Προστασία και τελικό χρωματισμό-διακόσμηση με τον προβλεπόμενο τύπο τελειώματος, τις
προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες. Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστούν επίσης τα
σημεία αλλαγής και όλες οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγματα ή κατάλληλη επισήμανση στα οικοδομικά στοιχεία από
σκυρόδεμα και επιπρόσθετα αν απαιτείται σε αντίγραφα σχεδίων της μελέτης που θα υπογράφονται από τον
Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον
Επιβλέποντα Μηχανικό.

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

5.4

31937

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του Αναδόχου.
Πριν από την έναρξη εφαρμογής των επιστρώσεων στα στοιχεία από σκυρόδεμα θα έχουν ενσωματωθεί
όλες οι προβλεπόμενες κατασκευές π.χ. πλαίσια κουφωμάτων, φωτιστικά σώματα κλπ, θα έχουν
ολοκληρωθεί οι σφραγίσεις των αρμών διαστολής και οι υποδομές τοποθέτησης αρμοκαλύπτρων,
νεροχυτών, στέψεων στηθαίων κλπ.

5.5

Γενικές επιλογές

5.5.1 Αντοχή στο χρόνο
Τα συστήματα προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης επιφανειών από σκυρόδεμα, πριν εφαρμοστούν
θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στην αλκαλική αντίδραση των σκυροδεμάτων. Ανάλογα με την αντοχή τους
στον χρόνο κατατάσσονται ως εξής:
-

-

Μεγάλης αντοχής «Η» 15 χρόνια και πάνω.
Εφαρμογή στα στοιχεία όψης του κτιρίου και ιδιαίτερα σε όσα δεν είναι προσπελάσιμα χωρίς κατασκευή
σκαλωσιάς.
Μέση αντοχή «Μ» 5 έως 10 χρόνια, σε εξωτερικά στοιχεία προσπελάσιμα χωρίς σκαλωσιά και σε
στοιχεία στο εσωτερικό του κτιρίου.

5.5.2 Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες
Πριν εφαρμοσθούν τα συστήματα προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης των εξωτερικών
(εκτεθειμένων) επιφανειών σκυροδέματος, θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις επικρατούσες συνθήκες του
περιβάλλοντος.
5.5.3 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς μεμβράνης επίστρωσης
-

Στο εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm

-

Στο εξωτερικό του κτιρίου σε καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Σε παραθαλάσσιες ζώνες 200 μm

-

Σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

Σε επαφή με διαβρωτικά υγρά 300 μm (εσωτερικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος βιομηχανικών
κτιρίων).
5.5.4 Αναπνέουσα επίστρωση
Το σύστημα επίστρωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων από σκυρόδεμα που περιβάλλουν κλειστούς
χώρους, πρέπει να επιτρέπει την διαπνοή του στοιχείου έτσι, ώστε τυχόν συγκεντρούμενη στο στοιχείο
υγρασία να εκτονώνεται στον εξωτερικό χώρο και να μην εγκλωβίζεται στο σκυρόδεμα.

5.6

Προετοιμασία

5.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών
Εάν οι εργασίες αφορούν το εσωτερικό του κτιρίου θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός,
θερμοκρασία και υγρασία που απαιτούνται (βλ. πιο κάτω) που θα αποκλείουν την συμπύκνωση υδρατμών
στις επιφάνειες από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
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Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακριά από το
εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή όμβριων του έργου
απαγορεύεται.
Θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι
ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφορες ήδη έτοιμες επιστρώσεις και οι
λοιπές γειτονικές κατασκευές.
5.6.2 Γειτονικές επιφάνειες – Κατασκευές και εξοπλισμός στα σκυροδέματα
Όλες οι γειτονικές επιφάνειες (επιφάνειες διαφορετικών τελειωμάτων) θα προστατευτούν με κατάλληλα
καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτί-χαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή
κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν πρόσθετες κατασκευές και εξοπλισμός (π.χ.
φωτιστικά, στόμια, αρμοκάλυπτρα κλπ. στοιχεία) που είναι ενσωματωμένα στα σκυροδέματα και θα
υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι ήδη τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση).
5.6.3 Επιφάνειες σκυροδεμάτων
α. Οι επιφάνειες των εμφανών σκυροδεμάτων, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-04-00.
Οι επιφάνειες θα επιθεωρούνται πριν από την έναρξη των χρωματισμών και τυχόν ελαττώματα θα
αντικαθίστανται σύμφωνα με την ως άνω προδιαγραφή ή /και τις εντολές της Επίβλεψης.
Οι τελικές αποδεκτές επιφάνειες θα καθαρίζονται από εξοχές και ξεχειλίσματα του τσιμέντου, σκόνες,
πιτσιλίσματα από κονιάματα, λεκέδες από αποκολλητικά ξυλοτύπων, λάδια και άλλους ρύπους που έχουν
επικαθίσει σ’ αυτές κατά την πρόοδο του έργου.
Οι καθαρισμοί θα εκτελούνται με την σπάτουλα, χειροκίνητες ή μηχανικές βούρτσες, ηλεκτροκίνητο τροχό και
θα πλένονται με νερό.
β. Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα που θα καλυφθούν από χώμα ή άλλα υλικά, θα επιθεωρούνται και θα
εξομαλύνονται με αποκοπή των εξοχών, όλων των σαθρών τμημάτων και αφαίρεση τυχόν κομματιών
ξυλότυπου που παρέμειναν ενσωματωμένα μετά το ξεκαλούπωμα.
Σύρματα, φουρκέτες, καθώς και ράβδοι οπλισμού εξέχουν χωρίς λόγο, θα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 30
mm από το νοητό επίπεδο της επιφάνειας. Οι αρμοί εργασίας θα καθαρίζονται επίσης σε βάθος τουλάχιστον
30 mm από το νοητό επίπεδο της επιφάνειας.
Οι δημιουργούμενες εσοχές, καθώς και όσες υπάρχουν στο σκυρόδεμα θα υγραίνονται και στη συνέχεια θα
γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα 1:3 με μεσόκοκκη (0/3) άμμο λατομείου στο οποίο θα έχει προστεθεί
συγκολλητικό και αντισυρρικνωτικό πρόσθετο.
Το τσιμεντοκονίαμα θα πιέζεται με το μυστρί, ώστε να γεμίσει τελείως τις κοιλότητες.
Τέλος θα αφαιρούνται χημικά, λάδια και άλλοι ρύποι που έχουν προκληθεί από αποκολλητικά ξυλοτύπων,
διαρροές των μηχανών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών.
5.6.4 Υλικά προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης
Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται στις συσκευασίες τους για να διαπιστωθεί
αν είναι σε καλή κατάσταση, και ότι δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο αποθήκευσής τους.
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Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες στις ορθές
αναλογίες, σωστά και με προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του, με καθαρά εργαλεία μέσα
σε καθαρά δοχεία, ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και
θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο παραγωγός τους.
Η μη συμμόρφωση με τα ως άνω συνιστά λόγο απόρριψης του υλικού και απαγόρευσης χρησιμοποίησης
του.
Τα υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα
χρησιμοποιήσουν άμεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόμενου, από τον παραγωγό, χρόνου
εργασιμότητας.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7

Εφαρμογή

5.7.1 Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο
Οι επιστρώσεις αυτές εφαρμόζονται σε επιφάνειες που προβλέπεται να επιχωθούν. Για τον λόγο αυτό δεν θα
επεκτείνονται καθ’ ύψος πέραν των -10 cm από την τελική στάθμη επίχωσης, πεζοδρομίου κ.ο.κ.
Η επίστρωση θα εκτελείται με βούρτσα από φυτικές ίνες (χόρτινη) με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι
ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του σκυροδέματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες
επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά, ώστε να μην εμφανιστούν ελαττώματα.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει τελείως.
Επόμενες στρώσεις μέχρι να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πάχος επίστρωσης (συνήθως δύο) θα
εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Τυχόν ελαττώματα (5.7.6) θα αποκαθίστανται κατά την πρόοδο της εργασίας όπως στο 5.7.6 προσδιορίζεται.
5.7.2 Στοκάρισμα
Η εξομάλυνση των εσοχών, το γέμισμα των μεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακμών, θα εκτελείται
προσεκτικά με την σπάτουλα με λεπτόκοκκο υλικό. Τα υλικά στοκαρίσματος διακρίνονται ως εξής:
α) Ανόργανα με βάση το λευκό τσιμέντο
Το στοκάρισμα με ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωμα.
Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται με νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του υλικού
και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του σκυροδέματος. Το πάχος
στρώσης του εναποτιθέμενου υλικού να είναι μόνον το απαιτούμενο.
Όπου απαιτείται επίστρωση πάχους μεγαλύτερου από 5 mm, η εφαρμογή θα γίνεται με διαδοχικά
περάσματα αφού στεγνώσει κάθε προηγούμενο.
β) Οργανικά με βάση συνθετικές ρητίνες
Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται ισχυρά στην επίστρωση βάσης, να σκληρύνονται και να
τρίβονται όσο και οι επιστρώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
Το στοκάρισμα θα εκτελείται μετά το αστάρωμα και στην περίπτωση αυτή.
Οι επιφάνειες θα είναι γερές, ξηρές και καθαρές. Η εναπόθεση του υλικού θα γίνεται κατά τα ανωτέρω.
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Τα στοκαρίσματα αφού στεγνώσουν εντελώς (συνήθως την επομένη) θα εξομαλυνθούν με τρίψιμο με
ψιλό γυαλόχαρτο.
5.7.3 Επίστρωση βάσης (αστάρι)
Το αστάρι θα επιστρώνεται με βούρτσα ή πινέλο, άφθονο και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να
διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του σκυροδέματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες
επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως μία ημέρα).
5.7.4 Επόμενες στρώσεις
Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται με ρολό ή πινέλο σε προετοιμασμένη γερή, ξηρή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία
στο μέτρο του εφικτού και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, είτε από ελλιπή προεργασία
(βλ. 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη εφαρμογή (βλ. 5.7.3).
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 5.7.3).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση
χρώματος ασθενέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη
5.7.5 Πιθανά ελαττώματα - αποκατάσταση
Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανό να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω
προβλήματα:
α) Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

β) Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

γ) Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

δ) Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
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-

ελλιπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλιπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος από απορρόφηση υγρασίας.

ε) Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλιπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ)Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

επίστρωση πάνω σε υγρή επιφάνεια

-

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.

ζ) Επανθίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

υγρασία που υπάρχει ακόμη στο σκυρόδεμα

-

υγρασία που προσβάλλει το σκυρόδεμα

η) Σχηματισμός μυκήτων (μούχλα), ο οποίος μπορεί να οφείλεται:
-

στην υπερβολική υγρασία του χώρου

-

στην συμπύκνωση υγρασίας επί της επιφάνειας από σκυρόδεμα

θ) Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:
-

-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) από το οξυγόνο του αέρα και το
φως,
στην προσβολή των πιγμέντων από το οξυγόνο του αέρα και το φως.

ι) Εξαφάνιση της λάμψης - θάμπωμα, η οποία μπορεί να οφείλεται:
-

σε λανθασμένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη

-

στις συνθήκες στεγνώματος της τελευταίας στρώσης.

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.
Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της
επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα
(γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.
5.7.6 Τελική εικόνα
Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (5.7.4) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα
επισκευάζονται όπως στο 5.7.4, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
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Προφυλάξεις - Προστασία

Απαγορεύεται η εκτέλεση χρωματισμών επιφανειών σκυροδεμάτων κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες

-

-

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συμπυκνώματα) μόλις επιστρωθούν
Σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρά ρεύματα αέρα που μπορούν να προκαλέσουν απότομο
στέγνωμα της επίστρωσης
Με ανεπαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων (περιπτώσεις χρωματισμών στο εσωτερικό του κτιρίου).

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλείς περιοχές ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, εφ’
όσον γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Η Επίβλεψη μπορεί
να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να διακόψει τις εργασίες
μέχρι την λήψη τους χωρίς ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κλπ, μέχρις ότου παραδοθεί το
έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξης τους προκειμένου να διαπιστώνει
εγκαίρως εάν πληρούνται οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) το πάχος κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους (εάν προβλέπεται από την μελέτη),
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δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα και η
απουσία ελαττωμάτων.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε εκπρόσωπους του
παραγωγού ή /και του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον το επιθυμούν ή κληθούν από την
Επίβλεψη να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την εφαρμογή των προϊόντων τους.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

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

Οι χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα εμφανούς επιφανείας, χωρίς
να αφαιρούνται οι επιφάνειες των κουφωμάτων και διακρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών
βαφής που χρησιμοποιούνται. Το τυχόν εφαρμοζόμενο υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Οταν η χρωματιζόμενη επιφάνεια έχει ύψος μεγαλύτερο των 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, επιμετρώνται
ιδιαιτέρως τα απαιτούμενα ικριώματα.
Επιμετράται επίσης ιδιαιτέρως η προετοιμασία της επιφανείας του υποστρώματος ώστε να καταστεί λεία και
ομαλή, όταν αυτό προβλέπεται από την μελέτη.
Γενικώς, η διάκριση των εργασιών χρωματισμών για την επιμέτρηση αυτών γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών σκυροδεμάτων και διακόσμησης
1. Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος να
καθορίσουν και να συμφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης των χρωματισμών
των επιφανειών από σκυρόδεμα.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού σκυροδέματος και κατασκευή
νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού σκυροδέματος, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:
Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα τουλάχιστον στο
40% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα, εκτός
από κιτρίνισμα, ξεθώριασμα, θάμπωμα.

2. Κριτήρια επιλογής υλικών - Επισκευής - Ανακαίνισης
Εφ’ όσον τα ελαττώματα οφείλονται στην:
Στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται με το ίδιο σύστημα
επίστρωσης βάσης, ενδιάμεσης και τελικής επίστρωσης,
Εάν όμως οφείλεται σε αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήματος προστασίαςχρωματισμού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας και χρωματισμού.

3. Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης
Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων σκυροδεμάτων θα εκτελείται κατά κατηγορία επεμβάσεων, ως
εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8
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Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύμφωνα με
τα ακόλουθα.
Στην τοπική επίστρωση ασταριού και ενδιάμεσων στρωμάτων μέχρις εξίσωσης του
πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η 3.7.4.
Ο ολικός τελικός χρωματισμός-διακόσμηση θα εκτελείται σύμφωνα με την 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων,
ώστε οι νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και
διαλύτη της 3.7.3.
Η δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο
καλλίτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009

Βιβλιογραφία

x

RAL Design System Code series for professional color design -- Κωδικοποίηση χρωμάτων
του Γερμανικού Ινστιτούτου Διασφάλισης και Πιστοποίησης (Διεθνούς εφαρμογής) (DIGK:
Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeinchung)

x

ΕΛΟΤ EN ISO 1513 Paints and varnishes - Examination and preparation of samples for
testing (ISO 1513) -- Χρώματα και βερνίκια - Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμή

x

ΕΛΟΤ EN ISO 2810 Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment (ISO 2810) -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στο φως
χρωμάτων για εσωτερική χρήση

x

ΕΛΟΤ EN ISO 11890-1
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1) -- Χρώματα και βερνίκια Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) - Μέρος 1: Μέθοδος
διαφοράς
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
Render and plaster painting

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-02-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1002-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι
κανόνες έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων ή άχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων
σε οικοδομικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα) επικαλυμμένα με κονιάματα, με τυποποιημένα βιομηχανικώς
παραγόμενα υλικά οργανικής βάσης με σκοπό την προστασία, το τελείωμα και την διακόσμησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις με οργανικά υλικά
που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και
τις περιγραφές του έργου.
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για ειδικά υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά,
αντιολισθητικά, αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξημένης αντοχής σε οξέα, ορυκτέλαια κλπ.

2

Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 924

Paints and varnishes - Thick plastic wall coatings -- Χρώματα και βερνίκια Ανάγλυφα επιχρίσματα τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ) ή διαλύτες

ΕΛΟΤ 884-1

Paints of organic solvent type for exterior walls - Part 1: Whites -- Χρώματα
οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 1: Λευκά

ΕΛΟΤ 884-2

Solvent type paints for exterior masonry - Part 2: Tins deep tone paints -Χρώματα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 2: Διάφορες
αποχρώσεις) και πιγμέντα για βάση (αστάρωμα), ενδιάμεσες και τελικές
επιστρώσεις, ανθεκτικά στο φως.

ΕΛΟΤ EN ISO 2810

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στο φως
χρωμάτων για εσωτερική χρήση

5
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ΕΛΟΤ

με κονιάματα

που

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00

Coatings using in-situ mortars -- Eπιχρίσματα
παρασκευάζονται επί τόπου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1
-

-

-

Υλικά
Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για επιχρίσματα σε επαφή με το
έδαφος, ή υποκείμενα σε επίδραση νερού και υγρασίας.
Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ 924) ή διαλύτες
(ΕΛΟΤ 884-1 και ΕΛΟΤ 884-2) και πιγμέντα για βάση (αστάρωμα), ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις,
ανθεκτικά στο φως.
Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωμα), οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις χρωματισμού και
διακόσμησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού των επιφανειών από κονίαμα που θα αποδίδει τα απαιτούμενα πάχη επίστρωσης και θα
παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη προστασία των κατασκευών.

Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν
συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση:
-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο

-

6

τους διαλύτες που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος των εργαζομένων, των
εργαλείων και των κατασκευών από το υλικό επίστρωσης.

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισή της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής τους,

-

τον κωδικό χρωματολογίου τους

31954
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-

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ, ανάγλυφο κλπ.) και δείγματα εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους.

Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν
από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά επίστρωσης θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία σημασμένα με ετικέτες
όπου θα αναγράφεται:
-

το όνομα του κατασκευαστή,

-

η εμπορική ονομασία,

-

το είδος και η ποσότητα του υλικού,

-

η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης του,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται το υλικό και

-

λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του υλικού και η κείμενη νομοθεσία

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (αναγνωρισμένου εργαστηρίου).
Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο γενικώς δεν θα γίνονται αποδεκτές εκτός αν η έκταση του
έργου και το πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής των υλικών στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα αναφερόμενα στα 4.1,
4.2, 4.3, 4.4 πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια δοκιμασιών σε πιστοποιημένο εργαστήριο αν
υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του
παρόντος.
Σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές έχουν εφαρμογή τo πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 2810.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωσή τους να γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.
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Μέθοδος κατασκευής
Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων χρωματισμού και διακόσμησης
σκυροδεμάτων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού
που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και
επίστρωσης, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές του Επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγματα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη.
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος σε
τσιμεντοσανίδα επιφάνειας 200 x 300 mm, πάχους τουλάχιστον 9,5 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στην §
5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες θα αρχίζουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αυτοτελών τμημάτων του έργου και
οπωσδήποτε εφ’ όσον οι καλυμμένες με κονιάματα επιφάνειες έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές και
έχουν αποβάλλει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την περιεχόμενη σ’ αυτά υγρασία και τουλάχιστον 28 ημέρες
μετά την εφαρμογή τους. Η προετοιμασία, το αστάρωμα και οι τελικές στρώσεις μπορούν να εκτελεστούν
διαδοχικά χωρίς διακοπή.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι επιφάνειες επιχρισμάτων στις οποίες θα εφαρμοσθούν:
α) Επίστρωση προστασία με ασφαλτικής βάσης υλικά.
β) Επίστρωση προστασίας βάσης.
γ) Επίστρωση προστασίας και τελικός χρωματισμός-διακόσμηση.
Στην περίπτωση (γ) θα καθοριστούν τα σημεία αλλαγής των προβλεπόμενων αποχρώσεων και τυχόν
πολυχρωμιών και όλες οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγματα ή με κατάλληλη επισήμανση στα αντίστοιχα οικοδομικά
στοιχεία και επιπρόσθετα αν απαιτείται και επί αντιγράφων σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από τον εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στην
Επίβλεψη.
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Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του επικεφαλής του συνεργείου των
χρωματισμών και κατ’ επέκταση του Αναδόχου.
Στα επικαλυμμένα με κονιάματα οικοδομικά στοιχεία θα έχουν ενσωματωθεί όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία
π.χ. πλαίσια κουφωμάτων, φωτιστικά σώματα, στόμια, φεάτια κλπ., θα έχουν εκτελεσθεί όλες οι σφραγίσεις
αρμών διαστολής και θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές για τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων, νεροχυτών,
στέψεων στηθαίων, σχαρών κλπ.

5.5

Γενικές επιλογές - Κριτήρια

5.5.1 Αντοχή στο χρόνο
Πριν εφαρμοσθούν τα συστήματα προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης επιφανειών από κονίαμα, θα
επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στον χρόνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Μελέτη και γενικά στα
συμβατικά στοιχεία του έργου, κατατασσόμενα ως εξής:
-

-

-

Μεγάλη αντοχή «Η», 15 χρόνια και πάνω: Συνήθως απαιτείται για τις φέρουσες κατασκευές, κρυφούς
σκελετούς, μέσα και έξω από το κτίριο.
Μέσης αντοχής «Μ», 5 έως 10 χρόνια: Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιμες κατασκευές μέσα
στο κτίριο, λοιπές κατασκευές έξω από το κτίριο.
Χαμηλής αντοχής «L», 2 έως 5 χρόνια: Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

5.5.2 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς επίστρωσης
-

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 μm

-

Διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

-

Σε επαφή με διαβρωτικά υγρά 300 μm

5.5.3 Αναπνέουσα επίστρωση
Το σύστημα επίστρωσης εξωτερικών επιχρισμένων τοίχων που περιβάλλουν κλειστούς χώρους, θα
εξασφαλίζει την διαπνοή του στοιχείου έτσι, ώστε τυχόν συγκεντρούμενη στην μάζα του υγρασία να
εκτονώνεται στον εξωτερικό χώρο και να μην εγκλωβίζεται.

5.6

Προετοιμασία

5.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών
Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός και η θερμοκρασία και
υγρασία που απαιτούνται (βλ. και πιο κάτω) για την αποφυγή της συμπύκνωσης υδρατμών στις επιφάνειες
από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων των χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακριά από το
εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή ομβρίων του έργου
απαγορεύεται.
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Θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα πληρούν τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας τα οποία
θα είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές
γειτονικές κατασκευές.
5.6.2 Γειτονικές επιφάνειες – Κατασκευές και εξοπλισμός στα επικαλυμμένα με κονιάματα
οικοδομικά στοιχεία
Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτίχαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει
κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες κατασκευές και εξοπλισμός
(π.χ. φωτιστικά, στόμια, αρμοκάλυπτρα, φρεάτια, σχάρες κλπ. στοιχεία) που είναι ενσωματωμένα στα
σκυροδέματα και προβλέπεται να υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι ήδη τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση).
5.6.3 Επιφάνειες κονιαμάτων
Οι επιφάνειες κονιαμάτων που θα επιστρωθούν, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οικείας
προδιαγραφής και δεν πρέπει να έχουν κανένα ελάττωμα.
Οι επιφάνειες θα επιθεωρούνται ώστε τυχόν ελαττώματα να καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο και η
αποκατάστασή τους να εκτελείται από αυτό σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-03-01-00.
Οι αποδεκτές επιφάνειες (χωρίς ελαττώματα) θα καθαρίζονται από εξοχές και ξεχειλίσματα της συνδετικής
ύλης, σκόνες, πιτσιλίσματα από κονιάματα, λεκέδες, λάδια και άλλους ρύπους που έχουν επικαθίσει σ’ αυτές
κατά την πρόοδο του έργου.
Οι καθαρισμοί θα εκτελούνται:
α. με την σπάτουλα, χειροκίνητες ή μηχανικές βούρτσες και διαδοχικό τρίψιμο με διαβαθμισμένα
γυαλόχαρτα ώστε να προκύψει πορώδης λεία και ομαλή επιφάνεια και την απαιτούμενη προσοχή για να
μην αλλοιωθούν οι ακμές, οι εσοχές, οι ποταμοί, τα κυμάτια και τυχόν ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία
που έχουν διαμορφωθεί στα επιχρίσματα, και τέλος σκούπισμα και ξεσκόνισμα.
β. Στα υποστρώματα δαπέδων από τσιμεντοκονίαμα, με σπάτουλα, βούρτσες χειροκίνητες ή μηχανικές και
τρίψιμο με χοντρό γυαλόχαρτο ώστε να προκύψει τραχειά και ομαλή επιφάνεια. Τυχόν βλάβες (κυρίως
σπασίματα) που προκλήθηκαν από τυχαία περιστατικά θα καθαρίζονται μέχρι το υγιές μέρος του
κονιάματος ή ακόμη μέχρι το υπόβαθρο και οι δημιουργούμενες εσοχές θα υγραίνονται και στη συνέχεια
θα γεμίζονται με κονίαμα όμοιο με το κονίαμα της επικάλυψης (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-0301-00).
Το κονίαμα θα πιέζεται με το μυστρί, ώστε να γεμίσει τελείως τις κοιλότητες και θα λειαίνεται με ψεκασμό
νερού και τρίψιμο μόλις αρχίσει να πήζει.
5.6.4 Υλικά προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης
Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους εάν είναι σε
καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, (σύμφωνα με
τις οδηγίες του παραγωγού τους). Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται ή /και θα αραιώνονται με τους
συνιστώμενους διαλύτες στις ορθές αναλογίες με καθαρά εργαλεία μέσα σε καθαρά δοχεία, σωστά και με
προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα
χρησιμοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος που συνιστά ο παραγωγός τους. Η μη συμμόρφωση
προς τα παραπάνω συνεπάγεται απόρριψη του υλικού και απαγόρευση χρησιμοποίησης του.
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Υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα χρησιμοποιήσουν
άμεσα και θα αναλώσουν μέσα στον προδιαγραφόμενο, από τον παραγωγό, χρόνο (χρόνος εργασιμότητας
υλικού).
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7

Εφαρμογή

5.7.1 Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο
Η επίστρωση θα εκτελείται με βούρτσα από φυσικές ίνες με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να
διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες
επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά, ώστε να μην εμφανιστούν ελαττώματα,
η επιφάνεια να είναι λεία και το πάχος της στρώσης ομοιόμορφο.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει τελείως, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Οι επόμενες στρώσεις, μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο πάχος επίστρωσης (συνήθως δύο) θα
εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Τυχόν ελαττώματα (5.7.6) θα αποκαθίστανται κατά την πρόοδο της εργασίας όπως στο 5.7.6 προσδιορίζεται.
5.7.2 Στοκάρισμα
Η εξομάλυνση εσοχών, το γέμισμα μεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακμών, θα εκτελείται
προσεκτικά με την σπάτουλα με χρήση λεπτόκοκκου υλικού:
α) Ανόργανο υλικό στοκαρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο
- Το στοκάρισμα με ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωμα.
- Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται με νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του υλικού
και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του κονιάματος, το δε στρώμα του
εναποτιθέμενου υλικού θα είναι μόνον το απαιτούμενο (ελαχιστοποίηση πάχους).
- Όταν απαιτείται επίστρωση πάχους υλικού μεγαλύτερου των > 5 mm, αυτή θα εκτελείται με διαδοχικά
περάσματα αφού στεγνώσει κάθε προηγούμενο.
β) Οργανικό υλικό στοκαρίσματος με βάση συνθετικές ρητίνες
- Το στοκάρισμα θα εκτελείται μετά το αστάρωμα.
- Οι τελικές επιφάνειες θα είναι συμπαγείς (χωρίς χαλαρά ή ανεπαρκώς στερεωμένα υλικά), ξηρές και
καθαρές. Η εναπόθεση του υλικού θα γίνεται όπως και στην παραπάνω § (α).
- Τα στοκαρίσματα αφού στεγνώσουν εντελώς (συνήθως την επομένη) θα εξομαλυνθούν με τρίψιμο με
ψιλό γυαλόχαρτο.
5.7.3 Επίστρωση βάσης (αστάρι)
Το αστάρι θα επιστρώνεται με βούρτσα ή πινέλο, άφθονο και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να
διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές, τα κυμάτια, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι στενές
πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω και από τα
άκρα των τοίχων κλπ. επιφανειών προς τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.
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Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως μία ημέρα).
5.7.4 Σπατουλάρισμα
Όταν επιζητούνται στα εσωτερικά επιχρίσματα τελείως λείες επιστρώσεις, θα εκτελείται σπατουλάρισμα μετά
την επίστρωση της βάσης (ασταριού).
Το υλικό σπατουλαρίσματος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο, να έχει πολύ καλή πρόσφυση στο υλικό βάσης
(αστάρι), να διογκώνεται ελαφρά κατά το στέγνωμα, να σκληραίνει και να τρίβεται όπως και οι επιστρώσεις
και να εξασφαλίζει την ισχυρή πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
Το σπατουλάρισμα θα εκτελείται με διαδοχικά, κατά την ίδια κατεύθυνση περάσματα της φορτωμένης με
υλικό σπάτουλας πάνω στις επιφάνειες, ώστε να γεμίζουν οι πόροι των επιχρισμάτων και να προκύπτει
ενιαία επιφάνεια. Μετά την εκτέλεση της εργασίας η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει επαρκώς και στην
συνέχεια θα ξύνονται με καθαρή σπάτουλα τυχόν εξοχές και θα ακολουθεί δεύτερο πέρασμα ίδιο με το
πρώτο, αλλά με κάθετη προς αυτό κατεύθυνση.
Συνολικά το σπατουλάρισμα θα έχει το ελάχιστον απαιτούμενο πάχος και μόλις στεγνώσει θα τριφτεί καλά με
ψιλό γυαλόχαρτο σε τάκο ή σε παλμικό τριβείο. Οι τριμμένες επιφάνειες, και στην συνέχεια όλος ο χώρος, θα
σκουπιστούν καλά, ώστε να μην υπάρχει σκόνη όταν θα γίνει η επίστρωση της ενδιάμεσης στρώσης όπως
το 5.7.3 καθορίζεται.
Μετά το στέγνωμα της ενδιάμεσης στρώσης, θα ελέγχεται η παραχθείσα επιφάνεια και τυχόν ατέλειές της θα
διορθώνονται με τοπικό ψιλοστοκάρισμα.
5.7.5 Επόμενες στρώσεις
Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται με ρολλό ή πινέλο ή εκτόξευση με πιστόλι σε προετοιμασμένη συμπαγή, ξηρή,
καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία στο μέτρο του εφικτού και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια,
είτε από ελλιπή προεργασία (βλ. § 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη εφαρμογή (βλ. § 5.7.4).
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 5.7.4).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις με βάση διαλύτη) στο σύνολό
του ή ισχυρότερου διαλύτη, πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου (κατά κανόνα επιστρώσεις
υδατοδιαλυτές) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.
5.7.6 Πιθανά ελαττώματα - Αποκατάσταση
Κατά την επίστρωση είναι πιθανό να εμφανιστούν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω φαινόμενα.
α) Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

β) Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
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-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

31960
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

γ) Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

δ) Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλειπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος από απορρόφηση υγρασίας.

ε) Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ)Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

επίστρωση πάνω σε υγρή επιφάνεια

-

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.

ζ) Επανθίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

υγρασία που υπάρχει ακόμη στο κονίαμα

-

υγρασία που προσβάλλει το κονίαμα

η) Σχηματισμός μυκήτων (μούχλα), ο οποίος μπορεί να οφείλεται:
-

στην υπερβολική υγρασία του χώρου

-

στην συμπύκνωση υγρασίας επί της επιφάνειας από κονίαμα

θ) Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:
-

-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) από το οξυγόνο του αέρα και το
φως,
στην προσβολή των πιγμέντων από το οξυγόνο του αέρα και το φως.

ι) Εξαφάνιση της λάμψης - θάμπωμα, η οποία μπορεί να οφείλεται:
-

σε λανθασμένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη

-

στις συνθήκες στεγνώματος της τελευταίας στρώσης.

Τα φαινόμενα αυτά συνιστούν ελαττώματα και δεν επιτρέπονται.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.
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Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της
επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα
(γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.
5.7.7 Τελική εικόνα
Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (5.7.4) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα
επισκευάζονται όπως στο 5.7.4, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

5.8

Προστασία

Απαγορεύεται η εκτέλεση χρωματισμών επιφανειών σκυροδεμάτων κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες

-

-

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συμπυκνώματα) μόλις επιστρωθούν
Σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρά ρεύματα αέρα που μπορούν να προκαλέσουν απότομο
στέγνωμα της επίστρωσης
Με ανεπαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων (περιπτώσεις χρωματισμών στο εσωτερικό του κτιρίου).

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλείς περιοχές ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, εφ’
όσον γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Η Επίβλεψη μπορεί
να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να διακόψει τις εργασίες
μέχρι την λήψη τους χωρίς ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κλπ, μέχρις ότου παραδοθεί το
έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.
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Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Κατά διαστήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη προκειμένου
να διαπιστώνει εάν τα υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) Οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) Ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) Το πάχος κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους, εάν προβλέπεται σχετική διαδικασία στα
συμβατικά τεύχη. Στην περίπτωση αυτή ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα διατίθενται από τον Ανάδοχο.
δ) Η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα.
ε) Η τυχόν ύπαρξη ελαττωμάτων.
Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και
πληροφορίες στον παραγωγό και προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον ο τελευταίος επιθυμεί ή
κληθεί από τον εργοδότη να παρακολουθήσει και να ελέγξει την εφαρμογή των προϊόντων του.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα εμφανούς επιφανείας, χωρίς
να αφαιρούνται οι επιφάνειες των κουφωμάτων και διακρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών
βαφής που χρησιμοποιούνται, καθώς και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Το τυχόν εφαρμοζόμενο
υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Οταν η χρωματιζόμενη επιφάνεια έχει ύψος μεγαλύτερο των 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, επιμετρώνται
ιδιαιτέρως τα απαιτούμενα ικριώματα.
Επιμετράται επίσης ιδιαιτέρως η προετοιμασία της επιφανείας του υποστρώματος ώστε να καταστεί λεία και
ομαλή, όταν αυτό προβλέπεται από την μελέτη.
Γενικώς, η διάκριση των εργασιών χρωματισμών για την επιμέτρηση αυτών γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
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μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επιχρισμάτων και διακόσμησης

1.

Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, εργοδότης και ο Ανάδοχος να καθορίζουν και να
συμφωνούν στην έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη των εργασιών:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού επιχρίσματος και κατασκευή
νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού επιχρίσματος, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:

2.

Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα τουλάχιστον στο
40% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα, εκτός
από κιτρίνισμα, ξεθώριασμα, θάμπωμα.

Κριτήρια επιλογής υλικών - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εφ’ όσον τα ελαττώματα οφείλονται:
α) στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, τότε αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται με το
ίδιο σύστημα επίστρωσης βάσης, ενδιάμεσης και τελικής επίστρωσης,
β) σε αλλαγή των περιβαλλουσών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήματος προστασίαςχρωματισμού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας και χρωματισμού.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης

Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων επιχρισμάτων και υποστρωμάτων θα εκτελείται κατά κατηγορία,
ως εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8

Κατηγορία Β:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύμφωνα με
τα ακόλουθα.
Στην τοπική επίστρωση ασταριού και ενδιάμεσων στρωμάτων μέχρις εξίσωσης του
πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η 3.7.4.
Ο ολικός τελικός χρωματισμός-διακόσμηση θα εκτελείται σύμφωνα με την 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων,
ώστε οι νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και
διαλύτη της 3.7.3.
Η δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο
καλλίτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
1.

Φυσικοί και τεχνητοί λίθοι

Συνήθως οι φυσικοί λίθοι και πλάκες επιστρώνονται με λεπτότατες επιστρώσεις προστασίας από: α) υγρασία
και παγετό, β) ρύπανση από διάφορες αιτίες.
Προτιμώνται διαφανή επιστρώματα ώστε να μην εξαφανίζεται η φυσική τους εμφάνιση.
Όλες οι επιστρώσεις πρέπει να είναι διαπερατές από υδρατμούς, (να αναπνέουν) ώστε να εκτονώνονται υπό
μορφή υδρατμών τα συμπυκνώματα υγρασίας από το σώμα των φυσικών ή τεχνητών λιθοσωμάτων.

2.

Γυψοσανίδες

Απαιτείται η επίστρωση βάσης με κατάλληλο υλικό ώστε να ρυθμιστεί η απορροφητικότητα των επιφανειών
του χαρτιού σε σχέση με εκείνη των στοκαρισμάτων στους αρμούς.
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1003-00 «Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των κανόνων έντεχνης κατασκευής επί τόπου
λεπτότατων1 έγχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από σίδηρο και τα κράμματά
του με τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα οργανικά υλικά επίστρωσης με σκοπό την προστασία από
σκουριά, το τελείωμα και την διακόσμησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και αφορούν επιστρώσεις με υλικά
(αντισκωριακά και χρώματα) που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, αντιολισθητικά,
αντιπυρικά, αντιγκράφιτι, αυξημένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές θερμοκρασίες κλπ.
Στην παρούσα προδιαγραφή εμπεριέχονται οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ - ISO
12944 μέρη 1 έως 9.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1) -- Χρώματα και
βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με
προστατευτικές επιστρώσεις - Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-2

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2) -Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών
με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 2: Ταξινόμηση του περιβάλλοντος χώρου

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-3

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3) -- Χρώματα και

1 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα
χρωμάτων - Μέρος 3: Βασικοί κανόνες σχεδιασμού
ΕΛΟΤ EN ISO 12944-4

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO
12944-4) -- Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων
κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 4: Τύποι και προετοιμασία
επιφανειών

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-5

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5) -- Χρώματα
και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με
συστήματα χρωμάτων - Μέρος 5: Συστήματα χρωμάτων

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-6

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods (ISO 12944-6)
-- Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών
με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 6: Εργαστηριακές μέθοδοι αξιολόγησης

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-7

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 129447) -- Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων
κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 7: Διεξαγωγή και εποπτεία
εργασιών βαφής

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-8

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and
maintenance (ISO 12944-8) -- Xρώματα και βερvίκια - Avτισκωριακή
πρoστασία xαλύβδιvωv κατασκευώv με συστήματα xρωμάτωv - Mέρoς 8:
Eπεξεργασία πρoδιαγραφώv για vέες κατασκευές και συvτήρηση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4
4.1

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής
Υλικά επίστρωσης

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
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ΕΛΟΤ

Υλικά με βάση την άσφαλτο ή την πίσσα για κατασκευές μέσα στο έδαφος, ή εγκιβωτισμένες σε
σκυρόδεμα, τοιχοποιίες και πάσης φύσεως κονιάματα και επιχρίσματα.
Αντισκωριακά συνθετικών ρητινών ενός ή δύο συστατικών σε διαλύτη, για αφανείς και εμφανείς
κατασκευές.
Ενδιάμεσες και τελικές στρώσεις χρωματισμού και διακόσμησης συνθετικών ρητινών ενός ή δύο
συστατικών σε διαλύτη ή νερό με έγχρωμα πιγμέντα μεγάλης αντοχής στο φως για εμφανείς
κατασκευές (πιγμένα=αδρομερή ανόργανα συστατικά του υλικού λεπτότατων επιστρώσεων).

Τα ως άνω υλικά θα επιλέγονται με βάση τους πίνακες των παραρτημάτων Α, Β και C του πρότυπου ISO
12944–5-Μέρος 5.
Οι επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας (αστάρωμα) και οι επιστρώσεις τελικού χρωματισμού και
διακόσμησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού των σιδηρών επιφανειών που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα πάχη ξηράς μεμβράνης και θα
παρέχει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη αντισκωριακή προστασία και επιφανειακό τελείωμα των
κατασκευών.
Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης σιδηρών επιφανειών, θα
προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο

-

τους διαλύτες με τους οποίους θα καθαρίζεται το δέρμα των βαφέων, τα εργαλεία και οι κατασκευές

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό
επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής του υλικού,

-

τον κωδικό χρωματολογίου του παραγωγού κατά RAL

-

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.)

-

δείγματα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη.

Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την
Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά αντισκωριακής προστασίας και χρωματισμών θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με
ετικέτες που θα αναγραφούν τα ακόλουθα στοιχεία:
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-

το είδος και την ποσότητα του υλικού,

-

την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται

-

στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία)
τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων από τα οποία θα
προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τα ισχύοντα κατά περίπτωση (EN,ISO) και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.

-

Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου και το
πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα αναφερόμενα στα 4.1,
4.2, 4.3, 4.4 πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο
εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του
παρόντος.
Οι εργαστηριακές δοκιμασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με το ISO 12944-6.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωσή τους να γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.

4.4

Προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία από σίδηρο

Μεταλλικές κατασκευές που προσκομίζονται έτοιμες (προκατασκευασμένες) στο εργοτάξιο μπορούν να
έχουν:
α. την τελική επίστρωσή τους, που δεν υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος, κατάλληλα
προστατευμένη μέχρι την παράδοση του έργου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης για την ποιότητα και αντοχή της στο χρόνο σύμφωνα με την 5.5.1 πιο κάτω.
β. αντισκωριακή επίστρωση με ελάχιστο πάχος 80 μm (δύο επιστρώσεις) και θα συνοδεύονται από
σφραγισμένο δοχείο του αντισκωριακού υλικού για την επισκευή ζημιών της επίστρωσης κατά την
μεταφορά και τοποθέτηση και από έγγραφη σύσταση του κατασκευαστή τους για το υλικό τελικής
επίστρωσης, ώστε να ικανοποιείται ο πιο πάνω όρος της συμβατότητας των επιστρώσεων και οι όροι
των 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 του παρόντος.
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Στις πιο πάνω κατασκευές περιλαμβάνονται και τα θερμαντικά σώματα.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωματισμού σιδηρών επιφανειών θα
εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει
παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και
επίστρωσης, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγματα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη.
Θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος σε σιδερένια επιφάνεια 200x300 mm, πάχους
τουλάχιστον 2 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2
-

-

-

Χρόνος έναρξης εργασιών
Οι εργασίες αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωματισμού σιδηρών επιφανειών θα αρχίζουν
ευθύς ως επιβεβαιωθεί ότι στο κτίριο δεν πρόκειται να προκληθεί σκόνη και υγρασία, ότι μπορεί να
εξασφαλιστούν οι συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και εξαερισμού για την επίστρωση και το
στέγνωμα των επιστρώσεων και ότι όλα τα στάδια προετοιμασίας, αντισκωριακής επίστρωσης και
τελικού χρωματισμού-διακόσμησης μπορούν να εκτελεστούν σε συνεχή διαδοχή χωρίς διακοπή.
Επιβάλλεται προετοιμασία και αντισκωριακή προστασία να εκτελούνται υπό τους όρους του παρόντος
και σε πρωιμότερα στάδια προκειμένου να προστατεύονται καλυπτόμενες ή αφανείς σιδηρές
επιφάνειες.
Για τον σκοπό αυτό, θα εξασφαλίζονται δύο τουλάχιστον κλειστοί χώροι που καλύπτουν τις απαιτήσεις
της 5.6.1 της παρούσης. Στον ένα θα εκτελείται η προετοιμασία, η αντισκωριακή προστασία, ο τελικός
χρωματισμός και η διακόσμηση σιδηρών επιφανειών. Στον θα αποθηκεύονται μέχρι να στεγνώσουν οι
σιδερένιες κατασκευές έπειτα από κάθε επίστρωση και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

Προηγούμενες εργασίες δεν θα καλύπτονται με επιστρώσεις αν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον
εργοδότη.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι σιδηρές επιφάνειες που θα υποστούν:
α) Αντισκωριακή προστασία με ασφαλτικά
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β) Αντισκωριακή προστασία με συνθετικές ρητίνες
γ) Αντισκωριακή προστασία και τελικό χρωματισμό-διακόσμηση με τον προβλεπόμενο τύπο τελειώματος,
τις προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες, ώστε να καθοριστούν τα σημεία αλλαγής τους
και όλες οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν με δείγματα και κατάλληλη επισήμανση στα σιδηρά οικοδομικά στοιχεία
και επιπρόσθετα αν απαιτείται σε σχέδια και σε περιγραφές κοινής αποδοχής.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από τον εργοδότη. Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον
επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου.
Οι μεταλλικές κατασκευές μετά την αντισκωριακή προστασία τους θα ενσωματωθούν στο έργο με όλα τα
στηρίγματα, τις υποδοχές, τα βοηθητικά εξαρτήματα κλπ. στοιχεία που προβλέπονται σ’ αυτές, θα ελεγχθούν
και θα δοκιμαστούν ότι έχουν καλώς και λειτουργούν σωστά, είναι αποδεκτές και επιτρέπει ο επιβλέπων την
έναρξη ή την ολοκλήρωση των εργασιών του παρόντος. Διαφορετικά, οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός και θα καταλογίζονται οι επί πλέον δαπάνες στον υπαίτιο εργολάβο.

5.5
5.5.1

Γενικές επιλογές - Κριτήρια
Αντοχή στο χρόνο

Τα συστήματα αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης μεταλλικών κατασκευών, πριν
εφαρμοστούν θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στο χρόνο σύμφωνα με την κατάταξη του ISO 12944-1, ως
εξής:
-

Μεγάλη αντοχή «Η» 15 χρόνια και πάνω.
Φέρουσες κατασκευές, κρυφοί σκελετοί, μέσα και έξω από το κτίριο.

-

Μέση αντοχή «Μ» 5 έως 10 χρόνια.
Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιμες κατασκευές μέσα στο κτίριο, λοιπές κατασκευές έξω από
το κτίριο.

-

Χαμηλή «L» 2 έως 5 χρόνια.
Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

5.5.2 Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες
Τα συστήματα αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης μεταλλικών κατασκευών, πριν
εφαρμοστούν θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις συνθήκες του περιβάλλοντος στο εσωτερικό και το
εξωτερικό του έργου, σύμφωνα με την κατάταξη του ISO 12944-2 σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη (βλ.
5.5.1 πιο πάνω) αντοχή στο χρόνο και την συνολική ποιότητα εργασίας των μεταλλικών κατασκευών όπως
ορίζεται στο ISO 12944-3.
Ειδικά τα θερμαντικά σώματα, οι σωληνώσεις θερμών ρευστών κλπ., θα επικαλύπτονται με υλικά που
αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
5.5.3 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξερής επίστρωσης
-

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm
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-

Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 μm

-

Διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

-

Σε επαφή με διαβρωτικά υγρά 300 μm

©
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5.5.4 Επιμεταλλωμένες σιδηρές επιφάνειες
Επιμεταλλωμένες εν θερμώ γαλβανισμένες, ηλεκτροφορημένες κλπ. σιδηρές επιφάνειες όπως
προσδιορίζονται στο ISO 12944-4 θα επιστρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες Α9 και Α10 του
παραρτήματος Α του ISO 12944-4.

5.6

Προετοιμασία

5.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών
Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός, θερμοκρασία και
υγρασία που απαιτούνται (βλ. και 5.9 πιο κάτω) για να αποκλείεται η συμπύκνωση υδρατμών στις μεταλλικές
επιφάνειες από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται να επιλέγονται δύο κλειστοί ανεξάρτητοι γειτονικοί χώροι στο υπό
κατασκευή έργο, οι οποίοι να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Στον ένα χώρο θα εκτελούνται οι προετοιμασίες, η αντισκωριακή προστασία, ο τελικός χρωματισμός και
διακόσμηση όσων σιδερένιων κατασκευών μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τις τελικές θέσεις τους
χωρίς επίπτωση στην ποιότητα του έργου π.χ. θερμαντικά σώματα, φύλλα κουφωμάτων, διακοσμητικές
επενδύσεις κλπ. και στον άλλο το στέγνωμα μετά από κάθε επίστρωση και η προσωρινή αποθήκευση μέχρι
την επανατοποθέτησή τους.
Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακρυά από το
εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή ομβρίων του έργου δεν
επιτρέπεται.
Θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι
ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές γειτονικές
κατασκευές.
5.6.2 Γειτονικές επιφάνειες – Εξοπλισμός λειτουργίας σιδηρών κατασκευών
Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτίχαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει
κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν πρόσθετες κατασκευές (ηχοαπορροφητικές ή
διακοσμητικές επενδύσεις, τελειώματα δαπέδων κλπ.) και εξαρτήματα (διακόπτες, χειρολαβές, φωτιστικά,
διακοσμητικά κλπ.) που είναι ενσωματωμένα στις μεταλλικές κατασκευές και θα υποστούν διαφορετική
επεξεργασία ή είναι τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση).
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5.6.3 Σιδηρές επιφάνειες
Οι σιδηρές επιφάνειες που θα χρωματισθούν για πρώτη φορά ή που θα υποστούν εκ νέου αντισκωριακή
προστασία, χρωματισμό και διακόσμηση, θα προετοιμαστούν με την πρακτικά εφικτότερη και
αποτελεσματικότερη για εργοτάξιο μέθοδο από τις αναφερόμενες στο ISO 12944-6, ώστε να καθαριστούν:
α) Από ετερογενείς ρύπους (λάδια κλπ. υλικά κατεργασίας, ρινίσματα, υπολείμματα κονιαμάτων,
υπολείμματα χρωμάτων κλπ.) με την σπάτουλα και με πλύσιμο με ελαφρά χημικά διαλύματα οξέων
ή βάσεων, διαβρωτικά (paint removers), διαλυτικά (βενζίνη, τετραχλωριούχο άνθρακα κλπ.), νερό
και απορρυπαντικά και θα εκπλυθούν καλά με νερό ώστε να καθαρίσουν τελείως και θα
στεγνώσουν με πεπιεσμένο αέρα.
β) Από εγγενείς ρύπους (σκουριά, ή άλλη χημική αλλοίωση του σιδήρου) με μηχανικές μεθόδους,
χειρωνακτικά (σπάτουλα,βούρτσες, γυαλόχαρτο) ή μηχανικά (περιστροφικές βούρτσες, τροχοί, ή
κάποιο εγκεκριμένο είδος αμμοβολής ή μεταλλοβολής).
Το κάψιμο με ειδικό καμινέτο και παράλληλα ο καθαρισμός με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα (σπάτουλα,
βούρτσα, τριβείο, τροχός κλπ.), είναι αποτελεσματικά για ετερογενείς και εγγενείς ρύπους σε μικρές
επιφάνειες.
Ο καθαρισμός θα γίνεται σε βάθος, ώστε να προκύψει καθαρή μεταλλική επιφάνεια λεία ή εκτραχυμένη
σύμφωνα με τις υποδείξεις του παραγωγού των υλικών επίστρωσης και με την απαιτούμενη προσοχή ώστε:
-

Να μην επεκτείνεται η δράση χημικών διαλυμάτων, διαβρωτικών και διαλυτικών πέρα από το
επιθυμητό όριο. Οι ουσίες αυτές θα αποπλένονται πολύ καλά με άφθονο νερό και απορρυπαντικά και
γενικά σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών τους ομοίως μετά την εξασφάλιση της επιθυμητής
ποιότητας της σιδηράς επιφάνειας.

-

Να μην αλλοιωθούν οι μορφές, οι γωνίες, οι σκοτίες κλπ. των σιδηρών στοιχείων.

-

Να καθαριστούν πλήρως και όλα τα δυσπρόσιτα σημεία (αποφυγή εγκλωβισμού σκουριάς).

-

Να μη βλαβούν γειτονικές κατασκευές ανεξάρτητα από τον βαθμό ολοκλήρωσής τους.

5.6.4 Προγενέστερες στρώσεις
Τυχόν προγενέστερες στρώσεις θα τρίβονται σε όλη τους την έκταση ελαφρά, με ψιλό γυαλόχαρτο, ώστε να
εξομαλύνονται και να εκτραχύνονται χωρίς να απομειώνεται το πάχος τους σημαντικά με ιδιαίτερη προσοχή
στις προεξοχές και τις γωνίες που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.
Στα δύσκολα σημεία (εξοχές, εσοχές, γωνίες, συγκολλήσεις, οπές), μπορεί να προστίθεται τοπικά επιπλέον
επίστρωση ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης χωρίς όμως αυτή να διακρίνεται και
να διαφέρει από την κανονική στρώση.
5.6.5 Υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης
Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμών και διακόσμησης πριν χρησιμοποιηθούν θα
ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχουν
παρέλθει τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες με καθαρά εργαλεία,
σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, σωστά και με προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη
εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται εντός του χρόνου που συνιστά ο
παραγωγός τους.
Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης των υλικών και απαγόρευσης της εφαρμογής
τους.

13

31981

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Τα υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα
χρησιμοποιήσουν άμεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόμενου, από τον παραγωγό, χρόνου
εργασιμότητας.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7

Εφαρμογή

5.7.1 Μέθοδος εφαρμογής
Όταν στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και το παρόν, δεν καθορίζεται τεχνική εφαρμογής των
επιστρώσεων, το συνεργείο χρωματισμών μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι
κλπ.) την ενδεδειγμένη μέθοδο. Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον παραγωγό του
συστήματος επίστρωσης, να αποδίδει, ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια με ξηρό πάχος
επίστρωσης, το κατά περίπτωση απαιτούμενο. (Βλ. 5.5.3)
5.7.2 Αντισκωριακή επίστρωση
Οι σιδηρές επιφάνειες πρέπει να επιστρώνονται με αντισκωριακό αμέσως μετά την προετοιμασία τους και
κατά προτίμηση μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προστασία.
Με βάση την απαίτηση αυτή θα γίνεται ο προγραμματισμός των εργασιών θεωρουμένου ότι προετοιμασία
και αντισκωριακή επίστρωση αποτελούν ενιαίο στάδιο της εργασίας.
Η αντισκωριακή επίστρωση θα εφαρμόζεται όπως στο 5.7.3 καθορίζεται.
5.7.3 Επόμενες επάλληλες στρώσεις
Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη γερή, ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από
οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, είτε από ελλειπή προεργασία (βλ. 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη
εφαρμογή (βλ. 5.7.4), αρχίζοντας από τις ακμές, τις πατούρες, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντοτε
από πάνω προς τα κάτω.
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 5.7.5).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις διαλύτη) στο σύνολό του ή
ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου (κατά κανόνα επιστρώσεις νερού) στο
σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.
5.7.4 Γεμίσματα
Στις θέσεις που απαιτείται εξομάλυνση μικρής έκτασης ατελειών, ιδίως στα σημεία των συγκολλήσεων, οι
σχετικές εργασίες θα εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της αντισκωριακής προστασίας με υλικά (στόκους ή
κόλλες) που συνιστά ο παραγωγός του συστήματος των επιστρώσεων.
Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται στην αντισκωριακή επίστρωση, να σκληρύνονται και να τρίβονται
όπως και οι επιστρώσεις, και να επιτρέπουν την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
5.7.5 Πιθανά Eλαττώματα - Αιτίες - Αποκατάσταση
Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανό να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω
προβλήματα:
α)

Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

14

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

31982
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

β)

Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

γ)

Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

δ)

Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλειπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος.

ε)

Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ) Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ζ)

επίστρωση πάνω σε υγρή από συμπυκνώματα επιφάνεια

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.
Σημάδια από το μέσο επίστρωσης, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:

-

ακατάλληλα ή κακής ποιότητας μέσα επίστρωσης (πινέλα, ρολά, μπεκ ψεκασμού)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης

-

υπερβολικά αραιωμένο υλικό επίστρωσης ή πολύ πτητικός διαλύτης

-

ακατάλληλες συνθήκες εργασιών.

η)

Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:
-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες)

-

στην προσβολή των πιγμέντων από τον αέρα και το φως.
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Εξαφάνιση της λάμψης - θάμπωμα, η οποία μπορεί να οφείλεται:
-

σε λανθασμένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη

-

στις συνθήκες στεγνώματος της τελευταίας στρώσης.

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.
Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της
επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα
(γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.
5.7.6 Τελική εικόνα
Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (5.7.5) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα
επισκευάζονται όπως στο 5.7.5, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

5.8

Τελικοί χρωματισμοί προκατασκευασμένων σίδηρών στοιχείων

Πριν από την τελική επίστρωση θα επιβεβαιώνεται ότι οι κατασκευές αυτές έχουν ενσωματωθεί οριστικά στο
έργο και είναι αποδεκτές από τον εργοδότη.
Στη συνέχεια θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος της αντισκωριακής επίστρωσης και όπου αυτή έχει υποστεί
ζημιά είτε κατά τις μεταφορές, είτε από τις εργασίες ενσωμάτωσης, θα επισκευάζεται.
Κατά την επισκευή τα βλαβέντα σημεία θα καθαρίζονται μέχρι να εμφανιστεί καθαρό μέταλλο που θα
επικαλυφθεί με το αντισκωριακό που έχει προσκομίσει σφραγισμένο ο κατασκευαστής τους στο
επιβεβλημένο πάχος (τουλάχιστον 80 μm, βλ. & 4.7).
Αφού στεγνώσουν τελείως όλα τα σημεία επισκευών και τα ελέγξει ο Επιβλέπων Μηχανικός, θα εφαρμόζεται
ο τελικός χρωματισμός με το ενδεδειγμένο υλικό σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στα 4.7.β, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6 και 5.7 του παρόντος.

5.9

Προστασία - Προφυλάξεις

Οι εργασίες της παρούσας προδιαγραφής δεν θα εκτελούνται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες συνθήκες:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων.

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C.

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

-

-

-
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Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλή περιοχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, εφόσον
γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Ο εργοδότης μπορεί να
επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και να διακόψει τις εργασίες μέχρι
την λήψη τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή του.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κλπ, μέχρις ότου παραδοθεί το
έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες κατά την παράδοση του έργου, θα ξαναχρωματίζονται χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξής τους προκειμένου να διαπιστώνει
εγκαίρως αν τηρούνται οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) το πάχος και η συνολική ποιότητα κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-7 προσδιορίζεται,
δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα και η
απουσία ελαττωμάτων της παρ. 5.7.5.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε εκπροσώπους του
παραγωγού ή του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφόσον το επιθυμούν ή κληθούν από την Επίβλεψη
να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την εφαρμογή των προϊόντων τους.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

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

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας σιδηρών επιφανειών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα
εμφανούς επιφανείας, με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται (τύπος και πάχος
ξηρού υμένα σε μm), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Το τυχόν εφαρμοζόμενο υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

19

31987

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιάς αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμών και
διακόσμησης
1.

Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κ.τ.Ε. και ο Ανάδοχος να καθορίσει και να
συμφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας και
κατασκευή νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:

2.

Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα τουλάχιστον στο
40% της επιφάνειας των σιδερένιων κατασκευών.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των σιδερένιων κατασκευών.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα.

Κριτήρια επιλογής υλικών - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εφ’όσον τα ελαττώματα οφείλονται:
-

-

20

στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται με το
ίδιο σύστημα επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και χρώματος,
Εάν όμως οφείλονται σε αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήματος
προστασίας-χρωματισμού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού από τους πίνακες των παραρτημάτων Α, Β και C του ISO 12944-5 “Paints and
varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 5:
Protective paint systems”, ή θα αυξάνονται τα πάχη επίστρωσης της 3.5.3 κατά μία τάξη.
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Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης

Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων αντισκωριακής προστασίας και χρωματισμού σιδηρών επιφανειών
θα εκτελείται κατά κατηγορία επεμβάσεων, ως εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 4.7 και 5.8

Κατηγορία Β:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 4.7 και 5.8. και σύμφωνα με
τα ακόλουθα.
Στην τοπική επίστρωση αντισκωριακής προστασίας και ενδιάμεσων στρωμάτων
μέχρις εξίσωσης του πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η
5.7.4.
Ο τελικός χρωματισμός-διακόσμηση θα εκτελείται σύμφωνα με την 5.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων, ώστε οι
νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και διαλύτη της
5.7.3. Η δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο
καλύτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 4.7 και 5.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN ISO 1513

Paints and varnishes - Examination and preparation of samples for testing
(ISO 1513) -- Χρώματα και βερνίκια - Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων
για δοκιμή

ΕΛΟΤ EN ISO 11890-1

Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC)
content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1) -- Χρώματα και βερνίκια Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) Μέρος 1: Μέθοδος διαφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
Wood painting

Κλάση τιμολόγησης: 9
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1005-00 «Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 είναι ο καθορισμός των ελάχιστων
απαιτήσεων ποιότητας υλικών και των κανόνων έντεχνης εφαρμογής επί τόπου του έργου λεπτότατων1
άχρωμων ή έγχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από φυσικό ή συνθετικό ξύλο με
τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα οργανικά υλικά επίστρωσης με σκοπό την προστασία αυτών από
φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, τις περιβάλλουσες συνθήκες, καθώς και το τελείωμα και την διακόσμησή
τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και αφορούν επιστρώσεις με υλικά
(συντηρητικά και χρώματα) που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Ομοίως, θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες π.χ. αντιολισθητικά, αντιπυρικά,
αντιγκράφιτι κλπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

1 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1

Υλικά επίστρωσης ξύλινων επιφανειών

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
-

-

-

-

Υλικά με βάση την άσφαλτο ή την πίσσα για κατασκευές μέσα στο έδαφος ή εγκιβωτισμένες σε
σκυρόδεμα, τειχοποιίες και πάσης φύσεως κονιάματα και επιχρίσματα.
Συντηρητικά ξύλων σε νερό ή διαλύτη.
Ενδιάμεσες και τελικές στρώσεις διαφανών συνθετικών ρητινών (varnishes) ενός ή δύο συστατικών σε
νερό ή διαλύτη με ή χωρίς έγχρωμα πιγμέντα ανθεκτικά στο φως.
Ενδιάμεσες και τελικές στρώσεις αδιαφανών συνθετικών ρητινών (opaque) ενός ή δύο συστατικών σε
νερό ή διαλύτη, άχρωμα ή έγχρωμα με πιγμέντα ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
Γεμιστικά υλικά των πόρων και των ατελειών του ξύλου, εφαρμοζόμενα όπως συνιστά ο παραγωγός
των λεπτότατων επιστρώσεων.

Τα πιο πάνω υλικά επίστρωσης θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα
προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης των επιφανειών από ξύλο που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα
πάχη επίστρωσης και θα παρέχει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη προστασία των κατασκευών.
Τα υλικά προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης των ξύλων, θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό,
εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο,

-

τους διαλύτες με τους οποίους θα καθαρίζονται το δέρμα των βαφέων, τα εργαλεία και οι κατασκευές,

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής των υλικών,

-

τον κωδικό του χρωματολογίου του παραγωγού κατά RAL,

-

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κ.λπ.),

-

δείγματα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη.

Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.

6

31996
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009

Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την
Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά προστασίας χρωματισμών θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με ετικέτες στις οποίες
θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-

το όνομα του κατασκευαστή,

-

η εμπορική ονομασία του προϊόντος,

-

το είδος και την ποσότητα,

-

η ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται και

-

στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει
η συμμόρφωσή τους προς τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ (και απουσία αυτών προς τα πρότυπα ISO), καθώς και
τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου. Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15
kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου και το πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Η μη συμμόρφωση των υλικών με τα παραπάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο για να διαπιστωθεί εάν εκπληρούν τις
απαιτήσεις (§ 4.1) και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, μόνον δε τότε θα γίνονται
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια ελέγχων σε πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν
αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος. Η ανάλωσή τους θα γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.

4.4

Έτοιμες κατασκευές από φυσική ή συνθετική ξυλεία προσκομιζόμενες στο εργοτάξιο

Για τις κατασκευές από φυσική ή τεχνητή ξυλεία που προσκομίζονται στο εργοτάξιο έτοιμες να
ενσωματωθούν στο έργο, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α. Όταν παραδίδονται με την τελική τους επίστρωση θα είναι κατάλληλα προστατευμένες, μέχρι την
παράδοση του έργου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης για την ποιότητα και
αντοχή της επίστρωσής τους στο χρόνο σύμφωνα με την § 5.5.1 της παρούσας.
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β. Όταν παραδίδονται μόνον με επίστρωση συντηρητικού θα συνοδεύονται από σφραγισμένο δοχείο με το
ίδιο συντηρητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο εργοστάσιο για την επισκευή ζημιών της επίστρωσης
κατά την μεταφορά και τοποθέτηση και από οδηγίες του κατασκευαστή τους για το υλικό τελικής
επίστρωσης, ώστε να ικανοποιείται ο προαναφερθείς όρος της συμβατότητας των επιστρώσεων και οι
όροι των § 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 της παρούσας προδιαγραφής.

5

Μέθοδος εκτέλεσης

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας και τελικού χρωματισμού των ξύλινων επιφανειών θα εκτελούνται από
έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Το συνεργείο κατα την εκτέλεση των εργασιών οφείλει:
α) Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμιξης, καθαρισμού και επίστρωσης,
χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) Να διατηρεί τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις
του χωρίς καθυστέρηση.
δ) Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) Να κατασκευάσει δείγματα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη.
Αν δεν ορισθεί διαφορετικά από την Επίβλεψη θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος
σε κομμάτι από ξύλο ίδιο (είδος και κατεργασία) με εκείνο των κατασκευών, επιφάνειας 120 x 300 mm,
πάχους τουλάχιστον 12 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στις § 5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2
-

-

Χρόνος έναρξης εργασιών
Οι εργασίες προστασίας ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων ξύλινων επιφανειών θα αρχίζουν ευθύς
ως επιβεβαιωθεί ότι στο κτίριο δεν πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη και να εισέλθει υγρασία, ότι μπορεί
να εξασφαλιστούν οι συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και εξαερισμού, για την επίστρωση και το
στέγνωμα των επιστρώσεων και ότι όλα τα στάδια προετοιμασίας, επίστρωσης συντηρητικού,
ενδιάμεσου και τελικού χρωματισμού-διακόσμησης μπορούν να εκτελεστούν σε συνεχή διαδοχή χωρίς
διακοπή.
Επιβάλλεται η προετοιμασία και επίστρωση συντηρητικού στα ξύλινα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί
στο εργοτάξιο κατεργασμένα, το ταχύτερο δυνατό από την άφιξή τους, ώστε να προλαμβάνεται η
απορρόφηση υγρασίας και η παραμένουσα ρύπανση από εργοταξιακούς ρύπους.

Προηγούμενα στάδια των εργασιών δεν θα καλύπτονται με επιστρώσεις αν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί
από τον εργοδότη.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι ξύλινες επιφάνειες που θα υποστούν τις ακόλουθες επεξεργασίες:
α) Επίστρωση με ασφαλτικής βάσης υλικά προστασίας.
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β) Επίστρωση με συντηρητικά για προστασία.
γ) Επίστρωση με συντηρητικά για προστασία, ενδιάμεσες επιστρώσεις και τελική στρώση με διαφανή
άχρωμα ή έγχρωμα βερνίκια. Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστούν επίσης ο προβλεπόμενος τύπος
τελειώματος, οι προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες, τα σημεία αλλαγής και όλες οι
απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
δ) Επίστρωση με συντηρητικό για προστασία, αδιαφανείς ενδιάμεσες και τελική επίστρωση για
χρωματισμό και διακόσμηση. Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστούν επίσης ο προβλεπόμενος τύπος
τελειώματος, οι προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες, τα σημεία αλλαγής τους και όλες
οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγματα, με κατάλληλη επισήμανση στα ξύλινα οικοδομικά στοιχεία
και επιπρόσθετα, αν απαιτείται, σε αντίγραφο σχεδίου της μελέτης, που θα υπογράφονται από τον
"Επιβλέποντα" και τον Ανάδοχο.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων των τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για την διενέργεια των
ελέγχων από την Επίβλεψη.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του Αναδόχου.
Οι ξύλινες κατασκευές μετά τις προστατευτικές επιστρώσεις με συντηρητικό θα ενσωματωθούν στο έργο με
όλα τα στηρίγματα, τις υποδοχές, τα βοηθητικά εξαρτήματα κ.λπ. στοιχεία που προβλέπονται σ’ αυτές, θα
ελεγχθούν και θα δοκιμαστούν ότι έχουν καλώς και λειτουργούν σωστά, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
προδιαγραφές και τότε μόνον θα επιτρέπει ο Επιβλέπων την έναρξη των εργασιών της παρούσας.
Διαφορετικά, οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός, χωρίς αυτό να
συνεπάγεται οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.

5.5

Γενικές επιλογές - Κριτήρια

5.5.1

Αντοχή στο χρόνο

Τα συστήματα προστασίας, βερνικώματος, χρωματισμού και διακόσμησης ξύλινων κατασκευών, ως προς
την αντοχή τους στο χρόνο, διακρίνονται ως εξής:
-

-

Μεγάλης αντοχής «Η», 15 χρόνια και πάνω.
Μέσης αντοχής «Μ», 5 έως 10 χρόνια (συνήθως προς εφαρμογή σε φέρουσες αφανείς και δύσκολα
προσπελάσιμες κατασκευές μέσα στο κτίριο).
Χαμηλής αντοχής «L», 2 έως 5 χρόνια (συνήθως προς εφαρμογή σε προσιτές κατασκευές στο
εσωτερικό του κτιρίου όλες οι κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου).

5.5.2

Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες

Πριν εφαρμοστούν τα συστήματα προστασίας, βερνικώματος, χρωματισμού και διακόσμησης ξύλινων
κατασκευών, θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος στο εσωτερικό
και το εξωτερικό του έργου, σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη (βλ. § 5.5.1 πιο πάνω) αντοχή στο χρόνο
και την συνολική ποιότητα εργασίας των ξύλινων κατασκευών, όπως ορίζεται στις κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενες προδιαγραφής για τις ξύλινες κατασκευές (κουφώματα, ερμάρια - εντοιχιζόμενα έπιπλα,
επενδύσεις, φέρουσες ξύλινες κατασκευές, πέργκολες κλπ.).
5.5.3
-

Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς επίστρωσης (dry film thickness)

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm
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-

Εξωτερικό του κτιρίου σε καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου σε αστικό βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 μm

-

Διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

©
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελάχιστα πάχη επίστρωσης είναι τα συνήθως εφαρμοζόμενα. Σε κάθε
περίπτωση θα έχουν εφαρμογή τα ελάχιστα πάχη που καθορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια και την τεχνική
περιγραφή του έργου.

5.6
5.6.1

Προετοιμασία
Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών

Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός, θερμοκρασία και
υγρασία που απαιτούνται (βλ. § 5.9 πιο κάτω) για να αποκλειστεί η συμπύκνωση υδρατμών στις ξύλινες
επιφάνειες από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται να επιλέγονται δύο κλειστοί ανεξάρτητοι γειτονικοί χώροι στο υπό
κατασκευή έργο, οι οποίοι να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Στον ένα χώρο θα εκτελούνται οι προετοιμασίες, η προστασία, το βερνίκωμα και ο τελικός χρωματισμός
όσων ξύλινων κατασκευών μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τις τελικές θέσεις τους, χωρίς επίπτωση
στην ποιότητα του έργου (π.χ. φύλλα κουφωμάτων, φύλλα ερμαρίων, διακοσμητικές επενδύσεις) και στον
άλλο το στέγνωμα μετά από κάθε επίστρωση και η προσωρινή αποθήκευση μέχρι την επανατοποθέτησή
τους.
Επισημαίνεται η απαίτηση εξασφάλισης τρόπου διάθεσης των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων
μακριά από το εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή ομβρίων
του έργου δεν επιτρέπεται.
Για την εκτέλεση των εργασιών θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα συμμορφώνονται προς όλους τους
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι
διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές.
5.6.2

Γειτονικές επιφάνειες – Εξοπλισμός λειτουργίας ξύλινων κατασκευών

Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτίχαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει
κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες κατασκευές (διακοσμητικές
επενδύσεις, μοκέτες κ.λπ.) και εξαρτήματα (διακόπτες, χειρολαβές, φωτιστικά, διακοσμητικά κ.λπ.) που είναι
ενσωματωμένα στις ξύλινες κατασκευές που προβλέπεται να υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι ήδη
τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν και τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση.
5.6.3

Κατασκευές από ξυλεία (φυσική ή συνθετική)

Τα ξύλα και οι ξύλινες κατασκευές θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο ή θα διαμορφώνονται επί τόπου με τα
ακόλουθα τελειώματα προ της έναρξης των διαδικασιών προστασίας και βαφής τους:
α) Τα προοριζόμενα για διαφανείς επιστρώσεις (βερνίκωμα) στοιχεία θα έχουν πλήρως σφραγισμένους
τους αρμούς, επεξεργασμένους όλους τους ρόζους και πλήρως λειοτριμμένες, χωρίς κανένα
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επιφανειακό ελάττωμα επιφάνειες. Αφού τελειώσει η επί τόπου επεξεργασία τους αν δεν
προσκομίζονται έτοιμα από το εργοστάσιο) θα προστατεύονται με οικοδομικό χαρτί.
β) Τα προοριζόμενα για αδιαφανείς επιστρώσεις (χρωματισμό) στοιχεία θα έχουν πλήρως σφραγισμένους
τους αρμούς, επεξεργασμένους όλους τους ρόζους και επιφάνειες λειασμένες με ελάχιστα επιφανειακά
ελαττώματα (π.χ. τρύπες από καρφιά ή βίδες), τα οποία να μπορούν όμως να αποκατασταθούν χωρίς
την επέμβαση ξυλουργού.
Πριν από την επίστρωση συντηρητικού θα ελέγχεται η περιεχόμενη στα φυσικά ξύλα υγρασία, η οποία
συνιστάται να κυμαίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:
-

από 12%~15% για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου,

-

από 10%~12% για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνει εμπειρικά ή εργαστηριακά (στην περίπτωση σημαντικών έργων).
Οι κατασκευές θα πρέπει να εγκλιματίζονται, ώστε η υγρασία τους να βρίσκεται κατά το δυνατόν εντός των
ανωτέρω ορίων.
Στη συνέχεια, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς:
α) Από ετερογενείς ρύπους (υπερχειλίσεις από κόλλες, υλικά κατεργασίας, ρινίσματα, υπολείμματα
κονιαμάτων, υπολείμματα χρωμάτων κλπ.) με:
-

σπάτουλα και ξύστρα.

-

τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο κατά την φορά των ινών του ξύλου.

-

ξεσκόνισμα και σκούπισμα.

β) Από εγγενείς ρύπους (ρετσίνι, ελαιώδη εκκρίματα, στίγματα, μαυρίσματα κλπ.) με:
-

-

αφαίρεση των θυλάκων του ρετσινιού με σπάτουλα και πολλαπλό τρίψιμο με ύφασμα εμποτισμένο
με νέφτι ή ελαφρό πετρέλαιο (white spirit),
καθαρισμό και αποχρωματισμό των στιγμάτων και των ελαιωδών εκκριμάτων με κατάλληλα
νιτρώδη υλικά καθαρισμού,

-

ελαφρό τρίψιμο κατά την φορά των ινών του ξύλου με ψιλό γυαλόχαρτο,

-

ξεσκόνισμα και σκούπισμα από τα κατάλοιπα επεξεργασίας και καθαρισμού.

Τυχόν παλαιές επιστρώσεις χρωμάτων αφού μαλακώσουν με χημικά διαλύματα οξέων ή βάσεων (π.χ.
καυστική ποτάσα), τυποποιημένα διαβρωτικά (paint removers), διαλυτικά, ή κάψιμο με καμινέτο, θα
απομακρύνονται με σπάτουλα και ξύστρα. Αφού αφαιρεθούν όλα τα χρώματα, τα ξύλινα στοιχεία θα
ξεπλένονται από τα χημικά με νερό και ελαφρό απορρυπαντικό και θα αφήνονται για στέγνωμα και
εγκλιματισμό.
Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές στις
ακμές, τις γωνίες, τις συνδέσεις κλπ. που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την μορφή των ξύλινων
κατασκευών.
Θα ελέγχονται επίσης όλα τα μεταλλικά στηρίγματα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι, οι βίδες, τα καρφιά κλπ. ότι
είναι σωστά τοποθετημένα, έχουν την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία και τελείωμα, άλλως θα
επικαλύπτονται τοπικά με αντισκωριακό συνθετικών ρητινών (βλ. αντίστοιχη προδιαγραφή).
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5.6.4
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Ρόζοι

Οι ξεροί χαλαροί ρόζοι πρέπει να έχουν ήδη αντικατασταθεί ή αποκατασταθεί κατά την φάση των
ξυλουργικών εργασιών.
Οι ξηροί σταθεροί ρόζοι και οι νωποί ρόζοι θα καθαρίζονται από το ρετσίνι με τρίψιμο, με νέφτι ή white spirit,
ή κάψιμο με καμινέτο και θα καθαρίζονται με το σκαρπέλο ώστε να σχηματίζουν ελαφρά εσοχή σε σχέση με
την γειτονική επιφάνεια.
Μετά την επίστρωση του συντηρητικού οι ξηροί σταθεροί ρόζοι καλύπτονται με κατάλληλα γεμιστικά υλικά,
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού των επικείμενων επιστρώσεων.
Οι νωποί ρόζοι θα απομονώνονται με το υλικό που συνιστά ο παραγωγός των επιστρώσεων ή με γομαλάκα
(1:4 με οινόπνευμα), ή με χρώμα βάσεως αλουμινίου.
5.6.5

Προγενέστερες στρώσεις

Κάθε προγενέστερη στρώση θα τρίβεται κατά την φορά των ινών του ξύλου σε όλη της την έκταση ελαφρά,
με ψιλό γυαλόχαρτο, ώστε να εξομαλύνεται και να εκτραχύνεται, χωρίς όμως να απομειώνεται σημαντικά το
πάχος της, με ιδιαίτερη προσοχή στις προεξοχές και τις γωνίες που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.
Στα δύσκολα σημεία (εξοχές, εσοχές, γωνίες, οπές), μπορεί να προστίθεται τοπικά επί πλέον επίστρωση
ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πάχος επίστρωσης χωρίς όμως αυτή να διακρίνεται και να διαφέρει από
την κανονική στρώση.
5.6.6

Υλικά επίστρωσης (συντηρητικά, βερνίκια, χρώματα)

Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιμοποιηθούν, θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουν αλλοιωθεί. Θα ελέγχεται επίσης εάν έχουν υπερβεί
τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Τα υλικά θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες, στις ορθές
αναλογίες, σωστά και με προσοχή, με καθαρά εργαλεία μέσα σε καθαρά δοχεία ώστε να αποκτήσουν την
απαιτούμενη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο
που συνιστά ο παραγωγός τους. Η μη συμμόρφωση με τα ως άνω συνιστά λόγο απόρριψης του υλικού και
απαγόρευσης χρησιμοποίησής τους.
Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα δοχεία θα κλείνονται πολύ καλά και θα αποθηκεύονται έως την
επόμενη χρήση τους.
Τα υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα
χρησιμοποιήσουν άμεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόμενου, από τον παραγωγό, χρόνου
εργασιμότητας.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7
5.7.1

Εφαρμογή
Επιστρώσεις με υλικά προστασίας ασφαλτικής βάσης ή συντηρητικά ξύλου

Τα ασφαλτικής βάσης υλικά προστασίας θα επιστρώνονται με βούρτσα από φυτικές ίνες σε τρεις
επιστρώσεις και κατά τα λοιπά όπως και τα συντηρητικά.
Τα συντηρητικά θα επιστρώνονται με βούρτσα ή πινέλο, άφθονα και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι
ώστε το ξύλο να «μουσκεύει» με συντηρητικό μέχρις αρνήσεως (να μην απορροφά άλλο συντηρητικό)
αρχίζοντας από τις ακμές, τις εσοχές και τις συνδέσεις. Όπου το ξύλο φαίνεται ότι απορροφά το συντηρητικό,
η επίστρωση θα συνεχίζεται μέχρι το ξύλο να κορεστεί και να πάψει να απορροφά το συντηρητικό.
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Στην περίπτωση των κουφωμάτων θα αφαιρούνται τα πηχάκια συγκράτησης των υαλοπινάκων, ώστε να
επιστρώνονται οι πατούρες υποδοχής των υαλοπινάκων και τα πηχάκια σε όλο το ανάπτυγμά τους.
Μετά την επίστρωση το συντηρητικό θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως.
5.7.2

Μέθοδος εφαρμογής για τα άλλα είδη επίστρωσης (διαφανή-αδιαφανή)

Όπου στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και την παρούσα προδιαγραφή, δεν καθορίζεται τεχνική
εφαρμογής των επιστρώσεων, το συνεργείο βαφής μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο,
πιστόλι κλπ.) την ενδεδειγμένη μέθοδο. Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον
παραγωγό του συστήματος επίστρωσης, να αποδίδει ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια με
το επιθυμητό τελείωμα και το ξηρό πάχος επίστρωσης, που κατά περίπτωση απαιτείται. (Βλ. § 5.5.3)
5.7.3

Επάλληλες στρώσεις για όλα τα είδη επίστρωσης (διαφανή-αδιαφανή)

Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε προετοιμασμένη σταθερή, ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από
οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, είτε από ελλιπή προεργασία (βλ. § 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη
εφαρμογή (βλ. § 5.7.4), αρχίζοντας από τις ακμές, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντοτε από πάνω
προς τα κάτω.
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προηγούμενη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
§ 5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. § 5.7.6).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις με βάση διαλύτη) στο σύνολό
του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου (κατά κανόνα επιστρώσεις
υδατοδιαλυτές) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.
5.7.4

Γεμίσματα (στοκάρισμα) για όλα τα είδη επίστρωσης (διαφανή-αδιαφανή)

Όπου προκύπτει ανάγκη εξομάλυνσης μικρής έκτασης ατελειών των ξύλινων επιφανειών (π.χ. τρύπες
καρφιών), αυτή θα εκτελείται μετά την ολοκλήρωση της επίστρωσης των ξύλων με συντηρητικό με υλικά που
συνιστά ο παραγωγός του συστήματος των επιστρώσεων.
Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται στην επιστρωμένη με συντηρητικό επιφάνεια του ξύλου, να
σκληρύνονται και να τρίβονται όπως και οι άλλες επιστρώσεις και να εξασφαλίζουν την πρόσφυση των
επόμενων στρώσεων.
Ειδικά στις διαφανείς επιστρώσεις, τα υλικά αυτά θα έχουν χρώμα και υφή παρόμοια εκείνης του φυσικού
ξύλου.
Η επίστρωσή τους θα γίνεται προσεκτικά με την σπάτουλα, ώστε να εναποτίθεται μόνον το απαιτούμενο
υλικό και ποτέ περισσότερο.
Το γέμισμα κοιλοτήτων πρέπει να εκτελείται με διαδοχικά σταυρωτά περάσματα, αφού στεγνώσει το
προηγούμενο ώστε να εξουδετερώνεται η συστολή από το στέγνωμα του υλικού.
5.7.5

Παχύ υπόστρωμα – Σπατουλάρισμα (μόνο στις αδιαφανείς επιστρώσεις)

Θα εκτελείται με διαδοχικά σταυρωτά περάσματα της φορτωμένης με υλικό (βλ. § 5.7.4) σπάτουλας πάνω
στις επιφάνειες που θα χρωματισθούν (αδιαφανείς επιστρώσεις), ώστε να γεμίσει μόνον τους πόρους του
ξύλου και να αποδώσει πλήρη ενιαία επιφάνεια. Πρέπει να έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος ιδιαίτερα στις
επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε υγρασία (π.χ. εξωτερικό του κτιρίου και οι εξωτερικές επιφάνειες
εξωτερικών κουφωμάτων).
5.7.6

Πιθανά ελαττώματα - Αποκατάσταση

Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανόν να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω
προβλήματα:
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α)

β)

γ)

δ)

ε)

η)
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Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως στις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλιπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλιπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος.

Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλιπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ) Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:

ζ)

©

-

επίστρωση πάνω σε υγρή από συμπυκνώματα επιφάνεια

-

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.

Σημάδια από το μέσο επίστρωσης, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακατάλληλα ή κακής ποιότητας μέσα επίστρωσης (πινέλα, ρολλά, μπεκ ψεκασμού)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης

-

υπερβολικά αραιωμένο υλικό επίστρωσης ή πολύ πτητικός διαλύτης

-

ακατάλληλες συνθήκες εργασιών.

Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:

32004
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-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες)

-

στην προσβολή των πιγμέντων από τον αέρα και το φως.

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης με συνολικό ή τοπικό,
ανάλογα με την έκταση των τελειωμάτων, καθάρισμα της επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με
τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα (γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κ.λπ.) και
επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να
μην επαναληφθούν.
5.7.7

Τελική εικόνα

Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (3.7.4) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί.

5.8

Τελικοί χρωματισμοί προκατασκευασμένων ξύλινων στοιχείων

Πριν από την τελική επίστρωση θα επιβεβαιώνεται ότι οι κατασκευές αυτές έχουν ενσωματωθεί οριστικά στο
έργο και είναι αποδεκτές από τον εργοδότη.
Στη συνέχεια θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος της επίστρωσης με συντηρητικό και όπου αυτή έχει υποστεί
ζημιές είτε κατά τις μεταφορές, είτε από τις εργασίες ενσωμάτωσης, θα επισκευάζεται.
Κατά την επισκευή τα βλαβέντα σημεία θα τρίβονται, θα σκουπίζονται και θα επιστρώνονται με συντηρητικό
που έχει προσκομίσει σφραγισμένο ο κατασκευαστής τους.
Αφού στεγνώσουν τελείως όλα τα σημεία επισκευών και τα ελέγξει ο Επιβλέπων Μηχανικός, θα εφαρμόζεται
το βερνίκωμα ή ο χρωματισμός με το ενδεδειγμένο υλικό σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στις § 4.7.β,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6 και 5.7 της παρούσης.

5.9

Προφυλάξεις - Προστασία

Οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή δεν θα εκτελούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων.

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C ή ανώτερη 38° C.

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες.

-

Σε επιφάνειες που είναι άμεσα εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία.

-

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συμπυκνώματα) μόλις επιστρωθούν.
Με ανεπαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων.

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα κλείνονται καλά και θα αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη
χρήση τους.
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β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη χρήση τους.
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλή χώρο, ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και του έργου, εφ’ όσον γίνεται
χρήση συντηρητικών, βερνικιών και χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Ο
εργοδότης μπορεί να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να
διακόψει τις εργασίες μέχρι την λήψη τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.
Οι τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κ.λπ. και θα διατηρούνται σε
άριστη κατάσταση μέχρις ότου παραδοθεί το έργο. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά
ή παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξής τους προκειμένου να διαπιστώσει
εγκαίρως εάν πληρούνται οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) το πάχος κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους (εάν απαιτείται),
δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα και η
απουσία ελαττωμάτων.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε εκπροσώπους του
παραγωγού ή του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον το επιθυμεί ή κληθούν από την Επίβλεψη
να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την εφαρμογή των προϊόντων τους.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

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

7.2

Προστασία εργαζομένων

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

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

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

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα εμφανούς επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του
έργου.
Το τυχόν εφαρμοζόμενο υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών βερνικωμάτων, χρωματισμών και διακόσμησης.

1.

Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος να
καθορίσουν και να συμφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης παλαιών
βερνικωμάτων και χρωματισμών ξύλινων επιφανειών.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής ξύλινης επιφάνειας και
κατασκευή νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής ξύλινης επιφάνειας, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός και διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός και διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:
Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα στο 40% της
επιφάνειας των ξύλινων κατασκευών.
Ειδικά οι επιστρώσεις που δημιουργούν σκληρή υαλώδη μεμβράνη και έχουν
παρουσιάσει τα ελαττώματα 3 και 4 της παρ. 3.7.6 πρέπει να αφαιρούνται εντελώς.

2.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί τα ελαττώματα έως το
40% της επιφάνειας των ξύλινων κατασκευών.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα.

Κριτήρια επιλογής - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εφ’ όσον τα ελαττώματα οφείλονται στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, τότε αρκεί η επισκευή –
ανακαίνιση να εκτελείται με το ίδιο σύστημα επίστρωσης προστασίας, ενδιάμεσων και τελικών στρώσεων,
Εάν τα ελαττώματα οφείλονται στην αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή την ανεπάρκεια του
συστήματος προστασίας (ενδιάμεσων και τελικών στρώσεων), τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα
επιστρώσεων ή θα αυξάνονται τα πάχη επίστρωσης της § 3.5.3 κατά μία τάξη.

3. Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης
19
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Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων ενδιάμεσων και τελικών ξύλινων επιφανειών θα εκτελείται κατά
κατηγορία επεμβάσεων ως εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις § 2.7 και 3.8
Η εργασία καθαρισμού και αφαίρεσης παλαιών χρωμάτων πρέπει να εκτελείται με
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή και η ποιότητα των ξύλινων
κατασκευών.

Κατηγορία Β:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις § 2.7 και 3.8.
Στην τοπική επίστρωση προστασίας, ενδιάμεσων επιστρώσεων μέχρις εξίσωσης του
πάχους των παλαιών επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η 3.7.4.
Η ολική τελική επίστρωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις § 3.6.5 και 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων, ώστε οι
νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους και διαλύτη της § 3.7.3. Η
δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο καλύτερος
τρόπος αν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις § 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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Βιβλιογραφία

x

RAL Design System Code series for professional color design. Κωδικοποίηση χρωμάτων του
Γερμανικού Ινστιτούτου Διασφάλισης και Πιστοποίησης (Διεθνούς εφαρμογής) (DIGK:Deutsches
Institut fur Gutesicherung und Kennzeinchung)

x

DIN 68800-2 Wood preservation in building construction - Preventive structural measures -Προστασία ξυλείας κτιριακών κατασκευών. Λήψη προστατευτικών δομικών μέτρων

x

NF P 74201

x

ΕΛΟΤ EN ISO 2810 Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment (ISO 2810) -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στο φως χρωμάτων
για εσωτερική χρήση

x

ΕΛΟΤ EN ISO 11890-1 Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC)
content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1) -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός
περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) - Μέρος 1: Μέθοδος διαφοράς

Travaux de peinture des batiments. -- Εργασίες βαφής κτιρίων
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες με ραφή

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση υδραυλικών
δικτύων (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος) με μαύρους χαλυβδοσωλήνες με ραφή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical delivery
conditions – Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και
κατασκευή σπειρωμάτων – Τεχνικοί όροι παράδοσης.

ΕΛΟΤ 266

Steel sockets screwed according to ELOT 267 – Χαλύβδινοι σύνδεσμοι
(μούφες) κοχλιοτομημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267.

ΕΛΟΤ 267.01

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads-Part 1:
Designation, dimensions and tolerances – Σπειρώματα σωλήνων για συνδέσεις
με στεγανότητα στα σπειρώματα - Μέρος 1: Χαρακτηρισμός, διαστάσεις και
ανοχές.

ΕΛΟΤ 267.02

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 2:
Verification by means of limit gauges – Σπειρώματα σωλήνων για στεγανές υπό
πίεση συνδέσεις – Μέρος 2: Έλεγχος με οριακούς ελεγκτήρες.

ΕΛΟΤ 268

Steel tubes suitable for screwing in accordance with the Hellenic Standard
ELOT 267.01 - Heavy series – Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόμηση
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 267.1 - Σειρά βαρέος τύπου.

ΕΛΟΤ 567

Malleable cast iron fittings threaded to ELOT 267.1 - Εξαρτήματα από μαλακτό
χυτοσίδηρο που έχουν κοχλιοτομηθεί σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 267.01 (σχέδιο γ).

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.
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ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας
- Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection – Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με χαλυβδοσωλήνες με ραφή

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι σωληνώσεις με χαλύβδινους σωλήνες μετά ραφής θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους χαλύβδινους σωλήνες μετά ραφής και τα
λοιπά εξαρτήματα, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις
των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποιητικών παραπομπών).
-

Πρωτόκολλα παραλαβής σωλήνων και εξαρτημάτων από χαλύβδινους σωλήνες μετά ραφής.

-

Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Οι χαλυβδοσωλήνες έχουν εφαρμογή σε δίκτυα θέρμανσης και κλιματισμού.
Ανάλογα με την πίεση λειτουργίας των δικτύων, έχουμε:
- Δίκτυα πιέσεων λειτουργίας 10-16 atm στα οποία χρησιμοποιούνται σωλήνες βαρέως τύπου.
- Δίκτυα πιέσεων λειτουργίας 6-10 atm στα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες βαρέως
τύπου ή μεσαίου τύπου.
- Δίκτυα πιέσεων λειτουργίας 0-6 atm (ανοικτά δίκτυα) στα οποία είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιούνται
σωλήνες ελαφρού τύπου.
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4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
πιστοποιούμενη εμπειρία ή πτυχίο κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις αναλόγως της εγκατάστασης (θέρμανσης ή κλιματισμού) θα κατασκευασθούν σύμφωνα με
τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 1/86 και ΤΟΤΕΕ 2423/86). Επιπλέον θα
τηρούνται και τα εξής:
- Οι μαύροι χαλυβδοσωλήνες με ραφή συνιστάται να χρησιμοποιούνται για διαμέτρους δικτύων έως
2".
- Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση χάλκινων τμημάτων σε σωληνώσεις κατασκευασμένες από μαύρο
σιδηροσωλήνα με ραφή, εκτός εάν παρεμβάλλονται ειδικά εξαρτήματα (διηλεκτρικοί σύνδεσμοι) για
αποφυγή πρόκλησης διάβρωσης οφειλόμενης σε φαινόμενα ηλεκτρόλυσης.
- Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των
τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά
απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων,
αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.
- Η διέλευση τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις οροφές ή και τοίχους
θα γίνεται μέσω προστατευτικών χιτωνίων, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά
στοιχεία.
- Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μόνο με εξαρτήματα (μούφες,
γωνίες, ταυ κ.λπ.), αποκλειόμενης της χρήσης συγκόλλησης.

5

Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με χαλυβδοσωλήνες με ραφή

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής νερού μέσω της σωλήνωσης ή
αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο
χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής
οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας
και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.2 Μέθοδος κατασκευής - Γενικά
Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκληθεί ελάττωση της ονομαστικής
διαμέτρου. Η κάμψη των σωλήνων απαγορεύεται χωρίς την χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού και
γίνεται μόνον εφόσον κριθεί απαραίτητη με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Μηχανικού.
- Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών
ρευμάτων κ.λπ.), θα πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους, εκτός
ειδικών περιπτώσεων και με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Μηχανικού, και οπωσδήποτε θα
βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις.

7

32018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

- Οι σωλήνες θα κόβονται σε κατάλληλα μεγέθη και θα τοποθετούνται χωρίς παραμορφώσεις ικανές
να προκαλέσουν τάσεις στρέψης ή κάμψης του υλικού.
- Οι σωλήνες προ της τοποθέτησής τους θα καθαρίζονται με βούρτσα και θα τοποθετούνται με τρόπο
τέτοιο που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους, χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα οικοδομικά
στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγματα.
- Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν, για να μην εισχωρούν
ξένα σώματα. Τα πώματα θα είναι σταθερά και η χρήση χαρτιού, στουπιού ή άλλων μη
αποτελεσματικών μέσων αποκλείεται.
- Στις περιπτώσεις που πιθανόν απαιτηθεί να γίνει στερέωση των σωλήνων στους τοίχους, αυτή θα
γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου. Το κονίαμα που
θα επικαλύπτει τους χωνευτούς σωλήνες δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα μέταλλα.
- Οι συνδέσεις των σωλήνων με τα εξαρτήματα θα είναι με κοχλιωτούς συνδέσμους (π.χ. ρακόρ),
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα και η ευχερής αποσυναρμολόγηση –
συναρμολόγηση των εξαρτημάτων.

5.3 Μέθοδος κατασκευής – Ειδικά
- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε αποστάσεις μεταξύ τους και από τα οικοδομικά στοιχεία, ώστε
να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους. Το διάκενο που θα παραμένει θα είναι: για μη
θερμομονούμενες σωληνώσεις 40 mm για διαμέτρους μέχρι 2" και 50 mm για τις μεγαλύτερες
διαμέτρους. Στις θερμομονούμενες σωληνώσεις θα παραμένει διάκενο τουλάχιστον 25 mm (μετά την
μόνωσή τους).
- Οι σωληνώσεις που οδεύουν κοντά στο δάπεδο θα απέχουν τουλάχιστον 75 mm από την τελική
επιφάνειά του.
- Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο σωλήνα μήκους μικρότερου των 3 m, η
κοπή του σωλήνα θα γίνει με σιδηροπρίονο ή κόφτη και θα λειαίνονται τα κομμένα άκρα ώστε να
ανοιχθεί το κωνικό σπείρωμα με τον βιδολόγο (φηλιέρα).
- Κατά την κοπή και το άνοιγμα του σπειρώματος στους σωλήνες θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να
μην κακοποιηθούν κατά την σύσφιξή τους στην μέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρεμβολή
κατάλληλων παρεμβυσμάτων. Σωλήνες κακοποιημένοι θα απορρίπτονται.
- Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων, για την επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του
δικτύου, θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα κοχλιωτά, με ειδικά τεμάχια μεγάλης ακτίνας
καμπυλότητας από ελατό χυτοσίδηρο, εκτός από τους σωλήνες μικρής διαμέτρου, όπου επιτρέπεται
η κάμψη τους εν ψυχρώ με την χρήση κουρμπαδόρου (αποκλειόμενης εντελώς της χρήσης
θέρμανσης οιασδήποτε μορφής), η δε μέση ακτίνα καμπυλότητας ρ θα πρέπει να είναι ρ ≥ 4d (όπου
d η διάμετρος του σωλήνα). Οπωσδήποτε, με την κάμψη του σωλήνα δεν θα πρέπει να
παραμορφώνεται η κυκλική διατομή του.
- Σε περίπτωση που απαιτείται ακτίνα καμπυλότητας ρ ≤ 4d, σε θέσεις όπου το επιβάλλουν
ανυπέρβλητα εμπόδια, θα χρησιμοποιηθεί έτοιμη (προκατασκευασμένη) γωνία ή καμπύλη.
- Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για την τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται
οπωσδήποτε με ειδικά εξαρτήματα (ταυ, σταυρούς κ.λπ.). Οι διακλαδώσεις θα κατασκευάζονται με
προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στην ροή ή ο σχηματισμός
θυλάκων αέρα. Επίσης, η διάταξη των διακλαδώσεων θα επιτρέπει την κανονική και πλήρη
εκκένωση του δικτύου.
- Στις αλλαγές διατομής οριζόντιων σωλήνων θα γίνεται χρήση έκκεντρων συστολών ή διαστολών
κατά περίπτωση με το επάνω μέρος της διαμορφούμενης σωλήνωσης σε ευθεία.
- Σε όλα τα ειδικά τεμάχια ως και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων που έχουν εσωτερικό σπείρωμα,
αυτό θα είναι προκατασκευασμένο.
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- Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για τον σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον με την χρήση συνδέσμων (μούφες) από ελατό
χυτοσίδηρο.
- Ως υλικό παρεμβύσματος για στεγάνωση θα χρησιμοποιείται κατάλληλη ταινία (ειδικό ΤΕΦΛΟΝ), η
οποία πρέπει να εμφανίζει αντοχή σε θερμοκρασίες από 2 οC μέχρι 110 οC και να μην παρουσιάζει
οποιαδήποτε αλλοίωση, φθορά ή διάλυση κατά την λειτουργία της εγκατάστασης.

5.4 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Γενικά δεν προβλέπεται η τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων εντός των επιχρισμάτων ή των λοιπών
οικοδομικών στοιχείων, για την αποφυγή προβλημάτων οξείδωσης. Χωνευτή τοποθέτηση μπορεί να γίνει
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.
Σε περιπτώσεις όμως που θα απαιτηθεί κάτι τέτοιο, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Τα αυλάκια για τον εντοιχισμό των σωλήνων θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια (με παλινδρομικό
ηλεκτρικό ή πεπιεσμένου αέρα εργαλείο χειρός και σε ελάχιστες περιπτώσεις με καλέμι και σφυρί),
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Απαγορεύεται η
διάνοιξη οπών ή φωλεών σε οποιοδήποτε στοιχείο του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (σε δοκούς,
τοιχεία, υποστυλώματα κ.λπ.), χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Μελετητή του Έργου
και αφού εφαρμοσθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης που θα υποδειχθούν από αυτόν.
- Οι χωνευτοί και μονωμένοι σωλήνες θα τοποθετούνται προ του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος,
ώστε μετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 10 mm κάτω από την τελική
επιφάνεια του τοίχου. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδομή) με την κατασκευή "οδηγών" από
επίχρισμα.
- Όλοι οι χωνευτοί σωλήνες θα είναι καλυμμένοι καθ' όλο το μήκος τους με προστατευτικό μανδύα είτε
από πλαστικούς σωλήνες είτε από κατάλληλες ταινίες, για την αποφυγή προσβολής του υλικού των
χαλυβδοσωλήνων από το υλικό του κονιάματος.
- Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου προβλέπεται να εμφανιστεί διαφορά
θερμοκρασίας του ρέοντος υγρού εντός της σωλήνωσης έναντι της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος, τότε το δίκτυο θα θερμομονώνεται με τα κατάλληλα υλικά.

5.5 Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με μεγαλύτερη
εσωτερική διάμετρο από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης.
- Τα χιτώνια θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα ή από εγκεκριμένο υλικό PVC και θα
εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες
οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν σωλήνες διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων
θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο
ελαστομερές υλικό, όπως π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα υλικά, με ρητή
απαγόρευση χρήσης αμιάντου ως παρέμβυσμα. Χιτώνια, τα οποία περνούν από εξωτερικούς
τοίχους και οροφές προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται επαρκώς έναντι βροχής
και εξωτερικών συνθηκών.
- Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρώνεται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοκεντρικά με τους σωλήνες.

9

32020

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

- Όπου σωλήνες περνούν διαμέσου φερόντων τοίχων ή δαπέδων και υπάρχει πιθανότητα εισροής
υπογείων υδάτων στο κτίριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική διαμόρφωση (PUDDLE) ή
υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτήν την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος μεταξύ των σωλήνων και των
χιτωνίων θα πρέπει να γεμιστεί κατάλληλα, ώστε να προκύψει μία υδατοστεγής σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα του
σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετούνται πριν γίνει η έγχυση του σκυροδέματος και θα
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα στερέωσής τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή των χιτωνίων
στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, η μόνωση θα προστατεύεται στο σημείο της διατρήσεως με κυλινδρικό
μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,00 mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της
μόνωσης. Στην συνέχεια θα περνά μέσα στο αντίστοιχο χιτώνιο.

5.6 Χιτώνια διελεύσεων σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με μεγαλύτερη
εσωτερική διάμετρο από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης, περίπου κατά 5 mm.
 Τα χιτώνια θα είναι είτε από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, είτε από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα,
είτε από χαλκοσωλήνα, είτε από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό. Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα
εκτείνονται 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες
οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν σωλήνες διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων
θα τελειώνουν 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο
ελαστομερές υλικό, π.χ. με σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα υλικά, με ρητή απαγόρευση
χρήσης αμιάντου ως παρέμβυσμα. Χιτώνια τα οποία περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές
προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
 Όπου χιτώνια τοποθετούνται διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
 Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοαξονικά με τους σωλήνες.
 Όπου περνούν σωλήνες διαμέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να
προκαλέσουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτίριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική
διαμόρφωση (PUDDLE) ή με υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος
μεταξύ των σωλήνων και των χιτωνίων θα πληρωθεί με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε
να προκύψει μία υδατοστεγής σύνδεση.
 Όλα τα χιτώνια που απαιτούνται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα
του σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετούνται πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος και θα
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των χιτωνίων
στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
 Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί αναγκαίο λόγω σχετικών μετακινήσεων της
σωλήνωσης, η μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο
με κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους έως 1,00 mm ή άλλο κατάλληλο
υλικό, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης.

5.7 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
 Οι εμφανείς σωληνώσεις των δικτύων θα στηρίζονται πάνω σε διμερή στηρίγματα ή σκάλες,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
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 Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής, θα
είναι μεταλλικά και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου (διαβρωτικό περιβάλλον)
γαλβανισμένα.
 Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά
οικοδομικά στοιχεία, τα οποία θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν
εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε ειδικά
προφίλ γαλβανισμένα με στηρίγματα Ω. Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο γαλβανισμένα και
θα συνδέονται με τις σιδηρογωνιές μέσω κοχλιών, περικοχλίων και ροδελλών τύπου γκρόβερ
γαλβανισμένων.
 Οι σιδηρογωνιές, κατά περίπτωση θα στερεώνονται με αγκύρωση σε πλαϊνούς τοίχους ή θα
αναρτώνται από την οροφή. Η αγκύρωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά μεταλλικά
βύσματα και κοχλίες. Στην περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιούνται ράβδοι μεταλλικές ή
σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο, αλλά πάντως όχι μικρότερης
“ισοδυνάμου” διαμέτρου από την αναγραφόμενη στον κατωτέρω πίνακα (Πίνακας 1). Ισχύουν και
εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών

5.8 Απόσταση στηριγμάτων
Ο πιο κάτω Πίνακας 1 ισχύει για μεμονωμένους σωλήνες και θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών
διαδρομών σωλήνων και όχι στα σημεία όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών, διαστολικών
κ.λπ. που δημιουργούν συγκεντρωμένα φορτία, όπου και θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο
πλευρές.
Πίνακας 1 - Μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων μεμονωμένων σωλήνων
Διάμετρος
Σωλήνος

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Οριζόντιες Σωληνώσεις

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Κατακόρυφες Σωληνώσεις

Διάμετρος Ράβδου
Στηρίξεως

Μέχρι Φ 1”

2m

2,5 m

6 mm

Φ

1 1/4”

2m

3,0 m

6 mm

Φ

1 1/2”

2,5 m

3,5 m

8 mm

Φ

2”

2,5m

3,5 m

8mm

Φ

2 1/2”

3,0 m

4,5 m

10 mm

Φ

3”

3,0 m

4,5 m

10 mm

Φ

4”

3,5 m

4,5 m

12 mm

3,5 m

4,5 m

20 mm

Φ 6” & άνω
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5.9 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται εύκολα η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή κόφτη οξυγόνου. Για τον σκοπό αυτό, σε όλα τα
σημεία όπου θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι, ρακόρ, φλάντζες ή
συστολοδιαστολές.

5.10

Βαφή σωληνώσεων

Μετά το πέρας της εγκατάστασης όλες οι σωληνώσεις θα απολιπανθούν, θα καθαριστούν και θα
προστατευτούν με μία στρώση αστάρι και δύο τουλάχιστον στρώσεις αντισκωριακής βαφής. Οι σωληνώσεις
που δεν έχουν μόνωση θα έχουν την απόχρωση που θα επιλέξει η Επίβλεψη του Έργου, ανάλογης αντοχής
με την θερμοκρασία του ρέοντος υγρού σε αυτές (βλέπε σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01). Οι μονωμένες
σωληνώσεις θα έχουν δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής (αστάρι και τελικό χρώμα) με υλικά κατάλληλα για
αντοχή στη θερμοκρασία του ρέοντος υγρού. Τα πάχη κάθε στρώσεως βαφής (ξηρού υμένα) θα είναι
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00.

6

Έλεγχοι – Δοκιμές

6.1 Δοκιμές στεγανότητας σωλήνωσης
Η δοκιμή στεγανότητας του δικτύου σωληνώσεων θα γίνει με πίεση τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη της
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας. Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής και ανοικτές
όλες τις δικλείδες διακοπής, πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης, πλην ενός που θα
βρίσκεται στο πλέον απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με
νερό. Στην συνέχεια αφού πωματιστεί και το τελευταίο ελεύθερο άκρο, αυξάνεται η πίεση, μέχρι του 50% επί
πλέον της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας και διατηρείται επί 8 ώρες τουλάχιστον.
Κατόπιν γίνεται έλεγχος και αποκατάσταση τυχών διαρροών σε περίπτωση αστοχίας της στεγανότητας και
επαναλαμβάνεται η δοκιμή προ της παράδοσης για λειτουργία.
Εφιστάται η προσοχή, να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός δαπέδων,
υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του δικτύου.
Για κάθε μία από τις παραπάνω δοκιμές θα συντάσσεται σχετικό Πρακτικό το οποίο θα υπογράφεται από τον
Ανάδοχο και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (πυκνότητα
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους εφόσον έχει ζητηθεί.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα εξής:
 Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
 Εάν διαπιστωθούν, θα δίνεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης
των ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
 Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
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 Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του εγκατεστημένου σωλήνα. Θα
τοποθετείται νέο τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί πάκτωση με τσιμεντοειδή υλικά.
 Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
 Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες
του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
 Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
 Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
 Χρήση σκαλωσιάς.
 Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
 Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα διακοπής και
μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο
 Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΤΟΤΕΕ 2412

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

ΤΟΤΕΕ 2421- Μέρος 1

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2423

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Κλιματισμός κτηριακών χώρων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Building piping systems under pressure with seamless steel tubes
Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

Κλάση τιμολόγησης: 6
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-01-02-00
«Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης
Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-01-02-00, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-01-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4

32030
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00:2009

Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση υδραυλικών
δικτύων (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος) με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 280

Seamless plain and tubes made from unalloyed steel and without quality
requirements - Σωλήνες χωρίς ραφή και χωρίς σπείρωμα από κοινό χάλυβα
χωρίς ποιοτικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ 496

Steel tubes – Wall thickness -- Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος.

ΕΛΟΤ 497

Steel tubes – Outside diameters -- Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διάμετροι.

ΕΛΟΤ 504

Welded or seamless steel tubes for water, sewage and gases Χαλυβδοσωλήνες με ραφή ή χωρίς ραφή για δίκτυα νερού, λυμάτων και αερίων.

EΛOT 541

Steel tubes – Tolerance systems --Χαλυβδοσωλήνες - Συστήματα ανοχών.

ΕΛΟΤ 567

Malleable cast iron fittings threaded to ELOT 267.1 - Εξαρτήματα από μαλακτό
χυτοσίδηρο που έχουν κοχλιοτομηθεί σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 267.01 (σχέδιο γ).

ΕΛΟΤ EN 10208.02

Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery conditions Part 2: Pipes of requirement class B -- Χαλυβδοσωλήνες για δίκτυα καυσίμων
υγρών - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις για σωλήνες
κατηγορίας Β.

ΕΛΟΤ EN 10216.01

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties -Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις υπό πίεση. Τεχνικοί όροι
παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες
ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου.
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ΕΛΟΤ EN 10220

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length -Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής και συγκολλητοί - Διαστάσεις και μάζες ανά
μονάδα μήκους.

ΕΛΟΤ EN 10297.01

Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes
- Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes -Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για μηχανικές και γενικές κατασκευαστικές
εφαρμογές - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι
χαλυβδοσωλήνες.

ΕΛΟΤ EN 10246.01

Non destructive testing of steel tubes - Part 1: Automatic electromagnetic
testing of seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic
steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness - Μη καταστροφικοί
έλεγχοι χαλυβδοσωλήνων - Μέρος 1: Αυτόματος ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος
συγκολλημένων φερρομαγνητικών χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή (εκτός των
συγκολλημένων με εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο τόξου) για την επιβεβαίωση της
υδραυλικής υδατοστεγανότητας.

ΕΛΟΤ EN 10246.07

Non destructive testing of steel tubes - Part 7: Automatic full peripheral
ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc welded) steel
tubes for the detection of longitudinal imperfections ---- Μη καταστροφικοί
έλεγχοι χαλυβδοσωλήνων- Μέρος 7: Αυτόματος έλεγχος με υπερήχους σε όλη
την περιφέρεια χαλυβδοσωληνών χωρίς ραφή ή συγκολλημένων (εκτός των
συγκολλημένων με βυθισμένο ηλεκτρόδιο τόξου), για την ανίχνευση διαμήκων
ατελειών.

ΕΛΟΤ EN 27963

Welds in steel - Calibration block No 2 for ultrasonic examination of welds (ISO
7963) - Συγκολλήσεις χάλυβα - Τεμάχιο βαθμονόμησης Νο 2 για υπερηχητική
εξέταση συγκολλήσεων.

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας

EΛOT EN 166

Personal eye-protection – Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00:2009

Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής και τα εξαρτήματά τους θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους χαλυβδοσωλήνες και τα λοιπά εξαρτήματα,
από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων
προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων.
- Πρακτικά δοκιμής συγκολλήσεων.
- Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής έχουν εφαρμογή σε δίκτυα με υψηλές απαιτήσεις πιέσεων, μηχανικής
αντοχής και αντοχής έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
Πεδίο εφαρμογής:
-

δίκτυα πυρόσβεσης

-

δίκτυα θέρμανσης- κλιματισμού

-

δίκτυα υγρών και αερίων καυσίμων

Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού οικιακής χρήσης (κρύο ή
ζεστό νερό χρήσης).
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Πίνακας 1 - Αντιστοιχίες ονομαστικών διαμέτρων με εσωτερικές/εξωτερικές διαμέτρους
Ονομ.Διά
μ. (ins)

Διατομή
(mm)

Ονομ.Διάμ.
(ins)

Διατομή
(mm)

Ονομ.Διάμ.
(ins)

Διατομή
(mm)

Ονομ.Διάμ.
(ns)

Διατομή
(mm)

Ø 1/4"

10/13

Ø 1 1/4"

32/37

Ø 3"

76/83

Ø 6"

156,1/1
65,1

Ø 1/2"

14/18

Ø 1 1/2"

38/43

Ø 3 1/2"

88/95

Ø 8"

207/219

Ø 3/4"

22/26

Ø 2"

51/56

Ø 4"

107,1/114,3

Ø 10"

254/267

Ø 1"

25/29

Ø 2 1/2"

64/70

Ø 5"

131,7/139,7

Ø 12"

310/324

4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, με ικανότητα
συγκολλήσεων, αποδεικνυόμενη από Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (αποχέτευσης, πυρόσβεσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή
καυσίμου αερίου), θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. και ΦΕΚ
(ΤΟΤΕΕ 2412/86, ΤΟΤΕΕ 2451/86, ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 1/86, ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 2/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86,
ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003). Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
- Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιμοποιούνται για διαμέτρους δικτύων άνω των
2" και με μικρότερες διαμέτρους σε δίκτυα με μεγάλες πιέσεις (άνω των 16 atm).
- Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση χάλκινων τμημάτων σε σωληνώσεις (διηλεκτρικοί σύνδεσμοι)
κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα για αποφυγή
διάβρωσης από φαινόμενα ηλεκτρολύσεως.
- Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των
τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά
απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων,
αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις οροφές ή
τους τοίχους θα γίνεται με προστατευτικά χιτώνια, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά
στοιχεία.
- Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους με εξαρτήματα (γωνίες,
καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ.), με την χρήση συγκόλλησης.
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Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής νερού μέσω της σωλήνωσης ή
αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε
άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά
έναντι υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.2 Μέθοδος κατασκευής - Γενικά
Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκληθεί ελάττωση της ονομαστικής
διαμέτρου. Η κάμψη των σωλήνων απαγορεύεται χωρίς την χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού και
γίνεται μόνον εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Μηχανικού.
Εφ' όσον απαιτείται από το ρέον ρευστό, θα θερμομονώνονται αφού προηγουμένως έχουν βαφεί σύμφωνα
με το παρακάτω εδάφιο 5.9.
- Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών
ρευμάτων κ.λπ.), θα πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους εκτός
ειδικών περιπτώσεων και με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Μηχανικού. Oπωσδήποτε θα
βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις.
- Οι σωλήνες θα κόβονται σε κατάλληλα μεγέθη και θα τοποθετούνται χωρίς παραμορφώσεις ικανές
να προκαλέσουν τάσεις στρέψης ή κάμψης του υλικού.
- Οι σωλήνες προ της τοποθέτησής τους θα καθαρίζονται με βούρτσα και θα τοποθετούνται με τρόπο
τέτοιο που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους, χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα οικοδομικά
στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγματα.
- Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν, για να μην εισχωρούν
ξένα σώματα. Τα πώματα θα είναι σταθερά, αποκλειόμενης της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων
μη αποτελεσματικών μέσων.
- Στις περιπτώσεις που πιθανόν απαιτηθεί να γίνει στερέωση των σωλήνων στους τοίχους, αυτή θα
γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου, τόσο σε επαφή
με την σωλήνωση, όσο και με τα στηρίγματα ανάρτησής της.
- Οι συγκολλήσεις των σωλήνων με τα εξαρτήματα θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα.

5.3 Μέθοδος κατασκευής - Ειδικά
- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε αποστάσεις μεταξύ τους και από τα οικοδομικά στοιχεία, που
θα επιτρέπουν την αποσυναρμολόγησή τους. Το διάκενο που θα παραμένει θα είναι: για μη
θερμομονούμενες σωληνώσεις 40 mm για διαμέτρους μέχρι 2" και 50 mm για τις μεγαλύτερες
διαμέτρους. Στις θερμομονούμενες σωληνώσεις θα παραμένει διάκενο τουλάχιστον 25 mm (μετά την
μόνωσή τους).
- Οι σωληνώσεις που οδεύουν κοντά στο δάπεδο, θα απέχουν τουλάχιστον 75 mm από την τελική
επιφάνειά του.
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- Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο σωλήνα μήκους μικρότερου των 3 m, η
κοπή του σωλήνα θα γίνει με σιδηροπρίονο ή τροχό κοπής και θα διαμορφωθεί περιμετρική
απότμηση 45ο (εντορμία), ώστε να κολληθεί μέχρι την "ρίζα" ο σχηματιζόμενος αρμός με το υλικό
συγκόλλησης και θα λειαίνονται τα κομμένα άκρα.
- Κατά την κοπή και συγκόλληση στους σωλήνες θα καταβληθεί προσπάθεια να μην κακοποιηθούν
κατά την σύσφιξή τους στην μέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρεμβολή κατάλληλων
παρεμβυσμάτων. Σωλήνες κακοποιημένοι θα απορρίπτονται.
- Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων, για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του δικτύου,
θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με (προκατασκευασμένες) γωνίες ή καμπύλες με ειδικά τεμάχια
μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας, από χυτοχάλυβα (αποκλειόμενης εντελώς της χρήσης θέρμανσης
οιασδήποτε μορφής για την κάμψη των σωλήνων).
- Σε περίπτωση που απαιτείται πολύ μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας ή για μικρές αξονικές εκτροπές,
τότε είναι δυνατή η χρησιμοποίηση κουρμπαδόρου, πάντοτε εν ψυχρώ.
- Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται οπωσδήποτε
με ειδικά εξαρτήματα (ταυ, σταυροί κ.λπ.). Οι διακλαδώσεις θα κατασκευάζονται με προσοχή, ώστε
να αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στην ροή ή ο σχηματισμός θυλάκων αέρα.
Επίσης, η διάταξη των διακλαδώσεων θα επιτρέπει την κανονική και πλήρη εκκένωση του δικτύου.
- Στις αλλαγές διατομής, συνιστάται η χρήση έκκεντρων συστολών, με το επάνω μέρος της
διαμορφούμενης σωλήνωσης σε ευθεία.
- Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα έχουν περιμετρικά εντορμία με
απότμηση 45ο, για την επίτευξη της σωστής συγκόλλησης τύπου V, μέχρι την ρίζα της.
- Οι ενώσεις των τεμαχίων θα γίνονται με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια συγκόλλησης βολταϊκού τόξου
(ηλεκτροκόλληση), ή με γυμνό μεταλλικό ηλεκτρόδιο συγκόλλησης βολταϊκού τόξου σε ατμόσφαιρα
αδρανούς αερίου (αργκονοκόλληση) ή με συγκόλληση τήξης μετάλλου (χωρίς ηλεκτρόδιο).

5.4 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Δεν προβλέπεται εντοιχισμός των χαλυβδοσωλήνων, παρά μόνο η διέλευση μέσω των οικοδομικών
στοιχείων (τοίχοι, πλάκες κ.λπ.). Γενικά, δεν προβλέπεται η τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων εντός των
επιχρισμάτων ή των λοιπών οικοδομικών στοιχείων, για την αποφυγή προβλημάτων οξείδωσης. Χωνευτή
τοποθέτηση μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα
Μηχανικού.
Σε περιπτώσεις όμως που θα απαιτηθεί κάτι τέτοιο, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Τα αυλάκια για τον εντοιχισμό των σωλήνων θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια (με παλινδρομικό
ηλεκτρικό ή πεπιεσμένου αέρα εργαλείο χειρός και σε ελάχιστες περιπτώσεις με καλέμι και σφυρί),
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Απαγορεύεται η
διάνοιξη οπών ή φωλεών σε οποιοδήποτε στοιχείο του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (δοκοί,
τοιχεία, υποστυλώματα κ.λπ.), χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Μελετητή του έργου και
αφού εφαρμοσθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης που θα υποδειχθούν από αυτόν.
- Οι χωνευτοί και μονωμένοι σωλήνες θα τοποθετούνται προ του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος,
ώστε μετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 10 mm κάτω από την τελική
επιφάνεια του τοίχου. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδομή) με την κατασκευή "οδηγών" από
επίχρισμα.
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- Όλοι οι χωνευτοί σωλήνες θα είναι καλυμμένοι καθ' όλο το μήκος τους με προστατευτικό μανδύα είτε
από πλαστικούς σωλήνες είτε από κατάλληλες ταινίες, για την αποφυγή προσβολής του υλικού των
χαλυβδοσωλήνων από το υλικό του κονιάματος.
- Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου προβλέπεται να εμφανιστεί διαφορά
θερμοκρασίας του ρέοντος υγρού εντός της σωλήνωσης έναντι της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος, τότε το δίκτυο θα θερμομονώνεται.

5.5 Χιτώνια διελεύσεων σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων θα προβλέπονται χιτώνια με μεγαλύτερη
εσωτερική διάμετρο από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης.
- Τα χιτώνια θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα ή από εγκεκριμένο υλικό PVC. Τα χιτώνια
διαμέσου δαπέδων θα εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου,
εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες. Όπου σωλήνες ανεβαίνουν διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια,
τα χιτώνια σωληνώσεων θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα
στεγανοποιούνται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό, όπως π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα
εγκεκριμένα υλικά, με ρητή απαγόρευση χρήσης αμιάντου ως παρέμβυσμα. Χιτώνια, τα οποία
περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται
έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
- Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοκεντρικά με τους σωλήνες.
- Όπου σωλήνες περνούν διαμέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να
προκαλέσουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτίριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική
διαμόρφωση (PUDDLE) ή με υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος
μεταξύ των σωλήνων και των χιτωνίων θα γεμίζεται με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε
να προκύψει μία υδατοστεγής σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα του
σκελετού από σκυρόδεμα θα τοποθετούνται πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος και θα λαμβάνονται
τα κατάλληλα μέτρα στερέωσής τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των
χιτωνίων στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
- Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, η μόνωση θα προστατεύεται στο σημείο της διατρήσεως με
κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,00 mm, ο οποίος θα εφάπτεται
στην επιφάνεια της μόνωσης. Στην συνέχεια θα περνά μέσα στο αντίστοιχο χιτώνιο.

5.6 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
- Οι εμφανείς σωληνώσεις για την διαμόρφωση των δικτύων θα στηρίζονται πάνω σε ειδικά διμερή
στηρίγματα ή σκάλες, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής θα
είναι μεταλλικά και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου (διαβρωτικό περιβάλλον)
γαλβανισμένα.
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- Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά
οικοδομικά στοιχεία, τα οποία θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν
εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε ειδικά
προφίλ γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις
σιδηρογωνιές μέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων.
- Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα στερεώνονται με αγκύρωση σε πλαϊνούς τοίχους ή θα
αναρτώνται από την οροφή. Η αγκύρωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά μεταλλικά
βύσματα και κοχλίες. Στην περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιούνται ράβδοι μεταλλικοί ή
σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο, αλλά πάντως όχι μικροτέρας
“ισοδυνάμου” διαμέτρου από την αναγραφόμενη στον κατωτέρω Πίνακα 2. Ισχύουν και εδώ τα περί
αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών.

5.7 Απόσταση στηριγμάτων
Ο πιο κάτω Πίνακας 2 ισχύει για μεμονωμένους σωλήνες και θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών
διαδρομών σωλήνων και όχι στα σημεία όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών, διαστολικών
κ.λπ. που δημιουργούν συγκεντρωμένα φορτία και θα πρέπει να τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο
πλευρές.
Πίνακας 2 - Μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων μεμονωμένων σωλήνων
Διάμετρος
Σωλήνος

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Οριζόντιες Σωληνώσεις

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Κατακόρυφες Σωληνώσεις

Διάμετρος Ράβδου
Στηρίξεως

Φ 2 1/2”

3,0 m

4,5 m

10 mm

Φ 3”

3,0 m

4,5 m

10 mm

Φ 4”& άνω

3,5 m

4,5 m

12 mm

5.8 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή με την χρήση οξυγόνου. Για τον σκοπό αυτό σε
όλα τα σημεία όπου κρίνεται αναγκαίο θα προβλέπονται φλάντζες περαστού τύπου (SLIP-ON)
συγκολλημένες στις σωληνώσεις ή διμερείς σφικτήρες με ελαστικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης, με
αντοχή σε νερό θερμοκρασίας μεταξύ +1°C και έως τουλάχιστον 95°C.

5.9 Βαφή σωληνώσεων
Αν απαιτείται βαφή, μετά το πέρας της εγκατάστασης όλες οι σωληνώσεις θα απολιπανθούν και θα
προστατευτούν με δύο τουλάχιστον στρώσεις αντισκωριακής βαφής. Οι σωληνώσεις που δεν έχουν μόνωση
θα έχουν δύο στρώματα τελικής βαφής στην απόχρωση που θα επιλέξει η Επίβλεψη του Έργου, ανάλογης
αντοχής με την θερμοκρασία του ρέοντος υγρού σε αυτές (βλέπε σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01). Είναι
επιθυμητό oι μονωμένοι σωλήνες να έχουν δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής.
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Έλεγχοι - Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι συγκολλήσεων
Οι έλεγχοι των συγκολλήσεων θα γίνονται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10246-1, ΕΛΟΤ EN 10246-7
και ΕΛΟΤ EN 27963.
Μετά την εργασία συγκόλλησης θα εκτελείται ο έλεγχος της ραφής, με την βοήθεια φορητής συσκευής
υπερήχων, μέσω της οποίας εντοπίζεται η θέση και το βάθος πιθανών ατελειών.
Σε περιπτώσεις που εμφανίζεται επιφανειακή ατέλεια της ραφής, η συγκόλληση θα συμπληρώνεται. Σε
περιπτώσεις όμως που η ραφή εμφανίζει ατέλεια σε βάθος, τότε θα αφαιρείται το υλικό της συγκόλλησης
μέχρι την ρίζα της ραφής και θα επαναλαμβάνεται τοπικά το γέμισμα. Σε περιπτώσεις που η ραφή εμφανίζει
περισσότερες από μία ατέλειες, η συγκόλληση θα επαναλαμβάνεται εξ αρχής με αφαίρεση ολόκληρης της
ραφής. Μετά από την οποιαδήποτε επέμβαση αποκατάστασης θα εκτελείται νέος έλεγχος.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και επανελέγχων θα τηρούνται στον Φάκελο του Έργου.

6.2 Δοκιμές στεγανότητας σωλήνωσης
Η δοκιμή στεγανότητας του δικτύου σωληνώσεων θα γίνεται με πίεση τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερη της
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας. Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής και ανοικτές
όλες τις δικλείδες διακοπής, πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός που θα
βρίσκεται στο πλέον απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με
νερό. Στην συνέχεια, αφού πωματιστεί και το τελευταίο ελεύθερο άκρο αυξάνεται η πίεση, μέχρι του 50%
επιπλέον της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας και διατηρείται επί 8 ώρες τουλάχιστον.
Κατόπιν γίνεται έλεγχος και αποκατάσταση τυχών διαρροών σε περίπτωση αστοχίας της στεγανότητας και
επαναλαμβάνεται η δοκιμή προ της παράδοσης για λειτουργία.
Εφιστάται η προσοχή, να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός δαπέδων,
υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του δικτύου.

6.3 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (πυκνότητα
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους εφόσον έχει ζητηθεί.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα εξής:
- Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
- Εάν διαπιστωθούν, θα δίνεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης
των ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
- Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
- Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του εγκατεστημένου σωλήνα.
- Θα τοποθετείται νέο τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί πάκτωση με τσιμεντοειδή υλικά.
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- Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
- Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες
του Αναδόχου.

6.4 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων.
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
- Χρήση σκαλωσιάς.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χρήση συσκευών συγκόλλησης (ηλεκτροκόλληση, αργκονοκόλληση, οξυγονοκόλληση).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
- Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από έμπειρο
προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες.
Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα διακοπής και
μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο
 Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία
και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων.

ΤΟΤΕΕ 2412

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 1

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 2

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για
θέρμανση κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2423

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Κλιματισμός κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2451

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Μόνιμα Πυροσβεστικά συστήματα με νερό.

ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003

Κανονισμός εσωτερικών
λειτουργίας έως και 1 bar.

εγκαταστάσεων

_______________
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Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
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ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλκοσωλήνες

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την διαμόρφωση δικτύων
σωληνώσεων με χαλκοσωλήνες, σκληρούς, ημίσκληρους και μαλακούς.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1057

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in
sanitary and heating applications -- Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγείας και
θερμάνσεως.

ΕΛΟΤ ΕΝ 13348

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or
vacuum -- Χαλκός και κράματα χαλκού - Κυκλικοί χαλκοσωλήνες άνευ ραφής
για ιατρικά αέρια ή για κενό.

ΕΛΟΤ EN 12735.01

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning
and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems -- Χαλκός και κράματα
χαλκού - Στρογγυλοί σωλήνες χαλκού άνευ ραφής για κλιματισμό και ψύξη Μέρος 1: Σωλήνες για δίκτυα σωληνώσεων.

ΕΛΟΤ EN 13347

Copper and copper alloys - Rod and wire for welding and braze welding -Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδος και σύρμα για συγκόλληση και
μπρουντζοκόλληση.

ΕΛΟΤ EN 13349

Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering -Χαλκός και κράματα χαλκού. Εργοστασιακά μονωμένοι χαλκοσωλήνες με
συμπαγή επένδυση.

ΕΛΟΤ EN 1254.01

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Fittings with ends for
capillary soldering or capillary brazing to copper tubes -- Χαλκός και κράματα
χαλκού-Εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 1: Εξαρτήματα για
σύνδεση χαλκοσωλήνων με τριχοειδή μαλακή ή σκληρή συγκόλληση.

5

32047

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 1254.02

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Fittings with compression
ends for use with copper tubes -- Χαλκός και κράματα χαλκού -- Εξαρτήματα
υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 2: Εξαρτήματα μηχανικής σύσφιγξης για
σύνδεση με χαλκοσωλήνες.

ΕΛΟΤ EN 1254.04

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Fittings combining other
end connections with capillary or compression ends -- Χαλκός και κράματα
χαλκού - Εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 4: Εξαρτήματα που
συνδυάζουν συνδέσεις άκρων σωλήνων με τριχοειδή συγκόλληση ή μηχανική
σύσφιξη.

ΕΛΟΤ EN 1254.05

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Fittings with short ends for
capillary brazing to copper tubes -- Χαλκός και κράματα χαλκού - Εξαρτήματα
υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 5: Εξαρτήματα με κοντά άκρα για σύνδεση
με χαλκοσωλήνες με σκληρή τριχοειδή συγκόλληση.

ΕΛΟΤ EN ISO 9453

Soft solder alloys - Chemical compositions and forms – Chemical compositions
and forms -- Κράματα μαλακής κόλλησης – Χημικές συνθέσεις και μορφές.

ΕΛΟΤ EN 1044

Brazing - Filler metals -- Σκληρή κόλληση - Προστιθέμενα μέταλλα.

ΕΛΟΤ EN 1045

Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions -Σκληρές κολλήσεις - Συλλιπάσματα για σκληρές κολλήσεις - Συνθήκες
ταξινόμησης και τεχνικής διανομής.

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

prEN 1254.06

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fitting with push-fit ends Χαλκός και κράματα χαλκού - Εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων – Μέρος
6: Εξαρτήματα για σύνδεση χαλκοσωλήνων με ταχυσυνδέσμους.

prEN 1254.07

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7: Fittings with press ends
for metallic tubes - Χαλκός και κράματα χαλκού - Εξαρτήματα υδραυλικών
εγκαταστάσεων - Μέρος 7: Εξαρτήματα με πρεσσαριστά άκρα για μεταλλικούς
σωλήνες.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.
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Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με χαλκοσωλήνες

4.1 Γενικά
Οι σωληνώσεις χαλκοσωλήνων και τα εξαρτήματά τους θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή,
θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος
κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως
προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους χαλκοσωλήνες και τα λοιπά εξαρτήματα,
από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων
προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων.
- Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.2 Σωλήνες
Οι χαλκοσωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό αποξειδωμένο με φώσφορο (CU 99,9% και
P=0,0015%-0,04%) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1057, καθαροί, ομαλοί και ελεύθεροι ελαττωμάτων.
Ο Πίνακας 1 περιγράφει τον συνιστώμενο τρόπο παράδοσης.
Η σήμανση των σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 10 mm έως 54 mm σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1057 γίνεται ανά 60 cm.
Θα αναγράφονται:
- Αριθμός Ευρωπαϊκού Προτύπου (ΕΛΟΤ EN 1057).
- Χαρακτηρισμός της μεταλλουργικής κατάστασης (π.χ. R250).
- Εξωτερική διάμετρος x πάχος τοιχώματος.
- Εργοστάσιο παραγωγής.
- Ημερομηνία παραγωγής :τρίμηνο (I-IV) και έτος ή μήνα (1-12) και έτος.
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Πίνακας 1 - Συνιστώμενος τρόπος παράδοσης

Τρόπος
παράδοσης

Εξωτ. Διάμετρος (mm)

Μεταλλουργική
κατάσταση

Μήκος (m)

από

έως

Ευθέα τμήματα

6

267

3,4,5

Κουλούρες

6

28

25,50

R 250 (ημίσκληρος)
R 290 (σκληρός)
R220 (μαλακός)

Οι χαλκοσωλήνες διατίθενται:
- οι σκληροί και ημίσκληροι σε ευθύγραμμα τμήματα,
- οι μαλακοί σε κουλούρες.
Οι χαλκοσωλήνες έχουν εφαρμογή σε δίκτυα με υψηλές απαιτήσεις πιέσεων και αντοχής έναντι της ηλιακής
ακτινοβολίας και των θερμοκρασιών λειτουργίας.
Πίνακας 2 - Μηχανικές ιδιότητες των χαλκοσωλήνων
Μεταλλουργική
Κατάσταση
Σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1057
R 220

Συνήθης
Ονομασία
Μαλακός
(ανοπτημένος)

R 250

Ημίσκληρος

R 290

Σκληρός

Εξωτερική
Ονομαστική
Διάμετρος
(σε mm)

Τάση
εφελκυσμού

Επιμήκυνση

(σε MP)a

%

min

max

min

min

6

54

220

40

6

66,7

6

159

6

267

250
290

30
20
3

Στις σωληνώσεις χαλκοσωλήνων μπορεί να ενσωματώνονται :
- Χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, κατά ΕΛΟΤ EN 1057 γυμνοί (Πίνακας 3).
- Χαλκοσωλήνες για κλιματισμό και ψύξη, κατά ΕΛΟΤ EN 12735-1.
- Χαλκοσωλήνες επενδεδυμένοι, κατά ΕΛΟΤ EN 13349.
- Χαλκοσωλήνες για ιατρικά αέρια ή κενό, κατά ΕΛΟΤ EN 13348.
Συνήθεις εφαρμογές:
- Δίκτυα ύδρευσης.
- Δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματισμού.
- Δίκτυα θέρμανσης – κλιματισμού.
- Δίκτυα φυσικού αερίου για πίεση μέχρι 1 bar.
- Δίκτυα υγραερίου για πίεση μέχρι 2 bar.
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- Δίκτυα ελαίου (υδραυλικά) πίεσης έως 10 bar.
- Μόνιμα πυροσβεστικά υδροδοτικά δίκτυα.
- Δίκτυα ιατρικών αερίων.
Οι χαλκοσωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα νερού οικιακής χρήσης εκτός εάν αυτό
απαγορεύεται για ειδικούς λόγους (π.χ. νερά χαλκοδιαλύοντα).
Σε δίκτυα νερού οικιακής χρήσης και για διάμετρο σωλήνων μέχρι 28 mm, όταν για την κατασκευή τους
χρησιμοποιείται κόλληση, συνιστάται να χρησιμοποιείται μαλακή κόλληση.
Πίνακας 3 - Ονομαστικές εξωτερικές διάμετροι και πάχη
Ονομαστική
εξωτερική
διάμετρος

Ονομαστικό πάχος τοιχώματος e σε mm

d
mm

0,5

0,6

6

X

R

R

R

8

X

R

R

R

10

X

R

R

R

R

12

X

R

X

R

R

14

X

X

X

X

R

R

15

0,7

16

0,8

0,9

1,0

1,2

1,5

R

X

X

X

X

X

R

X

X

R

R

R

R

R

R

X

18

X

R

22

X

X

R

R

28

X

X

R

R

X

2.5

X

42

X

X

R

R

X

54

X

X

R

R

R

X

R

X

R

R

X

X

X

2,0

X

35

X

1,1

64
X

76,1
80

X

3,0

X
R

X

X

R

X

R

X

133

R

X

R

159

X

R

R

88,9
108

X

219

R

267

R

Το R υποδηλώνει τις Ευρωπαϊκές συνιστώμενες διαστάσεις
Το Χ υποδηλώνει άλλες Ευρωπαϊκές διαστάσεις
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4.3 Εξαρτήματα σύνδεσης
Τα εξαρτήματα σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση των σωληνώσεων (καμπύλες, συστολές,
ταυ κ.λπ.) θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό ή κράματά του, κατάλληλα για:
- τριχοειδή κόλληση κατά ΕΛΟΤ EN 1254.01,
- μηχανική σύσφιξη κατά ΕΛΟΤ EN 1254.02,
- ταχυσυνδέσμους (push fit εξαρτήματα) κατά prEN 1254.06,
- πρεσσαριστά εξαρτήματα κατά prEN 1254.07.
Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται εξαρτήματα σύνδεσης με κοντά άκρα κατά ΕΛΟΤ EN 1254.05, για τριχοειδή
κόλληση και βιδωτά ή φλαντζωτά για διαμέτρους μεγαλύτερες από 54 mm.

4.4 Πρόσθετα υλικά κολλήσεων
Τα πρόσθετα υλικά (ράβδοι, σύρματα) που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση των σωληνώσεων, θα είναι:
-

για κολλήσεις και συγκολλήσεις κατά ΕΛΟΤ EN 13347,

-

σκληρών κολλήσεων κατά ΕΛΟΤ EN 1044 (με συλλιπάσματα κατά ΕΛΟΤ EN 1045),

-

μαλακών κολλήσεων κατά ΕΛΟΤ EN 29453 (με συλλιπάσματα κατά ΕΛΟΤ EN 29453).

4.5 Λοιπά υλικά
Στη διαμόρφωση των σωληνώσεων θα χρησιμοποιούνται επίσης:
-

Λυόμενοι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι (ρακόρ).

-

Διαστολικοί σύνδεσμοι για την παραλαβή των συστολοδιαστολών

-

Αντικραδασμικά εξαρτήματα.

-

Εξαρτήματα στήριξης, έδρασης και ανάρτησης των σωλήνων.

4.6 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η εγκατάσταση των χαλκοσωλήνων θα γίνεται από Αδειούχο Εγκαταστάτη Υδραυλικό, με αντίστοιχη
ειδικότητα, η οποία θα αποδεικνύεται με βάση το Π.Δ. 38/91, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 55/2000.

4.7 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις αναλόγως της εγκατάστασης (ύδρευσης, αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματισμού,
πυρόσβεσης, θέρμανσης, υδραυλικών λαδιού ή κλιματισμού, ιατρικών αερίων, καυσίμου αερίου κ.λπ.) θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τους Τεχνικούς κανονισμούς και τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε.
(ΤΟΤΕΕ 2411, ΤΟΤΕΕ 2412, ΤΟΤΕΕ 2421-ΜΕΡΟΣ 1, ΤΟΤΕΕ 2421-ΜΕΡΟΣ 2, ΤΟΤΕΕ 2423, ΤΟΤΕΕ 2451,
ΤΟΤΕΕ 2491, ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003).
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Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
- Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετούνται παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των
τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά
απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων,
αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του επιβλέποντος μηχανικού και με κατάλληλη σήμανση της
όδευσης.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα ή τις οροφές
θα γίνεται διαμέσου προστατευτικών χιτωνίων από υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση (π.χ.
χαλκοσωλήνα ή από PVC ή πολυαιθυλένιο), ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά
στοιχεία. Το προστατευτικό χιτώνιο θα έχει εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη περίπου κατά 0,5 mm
από την εξωτερική διάμετρο του χαλκοσωλήνα.
- Σε περίπτωση συνδέσεων χαλκοσωλήνων με χαλύβδινους σωλήνες ή χαλύβδινα στοιχεία (π.χ.
δοχεία αποθήκευσης θερμού ύδατος), αυτές θα γίνονται με τη χρήση κατάλληλων ορειχάλκινων
εξαρτημάτων ή διηλεκτρικών συνδέσμων, για την αποφυγή του φαινομένου της γαλβανικής
διάβρωσης των χαλύβδινων σωλήνων. Οι ενώσεις αυτές θα είναι οπωσδήποτε επισκέψιμες.
- Για να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα εξασφαλίζεται, όπου αυτό είναι
δυνατόν, η επισκεψιμότητα των σωληνώσεων.
- Οι σωληνώσεις θα εξασφαλίζονται έναντι της μόνιμης υγρασίας (εντός δαπέδων, υπογείων, σε
τοίχους και δάπεδα μπάνιων κ.λπ.). Η χρησιμοποίηση επενδεδυμένων χαλκοσωλήνων δίνει λύση
στο πρόβλημα της μόνιμης υγρασίας καθώς και σ’ αυτό της εγκατάστασης μέσα στο έδαφος.
- Οι σωληνώσεις που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους θα προστατεύονται από τον παγετό με
κατάλληλη μόνωση και θα διαθέτουν διάταξη (κρουνό) εκκένωσης.

5

Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με χαλκοσωλήνες

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης,
στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική
δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι διαβρώσεων και
φθορών.

5.2 Μέθοδος κατασκευής - Γενικά
Η κατασκευή των δικτύων θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί ελάττωση της ονομαστικής
διαμέτρου των σωλήνων (δεν προβλέπονται εσωτερικές συστολές, που μειώνουν την ονομαστική διατομή
της σωλήνωσης).
x Οι σωληνώσεις μπορούν κατά περίπτωση να εγκαθίστανται:
- ακάλυπτες σε απόσταση από τοίχο,
- σε κατακόρυφα φρεάτια και οριζόντια κανάλια,
- κάτω από το επίχρισμα.
x Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών
ρευμάτων κ.λπ.), θα εξασφαλίζονται επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους, εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου λαμβάνονται ειδικά μέτρα διαχωρισμού μεταξύ των σωληνώσεων και των λοιπών
εγκαταστάσεων και με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Μηχανικού.
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Για τα αέρια καύσιμα οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται στους αντίστοιχους Τεχνικούς
Κανονισμούς.
x Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν, για να μην εισχωρούν
ξένα σώματα. Τα πώματα θα είναι σταθερά, αποκλειομένης της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων μη
κατάλληλων μέσων.
x Στις περιπτώσεις που θα γίνει κάλυψη των σωλήνων στους τοίχους, οι σωλήνες θα είναι
προστατευμένοι έναντι διάβρωσης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση επενδυμένων
χαλκοσωλήνων.
x Οι συνδέσεις των σωλήνων με τα εξαρτήματα θα γίνονται με:
- τριχοειδή κόλληση, σκληρή ή μαλακή κατά περίπτωση,
- μηχανική σύσφιξη,
- συγκόλληση,
- με κατάλληλο αντίστοιχο εξάρτημα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα.
x Οι συνδέσεις των σωλήνων με τις συσκευές ή τα όργανα θα γίνονται με χρήση συνδέσμων λυόμενων
με εργαλείο ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα.
x Σε περίπτωση που θα γίνει κοπή του σωλήνα, επιβάλλεται μετά την κοπή και πριν την σύνδεση των
χαλκοσωλήνων να γίνεται η διόρθωση της διατομής των άκρων.

5.3 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Γενικά δεν συνιστάται η τοποθέτηση γυμνών χαλκοσωλήνων εντός των επιχρισμάτων ή των λοιπών
οικοδομικών στοιχείων. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σωληνώσεις κάτω από επιχρίσματα ή χωνευτές
μέσα σε οικοδομικά υλικά, τότε συνιστάται η χρησιμοποίηση επενδυμένων χαλκοσωλήνων. Η χωνευτή
τοποθέτηση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντος Μηχανικού.
Επίσης, δεν συνιστάται η χρησιμοποίηση γυμνών χαλκοσωλήνων εντός του εδάφους π.χ. σε κήπους,
χώρους προστασίας, γιατί η ύπαρξη λιπασμάτων, τέφρας, νιτρικών κ.α. είναι δυνατόν να προσβάλουν τους
γυμνούς χαλκοσωλήνες. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται επενδεδυμένοι χαλκοσωλήνες.
Για τα αέρια καύσιμα, από τους αντίστοιχους Τεχνικούς Κανονισμούς απαγορεύεται η τοποθέτηση των
σωλήνων μέσα σε πλάκες από σκυρόδεμα ή στο πάτωμα.
Σε περιπτώσεις χωνευτής τοποθέτησης γυμνών χαλκοσωλήνων θα γίνονται τα εξής:
- Όλοι οι χωνευτοί σωλήνες θα είναι καλυμμένοι καθ' όλο το μήκος τους με πλαστικούς σωλήνες ή
πλαστική επένδυση ή άλλη κατάλληλη αντιδιαβρωτική πυροπροστασία (π.χ. ασφαλτόπανα).
- Τα αυλάκια για τον εντοιχισμό των σωλήνων θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια, ώστε να
περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και της τοιχοποιίας. Απαγορεύεται η
διάνοιξη οπών ή φωλεών σε οποιοδήποτε στοιχείο του φέροντος οργανισμού του κτηρίου (δοκοί,
τοιχία, υποστυλώματα κ.λπ.), χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Μελετητή του έργου
και αφού εφαρμοσθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης που θα υποδειχθούν από αυτόν.
- Οι χωνευτοί σωλήνες θα τοποθετούνται προ του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος, ώστε μετά την
τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 10 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του
τοίχου. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδομή) με την κατασκευή "οδηγών" από λίγο επίχρισμα.
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- Για τα αέρια καύσιμα στους αντίστοιχους Τεχνικούς Κανονισμούς καθορίζεται τέτοιο βάθος, ώστε
μετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 15 mm κάτω από την τελική
επιφάνεια του τοίχου, ώστε οι σωλήνες να θεωρηθούν πυροπροστατευμένοι.
- Σε περιπτώσεις που το ρέον υγρό εντός της σωλήνωσης μεταφέρει θερμότητα (π.χ. σωληνώσεις
θέρμανσης, θερμού νερού χρήσης), τότε το δίκτυο θα θερμομονώνεται. Η θερμομόνωση δεν
αντικαθιστά την αντιδιαβρωτική προστασία.

5.4 Χιτώνια διελεύσεων σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων θα προβλέπονται χιτώνια με εσωτερική
διάμετρο μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης περίπου κατά 5 mm.
- Τα χιτώνια θα είναι από υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση (π.χ χαλκοσωλήνα ή PVC ή
πολυαιθυλένιο). Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την
τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες. Όπου σωλήνες ανεβαίνουν
διαμέσου δαπέδων σε μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω
από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό, όπως π.χ.
σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα υλικά, με ρητή απαγόρευση χρήσης αμιάντου ως
παρέμβυσμα. Χιτώνια, τα οποία περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές προς την εξωτερική
ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
- Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοαξονικά με τους σωλήνες.
- Όπου σωλήνες περνούν διαμέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να
προκαλέσουν είσοδο υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική
διαμόρφωση (PUDDLE) ή υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος
μεταξύ των σωλήνων και των χιτωνίων θα πληρούται με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό,
ώστε να προκύψει μία υδατοστεγής σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα
του σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετούνται πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος, και θα
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των
χιτωνίων στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
- Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί αναγκαίο λόγω σχετικών μετακινήσεων της
σωλήνωσης, η μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο
(π.χ. με κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,00 mm ή άλλο
κατάλληλο υλικό, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης).

5.5 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
- Οι εμφανείς σωληνώσεις των δικτύων θα στερεώνονται πάνω σε τοίχους ή σχάρες ή θα
αναρτώνται από οροφές με κατάλληλα στηρίγματα, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα, θα είναι (από
υλικά ανθεκτικά σε διάβρωση) από χάλυβα και θα έχουν αντισκωριακή προστασία κατά την ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-03-10-03-00 ή γαλβανισμένα κατά τα πρότυπα που αναφέρονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 150104-20-01-03.
- Για τους αγωγούς αέριων καυσίμων οι Τεχνικοί Κανονισμοί απαιτούν τα υλικά των στηριγμάτων να
είναι και άκαυστα.
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- Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα αγκυρωμένα σε οικοδομικά στοιχεία.
Αν απαιτείται λόγω θερμικών διαστολών (σωληνώσεις θέρμανσης, θερμού νερού χρήσης), η
σωλήνωση θα διαμορφώνεται και θα στερεώνεται έτσι ώστε να παραλαμβάνονται οι
συστολοδιαστολές.

5.6 Απόσταση στηριγμάτων
Ο παρακάτω Πίνακας 4 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών σωλήνων και όχι στα σημεία όπου
απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ., που δημιουργούν συγκεντρωμένα φορτία, οπότε και θα
τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.
Πίνακας 4 – Αποστάσεις στηριγμάτων
Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Οριζόντιες Σωληνώσεις

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Κατακόρυφες Σωληνώσεις

Φ 10

(m)
1,0

(m)
1,0

Φ 12

1,0

1,0

Φ 15

1,2

1,8

Φ 22

1,8

2,4

Φ 28

1,8

2,4

Φ 35

2,4

3,0

Φ 42

2,4

3,0

Φ 54

2,7

3,0

Φ 67

3,0

3,6

Φ 76,1

3,0

3,6

Φ 108(&
άνω)

3,0

3,6

Διάμετρος
Σωλήνας
(mm)

Για τα αέρια καύσιμα στους αντίστοιχους Τεχνικούς Κανονισμούς καθορίζονται μέγιστες αποστάσεις
στηρίξεων για οριζόντιες σωληνώσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.
Πίνακας 5 – Aποστάσεις στερέωσης οριζόντιων χαλκοσωλήνων για αέρια καύσιμα
Εξωτερική

14

Εξωτερική

Εξωτερική

Διάμετρος da

Απόσταση
Στερέωσης

Διάμετρος da

Απόσταση
Στερέωσης

Διάμετρος da

Απόσταση
Στερέωσης

mm

m

mm

m

mm

m

12

1,25

35

2,75

88,9

4,75

15

1,25

42

3,00

108

5,00

18

1,50

54

3,50

133

5,00

22

2,00

64

4,00

159

5,00

28

2,25

76,1

4,25
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Έλεγχοι - Δοκιμές

6.1 Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας σωλήνωσης - Θέση σε λειτουργία του δικτύου
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι σωληνώσεις, αφού καθαρισθούν πλήρως ώστε να
απομακρυνθούν ξένα σώματα και υπολείμματα από την κατασκευή (π.χ. γρέζια, άμμο, υλικά συσκευασίας
κ.α.), υφίστανται δοκιμές αντοχής και στεγανότητας πριν τεθούν σε λειτουργία.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων που μεταφέρουν νερό γίνεται με ξέπλυμα. Το ξέπλυμα θα συνεχίζεται μέχρι
το νερό να βγαίνει τελείως καθαρό.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων που μεταφέρουν αέρια μπορεί να γίνεται μηχανικά (με βούρτσες), με
αναρρόφηση (ηλεκτρική σκούπα) ή με εμφύσηση αέρα ή αδρανούς αερίου (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του
άνθρακα). Απαγορεύεται η χρήση οξυγόνου στον καθαρισμό σωληνώσεων αερίων καυσίμων.
Η εγκατάσταση θα δοκιμάζεται ολόκληρη ή τμηματικά πριν την κάλυψη των σωληνώσεων.
Οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των δικτύων φυσικού αερίου και υγραερίου καθορίζονται στους
αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς.
Οι σωληνώσεις ιατρικών αερίων υφίστανται δοκιμή αντοχής με νερό και δοκιμή στεγανότητας με αέρα ή
αδρανές αέριο. Αν η πίεση λειτουργίας είναι χαμηλή, μέχρι 2 bar, μπορεί να γίνει συνδυασμένη δοκιμή
αντοχής και στεγανότητας με αέρα ή αδρανές αέριο.
Η δοκιμή αντοχής γίνεται με πίεση δοκιμής 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας και η πίεση δοκιμής πρέπει να
διατηρηθεί τουλάχιστον 15 λεπτά.
Η δοκιμή στεγανότητας γίνεται με πίεση δοκιμής 1,1 φορές την πίεση λειτουργίας. Η πίεση δοκιμής πρέπει
να διατηρηθεί τουλάχιστον 2 ώρες, αφού επέλθει εξισορρόπηση της θερμοκρασίας του αερίου (περίπου 2
ώρες).
Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό.
Οι σωληνώσεις υγρών μπορούν να υποστούν συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και στεγανότητας με νερό.
Η δοκιμή θα γίνεται στο δίκτυο κρύου νερού με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση
λειτουργίας για 10 λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό.
Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής και ανοικτές όλες τις δικλείδες διακοπής,
πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός, που θα βρίσκεται στο πλέον
απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με νερό για να αποφευχθούν
πλήγματα πίεσης και ζημιές.
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση πίεσης.
Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η επιθυμητή
λειτουργία και στεγανότητα.
Εφιστάται η προσοχή, να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός δαπέδων,
υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του δικτύου.
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Η θέση σε λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου και υγραερίου καθορίζεται στους αντίστοιχους τεχνικούς
κανονισμούς.
Για τα δίκτυα ύδρευσης, εάν το χρονικό διάστημα μεταξύ αποπεράτωσης και λειτουργίας είναι μεγάλο,
συνιστάται μετά το ξέπλυμα και την δοκιμή πίεσης το δίκτυο να εκκενώνεται πλήρως και να ταπώνεται.
Εναλλακτικά, εάν διατηρηθεί το δίκτυο γεμάτο με νερό, αυτό θα ανανεώνεται στις σωληνώσεις με φρέσκο
ανοίγοντας τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα τον κρουνό εκκένωσης καθώς σε ένα νέο δίκτυο
χαλκοσωλήνων, τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, με τη ροή του νερού, σχηματίζεται μια λεπτή
επιφανειακή επίστρωση από οξείδιο του χαλκού, η οποία και προστατεύει το χαλκοσωλήνα από διάβρωση.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία και θερμομόνωση, αν προβλέπονται. Ιδιαίτερη προσοχή θα
δίδεται στα σημεία στήριξης, στην αντιδιαβρωτική προστασία και την θερμομόνωση.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διαβρώσεις δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
-

Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης
των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

-

Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του αντίστοιχου σωλήνα. Θα
τοποθετείται νέο τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί νέα πάκτωση με τα κατάλληλα (τσιμεντοειδή)
υλικά.

-

Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες
του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
-

16

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Χρήση σκαλωσιάς.
Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
Χρήση συσκευών κόλλησης.
Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear–
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα διακοπής και μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.



Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.



Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία
και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΦΕΚ 963 Β’/15-7-2003

Κανονισμός εσωτερικών
λειτουργίας έως και 1 bar.

εγκαταστάσεων

ΦΕΚ 1257 Β’/3-9-2003

Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων
βιομηχανιών- βιοτεχνιών).

Π.Δ.38/1991

Θερμοϋδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις κτηρίων. Άδειες επαγγέλματος.

Π.Δ.55/2000

Τροποποίηση Π.Δ.38/1991 (Θερμοϋδραυλικές
κτηρίων. Άδειες επαγγέλματος).

ΤΟΤΕΕ 2491

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Διανομή κρύου-ζεστού νερού.

ΤΟΤΕΕ 2412

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 1

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 2

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για
θέρμανση κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2423

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Κλιματισμός κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2451

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Μόνιμα Πυροσβεστικά συστήματα με νερό.

ΤΟΤΕΕ 2491

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική
χρήση.

ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003

Κανονισμός εσωτερικών
λειτουργίας έως και 1 bar.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων.

υγραερίου

εγκαταστάσεων

_______________

φυσικού

αερίου

στα

κ.λπ.

φυσικού

με

πίεση

κτήρια

(πλην

εγκαταστάσεις

αερίου

με

πίεση
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Building piping systems under pressure with polyethylene tubes
Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου

Κλάση τιμολόγησης: 6
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες
πολυπροπυλενίου

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση υδραυλικών
δικτύων με πλαστικούς σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP-H, PP-B και PP-R). Έχουν εφαρμογή σε δίκτυα
με περιορισμένες απαιτήσεις πιέσεων, μηχανικής αντοχής, αντοχής έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά
υψηλές απαιτήσεις αντοχής σε χημικώς διαβρωτικό περιβάλλον.
Συνήθεις εφαρμογές:
- δίκτυα ύδρευσης,
- δίκτυα θέρμανσης,
- δίκτυα αποχέτευσης.
- δίκτυα νερού οικιακής χρήσης με την προϋπόθεση ότι το υλικό διαθέτει σχετική πιστοποίηση
καταλληλότητας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1451.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for
pipes, fittings and the system - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για
κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας)
- Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και
συστήματος.

ΕΛΟΤ ΕΝV 1451.02

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the
assessment of conformity - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτηριακή
αποχέτευση (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας) - Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) Μέρος 2: Οδηγός αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN ISO 12162

Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications Classification and designation - Overall service (design) coefficient
Θερμοπλαστικά υλικά για σωλήνες και εξαρτήματα σε εφαρμογές υπό πίεση Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός - Ολικός συντελεστής λειτουργίας (σχεδιασμού).
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ΕΛOT EN 13501.01

Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests - Ταξινόμηση δομικών
προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόμηση με τη
βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά.

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με σωλήνες πολυπροπυλενίου

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι σωληνώσεις με ευθύγραμμους σωλήνες από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο θα προέρχονται από
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους σωλήνες από πολυπροπυλένιο και τα
λοιπά εξαρτήματα, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις
των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).

-

Πρωτόκολλα παραλαβής σωλήνων και εξαρτημάτων από πολυπροπυλένιο.

-

Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα θα φέρουν περιμετρική ταινία, στην οποία, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 1451.01, θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
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Αριθμός Ευρωπαϊκού Προτύπου (ΕΛΟΤ EN 1451.01).



Υλικό (ΡΡ).
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Ονομαστική διάμετρος.



Ονομαστική γωνία εξαρτήματος.



Σειρά.



Δείκτης τήξης.



Εργοστάσιο παραγωγής.



Ημερομηνία παραγωγής.

 Κατηγορία καύσης (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501.01).

4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (ύδρευσης ή θέρμανσης), θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2411 και ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 1). Επιπλέον, θα τηρούνται
και τα εξής:
- Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετούνται παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των
τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά
απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων,
αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις οροφές ή
και τοίχους θα γίνεται με προστατευτικά χιτώνια, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά
στοιχεία.
- Οι ενώσεις πλαστικών σωλήνων με χαλκοσωλήνες ή με χαλύβδινους σωλήνες ή στοιχεία (π.χ.
δοχεία αποθήκευσης θερμού ύδατος, θερμαντικά σώματα) θα γίνονται μέσω κατάλληλων
συνδέσμων και θα είναι οπωσδήποτε επισκέψιμες.
- Για να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα εξασφαλίζεται, όπου αυτό είναι
δυνατό, η επισκεψιμότητα των σωληνώσεων.

5

Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με σωλήνες πολυπροπυλενίου

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται, σύμφωνα με τους κανόνες του
κατασκευαστή, ώστε να διατηρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να προστατεύονται από κακώσεις.
Κατά την μεταφορά τους θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε τα ρολά που μεταφέρονται όρθια, να
προστατεύονται από χτυπήματα. Όταν μεταφέρονται ευθέα μήκη θα πρέπει η κάτω στρώση να εφάπτεται σε
επίπεδη καθαρή επιφάνεια. Αν σχηματίζονται κυψέλες με ξύλινα δοκάρια, θα πρέπει αυτές να έχουν μέγιστο
ύψος στοιβάγματος 1,5 m και μέγιστο πλάτος 2 m. Στην περίπτωση που οι σωλήνες είναι διαφορετικών
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διαμέτρων και τύπων, τότε οι πλέον ενισχυμένοι θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος, προς αποφυγή
παραμόρφωσης των διαμέτρων τους.
Κατά την φορτοεκφόρτωσή τους οι σωλήνες δεν θα ρίχνονται ή σέρνονται σε ανώμαλες επιφάνειες. Αν
χρησιμοποιούνται συρματόσχοινα ή αλυσίδες, θα προστατεύονται οι σωλήνες από πιθανά γδαρσίματα.
Ο χώρος αποθήκευσης των υλικών θα πρέπει να τα προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές
θερμοκρασίες. Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση μπορεί να
προκαλέσει πλάτυνση της διαμέτρου και στρέβλωση ή λύγισμα του σωλήνα.

5.2 Μέθοδος κατασκευής – Γενικά
Η κατασκευή των σωληνώσεων θα γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκληθεί ελάττωση της
ονομαστικής διαμέτρου (δεν προβλέπονται εσωτερικές συστολές που μειώνουν την ονομαστική διατομή της
σωλήνωσης).
Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό της τοποθέτησης και στήριξης των σωληνώσεων είναι η πρόβλεψη ώστε οι
συνδέσεις να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι καταπονήσεις λόγω διαστολών.
 Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών
ρευμάτων κ.λπ.), θα εξασφαλίζονται επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους, εκτός ειδικών
περιπτώσεων, όπου λαμβάνονται ειδικά μέτρα διαχωρισμού μεταξύ των σωληνώσεων και των
λοιπών εγκαταστάσεων, με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Μηχανικού.
 Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν. Τα πώματα θα είναι
σταθερά, αποκλειόμενης της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων μη κατάλληλων μέσων.
 Η διαμόρφωση της σωλήνωσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση
συνδέσμων (μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, ταυ κ.λπ.) με θερμική αυτοσυγκόλληση. Απαγορεύεται η
δημιουργία καμπυλών (εν θερμώ ή εν ψυχρώ).
 Για την επίτευξη ομοιογένειας και ασφάλειας στις συγκολλήσεις, δεν επιτρέπεται η θερμική
αυτοσυγκόλληση σωλήνων ή εξαρτημάτων διαφορετικών υλικών, ή του ιδίου υλικού από διαφορετικό
κατασκευαστικό οίκο.
 Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5 οC, θα αποφεύγονται απότομα
χτυπήματα στους σωλήνες για την αποφυγή μόνιμων βλαβών, ρηγματώσεων, στρεβλώσεων κ.λπ.
 Στις κοχλιωτές συνδέσεις πλαστικών με ορειχάλκινα εξαρτήματα, θα αποφεύγεται η υπερβολική
χρήση ταινίας Teflon (αποκλειόμενης της χρήσης κάνναβης), αφού τα σπειρώματα εξασφαλίζουν
στεγανότητα με την κωνική μορφή τους.

5.3 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Γενικά, δεν προβλέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων εντός των επιχρισμάτων ή των λοιπών
οικοδομικών στοιχείων. Η χωνευτή τοποθέτηση μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο μετά
από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνονται τα εξής:
 Τα αυλάκια για τον εντοιχισμό των σωλήνων θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια (με παλινδρομικό,
ηλεκτρικό ή πεπιεσμένου αέρα εργαλείο χειρός και σε ελάχιστες περιπτώσεις με καλέμι και σφυρί),
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και της τοιχοποιίας. Απαγορεύεται η
διάνοιξη οπών ή φωλεών σε οποιοδήποτε στοιχείο του φέροντος οργανισμού του κτηρίου (δοκοί,
τοιχία, υποστυλώματα κ.λπ.), χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Στατικού μελετητή του
έργου και αφού εφαρμοσθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης που θα υποδειχθούν από αυτόν.
 Οι χωνευτοί σωλήνες θα τοποθετούνται προ του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος, ώστε μετά την
τελική στρώση οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστο 10 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του
τοίχου. Αυτό επιτυγχάνεται σε νέα οικοδομή με την κατασκευή "οδηγών" από επίχρισμα.
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 Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου προβλέπεται να εμφανιστεί διαφορά
θερμοκρασίας του ρέοντος υγρού εντός της σωλήνωσης σε σχέση με την θερμοκρασία του
περιβάλλοντος, τότε το δίκτυο θα θερμομονώνεται.

5.4 Σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση
Η διαμόρφωση της σωλήνωσης θα γίνεται με θερμική αυτοσυγκόλληση, με την χρήση ειδικών συσκευών
εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή των σωληνώσεων και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του.
Τα προς συγκόλληση τμήματα σωλήνων κόβονται σε κάθετη ως προς τον άξονά του τομή και στην συνέχεια
καθαρίζονται και στεγνώνονται επιμελώς.
Η θερμοκρασία της πλάκας, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένες οι μήτρες, θα ελέγχεται από θερμοστάτη
ακριβείας ώστε να διατηρείται στους 260 οC.
Η συγκόλληση των διαφόρων διατομών θα γίνεται με τοποθέτηση στην πλάκα της συσκευής, για κάθε
διατομή σωλήνα του αντίστοιχου ζεύγους μητρών (αρσενικό-θηλυκό). Οι μήτρες θα φέρουν αντικολλητική
επένδυση και θα διατηρούνται καθαρές και χωρίς χτυπήματα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα ακόλουθα:
 Το κόψιμο των σωλήνων θα γίνεται με ειδικούς κόφτες, οι δε σωλήνες θα είναι στεγνοί και καθαροί
στην περιοχή συγκόλλησης.
 Ο χρόνος παραμονής του σωλήνα μέσα στην μήτρα θα ακολουθεί τον πίνακα χρόνου-διατομής του
κατασκευαστή.
 Το βάθος εισχώρησης του σωλήνα στην μήτρα θα είναι ανάλογο της διατομής σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο έλεγχος ή η χρήση του δικτύου μπορεί να γίνει μετά από δύο (2) ώρες τουλάχιστον από την ώρα της
συγκόλλησης

5.5 Χιτώνια διελεύσεων σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με μεγαλύτερη
εσωτερική διάμετρο από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης, περίπου κατά 5 mm.
 Τα χιτώνια θα είναι είτε από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, είτε από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα,
είτε από χαλκοσωλήνα, είτε από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό. Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα
εκτείνονται 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες
οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν σωλήνες διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων
θα τελειώνουν 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο
ελαστομερές υλικό, π.χ. με σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα υλικά, με ρητή απαγόρευση
χρήσης αμιάντου ως παρέμβυσμα. Χιτώνια τα οποία περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές
προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
 Όπου χιτώνια τοποθετούνται διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
 Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοαξονικά με τους σωλήνες.
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 Όπου περνούν σωλήνες διαμέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να
προκαλέσουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική
διαμόρφωση (PUDDLE) ή με υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος
μεταξύ των σωλήνων και των χιτωνίων θα πληρωθεί με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε
να προκύψει μία υδατοστεγής σύνδεση.
 Όλα τα χιτώνια που απαιτούνται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα
του σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετούνται πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος και θα
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των χιτωνίων
στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
 Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί αναγκαίο λόγω σχετικών μετακινήσεων της
σωλήνωσης, η μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο
με κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους έως 1,00 mm ή άλλο κατάλληλο
υλικό, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης.

5.6 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
 Οι εμφανείς σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν με πλαστικούς σωλήνες πάνω σε ειδικά
διμερή στηρίγματα ή σκάλες, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
 Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα, θα είναι από υλικά
ανθεκτικά σε διάβρωση.
 Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθερά οικοδομικά
στοιχεία. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε ειδικές μεταλλικές ράγες ή
σιδηροδοκούς με την βοήθεια στηριγμάτων από χάλυβα, γαλβανισμένων.
 Η αγκύρωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά μεταλλικά βύσματα και κοχλίες. Στην
περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικές ράβδοι (ντίζες) ηλεκτρολυτικά
γαλβανισμένες, διατομής 6, 8, 10 ή 12 mm, ανάλογα με το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο. Ισχύουν
και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών.
 Στις αλλαγές διεύθυνσης θα αφήνονται τα απαραίτητα περιθώρια για την παραλαβή των
συστολοδιαστολών.

5.7 Απόσταση στηριγμάτων
Ο παρακάτω Πίνακας 1 θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών σωλήνων και όχι στα σημεία
όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ. που δημιουργούν συγκεντρωμένα φορτία οπότε
και θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.
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Πίνακας 1

Διάμετρος
Σωλήνος

Διαφορά θερμοκρασίας κατά την λειτουργία δικτύου
0 ΟC

20ΟC

30ΟC

40ΟC

50ΟC

60ΟC

70ΟC

Φ 20

1,20 m

0,90 m

0,90 m

0,85 m

0,85 m

0,80 m

0,70 m

Φ 25

1,40 m

1,05 m

1,05 m

0,85 m

0,85 m

0,80 m

0,70 m

Φ 32

1,60 m

1,20 m

1,20 m

1,10 m

1,10 m

1,05 m

0,95 m

Φ 40

1,80 m

1,35 m

1,35 m

1,25 m

1,25 m

1,20 m

1,10 m

Φ 50

2,05 m

1,55 m

1,55 m

1,45 m

1,45 m

1,35 m

1,30 m

Φ 63

2,30 m

1,75 m

1,75 m

1,65 m

1,65 m

1,55 m

1,45 m

Φ 75

2,45 m

1,85 m

1,85 m

1,75 m

1,75 m

1,65 m

1,55 m

Φ 90

2,60 m

1,95 m

1,95 m

1,85 m

1,75 m

1,75 m

1,65 m

Φ 110

2,90 m

2,15 m

2,10 m

2,00 m

1,90 m

1,80 m

1,70 m

Φ 125

3,20 m

2,40 m

2,25 m

2,15 m

1,95 m

1,85 m

1,75 m

5.8 Παραλαβή θερμικών γραμμικών διαστολών του δικτύου
Οι σωληνώσεις των δικτύων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες θα πρέπει να κατασκευάζονται με
ιδιαίτερη προσοχή ως προς το θέμα της παραλαβής των θερμικών διαστολών από την γραμμική επιμήκυνση
των δικτύων.
Η μεταβολή του μήκους με τις αλλαγές της θερμοκρασίας ανάλογα με τον συντελεστή γραμμικής διαστολής
του υλικού του σωλήνα προκύπτει από τη σχέση:

Δl = α x L x (tΤ - tA)
όπου:

Δl :

Η γραμμική επιμήκυνση της σωλήνωσης (m).

α:

Ο συντελεστής θερμικής γραμμικής διαστολής (ανάλογα με το υλικό, βλέπε ΤΟΤΕΕ 2421/86 (μέρος
1, Πίνακας 2-26, σελ. 61). Είναι στοιχείο που συνήθως δίδεται από τον κατασκευαστικό οίκο, για
κάθε επιμέρους προϊόν.

L:

Το αρχικό μήκος της σωλήνωσης (m).

11

32071

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01:2009

©

ΕΛΟΤ

tΤ : Η τελική (max) θερμοκρασία (θερμοκρασία λειτουργίας) του δικτύου (οC).
tΑ : Η αρχική (min) θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος) του δικτύου (οC)
5.9 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται εύκολα η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής. Για τον σκοπό αυτό σε όλα τα σημεία όπου θα
είναι αναγκαίο θα προβλέπονται ρακόρ, φλάντζες ή διμερείς σφικτήρες με ελαστικά παρεμβύσματα
στεγανοποίησης.

6

Έλεγχοι – Δοκιμές

6.1 Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας της σωλήνωσης
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι σωληνώσεις, αφού καθαρισθούν πλήρως ώστε να
απομακρυνθούν ξένα σώματα και υπολείμματα από την κατασκευή, υφίστανται δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας πριν τεθούν σε λειτουργία.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων που μεταφέρουν νερό γίνεται με ξέπλυμα. Το ξέπλυμα θα συνεχίζεται μέχρι
το νερό να βγαίνει τελείως καθαρό.
Η εγκατάσταση θα δοκιμάζεται ολόκληρη ή τμηματικά, πριν την κάλυψη των σωληνώσεων.
Η δοκιμή του δικτύου μπορεί να γίνει δύο ώρες τουλάχιστον μετά από την πραγματοποίηση της
συγκόλλησης.
Η δοκιμή αντοχής γίνεται με πίεση δοκιμής 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας και η πίεση δοκιμής πρέπει να
διατηρηθεί τουλάχιστον 30 λεπτά.
Η δοκιμή στεγανότητας γίνεται με πίεση δοκιμής 1,1 φορές την πίεση λειτουργίας. Η πίεση δοκιμής πρέπει
να διατηρηθεί τουλάχιστον 2 ώρες.
Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό.
Οι σωληνώσεις υγρών μπορούν να υποστούν συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και στεγανότητας με νερό.
Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται στο δίκτυο κρύου νερού με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την μέγιστη
πίεση λειτουργίας για 10 λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά
λεπτό.
Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής και ανοικτές όλες τις δικλείδες διακοπής,
πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός, που θα βρίσκεται στο πλέον
απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με νερό για να αποφευχθούν
πλήγματα πίεσης και ζημιές.
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση πίεσης.
Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η επιθυμητή
λειτουργία και στεγανότητα.
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Εφίσταται η προσοχή, να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός δαπέδων,
υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του δικτύου.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία των στηριγμάτων.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
 Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
 Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης
των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
 Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
 Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του αντίστοιχου σωλήνα. Θα
τοποθετείται νέο τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί νέα πάκτωση με κατάλληλα τσιμεντοειδή υλικά.
 Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
 Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες
του Αναδόχου.
 Μη σωστή τοποθέτηση των στηριγμάτων της σωλήνωσης για την παραλαβή των συστολοδιαστολών
του δικτύου.
 Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αφαίρεσης των στηριγμάτων και επανατοποθέτησής τους με
δαπάνες του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
 Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
 Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
 Χρήση σκαλωσιάς.
 Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
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 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
 Χειρισμός συσκευής συγκόλλησης.
 Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα διακοπής και
μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και
υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση υδραυλικών
δικτύων (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος) με εύκαμπτους ενισχυμένους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PEVPE-XPE) ή πολυβουτένιο (ΡΒ).
Οι σωληνώσεις εύκαμπτων ενισχυμένων πλαστικών σωλήνων έχουν εφαρμογή σε δίκτυα με περιορισμένες
απαιτήσεις μηχανικής αντοχής, πιέσεων, αντοχής έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά υψηλές απαιτήσεις
αντοχής σε χημικώς διαβρωτικό περιβάλλον.
Συνήθεις εφαρμογές:
- δίκτυα ύδρευσης,
- δίκτυα θέρμανσης,
- δίκτυα νερού οικιακής χρήσης με την προϋπόθεση ότι το υλικό διαθέτει σχετική πιστοποίηση
καταλληλότητας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛOT EN 12201.01

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General –
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) Μέρος 1: Γενικά.

EΛOT EN 12201.02

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes –
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) Μέρος 2: Σωλήνες.

EΛOT EN 12201.03

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings –
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) Μέρος 3: Εξαρτήματα.

EΛOT EN 12201.04

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves –
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) Μέρος 4: Βαλβίδες.
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EΛOT EN 12201.05

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for
purpose of the system – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή
νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 5: Καταλληλότητα για χρήση του
συστήματος.

ΕΛΟΤ ENV 12108

Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of
pressure piping systems for hot and cold water intended for human
consumption –
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Οδηγός για την
εγκατάσταση εντός κτηρίων συστημάτων σωληνώσεων πίεσης για θερμό και
κρύο νερό που προορίζεται για κατανάλωση από άνθρωπο.

ΕΛΟΤ EN ISO 8795

Plastics piping systems for the transport of water intended for human
consumption - Migration assessment - Determination of migration values of
plastics pipes and fittings and their joints (ISO 8795:2001) -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων για την μεταφορά νερού που προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Αξιολόγηση της μετανάστευσης Προσδιορισμός των τιμών μετανάστευσης πλαστικών σωληνώσεων και
εξαρτημάτων και συνδέσμων τους.

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection – Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις εγκατάστασης
πλαστικούς σωλήνες

σωληνώσεων

με

εύκαμπτους

ενισχυμένους

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι σωληνώσεις με εύκαμπτους, ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες θα προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
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- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους εύκαμπτους, ενισχυμένους πλαστικούς
σωλήνες από πολυαιθυλένιο και πολυβουτένιο και τα λοιπά εξαρτήματα, από τα οποία θα προκύπτει
συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο
τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής σωλήνων και εξαρτημάτων από πολυπροπυλένιο.
- Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Ειδικά για την περίπτωση δικτύων ύδρευσης, θα τηρούνται και οι προδιαγραφές των ΕΛΟΤ EN ISO 8795 και
ΕΛΟΤ ENV 12108.

4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (ύδρευσης ή θέρμανσης), θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2411 και ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 1). Επιπλέον θα τηρούνται
και τα εξής:
- Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες χρησιμοποιούνται κυρίως για μονοσωλήνιες εγκαταστάσεις
ύδρευσης και κεντρικής θέρμανσης, τοποθετημένες εντός του δαπέδου. Στην περίπτωση αυτή οι
σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου θα τοποθετούνται μέσα σε spiral μανδύα επίσης από
πολυαιθυλένιο και θα στερεώνονται στο δάπεδο με πλαστικά στηρίγματα, ανά διαστήματα του ενός
μέτρου, που θα καρφώνονται με ατσαλόκαρφα. Όλες οι χωνευτές σωληνώσεις θα τοποθετούνται
σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη.
- Δεν προβλέπονται εμφανείς σωληνώσεις από εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα ή τις οροφές
θα γίνεται με προστατευτικά χιτώνια ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά στοιχεία.
- Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μόνο με εξαρτήματα (ρακόρ
κ.λπ.), αποκλειομένης της χρήσης άμεσης συγκόλλησης των δύο τμημάτων του δικτύου.
- Οι ενώσεις πλαστικών σωλήνων με χαλκοσωλήνες ή με χαλύβδινους σωλήνες ή στοιχεία (π.χ.
δοχεία αποθήκευσης θερμού ύδατος, θερμαντικά σώματα) θα γίνονται μέσω κατάλληλων
συνδέσμων, οι οποίοι θα είναι της έγκρισης της Επίβλεψης, και θα είναι οπωσδήποτε επισκέψιμες.

5

Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς
σωλήνες

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανόνες του
κατασκευαστή, ώστε να διατηρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να προστατεύονται από κακώσεις.
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Οι εύκαμπτοι σωλήνες διατίθενται σε ρολά. Κατά την μεταφορά τους θα λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε
τα ρολά που μεταφέρονται όρθια να προστατεύονται από χτυπήματα.
Κατά την φορτοεκφόρτωσή τους οι σωλήνες δεν θα ρίχνονται ή ανατρέπονται από το μέσο μεταφοράς τους.
Ο χώρος αποθήκευσής τους θα πρέπει να τα προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές
θερμοκρασίες. Η παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση μπορεί να
προκαλέσει παραμόρφωση της διαμέτρου τους.

5.2 Μέθοδος κατασκευής – Γενικά
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ελαττωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο η
ονομαστική διάμετρος του σωλήνα (δεν προβλέπονται εσωτερικές συστολές που μειώνουν την ονομαστική
διατομή της σωλήνωσης).
Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό της τοποθέτησης και στήριξης των σωληνώσεων είναι η πρόβλεψη ώστε οι
συνδέσεις να γίνονται με κατάλληλο τρόπο για να αποφεύγονται οι καταπονήσεις λόγω διαστολών.

5.3 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Η τοποθέτηση των εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων θα γίνεται εντός των οικοδομικών στοιχείων
(τοιχοποιίες, δάπεδα) και θα στηρίζονται σε διαστήματα του ενός μέτρου. Τα στηρίγματα θα είναι μεταλλικά
με πλαστική επένδυση και θα καρφώνονται στο κατακόρυφο στοιχείο ή δάπεδο με ατσαλόκαρφα.
Η τοποθέτηση του σωλήνα θα είναι οφιοειδής (όχι ευθύγραμμη) και σε περίπτωση αποστάσεων
μεγαλυτέρων από 4 m τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο (καμπύλη 90° ή διπλή καμπύλη S) κοχύλι από
αφρώδες πλαστικό. Αν δεν υπάρχει καμπύλη θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Το κοχύλι θα
τοποθετηθεί σε όλο το μήκος της καμπύλης και έτσι θα επιτρέπει την ελεύθερη συστολοδιαστολή του
σωλήνα στο σημείο εκείνο, μετά από την πλήρωση του δαπέδου με την τελική στρώση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα σημεία που ο σωλήνας εξέρχεται από το δάπεδο, ώστε η έξοδος να είναι
κατακόρυφη. Αναλυτικά, θα γίνονται τα εξής:
- Οι χωνευτοί σωλήνες θα τοποθετούνται προ του τελικού δαπέδου και σε τέτοιο βάθος, ώστε μετά την
τελική στρώση οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 30 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του
δαπέδου.
- Θα εξασφαλίζεται η στερέωση και η προστασία της ενδοδαπέδιας σωλήνωσης, ώστε να μην
τραυματιστεί κατά την διάρκεια των λοιπών εργασιών της οικοδομής, μέχρις ότου καλυφθούν από
την τελική επίστρωση του δαπέδου.
- Θα πρέπει να βρίσκονται εντός πλαστικών σωλήνων που θα χρησιμεύουν ως οδηγοί για την πιθανή
αντικατάσταση φθαρμένων ενδοδαπέδιων τμημάτων της σωλήνωσης.
Χωνευτή τοποθέτηση σε σκυρόδεμα, μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο μετά από έγκριση
του Επιβλέποντα Μηχανικού.

5.4 Θερμική αυτογενής συγκόλληση
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου συγκολλούται αυτογενώς με δύο μεθόδους:
- Μετωπική συγκόλληση.
- Ηλεκτροσυγκόλληση.
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5.5 Σύνδεση με σύσφιξη των εξαρτημάτων
Η διαμόρφωση της σωλήνωσης με σύσφιξη απαιτεί την χρήση ειδικών εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλίζεται
η απόλυτη στεγανότητα.

5.6 Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων θα προβλέπονται χιτώνια με εσωτερική
διάμετρο μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης περίπου κατά 5 mm.
- Τα χιτώνια θα είναι από υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση (π.χ. γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα,
γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα, χαλκοσωλήνα, PVC). Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα εκτείνονται
κατά 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες.
Όπου σωλήνες ανεβαίνουν διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων θα
τελειώνουν στα 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο
ελαστομερές υλικό π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα υλικά, με ρητή απαγόρευση
χρήσης αμιάντου, ως παρέμβυσμα. Χιτώνια τα οποία περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές
προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
- Όπου χιτώνια τοποθετούνται διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοαξονικά με τους σωλήνες.
- Όπου σωλήνες περνούν διαμέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να
προκαλέσουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική
διαμόρφωση (PUDDLE) ή με υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος
μεταξύ των σωλήνων και των χιτωνίων θα πληρώνεται με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό,
ώστε να προκύψει μία υδατοστεγής σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτούνται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα
του σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετηθούν πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος και θα
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των χιτωνίων
στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί αναγκαίο λόγω σχετικών μετακινήσεων της σωλήνωσης, η
μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο (π.χ. με κυλινδρικό
μανδύα από φύλλο αλουμινίου ή γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους έως 1,00 mm ή άλλο κατάλληλο υλικό, ο
οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης).

5.7 Παραλαβή θερμικών γραμμικών διαστολών του δικτύου
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων από εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες θα κατασκευάζονται με ιδιαίτερη
προσοχή στο θέμα της παραλαβής των θερμικών διαστολών από την γραμμική επιμήκυνση των δικτύων.
Η μεταβολή του μήκους με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, ανάλογα με τον συντελεστή γραμμικής διαστολής
του υλικού του σωλήνα, προκύπτει από την σχέση:
Δl = α x L x (tΤ - tA)
όπου:
Δl :

Η γραμμική επιμήκυνση της σωλήνωσης (m).
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α:

Ο συντελεστής θερμικής γραμμικής διαστολής (ανάλογα με το υλικό, βλέπε ΤΟΤΕΕ 2421/86 (μέρος
1, Πίνακας 2-26, σελ. 61). Είναι στοιχείο που συνήθως δίδεται από τον κατασκευαστικό οίκο, για
κάθε επιμέρους προϊόν.

L:

Το αρχικό μήκος της σωλήνωσης (m).

tΤ :

Η τελική (max) θερμοκρασία (θερμοκρασία λειτουργίας) του δικτύου (οC).

tΑ :

Η αρχική (min) θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος) του δικτύου (οC)

5.8 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής. Για τον σκοπό αυτό, σε όλα τα σημεία όπου
τούτο θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται ρακόρ, φλάντζες ή διμερείς σφικτήρες με ελαστικά παρεμβύσματα
στεγανοποίησης.

6

Έλεγχοι – Δοκιμές

6.1 Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας της σωλήνωσης - Λειτουργία
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι σωληνώσεις, αφού καθαρισθούν πλήρως ώστε να
απομακρυνθούν ξένα σώματα και υπολείμματα από την κατασκευή, υφίστανται δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας πριν τεθούν σε λειτουργία.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων που μεταφέρουν νερό γίνεται με ξέπλυμα. Το ξέπλυμα θα συνεχίζεται μέχρι
το νερό να βγαίνει τελείως καθαρό.
Η εγκατάσταση θα δοκιμάζεται ολόκληρη ή τμηματικά, πριν την κάλυψη των σωληνώσεων.
Η δοκιμή του δικτύου μπορεί να γίνεται δύο ώρες τουλάχιστον μετά από την πραγματοποίηση της
συγκόλλησης.
Η δοκιμή αντοχής γίνεται με πίεση δοκιμής 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας και η πίεση δοκιμής πρέπει να
διατηρηθεί τουλάχιστον 30 λεπτά.
Η δοκιμή στεγανότητας γίνεται με πίεση δοκιμής 1,1 φορές την πίεση λειτουργίας. Η πίεση δοκιμής πρέπει
να διατηρηθεί τουλάχιστον 2 ώρες.
Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό.
Οι σωληνώσεις υγρών μπορούν να υποστούν συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και στεγανότητας με νερό.
Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται στο δίκτυο κρύου νερού με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την μέγιστη
πίεση λειτουργίας για 10 λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά
λεπτό.
Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής και ανοικτές όλες τις δικλείδες διακοπής,
πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός, που θα βρίσκεται στο πλέον
απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με νερό για να αποφευχθούν
πλήγματα πίεσης και ζημιές.
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση πίεσης.
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Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η επιθυμητή
λειτουργία και στεγανότητα.
Εφίσταται η προσοχή, να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός δαπέδων,
υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του δικτύου.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών) και την προστασία τους.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις ή στρεβλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και
θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα εξής:
- Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου. Εάν
διαπιστωθούν, θα δίνεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
- Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις. Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται
εντολές αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.
- Μη σωστή τοποθέτηση των στηριγμάτων της σωλήνωσης για παραλαβή των συστολοδιαστολών του
δικτύου. Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης των στηριγμάτων και ανατοποθέτησής
τους με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
- Χρήση σκαλωσιάς.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
- Χειρισμός συσκευής συγκόλλησης.
- Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες. Δεν περιλαμβάνονται τα
όργανα διακοπής και μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία
και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

12
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Βιβλιογραφία
ΤΟΤΕΕ 2411

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Διανομή κρύου – ζεστού νερού.

ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 1

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών χώρων.

_________________
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«Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
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Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-01-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
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 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση δικτύων
σωληνώσεων γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με ραφή.
Συνήθεις εφαρμογές:
- Δίκτυα ύδρευσης.
- Δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματισμού.
- Δίκτυα πυρόσβεσης.
- Δίκτυα αερίων μη ιατρικής χρήσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 266

Steel sockets screwed according to ELOT 267 – Χαλύβδινοι σύνδεσμοι
(μούφες) κοχλιοτομημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267.

ΕΛΟΤ 267.01

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads-Part 1:
Designation, dimensions and tolerances – Σπειρώματα σωλήνων για συνδέσεις
με στεγανότητα στα σπειρώματα - Μέρος 1: Χαρακτηρισμός, διαστάσεις και
ανοχές.

ΕΛΟΤ 267.02

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 2:
Verification by means of limit gauges – Σπειρώματα σωλήνων για στεγανές υπό
πίεση συνδέσεις – Μέρος 2: Έλεγχος με οριακούς ελεγκτήρες.

ΕΛΟΤ 268

Steel tubes suitable for screwing in accordance with the Hellenic Standard
ELOT 267.01 - Heavy series – Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόμηση
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 267.1 - Σειρά βαρέος τύπου.

EΛOT 496

Steel tubes – Wall thickness -- Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος.

EΛOT 497

Steel tubes – Outside diameters -- Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διάμετροι.

EΛOT 567

Malleable cast iron fittings threaded to ELOT 267.1 - Εξαρτήματα από μαλακτό
χυτοσίδηρο που έχουν κοχλιοτομηθεί σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 267.1 (σχέδιο γ).
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ΕΛΟΤ

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες
με ραφή

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι σωληνώσεις με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή, θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή
και τα λοιπά εξαρτήματα, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις
απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής σωλήνων και εξαρτημάτων.
- Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (ύδρευσης, πυρόσβεσης, θέρμανσης ή κλιματισμού), θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2411/86, ΤΟΤΕΕ
2451/86, ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 1/86, ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 2/86, ΤΟΤΕΕ 2423/86). Επιπλέον θα τηρούνται και
τα εξής:
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- Οι γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες με ραφή συνιστάται να χρησιμοποιούνται για διαμέτρους δικτύων
έως 2".
- Σε περίπτωση συνδέσεων γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με χαλκοσωλήνες, αυτές θα γίνονται
μέσω κατάλληλων ορειχάλκινων εξαρτημάτων ή διηλεκτρικών συνδέσμων, για την αποφυγή του
φαινομένου της γαλβανικής διάβρωσης των χαλυβδοσωλήνων. Οι ενώσεις αυτές θα είναι
οπωσδήποτε επισκέψιμες.
- Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετούνται παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των
τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά
απαγορεύονται, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αεροθυλάκων. Όπου για λόγους ανάγκης θα
πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων, αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του
Επιβλέποντα Μηχανικού και με κατάλληλη σήμανση της όδευσης.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις οροφές ή
και τοίχους, θα γίνεται μέσω προστατευτικών χιτωνίων, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα
οικοδομικά στοιχεία.
- Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μόνο με εξαρτήματα (μούφες,
γωνίες, ταυ κ.λπ.), αποκλειομένης της χρήσης συγκόλλησης. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει
συγκόλληση γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων τους, τότε απαιτείται το εν θερμώ
γαλβάνισμα των συγκολλημένων τμημάτων.
- Οι σωληνώσεις που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους θα προστατεύονται από τον παγετό με
κατάλληλη μόνωση και θα διαθέτουν διάταξη (κρουνό) εκκένωσης.

5

Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με
ραφή

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης,
στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική
δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα εξασφαλίζει τα υλικά έναντι διαβρώσεων και φθορών.

5.2 Μέθοδος κατασκευής – Γενικά
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ελαττωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο η
ονομαστική διάμετρος του σωλήνα (δεν προβλέπονται εσωτερικές συστολές που μειώνουν την ονομαστική
διατομή της σωλήνωσης).
Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό της τοποθέτησης και στήριξης των σωληνώσεων είναι η πρόβλεψη ώστε οι
συνδέσεις να γίνονται με κατάλληλο τρόπο για να αποφεύγονται οι καταπονήσεις λόγω διαστολών.
x

Ανάλογα με την πίεση λειτουργίας των δικτύων χρησιμοποιούνται:
- Σωλήνες βαρέως τύπου για πιέσεις από 10 έως 16 Atm.
- Σωλήνες βαρέως τύπου ή μεσαίου τύπου (όπως καθορίζεται στην Μελέτη), για πιέσεις από 6 έως
10 Atm.
- Σωλήνες ελαφρού τύπου, για πιέσεις από 0 έως 6 Atm (εκτός από αέρια σύμφωνα με το ΦΕΚ 963
β/15-7-2003 “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar“).

7
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Οι σωληνώσεις μπορούν κατά περίπτωση να εγκαθίστανται:
- Ακάλυπτες σε απόσταση από τοίχο.
- Σε κατακόρυφα φρεάτια (shafts) και οριζόντια κανάλια.
- Κάτω από το επίχρισμα.

8

x

Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ τους και από τα οικοδομικά στοιχεία,
που θα επιτρέπουν την αποσυναρμολόγησή τους. Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες
εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων κ.λπ.), θα εξασφαλίζονται επαρκείς
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους και οπωσδήποτε θα βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρολογικές
σωληνώσεις.

x

Οι σωλήνες προ της τοποθέτησής τους θα καθαρίζονται με βούρτσα και θα τοποθετούνται με τρόπο
που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους, χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα οικοδομικά
στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγματα.

x

Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν, για να μην εισχωρούν
ξένα σώματα. Τα πώματα θα είναι σταθερά, αποκλειομένης της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων
μη αποτελεσματικών μέσων.

x

Στις περιπτώσεις που πιθανόν απαιτηθεί να γίνει στερέωση των σωλήνων στους τοίχους, αυτή θα
γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου. Το κονίαμα που
θα επικαλύπτει τους χωνευτούς σωλήνες δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα μέταλλα.

x

Οι συνδέσεις των σωλήνων με τα γαλβανισμένα εξαρτήματα θα είναι κοχλιωτές, ώστε να
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. Μέσα στο πάχος των οροφών, τοίχων ή δαπέδων,
απαγορεύεται να έχουν οι σωλήνες οποιαδήποτε ένωση.

x

Οι συνδέσεις των σωλήνων με τις συσκευές ή τα όργανα θα γίνονται με την χρήση λυόμενων
συνδέσμων, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.

x

Δεν επιτρέπεται η εκδορά των σωληνώσεων και γενικά η καταστροφή της επιψευδαργύρωσης.

x

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο σωλήνα μήκους μικρότερου των 3 m, η
κοπή του σωλήνα θα γίνεται με σιδηροπρίονο ή κόφτη και θα λειαίνονται τα κομμένα άκρα, ώστε να
ανοιχθεί το κωνικό σπείρωμα με τον βιδολόγο (θηλιέρα). Κατά την κοπή και το άνοιγμα του
σπειρώματος στους σωλήνες θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μην κακοποιηθούν
κατά την σύσφιξή τους στη μέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρεμβολή κατάλληλων
παρεμβυσμάτων. Σωλήνες κακοποιημένοι θα απορρίπτονται.

x

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του δικτύου
θα πραγματοποιούνται με ειδικά γαλβανισμένα τεμάχια μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας από ελατό
χυτοσίδηρο, εκτός από τους σωλήνες μικρής διαμέτρου, όπου επιτρέπεται η κάμψη τους χωρίς
θέρμανση με την χρήση κουρμπαδόρου, η δε ακτίνα καμπυλότητας ρ θα πρέπει να είναι ρ ≥ 4d
(όπου d, η διάμετρος του σωλήνα). Οπωσδήποτε με την κάμψη του σωλήνα δεν θα
παραμορφώνεται η κυκλική διατομή του.

x

Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ακτίνα καμπυλότητας ρ ≤ 4d, σε θέσεις όπου αυτό
επιβάλλεται, θα χρησιμοποιηθεί έτοιμη (προκατασκευασμένη) γωνία ή καμπύλη.

x

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται οπωσδήποτε
με ειδικά εξαρτήματα (ταυ, σταυρούς κ.λπ.). Οι διακλαδώσεις θα κατασκευάζονται με προσοχή, ώστε
να αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στην ροή ή ο σχηματισμός θυλάκων αέρα.
Επίσης, η διάταξη των διακλαδώσεων θα επιτρέπει την κανονική και πλήρη εκκένωση του δικτύου.
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x

Στις αλλαγές διατομής συνιστάται η χρήση έκκεντρων συστολών με το επάνω μέρος της
διαμορφούμενης σωλήνωσης σε ευθεία.

x

Όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα έχουν εσωτερικό προκατασκευασμένο σπείρωμα.

x

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για τον σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον με την χρήση γαλβανισμένων συνδέσμων (μούφες) από
μαλακτό χυτοσίδηρο (malleable).

x

Ως υλικό παρεμβύσματος για την στεγάνωση των σπειρωμάτων στις συνδέσεις θα χρησιμοποιείται
ταινία Teflon, η οποία θα εμφανίζει αντοχή σε θερμοκρασίες από 2 οC μέχρι 110 οC και δεν θα
παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλοίωση, φθορά ή διάλυση κατά την λειτουργία της εγκατάστασης.

x

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης (πόσιμου νερού), απαιτείται η ταινία Teflon να έχει
υγειονομική έγκριση καταλληλότητας.

5.3 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Γενικά δεν συνιστάται η τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων εντός των επιχρισμάτων ή των
λοιπών οικοδομικών στοιχείων. Η χωνευτή τοποθέτηση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει μόνο μετά
από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.
Σε περιπτώσεις χωνευτής τοποθέτησης των γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων θα γίνονται τα εξής:
- Τα αυλάκια για τον εντοιχισμό των σωλήνων θα ανοίγονται με επιμέλεια, ώστε να περιορίζονται στο
ελάχιστο οι φθορές της τοιχοποιίας. Απαγορεύεται η διάνοιξη οπών ή φωλεών σε οποιοδήποτε
σημείο του φέροντος οργανισμού του κτηρίου (δοκοί, τοιχία, υποστυλώματα κ.λπ.). Εάν αυτό
κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Μελετητή του Έργου
και θα εφαρμοσθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης που θα υποδειχθούν από αυτόν.
- Στις χωνευτές σωληνώσεις θα αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων με τον οπλισμό του
μπετόν. Το κόψιμο ή η παραμόρφωση του οπλισμού απαγορεύεται αυστηρά.
- Οι χωνευτοί σωλήνες θα τοποθετούνται προ του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος, ώστε μετά την
τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστο 10 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του
τοίχου. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδομή) με την κατασκευή "οδηγών" από επίχρισμα.
- Όλοι οι χωνευτοί σωλήνες θα είναι καλυμμένοι καθ' όλο το μήκος τους με πλαστικούς σωλήνες, για
την αποφυγή προσβολής του υλικού των σιδηροσωλήνων από το υλικό του κονιάματος.
Σε περιπτώσεις όπου κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου προβλέπεται να εμφανιστεί διαφορά
θερμοκρασίας του ρέοντος υγρού εντός της σωλήνωσης έναντι της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, τότε
το δίκτυο θα θερμομονώνεται.

5.4 Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με μεγαλύτερη
εσωτερική διάμετρο από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης.
- Τα χιτώνια θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα ή PVC. Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα
εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες
οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν σωλήνες διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων
θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο
ελαστομερές υλικό π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα μη τοξικά υλικά, με ρητή
απαγόρευση χρήσης αμιάντου ως παρέμβυσμα. Χιτώνια, τα οποία περνούν από εξωτερικούς
τοίχους και οροφές προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιηθούν επαρκώς έναντι βροχής
και εξωτερικών συνθηκών.
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- Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοκεντρικά με τους σωλήνες.
- Όπου περνούν σωλήνες διαμέσου φερόντων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να προκληθεί η είσοδος
υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική διαμόρφωση (PUDDLE) ή με
υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτήν την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος μεταξύ των σωλήνων και των
χιτωνίων θα πληρώνεται με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε να προκύψει μία
υδατοστεγής σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα του
σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετηθούν πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος, και θα ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των χιτωνίων στην σωστή
τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
- Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί αναγκαίο λόγω σχετικών μετακινήσεων της
σωλήνωσης, η μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο
(π.χ. με κυλινδρικό μανδύα, από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,00 mm ή άλλο
κατάλληλο υλικό, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης).

5.5 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
- Οι εμφανείς σωληνώσεις των δικτύων θα στηριχθούν πάνω σε τοίχους (με στηρίγματα) ή σκάλες ή
θα αναρτηθούν από οροφές με κατάλληλα στηρίγματα σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα, θα είναι από υλικά
ανθεκτικά σε διάβρωση.
- Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα αγκυρούμενα σε οικοδομικά στοιχεία. Αν
απαιτείται λόγω θερμικών διαστολών, η σωλήνωση θα διαμορφώνεται και θα στερεώνεται έτσι ώστε
να παραλαμβάνονται οι συστολοδιαστολές.
- Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνίες ή σιδηροδοκούς με την βοήθεια
στηριγμάτων τύπου Ω. Τα στηρίγματα θα είναι από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο και θα συνδέονται
προς τις σιδηρογωνίες μέσω κοχλιών, περικοχλίων και ροδελών τύπου γκρόβερ γαλβανισμένων.
- Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Στην
περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιηθούν ράβδοι ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το
εκάστοτε φορτίο, αλλά πάντως όχι μικρότερης “ισοδύναμης” διατομής από την αναγραφόμενη στον
κατωτέρω Πίνακα 1. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών.

5.6 Απόσταση στηριγμάτων
Η επιλογή των στηριγμάτων θα γίνεται έτσι ώστε να:
- Μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρολυτικής διάβρωσης με τους σωλήνες.
- Μην οξειδώνονται όταν τοποθετούνται σε υγρό περιβάλλον.
- Αντέχουν στις μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.
Στον παρακάτω Πίνακα 1 δίδονται οι μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών
σωλήνων και όχι στα σημεία όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ. που δημιουργούν
συγκεντρωμένα φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.
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Πίνακας 1 - Μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων μεμονωμένων σωλήνων
Διάμετρος
Σωλήνος

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Οριζόντιες Σωληνώσεις

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Κατακόρυφες Σωληνώσεις

Διάμετρος Ράβδου
Στηρίξεως

Μέχρι Φ 1”

2,5 m

2,5 m

10 mm

Φ

1 1/4”

2,5 m

3,0 m

12 mm

Φ

1 1/2”

3m

3,5 m

12 mm

2”

3m

3,5 m

12 mm

2 1/2”

3,5 m

4,5 m

16 mm

3”

3,5 m

4,5 m

16 mm

3,5 m

4,5 m

16 mm

Φ
Φ
Φ

Φ 4”& άνω

5.7 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή κόφτη οξυγόνου. Για τον σκοπό αυτό, σε όλα τα
σημεία όπου θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ ή φλάντζες).

5.8 Βαφή στηριγμάτων - σωληνώσεων
Μετά το πέρας της εργασίας τοποθέτησης της εγκατάστασης όλα τα στηρίγματα θα απολιπανθούν, θα
καθαρισθούν με μεταλλοβολή σε βαθμό Sa 2 1/2 και θα προστατευτούν με στρώσεις αντισκωριακής βαφής
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 και σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν υποδείξεως του
Επιβλέποντα Μηχανικού θα βάφονται οι σωληνώσεις μετά την κατάλληλη προετοιμασία (βλέπε σχετική
ΕΛΟΤ ΤΠ).

6

Έλεγχοι – Δοκιμές

6.1 Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας της σωλήνωσης
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι σωληνώσεις, αφού καθαριστούν πλήρως ώστε να
απομακρυνθούν ξένα σώματα και υπολείμματα από την κατασκευή, υφίστανται δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων που μεταφέρουν νερό γίνεται με ξέπλυμα, μέχρι το νερό να βγαίνει τελείως
καθαρό.
Η εγκατάσταση θα δοκιμάζεται ολόκληρη ή τμηματικά, πριν την κάλυψη των σωληνώσεων.
Η δοκιμή θα γίνεται στο δίκτυο με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση λειτουργίας για 10
λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό.
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση πίεσης.
Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η επιθυμητή
λειτουργία και στεγανότητα.
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Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής, ανοικτές όλες τις δικλείδες διακοπής και
πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός, που θα βρίσκεται στο πλέον
απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με νερό για να αποφευχθούν
πλήγματα πίεσης και ζημιές.
Εφιστάται η προσοχή ώστε να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός
δαπέδων, υπόγεια δίκτυα κ.λπ.) πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του δικτύου.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών), την καταστροφή του γαλβανίσματος, την θερμομόνωση (αν προβλέπεται) και την αντισκωριακή
προστασία/βαφή.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
- Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
Θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών
σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
- Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Θα δίνεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του εγκατεστημένου σωλήνα. Θα τοποθετείται νέο
τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί νέα πάκτωση με τσιμεντοειδή υλικά.
- Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
- Χρήση σκαλωσιάς.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
- Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).
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7.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00:2009

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από έμπειρο
προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα
διακοπής και μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία
και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003

Κανονισμός εσωτερικών
λειτουργίας έως και 1 bar.

εγκαταστάσεων

ΤΟΤΕΕ 2411

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Διανομή κρύου – ζεστού νερού.

ΤΟΤΕΕ 2421 – Μέρος 1

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση
κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2423

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Κλιματισμός κτηριακών χώρων.

ΤΟΤΕΕ 2451

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό.

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων.

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών.

_________________
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SPECIFICATION

Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes
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«Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
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βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
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Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-01-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-01-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
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σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
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ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση δικτύων
σωληνώσεων γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής.
Έχουν εφαρμογή σε δίκτυα με υψηλές απαιτήσεις πιέσεων, μηχανικής αντοχής και αντοχής έναντι της
ηλιακής ακτινοβολίας.
Συνήθεις εφαρμογές:
- δίκτυα ύδρευσης,
- δίκτυα θέρμανσης – κλιματισμού,
- δίκτυα πυρόσβεσης,
- δίκτυα ομβρίων,
- δίκτυα απορροής συμπυκνωμάτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 10220

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length -Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής και συγκολλητοί - Διαστάσεις και μάζες ανά
μονάδα μήκους.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10297.01

Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes
- Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes -Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για μηχανικές και γενικές κατασκευαστικές
εφαρμογές - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι
χαλυβδοσωλήνες.

EΛOT 496

Steel tubes – Wall thickness -- Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος.

EΛOT 497

Steel tubes – Outside diameters -- Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διάμετροι.
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EΛOT 504

Welded or seamless steel tubes for water, sewage and gases -Χαλυβδοσωλήνες με ραφή ή χωρίς ραφή για δίκτυα νερού, λυμάτων και αερίων.

EΛOT 541

Steel tubes – Tolerance systems -- Χαλυβδοσωλήνες - Συστήματα ανοχών.

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες
άνευ ραφής

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι σωληνώσεις με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή, θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες
που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες άνευ
ραφής και τα λοιπά εξαρτήματα, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις
απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής σωλήνων και εξαρτημάτων.

4.2 Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.3 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

6

32108
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00:2009

4.4 Γενικές απαιτήσεις
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (ύδρευσης, πυρόσβεσης, θέρμανσης ή κλιματισμού), θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ ΤΟΤΕΕ 2411, ΤΟΤΕΕ
2412, ΤΟΤΕΕ 2421-Μέρος 1, ΤΟΤΕΕ 2423 ΤΟΤΕΕ 2451). Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι αντιστοιχίες
ονομαστικών διαμέτρων με εσωτερικές / εξωτερικές διαμέτρους.
Πίνακας 1 - Αντιστοιχίες ονομαστικών διαμέτρων με εσωτερικές /εξωτερικές διαμέτρους
Ονομ.Διάμ.
[ins]

Διατομή
[mm]

Ονομ.Διάμ.
[ins]

Διατομή
[mm]

Ονομ.Διάμ.
[ins]

Διατομή
[mm]

Ονομ.Διάμ.
[ins]

Διατομή
[mm]

Ø 1/4"

10/13

Ø 1 1/4"

32/37

Ø 3"

76/83

Ø 6"

150/159

Ø 1/2"

14/18

Ø 1 1/2"

38/43

Ø 3 1/2"

88/95

Ø 8"

207/219

Ø 3/4"

22/26

Ø 2"

51/56

Ø 4"

100/108

Ø 10"

254/267

Ø 1"

25/29

Ø 2 1/2"

64/70

Ø 5"

130/141

Ø 12"

310/324

Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
- Οι γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιμοποιούνται για διαμέτρους
δικτύων άνω των 2".
- Σε περίπτωση συνδέσεων γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων με χαλκοσωλήνες, αυτές θα γίνονται
μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων (διηλεκτρικών συνδέσμων), για την αποφυγή του φαινομένου της
γαλβανικής διάβρωσης των χαλυβδοσωλήνων. Οι ενώσεις αυτές θα είναι οπωσδήποτε επισκέψιμες.
- Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των
τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά
απαγορεύονται, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αεροθυλάκων. Όπου για λόγους ανάγκης θα
πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων, αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του
Επιβλέποντα Μηχανικού και με κατάλληλη σήμανση της όδευσης.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις οροφές ή
τους τοίχους, θα γίνεται μέσω προστατευτικών χιτωνίων, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα
οικοδομικά στοιχεία.
- Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους με κοχλιωτά εξαρτήματα,
γαλβανισμένες φλάντζες (καμπύλες, γωνίες, ταυ, συστολές κ.λπ.), με την χρήση διμερών συνδέσμων
που επιτυγχάνουν υδραυλική στεγανότητα χρησιμοποιώντας στεγανοποιητικά παρεμβύσματα,
αποκλειομένης της χρήσης συγκόλλησης. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει συγκόλληση
γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων τους, τότε απαιτείται ειδική αντισκωριακή
προστασία του τμήματος γύρω από τη ραφή με ειδικά υλικά (αστάρι – χρώμα) που θα περιέχουν
μεγάλο ποσοστό ψευδαργύρου (ψυχρό γαλβάνισμα).
- Οι σωληνώσεις που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους θα προστατεύονται από τον παγετό με
κατάλληλη μόνωση και θα διαθέτουν διάταξη (κρουνό) εκκένωσης.
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Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με γαλβανισμένους χαλυυβδοσωλήνες
άνευ ραφής

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευόμενο χώρο αποθήκευσης,
στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική
δραστηριότητα. Επίσης ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι διαβρώσεων και
φθορών.

5.2 Μέθοδος κατασκευής – Γενικά
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ελαττωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο η
ονομαστική διάμετρος του σωλήνα (δεν προβλέπονται εσωτερικές συστολές που μειώνουν την ονομαστική
διατομή της σωλήνωσης).
Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό της τοποθέτησης και στήριξης των σωληνώσεων είναι η πρόβλεψη ώστε οι
συνδέσεις να γίνονται με κατάλληλο τρόπο για να αποφεύγονται οι καταπονήσεις λόγω διαστολών.
- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ τους και από τα οικοδομικά στοιχεία,
που θα επιτρέπουν την αποσυναρμολόγησή τους. Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες
εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων κ.λπ.), θα εξασφαλίζονται επαρκείς
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους και οπωσδήποτε θα βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.
- Οι σωλήνες προ της τοποθέτησής τους θα καθαρίζονται με βούρτσα και θα τοποθετούνται με τρόπο
που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους, χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα οικοδομικά
στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγματα.
- Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν, για να μην εισχωρούν
ξένα σώματα. Τα πώματα θα είναι σταθερά, αποκλειομένης της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων
μη αποτελεσματικών μέσων.
- Στις περιπτώσεις που πιθανόν απαιτηθεί να γίνει στερέωση των σωλήνων στους τοίχους, αυτή θα
γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία και αφού περιτυλιχθούν με ταινία πολυαιθελαίου.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου, τόσο σε επαφή με την σωλήνωση όσο και με τα στηρίγματα
ανάρτησης.
- Οι συνδέσεις των σωλήνων με τα γαλβανισμένα εξαρτήματα θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα.
Μέσα στο πάχος των οροφών, τοίχων ή δαπέδων, απαγορεύεται να έχουν οι σωλήνες οποιαδήποτε
ένωση.
- Οι συνδέσεις των σωλήνων με τις συσκευές ή τα όργανα θα γίνονται με χρήση λυόμενων
συνδέσμων, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
- Δεν επιτρέπεται η εκδορά των σωληνώσεων και γενικά η καταστροφή της επιψευδαργύρωσης.
- Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο σωλήνα μήκους μικρότερου των 3 m, η
κοπή του σωλήνα θα γίνει με σιδηροπρίονο ή κόφτη και θα λειαίνονται τα κομμένα άκρα ώστε να
ανοιχθεί το κωνικό σπείρωμα με τον βιδολόγο (φηλιέρα). Κατά την κοπή και το άνοιγμα του
σπειρώματος στους σωλήνες θα καταβληθεί προσπάθεια για να μην κακοποιηθούν κατά την
σύσφιξή τους στην μέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρεμβολή κατάλληλων παρεμβυσμάτων.
Σωλήνες κακοποιημένοι θα απορρίπτονται.
- Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για την επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του
δικτύου θα πραγματοποιούνται με ειδικά γαλβανισμένα τεμάχια μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας και
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σε περίπτωση που απαιτείται ακτίνα καμπυλότητας ρ ≤ 4d, όπου αυτό επιβάλλεται, θα
χρησιμοποιηθεί έτοιμη (προκατασκευασμένη) γωνία ή καμπύλη. Όταν απαιτείται μεγάλη ακτίνα
καμπυλότητας (ρ > 4d, όπου d η διάμετρος του σωλήνα) επιτρέπεται η χρήση κουρμπαδόρου,
πάντοτε εν ψυχρώ.
- Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται με ειδικά
εξαρτήματα (ταυ, σταυρούς κ.λπ.). Οι διακλαδώσεις θα κατασκευάζονται με προσοχή, ώστε να
αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στην ροή ή ο σχηματισμός θυλάκων αέρα.
Επίσης, η διάταξη των διακλαδώσεων θα επιτρέπει την κανονική και πλήρη εκκένωση του δικτύου.

5.3 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Δεν προβλέπεται ο εντοιχισμός των γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής, παρά μόνο η διέλευση
μέσω των οικοδομικών στοιχείων. Απαγορεύεται η λάξευση των στοιχείων από σκυρόδεμα χωρίς την άδεια
του Επιβλέποντα Μηχανικού.

5.4 Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για την διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με εσωτερική
διάμετρο μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης.
- Τα χιτώνια θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα ή PVC. Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα
εκτείνονται 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες
οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν σωλήνες διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων
θα τελειώνουν 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο
ελαστομερές υλικό π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα εγκεκριμένα μη τοξικά υλικά, με ρητή
απαγόρευση χρήσης αμιάντου, ως παρέμβυσμα. Χιτώνια, τα οποία περνούν από εξωτερικούς
τοίχους και οροφές προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιηθούν επαρκώς έναντι βροχής
και εξωτερικών συνθηκών.
- Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοκεντρικά με τους σωλήνες.
- Όπου περνούν σωλήνες διαμέσου φερόντων τοίχων ή δαπέδων, κι έτσι μπορεί να προκαλέσουν την
είσοδο υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα τοποθετηθούν φλάντζες με ειδική διαμόρφωση (PUDDLE) ή
με υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτήν τη περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος μεταξύ των σωλήνων και των
χιτωνίων θα πληρωθεί με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε να προκύψει μία υδατοστεγής
σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα του
σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετηθούν πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος, και θα ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των χιτωνίων στην σωστή
τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
- Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί αναγκαίο λόγω σχετικών μετακινήσεων της
σωλήνωσης, η μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο
(π.χ. με κυλινδρικό μανδύα, από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους έως 1,00 mm ή άλλο
κατάλληλο υλικό, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης).

5.5 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
- Οι εμφανείς σωληνώσεις των δικτύων θα στηριχθούν πάνω σε τοίχους (με στηρίγματα) ή σκάλες ή
θα αναρτηθούν από οροφές με κατάλληλα στηρίγματα σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
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- Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα, θα είναι από υλικά
ανθεκτικά σε διάβρωση.
- Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα αγκυρούμενα σε οικοδομικά στοιχεία. Αν
απαιτείται λόγω θερμικών διαστολών, η σωλήνωση θα διαμορφώνεται και θα στερεώνεται έτσι, ώστε
να παραλαμβάνονται οι συστολοδιαστολές.
- Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνίες ή σιδηροδοκούς με την βοήθεια
στηριγμάτων τύπου Ω. Τα στηρίγματα θα είναι από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο και θα συνδέονται
με τις σιδηρογωνίες μέσω κοχλιών, περικοχλίων και ροδελών τύπου γκρόβερ γαλβανισμένων.
- Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Στην
περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιούνται ράβδοι ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το
εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι μικρότερης “ισοδύναμης” διατομής από την αναγραφόμενη στον
παρακάτω Πίνακα 2. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών.

5.6 Απόσταση στηριγμάτων
Η επιλογή των στηριγμάτων θα γίνεται έτσι ώστε:
- Να μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρολυτικής διάβρωσης με τους σωλήνες.
- Να μην οξειδώνονται όταν τοποθετούνται σε υγρό περιβάλλον.
- Να αντέχουν στις μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.
Στον παρακάτω Πίνακα 2 δίνονται οι μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών
σωλήνων και όχι στα σημεία όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ. που δημιουργούν
συγκεντρωμένα φορτία, οπότε και θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.
Πίνακας 2 - Μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων μεμονωμένων σωλήνων
Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Οριζόντιες Σωληνώσεις

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Κατακόρυφες Σωληνώσεις

Διάμετρος Ράβδου
Στηρίξεως

2 1/2”

3,5 m

4,5 m

16 mm

3”

3,5 m

4,5 m

16 mm

3,5 m

4,5 m

16 mm

Διάμετρος
Σωλήνος
Φ
Φ

Φ 4”& άνω

5.7 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή κόφτη οξυγόνου. Για τον σκοπό αυτό, σε όλα τα
σημεία όπου θα είναι αναγκαίο θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι.
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5.8 Βαφή στηριγμάτων - σωληνώσεων
Μετά το πέρας της εργασίας τοποθέτησης της εγκατάστασης όλα τα στηρίγματα θα απολιπαίνονται και θα
προστατεύονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις αντισκωριακής βαφής για «Μέση Αντοχή» (Μ) σύμφωνα με
την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 μετά την κατάλληλη προετοιμασία.
Εάν τα στηρίγματα έχουν προκαταστευασθεί και βαφεί, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων θα γίνεται
πλήρης αποκατάσταση της βαφής τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού.

6

Έλεγχοι – Δοκιμές

6.1 Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας της σωλήνωσης
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι σωληνώσεις, αφού καθαριστούν πλήρως ώστε να
απομακρυνθούν ξένα σώματα και υπολείμματα από την κατασκευή, υφίστανται δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων που μεταφέρουν νερό γίνεται με ξέπλυμα, μέχρι το νερό να βγαίνει τελείως
καθαρό.
Η εγκατάσταση θα δοκιμάζεται ολόκληρη ή τμηματικά, πριν την κάλυψη των σωληνώσεων.
Η δοκιμή θα γίνεται στο δίκτυο με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση λειτουργίας για 10
λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό.
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση πίεσης.
Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η επιθυμητή
λειτουργία και στεγανότητα.
Η δοκιμή θα γίνεται με κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής, ανοικτές όλες τις δικλείδες διακοπής και
πωματισμένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός, που θα βρίσκεται στο πλέον
απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης, μέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση με νερό για να αποφευχθούν
πλήγματα πίεσης και ζημιές.
Εφιστάται η προσοχή στο να μην καλυφθεί κανένα τμήμα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός
δαπέδων, υπόγεια δίκτυα κ.λπ.) πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα και στο σύνολο ενός
δικτύου.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών), την καταστροφή του γαλβανίσματος, την θερμομόνωση (αν προβλέπεται) και την αντισκωριακή
προστασία/βαφή.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
- Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
Θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών
σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
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- Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Θα δίνεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του εγκατεστημένου σωλήνα. Θα τοποθετείται νέο
τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί νέα πάκτωση με τσιμεντοειδή υλικά.
- Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
- Χρήση σκαλωσιάς.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
- Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα
διακοπής και μέτρησης, εκτός εάν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ανά μέτρο μήκους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 H φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Building piping systems under pressure with stainless steel tubes
Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες

Κλάση τιμολόγησης: 5
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Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
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 ΕΛΟΤ 2009
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με
ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διαμόρφωση υδραυλικών
δικτύων με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες με ή άνευ ραφή.
Έχουν εφαρμογή σε δίκτυα με υψηλές απαιτήσεις πιέσεων, χημικής και μηχανικής αντοχής, καθώς και
υψηλής προστασίας έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
Συνήθεις εφαρμογές:

2

-

δίκτυα αποσκληρυμένου νερού,

-

δίκτυα μεταφοράς υγρών τροφίμων (π.χ. γάλα, λάδι κ.λπ.).

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ISO EN 1127

Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per
unit length (ISO 1127:1992) -- Ανοξείδωτοι χαλύβδινοι σωλήνες Διαστάσεις, ανοχές και συμβατικές μάζες ανά μονάδα μήκους.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10216.05

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions Part 5: Stainless steel tubes -- Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για
εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 5: Ανοξείδωτοι
χαλύβδινοι σωλήνες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10217.07

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions Part 7: Stainless steel tubes -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για
εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 7: Ανοξείδωτοι
χαλύβδινοι σωλήνες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10297.02

Seamless steel tubes for mechanical and general engineering purposes Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel -- Χαλύβδινοι σωλήνες
άνευ ραφής για μηχανικές και γενικές κατασκευαστικές εφαρμογές - Τεχνικοί
όροι παράδοσης - Μέρος 2: Ανοξείδωτοι χάλυβες.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 10246.07

Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Automatic full peripheral
ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc welded)
tubes for the detection of longitudinal imperfections -- Μη καταστροφικοί
έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 7: Αυτόματος έλεγχος με υπερήχους
των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων πλήρους
περιφέρειας (εκτός των συγκολλημένων με βυθισμένο ηλεκτρόδιο τόξου),
για την ανίχνευση διαμηκών ατελειών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 27963

Welds in steel - Calibration block No 2 for ultrasonic examination of welds
(ISO 7963:1985) -- Συγκολλήσεις χάλυβα - Τεμάχιο βαθμονόμησης Νο 2 για
υπερηχητική εξέταση συγκολλήσεων.

EΛOT EN 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες

4.1 Σωλήνες - Εξαρτήματα
Οι σωληνώσεις με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες με ή άνευ ραφή, θα προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες με ή άνευ
ραφή και τα λοιπά εξαρτήματα, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις
απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής σωλήνων και εξαρτημάτων.
- Πρακτικά δοκιμής συγκολλήσεων.
- Πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
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4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, με ικανότητα
συγκολλήσεων, αποδεικνυόμενη από Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης, θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Οδηγίες της Μελέτης. Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
- Οι ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες μετά ραφής, συνιστάται να χρησιμοποιούνται για διαμέτρους
δικτύων μέχρι 2".
- Οι ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής, συνιστάται να χρησιμοποιούνται για διαμέτρους
δικτύων άνω των 2".
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινων τμημάτων ή χαλύβδινων γαλβανισμένων τμημάτων σε
σωληνώσεις κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα.
- Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των τοίχων και των
οροφών. Λοξές διαδρομές χωνευτών δικτύων γενικά απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα
πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τμήματα δικτύων, αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του
Επιβλέποντα Μηχανικού.
- Η διέλευση κατακόρυφων τμημάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις οροφές ή
τους τοίχους θα γίνεται με προστατευτικά χιτώνια, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά
στοιχεία.
- Όλες οι σωληνώσεις μέχρι 2" θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους με εξαρτήματα
(γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ.), που φέρουν προκατασκευασμένα σπειρώματα και οι
σωληνώσεις άνω των 2" με εξαρτήματα συγκολλητά.

5

Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευόμενο χώρο αποθήκευσης,
στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική
δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι διαβρώσεων και
φθορών.

5.2 Μέθοδος κατασκευής – Γενικά
Η κατασκευή των σωληνώσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί ελάττωση της ονομαστικής
διαμέτρου. Δηλαδή, απαγορεύεται η κάμψη των σωλήνων χωρίς την χρησιμοποίηση του κατάλληλου
εξοπλισμού και θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον κριθεί απαραίτητη με την σύμφωνη γνώμη του
Επιβλέποντα Μηχανικού.
- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ τους και από τα οικοδομικά στοιχεία
που θα επιτρέπουν την αποσυναρμολόγησή τους. Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με άλλες
εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων κ.λπ.), θα εξασφαλίζονται επαρκείς
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους και οπωσδήποτε θα βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρολογικές
σωληνώσεις.
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- Οι σωλήνες προ της τοποθέτησής τους θα καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα και θα τοποθετούνται
με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους, χωρίς να προκαλούνται βλάβες στα
οικοδομικά στοιχεία, στις συνδέσεις τους με συσκευές ή στα στηρίγματα.
- Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν, για να μην εισχωρούν
ξένα σώματα. Τα πώματα θα είναι σταθερά, αποκλειόμενης της χρήσης χαρτιού, στουπιού ή άλλων
μη αποτελεσματικών μέσων.
- Στις περιπτώσεις που πιθανόν απαιτηθεί να γίνει στερέωση των σωλήνων στους τοίχους, αυτή θα
γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου, τόσο σε επαφή
με την σωλήνωση όσο και με τα στηρίγματα ανάρτησής της.
- Οι συνδέσεις ή οι συγκολλήσεις των σωλήνων με τα εξαρτήματα θα εξασφαλίζουν απόλυτη
στεγανότητα. Μέσα στο πάχος των οροφών, τοίχων ή δαπέδων, απαγορεύεται να έχουν οι σωλήνες
οποιαδήποτε ένωση.
- Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο σωλήνα μήκους μικρότερου των 3 m, η
κοπή του σωλήνα θα γίνει με σιδηροπρίονο ή τροχό και θα λειαίνονται τα κομμένα άκρα.
- Κατά την κοπή και συγκόλληση στους σωλήνες, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μην
κακοποιηθούν κατά την σύσφιξή τους στην μέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρεμβολή
κατάλληλων παρεμβυσμάτων. Σωλήνες κακοποιημένοι θα απορρίπτονται.
- Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων, για την επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του
δικτύου, θα πραγματοποιούνται με (προκατασκευασμένες) γωνίες ή καμπύλες με ειδικά τεμάχια
μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας, από ανοξείδωτο χάλυβα (αποκλειόμενης εντελώς της χρήσης
θέρμανσης οιασδήποτε μορφής για την κάμψη των σωλήνων).
- Σε περίπτωση που απαιτείται πολύ μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας ή μικρές αξονικές εκτροπές, αυτές
μπορούν να πραγματοποιηθούν με κουρμπαδόρο πάντοτε εν ψυχρώ.
- Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων, θα γίνονται οπωσδήποτε
με ειδικά εξαρτήματα (ταυ, σταυρούς κ.λπ.). Οι διακλαδώσεις θα κατασκευάζονται με προσοχή, ώστε
να αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στην ροή ή ο σχηματισμός θυλάκων αέρα.
Επίσης, η διάταξη των διακλαδώσεων θα επιτρέπει την κανονική και πλήρη εκκένωση του δικτύου.
- Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα έχουν περιμετρικά εντορμία με
απότμηση 45ο, για την επίτευξη της σωστής συγκόλλησης τύπου V, μέχρι την ρίζα της.
- Οι ενώσεις των τεμαχίων θα γίνονται με μεταλλικό ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο συγκόλλησης τόξου σε
ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου.

5.3 Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων
Δεν προβλέπεται ο εντοιχισμός των ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων παρά μόνο η διέλευση μέσω των
οικοδομικών στοιχείων. Απαγορεύεται η λάξευση των στοιχείων από σκυρόδεμα χωρίς την άδεια του
Επιβλέποντα Μηχανικού.

5.4 Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων μέσω οικοδομικών στοιχείων
Για τη διέλευση της σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με μεγαλύτερη
εσωτερική διάμετρο από την εξωτερική διάμετρο της σωλήνωσης.
- Τα χιτώνια θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα είτε από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα ή
PVC. Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την τελειωμένη επιφάνεια
του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες. Όπου σωλήνες ανεβαίνουν διαμέσου δαπέδων στα
μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω από το τελικό δάπεδο και
θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό όπως π.χ. σιλικόνη, ρευστό λάστιχο ή άλλα

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32123

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00:2009

εγκεκριμένα υλικά, με ρητή απαγόρευση χρήσης αμιάντου, ως παρέμβυσμα. Χιτώνια τα οποία
περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται
έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
- Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το διάστημα μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται με σταθερό άκαυστο υλικό.
- Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοκεντρικά με τους σωλήνες.
- Όπου σωλήνες περνούν διαμέσου υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να προκαλέσουν την
είσοδο υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα τοποθετούνται φλάντζες με ειδική διαμόρφωση (PUDDLE) ή
με υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος μεταξύ των σωλήνων και των
χιτωνίων θα πληρούται με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε να δημιουργεί μία υδατοστεγή
σύνδεση.
- Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τμήματα του
σκελετού από σκυρόδεμα, θα τοποθετούνται πριν γίνει έγχυση του σκυροδέματος και θα
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή (ακινητοποίηση) των χιτωνίων
στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
- Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε αν κριθεί απαραίτητο λόγω σχετικών μετακινήσεων της
σωλήνωσης, η μόνωση θα προστατεύεται στην επιφάνεια διέλευσης από το προστατευτικό χιτώνιο
π.χ. με κυλινδρικό μανδύα, από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1.00 mm ή άλλο
κατάλληλο υλικό, που θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης.

5.5 Τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων
- Οι εμφανείς σωληνώσεις των δικτύων θα στηριχθούν πάνω σε τοίχους (με στηρίγματα) ή σκάλες (ή
θα αναρτηθούν από οροφές) σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής θα
είναι από υλικά ανθεκτικά σε διάβρωση.
- Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε στηρίγματα αγκυρούμενα σε οικοδομικά στοιχεία. Αν
απαιτείται λόγω θερμικών διαστολών, η σωλήνωση θα διαμορφώνεται και θα στερεώνεται έτσι ώστε
να παραλαμβάνονται οι συστολοδιαστολές.
- Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνίες ή σιδηροδοκούς με την βοήθεια
στηριγμάτων τύπου Ω. Τα στηρίγματα θα είναι από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο και θα συνδέονται
προς τις σιδηρογωνίες μέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων.
- Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Στην
περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιούνται ράβδοι ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το
εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι μικρότερης “ισοδύναμης” διατομής από την αναγραφόμενη στον
κατωτέρω Πίνακα 1. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστοδιαστολών.

5.6 Απόσταση στηριγμάτων
Στον παρακάτω Πίνακα 1 δίνονται οι μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων σε περιπτώσεις ευθειών διαδρομών
σωλήνων και όχι στα σημεία όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση βανών, φλαντζών κ.λπ., που δημιουργούν
συγκεντρωμένα φορτία και που θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.
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Πίνακας 1 - Μέγιστες αποστάσεις στηριγμάτων μεμονωμένων σωλήνων
Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Οριζόντιες Σωληνώσεις

Μέγιστη Απόσταση
Στηριγμάτων για
Κατακόρυφες Σωληνώσεις

Διάμετρος Ράβδου
Στηρίξεως

2 1/2”

3,5 m

4,5 m

16 mm

3”

3,5 m

4,5 m

16 mm

4m

4,5 m

16 mm

Διάμετρος
Σωλήνος
Φ
Φ

Φ 4”& άνω

5.7 Αποσύνδεση σωληνώσεων
Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση,
τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς την χρήση εργαλείων κοπής ή με την χρήση οξυγόνου. Για τον σκοπό
αυτό, σε όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται φλάντζες ή διμερείς σφιγκτήρες με
ελαστικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης.

5.8 Έλεγχοι συγκολλήσεων
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων των συγκολλήσεων θα εφαρμόζονται τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10246.07 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 27963.
Μετά την εργασία συγκόλλησης θα εκτελείται ο έλεγχος της ραφής με την βοήθεια φορητής συσκευής
υπερήχων, με την οποία εντοπίζεται η θέση και το βάθος πιθανών ατελειών.
Σε περιπτώσεις που εμφανίζεται επιφανειακή ατέλεια της ραφής, η συγκόλληση συμπληρώνεται. Όταν όμως
η ραφή εμφανίζει ατέλεια σε βάθος, τότε θα αφαιρείται το υλικό της συγκόλλησης μέχρι τη ρίζα της ραφής και
θα επαναλαμβάνεται τοπικά το γέμισμα. Σε περιπτώσεις που η ραφή εμφανίζει περισσότερες από μία
ατέλειες, η συγκόλληση θα επαναλαμβάνεται εξ αρχής με αφαίρεση ολόκληρης της ραφής. Μετά από την
οποιαδήποτε επέμβαση αποκατάστασης θα εκτελείται νέος έλεγχος.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και επανελέγχων θα τηρούνται στον φάκελο του Έργου.

6

Έλεγχοι – Δοκιμές

6.1 Δοκιμές στεγανότητας της σωλήνωσης
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι σωληνώσεις, αφού καθαριστούν πλήρως ώστε να
απομακρυνθούν ξένα σώματα και υπολείμματα από την κατασκευή, υφίστανται δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας.
Οι σωληνώσεις θα καθορίζονται με πεπιεσμένο αέρα.
Η εγκατάσταση θα δοκιμάζεται ολόκληρη ή τμηματικά, πριν την κάλυψη των σωληνώσεων.
Η δοκιμή θα γίνεται στο δίκτυο με πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση λειτουργίας για 10
λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά λεπτό. Θα λαμβάνονται όλα
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν πλήγματα πίεσης και ζημιές.
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση της πίεσης.
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Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαμβάνεται η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η επιθυμητή
λειτουργία και στεγανότητα.

6.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς τη διάταξη και τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών).
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
- Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
Θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών
σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
- Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του εγκατεστημένου σωλήνα. Θα τοποθετείται νέο
τεμάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί νέα πάκτωση με τσιμεντοειδή υλικά.
- Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2

-

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

-

Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

-

Χρήση σκαλωσιάς.

-

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

-

Χρήση συσκευών συγκόλλησης (αργκονοκόλληση).

-

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

-

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους (m) των σωληνώσεων που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες. Δεν περιλαμβάνονται τα όργανα διακοπής και
μέτρησης.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων.

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

_________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Building piping systems with linear plastic tubes using free flow
Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης
ροής

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-02-01-01
«Συστήματα
κτηριακών
σωληνώσεων
με
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης
ροής» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-02-01-01, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Α
ώ 313 111 45 Αθή
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την διαμόρφωση υδραυλικών
δικτύων με φυσική ροή ρευστού (λόγω βαρύτητας), με πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC, U-PVC κ.λπ.
Οι σωληνώσεις ευθύγραμμων άκαμπτων πλαστικών σωλήνων έχουν εφαρμογή σε δίκτυα με περιορισμένες
απαιτήσεις μηχανικής αντοχής, πιέσεων, αντοχής σε χημικώς διαβρωτικό περιβάλλον.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1401.01

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage
- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων
αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες,
εξαρτήματα και το σύστημα.

ΕΛΟΤ 686

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes and fittings for soil and waste
discharge (low and high temperature) systems inside buildings - Specifications
-- Σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(σκληρό PVC) για συστήματα αποχέτευσης μέσα σε κτίρια (για χαμηλή και
υψηλή θερμοκρασία) - Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 15493

Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadienestyrene (ABS), unplasticized poly(vinyl cloride) (PVC-U) and chlorinated
poly(vinyl cloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system Metric series (ISO 15493:2003) -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για
βιομηχανικές εφαρμογές - Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), μη
πλαστικοποιημένο
πολυ(βινυλοχλωρίδιο)
(PVC-U)
και
χλωριωμένο
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-C). Προδιαγραφές για τα στοιχεία και το σύστημα
σωληνώσεων - Μετρικές σειρές.

ΕΛΟΤ EN 1329.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system -Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων
(χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτιριακών εγκαταστάσεων - Μη
πλαστικοποιημένο πολυβινιλοχλωρίδιο (U- PVC) - Μέρος 1: Προδιαγραφές
σωλήνων, εξαρτημάτων και σωληνώσεων.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 1451.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για κτιριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και
χαμηλής θερμοκρασίας) - Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφές
σωλήνων, εξαρτημάτων και συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 1455.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) - within the building structure - Acfrylonitrile-butadiene-styrene
(ABS) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων
(υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας) - Ακρυλονιτρίλιο-βουταδένιο-στυρένιο
(ABS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις σωλήνων, εξαρτημάτων και συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 1456.01

Plastics piping systems for buried and above-ground drainage and sewerage
under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for piping components and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων υπόγειων και υπέργειων δικτύων αποστράγγισης και
αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVCU) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για τα δομικά στοχεία του δικτύου σωληνώσεων
και το σύστημα.

ΕΛΟΤ EN 1565.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - styrene copolymer blends
(SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system -Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών
χώρων (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας) - Μίγματα συμπολυμερών
Στυρενίου (SAN+PVC) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και
του συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 1566.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system -Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών
χώρων
(υψηλής
και
χαμηλής
θερμοκρασίας)
Χλωριούχο
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων,
εξαρτημάτων και συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 1852.01

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage
- Polypropylene (PP) - Part 1 : Specifications for pipes, fittings and the system
-- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποχέτευση ομβρίων και
λυμάτων χωρίς πίεση - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 1 : Προδιαγραφές για
σωληνώσεις, εξαρτήματα και το σύστημα.

ΕΛΟΤ ENV 13801

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Thermoplastics - Recommended
practice for installation -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση
(χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτηριακών εγκαταστάσεων Θερμοπλαστικά - Συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.
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ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών
– Προδιαγραφές.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση αδυναμία ροής νερού μέσω της σωλήνωσης, ή
αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία.
Κατά την μεταφορά οι σωλήνες δεν θα προεξέχουν από την καρότσα, ούτε θα είναι "ατάκτως" τοποθετημένοι
μέσα σε αυτή. Θα τοποθετούνται σε στρώσεις στο όχημα μεταφοράς και οι μούφες θα βρίσκονται σε
"εναλλάξ" θέσεις. Επίσης είναι απαραίτητο, τα οχήματα μεταφοράς να έχουν λείες επιφάνειες χωρίς
προεξοχές που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. Για καλύτερη προστασία είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιούνται ξύλινες σανίδες, τόσο στο δάπεδο όσο και στις πλευρές.
Κατά την φόρτωση-εκφόρτωση, απαγορεύεται η ρίψη και το σύρσιμο των σωλήνων στο δάπεδο. Αυτό
απαγορεύεται ρητώς διότι προκαλούνται κακώσεις. Επί προσθέτως τα τεμάχια συνδέσεων θα πρέπει να
μεταφέρονται (φορτώνονται-εκφορτώνονται) με την ίδια προσοχή όπως και οι πλαστικοί σωλήνες.
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα
προκαλούσε ομοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά. Οι σωλήνες δεν θα στοιβάζονται πέραν του προβλεφθένος
από τον κατασκευαστή φορτίου, τόσο κατά την μεταφορά τους όσο και κατά την απόθεσή τους. Το μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος στοιβασίας είναι H = 1,50 m.
Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι ηλιακής ακτινοβολίας (όχι υπαίθρια
απόθεση), υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν αλλοιώσεις και φθορές. Επιτρέπεται η υπαίθρια
απόθεση, με την προϋπόθεση το έδαφος να είναι επίπεδο (να μην έχει πέτρες και προεξοχές) και χωρίς
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα αποθηκεύονται σε κλειστό δροσερό χώρο.
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ΕΛΟΤ

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του Υδραυλικού αποδεικνυόμενη από Πιστοποιημένη
εμπειρία ή πτυχίο κατάρτισης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης σωληνώσεων ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (αποχέτευση λυμάτων, ακαθάρτων, ομβρίων κ.λπ.), θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ). Επιπλέον θα τηρούνται
και τα εξής:
x

Η ροή των υγρών (και των μεταφερόμενων από αυτά στερεών μέσα σε μία εγκατάσταση
αποχέτευσης) θα εξασφαλίζεται με ταχύτητα φυσικής ροής και θα αποκλείεται η οποιαδήποτε
απόθεση στερεών ή στερεοποιούμενων υλών μέσα σ’ αυτές.

x

Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση
τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις
τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία
της εγκατάστασης.

x

Οι ενώσεις των πλαστικών σωλήνων με σωλήνες από άλλο υλικό (χαλυβδοσωλήνες, χυτοσιδηροί
σωλήνες κ.λπ.), θα γίνονται μέσω κατάλληλων για τον σκοπό αυτό συνδέσμων και θα είναι
οπωσδήποτε επισκέψιμες.

x

Απαγορεύεται γενικά να γίνονται συνδέσεις μέσα σε τοίχους, πλάκες, υποστυλώματα ή δοκούς.

x

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί, ακόμη και με ειδικές προβλέψεις, η φόρτιση και
καταπόνηση των πλαστικών σωληνώσεων από οικοδομικά στοιχεία, τότε αυτές θα
προστατεύονται με χυτοσιδηρούς ή χαλύβδινους σωληνωτούς μανδύες και αμφίπλευρη αρθρωτή
σύνδεση των σωληνώσεων στα σημεία φόρτισης.

x

Οι στηρίξεις, σε συνδυασμό με τις συνδέσεις, πρέπει να επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής
των αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

x

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση οποιασδήποτε μορφής θέρμανσης (φλόγιστρο, αερόθερμο κ.λπ.)
για την διαμόρφωση της σωλήνωσης.

x

Δεν θα γίνονται εργασίες μεταφοράς ή εγκατάστασης των σωλήνων όταν η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5 οC, για την αποφυγή μόνιμων βλαβών στα υλικά λόγω
κτυπημάτων, ρηγματώσεων, κοψιμάτων, στρεβλώσεων κ.λπ.

5.3. Τρόπος εγκατάστασης ευθύγραμμων πλαστικών σωληνώσεων

8

x

Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί ελάττωση της
ονομαστικής διαμέτρου του σωλήνα.

x

Η μείωση της διατομής σωληνώσεων κατά την φορά της ροής δεν επιτρέπεται. Αλλαγή της
διατομής προς μεγαλύτερα μεγέθη πραγματοποιείται μόνο με ειδικά τεμάχια σύνδεσης, των
οποίων μάλιστα η κάτω πλευρά είναι συνεχής.

x

Εάν για την τοποθέτηση των στηριγμάτων των σωλήνων χρησιμοποιηθούν οικοδομικά υλικά, ως
υλικό σταθεροποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο το τσιμέντο ή τσιμεντοειδή υλικά.
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Γενικά
x

Όταν οι πλαστικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων (π.χ.
διελεύσεις ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων, δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, κ.λπ.), τότε θα απέχουν
από αυτές ανάλογα προς τις γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις και οπωσδήποτε θα βρίσκονται κάτω
από τις σωληνώσεις ηλεκτρικών καλωδίων.

x

Όλες οι σωληνώσεις, πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

x

Η διαμόρφωση της σωλήνωσης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με τα αντίστοιχα εξαρτήματα
(γωνίες, ημιγωνίες, ταυ, ημιταύ, συστολές, σταυρούς κ.λπ.), απαγορευομένης ρητώς της
δημιουργίας καμπυλών, με χρήση οιασδήποτε πηγής θέρμανσης, όπως φλόγιστρα, αερόθερμα
κ.λπ.

x

Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται μόνο με εξαρτήματα (ταυ, ημιταύ κ.λπ.).

x

Οι άδειοι σωλήνες θα πωματίζονται στα άκρα τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν.

5.3.2

Μέθοδοι συνδέσεων σωληνώσεων

Για την αντιμετώπιση των θερμικών διαστολών των σωληνώσεων (π.χ. αποχετεύσεις οικιών κ.λπ.), χωρίς
παραμένουσες τάσεις, είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιούνται πλαστικοί σωλήνες, των οποίων η
στεγανότητα των συνδέσεων εξασφαλίζεται μέσω κεφαλών (καμπάνες) και ελαστικών δακτυλίων. Είναι
αποδεκτό τα δίκτυα πλαστικών σωληνώσεων αυτού του τύπου να κατασκευάζονται με συγκολλητούς
πλαστικούς σωλήνες υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβλεφθεί, σε τακτά διαστήματα, η τοποθέτηση
διατάξεων παραλαβής των συστολοδιαστολών.
Γενικώς συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες συνδέσεων:
x

Στις πλαστικές σωληνώσεις, οι κεφαλές των εξαρτημάτων και των ευθύγραμμων τμημάτων να
τοποθετούνται ανάντη της ροής.

x

Πρέπει να παραμένει ένα κενό 10 mm μεταξύ βάθους κεφαλής και ευθύγραμμου άκρου του
επόμενου σωλήνα μετά την συναρμολόγηση, για την παραλαβή των συστολοδιαστολών.

x

Να στερεώνονται με ένα κολάρο σε απόσταση 5 cm κάτω από την κεφαλή και στην συνέχεια ανά
τρία μέτρα περίπου, για να υπάρχει δυνατότητα παραλαβής αξονικών συστολοδιαστολών.

x

Να μην ενσωματώνονται ποτέ μέσα σε πλάκες μπετόν ή τοίχους. Όπου οι σωλήνες διέρχονται
από πλάκες μπετόν ή τοίχους θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο χιτώνιο.

x

Το κόψιμο των πλαστικών σωλήνων να γίνεται πάντοτε σε γωνία 90° σε σχέση με τον άξονα της
σωλήνωσης.

x

Όλα τα ευθύγραμμα τμήματα των σωληνώσεων, να ενώνονται μεταξύ τους με τις προβλεπόμενες
από τον κατασκευαστική κεφαλές τους, άλλως θα χρησιμοποιούνται εξαρτήματα (μούφες),
αποκλειόμενης της "κατασκευής" κεφαλών επί τόπου του έργου, στο ένα από τα δύο ευθύγραμμα
τμήματα των σωλήνων του δικτύου.

x

Για σωλήνες χωρίς κεφαλή, για την σύνδεση τους χρησιμοποιείται σύνδεσμος (μούφα) του ιδίου
υλικού (με ή χωρίς εσωτερική πατούρα) και η στεγανότητα εξασφαλίζεται με στεγανοποιητικό
δακτύλιο ή συγκόλληση.

9
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Εγκιβωτισμός σωληνώσεων

Γενικά επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων και εντός δαπέδων ή εντός χώματος. Σε αυτές τις
περιπτώσεις θα γίνονται τα εξής:
x

Προ της σκυροδέτησης (κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων), θα έχει γίνει η τοποθέτηση, η
σύνδεση των εξαρτημάτων και η στήριξη των πλαστικών σωλήνων που εγκιβωτίζονται στα
δάπεδα.

x

Η σωλήνωση θα έχει την προβλεπόμενη από την Μελέτη κλίση.

x

Η εκ των υστέρων λάξευση φερόντων οικοδομικών στοιχείων από σκυρόδεμα (τοιχείων,
υποστυλωμάτων, δοκών κ.λπ.) απαγορεύεται.

x

Στις χωνευτές σωληνώσεις θα αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων με τον οπλισμό του
μπετόν. Το κόψιμο ή η παραμόρφωση του οπλισμού απαγορεύεται αυστηρά.

x

Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου, προβλέπεται να εμφανιστεί εντός της
σωλήνωσης θερμοκρασία του ρέοντος υγρού μεγαλύτερη των 45 οC ή μικρότερη των 4 οC, τότε
θα θερμομονώνεται το τμήμα του δικτύου.

x

Καμία εγκιβωτισμένη σωλήνωση δεν θα "κλείνει" πριν την τμηματική παραλαβή της από τον
Επιβλέποντα Μηχανικό. Επίσης θα πρέπει να φωτογραφίζεται σε σχέση με λοιπά "σταθερά"
σημεία του κτηριακού κελύφους της κατασκευής και οι φωτογραφίες (as built), θα επισυνάπτονται
στον Φάκελο Μητρώου του Έργου.

5.3.4

Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων δια μέσου οικοδομικών στοιχείων

Για την διέλευση σωλήνωσης μέσω οικοδομικών στοιχείων, θα προβλέπονται χιτώνια με εσωτερική διάμετρο
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εξωτερική της σωλήνωσης.
x

Τα χιτώνια θα είναι είτε από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα, είτε από χαλκοσωλήνα είτε από
εγκεκριμένο υλικό PVC. Τα χιτώνια διαμέσου δαπέδων θα εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την
τελειωμένη επιφάνεια του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες. Όπου ανεβαίνουν σωλήνες
διαμέσου δαπέδων στα μηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω
από το τελικό δάπεδο και θα στεγανοποιούνται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό π.χ. σιλικόνη,
ρευστό λάστιχο ή άλλο εγκεκριμένο υλικό. Χιτώνια, τα οποία περνούν από εξωτερικούς τοίχους και
οροφές προς την εξωτερική ατμόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι βροχής και εξωτερικών
συνθηκών.

x

Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαμέσου πυράντοχων τοίχων ή δαπέδων, το κενό μεταξύ του
σωλήνα και του χιτωνίου θα γεμίζει από σταθερό άκαυστο υλικό.
Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα τοποθετούνται
ομοκεντρικά με τους σωλήνες.
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x

Όπου περνούν σωλήνες διαμέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και μπορεί να
επιτρέψουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτήριο, θα προβλέπονται φλάντζες με ειδική
διαμόρφωση ή υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός δακτύλιος μεταξύ των
σωλήνων και των χιτωνίων θα γεμίζει με το προαναφερθέν ελαστομερές υλικό, ώστε να
δημιουργεί μία υδατοστεγανή σύνδεση.

x

Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωματωθούν στο οπλισμένο σκυρόδεμα ή σε άλλα τσιμεντένια
τμήματα του σκελετού, θα τοποθετηθούν πριν γίνει η σκυροδέτηση και θα ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση των χιτωνίων στην σωστή τους θέση κατά την
διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.
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5.3.5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01:2009

Εάν ο σωλήνας είναι μονωμένος, τότε η μόνωση θα προστατεύεται στο σημείο της διατρήσεως με
κυλινδρικό μανδύα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ή φύλλο αλουμινίου πάχους τουλάχιστον
0,60 mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης. Στην συνέχεια θα περνά μέσα στο
αντίστοιχο χιτώνιο.
Ορατή τοποθέτηση εμφανών σωληνώσεων

Η στήριξη των σωληνώσεων επιτρέπεται μόνο με ειδικά για αυτές στηρίγματα. Αυτά θα περιβάλλουν την
σωλήνωση σε όλη την περιφέρειά της και θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στην εξωτερική της διάμετρο,
μέσω ελαστικού δακτύλιου.
Κατά την στήριξη των σωληνώσεων θα λαμβάνεται υπ' όψη η συστολοδιαστολή τους, ανάλογα με τις
αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.
x

Οι εμφανείς σωληνώσεις θα συγκρατούνται από μεταλλικά διμερή στηρίγματα.

x

Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία, όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα, θα είναι
μεταλλικά χαλύβδινα, γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα ή με την κατάλληλη αντισκωριακή βαφή (αστάρι
– χρώμα) σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 για διαβρωτικό περιβάλλον.

x

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα αγκυρούμενα σταθερά σε οικοδομικά
στοιχεία. Τα στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος του άξονα συστολοδιαστολή των
σωλήνων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι
συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως.

x

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται με την βοήθεια στηριγμάτων τύπου Ω. Τα στηρίγματα θα
είναι χαλύβδινα γαλβανισμένα, ή ανοξείδωτα όπως και οι βίδες, περικόχλια και ροδέλες (γκρόβερ).

x

Η αγκύρωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά μεταλλικά βύσματα γαλβανισμένα
χαλύβδινα γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα. Στην περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιμοποιηθούν
μεταλλικές ράβδοι (ντίζες) γαλβανισμένες ή ανοξείδωτες, διατομής σύμφωνα με την Μελέτη,
ανάλογα με το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους
συστολοδιαστολών.
Το γαλβάνισμα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-0103.

x

5.3.6

Σημαντική παράμετρος για την στήριξη σωλήνωσης από πλαστικούς σωλήνες, εκτός από την
θερμοκρασία, είναι το δημιουργούμενο πλήγμα (π.χ. κατακόρυφες στήλες), που μπορεί να
προκαλέσει ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις. Για τον λόγο αυτό, θα προβλέπεται σε κάθε αλλαγή
από την κατακόρυφη στην οριζόντια διεύθυνση (στον πόδα της κατακόρυφης στήλης) κατασκευή
αντιπληγματικής διάταξης (χαλύβδινο ικρίωμα, κ.λπ.).
Απόσταση στηριγμάτων

Για μεμονωμένους σωλήνες και για τις περιπτώσεις ευθειών διαδρομών σωλήνων θα εφαρμόζονται τα
παρακάτω:
Οι εξωτερικοί σωλήνες θα φέρουν καθ’ ύψος ένα τουλάχιστον στήριγμα ανά 3,00 m (ανά 2,00 m στον
τελευταίο όροφο του κτηρίου), οριζοντίως δε ένα στήριγμα ανά 10*D (D = εξωτ. διάμετρος), εκτός αν άλλως
καθορίζεται στα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, κατά την οριζόντια έννοια θα πρέπει να υπάρχει στήριγμα αμέσως μετά τις
μικρές συνδέσεις σε θέσεις συστολών, και δύο στηρίγματα εκατέρωθεν τυχόν ειδικών τεμαχίων (βάνες κ.λπ.).
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Παραλαβή θερμικών διαστολών του δικτύου

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες θα κατασκευάζονται με ιδιαίτερη
προσοχή σε ότι αφορά στο θέμα της παραλαβής των θερμικών διαστολών από την γραμμική επιμήκυνση
των δικτύων.
Ο υπολογισμός των διαστολών θα προκύπτει από την σχέση:

Δl = α x L x (tΤ - tA)
όπου:

Δl : Η γραμμική επιμήκυνση της σωλήνωσης.
α:

Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής (ανάλογα με το υλικό, βλέπε ΤΟΤΕ 2421/86 (μέρος
1), Πίνακας 2-26, σελ.61). Είναι στοιχείο που συνήθως δίδεται από τον κατασκευαστικό
οίκο για κάθε επιμέρους προϊόν.

L:

Το αρχικό μήκος της σωλήνωσης.

tΤ :

Η τελική θερμοκρασία (θερμοκρασία λειτουργίας) του δικτύου.

tΑ :

Η αρχική θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος) του δικτύου.

5.4. Δοκιμές στεγανότητας σωλήνωσης
Η εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων θα ελέγχεται τόσο κατά την φάση κατασκευής, όσο και μετά την
ολοκλήρωσή της. Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται Πρακτικό Ελέγχου που θα τηρείται στον Φάκελο του
Έργου.
Τμηματικοί έλεγχοι της λειτουργίας, ακόμη και με θετικά αποτελέσματα, δεν συνεπάγονται συμπεράσματα για
την ποιοτική στάθμη της όλης κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης.
Έλεγχοι κατά τμήματα και σε όλες τις φάσεις του έργου τόσο για την ποιότητα κατασκευής όσο και για την
λειτουργικότητα συνιστώνται, γιατί περιορίζουν τις επιπτώσεις που δημιουργεί η μη δυνατότητα δοκιμαστικού
ελέγχου της πλήρους λειτουργίας.
5.4.1

Έλεγχος ανά φάση

Σε κάθε φάση του έργου θα ελέγχονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

12

x

Η στεγανότητα των συνδέσεων.

x

Η αποτελεσματική στήριξη των σωληνώσεων.

x

Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών μέσα σ’ αυτές.

x

Η διατήρηση ελεύθερης διατομής των σωληνώσεων από εσωτερικές προεξοχές, ιδιαίτερα στις
περιοχές των συνδέσεων.

32140
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Έλεγχος της πλήρους λειτουργίας

Για να εξασφαλιστεί ότι η σωλήνωση έχει κατασκευαστεί για την ροή ρευστού με βαρύτητα και δεν θα
κατακρατώνται στερεά, θα γίνει ο εξής έλεγχος:
x

Επιλέγεται ένα από τα πλέον απομακρυσμένα σημεία του δικτύου και από εκεί εισάγεται μία
πλήρως ελαστική μπάλα, μικρότερης διαμέτρου από την ελεγχόμενη σωλήνωση. Θα πρέπει να
βρεθεί (μετά από μερικά λεπτά, αναλόγως του μήκους διαδρομής) στο κατώτερο σημείο της
σωλήνωσης.

x

Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται και με την ροή νερού, ομοίως από το πλέον απομακρυσμένο σημείο
της σωλήνωσης. Παράλληλα διαπιστώνεται και η υδατοστεγανότητα του ελεγχομένου τμήματος.

Επί πλέον θα γίνουν και οι δοκιμές της πλήρους εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.4 της
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματουμένων υλικών.

x

Έλεγχος πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ. για τα ενσωματούμενα υλικά.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών πιέσεως.

6.2. Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (πυκνότητα
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους:
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις ή στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
x

Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με τσιμεντοειδή
υλικά.

x

Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδονται εντολές αποξήλωσης της σωλήνωσης και
ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.

x

Χρήση θέρμανσης (καμινέτο, αερόθερμο κ.λπ.) για την διαμόρφωση "κεφαλής" σε τμήματα
ευθύγραμμου πλαστικού σωλήνα, με συνέπεια την καταστροφή (κάψιμο) του υλικού τους.
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Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδονται εντολές αποξήλωσης των κατεστραμμένων τμημάτων
και ανακατασκευής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
x

Μη σωστή τοποθέτηση των
συστολοδιαστολών του δικτύου.

στηριγμάτων

της

σωλήνωσης

για

την

παραλαβή

των

Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδονται εντολές συμπλήρωσής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση σκαλωσιάς.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τρέχον μέτρο μήκους τελειωμένης εργασίας (m) σωληνώσεως
ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων, επί της οποίας εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι σωληνώσεις
ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων, εγκιβωτισμένες ή ορατές, θα επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση
και τοποθέτησή τους. Η μέτρηση θα γίνεται στον άξονα των σωλήνων με αφετηρία ή τέρμα του μήκους κάθε
τμήματος που μετριέται, το κέντρο διακλαδώσεως ή το άκρο απολήξεως σωλήνα ή το σημείο προσαρμογής
σωλήνα πάνω σε υδραυλικό υποδοχέα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω σωλήνωση
ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, όπως μούφες, γωνίες, ταυ, ημιταύ κ.λπ., σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή.

x

Οι εργασίες εγκιβωτισμού, κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή του
Έργου.

x

Οι εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης της σωλήνωσης.

x

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, συγκολλήσεως, στερεώσεως, διελεύσεως μέσω
οικοδομικών στοιχείων κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Η εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, συγκολλήσεως, ελέγχων και ρυθμίσεων που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών
αποβλήτων

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις απαιτήσεις για την
διαμόρφωση, τον έλεγχο και την παραλαβή δικτύων αποχέτευσης αστικών λυμάτων σε εγκαταστάσεις
κτηριακών έργων, δηλαδή τις κάθε μορφής και φύσης εργασίες για την πλήρη διαμόρφωση των παραπάνω
δικτύων αποχέτευσης και την ενσωμάτωση σε αυτά των κάθε σχήματος και είδους ειδικών τεμαχίων και
εξαρτημάτων καθώς και των απαιτούμενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ. ώστε να διαμορφωθεί
πλήρως η εγκατάσταση.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1401.01

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων
αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες,
εξαρτήματα και το σύστημα.

ΕΛΟΤ EN 1329.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής
θερμοκρασίας) εντός κτηριακών εγκαταστάσεων - Μη πλαστικοποιημένο
πολυβινιλοχλωρίδιο (U- PVC) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων,
εξαρτημάτων και σωληνώσεων.

ΕΛΟΤ EN 1451.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for
pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για
κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας)
- Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και
συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 1565.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και
χαμηλής θερμοκρασίας) - Μίγματα συμπολυμερών Στυρενίου (SAN+PVC) Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και του συστήματος.
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ΕΛΟΤ EN 1566.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και
χαμηλής θερμοκρασίας) - Χλωριούχο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC) - Μέρος 1:
Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 476

General requirements for components used in discharge pipes, drains and
sewers for gravity systems -- Γενικές απαιτήσεις εξαρτημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δίκτυα αποχετεύσεως και ομβρίων, που λειτουργούν με
βαρύτητα.

ΕΛΟΤ EN 12449

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes-Χαλκός και κράματα χαλκού - Κυκλικοί σωλήνες άνευ ραφής για γενικές
χρήσεις.

ΕΛΟΤ EN 1057

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in
sanitary and heating applications -- Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και
θερμάνσεως.

ΕΛΟΤ 496

Steel tubes - Wall thicknesses -- Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος.

ΕΛΟΤ 497

Steel tubes - Outside diameters -- Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διάμετροι.

ΕΛΟΤ 541

Steel tubes - Tolerance systems -- Χαλυβδοσωλήνες - Συστήματα ανοχών.

ΕΛΟΤ 504

Welded or seamless steel tubes for water, sewage and gases -Χαλυβδοσωλήνες με ραφή ή χωρίς ραφή για δίκτυα νερού, λυμάτων και αερίων.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
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Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση αποχέτευσης αστικών λυμάτων είναι τα παρακάτω:
x

Για την διαμόρφωση σωληνώσεων:
- Πλαστικοί σωλήνες.
- Χυτοσιδηροί σωλήνες.
- Τσιμεντοσωλήνες.

x

x

Για την διαμόρφωση χώρων υγιεινής:
-

Υδραυλικοί υποδοχείς.

-

Βοηθητικά υλικά και συσκευές ειδών υγιεινής.

-

Απορροές δαπέδου.

Για την διαμόρφωση σημείων ελέγχου:
- Φρεάτια και τάπες επίσκεψης και ελέγχου.

x

Για την διαμόρφωση δεξαμενών συλλογής:
- Σηπτικές Δεξαμενές.

x

Για την άντληση και επεξεργασία λυμάτων:
- Αντλητικά συγκροτήματα.
- Μικρές (ατομικές) μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

x

Για την πλήρη διαμόρφωση των δικτύων, ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά.
Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, τα οποία κατά κανόνα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με
αυτό των σωλήνων στους οποίους συνδέονται και έχουν μορφή (διαμόρφωση άκρων) τέτοια ώστε
να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις μιας σωστής και στεγανής σύνδεσης με αυτούς
(σωληνοστόμια καθαρισμού, μούφες, ταυ, ημιταυ, S, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας,
μηχανοσίφωνες, μίκες αερισμού, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.λπ.).

Όλα τα παραπάνω υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων, προδιαγράφονται
στις αντίστοιχες Προδιαγραφές. Με την παρούσα όμως Προδιαγραφή, προδιαγράφονται οι γενικοί όροι και οι
απαιτήσεις των πιο πάνω δικτύων ως ενιαίο σύνολο.
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση τα υλικά του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την
αντίστοιχη εφαρμογή.

7

32150

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01:2009

Υλικό
κατασκευής

©

Οικιακά αστικά
λύματα
(αποχέτευση)

Οικιακά αστικά
λύματα
(αερισμός)

Υψηλό
βιολογικό
φορτίο
αποβλήτων

Χημικό τοξικό
φορτίο
αποβλήτων

Θερμά
απόβλητα
ή λύματα

Σκληρό PVC με
συγκόλληση

Α

Ε

Σκληρό PVC με
στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Α

U-PVC με
στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Α

SAN+PVC &
HT-A.B.S./A.S.A
με στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Ε

Α

HDPE & ΗΤ-ΡΡ
με στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Χαλύβδινοι
γαλβανισμένοι
σωλήνες

Α

Ε

Α

Α

Ε

Χυτοσιδηροί
σωλήνες με
ελαστικές
συνδέσεις

Ε

Ε

Ε

Τσιμενοσωλήνες

Ε

Ε

Α

Σημείωση:

Ε:

Επιθυμητό

Α:

ΕΛΟΤ

Α

Ακατάλληλο

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής νερού μέσω της σωλήνωσης, ή
αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία.
Κατά την μεταφορά, οι σωλήνες δεν θα προεξέχουν από την καρότσα, ούτε θα είναι "ατάκτως"
τοποθετημένοι μέσα σε αυτή. Θα τοποθετούνται σε στρώσεις στο όχημα μεταφοράς και οι μούφες θα
βρίσκονται σε "εναλλάξ" θέσεις. Επίσης είναι απαραίτητο, τα οχήματα μεταφοράς να έχουν λείες επιφάνειες
χωρίς προεξοχές που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. Για καλύτερη προστασία είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιούνται ξύλινες σανίδες, τόσο στο δάπεδο όσο και στις πλευρές.
Κατά την φόρτωση-εκφόρτωση, απαγορεύεται η ρίψη και το σύρσιμο των σωλήνων στο δάπεδο. Αυτό
απαγορεύεται ρητώς διότι προκαλούνται κακώσεις. Επί προσθέτως τα τεμάχια συνδέσεων θα μεταφέρονται
(φορτώνονται - εκφορτώνονται) με την ίδια προσοχή όπως και οι πλαστικοί σωλήνες.
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα
προκαλούσε ομοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά. Οι σωλήνες δεν θα στοιβάζονται πέραν του προβλεφθένος
από τον κατασκευαστή φορτίου, τόσο κατά την μεταφορά τους όσο και κατά την απόθεσή τους. Το μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος στοιβασίας είναι H = 1,50 m.
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Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι ηλιακής ακτινοβολίας (όχι υπαίθρια
απόθεση), υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν αλλοιώσεις και φθορές. Επιτρέπεται η υπαίθρια
απόθεση, με την προϋπόθεση ότι το έδαφος είναι επίπεδο (δεν έχει πέτρες και προεξοχές) και χωρίς άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα αποθηκεύονται σε κλειστό δροσερό χώρο.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα για τις εγκαταστάσεις είναι αυτή του Υδραυλικού αποδεικνυόμενη από πιστοποιούμενη
εμπειρία ή πτυχίο κατάρτισης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
Η πλήρης εγκατάσταση Αποχέτευσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του
Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2412/86). Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
Για τις σωληνώσεις αποχέτευσης:
x

Η ροή των υγρών και των μεταφερόμενων από αυτά στερεών μέσα σε μία εγκατάσταση
αποχέτευσης θα εξασφαλίζεται με φυσική ροή. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε και
μόνο τότε χρησιμοποιούνται αντλίες για την ανύψωση της στάθμης τους.

x

Οι στήλες αποχέτευσης οδεύουν δια μέσου των ορόφων κατά το δυνατόν σε κατακόρυφες
διαδρομές.

x

Σε περιπτώσεις διέλευσης σωληνώσεων μέσα από στέγες ή οροφές, οι δίοδοι στεγανοποιούνται
με ασφαλτικής ή σιλικονούχας βάσης υλικά, έτσι ώστε να αποκλείεται η διείσδυση νερού μέσα
στην στέγη ή την μόνωσή της, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητη η χρήση σωληνωτού μανδύα.

x

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί ακόμη και με ειδικές προβλέψεις η φόρτιση και
καταπόνηση των σωληνώσεων αποχέτευσης από οικοδομικά στοιχεία, τότε αυτές θα
προστατεύονται με χυτοσιδηρούς ή χαλύβδινους γαλβανισμένους σωληνωτούς μανδύες και
αμφίπλευρη αρθρωτή σύνδεση των σωληνώσεων στα σημεία φόρτισης.

x

Οι στηρίξεις σε συνδυασμό με τις συνδέσεις θα επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

x

Οι στηρίξεις των καμπυλών ή ανοικτών καμπυλών στους πόδες των κατακόρυφων στηλών θα
είναι τέτοιες, που θα παραλαμβάνουν τις ωθήσεις από το μέγιστο ύψος πτώσης των λυμάτων.

x

Οι σωλήνες αποχέτευσης, όταν τοποθετούνται μέσα στο έδαφος, τοποθετούνται σε μεγαλύτερο
βάθος από εκείνους της ύδρευσης. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ονομαστική διάμετρος για υπεδάφιες
σωληνώσεις είναι DN 100.

x

Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση
τους σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις
τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία
της εγκατάστασης.

x

Βαλβίδες αντεπιστροφής τοποθετούνται σε θέσεις εύκολα επισκέψιμες μέσα σε φρεάτιο.
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Για τις σωληνώσεις αερισμού της αποχέτευσης:
x

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης θα αερίζονται, και για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται ειδικά μέτρα. Η
σύνδεση συστημάτων αερισμού χώρων και αερισμού αποχετευτικών εγκαταστάσεων
απαγορεύεται.

x

Στις περιπτώσεις συστήματος Κύριου Αερισμού του δικτύου, κάθε στήλη αποχέτευσης πρέπει να
προεκτείνεται μέχρι και πάνω από την στέγη ενός κτηρίου, ως σωλήνωση αερισμού ίδιας διατομής
με την αποχέτευση. Στις εγκαταστάσεις που προβλέπεται να υπάρξει μεγάλη ταχύτητα λυμάτων,
είναι απαραίτητη η πρόβλεψη σωλήνωσης Παράπλευρου Αερισμού (Άμεσου ή Έμμεσου). Ο
αερισμός αυτός θα είναι σύμφωνος με την ΤΟΤΕΕ 2412/86.

5.3. Τρόπος εγκατάστασης σωληνώσεων εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
5.3.1

Γενικά

Οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα εγκαθίστανται με τέτοιον τρόπο, ώστε η απορροή των προς αποχέτευση
υγρών και των στερεών που μεταφέρονται από αυτά να συντελείται έτσι, που να αποκλείει την οποιαδήποτε
απόθεση των στερεών υλών μέσα σ’ αυτές.
Ειδικά συνδετικά τεμάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις και στις διακλαδώσεις σωλήνων, όπως
επίσης και σε περιπτώσεις αλλαγής υλικού.
Η οριζόντια σωλήνωση μεταξύ δύο σημείων καθαρισμού τοποθετείται με την ίδια κλίση σε όλο το μήκος της.
Η κλίση δεν επιτρέπεται να υπερβεί την σχέση 1:20 για την αποφυγή μεγάλων ταχυτήτων ροής των
λυμάτων.
Η μείωση της διατομής σωληνώσεων κατά την φορά πορείας των λυμάτων δεν επιτρέπεται.
Η αλλαγή της διατομής προς μεγαλύτερα μεγέθη πραγματοποιείται μόνο με ειδικά τεμάχια σύνδεσης.
Η διπλή διακλάδωση δεν επιτρέπεται σε οριζόντιες σωληνώσεις.
Απαγορεύεται να γίνονται συνδέσεις μέσα σε τοίχους, πλάκες, υποστυλώματα ή δοκούς.
Οι στηρίξεις, σε συνδυασμό με τις συνδέσεις, πρέπει να επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Η στήριξη έχει μεγάλη σημασία ως
προς την μετάδοση του ήχου στα δομικά στοιχεία και από εκεί, μέσω του αέρα, στον χώρο. Γενικά, πρέπει
να αποφεύγονται ηχογέφυρες με τα δομικά στοιχεία.
Εάν για την στήριξη χρησιμοποιηθούν οικοδομικά υλικά, ως υλικό σταθεροποίησης επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο το τσιμέντο ή τσιμεντοειδή υλικά.
Σωληνώσεις που για την τοποθέτησή τους απαιτούν διάνοιξη χάνδακα, μετά την εγκατάστασή τους
ελέγχονται και παραλαμβάνονται κατά κλάδο για να ακολουθήσει κατόπιν η επίχωσή τους.
Η διαμόρφωση των σωληνώσεων γίνεται με την χρήση τυποποιημένων ειδικών τεμαχίων από το ίδιο υλικό.
Επίσης για τις σωληνώσεις γενικώς συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες τοποθέτησης:
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α.

Στις καθόδους να τοποθετούνται με την κεφαλή προς τα επάνω.

β.

Να μένει ένα κενό 10 mm μεταξύ βάθους κεφαλής και ευθύγραμμου άκρου του επόμενου σωλήνα.

γ.

Να στερεώνονται με ένα κολάρο σε απόσταση 5 cm κάτω από την κεφαλή ή και με ένα ακόμα
περίπου στο μέσον του σωλήνα ανάλογα με το μήκος του, για να υπάρχει δυνατότητα παραλαβής
αξονικών συστολοδιαστολών.
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δ.

Να μην πακτώνονται ποτέ μέσα σε πλάκες μπετόν ή τοίχους. Όπου οι σωλήνες διέρχονται από
πλάκες μπετόν ή τοίχους, θα γεμίζεται ο αρμός από κάποιο εύκαμπτο υλικό ή θα χρησιμοποιείται
ένας μανδύας από τεμάχιο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου και μαστίχη στεγανότητας.

ε.

Απαγορεύεται να γίνονται συνδέσεις μέσα σε τοίχους, πλάκες, υποστυλώματα ή δοκούς.

5.3.2

Ιδιότητες – Αντοχές των σωλήνων αποχέτευσης

Οι σωλήνες, τα ειδικά τους τεμάχια και τα εξαρτήματα, πρέπει:

5.3.3

x

Να είναι ανθεκτικά στις επιδράσεις των λυμάτων και των αερίων ή ατμών που δημιουργούνται από
αυτά μέσα στην εγκατάσταση αποχέτευσης.

x

Να έχουν κατάλληλη συνολική γεωμετρική διαμόρφωση και εσωτερική επεξεργασία και
κατεργασία, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση αλάτων ή καταλοίπων στις επιφάνειές τους για
να αποκλείονται συνθήκες απόφραξης που μπορούν να προκληθούν από αυτά.

x

Να αντέχουν για αποχέτευση λυμάτων σε μέγιστη θερμοκρασία 95°C και τα υπόγεια τμήματα σε
45°C.

x

Τα υλικά των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων να είναι συνεργάσιμα μεταξύ τους ώστε να μην
υπάρχουν προβλήματα διαβρώσεων μετά την σύνδεση τους.

x

Να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή στα εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.

x

Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εμφανείς σωληνώσεις

Η στήριξη των σωληνώσεων επιτρέπεται μόνο με ειδικά στηρίγματα. Αυτά πρέπει να περιβάλλουν την
σωλήνωση σε όλη την περιφέρειά της και να είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στην εξωτερική της διάμετρο.
Κατά την στήριξη των σωληνώσεων θα λαμβάνεται υπ' όψη η συστολοδιαστολή τους με τις αυξομειώσεις της
θερμοκρασίας.
Η στήριξη των εμφανών σωλήνων θα γίνεται το πολύ ανά 3 m για τους κατακόρυφους σωλήνες και ανά 2 m
για τους οριζόντιους.
Η στήριξη των σωληνώσεων κατάθλιψης αντλιών θα γίνεται ανά 1 m τουλάχιστον.
5.3.4

Εγκιβωτισμένες υπόγειες σωληνώσεις

Οι υπόγειες σωληνώσεις θα τοποθετηθούν εδραζόμενες πάνω σε βάση σκυροκονιάματος (gross beton)
διακοσίων (200) kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 10 cm και πλάτους 30 cm, η οποία θα διαστρωθεί στον
πυθμένα του αντίστοιχου χαντακιού με την ίδια κλίση όπως ο αποχετευτικός αγωγός.
Καμία εγκιβωτισμένη σωλήνωση δεν θα "κλείνει" πριν την τμηματική παραλαβή της από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό. Επίσης θα πρέπει να φωτογραφίζεται σε σχέση με λοιπά "σταθερά" σημεία του κτηριακού
κελύφους και να αποτυπώνεται στα σχέδια αποτύπωσης της κατασκευής ("as built") που θα παραμένουν
στον Φάκελο του Έργου (Μητρώο).
Μετά την τοποθέτηση και συναρμογή της σωλήνωσης στο χαντάκι, αυτό θα γεμίζεται πρώτα με ισχνό
σκυρόδεμα, καλύπτοντας τους σωλήνες και αφήνοντας ακάλυπτες τις συνδέσεις για τις απαιτούμενες
δοκιμές και στην συνέχεια θα καλύπτεται πλήρως με προϊόντα εκσκαφής χωρίς πέτρες (κοσκινισμένο).
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Σε περίπτωση που το έδαφος κρίνεται από την επίβλεψη στέρεο, τότε το σκυροκονίαμα περιορίζεται μόνο
στα σημεία σύνδεσης και γενικότερα αγκύρωσης και στο υπόλοιπο μέρος τοποθετείται υπόστρωμα άμμου
πάχους 10 cm τουλάχιστον.
Αν υπάρχει κίνδυνος μελλοντικής καθίζησης του εδάφους, θα τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός,
εγκιβωτισμένος στο σκυρόδεμα του πυθμένα, για την προστασία της σωλήνωσης.
Πάνω και δίπλα από τους αγωγούς τοποθετείται επίσης στρώμα άμμου πάχους 10 cm καθ' όλο το πλάτος
του χαντακιού και το χαντάκι τέλος γεμίζεται με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής.
Όπου οι αποχετευτικοί αγωγοί διέρχονται από σημεία που μπορεί να περάσουν οχήματα (ράμπες οχημάτων,
υπόγειοι σταθμοί οχημάτων κ.λπ.), θα εγκιβωτίζονται σε μπετόν, αφού εξασφαλιστεί η δυνατότητα κατά
μήκος συστολοδιαστολής τους (με την μη πλήρωση των προβλεφθέντων για την παραλαβή των
συστολοδιαστολών διακένων).
Οι σωλήνες θα αγκυρώνονται ανά 3 m τουλάχιστον.
5.3.5

Προσυναρμολογήσεις

Όταν χρησιμοποιούνται προσυναρμολογημένα στοιχεία για την δόμηση μιας εγκατάστασης, θα πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Θα συσκευάζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την ασφαλή φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους
και θα διασφαλίζει το απαραμόρφωτο από κρούσεις, πτώσεις και άλλους παράγοντες που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά

x

Θα είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει την ευχερή και άρτια διασύνδεσή τους ή/ και
την σύνδεσή τους με λοιπά στοιχεία της εγκατάστασης, χωρίς την εμφάνιση αξονικών τάσεων.

x

Τα επιμέρους στοιχεία θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερή την διατομή της σωλήνωσης.

x

Τα επί μέρους εξαρτήματα θα είναι της αυτής ονομαστικής αντοχής με τα λοιπά επί τόπου
συναρμολογημένα στοιχεία της εγκατάστασης.

5.3.6

Εξαρτήματα

Οσμοπαγίδες
Η οσμοπαγίδα συντελεί στο να αποκλείει την έξοδο των αερίων από την εγκατάσταση, χωρίς παράλληλα να
παρεμποδίζει την μέσα από αυτή δίοδο των αποχετευμένων υγρών.
Η οσμοπαγίδα, είτε ενσωματωμένη είτε ως εξάρτημα, προστατεύει την απορροή κάθε υδραυλικού υποδοχέα
ή σημείου στραγγισμού δαπέδου της εγκατάστασης αποχέτευσης.
Όλες οι οσμοπαγίδες πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο
βύθισμα (ύψος απομόνωσης). Επίσης πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και τις εξατμίσεις.
Η χρήση παγίδων σε κινητά τμήματα της εγκατάστασης απαγορεύεται.
Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς φέρουν ατομική παγίδα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Γενική Οσμοπαγίδα (μηχανοσίφωνας)
Μεταξύ κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού και αγωγού σύνδεσης τοποθετείται η γενική οσμοπαγίδα, με σκοπό
την παρεμπόδιση της εισόδου αερίων από το δίκτυο υπονόμων προς την εγκατάσταση αποχέτευσης του
κτηρίου ή του οικοπέδου.
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Ο μηχανοσίφωνας θα είναι τυποποιημένος με σχάρα καθαρισμού και βαλβίδα εισπνοής (μίκα) και θα
τοποθετηθεί σε ιδιαίτερο φρεάτιο.
Η γενική οσμοπαγίδα τοποθετείται κοντά στον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου, μέσα ή έξω από αυτόν και σε
τέτοιο μέρος ώστε που να είναι πάντα εύκολα επισκέψιμη. Πρέπει να τοποθετείται σε φρεάτιο κλειστού
τύπου και να φέρει στόμιο με πώμα για την επιθεώρηση και τον καθαρισμό της.
Η διάμετρος της γενικής οσμοπαγίδας θα είναι ίση με την διάμετρο του κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού και
όχι μικρότερη από 120 mm.
Στόμια καθαρισμού
Τα στόμια καθαρισμού τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι πάντοτε επισκέψιμα.
Ως στόμια καθαρισμού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τερματικά πώματα σωλήνων ή διακλαδώσεων
υπό γωνία 45° (ακροστόμια).
Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα)
Η αυτόματη βαλβίδα αερισμού συνδέεται στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό σε απόσταση το πολύ 1,00 m
πριν από την είσοδο της γενικής οσμοπαγίδας.
Ο σωλήνας σύνδεσης της αυτόματης δικλείδας αερισμού, μέχρι ύψους 0,5 m από το φυσικό έδαφος θα είναι
κατασκευασμένος από υλικό κατάλληλο για υπόγειες σωληνώσεις.
Δικλείδες - Βαλβίδες
Οι δικλείδες τοποθετούνται για να εξασφαλίσουν απόλυτο μηχανικό φραγμό της ροής των λυμάτων.
Σκοπός τους είναι να προστατεύουν την εγκατάσταση από ενδεχόμενη αναστροφή των λυμάτων του δικτύου
αποχέτευσης, ειδικά όταν τμήματά της βρίσκονται χαμηλότερα από την στάθμη υπερύψωσης.
Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής σε αγωγό σύνδεσης που καταλήγει σε υπόνομο παντορροϊκού
συστήματος είναι υποχρεωτική.
Βαλβίδες αντεπιστροφής τοποθετούνται σε θέσεις εύκολα επισκέψιμες μέσα σε φρεάτιο. Οι αρθρώσεις ή οι
τριβείς θα είναι από δυσοξείδωτα μέταλλα. Απαγορεύονται ο κοινός χάλυβας (επινικελωμένος ή
γαλβανισμένος), το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος και τα κράματά του.
Η διάμετρος των δικλείδων θα είναι ίση με αυτή των σωληνώσεων στις οποίες τοποθετούνται.
5.3.7

Προστασία στοιχείων της εγκατάστασης

Η μελέτη και η κατασκευή της Εγκατάστασης Αποχέτευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή
διάρκεια ζωής της. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα λαμβάνονται ορισμένα μέτρα προστασίας όπως
περιγράφονται παρακάτω:
x

Από τον ήλιο
Τα τμήματα σωληνώσεων που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο είναι λίαν επιθυμητό να μην είναι
πλαστικοί σωλήνες, έστω και αν υπάρχει ειδική προστασία με ειδική προστατευτική βαφή που
πιστοποιείται (από τον κατασκευαστικό οίκο) με πιστοποιητικό καταλληλότητας.

x

Από κρούσεις
Τα τμήματα των σωληνώσεων που θα είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους από κρούσεις θα έχουν
προστασία με μεταλλικό χιτώνα (μεταλλικοί σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου). Το διάκενο μεταξύ
των σωλήνων θα στεγανοποιείται με σιλικόνη.
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Από παγετό
Όλα τα στοιχεία της Εγκατάστασης Αποχέτευσης θα προστατεύονται από τον παγετό. Τα τμήματα
των σωληνώσεων που είναι τοποθετημένα στην εσωτερική επιφάνεια εξωτερικών τοίχων θα
απέχουν από την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου τουλάχιστον 20 cm, ώστε οι θερμομονωτικές
ικανότητες αυτού να εξασφαλίζουν την απαραίτητη προστασία.
Οι σωληνώσεις και οι οσμοπαγίδες εκτός κτηρίων θα τοποθετούνται σε τέτοιο βάθος, ανάλογα με τις
τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να μην κινδυνεύουν από τον παγετό και θα είναι
κατασκευασμένες για ανάλογες θερμοκρασίες.

x

Από την είσοδο επιζήμιων υλικών
Λύματα που περιέχουν στερεά ή υγρά υλικά ικανά να προκαλέσουν ζημιές στην εγκατάσταση θα
υφίστανται κατάλληλους διαχωρισμούς και προεπεξεργασίες. Για παράδειγμα, στις εγκαταστάσεις με
υψηλή περιεκτικότητα λίπους στα απόνερά τους θα εγκαθίστανται λιποσυλλέκτες.

x

Από επικάθηση αλάτων
Η συνολική διαμόρφωση της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει την
συσσώρευση αλάτων στην επιφάνειά της, η οποία μπορεί να προκαλέσει μείωση της ολισθηρότητας
των τοιχωμάτων και τελικώς της διατομής της. Όπου αποχετεύονται υποδοχείς λυμάτων με
αυξημένη περιεκτικότητα αλάτων, αυτοί θα συνδυάζονται στην εγκατάσταση και με άλλους
υποδοχείς και θα αποχετεύονται σε κοινές στήλες. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό θα προβλέπονται
πρόσθετες διατάξεις περιοδικής έκπλυσης.

5.4. Δοκιμές στεγανότητας των σωληνώσεων εγκαταστάσεων οικιακών υγρών
αποβλήτων
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα ελέγχεται τόσο κατά την φάση κατασκευής, όσο και μετά την ολοκλήρωσή
της. Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται Πρακτικό Ελέγχου που θα τηρείται στον Φάκελο του Έργου.
Τμηματικοί έλεγχοι της λειτουργίας, ακόμη και με θετικά αποτελέσματα, δεν συνεπάγονται συμπεράσματα για
την ποιοτική στάθμη της όλης κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης, κυρίως λόγω της λειτουργικής
και κατασκευαστικής της ιδιομορφίας.
Έλεγχοι κατά τμήματα και σε όλες τις φάσεις του έργου, τόσο για την ποιότητα κατασκευής όσο και για την
λειτουργικότητα συνιστώνται, γιατί περιορίζουν τις επιπτώσεις που δημιουργεί η μη δυνατότητα δοκιμαστικού
ελέγχου της πλήρους λειτουργίας.
5.4.1

Έλεγχος ανά φάση

Σε κάθε φάση του έργου θα ελέγχονται τουλάχιστον:
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x

Η χρήση κατάλληλων και συνεργαζόμενων υλικών.

x

Η στεγανότητα των συνδέσεων.

x

Η αποτελεσματική στήριξη των σωληνώσεων και η εξασφάλιση των απαιτούμενων κλίσεων.

x

Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών μέσα σ’ αυτούς.

x

Η διατήρηση ελεύθερης διατομής των σωληνώσεων από εσωτερικές προεξοχές, ιδιαίτερα στις
περιοχές των συνδέσεων.
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Έλεγχος της πλήρους λειτουργίας

Ο έλεγχος της πλήρους λειτουργίας της εγκατάστασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Δοκιμή στεγανότητας με αέρα
Προετοιμασία
Όλες οι οσμοπαγίδες ελέγχονται για την λειτουργικότητα τους.
Μετά την πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό, σφραγίζονται όλα τα υπάρχοντα ανοίγματα με
εκτονούμενα ελαστικά βύσματα (π.χ. όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτηρίου).
Για να διασφαλιστεί η αεροστεγανότητα στην τελευταία κάτω κατάληξη των σωληνώσεων, μπορεί να
διοχετεύεται μέσα στην εγκατάσταση μία μικρή ποσότητα νερού.
Στην απόληξη μιας στήλης της εγκατάστασης συνδέεται ειδικό τεμάχιο "Τ" με έναν κρουνό στο κάθε ένα από
τα δύο ελεύθερα σκέλη του. Στο ένα σκέλος του "Τ" μέσω εύκαμπτου σωλήνα συνδέεται ένα μανόμετρο
κατάλληλης κλίμακας μέτρησης και στο άλλο μία αντλία αέρα.
Μέσω της αντλίας εισάγεται αέρας στην εγκατάσταση, μέχρις ότου η φτάσει η πίεση στα 375 Ρa (38 mm ΣΥ)
και κλείνεται η εισαγωγή αέρα.
Έλεγχος
Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των
3 min.
Εντοπισμός σημείων διαρροής
Ο εντοπισμός των σημείων διαρροής σε περίπτωση που η δοκιμή είναι ανεπιτυχής γίνεται με κάψουλες
καπνού ή δύσοσμων αερίων μέσα στην εγκατάσταση. Η επάλειψη των πιθανών σημείων διαρροής με
σαπουνοδιάλυμα είναι δυνατόν να δώσει τα ίδια αποτελέσματα εντοπισμού των διαρροών.
Σε όλη την διάρκεια του εντοπισμού η πίεση πρέπει να παραμένει στα 375 Pa.
Η χρήση καπνογόνων φυσιγγίων θα αποφεύγεται σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν πλαστικούς
σωλήνες από ΑΒS ή U-ΡVC.
Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης
Προετοιμασία
Η δοκιμή αυτή εκτελείται μετά την επιτυχή δοκιμή της στεγανότητας. Είναι πολλαπλή και εκτελείται κατά
τμήματα σε σωληνώσεις σύνδεσης, σε κατακόρυφες στήλες και σε οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις. Για
την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών υποδοχέων, κατά το δυνατόν γειτονικών, που
συνδέονται στον ίδιο κλάδο της εγκατάστασης, οριζόντιο ή κατακόρυφο.
Ο αριθμός και το είδος των επιλεγόμενων για ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων γίνεται με βάση τον πίνακα
24 της ΤΟΤΕΕ 2412/86.
Ως εκφόρτιση υδραυλικού υποδοχέα νοείται:
x

Το άνοιγμα του πώματος της απορροής του την χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής και εφ' όσον
προηγουμένως αυτός έχει πληρωθεί με νερό μέχρι την στάθμη υπερχείλισης.

x

Η θέση σε λειτουργία (π.χ. πίεση κομβίου) του δοχείου έκπλυσης των λεκανών WC την χρονική
στιγμή έναρξης της δοκιμής μέχρι πλήρους εκκένωσης.
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Μετά το πέρας των διαδοχικών (ταυτόχρονων ανά στήλη) δοκιμαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η
εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί
νερό σε καμία παγίδα της εγκατάστασης.
Στην εγκατάσταση εισάγεται αέρας όπως ακριβώς στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα αλλά μέχρι πίεση 246
Pa (25 mmΣΥ) και κλείνεται η εισαγωγή του.
Έλεγχος
Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν επιτευχθεί η πίεση των 246 Pa και διατηρηθεί επί 3 min.
Εντοπισμός σημείων ανεπιτυχούς δοκιμής
Οσμοπαγίδες που δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν την πίεση δοκιμής εντοπίζονται είτε με τρόπο
αντίστοιχο προς αυτό της δοκιμής στεγανότητας ή ακουστικά με αλλεπάλληλες δοκιμές.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

6.2. Δοκιμές και πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών
x

Έλεγχος του αρχείου φωτογραφιών των εγκιβωτισμένων σωληνώσεων και των σχεδίων που
απεικονίζουν την εγκατάσταση, όπως κατασκευάστηκε "as built".

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών ανά φάση.

x

Έλεγχος του πρακτικού της δοκιμής (πλήρους λειτουργίας) στεγανότητας στις συνδέσεις.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την απόρριψη της
κατασκευής.

6.3. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
Σε κάθε επί μέρους φάση κατασκευής της εγκατάστασης έχουν γίνει οπτικοί έλεγχοι για την παραλαβή των
επιμέρους τμημάτων του δικτύου. Για την συνολική παραλαβή της εγκατάστασης, επαναλαμβάνονται οι
οπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς,
ρηγματώσεις ή διάβρωση ώστε να γίνουν αποδεκτά. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό θα
δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των εξής:
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x

Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίνεται εντολή αποξήλωσης του τμήματος της εγκατάστασης και
άμεσης αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού
Μηχανικού.

x

Χρήση γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση της εγκατάστασης.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή
στεγάνωσης με τσιμεντοειδή υλικά.
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Χρήση θερμικής πηγής επί πλαστικών σωλήνων για την διαμόρφωσή τους.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του κατεστραμμένου τμήματος
πλαστικού σωλήνα και η αντικατάστασή του.

6.4. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της μελέτης εφαρμογής ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα είδη και εξαρτήματα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές
εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8.

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με τις γενικές
απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων δεν επιμετρώνται χωριστά.
Οι προαναφερθείσες εργασίες δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες στις επιμετρούμενες
εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων.
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Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών
αποβλήτων

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις απαιτήσεις για την
διαμόρφωση, τον έλεγχο και την παραλαβή δικτύων αποχέτευσης αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων (πλην
αστικών λυμάτων) σε εγκαταστάσεις κτηριακών έργων (π.χ. νοσοκομειακά ακάθαρτα, βιομηχανικά
απόβλητα, κτηνοτροφικά λύματα κ.λπ.). Δηλαδή, για τις κάθε μορφής και φύσης εργασίες για την πλήρη
διαμόρφωση των παραπάνω δικτύων αποχέτευσης και την ενσωμάτωση σε αυτά των κάθε σχήματος και
είδους ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων καθώς και των απαιτούμενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ.
ώστε να διαμορφωθεί πλήρως η εγκατάσταση.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1401.01

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων
αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο
πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες,
εξαρτήματα και το σύστημα.

ΕΛΟΤ EN 1329.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής
θερμοκρασίας) εντός κτηριακών εγκαταστάσεων - Μη πλαστικοποιημένο
πολυβινιλοχλωρίδιο (U- PVC) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων,
εξαρτημάτων και σωληνώσεων.

ΕΛΟΤ EN 1451.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for
pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για
κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας)
- Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και
συστήματος.
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ΕΛΟΤ EN 1565.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και
χαμηλής θερμοκρασίας) - Μίγματα συμπολυμερών Στυρενίου (SAN+PVC) Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και του συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 1566.01

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και
χαμηλής θερμοκρασίας) - Χλωριούχο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC) - Μέρος 1:
Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και συστήματος.

ΕΛΟΤ EN 476

General requirements for components used in discharge pipes, drains and
sewers for gravity systems -- Γενικές απαιτήσεις εξαρτημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δίκτυα αποχετεύσεως και ομβρίων, που λειτουργούν με
βαρύτητα.

ΕΛΟΤ EN 12449

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes-Χαλκός και κράματα χαλκού - Κυκλικοί σωλήνες άνευ ραφής για γενικές
χρήσεις.

ΕΛΟΤ EN 1057

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in
sanitary and heating applications -- Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και
θερμάνσεως.

ΕΛΟΤ 496

Steel tubes - Wall thicknesses -- Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος.

ΕΛΟΤ 497

Steel tubes - Outside diameters -- Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διάμετροι.

ΕΛΟΤ 541

Steel tubes - Tolerance systems -- Χαλυβδοσωλήνες - Συστήματα ανοχών.

ΕΛΟΤ 504

Welded or seamless steel tubes for water, sewage and gases -Χαλυβδοσωλήνες με ραφή ή χωρίς ραφή για δίκτυα νερού, λυμάτων και αερίων.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistanceΠροστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε
διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.
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3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση αποχέτευσης αποβλήτων κτηριακών έργων είναι τα
παρακάτω:
x Για την διαμόρφωση σωληνώσεων:
- Κεραμικοί σωλήνες.
- Πλαστικοί σωλήνες.
- Χυτοσιδηροί σωλήνες.
- Τσιμεντοσωλήνες.
- Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες
- Χαλκοσωλήνες.
x Για την διαμόρφωση χώρων υγιεινής:
- Υδραυλικοί υποδοχείς.
- Βοηθητικά υλικά και συσκευές ειδών υγιεινής.
- Απορροές δαπέδου.
x Για την διαμόρφωση σημείων ελέγχου:
- Φρεάτια και τάπες επίσκεψης και ελέγχου.
x Για την διαμόρφωση δεξαμενών συλλογής:
- Ελαιοσυλλέκτες.
- Λιποσυλλέκτες.
- Βορβοροσυλλέκτες.
- Σηπτικές Δεξαμενές.
x Για την άντληση και επεξεργασία λυμάτων:
- Αντλητικά συγκροτήματα.
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- Μονάδες Βιολογικού καθαρισμού.
- Μονάδες Χημικού καθαρισμού.
- Διατάξεις Συγκέντρωσης ραδιενεργών αποβλήτων.
x Για την πλήρη διαμόρφωση των δικτύων, ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά:
Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, τα οποία κατά κανόνα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό
με αυτό των σωλήνων στους οποίους συνδέονται και έχουν μορφή (διαμόρφωση άκρων) τέτοια
ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις μιας σωστής και στεγανής σύνδεσης με αυτούς
(σωληνοστόμια καθαρισμού, μούφες, ταυ, ημιταύ, S, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας,
μηχανοσίφωνες, μίκες αερισμού, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.λπ.).
Όλα τα παραπάνω υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων, προδιαγράφονται
στις αντίστοιχες Προδιαγραφές. Με την παρούσα όμως Προδιαγραφή, προδιαγράφονται οι γενικοί όροι και οι
απαιτήσεις των πιο πάνω δικτύων ως ενιαίο σύνολο.
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση τα υλικά του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την
αντίστοιχη εφαρμογή.

Υλικό
κατασκευής

Οικιακά αστικά
λύματα
(αποχέτευση)

Υψηλό
Οικιακά βιολογικό
αστικά
φορτίο
λύματα
αποβλήτ
(αερισμός)
ων

Χημικό τοξικό
φορτίο
αποβλήτων

Θερμά
απόβλητα
ή λύματα

Σκληρό PVC με
συγκόλληση

Α

Ε

Σκληρό PVC με
στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Α

U-PVC με
στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Α

SAN+PVC &
HT-A.B.S./A.S.A
με στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Ε

Α

HDPE & ΗΤ-ΡΡ
με στεγανοποιητικό
δακτύλιο

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Α

Χαλύβδινοι
γαλβανισμένοι
σωλήνες

Α

Ε

Α

Ε

Ε

Χυτοσιδηροί
σωλήνες, με
ελαστικές
συνδέσεις

Ε

Ε

Ε

Τσιμεντοσωλήνες

Ε

Ε

Α

Α

Χαλκοσωλήνες
Σημείωση:

Ε:

Ε
Επιθυμητό

Α:

Ακατάλληλο

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.2. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής νερού μέσω της σωλήνωσης, ή
αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία.
Κατά την μεταφορά, οι σωλήνες δεν θα προεξέχουν από την καρότσα, ούτε θα είναι "ατάκτως"
τοποθετημένοι μέσα σε αυτή. Θα τοποθετούνται σε στρώσεις στο όχημα μεταφοράς και οι μούφες θα
βρίσκονται σε "εναλλάξ" θέσεις. Επίσης, είναι απαραίτητο τα οχήματα μεταφοράς να έχουν λείες επιφάνειες
χωρίς προεξοχές που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. Για καλύτερη προστασία είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιούνται ξύλινες σανίδες, τόσο στο δάπεδο όσο και στις πλευρές.
Κατά την φόρτωση-εκφόρτωση, απαγορεύεται η ρίψη και το σύρσιμο των σωλήνων στο δαπέδο. Αυτό
απαγορεύεται ρητώς διότι προκαλούνται κακώσεις. Επί προσθέτως τα τεμάχια συνδέσεων θα πρέπει να
μεταφέρονται (φορτώνονται-εκφορτώνονται) με την ίδια προσοχή όπως και οι πλαστικοί σωλήνες.
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα
προκαλούσε ομοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά. Οι σωλήνες δεν θα στοιβάζονται πέραν του
προβλεφθέντος από τον κατασκευαστή φορτίου, τόσο κατά την μεταφορά τους όσο και κατά την απόθεσή
τους. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στοιβασίας είναι H = 1,50 m.
Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι ηλιακής ακτινοβολίας (όχι υπαίθρια
απόθεση), υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν αλλοιώσεις και φθορές. Επιτρέπεται η υπαίθρια
απόθεση, με την προϋπόθεση ότι το έδαφος είναι επίπεδο (δεν έχει πέτρες και προεξοχές) και χωρίς άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα αποθηκεύονται σε κλειστό δροσερό χώρο.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα για τις εγκαταστάσεις είναι αυτή του Υδραυλικού αποδεικνυόμενη από πιστοποιούμενη
εμπειρία ή πτυχίο κατάρτισης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων
Η πλήρης Εγκατάσταση Αποχέτευσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του
Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2412/86). Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
Για τις σωληνώσεις αποχέτευσης:
x

Το υλικό της σωλήνωσης θα είναι κατάλληλο για την ποιότητα των αποβλήτων και των λοιπών
ακαθάρτων που θα μεταφέρει, πιστοποιούμενο με αντίστοιχο πιστοποιητικό καταλληλότητας του
Κατασκευαστικού Οίκου.

x

Η ροή των υγρών και των μεταφερόμενων από αυτά στερεών μέσα σε μία Εγκατάσταση
Αποχέτευσης θα εξασφαλίζεται με φυσική ροή (βαρύτητα).

x

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η φυσική ροή, θα χρησιμοποιούνται αντλίες για την
ανύψωση της στάθμης τους, με πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον Κατασκευαστικό Οίκο για
την ποιότητα των αποβλήτων και των λοιπών ακαθάρτων που θα μεταφέρουν.

x

Οι οδεύσεις θα είναι πάντοτε ευθύγραμμες, με σαφή και διακριτά σημεία αλλαγής διεύθυνσης.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προδιαγραφόμενα για τις εγκαταστάσεις οικιακών υγρών αποβλήτων στην
αντίστοιχη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01, τόσο για τις σωληνώσεις αποχέτευσης όσο και για τις σωληνώσεις
αερισμού.

5.3. Τρόπος εγκατάστασης σωληνώσεων εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων
5.3.1 Γενικά
Η εγκατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων γίνεται με τους ίδιους
βασικούς κανόνες όπως και οι σωληνώσεις των αστικών λυμάτων.
Επί πλέον, ανάλογα με το προβλεπόμενο φορτίο ή συνθήκη, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την
σχεδίαση και κατασκευή, ώστε να εξασφαλίζεται το προβλεπόμενο αποτέλεσμα, που είναι η ασφαλής
μεταφορά για εξουδετέρωση ή εξισορρόπηση των λυμάτων.
5.3.2 Σωληνώσεις με βαρύ βιολογικό φορτίο ρύπων
Επιβάλλεται, η σωλήνωση της αποχέτευσης που δέχεται βαρύ βιολογικό φορτίο ρύπων, να είναι
εξασφαλισμένης στεγανότητας με δυνατότητα ελέγχου της καθ' όλο το μήκος της.
Επιθυμητό υλικό κατασκευής της σωλήνωσης είναι το σκληρό PVC, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο
υλικό που διαμορφώνει λείες εσωτερικές επιφάνειες σωλήνωσης και αλλαγής διεύθυνσης.
Απαγορεύεται η χρήση ανοικτών φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου δικτύου αποχέτευσης που δέχεται βαρύ
βιολογικό φορτίο (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο σφαγείων, βιομηχανιών κρέατος κ.λπ.).
Οι σωληνώσεις που δέχονται λύματα με βαρύ φορτίο λιπαρών λυμάτων, επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητες
από το υπόλοιπο δίκτυο και να συγκεντρώνονται σε λιποσυλλέκτη. Η έξοδος του λιποσυλλέκτη μπορεί να
συνδεθεί με το δίκτυο των υπολοίπων λυμάτων. Η μη τήρηση αυτής της απαίτησης οδηγεί στην εσωτερική
επικάθιση λιπαρών στρωμάτων στις σωληνώσεις με τελικό αποτέλεσμα το φράξιμό της.
Οι σωληνώσεις που δέχονται ελαιώδη λύματα (μαγειρικά έλαια, ορυκτέλαια, πετρέλαια κ.λπ.) επιβάλλεται να
οδηγούνται σε ελαιοσυλλέκτες, προ της ανάμιξης των λιπαρών λυμάτων με τα υπόλοιπα λύματα. Η έξοδος
του ελαιοσυλλέκτη μπορεί να συνδεθεί με το κοινό δίκτυο. Ειδικά οι σωληνώσεις που δέχονται πετρελαιοειδή
λύματα είναι επιθυμητό να κατασκευάζονται από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες ή χυτοσιδηρούς
σωλήνες (όχι από πλαστικό).
5.3.3 Σωληνώσεις με χημικό και τοξικό φορτίο ρύπων
Επιβάλλεται, η σωλήνωση της αποχέτευσης που δέχεται χημικό ή/ και τοξικό φορτίο ρύπων, (οποιουδήποτε
βαθμού) να είναι εξασφαλισμένης στεγανότητας με δυνατότητα ελέγχου της καθ' όλο το μήκος της.
Επιθυμητό υλικό κατασκευής των σωληνώσεων αυτών είναι το υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή
το πολυπροπυλένιο (HT-PP) ή το μη πλαστικοποιημένο PVC (U-PVC), χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε
άλλο υλικό που εμφανίζει (βάσει πιστοποιητικού κατάλληλότητας) χημική αδράνεια στο αναμενόμενο
αποχετευόμενο φορτίο.
Απαγορεύεται η χρήση ανοικτών φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου δικτύου αποχέτευσης που δέχεται χημικό
ή/ και τοξικό ρύπο (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο εργαστηρίων, βιομηχανιών χρωμάτων, απορρυπαντικών κ.λπ.).
Οι σωληνώσεις που δέχονται λύματα με χημικό φορτίο επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητες από το υπόλοιπο
δίκτυο και να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή χημικής επεξεργασίας και ουδετέρωσης. Η έξοδος της
δεξαμενής του χημικού καθαρισμού μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο των υπολοίπων λυμάτων.
Ομοίως οι σωληνώσεις που δέχονται λύματα με τοξικό φορτίο επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητες από το
υπόλοιπο δίκτυο και να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή επεξεργασίας και ουδετέρωσης. Εφιστάται ιδιαίτερη
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προσοχή στην μέθοδο ουδετέρωσης τοξικών λυμάτων που πρέπει να γίνεται βάσει του πρωτοκόλλου
καταστροφής που δίδεται από τον οίκο παραγωγής της αντίστοιχης διάταξης. Η έξοδος της δεξαμενής
ουδετέρωσης μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο των υπολοίπων λυμάτων.
Τα τμήματα των δικτύων που δέχονται χημικά ή/ και τοξικά λύματα θα πρέπει να έχουν "κλειστούς βρόχους"
αερισμού, απαγορευομένης της κατασκευής ανοικτών δικτύων ή συνδεδεμένων με τα υπόλοιπα δίκτυα
αερισμού.
5.3.4 Σωληνώσεις με ραδιενεργό φορτίο ρύπων
Απαγορεύεται ρητώς η απόρριψη ραδιενεργών στοιχείων ή υπολοίπων (οποιασδήποτε μορφής) μέσα σε
αποχετευτικά δίκτυα.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ραδιενεργά υλικά (για θεραπευτικούς ή/ και ερευνητικούς σκοπούς), θα
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του ΕΚΦΕ - Δημόκριτος για την καταστροφή ή απομάκρυνση των
υπολοίπων αυτών, βάσει του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η συνήθης πρακτική είναι η συγκέντρωσή τους σε
δοχεία με θωράκιση μολύβδου και η αποστολή στο ΕΚΦΕ - Δημόκριτος.
Οι σωληνώσεις αποχέτευσης των δωματίων ασθενών που έχουν υποστεί ραδιοθεραπεία (π.χ. ραδιενεργό
ιώδιο κ.λπ.) θα είναι ανεξάρτητες από το υπόλοιπο αποχετευτικό δίκτυο και θα συγκεντρώνονται σε
ανεξάρτητη δεξαμενή, όπου θα γίνεται η επεξεργασία τους προ της ανάμιξής τους με το υπόλοιπο δίκτυο.
Μετά την επεξεργασία, η ανάμιξη θα γίνεται με μικρή συνεχή ροή για την μείωση της συγκέντρωσης της
ποσότητας ραδιενέργειας.
Επιθυμητό υλικό κατασκευής των σωληνώσεων αυτών είναι οι χυτοσιδηροί σωλήνες, ή οι γαλβανισμένοι
χαλύβδινοι άνευ ραφής.
5.3.5 Ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας αποβλήτων και λοιπών λυμάτων
Οι βασικές απαιτήσεις αντοχής των σωληνώσεων αποχέτευσης προδιαγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0404-01-01, που αφορά τις εγκαταστάσεις οικιακών υγρών αποβλήτων. Επιπλέον αυτών των απαιτήσεων,
λόγω των ακραίων συνθηκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, επιβάλλεται να ληφούν επιπρόσθετα μέτρα,
ώστε οι σωληνώσεις να έχουν ανάλογη συμπεριφορά, δηλαδή:
x

Το υλικό των σωληνώσεων θα αντέχει χωρίς αλλοιώσεις (σύνθεσης και μορφής) σε αυτές τις
θερμοκρασίες και η λειτουργία του δικτύου θα συνεχίζει απρόσκοπτη.

x

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παραλαβή των συστολοδιαστολών του δικτύου (βλπ. αντίστοιχες
Προδιαγραφές).

Υψηλές θερμοκρασίες (θ ≥ 45 ΟC) αποβλήτων ή/ και λοιπών ακαθάρτων
x

Επιθυμητό είναι οι σωληνώσεις που δέχονται θερμά λύματα (αποχέτευση πλυντηρίων, δάπεδα
ατμοστασίων, λοιπά θερμά απόβλητα κ.λπ.) να μην κατασκευάζονται από πλαστικούς σωλήνες και
εξαρτήματα, αλλά από χαλύβδινους γαλβανισμένους, ή χυτοσιδηρούς, καθ' όλο το μήκος της
διαδρομής που τα λύματα θα είναι θερμά.

x

Σε περίπτωση που η όδευση των σωληνώσεων με τα θερμά απόβλητα είναι ορατή, αυτή θα γίνεται
σε απόσταση μεγαλύτερη των 70 cm από το πλησιέστερο δίκτυο (ηλεκτρικό ή υδραυλικό).

x

Η σωλήνωση αποχέτευσης δεν θερμομονώνεται αλλά βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, ώστε να
απάγεται η θερμοκρασία και άρα να συντελείται η σταδιακή κατά μήκος της διαδρομής της μείωση
θερμοκρασίας.

x

Σε περίπτωση που η όδευση των σωληνώσεων με τα θερμά απόβλητα είναι εγκιβωτισμένη σε
σκυρόδεμα, ομοίως θα απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 30 cm από το πλησιέστερο δίκτυο
(ηλεκτρικό ή υδραυλικό).
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x

Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωληνώσεων αποχέτευσης υψηλών θερμοκρασιών θα περιέχει τα
κατάλληλα πρόσμικτα ώστε να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις του.

x

Εάν η παροχή των θερμών λυμάτων είναι μεγάλη, είναι λίαν επιθυμητό να γίνεται ανάκτηση
θερμότητας με κατάλληλη διάταξη που θα προβλέπει η Μελέτη του Έργου.

Χαμηλές θερμοκρασίες (θ ≤ 4 ΟC) αποβλήτων ή/ και λοιπών ακαθάρτων
Οι σωληνώσεις που δέχονται ψυχρά λύματα (αποχέτευση δαπέδων ψυγείων, αεροψυκτήρων κ.λπ.) θα είναι
από χαλύβδινους γαλβανισμένους ή χυτοσιδηρούς σωλήνες, έτσι ώστε να αποκλείεται η συγκράτηση υγρών
εντός της σωλήνωσης (σιφωνισμοί) σε ψυχρούς χώρους.

5.4. Δοκιμές - έλεγχοι
Όλες οι απαραίτητες δοκιμές, οι έλεγχοι στεγανότητας και οι έλεγχοι ικανοποιητικής λειτουργίας
προδιαγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01, που αφορά τις Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων
οικιακών υγρών αποβλήτων, για την διασφάλιση της ποιότητας της εγκατάστασης.
Εκτός από αυτούς τους ελέγχους και τις δοκιμές, θα γίνονται και οι αντίστοιχοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, οι
αναλύσεις και οι μετρήσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 1180 / 81, σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των
επεξεργασμένων λυμάτων, προς διάθεση σε κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα ή φυσικούς αποδέκτες.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματουμένων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

6.2. Δοκιμές και πρακτικά εκτέλεσης δοκιμών
x

Έλεγχος του αρχείου φωτογραφιών των εγκιβωτισμένων σωληνώσεων και των σχεδίων που
απεικονίζουν την εγκατάσταση όπως κατασκευάστηκε "as built".

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών ανά φάση.

x

Έλεγχος του πρακτικού της δοκιμής (πλήρους λειτουργίας) στεγανότητας στις συνδέσεις.

x

Έλεγχος των πιστοποιητικών εκτέλεσης των δοκιμών σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους κατά
ΕΛΟΤ ή άλλο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την απόρριψη της
κατασκευής.

6.3. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
Σε κάθε επί μέρους φάση κατασκευής της εγκατάστασης έχουν γίνει οπτικοί έλεγχοι για την παραλαβή των
επιμέρους τμημάτων του δικτύου. Για την συνολική παραλαβή της εγκατάστασης, επαναλαμβάνονται οι
οπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς,
ρηγματώσεις ή διάβρωση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αποφυγή των εξής:
x

Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης του τμήματος της εγκατάστασης και
άμεσης αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού
Μηχανικού.

x

Χρήση γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση της εγκατάστασης.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή
στεγάνωσης με τσιμεντοειδή υλικά.

x

Χρήση θερμικής πηγής επί πλαστικών σωλήνων για την διαμόρφωσή τους.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του κατεστραμμένου τμήματος
πλαστικού σωλήνα και η αντικατάστασή του.

6.4. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της μελέτης εφαρμογής ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα είδη και εξαρτήματα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

7.3. Προστασία περιβάλλοντος
Κάθε μία εγκατάσταση αποχέτευσης αποβλήτων και λοιπών ακαθάρτων θα εξασφαλίζει στα επεξεργασμένα
λύματα τουλάχιστον τις Κατευθυντήριες Τιμές φορτίου BOD5 και COD, καθώς και τα όρια των τιμών pH που
προβλέπονται από το Π.Δ. 1180 / 81 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
Επί πλέον αυτών θα τηρούνται και οι (μέγιστες) οριακές τιμές των ρύπων ουσιών στα επεξεργασμένα
λύματα, για καθένα υδάτινο (φυσικό) αποδέκτη, που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις, ώστε να είναι ανάλογες με την αφομοιωτική ικανότητά του.

8.

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με τις γενικές
απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων δεν επιμετρώνται χωριστά.
Οι προαναφερθείσες εργασίες δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες στις επιμετρούμενες
εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων.
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Βιβλιογραφία
Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/9.6

Π.Δ. 1180/81

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

ΤΟΤΕΕ 2412/86

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01

General requirements for domestic sewerage systems -- Γενικές απαιτήσεις
εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων.

_______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Sanitary ware, common
Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-01
«Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-01, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-03-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Α
ώ 313 111 45 Αθή
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους υδραυλικούς υποδοχείς, στην
εγκατάστασή τους σε χώρους υγιεινής, στην σύνδεσή τους με τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης και στην
ενσωμάτωση σε αυτούς των κάθε σχήματος και είδους ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων καθώς και των
απαιτούμενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ., ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εγκατάσταση για τους κάθε
είδους υποδοχείς.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 3

Vitreous china sanitary appliances - Definitions, specifications and tests -- Είδη
υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη - Ορισμοί χαρακτηριστικά ποιότητας και
δοκιμασίες.

ΕΛΟΤ 808

Vitreous china washdown W.C. pans with horizontal outlet - Materials, quality,
performance and dimensions other than connecting dimensions -- Λεκάνη
αποχωρητηρίου από υαλώδη πορσελάνη,με έκπλυση, στήριξη στο δάπεδο και
οριζόντια έξοδο - Υλικά, ποιότητα, κατασκευή και διαστάσεις, εκτός από
διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ 902

Sanitary appliances - Test for resistance to shock -- Είδη υγιεινής - Δοκιμή
αντοχής σε κρούσεις.

ΕΛΟΤ 903

Sanitary appliances - Resistance of the enamel to variations in temperature -Είδη υγιεινής - Δοκιμές αντοχής του σμάλτου στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

ΕΛΟΤ 904

Sanitary appliances - Resistance of appliances to static charge -- Είδη υγιεινής Αντοχή των ειδών σε στατικά φορτία.

ΕΛΟΤ 906

Sanitary appliances - Resistance to domestic chemical agents and resistance to
stains -- Είδη υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης
και σε κηλίδωση.

ΕΛΟΤ 998

W.C. Flushing cisterns (including dual flush cisterns and flush pipes) -Προδιαγραφή καζανακιών για λεκάνες αποχωρητηρίου (περιλαμβάνονται
καζανάκια διπλής ροής και σωλήνες).

ΕΛΟΤ 1044

Specification for W.C. seats (plastics) -- Προδιαγραφές καθισμάτων λεκανών
αποχωρητηρίου (από πλαστικά υλικά).
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ΕΛΟΤ 1112

Sanitary appliances - Wall hung urinals - Overall dimensions -- Eίδη υγιεινής Ουρητήρια τοίχου - Εξωτερικές διαστάσεις.

ΕΛΟΤ 1113

Sanitary equipment - W.C. pans - Suitability for use -- Είδη υγιεινής - Έλεγχος
καταλληλότητας λεκανών αποχωρητηρίου.

ΕΛΟΤ 1120

Sanitary appliances - Sanitary ceramic bidets -- Είδη υγιεινής - Πυγολουτήρες
(μπιντέ) από κεραμικά υλικά.

ΕΛΟΤ 1134

Sanitary appliances - Sanitary ceramic WC pans -- Είδη υγιεινής - Λεκάνες
αποχωρητηρίου από κεραμικά υλικά υγιεινής.

ΕΛΟΤ 1144

Sanitary appliances - Sanitary ceramic wash basins -- Είδη υγιεινής - Νιπτήρες
από κεραμικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής.

ΕΛΟΤ 1147

Sanitary appliances - Checking the appearance of enamelled surfaces - Test
method -- Είδη υγιεινής - Έλεγχος της εμφάνισης των επισμαλτωμένων
επιφανειών – Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ 1148

Sanitary appliances - Enamelled sanitary ceramic ware - General specifications
-- Επισμαλτωμένα κεραμικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής - Γενικές
προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1149

Sanitary appliances - Dimensional inspection - Test method -- Είδη υγιεινής Έλεγχος διαστάσεων - Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ 1235

Είδη υγιεινής - Ντουζιέρες από επισμαλτωμένα υλικά.

ΕΛΟΤ 1236

Είδη υγιεινής - Νεροχύτες από επισμαλτωμένα υλικά.

ΕΛΟΤ 1243

Είδη υγιεινής - Επισμαλτωμένος χάλυβας - Γενικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1244

Είδη υγιεινής - Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος - Γενικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1250

Είδη υγιεινής - Έλεγχος της υδατοστεγανότητας και της μάζας που απορροφάται
από τα κεραμικά είδη.

ΕΛΟΤ 1261

Είδη υγιεινής - Μπαταρίες μονές και αναμίξεως - Γενικές τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1269

Sanitary tapware - Flow regulating devices - General technical specifications -Είδη υγιεινής - Μπαταρίες - Μηχανισμοί ρυθμίσεως ροής - Γενικές τεχνικές
προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN 31

Pedestal wash basins - Connecting dimensions -- Νιπτήρες με κολώνα Διαστάσεις σύνδεσης.

ΕΛΟΤ EN 32

Wall-hung wash basins - Connecting dimensions -- Νιπτήρες με στήριξη στον
τοίχο - Διαστάσεις σύνδεσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 33

Pedestal W.C. pans with close-coupled flushing cistern - Connecting
dimensions -- Λεκάνες αποχωρητηρίου με δοχείο πλύσης και στήριξη στο
δάπεδο - Διαστάσεις συνδέσεων.

ΕΛΟΤ EN 34

Wall hung W.C. pan with close coupled cistern - Connecting dimensions -Λεκάνη αποχωρητηρίου με καζανάκι και στήριξη στον τοίχο - Διαστάσεις
συνδέσεως.
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ΕΛΟΤ EN 35

Pedestal bidets with over-rim supply - Connecting dimensions -- Πυγολουτήρες
(μπιντέ) με στήριξη στο δάπεδο και με εξωτερική μόνον παροχή νερού πάνω
από το χείλος του - Διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ EN 36

Wall hung bidets over-rim supply - Connecting dimensions -- Πυγολουτήρες
(μπιντέ) με στήριξη στον τοίχο και με εξωτερική μόνο παροχή νερού πάνω από
το χείλος του - Διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ EN 37

Pedestal W.C. pans with independent water supply - Connecting dimensions -Λεκάνη αποχωρητηρίου, με στήριξη στον τοίχο, ανεξάρτητη παροχή νερού και
απευθείας έκπλυση - Διαστάσεις σύνδεσης.

ΕΛΟΤ EN 38

Wall hung W.C. pan with independent water supply - Connecting dimensions -Λεκάνη αποχωρητηρίου, με στήριξη στον τοίχο, ανεξάρτητη παροχή νερού και
απευθείας έκπλυση - Διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ EN 80

Wall-hung urinals - Connecting dimensions -- Επιτοίχια ουρητήρια - Διαστάσεις
σύνδεσης.

ΕΛΟΤ EN 111

Wall-hung hand rinse basins - Connecting dimensions -- Επίτοιχοι νιπτήρες για
ξέπλυμα χεριών - Διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ ΕΝ 198

Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic material -Προδιαγραφή για λουτήρες οικιακής χρήσεως από ακρυλικά υλικά.

ΕΛΟΤ EN 232

Baths - Connecting dimensions -- Λουτήρες - Διαστάσεις συνδέσεων.

ΕΛΟΤ EN 248

Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr -Κρουνοί ειδών υγιεινής - Κρουνοί ειδών υγιεινής - Γενική προδιαγραφή για
επικαλύψεις νικελίου - χρωμίου με ηλεκτρολυτική απόθεση.

ΕΛΟΤ EN 251

Shower trays - Connecting dimensions -- Λεκάνες καταιονητήρων (ντουζιέρες) Διαστάσεις συνδέσεων.

ΕΛΟΤ EN 263

Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic
purposes -- Χυτά φύλλα διασταυρούμενου ακρυλικού για διαμόρφωση
λουτήρων και λεκανών καταιονητήρων (ντουζιέρες) οικιακής χρήσης.

ΕΛΟΤ EN 14483.01

Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical
corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical corrosion by acids at
room temperature -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη
χημική διάβρωση - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής στη χημική διάβρωση
από οξέα σε θερμοκρασία δωματίου.

ΕΛΟΤ EN ISO 8289

Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and locating
defects -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Δοκιμή με ρεύμα χαμηλής τάσης για
ανίχνευση και εντοπισμό ελαττωμάτων.

ΕΛΟΤ EN ISO 15695

Vitreous and porcelain enamels - Determination of scracth resistance of enamel
finishes -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη χάραξη της
επιφάνειας του σμάλτου.

ΕΛΟΤ EN 274.01

Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements - Εξαρτήματα
αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 1: Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 274.02

Waste fittings for sanitary appliances - Part 2: Test methods - Εξαρτήματα
αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής.
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ΕΛΟΤ EN 274.03

Waste fittings for sanitary appliances - Part 3: Quality control - Εξαρτήματα
αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 3: Έλεγχος ποιότητας.

ΕΛΟΤ EN 60335.02.60

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular
requirements for whirlpool baths -- Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας
χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-60: Ειδικές απαιτήσεις για λουτήρες υδρομασάζ.

ΕΛΟΤ EN 60335.02.84

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular
requirements for toilets -- Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης Ασφάλεια - Μέρος 2-84: Ειδικές απαιτήσεις για τουαλέτες.

ΕΛΟΤ EN 1111

Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical
specification -- Είδη υγιεινής - Θερμοστατικές βαλβίδες (μπαταρίες) ανάμιξης
(ΡΝ 10) - Γενική τεχνική προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ EN 1286

Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical
specification -- Κρουνοί ειδών υγιεινής - Αναμικτικοί κρουνοί χαμηλής πίεσης Γενικές τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN 1287

Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical
specifications -- Κρουνοί ειδών υγιεινής - Θερμοστατικοί αναμικτικοί κρουνοί
χαμηλής πίεσης - Γενικές τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN 13310

Kitchen sinks - Functional requirements and test methods -- Νεροχύτες κουζίνας
-- Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 816

Sanitary tapware - Automatic shut-off valves PN 10 -- Εξαρτήματα υδραυλικών
εγκαταστάσεων υγιεινής - Διακόπτες αυτόματοι ΡΝ 10.

ΕΛΟΤ EN 817

Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical
specifications -- Κρουνοί ειδών υγιεινής - Μηχανικοί αναμικτήρες (ΡΝ10) Γενικές τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN 997

WC pans and WC suites with integral trap -- Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο
πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα.

ΕΛΟΤ EN ISO 3822.02

Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment
used in water supply installations - Part 2: Mounting and operating conditions for
draw-off taps and mixing valves -- Ακουστική - Εργαστηριακές δοκιμές σε
θορύβους που προέρχονται από συσκευές και εξοπλισμό υδραυλικών
εγκαταστάσεων - Μέρος 2: Συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας κρουνών και
αναμικτήρων.

ΕΛΟΤ 907

Sanitary appliances - Control of the continuity of the enamel coating -- Eίδη
υγιεινής - Έλεγχος της συνέχειας της στρώσης του σμάλτου.

ΕΛΟΤ 905

Sanitary appliances - Test for resistance to acids at ambient temperature -- Είδη
υγιεινής - Δοκιμή αντοχής στα οξέα στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.
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3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων είναι τα παρακάτω:
x Για τοποθέτηση επί του δαπέδου.
-

-

Λεκάνες αποχωρητηρίου (WC) καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, πίσω ή κάτω απορροής με
ενσωματωμένο δοχείο πλύσεως και καπάκι.
Πυγολουτήρες (μπιντέ).

x Για ενσωμάτωση εντός του δαπέδου.
-

Επιδαπέδιες λεκάνες αποχωρητηρίου (WC - ανατολικού τύπου).

-

Λουτήρες καθήμενου τύπου (μπανιέρες), απλοί ή με υδρομασάζ.

-

Λουτήρες όρθιου τύπου (ντουζιέρες).

-

Ουρητήρια.

x Για επίτοιχη τοποθέτηση και οι συνδέσεις ύδρευσης επ' αυτών.
-

Λεκάνες αποχωρητηρίου (WC) καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, πίσω απορροής χωρίς
ενσωματωμένο δοχείο πλύσεως και καπάκι.

-

Πυγολουτήρες (μπιντέ).

-

Ουρητήρια.

-

Νιπτήρες με ή χωρίς κολώνα.

-

Νεροχύτες μαγειρείου.

-

Δοχεία πλύσεως λεκανών WC & ομαδικά ή μεμονωμένα δοχεία πλύσεως ουρητηρίων.

x Για τοποθέτηση εντός του τοίχου.
-

Δοχεία πλύσεως λεκανών WC & ομαδικά ή μεμονωμένα δοχεία πλύσεως ουρητηρίων.

x Για τοποθέτηση ένθετων επί πάγκου και οι συνδέσεις ύδρευσης εκτός των υποδοχέων.
-

Νιπτήρες.

-

Νεροχύτες.

x Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, για σύνδεση των ειδών υγιεινής με την εγκατάσταση της ύδρευσης
και της αποχέτευσης.
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-

Εύκαμπτοι ενισχυμένοι σωλήνες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

-

Ενσωματούμενα σιφώνια.

©

ΕΛΟΤ

Όλοι οι κοινοί υδραυλικοί υποδοχείς νοούνται πλήρεις με όλα τα παρελκόμενά τους. Όλα τα εξαρτήματα θα
είναι κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέτες κ.λπ. θα είναι κατασκευασμένες
από ορείχαλκο με τελική επιχρωμίωση και με λουστραρισμένη επιφάνεια.
Στις επιμέρους παραγράφους αναφέρονται τα παρελκόμενα των υδραυλικών υποδοχέων.
Τα είδη κρουνοποιίας αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Προδιαγραφή.
Να ληφθεί υπ' όψη ότι, σύμφωνα με την ΔΤΥ/Β/1215/29483 Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Προνοίας και
τις Διεθνείς Συστάσεις, για τους χώρους διαμονής και νοσηλείας αναπήρων ή ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα απαιτούνται υδραυλικοί υποδοχείς ειδικού τύπου (βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02).
Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υδραυλικών υποδοχέων είναι τα εξής:
Υλικά υαλώδους πορσελάνης
Η πορσελάνη ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και αντοχής της εξωτερικής
επιφάνειας. Είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υλικό για τους υδραυλικούς υποδοχείς.
Χυτοσίδηρος
Ο χυτοσίδηρος, υλικό υψηλής αντοχής στην διάβρωση, χρησιμοποιείται στην κατασκευή ειδών υγιεινής
ανθεκτικών στα αλκαλικά διαλύματα. Οι χυτοσιδηροί υποδοχείς πρέπει να είναι επισμαλτωμένοι.
Χαλυβδοελάσματα
Οι υποδοχείς από μη ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα πρέπει να είναι επισμαλτωμένοι για να επιτευχθεί η
απαιτούμενη αντοχή σε διάβρωση.
Ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα
Οι υποδοχείς από εν ψυχρώ διαμορφωμένα ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα μπορεί να χρησιμοποιούνται
χωρίς άλλη επεξεργασία επιφανείας.
Συνθετικά υλικά – πλαστικά
Τα ακρυλικά θερμοσκληρυνόμενα υλικά αποτελούν την πρώτη ύλη για χύτευση σε καλούπια μερικών
υδραυλικών υποδοχέων σε προκατασκευασμένη μορφή. Είναι ανθεκτικά σε αλκαλικά διαλύματα και
αραιωμένα οξέα, αλλά δεν παρουσιάζουν αντοχή σε ξυσίματα.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, ρωγμών, φθοράς ή αδυναμίας στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους
στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη
εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα
πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι επιδράσεων που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.
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Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του Υδραυλικού.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης κοινών υδραυλικών υποδοχέων
x

Οι στηρίξεις σε συνδυασμό με τις συνδέσεις θα επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

x

Πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία (αναμονές σύνδεσης αποχέτευσης και ύδρευσης)
προ της κατασκευής του τελικού δαπέδου, ώστε κατά την τελική φάση να τοποθετηθούν και
συνδεθούν οι υδραυλικοί υποδοχείς.

x

Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρησιμοποίησή τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή
αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την
καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

x

Όλα τα είδη υγιεινής, πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

x

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Προδιαγραφής.
Επίσης, οδηγίες στερέωσης αναφέρονται και από τους κατασκευαστές.

x

Τα είδη μίας και της ιδίας κατηγορίας (π.χ. είδη πορσελάνης ή οι πάνω σ’ αυτά δικλείδες κ.λπ.) θα
είναι προέλευσης του ιδίου εργοστασίου κατασκευής και της ίδιας ποιοτικής στάθμης. Αποκλείεται
η χρήση ειδών της ιδίας κατηγορίας με διαφορετική προέλευση.

x

Ειδικά η εγκατάσταση και η προσαρμογή του στομίου κάθε υποδοχέα προς τον οχετό
αποχέτευσης θα γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεση του υποδοχέα χωρίς τον κίνδυνο
να σπάσει. Στους περισσότερους υποδοχείς τούτο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ειδικών
ελαστικών παρεμβυσμάτων-δακτυλίων που εξασφαλίζουν και συναρμογή και απόλυτη
στεγανότητα.

x

Η καταλληλότητα των υδραυλικών υποδοχέων προϋποθέτει την κατασκευή τους (υλικό και
διαμόρφωση) έτσι ώστε να πληρούν κατ' ελάχιστον τους εξής όρους:
α. Να είναι ανθεκτικοί στις μηχανικές φορτίσεις που από την χρήση τους υφίστανται, ώστε να
μην θραύονται, ρηγματώνονται ή παραμορφώνονται (ΕΛΟΤ 902 & ΕΛΟΤ 904).
β. Να έχουν επιφάνειες λείες και όχι απορροφητικές ώστε να μην κατακρατούν υπολείμματα
ακαθαρσιών και να καθαρίζονται εύκολα (ΕΛΟΤ 907 & ΕΛΟΤ 1250).
γ. Να έχουν αντοχή στα οξέα και στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης στην θερμοκρασία του
περιβάλλοντος (ΕΛΟΤ 905 & ΕΛΟΤ 906).
δ. Να έχουν τις τυποποιημένες διαστάσεις σύνδεσης με τα υποστηρικτικά τους δίκτυα,
σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 33, ΕΛΟΤ ΕΝ 35, ΕΛΟΤ ΕΝ 232, ΕΛΟΤ ΕΝ
251 κ.λπ.).
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5.3. Τρόπος εγκατάστασης υδραυλικών υποδοχέων
5.3.1 Γενικά
Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε η απορροή των προς αποχέτευση υγρών
και των στερεών που μεταφέρονται από αυτά να συντελείται έτσι, ώστε να αποκλείει την οποιαδήποτε
απόθεση των στερεών υλών μέσα σ’ αυτούς.
Ειδικά συνδετικά τεμάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις των ειδών υγιεινής με τις σωληνώσεις
αποχέτευσης.
Για τις συνδέσεις προς τα δίκτυα ύδρευσης απαιτούνται εύκαμπτα τεμάχια σωλήνων.
Εάν για την στήριξη χρησιμοποιηθούν οικοδομικά υλικά, ως υλικά σταθεροποίησης επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο τσιμεντοειδή, αποκλειομένου του γύψου.
5.3.2 Υδραυλικοί υποδοχείς για τοποθέτηση επί του δαπέδου
Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων αυτού του τύπου γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της
κατασκευής του τελικού δαπέδου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Να έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισμού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με
σταθερά καπάκια αποκλειομένων ως κάλυμμα των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων
πολυστερινών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του δαπέδου.

x

Να είναι γνωστή (από την Μελέτη) η θέση εκροής των υγρών, ώστε να κατασκευαστεί με
κατάλληλη διαμόρφωση (θέση και μήκος) η αναμονή σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης.

Οι υποδοχείς αυτοί θα τοποθετηθούν ελεύθεροι και δεν θα εφάπτονται σε κανέναν τοίχο. Θα τοποθετηθούν
εγκάρσια ως προς τον τοίχο, σε απόσταση 15 – 25 cm από αυτόν επί του οποίου θα τοποθετηθεί το δοχείο
πλύσης ή η βαλβίδα συνεχούς ροής ή η σύνδεση ύδρευσης, έτσι ώστε να μείνει χώρος για το εύκολο
μοντάρισμά τους με τους αγωγούς που έρχονται από την αποχέτευση και το δίκτυο για την πλύση.
Ο υποδοχέας τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να βεβαιωθεί η ευστοχία της προβλεφθείσας
θέσης και το μήκος του αποχετευτικού αγωγού που θα παραλαμβάνει τα εκρέοντα υγρά. Σημαδεύονται με
μεγάλη ακρίβεια τα σημεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάμετρος των οπών αυτών
είναι θα ίση με αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Στην
συνέχεια απομακρύνεται ο υποδοχέας, ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και κατόπιν γίνεται η
σύνδεση της σωλήνωσης με τα υποστηρικτικά δίκτυα.
Μετά την σύνδεση των υποστηρικτικών δικτύων, σταθεροποιείται ο υποδοχέας στο δάπεδο με τους κοχλίες
στήριξης που τον συνοδεύουν και το αντίστοιχο παρέμβυσμα και τελικά επιχρίεται στον αρμό του με
τσιμεντοειδές ή πλαστικό υλικό συγκόλλησης. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι βίδες να σφιχτούν
ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί το τελικό σφίξιμο, γιατί αν οι τρύπες δεν είναι
καλές ή γίνει ανομοιόμορφο σφίξιμο, μπορεί να δημιουργηθούν τάσεις που είναι δυνατόν να σπάσουν τον
υποδοχέα. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών στήριξης, να μην παραμένουν
"κρυφές" πλευρές τους, που δημιουργούν προβλήματα καθαρισμού και άρα υγιεινής.
Η στερέωση του υποδοχέα με τσιμεντοκονίαμα στο δάπεδο απαγορεύεται, διότι είναι δυνατόν να σπάσει
εξαιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικών, πορσελάνης και τσιμεντοκονιάματος και των τάσεων
που αναπτύσσονται.
Λεκάνη αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου χαμηλής πίεσης (σιφωνικής δράσης)
Τύπος λεκάνης
Η λεκάνη θα είναι "καθήμενου τύπου" και θα φέρει σιφώνι που η χάραξή του θα είναι τέτοια ώστε να
διευκολύνει την έκπλυση. Το βάθος της οσμοπαγίδας (κόφτρα) θα είναι τουλάχιστον 5 cm, ώστε να μην
προξενείται η κάθοδος της στάθμης ασφαλείας σε περιπτώσεις που η χρήση είναι μικρή ή σε αραιά χρονικά
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διαστήματα. Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα παρεμβύσματα, το δοχείο πλύσης
(εφ' όσον δεν προβλέπεται διακόπτης συνεχούς ροής) και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής.
Στόμια εισόδου νερού έκπλυσης & εξόδου ακαθάρτων
Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο σε στόμιο για τον σωλήνα
νερού έκπλυσης. Το νερό έκπλυσης, ερχόμενο από το δοχείο πλύσης που βρίσκεται πάνω από στόμιο
εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνι της λεκάνης και μόνο μια μικρή
ποσότητα, με την βοήθεια λαιμού, προς τις παρειές της λεκάνης. Η διάμετρος εξόδου του σιφωνίου θα είναι
εσωτερικά τουλάχιστον 80 mm και εξωτερικά 100 mm. Το στόμιο εξόδου του σιφωνίου μπορεί να είναι
εξωτερικό (πίσω ή πλάγιο) ή κεκαμμένο (κατακόρυφο), ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και θα
φέρει στόμιο αερισμού.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε ο σωλήνας που έρχεται από το δοχείο πλύσης για να εισέλθει στον μαστό
της λεκάνης να έχει μήκος 2 – 4 cm το πολύ, γιατί αλλιώς μπορεί να φραγεί ή έξοδος του νερού προς την
λεκάνη. Η σύνδεση του αγωγού πρέπει να είναι ελαστική, διαφορετικά οι κραδασμοί που δημιουργούνται
μεταφέρονται στον μαστό και μπορεί να τον σπάσουν. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιείται ελαστικός
σύνδεσμος.
Δοχεία πλύσεως ενσωματούμενα επί λεκανών αποχωρητηρίου
Υπάρχουν τύποι λεκανών που φέρουν εδραζόμενο επ’ αυτών το δοχείο πλύσης. Για αυτές τις λεκάνες,
ύστερα από την τοποθέτησή τους ακολουθεί η εγκατάσταση του δοχείου πλύσεως, για το οποίο θα έχουν
προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Πρέπει να προβλεφθεί η θέση της τροφοδοσίας νερού του δικτύου ύδρευσης. Το δίκτυο ύδρευσης
θα καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή καμπάνα) που θα
περιμένει μέχρις ότου συνδεθεί το δοχείο πλύσης.

x

Το δοχείο πλύσης θα είναι χωρητικότητας 6–9 L, με δυνατότητα ενεργοποίησης της βαλβίδας
μέσω τραβηχτού ή πιεστικού μηχανισμού, θα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιστική βαλβίδα
(φλοτεροδιακόπτη), σύνδεση DN15 (Φ½") και έξοδο Φ32 mm.

x

Το δοχείο πλύσης τοποθετείται στις ειδικές για τον σκοπό αυτό υποδοχές της λεκάνης, οπότε
ταυτόχρονα γίνεται και η σύνδεση του σωλήνα έκπλυσης με το αντίστοιχο στόμιο. Η στερέωση του
δοχείου γίνεται μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, για την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών στην
λεκάνη και στο στόμιο εκροής του νερού. Κατόπιν, γίνεται και η τοποθέτηση του τροφοδοτικού
σωλήνα ύδρευσης με την αυτόματη βαλβίδα (φλοτεροδιακόπτης) του δοχείου, με εύκαμπτο
ενισχυμένο σωλήνα, μέσω ρακόρ σύνδεσης. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της
σύνδεσης παράλληλα με την ποιότητα του υλικού του σωληνίσκου.

x

Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα (χαλκοσύνδεση), όταν το υλικό του υπόλοιπου
δικτύου ύδρευσης είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα.

Πυγολουτήρας (μπιντέ)
Ο πυγολουτήρας θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής του, τα αντίστοιχα παρεμβύσματα και από
βαλβίδα εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα και επιχρωμιωμένη αλυσίδα.
Η τοποθέτηση του πυγολουτήρα γίνεται, ομοίως, μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού
δαπέδου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί η θέση της τροφοδοσίας νερού του δικτύου ύδρευσης.
Το δίκτυο ύδρευσης θα καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή καμπάνα),
στην οποία θα συνδεθεί το δοχείο πλύσης.
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Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Μετά την τοποθέτηση του πυγολουτήρα και την σύνδεσή του με το δίκτυο αποχέτευσης (εφ' όσον φέρει τον
αναμικτήρα επί της επιφάνειάς του) γίνεται και η τοποθέτηση των τροφοδοτικών σωλήνων ύδρευσης κρύου
και ζεστού νερού χρήσης, με εύκαμπτους ενισχυμένους σωλήνες μέσω ρακόρ σύνδεσης. Θα δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της σύνδεσης, παράλληλα με την ποιότητα του υλικού του
σωληνίσκου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα (χαλκοσύνδεση), όταν το υλικό του υπόλοιπου δικτύου
ύδρευσης είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα.
5.3.3 Υδραυλικοί υποδοχείς για ενσωμάτωση εντός του δαπέδου
Η τοποθέτηση αυτού του τύπου των υποδοχέων γίνεται πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού
δαπέδου και του περιτοιχίσματός τους. Για τον λόγο αυτό, θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση της λεκάνης κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης και αερισμού.

x

Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών δικτύων.

x

Θα έχει προβλεφθεί σωστά η τελική στάθμη του δαπέδου.

Ο υποδοχέας τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και έχει ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η στήριξή του επί του δαπέδου όπου εδράζεται, με
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη φορτίζεται ο αποχετευτικός σωλήνας που βρίσκεται στον πυθμένα από το
βάρος των ατόμων που θα τον χρησιμοποιούν. Παράλληλα, η στήριξη αυτή πρέπει να είναι σταθερή και για
τον λόγο αυτό αποκλείεται η απλή τοποθέτηση τούβλων χωρίς συνδετική τσιμεντοκονία.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής της μέσω
εύκαμπτου συνδέσμου και των λοιπών υποστηρικτικών σωληνώσεων. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στην στεγανοποίηση των συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας τους.
Τέλος, καλύπτεται το στόμιο εκροής με σταθερό κάλυμμα και σκεπάζεται ολόκληρη η επιφάνεια του
υποδοχέα με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να μην τραυματιστεί ή καταστραφεί η επιφάνειά της
κατά την διάρκεια κατασκευής του τελικού δαπέδου και των επενδύσεων των τοίχων.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση μεταξύ του υποδοχέα και των περιμετρικών οικοδομικών
στοιχείων (τοίχοι, δάπεδα κ.λπ.) κατά την κατασκευή της τελικής επένδυσης.
Επιδαπέδια λεκάνη αποχωρητηρίου (ανατολικού τύπου)
Η λεκάνη WC δαπέδου τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής της μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του
δικτύου αποχέτευσης και έχει ελεγχθεί η στεγανότητά του, όπως προαναφέρθηκε. Στην συνέχεια γίνεται η
προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής της μέσω εύκαμπτου συνδέσμου και της
σωλήνωσης αερισμού με το αντίστοιχο στόμιο του σιφωνίου της. Τέλος, προσαρμόζεται στο αντίστοιχο
στόμιο ο σωλήνας εκροής του νερού έκπλυσης.
Λουτήρες καθημένου τύπου (μπανιέρα) απλοί ή με υδρομασάζ
Τύπος μπανιέρας
Οι μπανιέρες μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων ως προς:
x
x
x
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Όλες οι μπανιέρες θα έχουν στόμιο απορροής στον πυθμένα (βαλβίδα εκκενώσεως) 1¼", ορειχάλκινη
επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα, επιχρωμιωμένη αλυσίδα και στόμιο υπερχείλισης, ομοίως ορειχάλκινο,
επιχρωμιωμένο, λίγο πιο χαμηλά από το άνω χείλος της, ή από ειδικό πλαστικό που θα καθορίζεται στην
μελέτη.
Το στόμιο υπερχείλισης θα συνδέεται με τον αποχετευτικό σωλήνα του πυθμένα και οπωσδήποτε προ της
οσμοπαγίδας.
Η τοποθέτηση της μπανιέρας γίνεται επίσης πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού δαπέδου και
του τοίχου.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Είναι λίαν επιθυμητή η τοποθέτηση πετροβάμβακα μεταξύ μπανιέρας και περιμετρικών οικοδομικών
στοιχείων (στο κενό, κάτω και γύρω από αυτήν), ως θερμοηχομονωτικό υλικό.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής και της
υπερχείλισής της μέσω σταθερών σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων. Στην αποχέτευση της μπανιέρας,
εφ' όσον οδηγείται άμεσα προς το αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεμβάλλεται σιφώνι που θα λειτουργεί ως
οσμοπαγίδα. Αλλιώς θα οδηγείται σε σιφώνι δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα. Θα δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στην στεγανοποίηση των συνδέσεων, γιατί δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια της
λειτουργίας τους.
Λουτήρες ορθίου τύπου (ντουζιέρες)
Οι ντουζιέρες θα συνοδεύονται και με βαλβίδα εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ή από ειδικό
πλαστικό που θα καθορίζεται στη μελέτη.
Οι ντουζιέρες θα έχουν στόμιο απορροής στον πυθμένα και σε θέση που θα εξασφαλίζεται η πλήρης
αποχέτευση των υγρών.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Είναι λίαν επιθυμητή η τοποθέτηση πετροβάμβακα μεταξύ ντουζιέρας και περιμετρικών οικοδομικών
στοιχείων (στο κενό, κάτω και γύρω από αυτήν), ως θερμοηχομονωτικό υλικό.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής της μέσω
σταθερών σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων. Στην αποχέτευση της ντουζιέρας, εφ' όσον οδηγείται
άμεσα προς το αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεμβάλλεται σιφώνι που θα λειτουργεί ως οσμοπαγίδα. Αλλιώς
θα οδηγείται σε σιφώνι δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην
στεγανοποίηση των συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια της
λειτουργίας τους.
Ουρητήρια δαπέδου
Τα ουρητήρια δαπέδου θα έχουν στόμιο απορροής με σιφώνι στον πυθμένα και στόμιο για σύνδεση με την
σωλήνωση έκπλυσης.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Τοποθετείται το ουρητήριο στην θέση εγκατάστασής του, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και έχει ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η σταθερή στήριξή του επί του δαπέδου όπου
εδράζεται και στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής και
του στομίου έκπλυσης με την αντίστοιχη σωλήνωση μέσω σταθερών σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων.
Η αποχέτευση του ουρητηρίου μπορεί να οδηγηθεί άμεσα προς το αποχετευτικό δίκτυο, αλλιώς θα οδηγείται
σε "τυφλό" σιφώνι δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση μεταξύ του ουρητηρίου και των περιμετρικών οικοδομικών
στοιχείων (τοίχοι, δάπεδα κ.λπ.) κατά την κατασκευή της τελικής επένδυσης. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα
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δίδεται κατά την τοποθέτηση του υποδοχέα στην τελική του θέση, ώστε να μην υπάρχουν "κενά" ή δύσκολα
καθαριζόμενα τμήματα στους τοίχους και στο δάπεδο για λόγους υγιεινής.
5.3.4 Υδραυλικοί υποδοχείς για επίτοιχη τοποθέτηση και οι συνδέσεις ύδρευσης επ' αυτών
Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων αυτού του τύπου γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της
κατασκευής της τελικής επένδυσης του τοιχώματος, επί του οποίου θα στηρίζονται. Για τον λόγο αυτό θα
έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισμού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με
σταθερά καπάκια, αποκλειομένων ως κάλυμμα των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων
πολυστερινών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της επένδυσης του τοιχώματος.

x

Εφ' όσον το τοίχωμα επί του οποίου εδράζονται οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας είναι από
γυψοσανίδα, θα έχει προβλεφθεί κατάλληλη μεταλλική βάση στήριξης (χαλύβδινη πλάκα επί
χαλύβδινων γωνιών) που θα μεταφέρει το κύριο βάρος στο δάπεδο. Επίσης εφ' όσον το τοίχωμα
γίνεται με διπλή γυψοσανίδα, η στήριξη μπορεί να είναι μία μεταλλική μόνο πλάκα για τις
περιπτώσεις που ο υδραυλικός υποδοχέας δεν πρόκειται να μεταβιβάσει μεγάλο φορτίο στο
τοίχωμα (π.χ. νιπτήρες, δοχεία πλύσεως κ.λπ.). Η βάση αυτή θα φέρει και τις αντίστοιχες οπές για
σύνδεση των υποστηρικτικών δικτύων (αποχέτευση, αερισμός, σωλήνωση για το νερό έκπλυσης,
ύδρευση κ.λπ.).

x

Στους υδραυλικούς υποδοχείς που συνδέονται με το νερό χρήσης θα έχουν προβλεφθεί και οι
αναμονές κρύου και ζεστού νερού. Έτσι, το δίκτυο ύδρευσης θα καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή
σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή καμπάνα), που θα περιμένει μέχρις ότου συνδεθεί ο
υδραυλικός υποδοχέας.

Οι υποδοχείς αυτοί θα τοποθετηθούν σε επαφή με το τοίχωμα. Για τον λόγο αυτό, οι συνδέσεις με τα δίκτυα
θα γίνουν "από μπροστά", εκτός εάν από την Μελέτη προβλέπεται διαφορετικά. Αυτό επισημαίνεται διότι θα
πρέπει να μείνει χώρος για το εύκολο μοντάρισμά τους.
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιφάνειας του τοιχώματος, επί του οποίου θα στηρίζεται ο υποδοχέας,
εφ’ όσον είναι τυπική τοιχοποιία με τούβλα, για τους υποδοχείς που δεν φέρουν το βάρος ατόμων
(νιπτήρες, δοχεία πλύσεως κ.λπ.), θα προσαρμόζεται προσωρινά η βάση τους και θα σημαδεύονται με
μεγάλη ακρίβεια τα σημεία που θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή τους. Η διάμετρός των οπών αυτών
πρέπει να είναι ίση με αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές
βίδες. Στην συνέχεια, απομακρύνεται η βάση του υποδοχέα, ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και
στερεώνεται η βάση του υποδοχέα επί του τοιχώματος. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση
των κοχλιών στήριξης να μην παραμένουν "κρυφές" πλευρές τους, που δημιουργούν προβλήματα
καθαρισμού και άρα υγιεινής.
Επί της βάσης τοποθετείται και στερεώνεται ο υποδοχέας και γίνεται η σύνδεση με τις σωληνώσεις των
υποστηρικτικών δικτύων.
Λεκάνες WC καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, πίσω απορροής
Τύπος λεκάνης
Η λεκάνη θα είναι "καθήμενου τύπου" και θα φέρει σιφώνι που η χάραξή του θα είναι τέτοια ώστε να
διευκολύνει την έκπλυση. Το βάθος της οσμοπαγίδας (κόφτρα) θα είναι τουλάχιστον 5 cm, ώστε να μην
προξενείται κάθοδος της στάθμης ασφαλείας σε περιπτώσεις που η χρήση είναι μικρή ή κατά αραιά χρονικά
διαστήματα. Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, το δοχείο πλύσης (εφ' όσον δεν
προβλέπεται διακόπτης συνεχούς ροής) και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής.
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Στόμια εισόδου νερού έκπλυσης & εξόδου ακαθάρτων
Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο σε στόμιο για το σωλήνα
νερού έκπλυσης. Το νερό έκπλυσης, ερχόμενο από το δοχείο πλύσης, που βρίσκεται πάνω από στόμιο
εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνιο της λεκάνης και μόνο μια μικρή
ποσότητά του με την βοήθεια λαιμού προς τις παρειές της λεκάνης. Η διάμετρος εξόδου του σιφωνίου θα
είναι εσωτερικά τουλάχιστον 80 mm και εξωτερικά 100 mm. Το στόμιο εξόδου του σιφωνίου θα είναι
εξωτερικό, "πίσω" και θα φέρει στόμιο αερισμού.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Οι λεκάνες WC αυτού του τύπου συνοδεύονται από τους κοχλίες στήριξης επί της επίτοιχης βάσης. Πρέπει
να δοθεί προσοχή, ώστε ο σωλήνας που έρχεται από το δοχείο πλύσης για να εισέλθει στο μαστό της
λεκάνης να έχει μήκος 2 – 4 cm το πολύ, γιατί αλλιώς μπορεί να φραγεί ή έξοδος του νερού προς την
λεκάνη. Η σύνδεση του αγωγού πρέπει να είναι ελαστική, διαφορετικά οι κραδασμοί που δημιουργούνται
μεταφέρονται στον μαστό και μπορεί να τον σπάσουν. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ελαστικός σύνδεσμος.
Πυγολουτήρες (μπιντέ)
Ο πυγολουτήρας θα συνοδεύεται από τους κοχλίες επίτοιχης στήριξής του και από βαλβίδα εκκενώσεως
1¼", ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα και επιχρωμιωμένη αλυσίδα.
Η τοποθέτηση του πυγολουτήρα γίνεται, ομοίως, μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής
επικάλυψης του τοιχώματος.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Με την τοποθέτηση του πυγολουτήρα και την στήριξή του, γίνονται ταυτόχρονα οι συνδέσεις του με το
δίκτυο αποχέτευσης και η τροφοδότησή του με νερό (κρύο και ζεστό), με εύκαμπτους ενισχυμένους
σωλήνες, μέσω ρακόρ σύνδεσης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην
στεγανότητα της σύνδεσης.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα (χαλκοσύνδεση) όταν το υλικό του υπόλοιπου δικτύου
ύδρευσης είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα.
Ουρητήρια
Το επίτοιχο ουρητήριο θα συνοδεύεται από τους κοχλίες επίτοιχης στήριξής του και από βαλβίδα
εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα και επιχρωμιωμένη αλυσίδα και από τον
μαστό εισόδου του νερού έκπλυσης.
Η τοποθέτηση του ουρητηρίου γίνεται, ομοίως, μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής
επικάλυψης του τοιχώματος.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Μετά την τοποθέτηση του ουρητηρίου και την στήριξή του, θα πρέπει να γίνουν οι συνδέσεις με τα
υπόλοιπα υποστηρικτικά δίκτυα. Η αποχέτευση του ουρητηρίου μπορεί να οδηγηθεί άμεσα προς το
αποχετευτικό δίκτυο, αλλιώς θα οδηγείται σε "τυφλό" σιφώνι δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα (χαλκοσύνδεση), όταν το υλικό του υπόλοιπου δικτύου
ύδρευσης είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα.
Νιπτήρες με ή χωρίς κολώνα
Τύποι νιπτήρων
Οι νιπτήρες μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων ως προς:
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x

το μήκος, το πλάτος και γενικότερα το σχήμα (ορθογωνικό, κυκλικό, ημικυκλικό, αχιβάδα κ.λπ.).

x

εάν έχει ή όχι κολώνα.

Ο νιπτήρας πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο απλό σχήμα, με στρογγυλεμένα χείλη και να παρουσιάζει τις
ελάχιστες δυνατές ραβδώσεις, για τον εύκολο καθαρισμό του. Στο επάνω μέρος του θα φέρει υπερχείλιση,
συνδεδεμένη εκ κατασκευής με την βαλβίδα.
Η λεκάνη μπορεί να εφάπτεται ή να απέχει από τον τοίχο. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να φέρει πλάτη, η
οποία να χωνεύεται ελαφρά στον τοίχο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να είναι χωρίς πλάτη. Επίσης
μπορεί να φέρει και κολώνα για την κάλυψη του σιφωνιού.
Οι νιπτήρες θα συνοδεύονται και με τα εξής παρελκόμενα:
x

Βαλβίδα εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα και επιχρωμιωμένη
αλυσίδα.

x

Σιφώνι σχήματος "U", 1¼" ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, με βάθος παγίδευσης του νερού (ύψος
οσμοπαγίδας) τουλάχιστον 5 cm.

x

Κατάλληλα στηρίγματα για την στήριξή του.

Εναλλακτικά η βαλβίδα ή και το σιφώνι μπορεί να είναι από ειδικό πλαστικό που θα καθορίζεται στη μελέτη.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Στους νιπτήρες που έχουν κολώνα, μετά την τοποθέτηση και στήριξή τους, το σιφώνι καλύπτεται με την
κολώνα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή η μέτρηση του ύψους τοποθέτησης,
ώστε να μην φορτίζεται η κολώνα.
Η προσαρμογή του δικτύου αποχέτευσης προς την βαλβίδα γίνεται με την βοήθεια λυόμενου συνδέσμου,
ενώ προς το επίτοιχο τμήμα με ελαστικό παρέμβυσμα, το οποίο θα καλύπτεται με επιχρωμιωμένη ροζέτα.
Η σύνδεση των κρουνών εκροής με το κρύο και το ζεστό νερό χρήσης, αντίστοιχα, θα γίνεται με ενισχυμένο
σωλήνα, μέσω ρακόρ. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της σύνδεσης παράλληλα με την
ποιότητα του υλικού του σωληνίσκου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα (χαλκοσύνδεση) όταν το υλικό του υπόλοιπου δικτύου
ύδρευσης είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα.
Νεροχύτες μαγειρείου
Τύποι νεροχυτών
Ο νεροχύτης που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών αποτελείται από την/τις
σκάφη/ες πλυσίματος και την παραπλεύρως αυτών διάταξη για την τοποθέτηση πάνω σ' αυτήν των
πλενομένων (στραγγιστήρας). Οι διαστάσεις των σκαφών μπορεί να ποικίλουν, γενικώς όμως είναι της
τάξεως των 35x40 cm και βάθους τουλάχιστον 13 cm. Επίσης το μήκος του στραγγιστήρα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 55 cm να φέρει ραβδώσεις και ελαφρά κλίση προς τις σκάφες.
Ο νεροχύτης θα είναι κατασκευασμένος από στιλπνό ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα ποιότητας (18/8)
και πάχους τουλάχιστον 0,8 mm ή από ειδικό πλαστικό που θα καθορίζεται στην μελέτη. Ειδικό αντιηχητικό
βερνίκι εφαρμόζεται με πιστολέτο στην εσωτερική όψη του νεροχύτη για να μειώνει στο ελάχιστο τις
μεταλλικές δονήσεις. Ο νεροχύτης φέρει στην ράχη του ερεισίνωτο κατακόρυφο ή και οριζόντιο, ανάλογα της
επί του τοίχου στήριξής του.
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Ο νεροχύτης συνοδεύεται πάντοτε από τα στηρίγματα (κονσόλες) για την στήριξή του στον τοίχο. Ο
νεροχύτης στο επάνω μέρος της σκάφης θα φέρει υπερχείλιση, ενώ στον πυθμένα του βαλβίδα με εσχάρα
και θυρίδα υπερχείλισης.
Την βαλβίδα θα συνοδεύουν ένα πώμα με αλυσίδα επιχρωμιωμένη καθώς και σωλήνας, ο οποίος
τοποθετούμενος μέσα στην βαλβίδα επιτρέπει την πλήρωση της σκάφης με νερό μέχρι ορισμένη στάθμη.
Δοχεία πλύσεως λεκανών WC & ομαδικά ή μεμονωμένα δοχεία πλύσεως ουρητηρίων
Το δοχείο πλύσης θα είναι χωρητικότητας 6–9 L, με ενεργοποίηση της βαλβίδας μέσω τραβηχτού ή
πιεστικού μηχανισμού. Το δοχείο πλύσης θα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιστική βαλβίδα (φλοτεροδιακόπτη),
σύνδεση DN15 (Φ½") και έξοδο Φ32 mm.
Ειδικά στοιχεία για την τοποθέτηση του υδραυλικού υποδοχέα
Η τοποθέτηση του δοχείου πλύσης γίνεται στο κατάλληλο ύψος, ώστε να επιτυγχάνεται χωρίς προβλήματα
(τσακίσματα κ.λπ.) η σύνδεση του σωλήνα έκπλυσης με το αντίστοιχο στόμιο της λεκάνης ή του ουρητηρίου.
Η στερέωση του δοχείου γίνεται μέσω κοχλιών. Κατόπιν γίνεται και η τοποθέτηση του τροφοδοτικού
σωλήνα ύδρευσης με την αυτόματη βαλβίδα (φλοτεροδιακόπτης) του δοχείου, με εύκαμπτο ενισχυμένο
σωλήνα, μέσω ρακόρ σύνδεσης. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της σύνδεσης, παράλληλα
με την ποιότητα του υλικού του σωληνίσκου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση χάλκινου σωλήνα (χαλκοσύνδεση), όταν το υλικό του υπόλοιπου δικτύου
ύδρευσης είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα.
5.3.5 Για τοποθέτηση εντός του τοίχου
Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων αυτού του τύπου (δοχεία πλύσεως λεκανών WC ή ουρητηρίων)
γίνεται κατά την φάση της κατασκευής του τοιχώματος. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής
εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισμού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με
σταθερά καπάκια, αποκλειομένων ως κάλυμμα των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων
πολυστερινών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του τοίχου.

x

Εφ' όσον το τοίχωμα επί του οποίου ενσωματώνονται τα δοχεία πλύσεως είναι από γυψοσανίδα,
θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατάλληλη μεταλλική βάση στήριξης (χαλύβδινες γωνιές) που θα
κατανέμει το βάρος στο τοίχωμα.

x

Το δίκτυο ύδρευσης να καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή
καμπάνα), που θα περιμένει μέχρις ότου συνδεθεί ο υδραυλικός υποδοχέας.

Κατά την κατασκευή του τοιχώματος επί του οποίου θα εδράζεται ο υποδοχέας, προσαρμόζεται το δοχείο
πλύσεως και συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης και με την σωλήνωση απορροής προς την λεκάνη ή το/α
ουρητήριο/α. Η διάμετρος των σωληνώσεων αυτών πρέπει να είναι ίση με αυτή των υποδοχέων. Εφιστάται
επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των δοχείων πλύσης να γίνεται επικάλυψη ηχομονωτικού υλικού,
για την αποφυγή μετάδοσης θορύβων.
5.3.6 Για τοποθέτηση ένθετων επί πάγκου
Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων αυτού του τύπου (νιπτήρες ή νεροχύτες) γίνεται κατά την φάση
της κατασκευής ενός πάγκου, επί της επιφάνειας του οποίου εντάσσεται ο υποδοχέας. Τα είδη
κρουνοποιίας έχουν και αυτά δική τους θέση, είτε επί του υποδοχέα, είτε επί του πάγκου.
Για τους υποδοχείς αυτούς θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
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x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισμού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με
σταθερά καπάκια, αποκλειομένων ως κάλυμμα των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων
πολυστερινών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του τοίχου.

x

Το δίκτυο ύδρευσης θα καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή
καμπάνα) που θα περιμένει μέχρις ότου συνδεθεί ο υδραυλικός υποδοχέας.

Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων γίνεται επί ενός "επίπλου" (πάγκου) επί του οποίου χαράσσεται
το σχήμα του περιγράμματος του υποδοχέα με την χρήση "πατρόν". Το σχήμα κόβεται και αφαιρείται το
τμήμα της επιφάνειας του επίπλου όπου θα τοποθετηθεί ο υποδοχέας. Μετά την κοπή, προσαρμόζεται ο
υποδοχέας και σφραγίζονται όλοι οι αρμοί με ψυχρή υγροσκοπική σιλικόνη. Μετά την τοποθέτηση και την
σφράγιση των αρμών, γίνεται η σύνδεση με τα υποστηρικτικά δίκτυα (αποχέτευσης και ύδρευσης).

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης των υδραυλικών υποδοχέων
Υδραυλικοί υποδοχείς που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτοί και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των εξής:
x

Τραυματισμών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις τοποθέτησης των υδραυλικών
υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης του υποδοχέα και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή
στεγάνωσης με τσιμεντοειδή υλικά.

x

Χρήσης τσιμεντοκονίας αντί κοχλιών στις βάσεις στήριξης των λεκανών και πυγολουτήρων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης της τσιμεντοκονίας και νέας πάκτωσης
με τους κοχλίες και τα αντίστοιχα βύσματα.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης εφαρμογής ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα είδη και εξαρτήματα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8.

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τους κοινούς Υδραυλικούς
Υποδοχείς, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι κοινοί Υδραυλικοί Υποδοχείς θα
επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση του δικτύου και την τοποθέτησή τους.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
κοινών Υδραυλικών Υποδοχέων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης αύλακος κ.λπ., κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφθεί
κατά την εργασία τοποθέτησης των κοινών Υδραυλικών Υποδοχέων.

x

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΔΤΥ/Β/1215/29483

Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, για τους χώρους διαμονής και
νοσηλείας αναπήρων ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02

Sanitary ware for disabled persons -- Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με
Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ).

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Sanitary ware for disabled persons
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-02
«Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη
Κινητικότητα (ΑΜΚ)»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η
ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-03-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Α
ώ 313 111 45 Αθή
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα
(ΑΜΚ)

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους υδραυλικούς υποδοχείς ΑΜΚ,
την εγκατάστασή τους σε χώρους υγιεινής Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (AMK), την σύνδεσή τους με τα
δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης και την ενσωμάτωση σε αυτά των κάθε σχήματος και είδους ειδικών
τεμαχίων και εξαρτημάτων καθώς και των απαιτούμενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ., ώστε να
διαμορφωθεί πλήρης εγκατάσταση για τους κάθε είδους υποδοχείς.
Σύμφωνα με την ΔΤΥ/Β/1215/29483 Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Προνοίας και τις Διεθνείς Συστάσεις,
για τους χώρους διαμονής και νοσηλείας αναπήρων ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα απαιτούνται
υδραυλικοί υποδοχείς ειδικού τύπου.

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

ΕΛΟΤ 808

Vitreous china washdown W.C. pans with horizontal outlet - Materials, quality,
performance and dimensions other than connecting dimensions -- Λεκάνη
αποχωρητηρίου από υαλώδη πορσελάνη,με έκπλυση, στήριξη στο δάπεδο και
οριζόντια έξοδο - Υλικά, ποιότητα, κατασκευή και διαστάσεις, εκτός από
διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ 902

Sanitary appliances - Test for resistance to shock -- Είδη υγιεινής - Δοκιμή
αντοχής σε κρούσεις.

ΕΛΟΤ 903

Sanitary appliances - Resistance of the enamel to variations in temperature -Είδη υγιεινής - Δοκιμές αντοχής του σμάλτου στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

ΕΛΟΤ 904

Sanitary appliances - Resistance of appliances to static charge -- Είδη υγιεινής Αντοχή των ειδών σε στατικά φορτία.

ΕΛΟΤ EN 14483.01

Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical
corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical corrosion by acids at
room temperature -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη
χημική διάβρωση - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής στη χημική διάβρωση
από οξέα σε θερμοκρασία δωματίου.
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ΕΛΟΤ 906

Sanitary appliances - Resistance to domestic chemical agents and resistance to
stains -- Είδη υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης
και σε κηλίδωση.

ΕΛΟΤ EN ISO 8289

Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and locating
defects -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Δοκιμή με ρεύμα χαμηλής τάσης για
ανίχνευση και εντοπισμό ελαττωμάτων.

ΕΛΟΤ 998

W.C. Flushing cisterns (including dual flush cisterns and flush pipes) -Προδιαγραφή καζανακιών για λεκάνες αποχωρητηρίου (περιλαμβάνονται
καζανάκια διπλής ροής και σωλήνες).

ΕΛΟΤ 1044

Specification for W.C. seats (plastics) -- Προδιαγραφές καθισμάτων λεκανών
αποχωρητηρίου (από πλαστικά υλικά).

ΕΛΟΤ 1113

Sanitary equipment - W.C. pans - Suitability for use -- Είδη υγιεινής - Έλεγχος
καταλληλότητας λεκανών αποχωρητηρίου.

ΕΛΟΤ 1115

Sanitary appliances - Wash basins - Conditions of assembly and instalation for
accommodating handicapped persons -- Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Συνθήκες
συναρμολόγησης και εγκατάστασης για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΕΛΟΤ 1120

Sanitary appliances - Sanitary ceramic bidets -- Είδη υγιεινής - Πυγολουτήρες
(μπιντέ) από κεραμικά υλικά.

ΕΛΟΤ 1134

Sanitary appliances - Sanitary ceramic WC pans -- Είδη υγιεινής - Λεκάνες
αποχωρητηρίου από κεραμικά υλικά υγιεινής.

ΕΛΟΤ 1144

Sanitary appliances - Sanitary ceramic wash basins -- Είδη υγιεινής - Νιπτήρες
από κεραμικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής.

ΕΛΟΤ 1147

Sanitary appliances - Checking the appearance of enamelled surfaces - Test
method -- Είδη υγιεινής - Έλεγχος της εμφάνισης των επισμαλτωμένων
επιφανειών – Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ 1148

Sanitary appliances - Enamelled sanitary ceramic ware - General specifications
-- Επισμαλτωμένα κεραμικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής - Γενικές
προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1149

Sanitary appliances - Dimensional inspection - Test method -- Είδη υγιεινής Έλεγχος διαστάσεων - Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ 1235

Είδη υγιεινής - Ντουζιέρες από επισμαλτωμένα υλικά.

ΕΛΟΤ 1243

Είδη υγιεινής - Επισμαλτωμένος χάλυβας - Γενικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1244

Είδη υγιεινής - Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος - Γενικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 15695

Vitreous and porcelain enamels - Determination of scracth resistance of enamel
finishes -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη χάραξη της
επιφάνειας του σμάλτου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 33

Pedestal W.C. pans with close-coupled flushing cistern - Connecting
dimensions -- Λεκάνες αποχωρητηρίου με δοχείο πλύσης και στήριξη στο
δάπεδο - Διαστάσεις συνδέσεων.

ΕΛΟΤ EN 35

Pedestal bidets with over-rim supply - Connecting dimensions -- Πυγολουτήρες
(μπιντέ) με στήριξη στο δάπεδο και με εξωτερική μόνον παροχή νερού πάνω
από το χείλος του - Διαστάσεις συνδέσεως.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 198

Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic material -Προδιαγραφή για λουτήρες οικιακής χρήσεως από ακρυλικά υλικά.

ΕΛΟΤ EN 232

Baths - Connecting dimensions -- Λουτήρες - Διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ EN 251

Shower trays - Connecting dimensions -- Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουζιέρες) Διαστάσεις συνδέσεως.

ΕΛΟΤ EN 263

Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic
purposes -- Χυτά φύλλα διασταυρούμενου ακρυλικού για διαμόρφωση
λουτήρων και λεκανών καταιονητήρων (ντουζιέρες) οικιακής χρήσης.

ΕΛΟΤ EN 274.01

Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements - Εξαρτήματα
αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 1: Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 274.02

Waste fittings for sanitary appliances - Part 2: Test methods - Εξαρτήματα
αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 274.03

Waste fittings for sanitary appliances - Part 3: Quality control - Εξαρτήματα
αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 3: Έλεγχος ποιότητας.

ΕΛΟΤ EN 60335.02.60

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular
requirements for whirlpool baths -- Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας
χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-60: Ειδικές απαιτήσεις για λουτήρες υδρομασάζ.

ΕΛΟΤ EN 60335.02.84

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular
requirements for toilets -- Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης Ασφάλεια - Μέρος 2-84: Ειδικές απαιτήσεις για τουαλέτες.

ΕΛΟΤ 907

Sanitary appliances - Control of the continuity of the enamel coating -- Eίδη
υγιεινής - Έλεγχος της συνέχειας της στρώσης του σμάλτου.

ΕΛΟΤ 905

Sanitary appliances - Test for resistance to acids at ambient temperature -- Είδη
υγιεινής - Δοκιμή αντοχής στα οξέα στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΛΟΤ 1250

Είδη υγιεινής - Έλεγχος της υδατοστεγανότητας και της μάζας που απορροφάται
από τα κεραμικά είδη.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

prEN 13151

Sanitary Appliances - Terminology -- Είδη υγιεινής. Ορολογία.

prEN 1224

Sanitary Appliances - Determination of Water Absorption -- Είδη υγιεινής Έλεγχος της απορρόφησης ύδατος.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων AMK, είναι τα παρακάτω:
x Για τοποθέτηση επί του δαπέδου.
-

Λεκάνες αποχωρητηρίου (WC) καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, πίσω ή κάτω απορροής με
καπάκι.

x Για επίτοιχη τοποθέτηση.
-

Νιπτήρες.

-

Δοχεία πλύσεως λεκανών WC.

x Για τοποθέτηση εντός του τοίχου.
-

Δοχεία πλύσεως λεκανών WC.

x Για ενσωμάτωση εντός του δαπέδου.
-

Λουτήρες καθήμενου τύπου (μπανιέρες).

-

Λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες).

x Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, για σύνδεση των ειδών υγιεινής με την εγκατάσταση της ύδρευσης
και της αποχέτευσης.
-

Εύκαμπτοι ενισχυμένοι σωλήνες σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

-

Ενσωματούμενα σιφώνια.

Όλα τα είδη υγιεινής νοούνται πλήρη με όλα τα παρελκόμενά τους. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι
κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέτες, κ.λπ. θα είναι κατασκευασμένα από
ορείχαλκο με τελική επιχρωμίωση και με λουστραρισμένη επιφάνεια.
Τα είδη κρουνοποιίας αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Προδιαγραφή.
4.1.1

Λεκάνες ΑΜΚ

Οι λεκάνες W.C. θα είναι καθήμενου τύπου από πορσελάνη, λευκού χρώματος. Οι λεκάνες θα πρέπει να
παρέχουν την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης από πρόσωπα με αμαξίδια. Για τον σκοπό αυτό θα η
λεκάνη θα έχει:
-

Σχήμα με όσο γίνεται πιο ομαλές καμπύλες.

-

Βάση στήριξης στο δάπεδο με όσο γίνεται πιο μικρό μέγεθος και τοποθετημένη στο πίσω μέρος,
ώστε να δίνει ένα τελικό σχήμα στην λεκάνη με το πάνω μέρος της να εξέχει όσο γίνεται
περισσότερο.

Οι λεκάνες θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν έτσι ώστε:
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-

Το εμπρός μέρος της λεκάνης να απέχει από τον τοίχο τουλάχιστον 70 cm.

-

Το ύψος του καθίσματος από το δάπεδο του χώρου να είναι περίπου 50 cm (χρήση λεκανών
ειδικής κατασκευής και ύψους 18" ή χρήση ειδικού καθίσματος για εξασφάλιση ύψους του
καλύμματος από το δάπεδο περίπου 50 cm).
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Οι λεκάνες της κατηγορίας αυτής θα συνοδεύονται από τα παρακάτω εξαρτήματα:
-

Βαλβίδα πλύσεως ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με μοχλό ή κομβίο χειρισμού αυτόματης
επαναφοράς, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 1,2 bar και χαμηλή στάθμη θορύβου (<20 db).
Επιθυμητή είναι η χρήση πνευματικής βαλβίδας, σε απομακρυσμένη από το δοχείο θέση, για
εύκολο χειρισμό από τον καθισμένο χρήστη.

-

Κάθισμα λεκάνης υπερβαρέως τύπου, αποδεδειγμένα ειδικής κατασκευής για αναπήρους, ώστε να
έχει την απαιτούμενη μηχανική αντοχή, σταθερότητα και στέρεη προσαρμογή στην λεκάνη.

-

Πτυσσόμενους ή σταθερούς βραχίονες, ρυθμιζόμενου ύψους, για την υποστήριξη του καθήμενου
ατόμου.

4.1.2

Νιπτήρες ΑΜΚ

Οι νιπτήρες θα είναι λευκοί από πορσελάνη, θα έχουν κατάλληλο σχήμα με μικρή εσοχή στο πρόσθιο μέρος
και στρογγυλεμένες γωνίες. Οι νιπτήρες θα πληρούν τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις και θα παρέχουν τις
παρακάτω διευκολύνσεις στους χρήστες:
(α) Δυνατότητα εύκολης προσέγγισης του νιπτήρα από άτομα με αμαξίδια. Για τον σκοπό αυτό ο
νιπτήρας θα έχει:
-

Το μικρότερο δυνατό βάθος λεκάνης (όχι μεγαλύτερο των 12,5 cm), ώστε να αφήνει όσο γίνεται
περισσότερο χώρο από κάτω για τα πόδια του ατόμου που θα τον χρησιμοποιήσει.

-

Λεκάνη κατάλληλου σχήματος που θα είναι πιο φαρδιά στην μπροστινή πλευρά, όπου θα
διαμορφώνεται εσοχή προς το στήθος του χρήστη.

-

Τοποθέτηση της βαλβίδας εκκενώσεως στο πίσω μέρος του νιπτήρα όσο γίνεται πιο κοντά στον
τοίχο.

(β) Σύστημα ρύθμισης της κλίσης (από 0ο έως 15ο) σε μέσο ύψος 80 έως 85 cm από το τελικό δάπεδο
μέσω κατάλληλου μηχανικού ή υδροπνευματικού μοχλισμού για χειρισμό με ελάχιστη δύναμη. H
ανάρτηση και η στήριξή του αυτή, θα πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 113,5 kg (250 POUNDS)
τουλάχιστον για 5 λεπτά χωρίς να υφίστανται μόνιμη παραμόρφωση επειδή τα άτομα με μειωμένη
κινητικότητα πολλές φορές μπορεί να στηριχθούν σ’ αυτόν.
(γ) Σύνδεση όλων των υδραυλικών σωληνώσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) με εύκαμπτους και
θερμομονωμένους κατά περίπτωση σωλήνες για την προστασία των ποδιών των ατόμων με
αμαξίδια.
4.1.3

Λουτήρες καθημένου τύπου (μπανιέρες) ΑΜΚ

Οι λουτήρες (μπανιέρες) θα είναι λευκοί από πορσελάνη και θα έχουν ορθογωνικό σχήμα με στρογγυλεμένες
γωνίες. Οι λουτήρες θα πληρούν τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις και θα παρέχουν διευκολύνσεις στους
χρήστες, δηλαδή την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης του λουτήρα από πρόσωπα με αμαξίδια. Για τον
σκοπό αυτό ο λουτήρας θα έχει:
x

Πλευρικό άνοιγμα, για την πρόσβαση εντός του λουτήρα των ατόμων χωρίς υπερπήδηση του άνω
χείλους. Επίσης το εσωτερικό του λουτήρα θα είναι διαμορφωμένο ή θα έχει την δυνατότητα να
δεχθεί κάθισμα.

x

Θα έχει πτυσσόμενους ή σταθερούς ρυθμιζομένου ύψους βραχίονες για την στήριξη του χρήστη.
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Λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες) ΑΜΚ

Οι λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες) θα είναι λευκοί από πορσελάνη και θα έχουν ορθογωνικό σχήμα με
στρογγυλεμένες γωνίες. Οι λουτήρες θα πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις και θα παρέχουν την δυνατότητα
εύκολης προσέγγισης του λουτήρα από άτομα με αμαξίδια. Για τον σκοπό αυτό ο λουτήρας θα έχει:
-

Εσωτερικό ειδικά διαμορφωμένο ή θα παρέχει την δυνατότητα να δεχθεί κάθισμα.

-

Εσωτερική επιφάνεια δαπέδου με αντιολισθητική επεξεργασία, ώστε να προστατεύει από
γλιστρήματα όσους χρήστες έχουν δυνατότητα όρθιας στάσης.

-

Πτυσσόμενους ή σταθερούς ρυθμιζομένου ύψους βραχίονες για την στήριξη του χρήστη.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υδραυλικών υποδοχέων είναι τα εξής:
Υλικά υαλώδους πορσελάνης
Η πορσελάνη ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και αντοχής της εξωτερικής
επιφάνειας. Είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υλικό για τους υδραυλικούς υποδοχείς.
Χυτοσίδηρος
Ο χυτοσίδηρος, υλικό υψηλής αντοχής στην διάβρωση, χρησιμοποιείται στην κατασκευή ειδών υγιεινής
ανθεκτικών στα αλκαλικά διαλύματα. Οι χυτοσιδηροί υποδοχείς πρέπει να είναι επισμαλτωμένοι.
Χαλυβδοελάσματα
Οι υποδοχείς από μη ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα πρέπει να είναι επισμαλτωμένοι για να επιτευχθεί η
απαιτούμενη αντοχή σε διάβρωση.
Ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα
Υποδοχείς από εν ψυχρώ διαμορφωμένα ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα μπορεί να χρησιμοποιούνται χωρίς
άλλη επεξεργασία επιφανείας.
Συνθετικά υλικά – πλαστικά
Τα ακρυλικά θερμοσκληρυνόμενα υλικά αποτελούν την πρώτη ύλη για χύτευση σε καλούπια μερικών
υδραυλικών υποδοχέων σε προκατασκευασμένη μορφή. Είναι ανθεκτικά σε αλκαλικά διαλύματα και
αραιωμένα οξέα, αλλά δεν παρουσιάζουν αντοχή σε ξυσίματα.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, ρωγμών, φθοράς ή αδυναμίας στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους
στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη
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εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα προκαλούσε ομοίως
κακώσεις στα ως άνω υλικά. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι
επιδράσεων, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του Υδραυλικού.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης υδραυλικών υποδοχέων ΑΜΚ
x

Οι στηρίξεις σε συνδυασμό με τις συνδέσεις θα επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

x

Πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία (αναμονές σύνδεσης αποχέτευσης και ύδρευσης)
προ της κατασκευής του τελικού δαπέδου, ώστε κατά την τελική φάση να τοποθετηθούν και
συνδεθούν οι υδραυλικοί υποδοχείς.

x

Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρησιμοποίησή τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή
αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την
καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

x

Όλα τα είδη υγιεινής, πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

x

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Προδιαγραφής.
Επίσης, οδηγίες στερέωσης αναφέρονται και από τους κατασκευαστές.

x

Τα είδη μίας και της ιδίας κατηγορίας (π.χ. είδη πορσελάνης ή οι πάνω σ’ αυτά δικλείδες κ.λπ.) θα
είναι προέλευσης του ιδίου εργοστασίου κατασκευής και της ίδιας ποιοτικής στάθμης. Αποκλείεται
η χρήση ειδών της ιδίας κατηγορίας με διαφορετική προέλευση.

x

Ειδικά η εγκατάσταση και η προσαρμογή του στομίου κάθε υποδοχέα προς τον οχετό
αποχέτευσης θα γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεση του υποδοχέα χωρίς τον κίνδυνο
να σπάσει. Στους περισσότερους υποδοχείς τούτο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ειδικών
ελαστικών παρεμβυσμάτων-δακτυλίων που εξασφαλίζουν και συναρμογή και απόλυτη
στεγανότητα.

x

Η καταλληλότητα των υδραυλικών υποδοχέων προϋποθέτει την κατασκευή τους (υλικό και
διαμόρφωση) έτσι ώστε να πληρούν κατ' ελάχιστον τους εξής όρους:
α. Να είναι ανθεκτικοί στις μηχανικές φορτίσεις που από την χρήση τους υφίστανται, ώστε να
μην θραύονται, ρηγματώνονται ή παραμορφώνονται (ΕΛΟΤ 902 & ΕΛΟΤ 904).
β. Να έχουν επιφάνειες λείες και όχι απορροφητικές ώστε να μην κατακρατούν υπολείμματα
ακαθαρσιών και να καθαρίζονται εύκολα (ΕΛΟΤ 907 & ΕΛΟΤ 1250).
γ. Να έχουν αντοχή στα οξέα και στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης στην θερμοκρασία του
περιβάλλοντος (ΕΛΟΤ 905 & ΕΛΟΤ 906).
δ. Να έχουν τις τυποποιημένες διαστάσεις σύνδεσης με τα υποστηρικτικά τους δίκτυα,
σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 33, ΕΛΟΤ ΕΝ 35, ΕΛΟΤ ΕΝ 232, ΕΛΟΤ ΕΝ
251 κ.λπ.).
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5.3. Τρόπος εγκατάστασης υδραυλικών υποδοχέων
5.3.1

Γενικά

Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε η απορροή των προς αποχέτευση υγρών
και των στερεών που μεταφέρονται από αυτά να συντελείται έτσι, που να αποκλείει την οποιαδήποτε
απόθεση των στερεών υλών μέσα σ’ αυτούς.
Ειδικά συνδετικά τεμάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις των ειδών υγιεινής με τις σωληνώσεις
αποχέτευσης.
Εάν για την στήριξη χρησιμοποιηθούν οικοδομικά υλικά, ως υλικά σταθεροποίησης επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο τσιμεντοειδή.
Σύνδεση με σωληνώσεις ύδρευσης θα γίνεται με εύκαμπτα τεμάχια.
5.3.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου καθήμενου τύπου ΑΜΚ

Η λεκάνη θα είναι καθήμενου τύπου όπως καθορίσθηκε προηγουμένως και θα φέρει σιφώνι που η χάραξή
του θα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει την έκπλυση. Το βάθος της οσμοπαγίδας (κόφτρα) θα είναι
τουλάχιστον 5 cm, ώστε να μην προξενείται κάθοδος της στάθμης ασφαλείας σε περιπτώσεις που η χρήση
είναι μικρή ή σε αραιά χρονικά διαστήματα. Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα
παρεμβύσματα, το δοχείο πλύσης και πλαστικό κάλυμμα ισχυρής κατασκευής.
Για τις λεκάνες ΑΜΚ, ως προς την εγκατάστασή τους και την σύνδεσή τους με τα υποστηρικτικά δίκτυα
ισχύουν τα ίδια όπως και στις κοινές λεκάνες καθημένου τύπου.
Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο σε στόμιο για τον σωλήνα
νερού έκπλυσης. Το νερό έκπλυσης, ερχόμενο από το δοχείο πλύσης που βρίσκεται πάνω από στόμιο
εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την μεγάλη του μάζα προς το σιφώνιο της λεκάνης και μόνο μια μικρή
ποσότητά του με την βοήθεια λαιμού, προς τις παρειές της λεκάνης. Η διάμετρος εξόδου του σιφωνίου θα
είναι εσωτερικά τουλάχιστον 80 mm και εξωτερικά 100 mm. Το στόμιο εξόδου του σιφωνίου μπορεί να είναι
εξωτερικό (πίσω ή πλάγιο) ή κεκαμμένο (κατακόρυφο) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και θα
φέρει στόμιο αερισμού.
Η τοποθέτηση της λεκάνης αποχωρητηρίου γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού
δαπέδου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση της λεκάνης κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης και αερισμού. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με σταθερά
καπάκια αποκλειομένων ως καλυμμάτων των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων πολυστερινών,
μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του δαπέδου.

x

Θα είναι γνωστή (από την Μελέτη) η θέση εκροής των υγρών, δηλαδή "πίσω" ή "κάτω" απορροής,
ώστε να κατασκευαστεί με κατάλληλη διαμόρφωση (θέση και μήκος) η αναμονή σύνδεσης του
δικτύου αποχέτευσης.

Η λεκάνη θα τοποθετηθεί ελεύθερη και δεν θα εφάπτεται με κανέναν τοίχο. Θα τοποθετηθεί εγκάρσια και
απόσταση 15 – 25 cm από τον τοίχο επί του οποίου θα στηριχθεί η βαλβίδα πλύσεως, έτσι ώστε να μείνει
χώρος για το εύκολο μοντάρισμά της με τους αγωγούς που έρχονται από την αποχέτευση και το δίκτυο για
την πλύση.
Τέλος, σταθεροποιείται στο δάπεδο με τους κοχλίες στήριξης που την συνοδεύουν και με το αντίστοιχο
παρέμβυσμα, που τελικά επιχρίεται στον αρμό του με τσιμεντοειδές ή πλαστικό υλικό συγκόλλησης. Θα δοθεί
προσοχή, ώστε οι βίδες να σφιχτούν ομοιόμορφα (όχι μονόπατα). Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί το τελικό
σφίξιμο, γιατί αν οι τρύπες δεν είναι καλές ή γίνει ανομοιόμορφο σφίξιμο, μπορεί να δημιουργηθούν τάσεις
που δυνατόν να σπάσουν την λεκάνη. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών
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στήριξης να μην παραμένουν "κρυφές" πλευρές τους, που δημιουργούν προβλήματα καθαρισμού και άρα
υγιεινής.
Η στερέωση της λεκάνης με τσιμεντοκονίαμα στο δάπεδο απαγορεύεται, διότι είναι δυνατόν να σπάσει η
λεκάνη εξ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικών, πορσελάνης και τσιμεντοκονιάματος και των
τάσεων που αναπτύσσονται.
5.3.3

Λουτήρες καθημένου τύπου (μπανιέρα) ΑΜΚ

Οι λουτήρες θα έχουν στόμιο απορροής στον πυθμένα με ελαστική τάπα, που θα συγκρατείται από
χρωμιωμένη αλυσίδα καθώς και στόμιο υπεχείλισης λίγο πιο κάτω από το άνω όριό της.
Το στόμιο υπερχείλισης θα συνδέεται με τον αποχετευτικό σωλήνα του πυθμένα και οπωσδήποτε προ της
οσμοπαγίδας.
Η τοποθέτηση του λουτήρα γίνεται πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού δαπέδου και του
τοίχου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση του λουτήρα κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης.

x

Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών δικτύων.

Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο των λουτήρων ΑΜΚ, είναι ότι η τοποθέτησή τους γίνεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση βοηθών του χρήστη από τις τρεις τουλάχιστον πλευρές τους.
Στην τέταρτη πλευρά τοποθετούνται τα είδη κρουνοποιίας για την παροχή κρύου και ζεστού νερού.
Οι λουτήρες τοποθετούνται στην θέση εγκατάστασής τους μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και έχει ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η στήριξή τους επί του δαπέδου με ιδιαίτερη
προσοχή, ώστε να μην φορτίζεται η αποχετευτικός σωλήνας που βρίσκεται στον πυθμένα από το βάρος των
ατόμων που θα τους χρησιμοποιούν. Παράλληλα, η στήριξη αυτή πρέπει να είναι σταθερή και για τον λόγο
αυτό αποκλείεται η απλή τοποθέτηση τούβλων, χωρίς συνδετική τσιμεντοκονία.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής και της υπερχείλισής
της μέσω σταθερών σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων. Στην αποχέτευση, εφ' όσον οδηγείται άμεσα προς
το αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεμβάλλεται σιφώνιο που θα λειτουργεί ως οσμοπαγίδα, αλλιώς θα οδηγείται
σε σιφώνιο δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση των
συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.
Τέλος, καλύπτεται το στόμιο εκροής με σταθερό κάλυμμα και σκεπάζεται ολόκληρη η επιφάνεια του λουτήρα
με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να μην τραυματιστεί ή καταστραφεί η
επιφάνειά του κατά την διάρκεια κατασκευής του περιτοιχίσματος και του τελικού
δαπέδου.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση μεταξύ του λουτήρα και των
περιμετρικών οικοδομικών στοιχείων (τοίχων, δαπέδων κ.λπ.) κατά την κατασκευή
της τελικής επένδυσης.
5.3.4

Λουτήρες δαπέδου (ντουζιέρες) ΑΜΚ

Οι ντουζιέρες ΑΜΚ έχουν στόμιο απορροής στον πυθμένα και σε θέση που
εξασφαλίζεται η πλήρης αποχέτευση των υγρών.
Η τοποθέτηση της ντουσιέρας γίνεται πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του
τελικού δαπέδου και του τοίχου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής
εργασίες:
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x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση της ντουσιέρας κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης.

x

Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών δικτύων.

Η τοποθέτηση της ντουζιέρας ΑΜΚ γίνεται στην θέση εγκατάστασής της, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του
δικτύου αποχέτευσης και ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η στήριξή της επί του δαπέδου όπου εδράζεται
με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην φορτίζεται ο αποχετευτικός σωλήνας που βρίσκεται στον πυθμένα από το
βάρος των ατόμων που θα την χρησιμοποιούν. Παράλληλα, η στήριξη αυτή πρέπει να είναι σταθερή, και για
τον λόγο αυτό αποκλείεται η απλή τοποθέτηση τούβλων χωρίς συνδετική τσιμεντοκονία.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρμογή της σωλήνωσης αποχέτευσης με το στόμιο εκροής της μέσω σταθερών
σωλήνων και εύκαμπτων συνδέσμων. Στην αποχέτευση της ντουσιέρας, εφ' όσον οδηγείται άμεσα προς το
αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεμβάλλεται σιφώνιο που θα λειτουργεί ως οσμοπαγίδα, αλλιώς θα οδηγείται σε
σιφώνιο δαπέδου που διαθέτει οσμοπαγίδα. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση των
συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.
Τέλος, καλύπτεται το στόμιο εκροής με σταθερό κάλυμμα και σκεπάζεται ολόκληρη η επιφάνεια της
ντουσιέρας με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να μην τραυματιστεί ή καταστραφεί η επιφάνειά της
κατά την διάρκεια κατασκευής του περιτοιχίσματος και του τελικού δαπέδου.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση μεταξύ της ντουσιέρας και των περιμετρικών οικοδομικών
στοιχείων (τοίχων, δαπέδων κ.λπ.) κατά την κατασκευή της τελικής επένδυσης.
5.3.5

Νιπτήρες ΑΜΚ

Η τοποθέτηση των νιπτήρων ΑΜΚ γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και των κοινών με μόνη διαφορά την
ρυθμιζόμενου ύψους ανάρτηση και την εγκατάσταση εύκαμπτων υδραυλικών συνδέσεων (ύδρευσης και
αποχέτευσης).
Η ρύθμιση του ύψους και της κλίσης του νιπτήρα ΑΜΚ επιτυγχάνεται μέσω μοχλισμού που είναι είτε
χειροκίνητης ρύθμισης είτε υδροπνευματικός είτε ηλεκτροκίνητος. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε κλίσεις από
0ο έως 15ο τουλάχιστον.
Η τοποθέτηση γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επένδυσης του τοιχώματος επί
του οποίου θα εδράζονται. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
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x

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισμού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται με
σταθερά καπάκια, αποκλειομένων ως καλυμμάτων των χαρτιών, στουπιών, διογκωμένων
πολυστερινών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της επένδυσης του τοιχώματος.

x

Εφ' όσον το τοίχωμα επί του οποίου εδράζονται οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας είναι από
γυψοσανίδα, θα έχει προβλεφθεί κατάλληλη μεταλλική βάση στήριξης (χαλύβδινη πλάκα επί
χαλύβδινων γωνιών), που θα μεταφέρει το κύριο βάρος στο δάπεδο. Επίσης, εφ' όσον το τοίχωμα
γίνεται με διπλή γυψοσανίδα, η στήριξη μπορεί να είναι μία μεταλλική πλάκα μόνο για τις
περιπτώσεις που ο υδραυλικός υποδοχέας δεν πρόκειται να μεταβιβάσει μεγάλο φορτίο στο
τοίχωμα (π.χ. νιπτήρες, δοχεία πλύσεως κ.λπ.). Η βάση αυτή θα φέρει και τις αντίστοιχες οπές για
σύνδεση των υποστηρικτικών δικτύων (αποχέτευση, αερισμός, σωλήνωση για το νερό έκπλυσης,
ύδρευση κ.λπ.).

x

Θα έχουν προβλεφθεί και οι αναμονές κρύου και ζεστού νερού. Έτσι, το δίκτυο ύδρευσης θα
καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή καμπάνα) που θα
περιμένει μέχρις ότου συνδεθεί ο υδραυλικός υποδοχέας.

x

Οι υποδοχείς αυτοί θα τοποθετηθούν σε επαφή με το τοίχωμα. Για τον λόγο αυτό, οι συνδέσεις με
τα δίκτυα θα γίνουν "από μπροστά". Αυτό επισημαίνεται διότι θα πρέπει να μείνει χώρος για το
εύκολο μοντάρισμά τους.
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Μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιφάνειας του τοιχώματος επί του οποίου θα στηρίζεται ο υποδοχέας, εφ
όσον είναι τυπική τοιχοποιία με τούβλα, για τους υποδοχείς που δεν φέρουν το βάρος ατόμων (νιπτήρες,
δοχεία πλύσεως κ.λπ.), θα προσαρμόζεται προσωρινά η βάση τους και θα σημαδεύονται με μεγάλη ακρίβεια
τα σημεία που θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή τους. Η διάμετρος των οπών αυτών θα είναι ίση με
αυτή των βυσμάτων. Αντί βυσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Στην συνέχεια
απομακρύνεται η βάση του υποδοχέα, ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και στερεώνεται η βάση
του υποδοχέα επί του τοιχώματος. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών στήριξης
να μην παραμένουν "κρυφές" πλευρές τους, που δημιουργούν προβλήματα καθαρισμού και άρα υγιεινής.
Επί της βάσης τοποθετείται και στερεώνεται ο υποδοχέας και γίνεται η σύνδεση με τις σωληνώσεις των
υποστηρικτικών δικτύων.
Οι νιπτήρες θα συνοδεύονται και από τα εξής παρελκόμενα:
(α) Βαλβίδα εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με ελαστικό πώμα και επιχρωμιωμένη
αλυσίδα.
(β) Σιφώνι σχήματος "U", 1¼" ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, με βάθος παγίδευσης του νερού (ύψος
οσμοπαγίδας) τουλάχιστον 5 cm.
(γ) Κατάλληλα στηρίγματα για την στήριξή του.
Η προσαρμογή του δικτύου αποχέτευσης προς την βαλβίδα γίνεται με την βοήθεια λυόμενου συνδέσμου.
Επίσης και προς το επίτοιχο τμήμα, ομοίως με λυόμενο σύνδεσμο και εύκαμπτο σωλήνα.
Η σύνδεση των κρουνών εκροής με το κρύο και το ζεστό νερό χρήσεως αντίστοιχα, θα γίνεται με ενισχυμένο
εύκαμπτο σωλήνα, μέσω ρακόρ. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της σύνδεσης, παράλληλα
με την ποιότητα του υλικού του σωληνίσκου.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης των υδραυλικών υποδοχέων
Υδραυλικοί υποδοχείς που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτοί και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των εξής:
x

Τραυματισμών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις τοποθέτησης των υδραυλικών
υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης του υποδοχέα και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των υποδοχέων.
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Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή
στεγάνωσης με τσιμεντοειδή υλικά.
x

Χρήσης τσιμεντοκονίας αντί κοχλιών στις βάσεις στήριξης των λεκανών και πυγολουτήρων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης της τσιμεντοκονίας και νέας πάκτωσης
με τους κοχλίες και τα αντίστοιχα βύσματα.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα είδη και εξαρτήματα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο (τεμ.) Υδραυλικών Υποδοχέων Ατόμων με Μειωμένη
Κινητικότητα (ΑΜΚ), επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι Υδραυλικοί Υποδοχείς
Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) θα επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση του δικτύου και την
τοποθέτησή τους.
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
Υδραυλικών Υποδοχέων Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης αύλακος κ.λπ., κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφθεί
κατά την εργασία τοποθέτησης των Ειδών Υγιεινής.

x

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΔΤΥ/Β/1215/29483

Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, για τους χώρους διαμονής και
νοσηλείας αναπήρων ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ

Οδηγίες σχεδιασμού για τους χώρους Δημοσίων Αποχωρητηρίων για άτομα
με ειδικές ανάγκες.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Bath and WC ancillary equipment
Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

32218

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-03
«Βοηθητικός
εξοπλισμός
χώρων
υγιεινής»
βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-03-03, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-03-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την συμπλήρωση της
εγκατάστασης των υδραυλικών υποδοχέων σε χώρους υγιεινής κοινούς και ΑΜΚ, στην τοποθέτηση του
λοιπού (βοηθητικού) εξοπλισμού και στην ενσωμάτωση σε αυτόν των κάθε σχήματος και είδους ειδικών
τεμαχίων και εξαρτημάτων καθώς και των απαιτουμένων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ., ώστε να
διαμορφωθεί πλήρως η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 902

Sanitary appliances - Test for resistance to shock -- Είδη υγιεινής - Δοκιμή
αντοχής σε κρούσεις.

ΕΛΟΤ 903

Sanitary appliances - Resistance of the enamel to variations in temperature -Είδη υγιεινής - Δοκιμές αντοχής του σμάλτου στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

ΕΛΟΤ 904

Sanitary appliances - Resistance of appliances to static charge -- Είδη υγιεινής Αντοχή των ειδών σε στατικά φορτία.

ΕΛΟΤ EN 14483.01

Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical
corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical corrosion by acids at
room temperature -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη
χημική διάβρωση - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής στη χημική διάβρωση
από οξέα σε θερμοκρασία δωματίου.

ΕΛΟΤ 906

Sanitary appliances - Resistance to domestic chemical agents and resistance to
stains -- Είδη υγιεινής - Δοκιμή αντοχής σε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης
και σε κηλίδωση.

ΕΛΟΤ EN ISO 8289

Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and locating
defects -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Δοκιμή με ρεύμα χαμηλής τάσης για
ανίχνευση και εντοπισμό ελαττωμάτων.

ΕΛΟΤ 1147

Sanitary appliances - Checking the appearance of enamelled surfaces - Test
method -- Είδη υγιεινής - Έλεγχος της εμφάνισης των επισμαλτωμένων
επιφανειών – Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ 1148

Sanitary appliances - Enamelled sanitary ceramic ware - General specifications
-- Επισμαλτωμένα κεραμικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής - Γενικές
προδιαγραφές.
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ΕΛΟΤ 1149

Sanitary appliances - Dimensional inspection - Test method -- Είδη υγιεινής Έλεγχος διαστάσεων - Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ 1243

Είδη υγιεινής - Επισμαλτωμένος χάλυβας - Γενικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ 1244

Είδη υγιεινής - Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος - Γενικές προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 15695

Vitreous and porcelain enamels - Determination of scracth resistance of enamel
finishes -- Υαλοποιούμενα σμάλτα - Προσδιορισμός της αντοχής στη χάραξη της
επιφάνειας του σμάλτου.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

prEN 13151

Sanitary Appliances - Terminology -- Είδη υγιεινής - Ορολογία.

prEN 1224

Sanitary Appliances - Determination of Water Absorption -- Είδη υγιεινής Έλεγχος της απορρόφησης ύδατος.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση των βοηθητικών υλικών είναι τα παρακάτω:

6

x

Εταζέρες νιπτήρων.

x

Καθρέπτες νιπτήρων.

x

Άγκιστρα.

x

Πετσετοκρεμάστρες (κρίκοι, ευθύγραμμες κ.λπ.).

x

Σαπωνοθήκες & Σαπωνοσπογγοθήκες.

x

Χαρτοθήκες.

x

Δοχείο υγρού σαπουνιού.

x

Θήκες για χειροπετσέτες.

x

Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας.

x

Βούρτσα καθαρισμού λεκάνης (με την βάση της).

x

Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ λεκάνης ή ντουζιέρας.

x

Σταθερές χειρολαβές ΑΜΚ για χώρους υγιεινής.
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x

Καθίσματα ρυθμιζομένου ύψους ΑΜΚ.

x

Καθρέφτες για ΑΜΚ.

x

Βύσματα και κοχλίες για επίτοιχη τοποθέτηση του βοηθητικού εξοπλισμού.

Όλος ο λοιπός αυτός εξοπλισμός νοείται πλήρης με όλα τα παρελκόμενά του. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι
κατασκευασμένα από πορσελάνη, ανοξείδωτο χάλυβα ή επιχρωμιωμένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέτες
κ.λπ. θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο με τελική επιχρωμίωση και με
λουστραρισμένη επιφάνεια.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των Προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, ρωγμών, φθοράς ή αδυναμίας στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους
στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη
εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα προκαλούσε ομοίως
κακώσεις στα ως άνω υλικά. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι
επιδράσεων, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Δεν απαιτείται εξειδικευμένο αλλά μόνο έμπειρο προσωπικό για την εγκατάσταση του λοιπού εξοπλισμού.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης του βοηθητικού εξοπλισμού χώρων υγιεινής
Ο λοιπός εξοπλισμός ελέγχεται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση του σε περιπτώσεις που
παρουσιάζει ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν
την αντοχή του και γενικά την καλή λειτουργία του.
Η καταλληλότητα του λοιπού εξοπλισμού προϋποθέτει την κατασκευή του (υλικό και διαμόρφωση) έτσι ώστε
να πληρούνται κατ' ελάχιστον οι εξής όροι:
α. Να είναι ανθεκτικός στις μηχανικές φορτίσεις που από την χρήση του υφίσταται, ώστε να μην
θραύεται, ρηγματώνεται ή παραμορφώνεται (ΕΛΟΤ 902 & ΕΛΟΤ 904).
β. Να έχει επιφάνειες λείες και όχι απορροφητικές, ώστε να μην κατακρατούνται υπολείμματα
ακαθαρσιών και να καθαρίζεται εύκολα (ΕΛΟΤ EN ISO 8289 & prEN 1224).
γ. Να έχει αντοχή στα οξέα και στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης στην θερμοκρασία του
περιβάλλοντος (ΕΛΟΤ EN 14483.01 & ΕΛΟΤ 906).
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5.3. Τρόπος εγκατάστασης βοηθητικού εξοπλισμού χώρων υγιεινής
5.3.1 Γενικά
Ο λοιπός εξοπλισμός διαχωρίζεται στις εξής τρεις κατηγορίες σε σχέση με την μέθοδο τοποθέτησής του σε
χώρους υγιεινής:
x

Εξοπλισμός που απαιτείται να ενσωματωθεί κατά την φάση τελικής διαμόρφωσης της επένδυσης
του τοιχώματος.

x

Εξοπλισμός που τοποθετείται επί της τελειωμένης επένδυσης του τοιχώματος.

x

Εξοπλισμός που δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

5.3.2 Εξοπλισμός που ενσωματώνεται κατά την φάση κατασκευής της επένδυσης του τοιχώματος
Εταζέρα νιπτήρα
Η εταζέρα νιπτήρα από λευκή υαλώδη πορσελάνη εντοιχίζεται κατά την φάση επένδυσης του τοιχώματος
των χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια.
Αντιστοιχεί μία εταζέρα ανά νιπτήρα.
Χαρτοθήκες, σαπωνοθήκες, σαπωνοσπογγοθήκες
Ο λοιπός εξοπλισμός που είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη εντοιχίζεται κατά την φάση επένδυσης του
τοιχώματος των χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια, έχοντας διαστάσεις τουλάχιστον 15 x 15 cm, εκτός
από τις σαπωνοσπογγοθήκες που είναι διαστάσεων τουλάχιστον 15 x 30 cm με λαβή.
Οι χαρτοθήκες συνοδεύονται από πλαστικό, ξύλινο ή μεταλλικό άξονα, για την τοποθέτηση του χαρτιού
υγείας.
Αντιστοιχούν τουλάχιστον μία χαρτοθήκη ανά λεκάνη WC, μία σαπωνοθήκη ανά νιπτήρα και μία
σαπωνοσπογγοθήκη ανά λουτήρα (ντουσιέρα ή μπανιέρα).
Άγγιστρα, πετσετοκρεμάστρες
Ομοίως είναι από υαλώδη πορσελάνη και εντοιχίζονται κατά την φάση επένδυσης του τοιχώματος των
χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια. Οι πετσετοκρεμάστρες είτε έχουν δύο στηρίγματα επί των τοιχωμάτων
και ένα οριζόντιο άξονα μεταξύ τους, είτε διαθέτουν έναν κρίκο.
Αντιστοιχούν τουλάχιστον ένα άγγιστρο ανά νιπτήρα και μία πετσετοκρεμάστρα ανά λουτήρα (ντουσιέρα ή
μπανιέρα).
5.3.3 Εξοπλισμός που τοποθετείται μετά την κατασκευή της επένδυσης του τοιχώματος
Εταζέρα νιπτήρα
Η εταζέρα νιπτήρα που είναι από επιχρωμιωμένα ή ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ή επιχρωμιωμένο
ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, σε συνδυασμό με τζάμι ή όχι, δεν εντοιχίζεται, αλλά τοποθετείται με την
βοήθεια βυσμάτων και κοχλιών σε αντίστοιχη όπως πιο πάνω θέση.
Αντιστοιχεί μία εταζέρα ανά νιπτήρα.
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Χαρτοθήκες, σαπωνοθήκες, σαπωνοσπογγοθήκες
Ο λοιπός εξοπλισμός, που είναι από επιχρωμιωμένα ή ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ή ανοξείδωτο
χυτοχάλυβα ή επιχρωμιωμένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, δεν εντοιχίζεται αλλά τοποθετείται με την
βοήθεια βυσμάτων και κοχλιών στις αντίστοιχες όπως πιο πάνω θέσεις.
Αντιστοιχεί μία χαρτοθήκη ανά λεκάνη WC, μία σαπωνοθήκη ανά νιπτήρα και μία σαπωνοσπογγοθήκη ανά
λουτήρα (ντουσιέρα ή μπανιέρα).
Άγκιστρα, πετσετοκρεμάστρες
Ομοίως όπως πιο πάνω, ο βοηθητικός εξοπλισμός που είναι από επιχρωμιωμένα ή ανοξείδωτα
χαλυβδοελάσματα ή επιχρωμιωμένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, δεν εντοιχίζεται αλλά τοποθετείται με
την βοήθεια βυσμάτων και κοχλιών στις αντίστοιχες όπως πιο πάνω θέσεις.
Δοχείο υγρού σαπουνιού
Ομοίως όπως πιο πάνω, ο βοηθητικός εξοπλισμός που είναι από ανοξείδωτα ή επιχρωμιωμένα
χαλυβδοελάσματα ή επιχρωμιωμένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, τοποθετείται με την βοήθεια
βυσμάτων και κοχλιών.
Αντιστοιχεί ένα δοχείο ανά έναν ή δύο νιπτήρες.
Θήκες για χειροπετσέτες
Οι θήκες για χειροπετσέτες είναι από ανοξείδωτα ή επιχρωμιωμένα χαλυβδοελάσματα ή επιχρωμιωμένο
ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά και τοποθετούνται με την βοήθεια βυσμάτων και κοχλιών. Αντιστοιχεί μία
θήκη ανά χώρο υγιεινής.
5.3.4 Εξοπλισμός που τοποθετείται χωρίς εγκατάσταση
Βούρτσα λεκάνης WC
Σε κάθε λεκάνη WC αντιστοιχεί μία βούρτσα καθαρισμού με την βάση της.
Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας
Σε κάθε λεκάνη WC αντιστοιχεί ένα δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας.
5.3.5 Λοιπός Εξοπλισμός χώρων υγιεινής ΑΜΚ
Κινητοί Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ λεκάνης WC ή πυγολουτήρα ή λουτήρα
Στους χώρους υγιεινής ΑΜΚ τοποθετούνται κινητοί βραχίονες στήριξης για τις λεκάνες WC, τους
πυγολουτήρες και τους λουτήρες (ντουζιέρες). Η τοποθέτησή τους γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της
κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώματος. Οι βραχίονες στήριξης είναι είτε ανακλινόμενοι, είτε
ρυθμιζόμενου ύψους, είτε και τα δύο μαζί, ανάλογα με τις προβλέψεις της Τεχνικής Περιγραφής.
Τοποθέτηση κινητού βραχίονα ΑΜΚ
Ο βραχίονας ΑΜΚ τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να σημαδευτούν με μεγάλη ακρίβεια τα
σημεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάμετρός των οπών αυτών θα είναι ίση με αυτή
των βυσμάτων. Στη συνέχεια απομακρύνεται ο βραχίονας, ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και
κατόπιν τοποθετείται και βιδώνονται οι βίδες στα βύσματα.
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Σταθεροί Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ χώρων υγιεινής
Η τοποθέτηση των βραχιόνων στήριξης των ΑΜΚ σε χώρους υγιεινής γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της
κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώματος. Οι βραχίονες στήριξης είναι σταθεροί επιμήκεις
σωλήνες, τοποθετημένοι σε ύψος 80-85 cm από το δάπεδο, εντός ή εκτός των λουτήρων.
Τοποθέτηση σταθερού βραχίονα ΑΜΚ
Ο βραχίονας ΑΜΚ τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να σημαδευτούν με μεγάλη ακρίβεια τα
σημεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάμετρός των οπών αυτών θα είναι ίση με αυτή
των βυσμάτων. Στην συνέχεια απομακρύνεται ο βραχίονας, ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και
κατόπιν τοποθετείται και βιδώνονται οι βίδες στα βύσματα.
Ρυθμιζόμενου ύψους καθίσματα ΑΜΚ
Η τοποθέτηση των καθισμάτων ρυθμιζόμενου ύψους γίνεται σε χώρους υγιεινής ΑΜΚ, με λουτήρες δαπέδου
(ντουζιέρες). Τα καθίσματα αυτά μπορεί να έχουν ή όχι ανακλινόμενους βραχίονες πλευρικής στήριξης,
ανάλογα με τις προβλέψεις της Τεχνικής Περιγραφής. Η τοποθέτησή τους γίνεται μετά από την ολοκλήρωση
της κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώματος.
Τοποθέτηση ρυθμιζόμενου ύψους καθίσματος ΑΜΚ
Η βάση του καθίσματος ΑΜΚ τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να σημαδευτούν με μεγάλη
ακρίβεια τα σημεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάμετρος των οπών αυτών θα είναι
ίση με αυτή των βυσμάτων. Στην συνέχεια απομακρύνεται η βάση και ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή
του. Κατόπιν τοποθετείται και βιδώνεται με τις βίδες στα βύσματα η βάση και συναρμολογείται επ' αυτής το
υπόλοιπο κάθισμα.
Καθρέφτης ΑΜΚ
Σε χώρους υγιεινής ΑΜΚ τοποθετούνται καθρέφτες με δυνατότητα ανάκλισης, ώστε να μπορούν να τους
χρησιμοποιούν και άτομα που κάθονται σε αναπηρική καρέκλα. Η τοποθέτησή τους γίνεται μετά από την
ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώματος.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης του βοηθητικού εξοπλισμού χώρων υγιεινής
Λοιπός εξοπλισμός που εμφανίζει κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνεται
αποδεκτός και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής του με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αποφυγή χρήσης γύψου για την στερέωση του βοηθητικού εξοπλισμού.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με τσιμεντοειδή
υλικά.
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6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης εφαρμογής ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα είδη και εξαρτήματα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τον βοηθητικό εξοπλισμό
χώρων υγιεινής, επί του οποίου εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Ο βοηθητικός εξοπλισμός χώρων
υγιεινής θα επιμετράται μετά την πλήρη τοποθέτησή του.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση του
βοηθητικού εξοπλισμού χώρων υγιεινής. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης αύλακος κ.λπ., κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφθεί
κατά την εργασία τοποθέτησης του βοηθητικού εξοπλισμού χώρων υγιεινής.

x

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Floor gullies, odour-trap
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-04-01
«Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα»
βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-04-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-04-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Α
ώ 313 111 45 Αθή
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις διατάξεις υδροσυλλογής
δαπέδου με οσμοπαγίδα (ανοικτού και κλειστού τύπου), στην διαμόρφωση και σύνδεσή τους στα δίκτυα
αποχέτευσης, στην ενσωμάτωση σε αυτά κάθε είδους ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, καθώς και στα
απαιτούμενα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1253.01

Gullies for buildings - Part 1: Requirements -- Στόμια και σιφώνια αποχέτευσης
κτηρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 1253.02

Gullies for buildings - Part 2: Test methods -- Στόμια και σιφώνια αποχέτευσης
κτηρίων - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1253.03

Gullies for buildings - Part 3: Quality control -- Στόμια και σιφώνια για κτήρια Μέρος 3: Έλεγχος ποιότητας.

ΕΛΟΤ EN 1253.04

Gullies for buildings - Part 4: Access covers -- Στόμια και σιφώνια για κτήρια Μέρος 4: Καλύμματα ελέγχου.

ΕΛΟΤ EN ISO 3822.04

Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment
used in water supply installations - Part 4: Mounting and operating conditions
for special appliances -- Ακουστική - Εργαστηριακές δοκιμές εκπομπών
θορύβου από συσκευές και εξοπλισμό υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 4:
Συνθήκες στήριξης και λειτουργίας ειδικών συσκευών.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery conditions for
non-alloy structural steels -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.
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3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Μη αποδεκτό υλικό είναι οποιοδήποτε είναι κατασκευασμένο ή έχει στην σύνθεσή του μόλυβδο.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση υδροσυλλογής δαπέδου είναι τα παρακάτω:
x

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου (σιφώνια) με οσμοπαγίδα (κόφτρα) ανοικτού τύπου.

x

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα κλειστού τύπου.

x

Αύλακες υδροσυλλογής με οσμοπαγίδα ανοικτού τύπου.

x

Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα (σχάρες κ.λπ.)

4.2. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής λυμάτων ή ακαθάρτων μέσω των
διατάξεων ή αδυναμία στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία.
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα
προκαλούσε, ομοίως, κακώσεις στα ως άνω υλικά. Μέχρι την τοποθέτησή τους θα φυλάσσονται σε χώρο
που θα τα εξασφαλίζει από υγρασία, σκόνη και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
Οι διατάξεις υδροσυλλογής με οσμοπαγίδα (σιφώνια) χρησιμοποιούνται σε δίκτυα αποχέτευσης, για την
προστασία από οσμές των αποχετευόμενων χώρων (π.χ. χώρων υγιεινής) ή των υδραυλικών υποδοχέων.
Για να επιτευχθεί η παγίδευση των οσμών από το αποχετευτικό δίκτυο επιβάλλεται η διατήρηση υψηλής
στάθμης (πάνω από την "κάτω ακμή" της κόφτρας) του υγρού μέσα στις διατάξεις.
Η απώλεια του νερού απόφραξης πρέπει να εξισωθεί από την σύνδεση ενός υδραυλικού υποδοχέα υψηλής
συχνότητας χρήσης.
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Η στάθμη του υγρού κατεβαίνει και το σιφώνι χάνει την ιδιότητα της οσμοπαγίδας σε συνθήκες υψηλών
θερμοκρασιών ή όταν το υγρό παγώνει (και καταστρέφεται το σιφώνι) σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.
Η εγκατάσταση των διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα θα γίνεται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2412/86). Επιπλέον θα εξασφαλίζονται και τα εξής:
x

Οι εργασίες της εγκατάστασης απορροών δαπέδου θα εκτελούνται με επιμέλεια και σύμφωνα με
τους κανόνες της τεχνικής, για να διασφαλίζεται η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

x

Οι στηρίξεις, σε συνδυασμό με τις συνδέσεις, θα επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας των υγρών και του
περιβάλλοντος.

x

Όλες οι διατάξεις, πριν την τοποθέτηση τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να εξασφαλισθεί η
καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

Οι διατάξεις ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περιπτώσεις που
παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα
επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

5.3. Τρόπος εγκατάστασης διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου
5.3.1

Γενικά

Οι διατάξεις υδροσυλλογής θα εγκαθίστανται με τέτοιον τρόπο, ώστε η ροή των αποχετευμένων υγρών ή και
στερεών που μεταφέρονται από αυτά να γίνεται έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε απόθεση στερεάς
ύλης μέσα σ’ αυτές.
Ειδικά συνδετικά τεμάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις και σε περιπτώσεις αλλαγής υλικού.
Εάν για την στήριξη χρησιμοποιηθούν υλικά σταθεροποίησης, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο
τσιμεντοειδή υλικά. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου.
5.3.2

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα (σιφώνια) ανοικτού τύπου

Γενικά
Τα ανοικτού τύπου σιφώνια χρησιμοποιούνται για την απορροή υγρών από δάπεδα και προστατεύουν από
οσμές τους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστημένα. Σε αυτά συνδέεται τουλάχιστον ένας υδραυλικός
υποδοχέας μεγάλης συχνότητας χρήσης.
Εγκατάσταση
Τα σιφώνια αυτού του τύπου θα φέρουν σχάρα Φ100 mm ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη ή από ισχυρό
πλαστικό.
Τα σιφώνια θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό, με τυποποιημένες διαστάσεις και ενσωματωμένη κόφτρα.
Τα σιφώνια θα τοποθετούνται μέσα στο δάπεδο, κατά τρόπο ώστε το πάνω μέρος της σχάρας τους να είναι
πλήρως ευθυγραμμισμένο (αλφαδιά) με το τελικό δάπεδο.
5.3.3

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα (σιφώνια) κλειστού τύπου

Γενικά
Τα κλειστού τύπου σιφώνια χρησιμοποιούνται για την απορροή υγρών από υδραυλικούς υποδοχείς που δεν
διαθέτουν οσμοπαγίδα (π.χ. ουρητήρια). Εφ' όσον ο υδραυλικός υποδοχέας που προστατεύουν δεν είναι
συχνής χρήσης, τότε συνδέεται σε αυτά και ένας τουλάχιστον υποδοχέας μεγάλης συχνότητας χρήσης.
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Εγκατάσταση
Τα σιφώνια αυτού του τύπου θα φέρουν τάπα Φ100 mm, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη ή από ισχυρό
πλαστικό.
Θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό, με τυποποιημένες διαστάσεις και ενσωματωμένη κόφτρα. Τα σιφώνια
θα τοποθετούνται μέσα στο δάπεδο, κατά τρόπο ώστε το πάνω μέρος της τάπας τους να είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένο (αλφαδιά) με το τελικό δάπεδο.
5.3.4

Αύλακες απορροής δαπέδου με οσμοπαγίδα (σιφώνια)

Γενικά
Οι αύλακες υδροσυλλογής χρησιμοποιούνται για την συλλογή υγρών από δάπεδα και προστατεύουν από
οσμές τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η απορροή των υγρών είναι
μεγάλης ποσότητας και συχνότητας (π.χ. δάπεδα μαγειρείων), δεν προβλέπεται επί πλέον σύνδεση
υδραυλικού υποδοχέα.
Εγκατάσταση
Οι αύλακες υδροσυλλογής θα έχουν το προδιαγραφόμενο από την Μελέτη μήκος και πλάτος.
Εάν δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί αύλακας υδροσυλλογής τυποποιημένης (και πιστοποιημένης)
κατασκευής από σκληρό πλαστικό, τότε η κατασκευή των αυλάκων θα γίνεται από σκυρόδεμα C12/16,
πάχους τουλάχιστον 10 cm. Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία των
600 Kg τσιμέντου.
Επίσης, ο πυθμένας των αυλάκων θα έχει κλίση περίπου 0,5%. Στο βαθύτερο σημείο τους θα υπάρχει
σιφώνιο με οσμοπαγίδα (κόφτρα).
Οι αύλακες υδρορροής, εφ' όσον είναι τυποποιημένης κατασκευής, θα φέρουν προκατασκευασμένη (και
πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό) σχάρα από ισχυρό πλαστικό. Άλλως η σχάρα θα κατασκευάζεται από
δομικό χάλυβα, κατά ΕΛΟΤ EN 10025.02, γαλβανισμένο εν θερμώ. Οι σχάρες αυτού του τύπου θα
σχηματιστούν από λάμες διατομής 20/3 mm και, εφόσον προβλέπεται από την Μελέτη, για αύξηση της
μηχανικής αντοχής τους θα έχουν και εγκάρσιες ράβδους, οι οποίες θα σχηματίζουν καρέ.
Οι διαστάσεις κάθε σχάρας θα είναι τέτοιες, ώστε να καλύπτεται όλη η άνω επιφάνεια της αυλάκωσης.
Οι σχάρες κάλυψης των αυλακών θα έχουν περιφερειακό πλαίσιο (τελάρο) από σιδηρογωνίες, που θα φέρει
περιμετρικά διατάξεις αγκύρωσης (τζινέτια) για την πάκτωση τους κατά την σκυροδέτηση της αυλάκωσης.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x
x
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.
Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων
ενσωματούμενων υλικών.
Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις.

κατασκευαστή

κ.λπ.)

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης των διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου (σιφώνια)
Τα σιφώνια που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διαβρώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά
και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των παρακάτω:
x

Τραυματισμών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις τοποθέτησης των σιφωνίων.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης του σιφωνίου και άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των σιφωνίων.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή στεγάνωσης με
τσιμεντοειδή.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα μεγέθη, είδη και εξαρτήματα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τις διατάξεις υδροσυλλογής
δαπέδου με οσμοπαγίδα, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι διατάξεις
υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα θα επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και τοποθέτησή τους.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης φωλεάς ή αύλακος κ.λπ. κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφτεί
κατά την εγκατάσταση.

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (π.χ. σχάρες), υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, διελεύσεως μέσω
οικοδομικών στοιχείων κ.λπ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2412/86

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

_______________
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-04-02
«Διατάξεις
υδροσυλλογής
δαπέδου
χωρίς
οσμοπαγίδα»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-04-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-04-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις διατάξεις υδροσυλλογής
δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα (ομβρίων), στην διαμόρφωση και σύνδεσή τους σε δίκτυα αποχέτευσης
ομβρίων, στην ενσωμάτωση σε αυτά κάθε είδους ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, καθώς και στα
απαιτούμενα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 607

Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and
testing -- Οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές και εξαρτήματά τους από
PVC-U - Ορισμοί, απαιτήσεις και δοκιμές.

ΕΛΟΤ EN 1253.02

Gullies for buildings - Part 2: Test methods -- Στόμια και σιφώνια αποχέτευσης
κτηρίων - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1253.03

Gullies for buildings - Part 3: Quality control -- Στόμια και σιφώνια για κτήρια Μέρος 3: Έλεγχος ποιότητας.

ΕΛΟΤ EN 1253.04

Gullies for buildings - Part 4: Access covers -- Στόμια και σιφώνια για κτήρια Μέρος 4: Καλύμματα ελέγχου.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery conditions for
non-alloy structural steels -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.
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3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Μη αποδεκτό υλικό είναι οποιοδήποτε είναι κατασκευασμένο ή έχει στην σύνθεσή του μόλυβδο.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα υλικά που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση υδροσυλλογής δαπέδου είναι τα παρακάτω:
x

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα (κόφτρα).

x

Διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας.

x

Αύλακες υδροσυλλογής, χωρίς οσμοπαγίδα, ανοικτού τύπου.

x

Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα (σχάρες κ.λπ.).

4.2. Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής υγρών μέσω των διατάξεων ή
αδυναμία στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε
άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα που θα προκαλούσε, ομοίως, κακώσεις στα ως άνω υλικά. Μέχρι
την τοποθέτησή τους θα φυλάσσονται σε χώρο που θα τα εξασφαλίζει από υγρασία, σκόνη και λοιπούς
βλαπτικούς παράγοντες.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτησης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς
οσμοπαγίδα
Οι διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων.
Τα δίκτυα ομβρίων δεν χαρακτηρίζονται από μεταφορά οσμών, για τον λόγο αυτό δεν τοποθετούνται
οσμοπαγίδες. Τα αποχετευόμενα δάπεδα μπορεί να είναι δάπεδα μπαλκονιών, ταράτσες καθώς και δάπεδα
υπογείων χώρων, δάπεδα χώρων στάθμευσης κ.λπ.
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Η εγκατάσταση των διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα θα γίνεται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2412/86). Επιπλέον θα εξασφαλίζονται και τα εξής:
x

Οι εργασίες της εγκατάστασης απορροών δαπέδου αυτού του τύπου θα εκτελούνται με επιμέλεια
και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, για να διασφαλίζεται η επίτευξη των επιδιωκόμενων
αποτελεσμάτων.

x

Οι στηρίξεις, σε συνδυασμό με τις συνδέσεις, θα επιτρέπουν την δυνατότητα παραλαβής των
αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας των υγρών και του
περιβάλλοντος.

x

Όλες οι διατάξεις, πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση, ελέγχονται για να εξασφαλισθεί η
καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

x

Οι διατάξεις ελέγχονται πριν την εγκατάσταση ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περιπτώσεις
που παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις
που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

5.3. Τρόπος εγκατάστασης διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου
5.3.1

Γενικά

Οι διατάξεις υδροσυλλογής θα εγκαθίστανται με τρόπο τέτοιo, ώστε η ροή των αποχετευομένων υγρών ή και
στερεών που μεταφέρονται από αυτές να γίνεται έτσι, ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεάς
ύλης μέσα σ’ αυτές και στα δίκτυα.
Ειδικά συνδετικά τεμάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις και σε περιπτώσεις αλλαγής υλικού.
Εάν για την στήριξη χρησιμοποιηθούν υλικά σταθεροποίησης, αυτά επιτρέπεται να είναι μόνο τσιμεντοειδή
υλικά. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου.
5.3.2

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα

Γενικά
Οι διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα χρησιμοποιούνται για την διοχέτευση κυρίως
ομβρίων, από δάπεδα προς το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο.
Αυτού του τύπου οι διατάξεις έχουν είτε ορθογωνική είτε κυλινδρική διατομή (κυλινδρικού τύπου).
Εγκατάσταση
Οι κυλινδρικού τύπου διατάξεις υδροσυλλογής θα φέρουν σχάρα Φ100 mm, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη ή
από ισχυρό πλαστικό. Οι ορθογωνικού τύπου θα φέρουν σχάρα 100 x 100 mm, ομοίως ορειχάλκινη,
επιχρωμιωμένη ή από ισχυρό πλαστικό.
Οι σχάρες θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό με τυποποιημένες διαστάσεις. Τα σιφώνια θα τοποθετούνται
μέσα στο δάπεδο, κατά τρόπο ώστε το πάνω μέρος της σχάρας τους να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο
(αλφαδιά) με το τελικό δάπεδο.
5.3.3

Διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας

Γενικά
Οι διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως "ταρατσομόλυβα", από το
υλικό που ήταν κατασκευασμένες. Το υλικό όμως κατασκευής αυτών απαγορεύεται πλέον να είναι
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μόλυβδος. Χρησιμοποιούνται για την διοχέτευση των ομβρίων ταρατσών προς τις υδρορροές και έχουν
συνήθως ορθογωνικό σχήμα.
Εγκατάσταση
Οι διατάξεις υδροσυλλογής ταράτσας (ταρατσομόλυβα) είναι είτε από ισχυρό πλαστικό (πιστοποιημένο για
τον σκοπό αυτό), είτε από χυτοσίδηρο ή χάλυβα γαλβανισμένο, είτε από χαλκό και έχουν
προκατασκευασμένη και διαμορφωμένη την χοάνη που θα παραλάβει τα προς αποχέτευση όμβρια,
γωνιακού ή επίπεδου τύπου.
Οι διατάξεις αυτές τοποθετούνται προ της τοποθέτησης της στεγάνωσης της ταράτσας, ώστε το σύστημα
υγρομόνωσης (ασφαλτικό, μεμβράνη κ.λπ.) να επικαλύψει τις απολήξεις της χοάνης. Η επικάλυψη αυτή
συγκολλάται επιπλέον με πιστοποιημένη συγκολλητική ύλη (ασφαλτικής ή σιλικονούχου βάσης), ώστε να
εξασφαλιστεί ότι η ροή των ομβρίων θα γίνεται προς την υδρορροή και δεν θα διεισδύει στα προστατευόμενα
λοιπά οικοδομικά υλικά.
Οι ενώσεις με τις υδρορροές θα γίνονται αναλόγως του υλικού με την αντίστοιχη συγκόλληση.
5.3.4

Αύλακες υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα

Γενικά
Οι αύλακες υδροσυλλογής χρησιμοποιούνται για την συλλογή μεγάλης ποσότητας ομβρίων υδάτων από
δάπεδα (π.χ. ράμπες εισόδου σταθμού οχημάτων, δάπεδα αιθρίων κ.λπ.).
Εγκατάσταση
Οι αύλακες υδροσυλλογής θα έχουν το προδιαγραφόμενο από την Μελέτη μήκος και πλάτος.
Εάν δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί αύλακας υδροσυλλογής τυποποιημένης (και πιστοποιημένης)
κατασκευής από σκληρό πλαστικό, τότε η κατασκευή των αυλάκων θα γίνεται από σκυρόδεμα C12/16,
πάχους τουλάχιστον 10 cm. Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες θα επιχρίονται με τσιμεντοκονία των
600 kg τσιμέντου.
Επίσης, ο πυθμένας των αυλάκων θα πρέπει να έχει κλίση περίπου 0,5%. Στο βαθύτερο σημείο τους θα
υπάρχει σιφώνιο προς το δίκτυο ομβρίων. Η απορροή προς το δίκτυο ομβρίων θα γίνεται με υπερχείλιση, για
προστασία από την είσοδο στερεών (άμμου, σκουπιδιών κ.λπ.) προς αυτά..
Οι αύλακες υδροσυλλογής, εφ' όσον είναι τυποποιημένης κατασκευής, θα φέρουν προκατασκευασμένη (και
πιστοποιημένη για την αντίστοιχη κλάση) σχάρα από ισχυρό πλαστικό. Διαφορετικά, η σχάρα θα
κατασκευάζεται από δομικό χάλυβα, κατά ΕΛΟΤ EN 10025.02, γαλβανισμένο εν θερμώ.
Σχάρες κλάσης 12
Οι σχάρες αυτές θα σχηματιστούν από λάμες διατομής 40/8 mm και εγκάρσιες περαστές ράβδους διαμέτρου Φ8
mm, οι οποίες θα σχηματίζουν καρέ, διαστάσεων 35x75 mm. Οι διαστάσεις κάθε σχάρας θα είναι τέτοιες, που
θα καλύπτουν όλη την άνω επιφάνεια της αυλάκωσης.
Οι σχάρες κάλυψης των αυλάκων θα έχουν περιφερειακό πλαίσιο (τελάρο) από σιδηρογωνίες 45x45x5 mm,
επίσης γαλβανισμένες εν θερμώ, το οποίο θα φέρει περιμετρικά αγκύρια (τζινέτια) για την πάκτωσή τους
κατά την σκυροδέτηση της αυλάκωσης.
Θα είναι κατάλληλες για κατηγορία οχημάτων 12 (20 ΚΝ /τροχό σε επιφάνεια 200x200 mm).
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Σχάρα κλάσης 45
Οι σχάρες αυτές θα σχηματιστούν από λάμες διατομής 60/8 mm και εγκάρσιες περαστές ράβδους διαμέτρου Φ8
mm, οι οποίες θα σχηματίζουν καρέ διαστάσεων 35x75 mm. Οι διαστάσεις κάθε σχάρας θα είναι τέτοιες που θα
καλύπτουν όλη την άνω επιφάνεια της απορροής.
Οι σχάρες κάλυψης των αυλάκων θα έχουν περιφερειακό πλαίσιο (τελάρο) από σιδηρογωνίες 70x70x7 mm,
επίσης γαλβανισμένο εν θερμώ, το οποίο θα φέρει περιμετρικά αγκύρια (τζινέτια) για την πάκτωσή τους κατά
την σκυροδέτηση της αύλακας.
Θα είναι κατάλληλες για κατηγορία οχημάτων 45 (75 ΚΝ/τροχό σε επιφάνεια 200x500 mm).

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης των διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου (σιφώνια)
Τα σιφώνια που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διαβρώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά
και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των παρακάτω:
x

Τραυματισμών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις τοποθέτησης των διατάξεων
υδροσυλλογής.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της απορροής και άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των διατάξεων υδροσυλλογής.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με τσιμεντοειδή και
στεγάνωσης με ασφαλτικά, ή σιλικονούχα υλικά.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα μεγέθη, είδη και εξαρτήματα.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.)

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού)

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά)

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τις διατάξεις υδροσυλλογής
δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι διατάξεις
υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα θα επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και τοποθέτησή
τους.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
διατάξεων υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης φωλεάς ή αύλακος κ.λπ. κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφτεί
κατά την εγκατάσταση.

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (π.χ. σχάρες), υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, διελεύσεως μέσω
οικοδομικών στοιχείων κ.λπ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2412/86

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Outdoor manholes of building sewerage systems
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής)

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-05-01
«Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου
(ανοικτής ροής)» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-05-01, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-05-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής)

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τα ανοικτά φρεάτια επίσκεψης –
ελέγχου της εγκατάστασης αποχέτευσης, τα οποία τοποθετούνται για τον έλεγχο υπεδαφίων σωληνώσεων
εκτός των κτηριακών συγκροτημάτων. Σε αυτά ενσωματώνονται τα κάθε σχήματος ειδικά τεμάχια και
εξαρτήματα, καθώς και τα απαιτούμενα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4. Απαιτήσεις
4.1. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την εγκατάσταση των προκατασκευασμένων ή για την κατασκευή των
ανοικτών φρεατίων επίσκεψης-ελέγχου δικτύου αποχέτευσης προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Μη αποδεκτό υλικό είναι οποιοδήποτε είναι κατασκευασμένο ή έχει στην σύνθεσή του μόλυβδο.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τα σχετικά υλικά που ενσωματώνονται σε μία εγκατάσταση αποχέτευσης είναι:
x

Φρεάτια ανοικτής ροής.

x

Ειδικά τεμάχια / καλύμματα κατάλληλης μορφής που εξασφαλίζουν την σωστή και στεγανή
σύνδεση με τα φρεάτια.

4.2. Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής υγρών μέσω των φρεατίων.
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα που θα
προκαλούσε, ομοίως, κακώσεις στα ως άνω υλικά.
Μέχρι την τοποθέτησή τους θα φυλάσσονται σε χώρο που θα τα εξασφαλίζει από βλαπτικούς παράγοντες.

5. Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτησης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης ανοικτών φρεατίων
Τα ανοικτά φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου των δικτύων αποχέτευσης χρησιμοποιούνται σε δίκτυα
αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων και τοποθετούνται πάντοτε εκτός κτηρίου. Τα δίκτυα ομβρίων δεν
χαρακτηρίζονται από μεταφορά οσμών, αντίθετα με τα δίκτυα ακαθάρτων και λυμάτων, στα οποία
επιβάλλεται το κάλυμμα των ανοικτών φρεατίων να εμποδίζει την διάδοση οσμών. Ανάλογη με την χρήση
του χώρου, στο δάπεδο του οποίου τοποθετούνται τα φρεάτια, θα είναι και η αντοχή του καλύμματος.
Η εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ
2412/86). Επιπλέον θα εξασφαλίζονται και τα εξής:
x

Οι εργασίες της εγκατάστασης φρεατίων επίσκεψης – ελέγχου αποχέτευσης θα εκτελούνται με
επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, για να διασφαλίζεται η επίτευξη των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

x

Όλα τα φρεάτια πριν την κατασκευή ή την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

x

Τα ειδικά τεμάχια – καλύμματα φρεατίων ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρήση τους σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις
τυποποιημένες διαστάσεις που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία
της εγκατάστασης.

Τα φρεάτια θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η απορροή των προς αποχέτευση υγρών και των
στερεών που μεταφέρονται από αυτά να συντελείται έτσι, ώστε να αποκλείει την οποιαδήποτε απόθεση των
στερεών υλών μέσα σ’ αυτά.
Οι διαστάσεις των ανοικτών φρεατίων θα είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εισόδου
κατάλληλων εργαλείων για τον καθαρισμό της σωλήνωσης ή/και του ίδιου του φρεατίου. Τουλάχιστον η μία
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διάσταση του φρεατίου θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το βάθος (μέχρι 1,00 m) της σωλήνωσης εξόδου του.
Για μεγαλύτερα βάθη, συνιστάται η τοποθέτηση φρεατίων κλειστής ροής (βλπ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02)
ή η κατασκευή κυλινδρικών φρεατίων με καλύμματα αντίστοιχης διατομής.
Όλα τα φρεάτια θα έχουν λείες εσωτερικές επιφάνειες και θα εξασφαλίζουν λειτουργική υδατοστεγανότητα.

5.3. Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης - ελέγχου δικτύου αποχέτευσης
5.3.1

Γενικά

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα είναι από σκληρό πλαστικό (PVC) και θα έχουν πιστοποίηση για την
χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και αντίστοιχη πιστοποίηση για την αντοχή του καλύμματός τους.
5.3.2

Τρόπος εγκατάστασης

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα.
προκατασκευασμένα φρεάτια πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για

να

εγκατασταθούν

τα

x

Να κατασκευαστεί όρυγμα κατά 15-20 cm μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες διαστάσεις μήκους πλάτους και κατά 10 cm μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος του φρεατίου.

x

Να γίνει η προσαρμογή μήκους των αγωγών που θα εξυπηρετεί και να συγκολληθούν (εφ' όσον
απαιτείται) στα σωληνοστόμια - υποδοχές του.

x

Να γίνει η στήριξη του προκατασκευασμένου φρεατίου με μικρά χαλύβδινα στηρίγματα που θα το
συγκρατούν στην προβλεπόμενη θέση, έτσι ώστε να μην μετακινηθεί κατά την φάση της
σκυροδέτησης. Δίδεται προσοχή στην ευθυγράμμισή του (αλφάδιασμα) σε σχέση με την επιφάνεια
του τελικού δαπέδου του χώρου που βρίσκεται.

x

Να καλυφθεί με το κάλυμμά του, ώστε να μην εισχωρήσουν στο εσωτερικό του ξένα σώματα
(χώματα, σκύρα, σκυρόδεμα κ.λπ.).

x

Να σκυροδετηθεί όλο το κενό γύρω από το φρεάτιο, καλύπτοντας μέρος και των σωληνώσεων
που συμβάλλουν σε αυτό.

5.3.3

Εγκιβωτισμός σωληνώσεων

Γενικά επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων και εντός δαπέδων ή εντός χώματος. Σε αυτές τις
περιπτώσεις θα γίνονται τα εξής:
x

Προ της σκυροδέτησης (κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων), θα έχει γίνει η τοποθέτηση, η
σύνδεση των εξαρτημάτων και η στήριξη των πλαστικών σωλήνων που εγκιβωτίζονται στα
δάπεδα.

x

Η σωλήνωση θα έχει την προβλεπόμενη από την Μελέτη κλίση.

x

Η εκ των υστέρων λάξευση φερόντων οικοδομικών στοιχείων από σκυρόδεμα (τοιχείων,
υποστυλωμάτων, δοκών κ.λπ.) απαγορεύεται.

x

Στις χωνευτές σωληνώσεις θα αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων με τον οπλισμό του
μπετόν. Το κόψιμο ή η παραμόρφωση του οπλισμού απαγορεύεται αυστηρά.

x

Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου, προβλέπεται να εμφανιστεί εντός της
σωλήνωσης θερμοκρασία του ρέοντος υγρού μεγαλύτερη των 45 ΟC ή μικρότερη των 4 ΟC, τότε
θα θερμομονώνεται το τμήμα του δικτύου.
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Καμία εγκιβωτισμένη σωλήνωση δεν θα "κλείνει" πριν την τμηματική παραλαβή της από τον
Επιβλέποντα Μηχανικό. Επίσης θα πρέπει να φωτογραφίζεται σε σχέση με λοιπά "σταθερά"
σημεία του κτηριακού κελύφους της κατασκευής και οι φωτογραφίες (as built), θα επισυνάπτονται
στον Φάκελο Μητρώου του Έργου.

5.4. Φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου αποχέτευσης δικτύου (κατασκευή επί τόπου)
5.4.1

Γενικά

Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευάζονται ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται τόσο για
την κατασκευή οπτοπλινθοδομών (βλπ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00), όσο και σκυροδετήσεων με ελαφρύ
οπλισμό ανάλογα με τον τύπο τους.
Τα φρεάτια θα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να αποκλείεται η ανεξέλεγκτη είσοδος νερού μέσα σ' αυτά,
είτε από την επιφάνεια είτε από άλλη πλευρά.
Η διέλευση οιασδήποτε άλλης σωλήνωσης πλην της αποχέτευσης (σωληνώσεις νερού, αερίων, πετρελαίου
ή καλωδιώσεων) μέσα από τα φρεάτια αυτά ή τα τοιχώματά τους απαγορεύεται ρητώς.
5.4.2

Τρόπος κατασκευής

Τα τοιχώματα των φρεατίων κατασκευάζονται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα των C12/16, πάχους
τουλάχιστον 12 cm. Τα φρεάτια μέχρι 1,00 m μπορούν να κατασκευαστούν και από οπτοπλινθοδομή.
Τα φρεάτια που έχουν βάθος μεγαλύτερο από 1,00 m θα συνοδεύονται και από υπολογισμό στατικής
αντοχής (πλάγιες ωθήσεις γαιών, κατακόρυφα φορτία κ.λπ.).
Σε περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένοι δακτύλιοι σκυροδέματος, αυτοί θα
συνοδεύονται από έντυπα στοιχεία του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους για
αυτή την χρήση.
Ο πυθμένας των φρεατίων θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16. Στον πυθμένα εγκιβωτίζεται ένα
κομμάτι πλαστικού σωλήνα ίδιας διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως προέκτασή της), κομμένο κατά
μήκος δύο γενετειρών διαμετρικά αντιθέτων, ώστε να διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των υγρών. Είναι
σαφές ότι ο πυθμένας των φρεατίων δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτήν του κάτω
μέρους της σωλήνωσης εξόδου.
Τέλος, ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων, είτε έχουν κατασκευασθεί από σκυρόδεμα είτε
από οπτοπλινθοδομή, θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου.
Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων, είτε με σκυροδέτηση είτε με οπτοπλινθοδομή, θα εγκιβωτίζεται στην
τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος.
Τόσο τα φρεάτια όσο και τα καλύμματα τους πρέπει να αντέχουν στα σταθερά ή κινητά φορτία που πιθανόν
να τα καταπονήσουν.
Η προσαγωγή πολλών σωληνώσεων μέσα στο αυτό φρεάτιο ανοιχτής ροής καλό είναι να αποφεύγεται.
Τα καλύμματα των φρεατίων ασφαλίζονται (από πλευράς στεγάνωσης) ώστε να αποκλείονται ανεπιθύμητες
διαρροές οσμών.
5.4.3

Καλύμματα φρεατίων

Τα επί τόπου κατασκευαζόμενα φρεάτια ανοικτής ροής θα φέρουν κάλυμμα στεγανού τύπου. Το κάλυμμα και
το πλαίσιό του θα είναι κατασκευασμένα με χύτευση υπό πίεση. Το βάρος τους, ανάλογα με τις διαστάσεις
τους, θα είναι περίπου όπως παρακάτω:
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Εξωτερικές Διαστάσεις
(cm)

Βάρος ολικό
(Kg)

15x15

1,50

20x20

2,90

25x25

5,50

25x35

6,60

30x30

7,60

30x40

9,60

35x45

12,50

40x40

14,60

40x50

16,00

50x50

22,00

50x60

24,60

60x60

29,50

60x70

38,00

70x70

50,00

Φρεάτια πτώσης δικτύου αποχέτευσης (κατασκευή επί τόπου)

5.5.1

Γενικά

Τα φρεάτια αυτά πρέπει να κατασκευάζονται με όμοιο τρόπο όπως και τα αντίστοιχα φρεάτια της
παραγράφου 5.4, έτσι ώστε η ροή εντός των σωληνώσεων να μην παρουσιάζει μεγάλη ταχύτητα.
Χρησιμοποιούνται στην Εγκατάσταση Αποχέτευσης για την γεφύρωση σημείων που έχουν μεγάλη διαφορά
στάθμης (όταν η νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία έχει κλίση μεγαλύτερη από 1:20).

6. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματουμένων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.)
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις και τα καλύμματα.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης φρεατίων ανοικτής ροής
Τα φρεάτια και τα καλύμματά τους, που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διαβρώσεις,
δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των φρεατίων.
Εάν διαπιστωθεί η χρήση γύψου, θα δίδεται εντολή αφαίρεσής του και νέας πάκτωσης με τσιμεντοειδή και
στεγάνωσης με ασφαλτικά ή σιλικονούχα υλικά.

9
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6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα από άποψη διαστάσεων είδη και εξαρτήματα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7. Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος
7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
x Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
x Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
x Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8. Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τα φρεάτια δικτύων
αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής), επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Τα
φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής) θα επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση
ή τοποθέτησή τους.
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
φρεατίων δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, (π.χ. καλύμματα) και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης ορύγματος, φωλεάς ή αύλακος κ.λπ. κατά την περίπτωση που απαιτείται από
την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφθεί
κατά την εργασία τοποθέτησης των φρεατίων.

x

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκμηρωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.

11
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2412/86

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02

Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without
manholes --- Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης
κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00

Clay bricks masonry -- Τοίχοι από οπτόπλινθους.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or withou
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντ
φρεατίου
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-05-02
«Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων
αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου»
βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-04-05-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-04-05-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανο
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελλην
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σ
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσ
κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις τάπες καθα
φρεατίων κλειστής ροής σε μια εγκατάσταση αποχέτευσης. Τοποθετούνται για τον έλεγχο
πλαστικών σωληνώσεων εντός και εκτός των κτηριακών συγκροτημάτων. Σε αυτές ενσωματών
σχήματος ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, καθώς και τα απαιτούμενα υλικά σύνδεσης, στερέωση

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δ
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παρ
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτώ
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσ
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστ
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέ
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις
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Μη αποδεκτό υλικό είναι οποιοδήποτε είναι κατασκευασμένο ή έχει στην σύνθεσή του μόλυβδο.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα σχετικά υλικά που ενσωματώνονται σε μία εγκατάσταση αποχέτευσης είναι:
x

Ειδικά τεμάχια, τάπες, καμπύλες, ανοικτές γωνίες (135Ο), ημιταύ κ.λπ. που χρησιμο
την διαμόρφωση σημείων ελέγχου της εγκατάστασης αποχέτευσης και εξασ
προϋποθέσεις σωστής και στεγανής (αεροστεγούς και υδατοστεγούς) σύνδεσης.

x

Φρεάτια "κλειστής" ροής.

x

Καλύμματα φρεατίων κλειστής ροής.

4.2. Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσ
αποφυγή κακώσεων, που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναμία ροής υγρών μέσω των φρ
Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον ο
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότ
προκαλούσε, ομοίως, κακώσεις στα ως άνω υλικά. Μέχρι την τοποθέτησή τους θα φυλάσσο
που θα τα εξασφαλίζει από βλαπτικούς παράγοντες.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικ
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης σημείων ελέγχου
Τα σημεία επίσκεψης-ελέγχου δικτύου αποχέτευσης με τάπες, τοποθετούμενες εντός ή εκτό
φρεατίων, χρησιμοποιούνται σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων εντός ή εκτός κτηρίο
Όταν η τάπα καθαρισμού τοποθετηθεί εντός φρεατίου, τότε το κάλυμμα του φρεατίου θα πρέπ
κατάλληλη αντοχή, αναλόγως της χρήσης του χώρου στο δάπεδο του οποίου τοποθετούνται τα
Επίσης, η τάπα καθαρισμού, εφ' όσον τοποθετείται σε δάπεδο, μπορεί να προσεγγιστ
κατάλληλης οπής με κάλυμμα.
Η εγκατάσταση των σημείων επίσκεψης-ελέγχου θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικέ
Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ 2412/86). Επιπλέον θα εξασφαλίζονται και τα εξής:
x

Οι εργασίες της εγκατάστασης των σημείων επίσκεψης - ελέγχου αποχέτευσης θα ε
επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, για να διασφαλίζεται η
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

x

Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την διαμόρφωση του σημείου επίσκεψης και ελέγ
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Τα σημεία ελέγχου δικτύου αποχέτευσης με τις τάπες καθαρισμού θα τοποθετούνται με τέτοιο τ
απορροή των προς αποχέτευση υγρών και των στερεών που μεταφέρονται μέσω του ελεγχομ
να γίνεται απρόσκοπτα και να αποκλείεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών υλών στα δίκτυα α
Οι διαστάσεις των οπών που καλύπτονται με τάπες καθαρισμού θα είναι τέτοιες ώστε να εξα
δυνατότητα εισόδου κατάλληλων εργαλείων για τον καθαρισμό της σωλήνωσης.

5.3. Σημεία επίσκεψης - ελέγχου δικτύου αποχέτευσης
5.3.1

Γενικά

Τα σημεία ελέγχου προβλέπονται από την Μελέτη του Έργου και βρίσκονται σε θέσεις τέτ
ανάντη της ροής), ούτως ώστε όλα τα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης να μπορούν να ελεγχ
καθαριστούν μέσω των σημείων αυτών.
5.3.2

Ειδικά

Παρακάτω δίδονται μερικά ενδεικτικά παραδείγματα
τοποθέτησης επί του δικτύου, ώστε να γίνει κατανοητός ο
τρόπος τοποθέτησης και εγκατάστασης.
Σημείο ελέγχου, κατακόρυφης στήλης (A)
Η τάπα καθαρισμού τοποθετείται σε ημιταύ, προ της
εισόδου στο δάπεδο, κατά την κάθοδο κατακόρυφης στήλης.
Αυτή η θέση του σημείου επιτρέπει τον έλεγχο της
διακλάδωσης, σε περιπτώσεις που είναι δεδομένη η
αδυναμία τοποθέτησης σημείου ελέγχου στον οριζόντιο
αγωγό του δικτύου.
Το προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης από την στάθμη του
τελικού δαπέδου είναι περίπου 0,50 m.
Η διεύθυνση της τάπας μπορεί να είναι η οποιαδήποτε
εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του χώρου στον οποίο βρίσκεται,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες στροφής των
"εργαλείων" καθαρισμού είναι πολλές και καθ' όλες τις
κατευθύνσεις.

Σχ.1-Σημείο ελέγχου, κατακόρυφ

Κατά τα λοιπά, η διαμόρφωση της σωλήνωσης είναι σαφής
και αποτυπώνεται πλήρως στην διάταξη του σχήματος 1 (Σχ.1).
Σημείο ελέγχου, κατακόρυφης στήλης (B)
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Η τάπα καθαρισμού τοποθετείται σε επέκταση του οριζόντιου τμήματος του δικτύου (ανάντη τ
βρίσκεται εντός φρεατίου ή εντός κατάλληλης κυλινδρικής διαμόρφωσης με κάλυμμα.
Το βάθος οριζοντίωσης του δικτύου δεν είναι αποτελεί κρίσιμο μέγεθος, δεδομένου ότι η τάπα
μπορεί να τοποθετηθεί σε προσβάσιμο βάθος (προτεινόμενο μέγιστο βάθος τοποθέτησης 0
σύνδεσή της με την αντίστοιχη διακλάδωση μπορεί να γίνεται μέσω παράλληλου τμήματος
αγωγού.
Στις περιπτώσεις των προκατασκευασμένων φρεατίων από σκληρό πλαστικό (PVC),
πιστοποίηση για την χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και αντίστοιχη πιστοποίηση γ
του καλύμματός τους. Ομοίως, στις περιπτώσεις κατασκευής φρεατίου για την τοποθέτησ
καθαρισμού, το κάλυμμα του φρεατίου θα είναι πιστοποιημένης αντοχής.
Σημείο ελέγχου, διακλάδωσης εντός δαπέδου
Σημείο
ελέγχου
μπορεί
να
εγκατασταθεί
σε
οποιαδήποτε
διακλάδωση εντός του δαπέδου και
δεν είναι απαραίτητο να έχει την ίδια
διατομή
με
την
ελεγχόμενη
σωλήνωση.
Βασική προϋπόθεση είναι να δίνει τη
δυνατότητα καθαρισμού όλων των
σημείων όπου είναι πιθανόν να
εμφανιστεί έμφραξη της σωλήνωσης.
Το βάθος του φρεατίου "κλειστής"
ροής
που περιέχει
την
τάπα
καθαρισμού είναι πάντοτε μικρό. Η
τάπα καθαρισμού συνδέεται μέσω
τμήματος σωλήνα με το ελεγχόμενο
σημείο του δικτύου.

Σχ.4 - Σημείο ελέγχου, διακλάδωσης εντός δαπ

Σημείο ελέγχου, κατακόρυφου ή οριζόντιου αγωγού
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Σημεία ελέγχου τοποθετούνται σε κατακόρυφους ή οριζόντιους αγωγούς, ανεξαρτήτως απαίτησης ελέγχου
διακλάδωσης. Στα σχήματα Σχ.5 και Σχ.6 δίδεται ενδεικτικά η εγκατάσταση τέτοιων σημείων ελέγχου.
5.3.3

Τρόπος τοποθέτησης προκατασκευασμένων φρεατίων "κλειστής" ροής

Τα φρεάτια κλειστής ροής, όπως προαναφέρθηκε, περιέχουν την τάπα καθαρισμού και για την κατασκευή
τους ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τα φρεάτια ανοικτής ροής (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01). Τα
προκατασκευασμένα φρεάτια εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Για να εγκατασταθούν τα προκατασκευασμένα
φρεάτια θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

5.3.4

x

Θα κατασκευαστεί όρυγμα κατά 15-20 cm μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες διαστάσεις μήκους πλάτους του φρεατίου και κατά 10 cm μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος του φρεατίου.

x

Θα γίνει η προσαρμογή μήκους των αγωγών που θα εξυπηρετεί και θα συγκολληθούν (εφ' όσον
απαιτείται) στα σωληνοστόμια - υποδοχές του.

x

Θα γίνει η στήριξη του προκατασκευασμένου φρεατίου με μικρά χαλύβδινα στηρίγματα που θα το
συγκρατούν στην προβλεπόμενη θέση, έτσι ώστε να μην μετακινηθεί κατά την φάση της
σκυροδέτησης. Δίδεται προσοχή στην ευθυγράμμισή του (αλφάδιασμα) σε σχέση με την επιφάνεια
του τελικού δαπέδου του χώρου όπου βρίσκεται.

x

Θα καλυφθεί με το κάλυμμά του ώστε να μην εισχωρήσουν στο εσωτερικό του ξένα σώματα
(χώματα, σκύρα, σκυρόδεμα κ.λπ.).

x

Θα σκυροδετηθεί όλο το κενό γύρω από το φρεάτιο, καλύπτοντας μέρος των σωληνώσεων που
συμβάλλουν σε αυτό.

Τρόπος κατασκευής επί τόπου φρεατίων "κλειστής ροής"

Τα φρεάτια αυτά θα κατασκευάζονται ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται τόσο για
την κατασκευή οπτοπλινθοδομών (βλπ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00) όσο και σκυροδετήσεων με ελαφρύ
οπλισμό, ανάλογα με τον τύπο τους.
Τα φρεάτια θα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να αποκλείεται η ανεξέλεγκτη είσοδος νερού μέσα σ' αυτά,
είτε από την επιφάνεια είτε από άλλη πλευρά.
Η διέλευση οιασδήποτε άλλης σωλήνωσης πλην της αποχέτευσης (σωληνώσεις νερού, αερίων, πετρελαίου
ή καλωδιώσεων) μέσα από τα φρεάτια αυτά ή τα τοιχώματά τους απαγορεύεται ρητώς.
Τα τοιχώματα των φρεατίων κατασκευάζονται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα των C12/16, πάχους
τουλάχιστον 12 cm ή από οπτοπλινθοδομή.
Ο πυθμένας των φρεατίων θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16. Ο πυθμένας και οι πλευρικές
επιφάνειες των φρεατίων (είτε είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα είτε από οπτοπλινθοδομή) θα
επιχρισθούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου.
Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων, είτε με σκυροδέτηση είτε με οπτοπλινθοδομή, θα εγκιβωτίζεται στην
τελική επιφάνεια του στομίου το πλαίσιο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος.
Τόσο τα φρεάτια, όσο και τα καλύμματά τους, πρέπει να αντέχουν στα σταθερά ή κινητά φορτία που πιθανόν
να τα καταπονήσουν.
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Καλύμματα φρεατίων

Τα επί τόπου κατασκευαζόμενα φρεάτια ανοικτής ροής θα φέρουν κάλυμμα στεγανού τύπου, το οποίο μαζί
με το πλαίσιό του θα είναι κατασκευασμένο με χύτευση υπό πίεση

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματουμένων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.)
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας στις συνδέσεις και τα καλύμματα.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης φρεατίων “κλειστής” ροής
Τα φρεάτια και τα καλύμματά τους, που εμφανίζουν κακώσεις, τραυματισμούς, ρηγματώσεις ή διαβρώσεις,
δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των εξής:
x

Τραυματισμών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις τοποθέτησης των φρεατίων.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης του φρεατίου και άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

x

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των δικτύων και των φρεατίων.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με τσιμεντοειδή και
στεγάνωσης με ασφαλτικά, ή σιλικονούχα υλικά.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα μεγέθη, είδη και εξαρτήματα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/ και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

10

x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).
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7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8.

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τα φρεάτια “κλειστής” ροής,
επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Τα φρεάτια “κλειστής” ροής θα επιμετρώνται μετά
την πλήρη διαμόρφωση ή τοποθέτησή τους. Οι τάπες καθαρισμού δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως,
αποτελώντας τμήμα της πλαστικής σωλήνωσης αποχέτευσης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
φρεατίων δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, (π.χ. καλύμματα) και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Οι εργασίες διάνοιξης ορύγματος, φωλεάς ή αύλακος κ.λπ. κατά την περίπτωση που απαιτείται από
την Τεχνική Περιγραφή του Έργου.

x

Οι εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφτεί
κατά την εργασία τοποθέτησης των φρεατίων.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2412/86

Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01

Outdoor manholes of building sewerage systems -- Φρεάτια δικτύων
αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής).

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00

Clay bricks masonry -- Τοίχοι από οπτόπλινθους.

______________
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-01-01
«Πυροσβεστικές φωλεές» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ)
που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης
Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-01-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-05-01-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πυροσβεστικές φωλεές

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλεών, με τον πλήρη εξοπλισμό τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 671.01

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid
hose -- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους
σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα.

ΕΛΟΤ EN 671.02

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2 : Hose systems with layflat hose -- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους
σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές με επίπεδους σωλήνες.

ΕΛΟΤ EN 671.03

Fixed fire fighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose
reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose -- Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με σωλήνες - Μέρος 3: Συντήρηση
τυλικτήρων σωλήνων με ημιάκαμπτο σωλήνα και συστημάτων σωλήνων με
επίπεδο σωλήνα.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών - Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.
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Απαιτήσεις εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλεών

4.1 Πυροσβεστικές φωλεές - Εξοπλισμός
Οι πυροσβεστικές φωλεές θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων π.φ. και εξοπλισμού προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα
υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τις πυροσβεστικές φωλεές και τον λοιπά
εξοπλισμό, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των
ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής πυροσβεστικών φωλεών και εξοπλισμού.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.2 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την τοποθέτηση του ερμαρίου και την εγκατάσταση των υδραυλικών
στοιχείων της πυροσβεστικής φωλεάς είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, αποδεικνυόμενη από
Πιστοποιούμενη Εμπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

4.3 Γενικές απαιτήσεις
Η πυροσβεστική φωλεά θα περιλαμβάνει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη, τα εξής:
- Μεταλλικό ερμάριο με θύρα επίσης μεταλλική, κατάλληλη για εντοιχισμένη ή επίτοιχη εγκατάσταση
ανάλογα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη.
- Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ψυχρής ελάσεως (DΚP), πάχους 1,5 mm.
Το πλαίσιο του ερμαρίου στο οποίο θα στηρίζεται η πόρτα, όπως και οι πλευρικές ενισχύσεις της
πόρτας, θα επιτυγχάνονται με διπλό στραντζάρισμα της λαμαρίνας. Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι
στο ίδιο επίπεδο με το πλαίσιο του ερμαρίου.
- Η πόρτα θα φέρει δύο βαρέως τύπου κρυφούς μεντεσέδες, που συγκολλούνται στο εσωτερικό των
πλαισίων ερμαρίου - πόρτας, ώστε η πόρτα να εφαρμόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο. Θα φέρει
επίσης χειρολαβή κατασκευασμένη από ανοδειωμένο αλουμίνιο.
- Το ερμάριο θα καθαρισθεί και θα βαφεί εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωριακό χρώμα σύμφωνα
με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00.
- Αποφρακτική δικλείδα με κεκλιμένη έδρα και επιστόμιο χειρισμού εγκεκριμένου τύπου από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία διαμέτρου 2”, πίεσης δοκιμής 15 atm, με ταχυσύνδεσμο Φ 1 ¾΄΄ από
αλουμίνιο ή ορείχαλκο (κορμός με ημισύνδεσμο STORZ).
- Εύκαμπτο καννάβινο σωλήνα (μάνικα) Φ 1 ¾΄΄ (45 mm) επενδεδυμένο εσωτερικά με ελαστικό
πάχους τουλάχιστον 1 mm (TREVIRA) και μήκους 20 m. Ο σωλήνας θα φέρει και στα δύο άκρα
ταχυσυνδέσμους STORZ από ορείχαλκο ή αλουμίνιο Φ1 ¾΄΄.
- Διπλωτήρα ή τυλικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής κατασκευής για να δέχεται διπλωμένο ή
τυλιγμένο τον εύκαμπτο σωλήνα.
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- Αυλό (ακροφύσιο) ορειχάλκινο ή αλουμίνιου, με ρυθμιζόμενη διάμετρο οπής εξόδου, με δυνατότητα
δέσμης και νέφους, βαρέως τύπου, ικανότητας 380 L/min υπό πίεση 4-6 atm, ο οποίος θα φέρει στο
άκρο ταχυσύνδεσμο STORZ από ορείχαλκο ή αλουμίνιο Φ 1 ¾΄΄. Σε περίπτωση κινδύνου θα πρέπει
να μπορεί να διακοπεί πλήρως η ροή του νερού, με μία κίνηση του χειριστή.

5

Μέθοδος εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλεών

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυματισμό στο ερμάριο και στον εξοπλισμό της
φωλεάς, ή αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε
άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα, που θα προκαλούσε ομοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά. Επίσης,
ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης, που θα τους
προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.2 Μέθοδος εγκατάστασης – Γενικά
- Στην εγκατάσταση του πυροσβεστικού ερμαρίου περιλαμβάνεται η τυχόν διάνοιξη οπής σε
οποιαδήποτε μη φέρουσα δομική κατασκευή, η αποκατάσταση των τυχόν ζημιών (μερεμέτια), καθώς
και η τοποθέτηση του πυροσβεστικού ερμαρίου. Απαγορεύεται ρητώς ο τραυματισμός του φέροντος
οργανισμού του κτηρίου, εάν όμως συμβεί θα δίδεται εντολή άμεσης αποκατάστασης των ζημιών
σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τέλος, εάν διαπιστωθεί ότι έχει
χρησιμοποιηθεί γύψος για την στερέωση, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης αυτού και νέας στερέωσης με
τσιμεντοειδή υλικά.
- Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών φωλεών θα γίνεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται το
ευχερές άνοιγμα της πόρτας και η απρόσκοπτη εκτύλιξη του πυροσβεστικού σωλήνα.

6

Έλεγχοι

6.1 Οπτικός έλεγχος
Οπτικός έλεγχος θα διενεργείται για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου υλικού.
Ενσωματούμενα υλικά ή εξοπλισμός που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

6.2 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση των πυροσβεστικών φωλεών θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής,
ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί στα προβλεπόμενα σημεία.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (κίνδυνος τραυματισμού).
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχια (τεμ) των πυροσβεστικών φωλεών, που κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
πυροσβεστικών φωλεών.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών.

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών.

ΠΔ. 71/88

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων.

ΦΕΚ 20/Β/1981

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 3ης Πυροσβεστικής Διάταξης.

Τροπ.Πυρ.Διατ.3/81
(ΦΕΚ 717/Β/95)

Πυροπροστασία αιθουσών.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-06-01
«Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και
διοξειδίου του άνθρακα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η
ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-06-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-05-06-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του
άνθρακα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή περιγράφει τα πλέον γνωστά και διαδεδομένα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
που είναι οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 3.03

Portable fire extinguishers - Construction, resistance to pressure,
mechanical tests -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Κατασκευή, αντοχή στη
πίεση, μηχανικές δοκιμές.

ΕΛΟΤ EN 3.06

Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of
conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to
part 5 -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 6: Προβλέψεις για την
επιβεβαίωση συμμόρφωσης των φορητών πυροσβεστήρων σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 3 μέρος 1 μέχρι το μέρος 5.

ΕΛΟΤ EN 3.07

Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance
requirements and test methods -- Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 7:
Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3.09

Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for
pressure resistance of CO2 extinguishers -- Φορητοί πυροσβεστήρες Μέρος 9: Πρόσθετες απαιτήσεις στο ΕΝ 3-7 για αντοχή σε πίεση
πυροσβεστήρων CO2.

ΕΛΟΤ EN 615

Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other
than class D powders) -- Πυροπροστασία - Μέσα πυρόσβεσης Προδιαγραφές κόνεων (διάφορες από την κατηγορία κόνεων D).

ΕΛΟΤ EN 1866.01

Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test
methods -- Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 1 : Χαρακτηριστικά,
απόδοση και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ 953

Φορητοί πυροσβεστήρες - Διοξείδιο του άνθρακα.

ΕΛΟΤ 1279

Fire protection - Fire extinguishing media - Powder -- Πυροπροστασία Μέσα πυρόσβεσης – Σκόνες.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών - Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως & διοξειδίου του άνθρακα
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως & διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα προέρχονται από
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα
του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους πυροσβεστήρες, από τα οποία θα
προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο
τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής πυροσβεστήρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.2 Γενικές απαιτήσεις
Σε κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα παρακάτω, σε πινακίδα ή τυπωμένα
πάνω στο σώμα του:
- Υλικό.
- Ποσότητα.
- Κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλος: Α (γενικά στερεά υλικά), Β (υγρά καύσιμα), C
(αέρια καύσιμα), Ε (ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις υπό τάση).
- Οδηγίες λειτουργίας και αναγομώσεως στα Ελληνικά.
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- Κατασβεστική ικανότητα.
- Λοιπά στοιχεία, όπως κατασκευαστής, έτος κατασκευής κ.λπ.
Κάθε φιάλη θα είναι ερυθρού χρώματος.

4.3 Ειδικές απαιτήσεις – Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα περιέχουν σαν κατασβεστικό μέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα υψηλής
κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά για στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων
και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Ως προωθητικό μέσο χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε αέρια κατάσταση εντός χαλύβδινου
φιαλιδίου.
Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση μικρών πυρκαγιών A, B, C, E.
Kάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο που θα είναι κατασκευασμένο από
χαλυβδοελάσματα, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με χειρολαβή για την μεταφορά και με βαλβίδα
τύπου σκανδάλης.
Στο επάνω μέρος ο πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια στο κλείστρο με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης,
μανόμετρο και στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση.
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πίεση λειτουργίας στους 20οC

10 bar

Δραστικό μήκος εκτόξευσης

5m – 6m

4.4 Ειδικές απαιτήσεις – Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
Περιέχουν σαν κατασβεστικό υλικό υγρό διοξείδιο του άνθρακα CΟ2.
Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση μικρών πυρκαγιών, κατηγορίας B, C, E και σε
χώρους που δεν πρέπει να παραμείνουν κατάλοιπα μετά την κατάσβεση. Ενεργοποιούνται με το απλό
σφίξιμο του μοχλού ενεργοποίησης που φέρει η κεφαλή του πυροσβεστήρα.
Οι φορητοί πυροσβεστήρες CΟ2 θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ της παρ. 2 κατά
τρόπο τέτοιον ώστε να γίνεται εύκολα η αποσυναρμολόγηση και η αναγόμωσή τους. Θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής.
Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν εύκαμπτο σωλήνα που θα καταλήγει σε χοάνη εκτόξευσης του κατασβεστικού
μέσου.
Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση λειτουργίας 250 atm και πίεση θραύσης 750 atm).
Η χοάνη θα είναι πεπλατυσμένη και θα κατασκευάζεται από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτραγωγό υλικό.
Το κλείστρο θα είναι πιεστικό για τους πυροσβεστήρες μικρής περιεκτικότητας.
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Η χειρολαβή με το μοχλό ενεργοποίησης θα επιτρέπουν την ελεγχόμενη εκτόξευση του CO2.
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστηριστικά:
Πίεση λειτουργίας στους 20ΟC

56 bar

Δραστικό μήκος εκτόξευσης

2,1 m

Χρόνος συνεχούς εκτόξευσης

21 s

4.5 Μέθοδος τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων
4.6 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση τον τραυματισμό τους ή την αδυναμία στήριξής
τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο
αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής
οικοδομική δραστηριότητα, που θα προκαλούσε ομοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά. Επίσης, ο χώρος
απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν
διαβρώσεις και φθορές.

4.7 Μέθοδος τοποθέτησης – Γενικά
Η τοποθέτηση των Φορητών Πυροσβεστήρων θα γίνει μετά το τέλος όλων των οικοδομικών και λοιπών
εργασιών, έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά τους και να μην υποστούν κακώσεις.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται η επίτοιχη στήριξη των Πυροσβεστήρων, θα ακολουθούνται οι οδηγίες του
Κατασκευαστή για την τοποθέτηση των στηριγμάτων.

5

Έλεγχοι

5.1 Οπτικός έλεγχος
Οπτικός έλεγχος θα διενεργείται για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου υλικού.
Ελαττωματικά ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

5.2 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Οι θέσεις των Φορητών Πυροσβεστήρων θα ελέγχονται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης της
ενεργητικής πυροπροστασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με αυτά.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (κίνδυνος τραυματισμού).
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7.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχια (τεμ) των φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που τοποθετήθησαν σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
φορητών πυροσβεστήρων.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχου.
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Βιβλιογραφία
ΚΥΑ 618/43/2005
(ΦΕΚ 52/Β/2005)

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης,
επανελέγχου και αναγόμωσης.

ΚΥΑ 17230/671/2005
(ΦΕΚ 1218/Β/2005)

Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43/2005.

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Dry powder automatic fire extinguishers
Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-07-01
«Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-07-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-05-07-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή περιγράφει τους αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, οι οποίοι
τοποθετούνται για τοπική προστασία περιορισμένων χώρων (π.χ. λεβητοστάσια κ.λπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 615

Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other
than class D powders) -- Πυροπροστασία - Μέσα πυρόσβεσης - Προδιαγραφές
κόνεων (διάφορες από την κατηγορία κόνεων D).

ΕΛΟΤ 1279

Fire protection - Fire extinguishing media - Powder -- Πυροπροστασία - Μέσα
πυρόσβεσης – Σκόνες.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

EΛOT EN 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.
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Απαιτήσεις – Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

4.1 Γενικές απαιτήσεις
Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα
του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους πυροσβεστήρες, από τα οποία θα
προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο
τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής πυροσβεστήρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.2 Ειδικές απαιτήσεις
Κάθε Αυτοδιεγειρόμενος Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως απαιτείται να έχει:
- Ξηρά σκόνη μέσα σε δοχείο από χαλυβδόφυλλο, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ της παρ. 2,
δοκιμασμένο σε πίεση 25 atm. Η σκόνη θα είναι πολλαπλής χρήσης κατάλληλη για φωτιές
κατηγορίας B, C, E & D.
Κάθε δοχείο θα φέρει:
- Στόμιο στο οποίο θα είναι προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού (Sprinkler), η οποία θα
ενεργοποιείται με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή “τηκόμενο”, γρήγορης αντίδρασης, απλής
μορφής που δεν απαιτεί καμία συντήρηση. Η κεφαλή θα ενεργοποιείται στην “συνήθη” (ORDINARY)
περιοχή θερμοκρασιών, δηλαδή 570 ΟC έως 770 ΟC.
- Φιάλη προωθητικού αερίου, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή αζώτου (N), προσαρμοσμένη εξωτερικά
πάνω στο δοχείο ξηράς σκόνης.
- Το δοχείο του προωθητικού μέσου θα έχει δοκιμασθεί σε πίεση 250 bar και θα έχει προσαρμοσμένη
ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης και όργανο ένδειξης πιέσεως (μανόμετρο) ή δείκτη. Η κεφαλή θα
συνδέεται με σωλήνα έγχυσης του προωθητικού αερίου μέσα στο δοχείο ξηράς σκόνης. Η φιάλη του
προωθητικού μέσου θα είναι επαρκής για την χρησιμοποίηση του συνολικού όγκου της ξηράς
σκόνης.
- Βάση για την ανάρτησή του από την οροφή του χώρου και πρόβλεψη ρυθμιζόμενου μήκους ράβδων
(ντίζες) σε περίπτωση που το ελεγχόμενο σημείο βρίσκεται χαμηλά (π.χ. καυστήρας πετρελαίου).
- Πινακίδα με τα στοιχεία του πυροσβεστήρα.
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Μέθοδος τοποθέτησης αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες θα παραμένουν συσκευασμένοι στο εργοτάξιο προς αποφυγή
παραμορφώσεων που θα προκαλούσαν αδυναμία στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους
στο εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη
εντεταλμένων προσώπων, ούτε εκτέλεση οικοδομικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει
κακώσεις. Επίσης ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να προστατεύει τους πυροσβεστήρες έναντι διαβρώσεων.

5.2 Μέθοδος τοποθέτησης
Θα πρέπει η τοποθέτηση των αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων να γίνει μετά το τέλος κυρίως των
οικοδομικών εργασιών, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης των χαρακτηριστικών τους.
Οι πυροσβεστήρες θα αναρτώνται ακριβώς επάνω (όπου είναι αυτό εφικτό) ή πολύ κοντά στο επικίνδυνο
σημείο. Όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 57-77 ΟC θα ενεργοποιείται η κεφαλή καταιονισμού και θα αρχίσει
να εκτοξεύεται η γόμωση.

6

Έλεγχοι

6.1 Οπτικός έλεγχος
Οπτικός έλεγχος θα διενεργείται για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου υλικού.
Ελαττωματικά ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

6.2 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Οι θέσεις των αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων θα ελέγχονται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με αυτήν.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (κίνδυνος τραυματισμού).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό.
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχια (τεμ) των αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων ξηράς
κόνεως, που εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών.

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχου.
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Βιβλιογραφία
ΚΥΑ 618/43/2005
(ΦΕΚ 52/Β/2005)

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης,
επανελέγχου και αναγόμωσης.

ΚΥΑ 17230/671/2005
(ΦΕΚ 1218/Β/2005)

Τροποποίηση της ΚΥΑ 618/43/2005.

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
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Fire stations (closets)
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-08-00
«Πυροσβεστικοί σταθμοί» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-05-08-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150104-05-08-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πυροσβεστικοί σταθμοί

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή περιγράφει την εγκατάσταση πυροσβεστικών σταθμών, με τον εξοπλισμό που
απαιτείται από την πυροσβεστική υπηρεσία.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών
- Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις – Πυροσβεστικοί σταθμοί

4.1 Γενικές απαιτήσεις
Οι πυροσβεστικοί σταθμοί θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5

32310

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Για την αποδοχή των προτεινόμενων πυροσβεστικών σταθμών ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα
φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λπ. για τους πυροσβεστικούς σταθμούς, από τα οποία
θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ.
εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).
- Πρωτόκολλα παραλαβής πυροσβεστικών σταθμών.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.2 Ειδικές απαιτήσεις
Ο Πυροσβεστικός Σταθμός αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα
ψυχρής εξελάσεως (DKP), πάχους ≥ 1,5 mm, κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισμένη εγκατάσταση.
Το πλαίσιο του ερμαρίου στο οποίο θα στηρίζεται η πόρτα, όπως και οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας, θα
επιτυγχάνονται με διπλό στραντζάρισμα της λαμαρίνας. Το πλαίσιο της πόρτας θα είναι στο ίδιο επίπεδο με
το πλαίσιο του ερμαρίου.
Η πόρτα θα φέρει δύο ισχυρούς μεντεσέδες που συγκολλούνται στο εσωτερικό των πλαισίων ερμαρίουπόρτας, ώστε η πόρτα να εφαρμόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο του ερμαρίου. Θα φέρει επίσης χειρολαβή
κατασκευασμένη από ανοδειωμένο αλουμίνιο.
Το ερμάριο αφού καθαρισθεί με μεταβολή κατηγορίας Sa 2 1/2, θα βαφεί εσωτερικά και εξωτερικά με
αντισκωριακό αστάρι και με δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής κόκκινου χρώματος (βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0310-03-.00).
Ο Πυροσβεστικός Σταθμός θα περιλαμβάνει εργαλεία και ειδικά μέσα για την αντιμετώπιση των αναγκών
που θα παρουσιασθούν κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς μέχρι την άφιξη των πυροσβεστών.
Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί διακρίνονται σε “τύπου Α” και “τύπου Β”.
Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί “τύπου Α” θα περιέχουν:
- Έναν (1) λοστό διάρρηξης.
- Έναν (1) πέλεκυ μεγάλο.
- Ένα (1) φτυάρι.
- Μία (1) αξίνα.
- Ένα (1) σκεπάρνι.
- Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη).
- Δύο (2) φανούς χειρός.
Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί “τύπου Β” θα περιέχουν επί πλέον:
- Μία (1) αναπνευστική συσκευή.
- Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο.
- Δύο (2) κράνη προστατευτικά.
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Μέθοδος τοποθέτησης πυροσβεστικών σταθμών

5.1 Μεταφορά και απόθεση των υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν τραυματισμό στο ερμάριο ή αδυναμία στήριξής του στα
οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεση του ερμαρίου και του εξοπλισμού στο εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε
άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα που θα προκαλούσε φθορές στα ως άνω υλικά. Επίσης, ο χώρος
απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν
διαβρώσεις και φθορές.

5.2 Μέθοδος τοποθέτησης
Στην εγκατάσταση του πυροσβεστικού σταθμού περιλαμβάνεται η τυχόν διάνοιξη οπής (για εντοιχισμένη
τοποθέτηση) σε οποιαδήποτε μη φέρουσα δομική κατασκευή, η αποκατάσταση των τυχόν ζημιών
(μερεμέτια), καθώς και η τοποθέτηση του πυροσβεστικού ερμαρίου. Απαγορεύεται ρητώς ο τραυματισμός
του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, εάν όμως συμβεί θα δίνεται εντολή άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τέλος, εάν διαπιστωθεί ότι έχει
χρησιμοποιηθεί γύψος για την στερέωση, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης αυτού και νέας στερέωσης με
τσιμεντοειδή υλικά.
Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών σταθμών θα γίνεται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται το
ευχερές άνοιγμα της πόρτας.

6

Έλεγχοι

6.1 Οπτικός έλεγχος
Οπτικός έλεγχος θα διενεργείται για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου υλικού.
Ελαττωματικά ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

6.2 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (κίνδυνος τραυματισμού).
- Χανδρώσεις (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΤΕΚ ΤΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχια (τεμ) των πυροσβεστικών σταθμών, που εγκαταστάθηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
πυροσβεστικών σταθμών.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.
 Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Φθορά και απομείωση των υλικών.

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχου.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών.

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Airducts of metallic sheets
Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-07-01-01
«Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-07-01-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-07-01-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή και τοποθέτηση
αεραγωγών από μεταλλικά φύλλα για την διαμόρφωση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1505

Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular
cross section - Dimensions -- Αερισμός κτηρίων - Αεραγωγοί από μεταλλικά
φύλλα και εξαρτήματα ορθογωνικής διατομής - Διαστάσεις.

ΕΛΟΤ EN 1506

Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular crosssection - Dimensions -- Αερισμός κτηρίων - Αεραγωγοί από μεταλλικά φύλλα
και εξαρτήματα κυκλικής διατομής - Διαστάσεις.

ΕΛΟΤ EN 12237

Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet
metal ducts -- Αερισμός κτηρίων - Δίκτυο αεραγωγών - Αντοχή και στεγανότητα
κυκλικών αγωγών από μεταλλικά ελάσματα.

ΕΛΟΤ EN 1366.01

Fire resistance tests for service installation - Part 1: Ducts -- Δοκιμές
πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Αεραγωγοί.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Προδιαγραφές.
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3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα αεραγωγών είναι τα παρακάτω:
x

αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα

x

αεραγωγοί κυκλικής διατομής από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα

x

διαφράγματα ρύθμισης ροής (volume dampers) ή διαχωρισμού (split dampers):
-

πολύφυλλα

-

μιας πτέρυγας

x απομονωτικά διαφράγματα
x διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers)
x στόμια
x ειδικά τεμάχια για την προσαρμογή των αεραγωγών στην διάταξη του χώρου (καμπύλες, αλλαγή
διατομής, διακλαδώσεις κ.λπ.)
x στηρίγματα από μορφοσίδηρο.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά κατασκευής των δικτύων αεραγωγών από μεταλλικά φύλλα θα προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των Προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων, οποιωνδήποτε παραμορφώσεων και στρεβλώσεων ή/και φθορών που τους καθιστούν
ακατάλληλους για την προσαρμογή και στήριξή τους στα δομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα
γίνεται σε χώρο αποθήκευσης προστατευμένο από υγρασία, σκόνη, οικοδομικά υλικά (σοβάδες, ασβέστη,
χρώματα κ.λπ.) και λοιπούς παράγοντες που πιθανόν θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.
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Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η εγκατάσταση των αεραγωγών θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο υπό την επίβλεψη έμπειρων
τεχνικών.

5.2. Γενικές απαιτήσεις κατασκευής - εγκατάστασης δικτύων αεραγωγών με μεταλλικά
φύλλα
Οι αεραγωγοί θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/1986 και τα δεδομένα (STANDARDS)
κατασκευής αεραγωγών της A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating Refrigerating and Air - Conditioning
Engineers) και της S.M.A.C.N.A. (Sheet Metal and Air Conditioning National Association Industries των
ΗΠΑ).
Θα εφαρμόζονται επακριβώς οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των αεραγωγών που προβλέπονται από την
Μελέτη, η δε τοποθέτησή τους ως προς τα λοιπά οικοδομικά στοιχεία του κτηρίου, οι θέσεις των στομίων, η
διάταξη των στηριγμάτων και τα απαιτούμενα ανοίγματα στα οικοδομικά στοιχεία (όπου αυτό επιτρέπεται) για
την διέλευση των αεραγωγών θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.
5.2.1 Αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής (χαμηλής ταχύτητας)
Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατομής θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα. Μετά την
εκτέλεση της αναδίπλωσης για την διαμόρφωσή τους δεν θα εμφανίζεται ουδεμία αποκόλληση του
στρώματος γαλβανίσματος.
Το πάχος της λαμαρίνας, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, θα καθορίζεται από την
μεγαλύτερη διάσταση της διατομής του αεραγωγού σύμφωνα με τον πίνακα 5.1. Για την ενίσχυση της
ακαμψίας των αεραγωγών, όταν η μέγιστη διάστασή τους ξεπερνά τα 45 cm, θα στραντζάρονται χιαστί σε
όλες τις πλευρές.
Πίνακας 5.1
Μέγιστη διάσταση αεραγωγού
(mm)

Πάχος λαμαρίνας
(mm)

μέχρι 300

0,60

από 301 μέχρι 750

0,80

από 751 μέχρι 1200

1.00

από 1201 και άνω

1,25

Αεραγωγοί των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση είναι άνω του 1,50 m θα φέρουν ενισχύσεις από
σιδηρογωνίες σε όλες τις πλευρές τους.
Όλοι οι αεραγωγοί θα είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Τα αρμοκάλυπτρα (συρτάρια) που θα
χρησιμοποιούνται θα αποτελούνται από ελάσματα με πάχος μεγαλύτερο από αυτό της λαμαρίνας των
αεραγωγών. Απαγορεύονται συνδέσεις των στοιχείων των αεραγωγών με λαμαρινόβιδες. Οι συνδέσεις των
διαφόρων τεμαχίων των αεραγωγών μεταξύ τους θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
ΤΟΤΕΕ - 2423/86 ή/και τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης.
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Οι κατά μήκος συνδέσεις των ελασμάτων των αεραγωγών θα είναι διαμορφωμένες με διπλή αναδίπλωση
(διπλοθηλύκωμα). Για τις εγκάρσιες συνδέσεις και ενισχύσεις των επίπεδων τοιχωμάτων έχουν εφαρμογή τα
καθοριζόμενα στον πίνακα 5.2 (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης).
Πίνακας 5.2
Μέγιστη διάσταση

Σύνδεση

Ενίσχυση

μέχρι 0,60 m

Με συρτάρι

Καμμία

μέχρι 1,00 m

Με συρτάρι

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
30x30x3 mm σε απόσταση
1,00 m από την σύνδεση

μέχρι 1,50 m

Με φλάντζες από σιδηρογωνίες
35x35x4 mm με κοχλίες Φ1/4" με
γαλβανισμένα περικόχλια και
"γκρόβερ" ανά 15 cm.

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
35x35x4 mm σε απόσταση
1,00 m από την σύνδεση.

μέχρι 2,50 m

Με φλάντζες από σιδηρογωνίες
45x45x4 mm ανά 2,00 m.

Πλαίσιο από σιδηρογωνίες
45x45x4 mm σε απόσταση
1,00 m από την σύνδεση.

Αεραγωγοί μεγάλης πλευράς πάνω από 75 cm δεν θα κατασκευάζονται σε τμήματα μήκους άνω των 1,20 m.
Οι αεραγωγοί μικρής διατομής είναι δυνατόν να συνδέονται με φλάντζες από σιδηρογωνίες 25x25x3 mm για
να υπάρχει η δυνατότητα αποσυναρμολόγησής τους.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού της διατομής του αεραγωγού η κλίση των πλευρών δεν θα υπερβαίνει το 1:7
στις διαστολές και το 1:4 στις συστολές. Γενικά οι αυξομειώσεις διατομών θα γίνονται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην ΤΟΤΕΕ 2423/86.
Στήριξη - Ανάρτηση
Οι αεραγωγοί κατά την οριζόντια διαδρομή τους θα αναρτώνται από την οροφή με κοχλιωτές ράβδους
(ντίζες) και με εγκάρσιες σιδηρογωνίες. Οι ντίζες θα στερεώνονται στην οροφή με μεταλλικά εκτονωτικά
βύσματα. Απαγορεύεται αυστηρά η στερέωση των ελασμάτων αναρτήσεως στον χαλύβδινο οπλισμό του
σκυροδέματος. Μεταξύ αεραγωγού και σιδηρογωνιών θα παρεμβάλλονται ελαστικά παρεμβύσματα
απόσβεσης κραδασμών και προστασίας της μόνωσης (στην περίπτωση μονωμένων αεραγωγών).
Τα μεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.
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Πίνακας 5.3
Μέγιστη διάσταση
αεραγωγού

Ράβδοι
Ανάρτησης

Εγκάρσιες
Σιδηρογωνίες

Μέγιστη επιτρεπόμενη
απόσταση μεταξύ οριζόντιων
στηριγμάτων - αναρτήσεων

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

έως 400

6

30x30x3

3000

από 410 έως 1000

6

40x40x3

2500

από 1010 έως 1600

6

40x40x4

2500

από 1610 έως 2000

8

40x40x4

1800

από 2010 και πάνω

10

50x50x5

1800

Για αεραγωγούς κατακόρυφων διαδρομών η στήριξη θα γίνεται με σιδηρογωνίες 40x40x4 mm, των οποίων η
απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 2 m. Η στήριξη των αεραγωγών θα γίνεται μέσω παρεμβυσμάτων
απόσβεσης κραδασμών για την αποφυγή μεταφοράς θορύβου δια μέσου του δικτύου σε ολόκληρο το κτήριο.
Τα στηρίγματα των αεραγωγών από μορφοσίδηρο θα προστατεύονται από διάβρωση με διπλή στρώση
αντισκωριακού χρώματος (γραφιτούχου μινίου) ή αναλόγου. Η επίστρωση θα γίνεται μετά από πλήρη και
επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών και πριν από την τελική συναρμογή τους με τους αεραγωγούς, ώστε
να προστατευτεί και η επιφάνεια που επικαλύπτεται από τα ελάσματα των αεραγωγών μετά τη συναρμογή.
Επισημαίνονται επίσης τα εξής:
x

Απαγορεύεται η έμμεση στήριξη ή ανάρτηση από τους αεραγωγούς άλλων εγκαταστάσεων
(ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.) ή λοιπών οικοδομικών στοιχείων (ψευδοροφές,
ψευδοπατώματα κ.λπ.) και το αντίστροφο, δηλαδή η έμμεση στήριξη των αεραγωγών σ’ αυτά.

x

Απαγορεύεται η διάτρηση των αεραγωγών για την στήριξή τους (πέρασμα της ντίζας μέσα
από τον αεραγωγό).

Ειδικές διατάξεις
x

Στις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που προβλέπονται από την Μελέτη θα παρεμβάλλονται
διαφράγματα (dampers) ρύθμισης ή διαχωρισμού της ποσότητας του αέρα ή αποκλεισμού της
ροής (διακοπής).

x

Τα διαφράγματα πυροπροστασίας (Fire Dampers) θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
καταλληλότητας αναγνωρισμένου φορέα και θα τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται
από την Μελέτη και κατ’ ελάχιστον (ακόμη και αν δεν προβλέπονται από την Μελέτη) στις
θέσεις διέλευσης μεταξύ γειτονικών πυροδιαμερισμάτων.

x

Τα τμήματα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών θα είναι καμπύλα, με ακτίνα καμπυλότητας ίση
με την διάσταση του αεραγωγού κατά την φορά στροφής και θα φέρουν οδηγά πτερύγια
(εφαρμογή ΤΟΤΕΕ 2423/86). Όταν το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, επιτρέπεται η
κατασκευή μικρότερης ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, με την προϋπόθεση ότι θα
τοποθετηθούν οδηγά πτερύγια στροφής διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο
πάχος).
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x

Στις θέσεις που προβλέπεται δυνατότητα αποσυναρμολόγησης (π.χ. κρίσιμα σημεία
διελεύσεως από τοιχία, μπετόν κ.λπ.), τα στοιχεία των αεραγωγών θα φέρουν ζεύγος
φλαντζών από σιδηρογωνία (σύμφωνα με τα ανωτέρω) με κατάλληλο παρέμβυσμα
στεγανότητας.

x

Επιτρέπεται και η κατασκευή κυλινδρικών αεραγωγών χαμηλής ταχύτητας, ισοδύναμης
διατομής με τους ορθογώνιους.

Συνιστάται οι αγωγοί να φέρουν αυτοκόλλητες πινακίδες ενδείξεως της λειτουργίας (προσαγωγής απαγωγής) και της φοράς ροής του αέρα.
5.2.2 Αεραγωγοί κυκλικής διατομής (υψηλής ταχύτητας)
Οι αεραγωγοί κυκλικής διατομής (υψηλής ταχύτητας) θα είναι εργοστασιακής προέλευσης, ελικοειδούς
ραφής, από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα πάχους σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 5.4 (εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στην Μελέτη).
Πίνακας 5.4
Διάμετρος αεραγωγού
(mm)

Πάχος ελάσματος
(mm)

Έως 300

0,80

301 έως 750

0,90

751 έως 1200

1,00

1201 έως 1800

1,10

1801 έως 2500

1,25

Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών θα γίνονται με εισχώρηση του ενός τμήματος μέσα στο άλλο, με
επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm κατά την φορά της ροής του αέρα. Η στεγάνωση των συνδέσεων θα
εξασφαλίζεται με ελαστικό δακτύλιο από σκληρό καουτσούκ ή άλλο ανάλογο υλικό, σταθερά προσαρμοσμένο
στο χείλος του προς ενσφήνωση άκρου.
Τα ειδικά τεμάχια των αεραγωγών κυκλικής διατομής (καμπύλες, ταυ, σταυροί κ.λπ.) θα είναι επίσης
εργοστασιακής προέλευσης, από ελάσματα συνεχούς ηλεκτροσυγκόλλησης, γαλβανισμένα εν θερμώ μετά
την κατασκευή τους.
Οι συνδέσεις των αεραγωγών με τα ειδικά τεμάχια αλλαγής διευθύνσεως ή διακλάδωσής τους θα γίνονται
επίσης με εισχώρηση του ενός εντός του άλλου.
Οι κυκλικοί αεραγωγοί διαμέτρου άνω των 1000 mm θα φέρουν ενισχύσεις από δακτύλιο σιδηρογωνίας
35x35x3 mm ανά 2,0 m.
Ειδικές διατάξεις
Για την στήριξη - ανάρτηση των αεραγωγών καθώς και την αντιδιαβρωτική προστασία τους ισχύουν όσα
αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη παράγραφο.
Τα τμήματα στροφής (καμπύλες) των αεραγωγών θα διαμορφώνονται με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας (του
εσωτερικού της καμπύλης) ίση προς την ημιδιάμετρο του αεραγωγού.
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Τα τμήματα διακλάδωσης (ταυ, “Υ” κ.λπ.) των αεραγωγών θα είναι κωνικής διαμόρφωσης με γωνία
διακλάδωσης 45º.
5.2.3 Διαφράγματα ρύθμισης - διαχωρισμού – αποκλεισμού ροής
Η διαφυγή αέρα μέσα από τα διαφράγματα παντός τύπου, όταν είναι πλήρως κλειστά, δεν θα υπερβαίνει το
5% της ονομαστικής παροχής του αεραγωγού. Τα διαφράγματα θα φέρουν στήριγμα σταθεροποίησης και
δείκτη της θέσης των πτερύγιων και θα είναι εργοστασιακής κατασκευής.
Τα διαφράγματα μπορεί να είναι χειροκίνητα (αρχική ρύθμιση κατά την εγκατάσταση) ή ηλεκτροκίνητα
(συνεχούς ρυθμίσεως).
Κατά την εγκατάσταση των διαφραγμάτων εφιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:
x

Ακριβής εφαρμογή για να μην πάλλονται τα πτερύγια και δημιουργούν θορύβους, που μέσω του
δικτύου των αεραγωγών μεταφέρονται στο κτήριο.

x

Τοποθέτηση στον μηχανισμό χειρισμού των ενδείξεων ΑΝΟΙΧΤΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ για την εποπτεία των
ρυθμίσεων (αυτοκόλλητες πινακίδες που πρέπει να συνοδεύουν τον εξοπλισμό).

Γενικώς τα διαφράγματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
x

Μονόφυλλα Διαφράγματα (ενός πτερυγίου)
Θα είναι κατασκευασμένα από έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,6 mm και εν γένει κατάλληλα για
αεραγωγούς μικρής διατομής (πλευράς έως 400 mm).
Το ένα άκρο του άξονα του διαφράγματος θα φέρει ρουλεμάν, ενώ το άλλο θα εκτείνεται έξω από το
περίβλημα και θα καταλήγει σε χειρολαβή.

x

Πολύφυλλα Διαφράγματα
Τα ρυθμιστικά διαφράγματα της κατηγορίας αυτής αποτελούνται από μια σειρά αντίθετων ή
ομόρροπων πτερυγίων από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας και φέρουν στις ακμές παρέμβυσμα
στεγάνωσης στην κλειστή θέση.
Η σύνδεση με τον αεραγωγό θα γίνεται με πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κατάλληλα
διαμορφωμένες άκρες.
Δίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγμα θα υπάρχει θυρίδα επιθεώρησης.
Όλα τα εξαρτήματα της διάταξης θα είναι γαλβανισμένα.

x

Απομονωτικά Διαφράγματα
Για τα διαφράγματα αυτά ισχύουν οι απαιτήσεις που αφορούν στα πολύφυλλα διαφράγματα. Θα
περιλαμβάνουν ελατήρια που θα εξασφαλίζουν το ερμητικό κλείσιμο των πτερυγίων κατά την
ενεργοποίησή τους.

11

32325

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01:2009

©

ΕΛΟΤ

5.3. Επιθεώρηση - ρυθμίσεις δικτύων αεραγωγών
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αεραγωγών και πριν από την γενική δοκιμή της
εγκατάστασης θα γίνεται επιθεώρηση των αεραγωγών προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακόλουθα:
x

Η καλή λειτουργία όλων των διαφραγμάτων και διατάξεων ρύθμισης της παροχής και ροής του αέρα.

x

Οι πιθανές διαρροές αέρα. Σε περίπτωση αστοχίας, για την στεγανοποίηση των αεραγωγών μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ταινία αλουμινίου, κατάλληλη μαστίχη ή παρέμβυσμα.

x

Η σωστή τοποθέτηση των στομίων, μονάδων ανεμιστήρων και λοιπών συσκευών.

x

Η σωστή στήριξη των αεραγωγών προς αποφυγή κραδασμών και θορύβου στο κτήριο.

x

Η σωστή λειτουργία των αρχιτεκτονικών στοιχείων (ψευδοροφές, ψευδοπατώματα κ.λπ.) σε σχέση
με τους αεραγωγούς.

Πριν από την τελική δοκιμή, οι αεραγωγοί θα καθαρίζονται από τυχόν σκόνες και λοιπούς ρύπους που έχουν
συγκεντρωθεί κατά την κατασκευή στο εσωτερικό τους. Για τον σκοπό αυτό θα ανοίγουν όλα τα διαφράγματα
και θα τίθενται σε λειτουργία όλοι οι ανεμιστήρες της εγκατάστασης για περίοδο τουλάχιστον 30 min. Η
διάρκεια καθαρισμού (φύσημα) θα παρατείνεται εφόσον από τα στόμια εξακολουθεί να βγαίνει σκόνη.
Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού των αεραγωγών θα καθαρίζονται με επιμέλεια τα στόμια
προσαγωγής και θα γίνεται η αρχική ρύθμιση των διαφραγμάτων.
Η τελική ρύθμιση θα γίνεται κατά την τελική δοκιμή των αεραγωγών.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.)
ενσωματούμενων υλικών.

x

Δειγματοληπτική μέτρηση του πάχους των αεραγωγών.

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

6.2. Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Εξαρτήματα ή τμήματα των υλικών που εμφανίζουν παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή φθορές δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
x

Τυχόν αποτμήσεις στοιχείων του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης των
αεραγωγών.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίνεται εντολή τοπικής αποξήλωσης των αεραγωγών και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
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Μη τήρηση διαστάσεων αεραγωγών.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης και ανακατασκευής των υποδιαστασιολογημένων
στοιχείων με δαπάνες του Αναδόχου.

x

Αναρτήσεις αεραγωγών.
Εάν διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο 5.2, θα αποκαθίστανται οι πάσης φύσεως ατέλειες ή ελλείψεις, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας και τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και θα γίνεται επανέλεγχος της
εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων επεμβάσεων.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, για να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Όλα τα τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και θα φωτογραφίζονται όλα όσα
πρόκειται να καλυφθούν από τα λοιπά οικοδομικά στοιχεία.

6.4. Έλεγχος παροχών και στεγανότητας δικτύων αεραγωγών
Οι παροχές τόσο των στομίων όσο και των επιμέρους τμημάτων του δικτύου των αεραγωγών θα πρέπει να
ανταποκρίνονται προς την Μελέτη του έργου.
Μετά από την τελική ρύθμιση του δικτύου θα γίνεται μέτρηση της παρεχόμενης ποσότητας αέρα από τα
στόμια και θα συγκρίνεται με την παρεχόμενη ποσότητα από τους ανεμιστήρες (έλεγχος ατελειών,
διαφυγών).

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις ογκωδών υλικών με αιχμηρά άκρα.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση ικριωμάτων.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής αεραγωγών, κίνδυνος τραυματισμού).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις εργασίες
εγκατάστασης αεραγωγών.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications – Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε χιλιόγραμμα (kg) τελειωμένης εργασίας για τα δίκτυα αεραγωγών με
μεταλλικά φύλλα, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Τα δίκτυα αεραγωγών με
μεταλλικά φύλλα θα επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και τοποθέτησή τους.
Οι αεραγωγοί θα επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα (kg), βάσει επιμετρητικών σχεδίων (όχι φορτωτικών
εγγράφων ή τιμολογίων), ως εξής:
Η επιμέτρηση θα γίνεται βάση του περιγράμματος, του μήκους και του πάχους ελάσματος του αεραγωγού
(γεωμετρικές διαστάσεις χρήσιμης διατομής αεραγωγού) και επί του προκύπτοντος βάρους θα εφαρμόζεται
προσαύξηση 25% για τα "γυρίσματα" της λαμαρίνας, τα ειδικά τεμάχια, τα ρυθμιστικά διαφράγματα, τα
αρμοκάλυπτρα (συρτάρια), τις αναρτήσεις κ.λπ., τα οποία θεωρούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
ανηγμένα στο βάρος της “καθαρής διατομής” του αεραγωγού.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
δικτύων αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσης ειδικά τεμάχια (όπως τμήματα στροφής, γωνίες, διαφράγματα, στηρίγματα,
αρμοκάλυπτρα κ.λπ.) σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες διάνοιξης οπών για την διέλευση του αεραγωγού.

x

Τις εργασίες αποκατάστασης (μερεμέτια) των οικοδομικών στοιχείων που πιθανόν έχουν βλαφθεί
κατά την εργασία τοποθέτησης των αεραγωγών.

x

Τα πάσης φύσης υλικά σύνδεσης, στερέωσης, διέλευσης μέσω οικοδομικών στοιχείων κ.λπ.
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Τις εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων και ρυθμίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή .
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2423/1986

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Κλιματισμός κτηριακών χώρων.

________________
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα
Airducts insulation with glasswool or rockwool

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

32330

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-07-02-01
«Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή
πετροβάμβακα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-07-02-01, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-07-02-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τη μόνωση των αεραγωγών
προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιματισμένου ή προκλιματισμένου αέρα με πλάκες ή
πάπλωμα Υαλοβάμβακα ή Πετροβάμβακα.

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

ΕΛΟΤ EN 13501.01

Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests -- Ταξινόμηση δομικών
προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόμηση με τη
βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά.

ΕΛΟΤ EN 12087

Thermal insulating products for building applications - Determination of long
term water absorption by immersion -- Θερμομονωτικά προϊόντα για κτηριακές
εφαρμογές - Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης νερού με
εμβάπτιση.

ΕΛΟΤ EN 1609

Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -Θερμομονωτικά προϊόντα για κτηριοδομικές εφαρμογές - Προσδιορισμός της
βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού με μερική εμβάπτιση.

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
-- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών
– Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας
- Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

ΕΛΟΤ 788

Emulsion paints -- Χρώματα υδατικής διασποράς (πλαστικά χρώματα).

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Ως θερμομονωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
x πλάκες ή πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 30 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 12 Kg/m³.
Τα απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:
 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Θερμοκρασία χρήσης σε
ο
C

10

50

100

200

300

Συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας λ (W/mK)

0.041

0.043

0.047

0.070

0,100

 Συμπεριφορά στην φωτιά: Κατηγορία Α2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501.01.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 300 ο C σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501.01.
 Υδατοαπορρόφηση: <1 Kg/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 και < 3 Kg/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1609.
 Συμπεριφορά στους υδρατμούς: Συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών μ ≤1.
x πλάκες ή πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 30 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 Kg/m³.
Τα απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:
 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Θερμοκρασία χρήσης
σε ο C

10

50

100

200

300

500

Συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας λ
(W/mK)

0.041

0.043

0.047

0.070

0,100

0.176

 Θερμοκρασία λειτουργίας: 750 οC για τις πλάκες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501.01
και 1000 οC για τα παπλώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501.01.
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 Υδατοαπορρόφηση: < 1 Kg/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 και < 3 Kg/m2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1609.
 Συμπεριφορά στους υδρατμούς: Συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών μ ≤1.
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα εξής βοηθητικά υλικά:
x Κατάλληλες κόλλες σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου.
x Λευκό πλαστικό χρώμα τύπου Β κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 788.
x Υαλοϋφάσματα, υαλοπηλίματα, υαλοπλέγματα, χαρτόνια.
x Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο σύρμα.
x Γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 mm ή φύλλα αλουμινίου πάχους 1,0 mm.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών και αλλοιώσεων.
Μέχρι την τοποθέτησή τους θα φυλάσσονται σε χώρο που θα τα εξασφαλίζει από υγρασία, σκόνη, υπεριώδη
(ηλιακή) ακτινοβολία και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο / Πιστοποιημένο προσωπικό
Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από έμπειρο προσωπικό.
Είναι επιθυμητό το συνεργείο να είναι πιστοποιημένο από τον επίσημο φορέα και μέλος του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης μόνωσης αεραγωγών
Πριν από την εφαρμογή της μόνωσης, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθαρίζονται και θα απολιπαίνονται
επιμελώς.
Προ της μόνωσης θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα ρυθμιστικά διαφράγματα, τα διαφράγματα διακοπής, τα
όργανα ελέγχου και μετρήσεων, ώστε όταν κατασκευαστεί η μόνωση να μην υπάρχει πιθανότητα
καταστροφής της. Οι μηχανισμοί και τα όργανα θα σημαίνονται επαρκώς, η μόνωση στο σημείο του
αντίστοιχου οργάνου θα διακόπτεται με επιμέλεια και θα επικαλύπτεται με υλικό υγρομόνωσης όπως και η
υπόλοιπη επιφάνεια, έτσι ώστε μετά την τοποθέτησή της τα όργανα να είναι αφενός ορατά και αφετέρου να
εξασφαλίζεται η στεγανότητα της μόνωσης.
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Εφιστάται η προσοχή κατά την στήριξη του μονωμένου αεραγωγού, ώστε να μην καταστραφεί από
οποιαδήποτε αιτία. Για τον λόγο αυτό, τα στηρίγματα θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα από καουτσούκ ή
ελαστομερές υλικό (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 04-07-02-02), ώστε να μην τραυματίζουν την μόνωση.
Διακρίνονται οι παρακάτω τρεις τύποι εφαρμογής μόνωσης:
5.2.1

Εσωτερικά μη εμφανή δίκτυα

Οι πλάκες μονωτικού υλικού θα συγκολλούνται πάνω στους αεραγωγούς με πολυουρεθανική κόλλα ή ψυχρή
άσφαλτο ή ειδική κόλλα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού oίκου της μόνωσης.
Τα σημεία σύνδεσης των πλακών και οι ακμές τους θα στεγανοποιηθούν τοποθετώντας ειδική αυτοκόλλητη
πλαστική ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 cm.
Ανά διαστήματα, κάθε 1m περίπου, η μόνωση θα περιβάλλεται περιμετρικά από την ίδια αυτοκόλλητη ταινία
που χρησιμοποιείται για την σύνδεση των πλακών.
5.2.2

Εσωτερικά εμφανή δίκτυα

Η μόνωση θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.1, αλλά η εξωτερική πλευρά
του μονωτικού υλικού θα φέρει εργοστασιακά επικάλυψη υαλοϋφάσματος ή χαρτιού.
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλάκες μονωτικού υλικού χωρίς επικάλυψη, που θα κολληθούν
πάνω στους αεραγωγούς και θα καλυφθούν με ένα μανδύα από χαρτόνι (Νο 40) ο οποίος θα στερεωθεί με
γαλβανισμένο σύρμα. Θα ακολουθήσει επάλειψη της μόνωσης με δύο στρώσεις λευκού πλαστικού χρώματος
τύπου Β κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 788, αποκλειομένου του γύψου.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί χαρτί ή χαρτόνι, ανάμεσα στις δύο στρώσεις του πλαστικού θα μπει
ενδιάμεσος οπλισμός από υαλόπλεγμα ή υαλοπίλημα ή υαλοΰφασμα.
5.2.3

Εξωτερικά εμφανή δίκτυα

Για τα τμήματα των αεραγωγών που δέχονται τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. ημιυπαίθριος χώρος),
χωρίς όμως να προσβάλλονται από την βροχή, θα ακολουθείται η συγκεκριμένη μορφή μόνωσης.
Οι πλάκες θα κολλούνται με ψυχρή άσφαλτο ή πολυουρεθανική ή ειδική κόλλα και θα δένονται με
γαλβανισμένο σύρμα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παπλώματα με κοτετσόσυρμα. Η μόνωση
στην συνέχεια θα περιτυλίγεται ελικοειδώς με ταινία από υαλοΰφασμα ή υαλόπλεγμα ή υαλοπίλημα
βουτηγμένο σε μίγμα νερού – ασφαλτικού – τσιμέντου με αναλογία 5:4:1 αντίστοιχα, ή ειδική κόλλα,
προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη συγκόλληση και τέλος θα επαλειφθεί με δύο στρώματα λευκού
πλαστικού χρώματος τύπου Β (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 788).
Η εξωτερική επιφάνεια της μόνωσης θα στρωθεί και θα λειανθεί, μετά δε από την πάροδο δεκαημέρου θα
βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος αλουμινίου (SILVER LACK) με ασφαλτική βάση.
Στα σημεία διακοπής της μόνωσης θα τοποθετηθούν ορειχάλκινα δαχτυλίδια για την προστασία των
ελεύθερων άκρων πλάτους τουλάχιστον 30 mm και πάχους 1 mm.
Στους εξωτερικούς αεραγωγούς, που κατά την διάρκεια λειτουργίας τους θα βρίσκονται εκτεθειμένοι στις
καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή κ.λπ.), όπως οι αεραγωγοί που οδεύουν στα shafts, στο δώμα ή τους
εξωτερικούς τοίχους, η μόνωση των αεραγωγών θα προστατεύεται με κατασκευές από γαλβανισμένη
λαμαρίνα πάχους 0,6 mm ή αλουμίνιο πάχους 1 mm.
Η κατασκευή της επένδυσης θα γίνεται μετά από την πλήρη εγκατάσταση των δικτύων και της μόνωσής τους,
με τέτοιο τρόπο που θα αποκλείεται η εισροή νερού εντός του προστατευτικού μανδύα (οι ενώσεις των
συνδέσεων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του καλύμματος, οι επικαλύψεις θα κατασκευάζονται από την
πάνω πλευρά κ.λπ.).
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής:
x Έλεγχος συνοδευτικών
ενσωματούμενων υλικών.

εγγράφων

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

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

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
Εξαρτήματα ή τμήματα των υλικών που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή παραποίηση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Η εφαρμογή της μόνωσης θα εκτελείται και θα ελέγχεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου:
x Διαπίστωση πάχους μόνωσης μικρότερου του προβλεπομένου.
Θα δίνονται εντολές αποξήλωσης των μη αποδεκτών τμημάτων της μόνωσης και ανακατασκευής
της με δαπάνες του Αναδόχου.
x Διαπίστωση ανεπαρκών ή ελλειπόντων θερμομονωτικών στηριγμάτων.
Θα δίνονται εντολές συμπλήρωσης/ ανακατασκευής με δαπάνες του Αναδόχου.
x

Διαπίστωση διακοπής της μόνωσης.
Θα δίνονται εντολές συμπλήρωσης/ ανακατασκευής με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με το σχέδιο της εγκεκριμένης μελέτης ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Χρήση σκαλωσιάς, εργασία σε ύψος

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού)

x

Χρήση κόλλας.

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις εργασίες
μονώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.
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Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την Λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας μόνωσης αεραγωγού, επί
της οποίας εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
μόνωνσης αεραγωγών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32339

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01:2009

Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02

Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά - Airducts insulation
with foamed elastomeric materials.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
Airducts insulation with foamed elastomeric materials

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-07-02-02
«Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή
υλικά» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-07-02-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-07-02-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02:2009

Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τη θερμική μόνωση των
αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιματισμένου ή προκλιματισμένου αέρα με
χρήση αφρωδών ελαστομερών υλικών.
Για την θερμική μόνωση των στοιχείων του δικτύου αεραγωγών κλιματισμού χρησιμοποιούνται υλικά με βάση
τον πετροβάμβακα ή τον υαλοβάμβακα (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01).

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 4892.01

Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General
guidance -- Πλαστικά - Μέθοδοι έκθεσης σε εργαστηριακές πηγές φωτός Μέρος 1: Γενικός οδηγός.

ΕΛΟΤ EN ISO 846

Plastics - Evaluation of the action of microorganisms -- Πλαστικά - Αξιολόγηση
της δράσης μικροοργανισμών.

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.
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4.

©

ΕΛΟΤ

Απαιτήσεις

4.1. Ενσωματούμενα Υλικά
Τα απαιτούμενα βασικά χαρακτηριστικά των αφρωδών ελαστομερών υλικών είναι τα ακόλουθα:
x

Να είναι εύκαμπτα και κλειστής κυτταρικής δομής σύνθετα υλικά.

x

Να είναι κατάλληλα για την περιοχή θερμοκρασιών από –40 οC έως +85 οC.

x

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) να κυμαίνεται μεταξύ:
-

λ d 0,040 W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 οC,

-

λ d 0,045 W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 40 οC.

x

Ο συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών (μ) να είναι μ >2000.

x

Το υλικό να είναι ελεύθερο αλογόνων (ενώσεις χλωρίου, βρωμίου) και λοιπών διαβρωτικών
παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τους αεραγωγούς.

x

Το υλικό να μην περιέχει PVC ή λοιπές ουσίες που σε περίπτωση ανάφλεξης εκλύουν διοξίνες
(Dioxins) και φουράνες (Furans).

x

Το υλικό να είναι μη ευανάφλεκτο.

x

Να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα του καπνού σε τοξικά στοιχεία,
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Αέριο
CO
(mg/g)
CO2
(mg/g)
HBr
(mg/g)
HCl
(mg/g)
HCN
(mg/g
SO2
(mg/g)
HF
(mg/g)

Μέγιστη
συγκέτρωση
100(mg/g)

CO

800(mg/g)

CO2

Μονοξείδιο του
άνθρακα
Διοξείδιο του άνθρακα

N.M. (mg/g)

HBr:

Υδροβρώμιο

10(mg/g)

HCl:

Υδροχλώριο

10(mg/g

lHCN

Υδροκυάνιο

10(mg/g

SO2

Διοξείδιο του θείου

1(mg/g)

HF

Υδροφθόριο

Σημείωση: Οι μετρήσεις της συμπεριφοράς στην φωτιά, θολερότητας και τοξικότητας αναφέρονται επί δοκιμίων τα οποία
συμπεριλαμβάνουν την κόλλα που προτείνεται από τον κατασκευαστή για την στερέωση του μονωτικού υλικού επί του
αεραγωγού.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών και αλλοιώσεων.
Μέχρι την τοποθέτησή τους θα φυλάσσονται σε χώρο που θα τα εξασφαλίζει από υγρασία, σκόνη, υπεριώδη
(ηλιακή) ακτινοβολία και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο / Πιστοποιημένο προσωπικό
Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από έμπειρο προσωπικό.
Είναι επιθυμητό το συνεργείο να είναι πιστοποιημένο από τον επίσημο φορέα και μέλος του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης.

5.2. Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης μόνωσης αεραγωγών
Πριν από την εφαρμογή της μόνωσης, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθαρίζονται και θα απολιπαίνονται
επιμελώς.
Προ της μόνωσης θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα ρυθμιστικά διαφράγματα, τα διαφράγματα διακοπής, τα
όργανα ελέγχου και μετρήσεων, ώστε όταν κατασκευαστεί η μόνωση να μην υπάρχει πιθανότητα
καταστροφής της. Οι μηχανισμοί και τα όργανα θα σημαίνονται επαρκώς, η μόνωση στο σημείο του
αντίστοιχου οργάνου θα διακόπτεται με επιμέλεια και θα επικαλύπτεται με υλικό υγρομόνωσης όπως και η
υπόλοιπη επιφάνεια, έτσι ώστε μετά την τοποθέτησή της τα όργανα να είναι αφενός ορατά και αφετέρου να
εξασφαλίζεται η στεγανότητα της μόνωσης.
Εφιστάται η προσοχή κατά την στήριξη του μονωμένου αεραγωγού, ώστε να μην καταστραφεί από
οποιαδήποτε αιτία. Για τον λόγο αυτό, τα στηρίγματα θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα από καουτσούκ ή
ελαστομερές υλικό, ώστε να μην τραυματίζουν την μόνωση.
Διακρίνονται οι παρακάτω τρεις τύποι εφαρμογής μόνωσης:

5.2.1

Εσωτερικά μη εμφανή δίκτυα

Διαδικασία εφαρμογής: Στην επιφάνεια επαφής των μονωτικών πλακών θα απλώνεται ομοιόμορφα σε λεπτή
στρώση η κόλλα που προβλέπεται από τον παραγωγό του υλικού. Η ίδια κόλλα θα απλώνεται και πάνω στην
εξωτερική επιφάνεια του αεραγωγού.
Η κόλλα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια επαφής αεραγωγού - μονωτικού. Στις ακμές των αεραγωγών
θα εξασφαλίζεται η πλήρης επαφή των κάθετων μεταξύ τους πλακών κατά το πάχος τους.
Στα σημεία στήριξης των αεραγωγών θα τοποθετούνται οι προβλεπόμενες (τυποποιημένες) θερμομονωτικές
λωρίδες για να αποφεύγεται η δημιουργία θερμογεφυρών και να εξασφαλίζεται η συνέχεια της μόνωσης.
Οι λωρίδες αυτές είναι συνήθως πλάτους από 75 mm έως 100 mm και πάχους 13, 19, ή 32 mm, ανάλογα με
το πάχος της προβλεπόμενης μόνωσης, και αποτελούνται από αφρώδες ελαστομερές υλικό.
Στην εσωτερική πλευρά, οι ειδικές λωρίδες θα φέρουν ενσωματωμένα ορθογώνια στοιχεία από διογκωμένη
πολυουρεθάνη, πυκνότητας τουλάχιστον 135 kg/m3, για την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης, ενώ στην
εξωτερική πλευρά θα φέρουν φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6 mm.
Στην περίπτωση κυκλικών αεραγωγών, η κατασκευή της μόνωσης θα γίνεται όπως παραπάνω αλλά με
χρήση ενός μόνον φύλλου, ώστε να δημιουργείται μόνο ένας αρμός σύνδεσης.
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Εσωτερικά εμφανή δίκτυα

Η θερμική μόνωση θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.1, αλλά η εξωτερική
πλευρά του μονωτικού υλικού θα φέρει εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο πάχους 0,18 mm από υφαντές
ίνες υάλου με μεταλλικό γυαλιστερό φινίρισμα, οι δε αρμοί θα καλύπτονται με αυτοκόλητες ταινίες του ιδίου
υλικού. Το εργοστασιακό επικολλημένο υαλοΰφασμα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμπεριφοράς στην
φωτιά και χαρακτηριστικών εκλυόμενου καπνού, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4.1.

5.2.3

Εξωτερικά εμφανή δίκτυα

Για τα τμήματα των αεραγωγών που δέχονται τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. ημιυπαίθριος χώρος),
χωρίς όμως να προσβάλλονται από την βροχή, η θερμική μόνωση θα κατασκευάζεται όπως περιγράφεται
στις παραγράφους 5.2.1.και 5.2.2.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμοί δεν θα καλύπτονται με αυτοκόλλητη ταινία, αλλά με ελαστομερή μαστίχη του
ιδίου οίκου (συμβατή με το μονωτικό υλικό).
Τα υλικά επικάλυψης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία (U.V. Tests)
για 2000 ώρες κατά ΕΛΟΤ EN ISO 4892.03
Εναλλακτικά, εφ’ όσον προβλέπεται από την Μελέτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητα
θερμομονωτικά φύλλα, τα οποία τοποθετούνται στο εσωτερικό μέρος των αεραγωγών.
Σε αυτή την περίπτωση οι διατομές των αγωγών θα πρέπει να αυξηθούν ώστε να αντισταθμιστεί η
παρεμβολή της μόνωσης.
Τα αυτοκόλλητα θερμομονωτικά φύλλα θα κολλιούνται σε όλη την επιφάνεια του αεραγωγού αφού προηγηθεί
επιμελής καθαρισμός του.
Επισημαίνεται ότι τα εσωτερικώς τοποθετούμενα θερμομονωτικά φύλλα απαιτείται να έχουν από τον
κατασκευαστικό οίκο ειδική επεξεργασία για την αποφυγή μετάδοσης μικροβίων και ανάπτυξης μυκήτων κατά
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 846.
Τα αυτοκόλλητα εσωτερικά θερμομονωτικά φύλλα θα εφαρμόζονται πριν από την διαμόρφωση της
λαμαρίνας (στραντζάρισμα).
Η μέθοδος αυτή δεν συνιστάται για αεραγωγούς που έχουν υψηλή ταχύτητα ροής του αέρα.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.
x

Έλεγχος συνοδευτικών
ενσωματούμενων υλικών.

x

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

εγγράφων

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
Εξαρτήματα ή τμήματα των υλικών που εμφανίζουν κακώσεις ή διαβρώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.
Η εφαρμογή της θερμομόνωσης θα πρέπει να εκτελείται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα παρακάτω:
x Διαπίστωση πάχους μόνωσης μικρότερου του προβλεπόμενου.
Θα δίνονται εντολές πλήρους αποξήλωσης των μη αποδεκτών τμημάτων της μόνωσης και
ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.
x Διαπίστωση ανεπαρκών ή ελλειπόντων θερμομονωτικών στηριγμάτων.
Θα δίνονται εντολές συμπλήρωσης / αποκατάστασης με δαπάνες του Αναδόχου.
x Διαπίστωση ασυνεχειών μόνωσης.
Θα δίνονται εντολές συμπλήρωσης και ανακατασκευής της με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με το σχέδιο της εγκεκριμένης μελέτης για να διαπιστωθεί ότι έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Χρήση σκαλωσιάς, εργασία σε ύψος

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού)

x

Χρήση κόλλας.

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις εργασίες
μονώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

9

32349

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας μόνωσης αεραγωγού, επί
της οποίας εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
μόνωνσης αεραγωγών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01

Μόνωση Αεραγωγών με Υαλοβάμβακα ή Πετροβάμβακα.

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Installation of steel boilers
Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-09-02-00
«Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-09-02-00, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-09-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την εγκατάσταση χαλύβδινων
λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 234

Boilers for central heating - Terminology - Nominal rating - Thermal
requirements – Identification -- Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως - Ορολογία Ονομαστική ισχύς - Τεχνικές απαιτήσεις θερμάνσεως - Σήμανση.

ΕΛΟΤ 235

Boilers for central heating - Instructions for testing -- Λέβητες κεντρικής
θερμάνσεως - Κανόνες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 303.01

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

ΕΛΟΤ EN 12952.01

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General -- Υδραυλωτοί
λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικά.

ΕΛΟΤ EN 12953.01

Shell boilers - Part 1: General -- Αεριοαυλωτοί λέβητες - Μέρος 1: Γενικά.

ΕΛΟΤ EN 1319

Domestic gas-fire forced convection air heaters for space heating, with fan
assisted burners not exceeding a net heat input of 70kW -- Οικιακοί
αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, βεβιασμένης κυκλοφορίας με
καυστήρες με ανεμιστήρα, με κατώτερη θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα
τα 70 kW.

ΕΛΟΤ EN 14222

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

ΕΛΟΤ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical delivery
conditions -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης.

ΕΛΟΤ EN ISO 9000

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο.
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ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

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

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

x

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

x

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

x

Χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά μονωμένη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα στην αντίστοιχη
οπή.
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x

Η στεγανότητα μεταξύ του εμπρός τμήματος του λέβητα και της πλάκας προσαρμογής του
καυστήρα θα εξασφαλίζεται με άκαυστο παρέμβυσμα.

x

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

x

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

x

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

x

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

x

Μανόμετρο με κρουνό.

x

Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

x

Τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο.

4.2. Αποδεκτά υλικά
Οι χαλύβδινοι λέβητες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των Προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευόμενο χώρο αποθήκευσης,
στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική
δραστηριότητα.
Επίσης, ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και ρυπαρού
περιβάλλοντος και υπεριώδους (ηλιακής) ακτινοβολίας που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1. Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του ειδικευμένου τεχνίτη στην
εγκατάσταση λεβήτων.
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5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης χαλύβδινων λεβήτων
x

Οι λέβητες θα τοποθετούνται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα ύψους 10 cm.

x

Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που φέρει το άνοιγμα της εστίας του και του
αντικείμενου τοίχου του λεβητοστασίου θα να είναι τουλάχιστον 1,50 m μέχρι 250.000 Kcal/h και
2,0 m για ισχύ άνω των 250.000 Kcal/h.

x

Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα όπου βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων
και του αντικείμενου τοίχου του λεβητοστασίου ή της αντικείμενης πλευράς της καπνοδόχου θα
είναι τουλάχιστον ίση προς το μισό της παραπάνω καθοριζόμενης απόστασης.

x

Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των πλευρών του λέβητα και των αντικείμενων τοίχων του
λεβητοστασίου, καθώς και σε περίπτωση πολλών λεβήτων η μεταξύ τους απόσταση, δεν θα είναι
μικρότερη από 0,60 m.

x

Σε περίπτωση παρεμβολής κάποιας συσκευής μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα
και της καπνοδόχου, (π.χ. καπνοσυλλέκτη) θα υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από την
συσκευή τουλάχιστον 0,80 m.

5.3. Δοκιμές – έλεγχοι
Οι δοκιμές – έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
x

Δοκιμές αντοχής των σωληνώσεων.

x

Δοκιμές στεγανότητας των συνδέσεων.

x

Δοκιμαστική λειτουργία κατά την οποία η εγκατάσταση, σε κανονική λειτουργία θέρμανσης,
θερμαίνεται μέχρι την θερμοκρασία βρασμού του νερού και στην συνέχεια αφήνεται να κρυώσει.
Ελέγχεται κυρίως η στεγανότητα των ενώσεων και των παρεμβυσμάτων κατά τις μεταβολές της
θερμοκρασίας.

Η εγκατάσταση υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία για να ελεγχθούν:
x

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

x

Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας και ρύθμισης.

x

Ο ικανοποιητικός ελκυσμός της καπνοδόχου και η ποιότητα των καυσαερίων.

x

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

x

Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων.

5.4. Συντήρηση
Καθαρισμός του λέβητα πρέπει να γίνεται –εκτός εκτάκτων περιπτώσεων– κάθε χρόνο. Οι εργασίες
συντήρησης θα γίνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

x

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

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

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

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

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις εργασίες
εγκατάστασης χαλύβδινων λεβήτων.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τους Χαλύβδινους Λέβητες,
επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι κοινοί Χαλύβδινοι Λέβητες θα επιμετρώνται μετά
την πλήρη διαμόρφωση και την τοποθέτηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
κοινών Χαλύβδινων Λεβήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

x

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, υλικά σύνδεσης, στερέωσης σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2421.02

Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για
θέρμανση κτηριακών έργων.

________________
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις χαλύβδινες (ή μεταλλικές)
σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, για την διέλευση
καλωδίων ή αγωγών, σε χώρους με υψηλή υγρασία ή με απαιτήσεις υψηλής μηχανικής αντοχής ή υψηλής
προστασίας έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.

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

ΕΛΟΤ HD 384

Requirements for
εγκαταστάσεις.

electrical

installations

--

Απαιτήσεις

για

ηλεκτρικές

ΕΛΟΤ EN 50085.01

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 1: General requirements -- Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα
σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 61386.01

Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements -Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

IEC 60614.02.01

Specification for conduits for electrical installations - Part 2: Particular
specifications for conduits - Section One: Metal conduits -- Προδιαγραφές
σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων- Μέρος 2: Εδάφιο 1- Μεταλλικοί σωλήνες.

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

5

32367

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4. Απαιτήσεις
4.1. Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στις Χαλύβδινες Σωληνώσεις για την διέλευση αγωγών και καλωδίων
σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις είναι:
x Χαλύβδινοι σωλήνες μαύροι με ή άνευ ραφής, κατά IEC 60614.02.01 (Specification for conduits
for electrical installations. Part 2: Particular specifications for conduits. Section One: Metal
conduits -- Προδιαγραφές σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μέρος 2: Εδάφιο 1. Μεταλλικοί
σωλήνες), με ή χωρίς εσωτερική μονωτική επένδυση, ελικοτομημένοι, κατάλληλοι για σύνδεση
με κοχλιωτές μούφες από το ίδιο υλικό, τυποποιημένων διαμέτρων, ευθείς.
x Εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες "σπιράλ", που αποτελούνται από δύο ελικοειδείς περιτυλίξεις
σιδηροελασμάτινου φλοιού και συνδυάζονται με τους ευθείς χαλύβδινους.
x Γαλβανισμένοι εσωτερικά και εξωτερικά, χαλύβδινοι σωλήνες με γαλβάνισμα ηλεκτρολυτικό
πάχους ≥ 15 μm ή εν θερμώ ελάχιστου πάχους αντίστοιχου προς 350 gr/m2 (γαλβάνισμα
πάχους 50 μm) ευθείς ή εύκαμπτοι.
x Χαλύβδινα κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων (διακοπής) με ενσωματωμένο ακροδέκτη (βίδα
με περικόχλιο) για την σύσφιξη της γείωσης.
x Χαλύβδινα κουτιά, γαλβανισμένα εν θερμώ, με ενσωματωμένο ακροδέκτη (βίδα με περικόχλιο)
για την σύσφιξη της γείωσης και με κάλυμμα επίσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
x Εξαρτήματα συνδέσεων (μούφες, καμπύλες, συστολές κ.λπ.).
Λοιπά υλικά:
x Στηρίγματα για επιφανειακή τοποθέτηση της σωλήνωσης.
x Αυτοεκτονούμενα βύσματα με τους αντίστοιχους κοχλίες για τα στηρίγματα.
x Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων μέσω των οικοδομικών στοιχείων.
x Κολάρα για την εξασφάλιση ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
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4.2. Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυματισμό στις καλωδιώσεις κατά την έλξη τους
μέσω της Σωλήνωσης, ή αδυναμία στήριξής τους στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο
θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων
προσώπων ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να
εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης.

5. Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
5.1. Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου.

5.2. Τρόπος εγκατάστασης χαλύβδινων σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν κατά τρόπο ώστε να μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν αγωγοί
ή καλώδια με ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
5.2.1

Γενικά
x

Όταν πολλές ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων
(π.χ. σωληνώσεις νερού κ.λπ.), τότε θα απέχουν αρκετά από αυτές ανάλογα προς τις γειτνιάζουσες
εγκαταστάσεις και θα βρίσκονται οπωσδήποτε υψηλότερα από τις σωληνώσεις υδραυλικών
δικτύων.

x

Θα τοποθετούνται οδηγοί εντός των άδειων σωλήνων, οι οποίοι στην συνέχεια θα πωματίζονται.

x

Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου. Το κονίαμα που θα επικαλύπτει τους χωνευτούς σωλήνες
δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα μέταλλα.

x

Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα στο σημείο εισόδου.

x

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται με μικρή κλίση προς τα κουτιά και δεν θα παρουσιάζουν παγίδες
(σιφώνια), ώστε σε περίπτωση που εισέλθει νερό σ' αυτούς, να οδεύει προς τα κουτιά.

x

Οι συνδέσεις των σωλήνων με τα κουτιά θα είναι κοχλιωτές, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη
στεγανότητα.

x

Οι σωλήνες μεταξύ δύο κουτιών δεν θα έχουν περισσότερες από δύο (το μέγιστο) ενώσεις κάθε
τρία μέτρα, ούτε θα έχουν ένωση όταν η απόσταση των κουτιών είναι μικρότερη ή ίση με ένα μέτρο.
Μέσα στο πάχος των οροφών, τοίχων ή δαπέδων, απαγορεύεται να έχουν οι σωλήνες
οποιαδήποτε ένωση.
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Ειδικά
x

Η διαμόρφωση των χαλύβδινων σωληνώσεων θα γίνεται με την χρήση εξαρτημάτων (ευθύγραμμοι
σωλήνες, εύκαμπτοι σωλήνες, καμπύλες, συστολές, μούφες, κουτιά κ.λπ.), που θα βιδώνουν
μεταξύ τους.

x

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο σωλήνα μήκους μικρότερου από τα
τυποποιημένα μήκη, η κοπή του σωλήνα θα γίνει με κόφτη και θα διαμορφωθεί σπείρωμα με τον
βιδολόγο.

x

Η κάμψη των ευθύγραμμων σωλήνων θα γίνεται εν ψυχρώ, (αποκλειόμενης εντελώς της χρήσης
θέρμανσης οιασδήποτε μορφής) και η ακτίνα καμπυλότητας θα πρέπει να είναι r ≥ 4d (όπου d, η
διάμετρος του σωλήνα).

x

Σε περίπτωση που απαιτείται ακτίνα καμπυλότητας r ≤ 4d, τότε θα χρησιμοποιηθεί ειδικό τεμάχιο
(προκατασκευασμένο), γωνία ή καμπύλη.

x

Όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα έχουν εσωτερικό σπείρωμα προδιαμορφωμένο.

5.2.3

Χωνευτές χαλύβδινες σωληνώσεις
x

Τα αυλάκια για την τοποθέτηση των σωλήνων θα ανοίγονται με επιμέλεια με παλινδρομικό
ηλεκτρικό ή πεπιεσμένου αέρα εργαλείο χειρός, ή καλέμι και σφυρί στις ελάχιστες απαιτούμενες
διαστάσεις. Η λάξευση κατασκευών από σκυρόδεμα (τοιχία, υποστυλώματα, δοκοί κ.λπ.)
απαγορεύεται.

x

Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλαδώσεως, τα κουτιά των διακοπτών κ.λπ. θα
τοποθετούνται προ της εφαρμογής του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος, ώστε μετά την τελική
στρώση τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο μ' αυτήν. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα
οικοδομή) με την κατασκευή "οδηγών" από επίχρισμα.

Χωνευτές γραμμές σε τοίχους ή οροφές (με επίχρισμα)
Ανάλογα με την κατηγορία των χώρων και σύμφωνα με την Μελέτη, θα κατασκευασθούν
σωληνώσεις που προκύπτουν από:
(α) Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής (ευθείς).
(β) Εύκαμπτους χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ).
(γ) Χαλυβδοσωλήνες με ραφή (ευθείς).
Χωνευτές γραμμές μέσα στο μπετόν
x

Οι χωνευτές γραμμές εντός στοιχείων σκυροδέματος θα διαμορφώνονται προ της σκυροδέτησης με
γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής.

x

Οι σωληνώσεις που θα εγκιβωτίζονται στα στοιχεία του κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα θα
ακολουθούν την φορά του οπλισμού, θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή του ξυλοτύπου και θα
εξασφαλίζεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ του σιδηρού οπλισμού των σωληνώσεων αυτών.

5.2.4

8

Εμφανείς χαλύβδινες σωληνώσεις
x

Οι εμφανείς σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά διμερή στηρίγματα.

x

Οι εμφανείς σωληνώσεις θα στηρίζoνται ανά ένα μέτρο. Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση
των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία όπως π.χ. στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής,
ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής θα είναι χαλύβδινα και όπου απαιτείται
από την κατηγορία του χώρου (διαβρωτικό περιβάλλον) γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα
αγκυρούνται με βύσματα.
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Γείωση μεταλλικών σωληνώσεων

Κατά την τοποθέτηση των χαλύβδινων σωληνώσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται με προσοχή και επιμέλεια
η ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ των διαφόρων μερών και εξαρτημάτων της. Για τον λόγο αυτό, τα τμήματα
της σωλήνωσης θα γεφυρώνονται με χαλύβδινο αγωγό πάχους 6 mm (γαλβανισμένο για τους
γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες), για να εξασφαλίζεται η ηλεκτρική συνέχεια.

5.3. Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης και καλωδίων
Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με τον αριθμό των αγωγών ανάλογα με την διατομή τους φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Για τις ηλεκτρικές γραμμές που θα κατασκευαστούν με καλώδια ισχύει ο κανόνας: η εσωτερική διάμετρος της
σωλήνωσης θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου.
Πίνακας 5.1 - Μέγιστος αριθμός αγωγών σε αντιστοιχία με τις διαμέτρους της σωλήνωσης
Διατομή
αγωγών
(mm2)

Φ 16 mm

Φ 20 mm

Φ 25 mm

1,5

6

9

13

2,5

4

6

9

4

-

5

7

6

-

4

6

10

-

3

16

-

25

-

35

-

50

-

70

-

-

Μέγιστος αριθμός αγωγών σε διάμετρο σωλήνωσης
Φ 32 mm

Φ 40 mm

Φ 50 mm

Φ 60 mm

-

-

-

-

17

-

-

-

14

-

-

-

10

18

-

-

4

8

13

-

-

-

3

5

9

-

-

-

2

3

6

9

-

-

2

4

7

-

-

-

3

5

-

-

2

4

6. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών
ενσωματούμενων υλικών.

x

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

εγγράφων

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

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

9
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6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους.
Εξαρτήματα ή τμήματα της σωλήνωσης που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διαβρώσεις δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
x Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης της σωλήνωσης.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης της σωλήνωσης και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
x Χρήση γύψου για την στερέωση της σωλήνωσης.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με κατάλληλα
(τσιμεντοειδή) υλικά.
x Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με
δαπάνες του Αναδόχου.

6.3. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

7. Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος
7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

10

x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση σκαλωσιάς.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

32372
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7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

11
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8. Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) σωλήνωσης, επί της οποίας εφαρμόσθηκε η
παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
χαλύβδινων σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

________________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Electrical installation piping with plastic conduits

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-20-01-02
«Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-20-01-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150104-20-01-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Αντικείμενο
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις πλαστικές σωληνώσεις που
χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για την ασφαλή διέλευση καλωδίων ή
αγωγών.

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

ΕΛΟΤ HD 384

Requirements for
εγκαταστάσεις.

electrical

installations

--

Απαιτήσεις

για

ηλεκτρικές

ΕΛΟΤ EN 50085.01

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 1: General requirements -- Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα
σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 61386.01

Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements -Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 60423

Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for
electrical installations and threads for conduits and fittings -- Συστήματα
σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα.

ΕΛΟΤ EN 60670.01

Boxes and enclosures for electrical assessories for household and similar fixed
electrical installations - Part 1: General requirements -- Κιβώτια και περιβλήματα
για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

IEC 60614.01

Conduits for electrical installations - Specification - Part 1: General requirements
-- Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

IEC 60614.02.05

Specifications for conduits for electrical installations - Part 2: Particular
specifications for conduits - Section 5: Flexible conduits -- Σωλήνες για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 2: Ειδικές προδιαγραφές για
σωλήνες - Εύκαμπτοι σωλήνες.
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ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στις Πλαστικές Σωληνώσεις για την διέλευση αγωγών και καλωδίων σε
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, είναι:
x Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι, άκαμπτοι, διαμορφώσιμοι ή εύκαμπτοι και εξαρτήματα
αυτών (ρακόρ, μούφες, καμπύλες, κ.λπ.) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασμένοι
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50085.01 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423.
x Πλαστικοί σωλήνες κυματοειδείς (σπιράλ), διαμορφώσιμοι (που καμπυλώνονται με την
εφαρμογή κάποιας δύναμης) και εύκαμπτοι (που καμπυλώνονται με την εφαρμογή μικρότερης
δύναμης) καθώς και εξαρτήματα αυτών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.01,
ΕΛΟΤ EN 50086.02.02 και ΕΛΟΤ EN 50086.02.03 και ως προς τις διατομές σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ EN 60423.
x Εξαρτήματα όπως μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ.
x Κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων διακοπής σύμφωνα με IEC 60670.
Λοιπά υλικά:
x Στηρίγματα για την επιφανειακή τοποθέτηση των σωληνώσεων.
x Αυτοεκτονούμενα βύσματα με τους αντίστοιχους κοχλίες και στηρίγματα.
x Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων από τα οικοδομικά υλικά.
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Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3

Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυματισμό στις καλωδιώσεις κατά την έλξη τους
μέσω της σωλήνωσης, ή αδυναμία στήριξής της στα οικοδομικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα
γίνεται σε προστατευμένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων
προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να
εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό

Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου
Εγκαταστάτη.

5.2

Ιδιότητες - αντοχές των πλαστικών σωλήνων
5.2.1

Πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου

x

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές μέσα στο επίχρισμα, για χωνευτές
εγκαταστάσεις εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.α., σε προκατασκευασμένα κτήρια, σε χώρους
χωρίς υγρασία, με ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις.

x

Αντέχουν σε συμπίεση 320 - 750 Nt και σε κρούση ≥ 1 Joule (κατά IEC 60614.01).

x

Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

x

Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

x

Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 64, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και σε πιτσιλίσματα
νερού.

5.2.2

Πλαστικοί σωλήνες μεσαίου τύπου

x

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές στο επίχρισμα, για χωνευτές εγκαταστάσεις
(εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.λπ.), για προκατασκευασμένα κτήρια, για μέτριες μηχανικές
καταπονήσεις, για εγκιβωτισμό μέσα στο σκυρόδεμα, για έργα υποδομής και υπόγεια δίκτυα.

x

Αντέχουν σε συμπίεση 750 - 1250 Nt και σε κρούση ≥ 2 Joule (κατά IEC 60614.01).

x

Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

x

Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

x

Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους πίδακες
νερού.
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Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου

x

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές μέσα στο επίχρισμα, για χωνευτές
εγκαταστάσεις (εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφών κ.λπ.), για προκατασκευασμένα κτήρια, για
εγκιβωτισμό μέσα στο σκυρόδεμα, για έργα υποδομής, για εξωτερικούς χώρους (δώματα, κήπους,
κ.α.), για βιομηχανικούς χώρους, για εγκατάσταση σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

x

Αντέχουν σε συμπίεση 1250 - 4000 Nt και σε κρούση ≥ 6 Joule (κατά IEC 60614.01).

x

Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

x

Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

x

Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους πίδακες
νερού.

Τρόπος εγκατάστασης πλαστικών σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν κατά τρόπο ώστε να μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν αγωγοί
ή καλώδια με ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
5.3.1
x

Όταν πολλές ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα με σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων
(π.χ. διελεύσεις ασθενών ρευμάτων, σωληνώσεις νερού κ.λπ.), τότε θα απέχουν από αυτές
τουλάχιστον 30 cm και οπωσδήποτε θα βρίσκονται υψηλότερα από σωληνώσεις υδραυλικών
δικτύων.

x

Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται αποκλειστικά με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου.

x

Οι σωλήνες θα συναντούν τα σημεία εισόδου των κουτιών κατά την οριζόντια διακλάδωση ή την
κάθετη διεύθυνση.

x

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται με μικρή κλίση προς τα κουτιά και δεν θα παρουσιάζουν παγίδες
(σιφώνια), ώστε σε περίπτωση που εισέλθει νερό σ' αυτούς να οδεύει προς τα κουτιά.

x

Μέσα στο πάχος των οροφών, τοίχων ή δαπέδων, απαγορεύεται να έχουν οι σωλήνες
οποιαδήποτε ένωση.

x

Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων ελαφρού τύπου θα είναι Φ13,5 mm και βαρέως τύπου
Φ16 mm.

x

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι με ειδικές απαιτήσεις, οι γραμμές θα κατασκευασθούν
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή λεπτομερειών).

5.3.2
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Γενικά

Ειδικά

x

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων ελαφρού και μεσαίου τύπου με τα κουτιά διακλάδωσης θα
είναι περαστές.

x

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου με τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνονται με
κατάλληλα εξαρτήματα (ρακόρ).

x

Στις σωληνώσεις βαρέως τύπου για τις οποίες προβλέπεται εγκιβωτισμός στο μπετόν (κατόπιν
εντολής του Επιβλέποντος Μηχανικού), πρέπει να αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων με
τον οπλισμό του μπετόν. Το κόψιμο ή η παραμόρφωση του οπλισμού απαγορεύεται αυστηρά. Ο
σωλήνας θα στερεώνεται στον οπλισμό ή στον ξυλότυπο ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή του
κατά την έγχυση του μπετόν.

x

Οι καμπύλες της σωλήνωσης θα κατασκευάζονται με ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

x

32383

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009

Πλαστικοί σωλήνες που διαπερνούν στοιχεία του κτηρίου, όπως δάπεδα, τοίχους, στέγες κ.λπ.
σύμφωνα με το Π.Δ.71/88 και το Παράρτημα 7 της Π.Δ.3, θα σφραγίζονται σύμφωνα με τον
προδιαγεγραμμένο βαθμό πυραντίστασης του αντίστοιχου στοιχείου της κατασκευής του κτηρίου.
Οι σφραγίσεις που χρησιμοποιούνται θα είναι συμβατές με τα υλικά των σωληνώσεων, θα
επιτρέπουν την θερμική διαστολή της ηλεκτρικής γραμμής χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας του
υλικού σφράγισης και θα έχουν επαρκή μηχανική σταθερότητα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
μεταλλικός σωλήνας, δια μέσου του οποίου θα περάσει ο σωλήνας σε μήκος ± 250 mm από το όριο
του πυροδιαμερίσματος (τοίχου ή δαπέδου).

5.3.3

Χωνευτές πλαστικές σωληνώσεις

x

Τα αυλάκια για τον εντοιχισμό των σωλήνων θα ανοίγονται με κάθε επιμέλεια (με παλινδρομικό
ηλεκτρικό ή πεπιεσμένου αέρα εργαλείο χειρός, και σε ελάχιστες περιπτώσεις με καλέμι και σφυρί),
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Η λάξευση
κατασκευών από σκυρόδεμα (τοιχίων, υποστυλωμάτων, δοκών κ.λπ.) απαγορεύεται.

x

Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλαδώσεως, τα κουτιά των διακοπτών κ.λπ. θα
τοποθετούνται προ του επιχρίσματος και σε τέτοιο βάθος, ώστε μετά την τελική στρώση τα χείλη
των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο μ' αυτήν. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδομή) με την
κατασκευή "οδηγών" από επίχρισμα.

Χωνευτές γραμμές σε τοίχους ή οροφές (με επίχρισμα)
Ανάλογα με την κατηγορία των χώρων και σύμφωνα με την Μελέτη θα κατασκευασθούν σωληνώσεις που
προκύπτουν από:
(α) Πλαστικούς σωλήνες ελαφρού τύπου (ευθείς).
Σε όλους τους χώρους καθώς και για τα τμήματα των γραμμών που δεν απαιτούν αυξημένη
μηχανική αντοχή.
(β) Εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες ελαφρού τύπου (σπιράλ).
Σε όλους τους χώρους για τα τμήματα των γραμμών όπου απαιτείται μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας
της σωλήνωσης.
Χωνευτές γραμμές μέσα στο μπετόν
x

Οι χωνευτές γραμμές μέσα στο μπετόν μπορούν να κατασκευασθούν με πλαστικούς σωλήνες
βαρέως τύπου (ευθείς). Η χρησιμοποίηση εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων (σπιράλ) βαρέως ή
μεσαίου τύπου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού, στις περιπτώσεις
που δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή παραμορφώσεις κατά την
σκυροδέτηση.

x

Οι σωληνώσεις που θα εγκιβωτίζονται στις οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα θα ακολουθούν
κυρίως την φορά του οπλισμού και θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή του ξυλότυπου.

5.3.4

Εμφανείς πλαστικές σωληνώσεις

x

Οι ορατοί πλαστικοί σωλήνες στηρίζονται πάνω σε ειδικά διμερή στηρίγματα σύμφωνα με τα σχέδια
της Μελέτης.

x

Όπου απαιτείται υψηλή μηχανική προστασία, οι ορατές γραμμές θα τοποθετούνται μέσα σε
πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου.

x

Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδομικά στοιχεία όπως π.χ.
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ή άλλοι αναρτήρες ειδικής μορφής θα είναι κατάλληλα για
την κατηγορία του χώρου εγκατάστασής τους (π.χ. διαβρωτικό περιβάλλον) και θα έχουν ανάλογη
πιστοποίηση. Τα στηρίγματα θα αγκυρούνται στα οικοδομικά στοιχεία με βύσματα.
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Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης και καλωδίων

Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με τον αριθμό των αγωγών ανάλογα με την διατομή τους φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Για τις ηλεκτρικές γραμμές που θα κατασκευαστούν με καλώδια ισχύει ο κανόνας: η εσωτερική διάμετρος της
σωλήνωσης θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου.
Πίνακας 5.4 - Μέγιστος αριθμός αγωγών σε αντιστοιχία με τις διαμέτρους της σωλήνωσης

Διατομή
αγωγών
(mm2)

Φ 13,5 mm

Φ 16 mm

Φ 20 mm

Φ 25 mm

1,5

3

Μέγιστος αριθμός αγωγών σε διάμετρο σωλήνωσης
Φ 32 mm

Φ 40 mm

Φ 50 mm

7

9

13

-

-

-

2,5

4

6

9

17

-

-

4

-

5

7

14

-

-

6

-

4

6

10

18

-

10

-

3

4

8

13

-

16

-

-

3

5

9

-

25

-

-

2

3

6

9

35

-

-

-

2

4

7

50

-

-

-

-

3

5

70

-

-

-

-

2

4

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος συνοδευτικών
ενσωματούμενων υλικών.

x

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

εγγράφων

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

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

6.2

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγματα (αποστάσεις
αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διαβρώσεις δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
x Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης της σωλήνωσης.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης της σωλήνωσης και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
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x Χρήση γύψου για την στερέωση της σωλήνωσης.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με κατάλληλα
(τσιμεντοειδή) υλικά.
x Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της με δαπάνες
του Αναδόχου.

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή/και στην Μελέτη του
Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2

x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση σκαλωσιάς.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο , είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.
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x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

©

ΕΛΟΤ

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) σωλήνωσης, επί της οποίας εφαρμόσθηκε η
παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
πλαστικών σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

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

ΕΛΟΤ

32387

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02:2009

Παράρτημα
Ταξινόμηση
Η ταξινόμηση (ή χαρακτηρισμός ή κατηγοριοποίηση) των πλαστικών σωλήνων θα γίνεται σύμφωνα με το
παράρτημα Α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.01 και μετά από απαραίτητες δοκιμές σε εξουσιοδοτημένα
εργαστήρια σύμφωνα με τα τεύχη 2-1, 2-2 και 2-3 του ως άνω προτύπου.
Ο Κωδικός Ταξινόμησης περιλαμβάνει δώδεκα (12) ψηφία τα οποία αναφέρονται σε:
1. Αντοχή στη συμπίεση (κλίμακα 1 έως 5)
(1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: μέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
2. Αντοχή στην κρούση (κλίμακα 1 έως 5)
(1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: μέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
3. Ελάχιστη μόνιμη θερμοκρασία εφαρμογής και εγκατάστασης (κλίμακα 1 έως 5)
(1: +5οC, 2: -5οC, 3: -15οC, 4: -25oC, 5: -45οC)
4. Μέγιστη μόνιμη θερμοκρασία εφαρμογής και εγκατάστασης (κλίμακα 1 έως 7)
(1: +60οC, 2: +90οC, 3: +105οC, 4: +120οC, 5: +150οC, 6: +250οC, 7: +400οC)
5. Αντίσταση στην κάμψη, (κλίμακα 1 έως 4)
(1: άκαμπτος, 2: διαμορφώσιμος, 3: διαμορφώσιμος/ αυτοεπαναφερόμενος, 4: εύκαμπτος)
6. Ηλεκτρικές Ιδιότητες, (κλίμακα 0-3)
(0: δεν αναφέρεται καμία, 1: με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής συνέχειας, 2: με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής
μόνωσης, 3: με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής συνέχειας και μόνωσης)
7. Αντίσταση στην εισδοχή στερεών αντικειμένων (κλίμακα 3 έως 6)
(3: προστασία από σώματα με φ ≥ 2.5 mm, 4: προστασία από σώματα με φ ≥ 1,0 mm, 5: προστασία από σκόνη,
6: στεγανό από σκόνη)
8. Αντίσταση στη εισροή νερού (κλίμακα 0 έως 7)
(0: δεν αναφέρεται καμία, 1: προστασία από σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα, 2: προστασία από σταγόνες
που πέφτουν κατακόρυφα και η κλίση σωλήνων <15ο, 3: προστασία από ψεκασμό νερού, 4: προστασία από
πιτσιλίσματα νερού, 5: προστασία από πίδακες νερού, 6: προστασία από ισχυρούς πίδακες νερού, 7: προστασία
από τα αποτελέσματα της προσωρινής εμβάπτισης στο νερό)
9. Αντίσταση στη διάβρωση μεταλλικών και σύνθετων συστημάτων σωλήνων (κλίμακα 1 έως 4)
(1: χαμηλή προστασία μέσα και έξω, 2: μέτρια προστασία μέσα και έξω, 3: μέτρια προστασία μέσα, υψηλή
προστασία έξω, 4: υψηλή προστασία μέσα και έξω)
10.Τάση εφελκυσμού (κλίμακα 0 έως 5)
(0: δεν αναφέρεται καμία, 1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: μέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
11.Αντίσταση στη διάδοση φλόγας (κλίμακα 1 έως 2)
(1: δεν διαδίδει τις φλόγες, 2: τις διαδίδει)
12.Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου (κλίμακα 0 έως 5)
(0: δεν αναφέρεται καμία, 1: πολύ ασθενής, 2: ασθενής, 3: μέτρια, 4: ισχυρή, 5: πολύ ισχυρή)
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

Π.Δ. 71/88

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων.

_______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
Cable trays and ladders for cables

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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«Εσχάρες και σκάλες καλωδίων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
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Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
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η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
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ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32391

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1.

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2.

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3.

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4.

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 6

4.1.

Ενσωματούμενα υλικά ............................................................................................................... 6

4.2.

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 8

4.3.

Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών ............................................................................. 8

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας .................................................... 8

5.1.

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό ............................................................................ 8

5.2.

Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης εσχάρων – σκαλών ......................................................... 8

5.3.

Ιδιότητες - αντοχές των γαλβανισμένων εσχάρων – σκαλών ............................................... 8

5.4.

Τρόπος κατασκευής γαλβανισμένων εσχαρών - σκαλών ..................................................... 9

5.5.

Αντιστοιχία διαστάσεων εσχαρών ή σκαλών και καλωδίων............................................... 10

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή .............................................................. 10

6.1.

Ενσωματούμενα κύρια υλικά ................................................................................................... 10

6.2.

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης ....................................................................................... 10

6.3.

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια ............................................................. 11

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος .......................... 11

7.1.

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών .............................................................. 11

7.2.

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων .................................................................................... 11

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας ............................................................................................... 12

Βιβλιογραφία .………………………………………………………………………………………………….…..… 13

3

32392

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι εσχάρες - σκάλες που χρησιμοποιούνται για την οριζόντια
και κατακόρυφη διέλευση καλωδίων ή αγωγών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Η χρήση τους διευκολύνει και
απλοποιεί την επισκεψιμότητα και την προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων.

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

ΕΛΟΤ HD 384

Requirements for
εγκαταστάσεις.

electrical

installations

--

Απαιτήσεις

για

ηλεκτρικές

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων
από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN ISO 1460

Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials Gravimetric determination of the mass per unit area -- Μεταλλικές επιστρώσεις Επιστρώσεις με θερμή εμβάπτιση σε σιδηρούχα υλικά - Σταθμικός
προσδιορισμός της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας.

ΕΛΟΤ EN 10152

Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products for cold forming Technical delivery conditions -- Πλατέα προϊόντα χάλυβα ψυχρής έλασης
επιψευδαργυρωμένα με ηλεκτρόλυση για ψυχρή διαμόρφωση - Τεχνικοί όροι
παράδοσης.

ΕΛΟΤ EN 1403

Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings - Method of
specifying general requirements -- Προστασία των μετάλλων από διάβρωση Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις - Μέθοδος καθορισμού γενικών απαιτήσεων.

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.
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ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται στα συστήματα εσχαρών/ σκαλών καλωδίων είναι τα ακόλουθα:
x Εσχάρες καλωδίων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου, από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
x Εσχάρες καλωδίων από χαλύβδινο σύρμα.
x Σκάλες καλωδίων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου.
x Εξαρτήματα διακλάδωσης - σύνδεσης (ταυ, σταυροί, στροφές 45º, στροφές 90º, κατακόρυφες
στροφές, χοάνες διαμήκεις, χοάνες εγκάρσιες, συστολικά τερματικά, σύνδεσμοι,
αρμοκάλυπτρα κ.λπ.).
x Καπάκια εσχαρών - σκαλών κουμπωτά ή με μάνδαλο.
x Στηρίγματα εσχαρών - σκαλών ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου.
Ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν στους χώρους εγκατάστασης των εσχαρών - σκαλών
επιλέγεται το ανάλογο υλικό κατασκευής τους:
x Λαμαρίνα προγαλβανισμένη εν θερμώ, με επιφανειακό στρώμα ψευδαργύρου πάχους 21 μm,
για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο με ξηρή ατμόσφαιρα.
x Λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461, με
επιφανειακό στρώμα ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 55 μm σε κάθε επιφάνεια (εσωτερική
και εξωτερική) για λαμαρίνες πάχους 1,5-3 mm και τουλάχιστον 45 μm για λαμαρίνες πάχους
μικρότερου από 1,5 mm. Οι γαλβανισμένες αυτές λαμαρίνες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση
σε εξωτερικό χώρο ή υγρό εσωτερικό χώρο.
x Λαμαρίνα γαλβανισμένη ηλεκτρολυτικά μετά την κατασκευή, κατά ΕΛΟΤ EN 1403 και ΕΛΟΤ
EN 12329, με επιφανειακό στρώμα ψευδαργύρου πάχους 10 μm, για τοποθέτηση σε ξηρό
εσωτερικό χώρο.
x Λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή και βαμμένη με εποξειδική βαφή
φούρνου, με επιφανειακό στρώμα 120 – 200 μm, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο ή σε
υγρό εσωτερικό χώρο.
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x Λαμαρίνα από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ) για βιομηχανίες τροφίμων.
x Γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ για εξωτερικές εγκαταστάσεις ή υγρούς χώρους.
x Πλαστικοποιημένο σύρμα για εμφανείς εγκαταστάσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων.
Δίδεται ο παρακάτω Πίνακας 4.1 με τα ελάχιστα πάχη επενδύσεων (ΕΛΟΤ EN ISO 1461/ Πίν.2).
Πίνακας 4.1 - Ελάχιστα πάχη γαλβανικής επένδυσης λαμαρινών

Είδος και πάχος

Ελάχιστο
τοπικό πάχος

Ελάχιστο
μέσο πάχος

(μm)

(μm)

Χάλυβας >ή =6 mm

70

85

Χάλυβας >ή=3 mm και <6 mm

55

70

Χάλυβας>ή= 1,5 mm και <3 mm

45

55

Χάλυβας <1,5 mm

35

45

Χυτά (σίδηρος ή χάλυβας) > ή = 6 mm

70

80

Χυτά < 6 mm

60

70

Στις περιπτώσεις που δίδεται το γαλβάνισμα ως μάζα ανά επιφάνεια, η αντιστοιχία για τον έλεγχο του
πάχους βρίσκεται από το ειδικό βάρος του ψευδαργύρου ε = 7,1 g/cm3.
Για να γίνει αποδεκτό το υλικό πρέπει να ισχύουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω:
α) κανένα δείγμα (ή καμία μέτρηση) να μη δείξει πάχος μικρότερο από το ελάχιστο τοπικό και
β) ο μέσος όρος πάχους των δειγμάτων (ή μετρήσεων) να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το
ελάχιστο μέσο πάχος.
Δίδεται ο παρακάτω Πίνακας 4.2 με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής σε έτη, για εσχάρες από
προγαλβανισμένη λαμαρίνα ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα εν θερμώ μετά την κατασκευή σε διάφορες
συνθήκες περιβάλλοντος.
Πίνακας 4.2 - Αναμενόμενη διάρκεια ζωής (σε έτη), ανάλογα με το περιβάλλον

Ατμοσφαιρικές συνθήκες

Προγαλβανισμένη λαμαρίνα

Γαλβανισμένη λαμαρίνα εν
θερμώ μετά την κατασκευή

Ύπαιθρο

6 – 13

14 – 50

Παραθαλάσσια

1,5 – 8

4,5 – 20

Πόλη

3,5 – 20

10 – 35

Βιομηχανική

1,1 – 5,5

3 –13

Σημείωση:
Οι παράγοντες που ενισχύουν την διάβρωση του σιδήρου στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι:

-

η σχετική υγρασία (>60%) και η γρήγορη μεταβολή των θερμοκρασιών (και όχι η θερμοκρασία αυτή καθ’
αυτήν),

-

η παρουσία χλωριούχων και κυρίως θειικών ενώσεων με πιο επιβαρυντικό το θειικό οξύ.

7

32396

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009

4.2

©

ΕΛΟΤ

Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3

Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο με προσοχή για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυματισμό στα καλώδια κατά την φάση της
εργασίας τοποθέτησης τους πάνω στις εσχάρες, αδυναμία σύνδεσης των εσχαρών - σκαλών μεταξύ τους και
με τα εξαρτήματα διακλάδωσης - σύνδεσης, αδυναμία στήριξης στα οικοδομικά στοιχεία. Η αποθήκευσή τους
στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευόμενο χώρο, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων
προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα και ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά
έναντι υγρασίας και ρυπαρού περιβάλλοντος.

5.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό

Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου
Εγκαταστάτη.

5.2

Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης εσχάρων – σκαλών

Οι εσχάρες - σκάλες χρησιμοποιούνται για οριζόντια ή κατακόρυφη διέλευση καλωδίων, αναρτώνται από την
οροφή ή τοποθετούνται επάνω ή εν προβόλω σε τοίχο από μπετόν ή στερεά τοιχοποιία.

5.3

8

Ιδιότητες - αντοχές των γαλβανισμένων εσχάρων – σκαλών
x

Είναι κατάλληλες για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το γαλβάνισμα και
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.

x

Έχουν τυποποιημένο μήκος (3 m).

x

Οι εσχάρες φέρουν συνεχή διάτρηση στην βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για εύκολη
πρόσδεση και αερισμό των καλωδίων.

x

Για την εγκατάσταση καλωδίων ισχύος μεγάλων διαμέτρων, όπου απαιτείται αερισμός για την
απαγωγή της θερμότητας που αναπτύσσεται, συνιστάται η χρήση σκαλών καλωδίων με
"σκαλοπάτια" από προγαλβανισμένη λαμαρίνα.

x

Οι εσχάρες - σκάλες έχουν διαμορφωμένα τα άνω άκρα του πλευρικού τοιχώματος (καμπύλη
180°), για αύξηση της ακαμψίας τους και για αποφυγή τραυματισμού της μόνωσης των
καλωδίων.

x

Η επιλογή του πάχους του ελάσματος γίνεται με βάση το βάρος (kg/m) των καλωδίων που θα
τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα, σε σχέση με τις καμπύλες φόρτισής της που δίνει ο
κατασκευαστής.
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Η επιλογή της απόστασης των στηριγμάτων γίνεται ανάλογα με το βάρος (kg/m) των καλωδίων
που θα τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα σε σχέση με τις καμπύλες φόρτισης που δίνει ο
κατασκευαστής και κατ' ελάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω:

x

-

Τα στηρίγματα θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο από το πλάτος της
εσχάρας που στηρίζουν και η αντοχή τους θα είναι για μέγιστο φορτίο 500 kg.

-

Οι αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων θα είναι τέτοιες, ώστε οι μεν εσχάρες πλάτους
100-300 mm να δέχονται φορτίο 100 kg/m ενώ οι εσχάρες πλάτους 400-600 mm φορτίο
150 kg/m.

Οι ορθοστάτες θα είναι τουλάχιστον 3 mm, μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχάρων,
μορφής διπλού "Π". Οι αποστάσεις μεταξύ τους καθορίζονται από τις αποστάσεις μεταξύ των
στηριγμάτων των εσχάρων σύμφωνα με τα προηγούμενα.

x

5.4

32397

Τρόπος κατασκευής γαλβανισμένων εσχαρών - σκαλών

Οι σχάρες - σκάλες τοποθετούνται για ορατή όδευση ηλεκτρικών καλωδίων και επιτρέπουν την εύκολη
προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
5.4.1

5.4.2

Γενικά
x

Τα καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων απαγορεύεται να τοποθετούνται στην ίδια
εσχάρα. Οι εσχάρες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 10 cm.

x

Η απόσταση στηριγμάτων εσχαρών - σκαλών θα καθορίζεται από την Μελέτη και σε καμία
περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 2 m.

x

Η επιλογή του κατάλληλου στηρίγματος γίνεται με βάση:
-

την επιφάνεια στήριξης (τοίχος, οροφή κ.λπ.),

-

το φορτίο (σε kg).

Ειδικά
x

Για την ένωση δύο εσχαρών χρησιμοποιείται ταχυσύνδεσμος με ή χωρίς βίδες.

x

Για την ένωση εσχάρας με εξάρτημα (ταυ, σταυρό, στροφή κ.λπ.) οι σχάρες εισχωρούν σε
προεξέχοντα πλευρικά τοιχώματα του εξαρτήματος και συνδέονται με αυτά με βίδες
γαλβανισμένες.

x

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο εσχάρας - σκάλας μήκους
μικρότερου του τυποποιημένου, η κοπή θα γίνεται με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων και
θα ακολουθεί γαλβάνισμα των άκρων των δύο τμημάτων.

x

Όταν οι εσχάρες - σκάλες διέρχονται από πυροδιαμερίσματα, τότε το κενό μεταξύ της
εσχάρας και της οπής του τοιχώματος θα πληρούται με κατάλληλο άκαυστο υλικό.

x

Τα διαχωριστικά των σχαρών (π.χ. για καλώδια UPS) θα είναι του ιδίου υλικού και ύψους με
την εσχάρα.

x

Τα καλώδια θα στερεώνονται στις εσχάρες, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και
επισκέψιμα, με σφιγκτήρες ανά 3 m περίπου.
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Αντιστοιχία διαστάσεων εσχαρών ή σκαλών και καλωδίων

Η επιλογή των διαστάσεων της εσχάρας ή σκάλας γίνεται με βάση το πλήθος και τις διαμέτρους των
καλωδίων που θα τοποθετηθούν. Με βάση τις διαμέτρους των καλωδίων επιλέγονται οι διαστάσεις της ως
εξής:

D 1,30  (100  a) 

S
με S
100

¦

S  (d i ) 2
i

4

Όπου:

D: το εμβαδόν της απαιτούμενης σχάρας
α: το ποσοστό επί τις εκατό (%) ως πρόβλεψη για κενό χώρο στην σχάρα
S: το άθροισμα των εμβαδών όλων των καλωδίων
di: η διάμετρος του κάθε καλωδίου
Οπότε πλέον το πλευρικό ύψος (Η) και πλάτος (Β) της εσχάρας, ή της σκάλας προκύπτουν με βάση την
σχέση:

BxH≥D

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.) των
ενσωματούμενων υλικών.

x

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

x

Δειγματοληπτική μέτρηση του πάχους των εσχαρών ή σκαλών και του πάχους γαλβανίσματος με
όργανα που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

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

6.2

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και την στήριξή τους.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα εξής:
x Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης των εσχαρών - σκαλών.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσής τους και άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
x Χρήση γύψου για την στερέωση των εσχαρών ή σκαλών.
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Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με τσιμεντοειδή
υλικά.
x Τήρηση αποστάσεων των εσχαρών - σκαλών από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραμμής και ανακατασκευής της
με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2

x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση σκαλωσιάς.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο , είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την Λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

11

32400

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009

©

ΕΛΟΤ

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) εσχαρών και σκαλών καλωδίων, επί της οποίας
εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
εσχαρών και σκαλών καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

_______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Πλαστικά κανάλια καλωδίων
Plastic cable trunking

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-20-01-06
«Πλαστικά κανάλια καλωδίων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-20-01-06, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-20-01-06 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλαστικά κανάλια καλωδίων

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι τα κανάλια καλωδίων που χρησιμοποιούνται για την
εγκατάσταση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Η χρήση καναλιών για την διανομή επιτρέπει την
αλλαγή της διάταξης των καλωδίων και την προσθήκη ή την αφαίρεση καλωδίων κατά την τροποποίηση της
εγκατάστασης.
Τα κανάλια μπορούν να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, μέταλλο ή συνδυασμό των δύο υλικών
(μεταλλικά με εσωτερική επένδυση από πλαστικό, ώστε να μην χρειάζεται να γειωθούν).

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ HD 384

Requirements for
εγκαταστάσεις.

electrical

installations

--

Απαιτήσεις

για

ηλεκτρικές

ΕΛΟΤ EN 50085.01

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 1: General requirements -- Συστήματα καναλιών καλωδίων και συστήματα
σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

ISO/IEC 11801

Commercial building telecommunications cabling standard - Planning and
installing of structured wiring systems - Cable specification, performance and
installation requirements -- Πρότυπο καλωδιώσεων επικοινωνιών εμπορικών
κτηρίων - Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης Προδιαγραφές καλωδίων, επιδόσεων και απαιτήσεων εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

5

32407

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή των καναλιών για την τοποθέτηση καλωδίων στις
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις είναι:
x
x
x

Κανάλια καλωδίων.
Καλύμματα καναλιών.
Διαχωριστικά στοιχεία καλωδίων.
Πιν. 4.1 - Πίνακας συνήθων διαστάσεων πλαστικών καναλιών
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm )
20X10
20X12,5
32X12,5
32X12,5
40X16
40X16
60X16
75X20
110X20
100X34
100X50
130X50
130X50
160X50
160X50
160X50
160X50
160X65
160X65
160X65
160X65
250X65
250X65
250X65
250X65
250X65
250X65

6

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
2
ΚΑΝΑΛΙΟΥ (mm )
110
160
285
240
400
380
470
920
960
2,760
3,100
5,360
4,720
6,480
5,940
5,930
5,280
8,730
8,000
7,980
7,240
13,700
12,960
13,300
10,810
12,200
11,460

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

120+120 ΔΙΜΕΡΕΣ
190+190
135+200+135
260+400+260
500+310+150

ΔΙΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΜΕΡΕΣ

2.360+2.360 ΔΙΜΕΡΕΣ
2.970+2.790 ΔΙΜΕΡΕΣ
4.160+1.770 ΔΙΜΕΡΕΣ
1.770+1.840+1.770 ΤΡΙΜΕΡΕΣ
4.000+4.000 ΔΙΜΕΡΕΣ
5.600+2.380 ΔΙΜΕΡΕΣ
2.380+2.480+2.380 ΤΡΙΜΕΡΕΣ
6.480+6.480
3.300+10.000
3.750+3.310+3.750
3.300+5.600+3.300
3.300+2.430+2.430+3.300

ΔΙΜΕΡΕΣ
ΔΙΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΜΕΡΕΣ
ΤΡΙΜΕΡΕΣ
ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ
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4.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009

x

Εξαρτήματα διακλάδωσης, σύνδεσης, τερματισμού (ακραία καλύμματα, γωνίες εσωτερικές –
εξωτερικές, γωνίες επίπεδες ρυθμιζόμενες ή σταθερές, συνδετικά καλύμματα, διακλαδώσεις,
κουτιά διακλάδωσης διακοπτικού υλικού, πλαίσια για τοποθέτηση επί του καναλιού ή πάνω από το
κανάλι διακοπτικού υλικού κ.λπ.).

x

Εξαρτήματα στήριξης του καναλιού στα οικοδομικά στοιχεία (εκτονούμενα στερεωτικά, βίδες,
μπετόκαρφα κ.λπ.).

x

Εξαρτήματα υπερύψωσης για τοποθέτηση καναλιού στο επίπεδο του δαπέδου.

Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3

Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν τραυματισμό, αδυναμία σύνδεσης των τμημάτων των καναλιών
μεταξύ τους και με τα εξαρτήματα διακλάδωσης – σύνδεσης και αδυναμία στήριξης στα οικοδομικά στοιχεία.
Θα αποθηκεύονται εντός της εργοστασιακής τους συσκευασίας σε προστατευόμενο χώρο, στον οποίο δεν θα
υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα.
Επίσης, ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης καθώς και
υπεριώδους (ηλιακής) ακτινοβολίας που θα τους προκαλούσαν φθορές.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό

Η εγκατάσταση θα γίνεται από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο.

5.2

Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης πλαστικών καναλιών

Τα κανάλια χρησιμοποιούνται για την οριζόντια ή κατακόρυφη όδευση καλωδίων εντός των κτηρίων και
τοποθετούνται στην οροφή, στο δάπεδο ή σε τοίχο, στο σοβατεπί ή στο περβάζι, δίνοντας πολλές
εναλλακτικές λύσεις εγκατάστασης.

5.3

Ιδιότητες - αντοχές καναλιών
x

Κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις.

x

Τυποποιημένο μήκος καναλιών (2,0 m).
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ΕΛΟΤ

x

Στα κανάλια με σταθερά ή προσαρμοζόμενα διαχωριστικά είναι δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ των
ισχυρών και των ασθενών ρευμάτων.

x

Τα εξαρτήματα των καναλιών πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC
11801 Commercial building telecommunications cabling standard - Planning and installing of
structured wiring systems - Cable specification, performance and installation requirements -Πρότυπο καλωδιώσεων επικοινωνιών εμπορικών κτηρίων - Σχεδιασμός και εγκατάσταση
συστημάτων δομημένης καλωδίωσης - Προδιαγραφές καλωδίων, επιδόσεων και απαιτήσεων
εγκατάστασης. Σχετικά με την ελάχιστη απαιτούμενη ακτίνα καμπυλότητας για εγκαταστάσεις
δομημένης καλωδίωσης cat.5e και cat.6 καθώς και τον συνεχή διαχωρισμό μεταξύ ισχυρών και
ασθενών ρευμάτων σε δύσκολα σημεία (π.χ. γωνίες).

Τρόπος κατασκευής γαλβανισμένων πλαστικών καναλιών

Τα κανάλια τοποθετούνται σε τοίχους ή οροφές για την όδευση καλωδίων και επιτρέπουν την εύκολη
προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
5.4.1

5.4.2

Γενικά
x

Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να δοθεί
προσοχή στην τελική αισθητική τους εικόνα. Αυτό προϋποθέτει το αλφάδιασμα τόσο στις οριζόντιες
όσο και στις κατακόρυφες οδεύσεις. Η στερέωσή τους γίνεται με συστήματα στερέωσης (βίδες,
καρφιά, ειδικές σφήνες ή κόλλα) στα προχαραγμένα σημεία στήριξης, ανά 30 – 50 cm, ώστε να
εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής.

x

Η αλλαγή κατεύθυνσης και η σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα επιτυγχάνεται με την χρήση
τυποποιημένων εξαρτημάτων (εσωτερικών, εξωτερικών και επίπεδων γωνιών, τμημάτων ταυ και
σταυρών, συνδέσμων) με επάλληλη εφαρμογή, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος π.χ.
βραχυκυκλώματος λόγω κακής εφαρμογής καναλιών και εξαρτημάτων.

x

Η τοποθέτηση καλυμμάτων σε όλο το μήκος των καναλιών εξασφαλίζει την πλήρη και συνεχή
προστασία των καλωδίων. Η αφαίρεσή τους θα γίνεται μόνο με την χρήση εργαλείου (κατσαβίδι).

x

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο καναλιού μήκους μικρότερου των 2 m, η
κοπή θα γίνεται με κατάλληλο εργαλείο.

x

Τελευταία φάση της εγκατάστασης θα είναι η τοποθέτηση των καλυμμάτων στα άκρα, στις γωνίες
(εσωτερικές και εξωτερικές), στα ταυ κ.λπ.
Τοποθέτηση ρευματοδοτών και διακοπτικού υλικού

Υπάρχουν δύο τρόποι τοποθέτησης των ρευματοδοτών και του διακοπτικού υλικού (ισχυρών και ασθενών
ρευμάτων) στα κανάλια:
α. Επί του καλύμματος του καναλιού μέσω αντίστοιχου εξαρτήματος. Εφαρμόζεται σε κανάλια με
πλάτος μεγαλύτερο των 80 mm.
β. Τοποθέτηση μέσω αντίστοιχης βάσης στήριξης, εκτός του πλάτους του καναλιού.
Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων θα γίνεται με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για
να μην υπάρξουν φθορές. Η τοποθέτηση των ρευματοδοτών και του διακοπτικού υλικού θα γίνεται με την
ίδια προσοχή και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή κάμψη
των καλωδίων.
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Αντιστοιχία διαστάσεων καναλιών και καλωδίων

Η επιλογή των διαστάσεων των καναλιών γίνεται με βάση το πλήθος και τις διαμέτρους των καλωδίων που
θα τοποθετηθούν μέσα σε αυτά. Με βάση τις διαμέτρους των καλωδίων που θα τοποθετηθούν σε κάθε
κανάλι επιλέγονται οι ελάχιστες διαστάσεις του ως εξής:

D 1,20  (100  a) 

S
με S
100

¦

S  (d i ) 2
i

4

Όπου:

D: το εμβαδόν διατομής του απαιτούμενου πλαστικού καναλιού
α: το ποσοστό επί τοις εκατόν (%) ως πρόβλεψη για κενό χώρο στο κανάλι
S: το άθροισμα των εμβαδών όλων των καλωδίων
di: η διάμετρος του κάθε καλωδίου
Η επιλογή του κατάλληλου πλαστικού καναλιού γίνεται από τον Πίνακα 4.1.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.) των
ενσωματούμενων υλικών.

x

Έλεγχος υλικών ως προς την κατάστασή τους. Ελαττωματικά ή φθαρμένα υλικά δεν θα
παραλαμβάνονται.

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

6.2

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

Θα ελέγχεται η τελική αισθητική εικόνα που παρουσιάζουν τα κανάλια.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα εξής:
x Τραυματισμοί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου στις θέσεις διέλευσης των καναλιών.
Εάν διαπιστωθούν τραυματισμοί, θα δίδεται εντολή τοπικής αποξήλωσης των καναλιών και άμεσης
αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
x Χρήση γύψου για την στερέωση των καναλιών.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης με κατάλληλα υλικά.

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

9

32411

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2

©

ΕΛΟΤ

x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση σκαλωσιάς.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο , είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

10

32412
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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8.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06:2009

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) πλαστικών καναλιών καλωδίων, επί της οποίας
εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
πλαστικών καναλιών καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

_______________
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2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας
Power distribution cables

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-20-02-01
«Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-20-02-01, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-20-02-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι αγωγοί και τα καλώδια Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) με
ονομαστική τάση μέχρι 1000 V, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης
(230 V/400 V).

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ HD 21

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης
μέχρι και 450/750 V

ΕΛΟΤ 843

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage
600/1000 V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και
μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

ΕΛΟΤ HD 361 S3

System for cable designation -- Σύστημα για τον χαρακτηρισμό καλωδίων.

ΕΛΟΤ 623.01

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part
1: General requirements -- Καλώδια με μόνωση από ελαστικό ονομαστικής
τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ HD 384

Requirements for
εγκαταστάσεις.

IEC 60502-1

Amendment 1 - Power cables with extruded insulation and their accessories for
rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1:
Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV).

BS 5467

Electric cables - Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of
600/1000 V and 1900/3300 V.

BS 6724

Electric cables - Thermosetting insulated, armoured cables for voltages of
600/1000 V and 1900/3300 V, having low emission of smoke and corrosive
gases when affected by fire.

VDE 0276-603

Power cables - Part 603: distribution cables of rated voltage 0.6/1kv.

VDE 0276-627

Power cables - Part 627: multicore & multipair cables for installation above and
below ground.

electrical

installations

--

Απαιτήσεις

για

ηλεκτρικές
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά
Ο τρόπος εγκατάστασης των καλωδίων προσδιορίζεται από:
x Το είδος των αγωγών ή καλωδίων.
x Τις συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία) στον χώρο εγκατάστασης.
όπως περιγράφεται στον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί.
Ο συμβολισμός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης καλωδίων και
μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με την CENELEC (HD 361 “Σύστηµα για το χαρακτηρισµό
καλωδίων” και ΕΛΟΤ 410).
Τα αποδεκτά υλικά θα φέρουν την σήμανση ΕΛΟΤ<HAR>. Η σήμανση ΕΛΟΤ<HAR> σημαίνει
“εναρμονισθείς αγωγός ή καλώδιο κατά CENELEC” και ότι η κατασκευή τους ελέγχεται συνεχώς.
Γενικά τα αποδεκτά υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως για
παράδειγμα ΕΛΟΤ ⊳HAR⊲, NF ⊳HAR⊲, BS ⊳HAR⊲ κ.λπ.

Τα πρότυπα προσδιορίζουν όλα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τις δοκιμές και την χρήση των
καλωδίων, όπως:
x υλικά αγωγών,
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x μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται σαν μονωτικά,
x μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται στον μανδύα,
x διαστάσεις,
x μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες,
x χρώμα και τρόπος συμβολισμού και σήμανσης καλωδίων,
x χρήση,
x δοκιμές, κ.ά.
Πίνακας 4.1 - Τύποι καλωδίων και οι αντίστοιχες χρήσεις τους
Τύπος
καλωδίων

Παλαιότερη
ονομασία

Ονομαστι
κή τάση

Προδιαγραφή

Περιγραφή

Χρήση

H07V-U

NYA (re)

450/750V

ΕΛΟΤ 563
(HD 21.3)

Μονόκλωνος αγωγός με μόνωση PVC χωρίς
μανδύα

H07V-R

NYA (rm)

450/750V

ΕΛΟΤ 563
(HD 21.3)

Πολύκλωνος αγωγός με μόνωση PVC χωρίς
μανδύα

H07V-K

NYAF

450/750V

ΕΛΟΤ 563
(HD 21.3)

Εύκαμπτος, λεπτοπολύκλωνος αγωγός με
μόνωση PVC χωρίς μανδύα

300/500V

ΕΛΟΤ 563
(HD 21.4)

Ελαφρύ καλώδιο, με δύσκαμπτο μονόκλωνο
αγωγό χαλκού, με μόνωση και μανδύα PVC

Αγωγός κατάλληλος για σταθερές, προστατευμένες
εγκαταστάσεις, μέσα σε συσκευές και μέσα ή πάνω σε
βάσεις φωτιστικών
Αγωγός για γενικές χρήσεις, κατάλληλος για τοποθέτηση σε
σωλήνες, πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους
κλειστούς χώρους
Αγωγός για γενικές χρήσεις, κατάλληλος για τοποθέτηση σε
σωλήνες, πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους
κλειστούς χώρους
Αγωγός για γενικές χρήσεις, κατάλληλος για τοποθέτηση σε
σωλήνες, πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους
κλειστούς χώρους
Καλώδιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές
εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους

300/500V

ΕΛΟΤ 563
(HD 21.4)

Ελαφρύ καλώδιο, με δύσκαμπτο πολύκλωνο
αγωγό χαλκού, με μόνωση και μανδύα PVC

Καλώδιο κατάλληλο για τοποθέτηση
εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους

NYIFY-J&
NYIFY-O

230/400V

VDE
0250.201

H03VH-H

NYFAZ

300/300V

ΕΛΟΤ 563.5
(HD 21.5)

Καλώδιο πεπλατυσμένο, εύκαμπτο,
παράλληλους μονόκλωνους αγωγούς
μόνωση και μανδύα από PVC
Καλώδιο πεπλατυσμένο, εύκαμπτο,
παράλληλους πολύκλωνους αγωγούς
μόνωση και μανδύα από PVC

H03VV-F

NYLHY

300/300V

ΕΛΟΤ 563.5
(HD 21.5)

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα
από PVC, ελαφρού τύπου

H05VV-F

NYMHY

300/500V

ΕΛΟΤ 563.5
(HD 21.5)

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα
από PVC

H07RN-F

NSHou

450/750V

ΕΛΟΤ 623.4
(HD 22.4)

Καλώδιο με πολύκλωνους αγωγούς με
μόνωση και μανδύα από ελαστικό

Ελαφρύ καλώδιο, δύσκαμπτο, για τοποθέτηση σε σταθερές
εγκαταστάσεις όπου η μορφή του διευκολύνει. Σε ξηρούς
χώρους, κάτω από το επίχρισμα
Πολύ εύκαμπτο καλώδιο για πολύ ελαφρές χρήσεις σε
κατοικίες και γραφεία. Ακατάλληλο για τροφοδότηση
συσκευών με υψηλές θερμοκρασίες
Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία
και γραφεία. Για την τροφοδότηση ελαφρών φορητών
συσκευών όπου χρειάζεται ευκαμπτότητα χωρίς μεγάλες
καταπονήσεις. Ακατάλληλο για τροφοδότηση συσκευών με
υψηλές θερμοκρασίες.
Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία
και γραφεία και για την τροφοδότηση συσκευών ακόμα και
σε ξηρούς ή υγρούς χώρους και μέτριες καταπονήσεις.
Καλώδιο κατάλληλο για εγκατάσταση σε ξηρούς, υγρούς ή
βρεγμένους χώρους, στο ύπαιθρο. Για μέσες μηχανικές
καταπονήσεις στις βιομηχανίες, σε εργοτάξια και αγροτικά
έργα, για κινητές ή σταθερές εγκαταστάσεις.

E1W-U

NYY0.6/1KV/J1V
V-U

600/1000
V

ΕΛΟΤ 843

Καλώδιο ισχύος με μόνωση και μάνδυα
PVC, με μονόκλωνους, στρογγυλούς
αγωγούς

E1W-R

NYY0.6/1KV/J1V
V-R

600/1000
V

ΕΛΟΤ 843

Καλώδιο ισχύος με μόνωση και μάνδυα
PVC, με μονόκλωνους, στρογγυλούς
αγωγούς

E1W-S

NYY0.6/1KV/J1V
V-S

600/1000
V

ΕΛΟΤ 843

Καλώδιο ισχύος με μόνωση και μάνδυα
PVC, με πολύκλωνους, αγωγούς κυκλικού
τομέα

Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή
υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος.

IEC 60502.01

Καλώδιο ισχύος με μόνωση XLPE και
μανδύα από PVC

Καλώδιο για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς
χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος.

BS 5467

Οπλισμένο καλώδιο ισχύος με μόνωση
XLPC, εσωτερικό και εξωτερικό μανδύα από

Καλώδιο ισχύος, οπλισμένο, για σταθερή εγκατάσταση σε
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, στον αέρα ή απευθείας

H05V-K

H05VV-U
H05VV-R

NYM/A05VV
-U
NYM
(rm)/A05VVR

XLPE/PVC
XLPE/PVC/S
WA/PVC &

300/500V

ΕΛΟΤ 563
(HD 21.3)

Λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση PVC
χωρίς μανδύα

600/1000
V
600/1000
V

με
με
με
με

σε

σταθερές

Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή
υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος.
Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή
υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος.

7

32421

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009

4.2

©

ΕΛΟΤ

XLPE/PVC/A
WAA/PVC

PVC

στο έδαφος.

XLPE/LSF(L
SZH)/SWA/L
SF(LSZH)

600/1000
V

BS 6724

Οπλισμένο καλώδιο ισχύος, με μόνωση
XLPE, εσωτερικό και εξωτερικό μανδύα από
LSF, χαμηλών επιπέδων εκπομπής τοξικών
αερίων και καπνού κατά την καύση

Καλώδιο ισχύος ελεύθερο αλογόνων για σταθερή
εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, στον
αέρα ή στο έδαφος εντός σωλήνων. Κατάλληλο για χώρους,
όπου σε περίπτωση φωτιάς, από την έκλυση καπνού,
απειλούνται άνθρωποι και ο υπάρχον εξοπλσιμός.

NYCY &
NYCWY

600/1000
V

VDE 0276603,VDE
0276-627

Καλώδιο ισχύος και ελέγχου με μόνωση και
μανδύα από PVC, συγκεντρικό αγωγό

Καλώδιο ισχύος και ελέγχου για σταθερή εγκατάσταση σε
ξηρούς ή υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος.

Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3

Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο με προσοχή, για την
αποφυγή κακώσεων που θα είχαν σαν συνέπεια την φθορά του αγωγού (διακοπή συνέχειας του αγωγού
κ.λπ.) ή των μονώσεων. Η αποθήκευσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο
απαλλαγμένο από υγρασία και σκόνη, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε
άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Τα υλικά θα προστατεύονται οπωσδήποτε από τον ήλιο και την
υψηλή θερμοκρασία.
Τα καλώδια δεν θα δέχονται πιέσεις ή κρούσεις από άλλα οικοδομικά υλικά κατά την μεταφορά και απόθεσή
τους.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό

Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του αδειούχου Ηλεκτρολόγου με πτυχίο ανάλογης
κατηγορίας και με αποδεδειγμένη εμπειρία.

5.2

8

Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης ηλεκτρικών γραμμών
x

Όλες οι γραμμές (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα προς τις πλευρές
των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδρομές γραμμών γενικά απαγορεύονται. Όπου για λόγους
ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τμήματα γραμμών σε διαφορετικές θέσεις, αυτό θα γίνεται
μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή, οι γραμμές θα
τοποθετούνται απαραίτητα μέσα σε χαλυβδοσωλήνες (Βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01).

x

Όλα τα κατακόρυφα τμήματα των γραμμών που διαπερνούν δάπεδα, κλιμακοστάσια ή οροφές θα
προστατεύονται μέχρι το ύψος των 1,60 m με χαλυβδοσωλήνες. Επίσης με χαλυβδοσωλήνες θα
προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τμήματα των γραμμών που τοποθετούνται σε χαμηλότερο
ύψος από το συνηθισμένο (h ≤ 2,20 m) (Βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01).

x

Όλοι οι αγωγοί θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μόνο μέσα σε ειδικά κουτιά
διακλάδωσης με την βοήθεια διακλαδωτήρων ή κοχλιών συσφίγξεως πάνω σε μονωτικές βάσεις.

x

Σε κάθε νέο ή υφιστάμενο κτήριο ή τμήμα κτηρίου που προορίζεται για κατοικία ή εργασία ή
παραμονή ατόμων (εξαιρουμένων των βιομηχανικών χώρων ή ειδικών χώρων όπου η παρουσία
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ατόμων περιορίζεται σε εξειδικευμένα άτομα χειριζόμενα ειδικές εγκαταστάσεις), απαγορεύεται η
στήριξη γραμμών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επί μονωτήρων.

5.3

x

Οι ορατές γραμμές που βρίσκονται σε ύψος κάτω των 2,40 m στους διάφορους χώρους πρέπει να
παρουσιάζουν επαρκή μηχανική αντοχή ή να προστατεύονται κατάλληλα. Χωνευτές γραμμές
κατασκευάζονται γενικά εντός σωλήνων, εκτός των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιούνται
εγκεκριμένου τύπου καλώδια σε ύψος 2,40 m πάνω από το δάπεδο.

x

Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισμού για την χωνευτή τοποθέτηση ή την στήριξη
γραμμών ή συσκευών από τον υπεύθυνο Εγκαταστάτη, χωρίς την άδεια του Επιβλέποντος
Μηχανικού.

x

Οι χωνευτές γραμμές τοποθετούνται κυρίως στο επίχρισμα και σε βάθος τουλάχιστον 5 mm από
την τελική επιφάνεια. Γραμμές μέσα στο σκυρόδεμα (ξυλότυπο) επιτρέπονται μόνο μέσα σε
χαλυβδοσωλήνες επαρκούς αντοχής ή σε εγκεκριμένους για τέτοια χρήση πλαστικούς σωλήνες,
απαγορευομένης της κοπής ή παραμόρφωσης του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος κατά την
τοποθέτηση των σωλήνων (Βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01).

x

Απαγορεύεται η ορατή τοποθέτηση αγωγών.

Τρόπος εγκατάστασης καλωδίων για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χ.Τ.

5.3.1

Γενικά

Ο επιτρεπόμενος τρόπος εγκατάστασης αγωγών και καλωδίων ανάλογα με τον τύπο τους καθορίζεται στον
ακόλουθο Πίνακα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Πίνακας 52.Α:

Τρόπος εγκατάστασης

Αγωγοί και καλώδια

Πάνω σε
Μέσα σε
φορέα
Χωρίς
Απευθείας σωλήνα ή καλωδίων ή
Σε
Με φέρον
στερέωση στερέωση κανάλι ή βραχίονες ή μονωτήρες σύρμα
οχετό
εσχάρες
καλωδίων

Γυμνοί αγωγοί

-

-

-

-

+

-

Μονωμένοι αγωγοί

-

-

+

-

+

-

Πολυπολικά

+

+

+

+

0

+

Μονοπολικά

0

+

+

+

0

+

Καλώδια
με
μανδύα(1)
+

:

Επιτρέπεται

-

:

Δεν επιτρέπεται

0

:

Δεν έχει εφαρμογή ή δεν χρησιμοποιείται συνήθως στην πράξη

(1)

:

Περιλαμβάνονται και τα οπλισμένα καλώδια

Ενδεικτικοί τρόποι εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραμμών, ανάλογα με την θέση τοποθέτησης
περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Πίνακας 52.Β:
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Τρόπος εγκατάστασης
Πάνω σε φορέα
καλωδίων ή
βραχίονες ή
εσχάρες
καλωδίων

Σε
μονωτήρες

Με φέρον
σύρμα

Χωρίς
στερέωση

Απευθείας
στερέωση

Μέσα σε
σωλήνα

Μέσα σε
οχετό

Μέσα
σε
κανάλι

+

0

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

0

+

-

+

0

-

-

Χωνευτά,
ενσωματωμένα
στην κατασκευή

+

+

+

+

+

0

-

-

Ορατά

-

+

+

+

+

+

+

-

Εναέρια

-

-

0

0

-

+

+

+

Θέσεις

Κοιλότητες
κτηρίου

του

Αυλάκια
καλωδίων
Θαμμένα
έδαφος

στο

+

:

Επιτρέπεται

-

:

Δεν επιτρέπεται

0

:

Δεν έχει εφαρμογή ή δεν χρησιμοποιείται συνήθως στην πράξη

x

10

Ένα πολυπολικό καλώδιο, ένας σωλήνας ή ένα διαμέρισμα οχετού καλωδίων επιτρέπεται να
περιλαμβάνει μόνο τους αγωγούς του ίδιου κυκλώματος, εκτός αν πρόκειται για καλώδια
τηλεπικοινωνίας, μετάδοσης ήχου ή εικόνας και μεταφοράς δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
η τοποθέτηση των αγωγών διαφορετικών κυκλωμάτων στο ίδιο πολυπολικό καλώδιο, στον ίδιο
σωλήνα ή στο ίδιο διαμέρισμα οχετού καλωδίων μόνο όταν ισχύουν τα ακόλουθα:
-

Όλοι οι αγωγοί έχουν μόνωση κατάλληλη για την υψηλότερη των ονομαστικών τάσεων
αυτών των κυκλωμάτων.

-

Όλοι οι αγωγοί ανήκουν σε κυκλώματα που έχουν κοινή γενική διάταξη προστασίας και
απομόνωσης.

-

Κάθε κύκλωμα έχει ιδιαίτερη προστασία έναντι υπερεντάσεων.

-

Όταν οι σωλήνες ή οι οχετοί καλωδίων είναι μεταλλικοί, οι αγωγοί φάσεων πρέπει να
έχουν την ίδια διατομή ή οι διατομές τους να μην διαφέρουν περισσότερο από 1:2
(απόσταση τριών διαδοχικών τυποποιημένων διατομών).

x

Όταν μονοπολικά καλώδια κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος τοποθετούνται μέσα σε
περιβλήματα από σιδηρομαγνητικό υλικό, πρέπει όλοι οι αγωγοί κάθε κυκλώματος να περιέχονται
μέσα στο ίδιο περίβλημα, διαφορετικά είναι δυνατό να προκληθεί υπερθέρμανση ή και υπερβολική
πτώση τάσης λόγω φαινομένων επαγωγής.

x

Τα καλώδια θα επιλέγονται έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για την υψηλότερη και την χαμηλότερη
θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα εξασφαλίζεται ότι κατά την κανονική τους λειτουργία δεν θα
υπάρχει υπέρβαση της οριακής θερμοκρασίας η οποία είναι:
-

Για αγωγούς και καλώδια με μόνωση από PVC: 70ºC.

-

Για καλώδια με μόνωση από XLPE ή EPR: 90ºC.
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x

Όταν μέσα στο ίδιο περίβλημα εγκαθίστανται καλώδια που έχουν διαφορετικές οριακές
θερμοκρασίες, ως οριακή θερμοκρασία του συστήματος θα λαμβάνεται η χαμηλότερη οριακή
θερμοκρασία.

x

Για να αποφεύγονται οι επιδράσεις από την θερμότητα που προέρχεται από εξωτερικές πηγές
θερμότητας, όπως συστήματα θερμού νερού, συσκευές ή φωτιστικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία,
θα εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους:
-

Προστατευτικό διάφραγμα.

-

Τοποθέτηση σε επαρκώς μεγάλη απόσταση από την πηγή θερμότητας.

-

Κατάλληλη επιλογή του καλωδίου λαμβανομένης υπόψη της πρόσθετης αύξησης
θερμοκρασίας που μπορεί να προκύψει.

-

Τοπική ενίσχυση της μόνωσης.

x

Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
βλάβης εξαιτίας μηχανικών καταπονήσεων. Σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει τέτοιος κίνδυνος θα
τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες.

x

Τα καλώδια που στηρίζονται ή συνδέονται σε κατασκευές ή σε συσκευές που υπόκεινται σε
μέτριες ή ισχυρές δονήσεις θα είναι κατάλληλα γι’ αυτές τις συνθήκες. Ειδικά για την σύνδεση
συσκευών που παρουσιάζουν δονήσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση εύκαμπτων καλωδίων.

x

Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση, χρήση και
συντήρηση να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους μανδύες και στις μονώσεις των καλωδίων
και των μονωμένων αγωγών.

x

Όταν οι σωλήνες ή οι οχετοί καλωδίων ενσωματώνονται στην κτηριακή κατασκευή, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πλήρως η τοποθέτησή τους πριν τραβηχτούν μέσα σ’ αυτούς οι μονωμένοι αγωγοί ή
τα καλώδια.

x

Η ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων θα είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη
των καλωδίων ή των μονωμένων αγωγών.

x

Όταν οι αγωγοί και τα καλώδια δεν υποστηρίζονται συνεχώς σε όλο το μήκος τους, πρέπει να
στηρίζονται σε κατάλληλα εξαρτήματα τοποθετημένα σε τέτοια διαστήματα, ώστε οι αγωγοί και τα
καλώδια να μην υφίστανται βλάβη από το βάρος τους.

x

Όταν ένα καλώδιο υφίσταται μόνιμη εφελκυστική καταπόνηση (π.χ. από το ίδιο βάρος του στις
κατακόρυφες διαδρομές), αυτό θα λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τύπου και
διατομής καλωδίου.

x

Σε ηλεκτρικές γραμμές όπου οι αγωγοί ή τα καλώδια τοποθετούνται με έλξη (τράβηγμα), θα
προβλέπονται κατάλληλα μέσα πρόσβασης, ώστε να μπορεί να εκτελεσθεί αυτή η εργασία.

x

Τα καλώδια τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε δάπεδο θα προστατεύονται επαρκώς, ώστε να
αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από την προβλεπόμενη χρήση
του δαπέδου.

x

Οι ηλεκτρικές γραμμές, οι οποίες είναι μόνιμα στερεωμένες ή ενσωματωμένες στους τοίχους, θα
έχουν διαδρομή οριζόντια ή κατακόρυφη και παράλληλη προς τις ακμές του χώρου, ενώ εκείνες
που τοποθετούνται σε διάκενα τοίχων χωρίς να είναι στερεωμένες σ’ αυτούς μπορούν να
ακολουθούν την συντομότερη δυνατή διαδρομή. Οι ηλεκτρικές γραμμές που οδεύουν στην οροφή
ή στο δάπεδο μπορούν να ακολουθούν την συντομότερη δυνατή διαδρομή.

x

Τα εύκαμπτα καλώδια θα εγκαθίστανται έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική εφελκυστική
καταπόνηση των αγωγών και των συνδέσεών τους.

x

Τα στηρίγματα των καλωδίων δεν επιτρέπεται να έχουν κοφτερές ακμές.

11

32425

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Πίνακας 5.1 - Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση διαρροής αγωγών (για πτώση τάσης έως 3% - V),
σε μονοφασικά κυκλώματα, συναρτήσει της απόστασης του φορτίου από την ενεργειακή πηγή
(σε Ampere)

Απόσταση
σε (m)
0-15
15,1-20
20,1-25
25,1-30
30,1-35
35,1-40
40,1-45
45,1-50
50,1-55
55,1-60
60,1-65
65,1-70
70,1-80
80,1-90
90,1-100

Διατομή μεμονωμένου αγωγού σε mm2
1,5
17
11
9
8
7
6
5
5
-

2,5
24
19
16
13
11
10
9
8
7
6
6
6
-

4
32
31
25
21
18
15
14
12
11
10
9
9
8
-

6
41
41
37
31
27
23
21
19
17
15
14
13
12
-

10
55
55
55
51
44
38
34
31
28
26
24
22
19
17
15

16
72
72
72
72
70
61
54
49
44
41
38
35
31
27
24

25
94
94
94
94
94
94
86
78
71
65
60
55
49
43
39

Πίνακας 5.2 - Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση διαρροής αγωγών (για πτώση τάσης έως 3% V), σε τριφασικά κυκλώματα, συναρτήσει της απόστασης του φορτίου από την ενεργειακή
πηγή (σε Ampere)

Απόσταση
σε (m)
0-15
15,1-20
20,1-25
25,1-30
30,1-35
35,1-40
40,1-45
45,1-50
50,1-55
55,1-60
60,1-65
65,1-70
70,1-80
80,1-90
90,1-100

12

Διατομή μεμονωμένου αγωγού σε mm2
1,5
15
15
15
15
13
11
10
9
8
8
7
7
6
5
5

2,5
21
21
21
21
21
19
17
16
14
13
12
11
10
9
8

4
28
28
28
28
28
28
27
25
22
21
19
18
15
14
12

6
36
36
36
36
36
36
36
36
34
31
29
27
23
21
19

10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
47
44
38
34
31

16
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
61
54
49

25
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
78

35
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

50
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

70
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
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Πίνακας 5.3 - Συντελεστές διόρθωσης, για ομαδική όδευση σε κοινό σωλήνα πολλών
κυκλωμάτων, συναρτήσει του πλήθους των αγωγών, για τις περιπτώσεις των παραπάνω
πινάκων 3-1 & 3-2

Αριθμός αγωγών με φορτίο σε κοινή όδευση
4

6

8

10

12

16

20 και περισσότεροι

0,80

0,69

0,62

0,59

0,55

0,51

0,48

Πίνακας 5.4 - Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση διαρροής καλωδίων (για πτώση τάσης έως 3% V), σε τριφασικά κυκλώματα, συναρτήσει της απόστασης του φορτίου από την ενεργειακή
πηγή (σε Ampere)
Διατομή αγωγών καλωδίου σε mm2

Απόσταση
σε (m)

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

0 - 35

15

21

28

36

50

66

87

105

130

155

185

215

35,1-40

11

19

28

36

50

66

87

105

130

155

185

215

40,1-45

10

17

27

36

50

66

87

105

130

155

185

215

45,1-50

9

16

25

36

50

66

87

105

130

155

185

215

50,1-55

8

14

22

34

50

66

87

105

130

155

185

215

55,1-60

8

13

21

31

50

66

87

105

130

155

185

215

60,1-65

7

12

19

29

47

66

87

105

130

155

185

215

65,1-70

7

11

18

27

44

66

87

105

130

155

185

215

70,1-75

6

10

16

25

41

65

87

105

130

155

185

215

75,1-80

6

10

15

23

38

61

87

105

130

155

185

215

80,1-85

5

9

15

22

36

58

87

105

130

155

185

215

85,1-90

5

9

14

21

34

54

86

105

130

155

185

215

90,1-95

5

8

13

20

32

51

82

105

130

155

185

215

95,1-100

5

8

12

19

31

49

78

105

130

155

185

215

100,1-110

-

7

11

17

28

44

71

100

130

155

185

215

110,1-120

-

6

10

15

26

41

65

92

124

155

185

215

120,1-130

-

6

9

14

24

38

60

85

114

155

185

215

130,1-140

-

6

9

13

22

35

55

79

106

155

185

215

140,1-150

-

-

8

12

20

33

52

73

99

146

185

215

150,1-160

-

-

8

12

19

31

49

69

93

137

178

209

160,1-170

-

-

-

11

18

29

46

65

87

129

167

197

170,1-180

-

-

-

-

17

27

43

61

82

122

158

186

180,1-190

-

-

-

-

16

26

41

58

78

115

150

176

190,1-200

-

-

-

-

15

24

39

55

74

110

143

165

13
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Ο ουδέτερος αγωγός, αν υπάρχει, πρέπει να έχει την ίδια διατομή με τον αγωγό (ή τους αγωγού)
φάσεων:
-

Στα μονοφασικά κυκλώματα δύο αγωγών, ανεξάρτητα από την διατομή τους.

-

Στα τριφασικά κυκλώματα καθώς και στα μονοφασικά κυκλώματα τριών αγωγών αν η
διατομή των αγωγών φάσεων είναι μικρότερη ή ίση με 16 mm2 για τους αγωγούς χαλκού
ή 25 mm2 για τους αγωγούς αλουμινίου.

Στα τριφασικά κυκλώματα με αγωγούς φάσεων που έχουν διατομή μεγαλύτερη από 16 mm2 για
αγωγούς χαλκού ή 25 mm2 για αγωγούς αλουμινίου, ο ουδέτερος επιτρέπεται να έχει μικρότερη
διατομή από αυτή των αγωγών φάσεων, αν πληρούνται συγχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

Το μέγιστο ρεύμα που αναμένεται να διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό σε κανονική
λειτουργία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες αρμονικές, δεν υπερβαίνει
το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα που αντιστοιχεί στην μειωμένη διατομή του ουδέτερου
αγωγού. Το φορτίο του κυκλώματος πρέπει, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να είναι
πρακτικά ισοκατανεμημένο στους αγωγούς φάσεων.

-

Ο ουδέτερος αγωγός προστατεύεται έναντι υπερεντάσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.3, “Electrical Installations of buildings - Part 3: Assessment
of general characteristics -- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτηρίων - Μέρος 3: Προσδιορισμός
γενικών χαρακτηριστικών”.

-

Η διατομή του ουδέτερου αγωγού είναι τουλάχιστον ίση με 16 mm2 για τους αγωγούς
χαλκού και 25 mm2 για τους αγωγούς αλουμινίου.

x

Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να δοθεί
προσοχή στην τελική αισθητική τους εικόνα. Αυτό προϋποθέτει το αλφάδιασμα τόσο στις
οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες οδεύσεις. Η στερέωσή τους γίνεται με συστήματα στερέωσης
(βίδες, καρφιά, ειδικές σφήνες ή κόλλα) στα προχαραγμένα σημεία στήριξης, ανά 30 – 50 cm,
ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής.

x

Η αλλαγή κατεύθυνσης και η σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα επιτυγχάνεται με την χρήση
τυποποιημένων εξαρτημάτων (εσωτερικών, εξωτερικών και επίπεδων γωνιών, τμημάτων ταυ και
σταυρών, συνδέσμων) με επάλληλη εφαρμογή, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος π.χ.
βραχυκυκλώματος λόγω κακής εφαρμογής καναλιών και εξαρτημάτων.

x

Η τοποθέτηση καλυμμάτων σε όλο το μήκος των καναλιών εξασφαλίζει την πλήρη και συνεχή
προστασία των καλωδίων. Η αφαίρεσή τους θα γίνεται μόνο με την χρήση εργαλείου (κατσαβίδι).

x

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τεμάχιο καναλιού μήκους μικρότερου των 2 m, η
κοπή θα γίνεται με κατάλληλο εργαλείο.

x

Τελευταία φάση της εγκατάστασης θα είναι η τοποθέτηση των καλυμμάτων στα άκρα, στις γωνίες
(εσωτερικές και εξωτερικές), στα ταυ κ.λπ.

5.3.2

14

©

Τοποθέτηση
x

Τα καλώδια με μέση τάση (διαφορά δυναμικού V > 600 Volt μεταξύ φάσης και γείωσης) θα
εγκαθίστανται μακριά από τα υπόλοιπα καλώδια σε ανεξάρτητες οδεύσεις (σχάρες, σωληνώσεις
κ.λπ.).

x

Η τοποθέτηση των αγωγών ή καλωδίων μέσα στις εγκατεστημένες σωληνώσεις (βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-20-01-01), θα γίνεται με την χρήση "της ατσαλίνας" που χρησιμοποιείται από δύο τεχνίτες
(για το τράβηγμα - οδήγηση των καλωδίων).

x

Σε περίπτωση που τοποθετούνται καλώδια με προστατευτικό μανδύα μέσα σε σωλήνες, η
εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του
μανδύα των καλωδίων (βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02).

x

Σε περίπτωση όδευσης μέσα σε σχάρες ή πάνω σε σκάλες, η χωρητικότητά τους σε καλώδια θα
είναι τουλάχιστον κατά 20% μεγαλύτερη από τον χώρο που καταλαμβάνουν όλα τα καλώδια μαζί.
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x

Η εσωτερική ακτίνα (D) καμπύλωσης των καλωδίων (όπου και αν τοποθετούνται) θα είναι D ≥ 10d
για καλώδια με μόνωση PVC και D ≥ 12d για καλώδια XPLE, όπου d η εξωτερική διάμετρος του
μανδύα των καλωδίων.

x

Τα καλώδια θα εγκαθίστανται ή θα σημαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη
αναγνώρισή τους κατά τους ελέγχους, τις δοκιμές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της
εγκατάστασης.

x

Η διαδρομή των υπόγειων γραμμών θα αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο κατά τρόπο που να είναι
δυνατός ο εντοπισμός τους, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δοκιμαστικών εκσκαφών.

x

Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός προστασίας θα είναι αναγνωρίσιμοι από τον χρωματισμό τους
(ΕΛΟΤ 699, διπλός χρωματισμός πράσινο/ κίτρινο για τον αγωγό προστασίας, χρώμα ανοιχτό
μπλε για τον ουδέτερο). Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγών με χρώμα πράσινο ή κίτρινο εκτός αν
πρόκειται αποκλειστικά για κυκλώματα μετρήσεων ή τηλεπικοινωνιών.

x

Σε κυκλώματα που δεν περιλαμβάνουν αγωγό προστασίας, στην περίπτωση γραμμών που
αποτελούνται από μονοπολικά καλώδια (μονωμένοι αγωγοί), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
καλώδιο με διπλό χρωματισμό πράσινο/ κίτρινο. Στην περίπτωση πολυπολικών καλωδίων δεν
επιτρέπεται η χρήση καλωδίων που έχουν έναν αγωγό με διπλό χρωματισμό πράσινο/ κίτρινο. Αν
δεν υπάρχουν διαθέσιμα παρά μόνο τέτοια καλώδια επιτρέπεται η χρήση τους υπό τον όρο να μην
χρησιμοποιηθεί ο αγωγός με χρωματισμό πράσινο/ κίτρινο.

x

Σε κυκλώματα που δεν περιλαμβάνουν ουδέτερο αγωγό, στην περίπτωση γραμμών που
αποτελούνται από μονοπολικά καλώδια (μονωμένοι αγωγοί) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
καλώδιο με χρώμα ανοιχτό μπλε. Στην περίπτωση πολυπολικών καλωδίων, αν υπάρχει αγωγός
με χρώμα ανοιχτό μπλε, αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από
αγωγός προστασίας.

x

Οι αγωγοί PEN, όταν είναι μονωμένοι, πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι από τον χρωματισμό τους
κατά έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

5.3.3

-

είτε θα έχουν διπλό χρωματισμό πράσινο/ κίτρινο σε όλο το μήκος τους με μια
επισήμανση με χρώμα ανοιχτό μπλε στα άκρα τους

-

είτε θα έχουν χρώμα ανοιχτό μπλε σε όλο το μήκος τους με μια επισήμανση με διπλό
χρωματισμό πράσινο/ κίτρινο στα άκρα τους.

Συνδέσεις
x

Οι συνδέσεις μεταξύ αγωγών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών προς συσκευές ή άλλα υλικά
πρέπει να εξασφαλίζουν μια ανθεκτική στο χρόνο ηλεκτρική συνέχεια και να έχουν επαρκή
μηχανική αντοχή.

x

Κατά την επιλογή των μέσων σύνδεσης θα λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
-

Το υλικό του αγωγού και της μόνωσής του.

-

Το πλήθος και το σχήμα των συρμάτων που αποτελούν τον αγωγό.

-

Η διατομή του αγωγού.

-

Το πλήθος των αγωγών που πρέπει να συνδεθούν μαζί.

x

Η χρήση συνδέσεων με συγκόλληση γενικώς απαγορεύεται.

x

Όλες οι συνδέσεις θα είναι προσιτές για επιθεώρηση, δοκιμή και συντήρηση εκτός από τις
ακόλουθες:
-

Ενώσεις γεμάτες με μονωτική μάζα ή σφραγισμένες.

-

Συνδέσεις μεταξύ του ψυχρού τμήματος και του θερμαντικού στοιχείου σε συστήματα
θέρμανσης οροφής, ενδοδαπέδιας θέρμανσης και παρόμοια.
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x

Αν χρειάζεται, θα λαμβάνονται μέτρα ώστε η θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται στις συνδέσεις
σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας να μην επηρεάζει την μόνωση των αγωγών.

x

Προκειμένου να συνδεθούν τα καλώδια, θα αφαιρείται ο προστατευτικός μανδύας με προσοχή,
ώστε να μη χαλάσει το μονωτικό των αγωγών του, και στην συνέχεια θα αφαιρείται και η μόνωση.
Θα χρησιμοποιείται η κατάλληλη μήτρα (αναλόγως της διατομής του αγώγιμου υλικού και του
υλικού της μόνωσης) στο εργαλείο (μηχανικό ή υδραυλικό) απογύμνωσης των άκρων των
αγωγών, ώστε αφ' ενός να μην τραυματίζεται η διατομή του αγώγιμου υλικού και αφ' ετέρου να μην
τραυματίζεται το υπόλοιπο μονωμένο μέρος του.

x

Θα χρησιμοποιείται η κατάλληλη μήτρα στο εργαλείο κοπής, ώστε να μην παραμορφώνεται ούτε
το τεμνόμενο αγώγιμο υλικό, ούτε το υπόλοιπο τμήμα του μονωμένου αγωγού.

x

Η σύνδεση των αγωγών θα γίνεται είτε με σύσφιξη σε κλέμες είτε με συστροφή καπς. Πάντοτε
όμως θα πρέπει τα άκρα των αγωγών να είναι απολύτως καθαρά, η διατομή της σύνδεσης των
κλεμών ή των καπς κατάλληλη για την διάμετρο των αγωγών που συνδέουν και οι συνδέσεις σε
θέσεις ελεγχόμενες. Εφιστάται η προσοχή των εγκαταστατών, ώστε τα άκρα των αγωγών που θα
κοπούν και στην συνέχεια θα συνδεθούν, να μη μείνουν εκτεθειμένα στον ατμοσφαιρικό αέρα
περισσότερο από 4 h και ιδιαίτερα όταν η ατμόσφαιρα είναι υγρή.

5.3.4
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Ειδικά
x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνο σε ξηρούς χώρους και μόνο
μέσα ή πάνω από το επίχρισμα το οποίο πρέπει να τα καλύπτει σε όλο το μήκος τους.

x

Αν τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια εγκαθίστανται σε κοιλότητες οροφής ή τοίχου που
αποτελείται από σκυρόδεμα, πέτρα ή άκαυστα υλικά, δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται με
επίχρισμα.

x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτα υλικά
π.χ. ξύλο ακόμα και αν είναι καλυμμένα με επίχρισμα.

x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να γίνονται δέσμες. Η συγκέντρωσή τους στα
σημεία εισόδου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.χ. πινάκων διανομής δεν θεωρείται σχηματισμός
δέσμης.

x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να στερεώνονται μόνο με την χρήση μέσων τα
οποία θα εξασφαλίζουν ότι η μόνωση δεν θα πάθει βλάβη ούτε θα παραμορφωθεί π.χ.
-

Επίχρισμα.

-

Σφιγκτήρες προσαρμοσμένοι στο σχήμα των αγωγών και κατασκευασμένοι από μονωτικό
υλικό ή από μέταλλο με μονωτική επένδυση.

-

Κόλληση.

-

Κάρφωμα με κατάλληλα καρφιά με μονωτικούς παράκυκλους (ροδέλες).

x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται κάτω από γυψοσανίδες,
εκτός αν αυτές είναι εξ ολοκλήρου στερεωμένες με επίχρισμα.

x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται απευθείας πάνω ή κάτω από
μεταλλικό ενισχυτικό στοιχείο του επιχρίσματος όπως συρματόπλεγμα, μεταλλικό πλέγμα κλπ.

x

Τα πεπλατυσμένα οικιακά καλώδια επιτρέπεται να ενώνονται μόνο μέσα σε κουτιά διακλαδώσεων
κατασκευασμένα από μονωτικό υλικό.

x

Στην περίπτωση παράλληλης όδευσης σε τοίχους ή οροφές περισσότερων των τριών ορατών
γραμμών καλωδίων A05VV ή E1VV, τα στηρίγματα των γραμμών θα βρίσκονται σε ευθεία και θα
είναι ειδικής μορφής ώστε να στερεώνονται σε ειδικής μορφής μεταλλικές ράβδους
(σιδηρόδρομους) .
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x

Στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων A05VV ή E1VV σε σχάρα θα λαμβάνεται μέριμνα για την
σωστή τους πρόσδεση. Κάθε καλώδιο θα προσδένεται με ειδική πλαστική ταινία και σε
αποστάσεις που δεν ξεπερνούν το 1,5m. Τα καλώδια θα είναι τακτικά τοποθετημένα πάνω στην
σχάρα, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδρομής κάθε καλωδίου σε όλο το μήκος
του καθώς και η αντικατάστασή του χωρίς να καταστραφεί.

x

Η χρησιμοποίηση μεταλλικών διμερών στηριγμάτων επιτρέπεται για την στήριξη ορατών καλωδίων
μεγάλης διατομής για τα οποία δεν υπάρχουν πλαστικά διμερή στηρίγματα κατάλληλων
διαστάσεων.

x

Στην περίπτωση ορατής τοποθέτησης καλωδίων, στις διακλαδώσεις θα χρησιμοποιούνται ειδικά
πλαστικά κουτιά, “ανθυγρού” τύπου.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωματούμενων υλικών.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

x Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου υλικού.
Ελαττωματικά ή φθαρμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την μη παραλαβή της
και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας,
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

6.2

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης ελέγχονται ως προς την καλή κατάσταση των καλωδίων (δεν πρέπει
να έχει προκληθεί φθορά στην μόνωση των καλωδίων), την διάταξη, τα στηρίγματα (πυκνότητα αυτών) και
τις συνδέσεις.
Τμήματα της εγκατάστασης τα οποία εμφανίζουν φθορές δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ώστε να
διαπιστωθεί εάν η κατασκευή έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χρήση σκαλωσιάς.

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).

x

Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).

x

Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).
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ΕΛΟΤ

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο , είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) αγωγών-καλωδίων, επί της οποίας εφαρμόσθηκε η
παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
αγωγών-καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

_________________
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2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)
Uninterrupted power supply units (UPS)

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00:2009
Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-23-05-00
«Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής
(UPS)» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-23-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-23-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της Προδιαγραφής είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος
(UPS), μονοφασικών ή τριφασικών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ισχύος συγκεκριμένων κρισίμων
φορτίων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 50091.01.01

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1-1: General and safety
requirements for UPS used in operator access area -- Συστήματα αδιάλειπτης
παροχής (ΣΑΠ) - Μέρος 1-1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για
ΣΑΠ που χρησιμοποιούνται σε χώρους που είναι προσιτοί στους χειριστές.

ΕΛΟΤ EN 62040.01

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements
for UPS -- Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS.

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.
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Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα συστήματα UPS αποτελούνται κατά κανόνα από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
x

Ανορθωτή/φορτιστή με ρυθμιζόμενες διόδους (Thyristors).

x

Μετατροπέα συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (DC/AC).

x

Συστοιχία συσσσωρευτών (μπαταριών).

x

Ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη.

x

Χειροκίνητο μεταγωγικό διακόπτη.

x Πίνακα οργάνων ελέγχου και συναγερμών με μιμικό διάγραμμα (εάν προβλέπεται από την Μελέτη).
Στην πινακίδα του συστήματος θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Κατασκευαστής.

x

Τύπος συσκευής.

x

Αριθμός κατασκευής (serial number).

x

Ονομαστική ισχύς.

x

Συντελεστής ισχύος.

x

Τάση εισόδου.

x

Ονομαστική τάση εξόδου και συχνότητα.

Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει ευρύ πελατολόγιο (references) καθώς και τμήμα τεχνικής
υποστήριξης το οποίο θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες, τόσο κατά την φάση της
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, όσο και για την αποκατάσταση τυχόν
προβλημάτων που θα προκύψουν.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο με προσοχή, για την
αποφυγή κακώσεων που θα είχαν σαν συνέπεια την φθορά του αγωγού (διακοπή συνέχειας του αγωγού
κ.λπ.) ή των μονώσεων. Η αποθήκευσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο
απαλλαγμένο από υγρασία και σκόνη, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε
άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Τα υλικά θα προστατεύονται οπωσδήποτε από τον ήλιο και την
υψηλή θερμοκρασία.
Τα καλώδια δεν θα δέχονται πιέσεις ή κρούσεις από άλλα οικοδομικά υλικά κατά την μεταφορά και απόθεσή
τους.

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής θα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες λειτουργίας:
x

On-line
Τα κρίσιμα φορτία θα είναι μόνιμα συνδεδεμένα με το σύστημα και θα τροφοδοτούνται με
εναλλασσόμενο ρεύμα από την έξοδο του μετατροπέα. Ο μετατροπέας θα τροφοδοτείται με
συνεχές ρεύμα από την έξοδο του ανορθωτή και ταυτόχρονα θα διατηρεί τις μπαταρίες σε
κατάσταση πλήρους φόρτισης.

x

Από συσσωρευτές
Σε περίπτωση διακοπής (βλάβης) του δικτύου της ΔΕΗ, ο μετατροπέας θα τροφοδοτείται
αυτόματα από την συστοιχία των συσσωρευτών. Μετά την επαναφορά του δικτύου ή την παροχή
τάσεως από το Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος (Η/Ζ), διακόπτεται ακαριαία η τροφοδοσία από τους
συσσωρευτές, τίθεται εντός το κύκλωμα ανόρθωσης και αποκαθίσταται η τροφοδοσία των
κρισίμων φορτίων από το δίκτυο μέσω του μετατροπέα.
Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη, τα φορτία θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από το UPS μέχρι
ένα κατώτατο όριο τάσης της συστοιχίας, οπότε και αυτόματα θα επέλθει διακοπή ώστε να
προστατευτούν οι μπαταρίες από πλήρη εκφόρτιση.

x

Λειτουργία παράκαμψης (by pass)
Σε περίπτωση βλάβης ή υπερφόρτισης του μετατροπέα θα ενεργοποιείται αυτόματα ο
ηλεκτρονικός μεταγωγικός διακόπτης, ο οποίος θα απομονώνει τον μετατροπέα και θα εξασφαλίζει
την συνέχεια της τροφοδότησης των φορτίων απ’ ευθείας από το δίκτυο.
Εάν χρειαστεί να απομονωθεί το UPS (π.χ. για έλεγχο ή επισκευή), θα χρησιμοποιηθεί ο
χειροκίνητος μεταγωγικός διακόπτης.

x

Λειτουργία χωρίς συσσωρευτές
Η μονάδα θα διαθέτει διακόπτη απομόνωσης των συσσωρευτών για την περίπτωση που θα
χρειαστεί να αποσυνδεθούν από τον ανορθωτή και τον μετατροπέα.

5.2
5.2.1

Χαρακτηριστικά υποσυστημάτων
Ανορθωτής/ φορτιστής

Ο ανορθωτής/φορτιστής (με ρυθμιζόμενες διόδους πύλης: Thyristors) μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση
του δικτύου σε σταθερή συνεχή και τροφοδοτεί τον μετατροπέα ή/ και φορτίζει τις μπαταρίες και τις διατηρεί
σε κατάσταση πλήρους φόρτισης.
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Το υποσύστημα ανόρθωσης θα είναι σε θέση να λειτουργεί κανονικά με διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου
r 10%, και θα διαθέτει τις εξής ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου και συναγερμών:
x

Οπτική ένδειξη ότι ο ανορθωτής είναι υπό τάση (λειτουργία).

x

Οπτική και ακουστική ένδειξη διακοπής μιας φάσης του δικτύου τροφοδοσίας (προστατευτική
διάταξη εκτός).

x

Οπτική και ακουστική ένδειξη πτώσης του δικτύου τροφοδοσίας ενώ ο μετατροπέας βρίσκεται σε
λειτουργία (εκφόρτιση συστοιχίας).

x

Οπτική και ακουστική ένδειξη απόκλισης της τάσης εξόδου του ανορθωτή από τα επιτρεπτά όρια
(απόκλιση τάσης).

Επίσης το υποσύστημα ανόρθωσης θα διαθέτει διάταξη βηματικής εκκίνησης για τον περιορισμό του
ρεύματος εκκίνησης.
Στην περίπτωση παράλληλων συστημάτων θα πρέπει η εκκίνηση του ενός να ξεκινάει αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της εκκίνησης του προηγούμενου ώστε να περιορίζεται το ρεύμα εκκίνησης.
5.2.2

Μετατροπέας συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (DC/AC)

Ο μετατροπέας (μονοφασικός ή τριφασικός) μετατρέπει την συνεχή τάση (DC) σε εναλλασσόμενη (AC). Θα
είναι συνδεδεμένος με τον ζυγό (μπάρα) των καταναλώσεων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αποσύνδεσης,
το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης του μετατροπέα, η
τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων θα γίνεται αυτόματα με μεταγωγή στο δίκτυο.
Θα διαθέτει διάταξη συνεχούς ελέγχου των χαρακτηριστικών εξόδου (με μικροεπεξεργαστή), ώστε να
εξασφαλίζεται η διατήρηση αυτών στα καθοριζόμενα όρια (κυρίως διατήρηση χαμηλής αρμονικής
παραμόρφωσης της τάσης εξόδου σε μη γραμμικά φορτία).
Ο μετατροπέας θα είναι ασφαλισμένος έναντι βραχυκυκλώματος στην έξοδο.
Ο ουδέτερος του μετατροπέα θα είναι ηλεκτρικά μονωμένος από το σώμα του UPS (περιπτώσεις τριφασικών
συστημάτων).
Ο μετατροπέας θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα όργανα μέτρησης και σημάνσεις στον πίνακα
ελέγχου και συναγερμών:
x Βολτόμετρα στην έξοδο του, κλάσης 1,5, περιοχής 0-250 V, με ρυθμιζόμενη την μηδενική θέση και
μεταγωγικό διακόπτη για τις ρυθμίσεις R-O, S-O, T-O.
x Αμπερόμετρα κλάσης 1,5, με ρυθμιζόμενη την μηδενική θέση.
x Συχνόμετρα.
x Οπτική ένδειξη λειτουργίας (ο μετατροπέας τροφοδοτείται από την είσοδό του και τροφοδοτεί από
την έξοδό του).
x Οπτική ένδειξη που δηλώνει ότι ο μετατροπέας τροφοδοτείται από την είσοδό του αλλά στην έξοδο
λειτουργεί εν κενώ.
x Οπτική και ακουστική ένδειξη που δηλώνει ότι ο μετατροπέας είναι αποσυνδεδεμένος και από την
είσοδο και από την έξοδό του (ένδειξη βλάβης).
Η ψύξη του μετατροπέα θα γίνεται με ενσωματούμενο ανεμιστήρα.
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Συστοιχία συσσωρευτών (μπαταριών)

Οι μπαταρίες θα είναι μολύβδου, κλειστού τύπου (να μην απαιτούν συντήρηση), ταχείας εκφόρτισης,
χωρητικότητας ανταποκρινόμενης στο ονομαστικό φορτίο εξόδου του συστήματος. Η αναμενόμενη διάρκεια
ζωής τους δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10 χρόνια και αυτό θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του
κατασκευαστή.
Τα στοιχεία της μπαταρίας θα είναι τοποθετημένα σε διαφανές πλαστικό κιβώτιο ανθεκτικό στην θερμότητα
(HEAT RESISTANT) και στα χτυπήματα (SHOCK-ABSORBING). Η όλη κατασκευή του κιβωτίου και του
καλύμματος θα είναι στεγανή ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή διαρροή ηλεκτρολύτη κατά την διάρκεια
ζωής του στοιχείου. Τα καλύμματα των στοιχείων θα είναι εφοδιασμένα με τάπες εξαερισμού ανθεκτικές σε
εκρήξεις (EXPLOSION-RESISTANT VENT CAPS).
Οι ακροδέκτες των στοιχείων θα φέρουν κοχλίες συνδέσεως και περικόχλια ανθεκτικά σε διαβρώσεις οξέων.
Η συστοιχία των μπαταριών θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα:
x Μεταλλικό ικρίωμα στερέωσης συσσωρευτών.
x Μπάρες χαλκού ή καλώδια διασυνδέσεως των στοιχείων για την πλήρη διαμόρφωση της
συστοιχίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξαρτημάτων, ακροδεκτών και κοχλίων
συνδέσεως που απαιτούνται.
x Συσκευή ανύψωσης των στοιχείων (αναλόγως του μεγέθους του συστήματος).
Το UPS θα διαθέτει αυτόματο ή χειροκίνητο έλεγχο της κατάστασης των μπαταριών, με δυνατότητα
προγραμματισμού.
5.2.4

Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης (ΗΜΔ)

Ο ηλεκτρονικός μεταγωγικός διακόπτης θα είναι στατός και θα έχει σαν στοιχεία ζεύξης δύο αντιπαράλληλα
θυρίστορς σε κάθε φάση.
Θα υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές επιτήρησης του μετατροπέα και συγχρονισμού της τάσης και
της συχνότητας του μετατροπέα και του δικτύου.
Ο ΗΜΔ θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία των κρίσιμων φορτίων απευθείας από το δίκτυο στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
x Συντήρηση του συστήματος UPS.
x Βλάβης του μετατροπέα (στην τάση, στην συχνότητα κλπ.).
x Αύξησης της θερμοκρασίας του μετατροπέα.
Ο ΗΜΔ θα επανασυνδέει το φορτίο στην κανονική λειτουργία αυτόματα μετά την αποκατάσταση του
σφάλματος που οδήγησε την μεταγωγή σε λειτουργία παράκαμψης. Η μεταγωγή αυτή θα πρέπει να έχει μία
χρονική καθυστέρηση τουλάχιστον 10 sec για την αποφυγή ταλαντώσεων.

5.2.5

Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης

Ο χειροκίνητος μεταγωγικός διακόπτης αποσκοπεί στην χωρίς διακοπή τροφοδότηση των φορτίων (manual
overide) σε περίπτωση ανάγκης.
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Πίνακας οργάνων ελέγχου-χειρισμών και συναγερμών

Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει οθόνη LCD η οποία θα παρέχει ενδείξεις καταστάσεων και συναγερμών για
τον ανορθωτή, τις μπαταρίες, τον μετατροπέα, τον ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη και το φορτίο.
Εάν προβλέπεται από την Μελέτη, το σύστημα θα είναι εφοδιασμένο με πλήρες μιμικό διάγραμμα, με
ενδεικτικές λυχνίες, το οποίο θα εμφανίζει την λειτουργική κατάσταση του συστήματος κάθε στιγμή (κυρίως
σε συστήματα μεγαλύτερης ισχύος).
Κάθε βλάβη του συστήματος UPS θα επισημαίνεται με ηχητική σήμανση μέσω σειρήνας. Η παύση της
σειρήνας θα γίνεται με την βοήθεια κομβίου που θα βρίσκεται στον πίνακα.

5.3

Κατασκευαστική διαμόρφωση – γενική διάταξη του συστήματος

Ο αερισμός του συστήματος θα επιτυγχάνεται με εξαναγκασμένη κίνηση του αέρα (ανεμιστήρες) από κάτω
προς τα πάνω, με ελεγχόμενη ταχύτητα για την σωστή ψύξη του μηχανήματος και την καλύτερη απαγωγή
της εκλυόμενης θερμότητας.
Γενικά, οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Το περίβλημα θα είναι
διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις μονάδες του για να ελαχιστοποιείται ο
χρόνος επισκευής του σε περίπτωση βλάβης (διαιρουμένου τύπου πλαίσιο).
Η στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 70db (Α), μετρούμενη σε απόσταση ενός
μέτρου (m) από την μονάδα.
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα στις παρακάτω συνθήκες
λειτουργίας:
x

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0-40 oC

x

Σχετική υγρασία: έως 95%

Το UPS θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες διατάξεις περιορισμού της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ΕΜΙ
και RFI, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 62040.01.
Ο συνολικός βαθμός αποδόσεως του, σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από 85%.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

Κατά την παραλαβή του συστήματος θα ελέγχονται τα παρακάτω:
x Τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως:
-

Μονογραμμικό σχέδιο του συστήματος.

-

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού-συναγερμών και του μιμικού διαγράμματος.

-

Δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών στο εργοστάσιο.

-

Βεβαίωση του κατασκευαστή για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών.

x Η ύπαρξη εγχειριδίου συντήρησης λειτουργίας με τεχνική μετάφραση στην Ελληνική.
x Οι συνδεσμολογίες της συσκευής με τις γραμμές εισόδου – εξόδου.
x Η εγγύηση του κατασκευαστή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συμβατικούς όρους του έργου.
Στην συνέχεια θα γίνεται πλήρης δοκιμή του συστήματος υπό φορτίο για όλες τις περιπτώσεις
λειτουργίας.
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7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
-

Διακίνηση βαρέων αντικειμένων σε συνθήκες στενότητας χώρου (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
μονάδες UPS μεγάλης ισχύος).

-

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες κλπ.) με ακατάλληλη ή φθαρμένη
μόνωση.

Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο IEC 900.

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας
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Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχια (τεμ.) συστημάτων αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής
(UPS), επί της οποίας εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
συστημάτων αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

______________
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-01-00
«Διατάξεις
σύλληψης
κεραυνού
συστημάτων
αντικεραυνικής
προστασίας»
βασίζεται
στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-50-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32449

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1.

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2.

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3.

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4.

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 6

4.1

Ενσωματούμενα υλικά ............................................................................................................... 6

4.2

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 7

4.3

Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών............................................................. 8

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας .................................................... 8

5.1

Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό ............................................................................ 8

5.2

Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος ...................................................................................... 8

5.3

Συλλεκτήριο σύστημα................................................................................................................. 9

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή .............................................................. 14

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά ................................................................................................... 14

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης.............................................................................................. 14

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια ............................................................. 14

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος .......................... 14

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών .............................................................. 14

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων .................................................................................... 14

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας ............................................................................................... 15

Βιβλιογραφία ...................................................................................................................................... 16

3

32450

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήματος κεραυνού της
εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας. Περιλαμβάνονται οι συλλεκτήριοι αγωγοί, οι ακίδες, τα
στηρίγματα και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στήριξης.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 1197

Protection of structures against lightning - Part 1: General principles -Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Μέρος 1: Γενικές αρχές.

ΕΛΟΤ EN 50164.01

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

ΕΛΟΤ EN 50164.02

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

ΕΛΟΤ EN 50164.03

Lightning Protection Components (LPC) - Part 3: Requirements for isolating
spark gaps -- Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC) - Μέρος 3:
Απαιτήσεις για μονωτικά διάκενα σπινθηριστή.

ΕΛΟΤ EN 62305.01

Protection against lightning - Part 1: General principles -- Αντικεραυνική
προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές.

ΕΛΟΤ EN 62305.02

Protection against lightning - Part 2: Risk management -- Αντικεραυνική
προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης.

ΕΛΟΤ EN 62305.03

Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life
hazard -- Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και
κίνδυνος για τη ζωή.

ΕΛΟΤ 1412

Protection of structures against lightning - Guide A: Lightning risk assessment
and selection of protection level for a lightning protection system (LPS) -Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Οδηγία Α: Εκτίμηση κινδύνου
κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας (ΣΑΠ).
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ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή του συλλεκτηρίου συστήματος, ανάλογα με τα
προβλεπόμενα από την Μελέτη, είναι:
x

x

6

Συλλεκτήριοι Αγωγοί
-

χάλκινοι συμπαγείς ή πολύκλωνοι,

-

χάλκινοι επικασσιτερωμένοι

-

χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι,

-

ανοξείδωτοι,

-

αλουμινίου

-

κράματος αλουμινίου

Ράβδοι Σύλληψης (Ακίδες)
-

ορειχάλκινες επινικελωμένες,

-

χαλύβδινες θερμά επιψευδαργυρωμένες,

-

χάλκινες,

-

χάλκινες επικασσιτερωμένες,

-

κράματος αλουμινίου

-

συλλεκτήρια μανιτάρια χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα ή αλουμινίου (σε βατά
δώματα).
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Στηρίγματα αγωγών

Εξαρτήματα στήριξης των αγωγών σε μπετόν, κεραμίδια, κυματοειδείς λαμαρίνες κ.λπ.:

x

x

-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

ανοξείδωτα,

-

αλουμινίου

-

πλαστικά.

Συστολικά – διαστολικά
-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα

-

αλουμινίου

-

κράματος αλουμινίου.

Λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες, ακροδέκτες γεφύρωσης, περιλαίμια, κ.λπ.

Η επιλογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002
(Πίνακας 6, Σελ. 28) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03.
Πίνακας 1
Χρήση
Υλικό

Στον αέρα

Στο έδαφος

Διάβρωση
Στο
σκυρόδεμα

Αντοχή

Κίνδυνος σε

Ηλεκτρολυτική
με

Μεγάλη
συγκέντρωση
χλωριδίων

-

Χαλκός

Συμπαγής

Συμπαγής

Πολύκλωνος

Πολύκλωνος

Ως περίβλημα

Ως περίβλημα

Συμπαγής

Έναντι
πολλών
υλικών

-

Χάλυβας
γαλβανισμέν
ος εν θερμώ
Ανοξείδωτος
χάλυβας
Αλουμίνιο

Μόλυβδος

4.2

Συμπαγής
Πολύκλωνος
Συμπαγής
Πολύκλωνος
Συμπαγής
Πολύκλωνος

Θειικές
ενώσεις

-

Οργανικά
υλικά

Συμπαγής

Συμπαγής

Καλή ακόμα
και σε όξινα
εδάφη

-

Χαλκό

Συμπαγής

-

Έναντι
πολλών
υλικών

Νερό με
διαλυμένα
χλωρίδια

-

-

-

-

Βασικά εδάφη

Χαλκό

-

Σε εδάφη με
μεγάλη
συγκέντρωση
σε σουλφίδια

Όξινα εδάφη

Χαλκό

Συμπαγής

Συμπαγής

Ως περίβλημα

Ως περίβλημα

Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
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Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3

Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών

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

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνεται από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
παρόμοιας φύσης έργα.

5.2

Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) καθορίζονται
σύμφωνα με τα πρότυπα:
ΕΛΟΤ 1412

Protection of structures against lighting – Guide A. Lighting risk assessment
and selection of protection level for a lighting protection system (LPS).
Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Οδηγία Α : Εκτίμηση κινδύνου
κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας του Συστήματος
Αντικεραυνικής Προστασίας ΣΑΠ

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01

Protection against lightning - Part 1: General principles.
Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02

Protection against lightning - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης.
Protection against lightning - Part 2: Risk management

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03

Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life
hazard.
Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος
για τη ζωή

Στα πρότυπα ΕΛΟΤ 1412, ΕΛΟΤ 1197 & ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02 καθορίζονται τέσσερις στάθμες προστασίας (Ι–IV).
Η επιλογή της στάθμης προστασίας βασίζεται στην αναμενόμενη συχνότητα πληγμάτων από άμεσους
κεραυνούς (Nd) και στην αποδεκτή συχνότητα ζημιών από κεραυνό Nc. Ο προσδιορισμός της στάθμης
προστασίας καθορίζεται από την Μελέτη.

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

5.3

32455

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009

Συλλεκτήριο σύστημα

5.3.1

Γενικά

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί και οι αγωγοί καθόδου δημιουργούν έναν κλωβό Faraday, ο οποίος προστατεύει το
κτήριο στο οποίο εγκαθίσταται οδηγώντας το κεραυνικό ρεύμα στη γη.
Τα συλλεκτήρια συστήματα αποτελούνται από συνδυασμούς των παρακάτω στοιχείων:
x

Ράβδων σύλληψης (ακίδων).

x

Βρόχων αγωγών.

x

Τεταμένων αγωγών.

Η διαστασιολόγηση των βρόχων του συλλεκτηρίου συστήματος εξαρτάται από την στάθμη προστασίας του
κτηρίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2
Στάθμες
προστασίας

5.3.2

Μέγεθος βρόχου M
(m)

I

5x5

II

10x10

III

15x15

IV

20x20

Εγκατάσταση του συλλεκτήριου συστήματος

Το συλλεκτήριο σύστημα, το οποίο αποτελείται από αγωγούς (χάλκινους, χάλκινους επικασσιτερωμένους,
αλουμινίου, κράματος αλουμινίου, χαλύβδινους, ανοξείδωτους), εγκαθίσταται στην οροφή του υπό
προστασία κτηρίου, ώστε να σχηματίζονται κλειστοί βρόχοι. Σε περίπτωση που υπάρχουν στηθαία, θα
τοποθετούνται αγωγοί και επί αυτών.
Το υλικό, η μορφή και η ελάχιστη διατομή των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος θα είναι σύμφωνα με
τον Πίνακα 3 (από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164.02 “Lightning protection components (LPC) Part 2:
Requirements for conductors and earth electrodes -- Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC) - Μέρος
2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης”, σελ. 7, πίνακα 1).

9

32456

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Πίνακας 3
Υλικό

Μορφή
Ταινία
Στρογγυλός

Χαλκός

Αλουμίνιο

Κράμα Αλουμινίου

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος3

Ανοξείδωτος Χάλυβας

10

Σημειώσεις

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Στρογγυλός

Χαλκός
επικασσιτερωμένος 2

5

Ελάχιστη διατομή1

5

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία

70 mm²

ελάχιστο πάχος 3 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Ταινία

50 mm ²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία 8

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Στρογγυλός8

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

70 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

4

1

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.

2

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

3

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

4.

Ανοξείδωτος χάλυβας με περιεκτικότητα Χρωμίου : t 16 %, Νικελίου t 8 %, Άνθρακα d 0,07 %.

5

50 mm² (Φ8 mm) που μπορεί να μειωθεί σε 28 mm² (Φ6 mm) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση
μηχανικής αντοχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μείωση της απόστασης μεταξύ
των στοιχείων στερέωσης.

6

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

7

Για χρήση μόνο ως ράβδοι γείωσης με οδηγό εισαγωγής.

8

Εάν οι θερμικοί και μηχανικοί παράγοντες είναι σημαντικοί, τότε οι τιμές αυτές θα πρέπει να αυξηθούν σε
78 mm² (Φ10 mm) για στρογγυλό αγωγό και σε 75 mm² (ελάχιστης διαμέτρου 3 mm) για την ταινία.
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Η στήριξη των αγωγών θα γίνεται με κατάλληλα στηρίγματα ανάλογα με το είδος της στέγης, ανά:
x

1 m για τους μονόκλωνους αγωγούς με ελάχιστη διάμετρο 8 mm,

x

50 cm για τους μονόκλωνους αγωγούς με ελάχιστη διάμετρο 6 mm και

x

30 cm για τους πολύκλωνους αγωγούς.

Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού θα τοποθετείται ένα στήριγμα προ και ένα μετά την αλλαγή.
Τα στηρίγματα θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε κάθε επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε
μονωμένη τοιχοποιία, κεραμίδια, μεταλλική στέγη, μονωμένο δώμα κ.α, έτσι ώστε να μην προκαλούν φθορές
ή αλλοιώσεις.
Τα στηρίγματα που τοποθετούνται σε μονωμένο δώμα θα είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στην
ηλιακή ακτινοβολία και στον παγετό και θα πληρώνονται εργοστασιακά με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής σε
παγετό.
Κατά την τοποθέτησή τους στο δώμα, θα αποφεύγεται η διάτρηση της μόνωσης. Εάν αυτό είναι
αναπόφευκτο, τότε θα λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση της στεγανότητας στο σημείο όπου
τοποθετήθηκε το στήριγμα.
Τα στηρίγματα θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος για την
αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση ιδίου υλικού, τότε θα παρεμβάλλεται
διμεταλλικό εξάρτημα μεταξύ των δύο ανόμοιων υλικών ή θα χρησιμοποιείται εξάρτημα από υλικό συμβατό
με αμφότερα τα υλικά (π.χ. ανοξείδωτα ή πλαστικά παρεμβύσματα κ.λπ.).

Υλικό αγωγού συλλεκτηρίου συστήματος

Υλικό στηρίγματος αγωγού

Χαλκός

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό,
ανοξείδωτο

Χαλκός επικασσιτερωμένος

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό,
ανωξείδωτο

Χάλυβας θερμά επιψευδαργυρωμένος

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Αλουμίνιο

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,
ανοξείδωτο, πλαστικό

Η σύνδεση των αγωγών επιτυγχάνεται με τους κατάλληλους σφιγκτήρες διασταυρώσεως – συνδέσεως
(Σχήμα 1).
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Σχήμα 1
Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά στηρίγματα. Σε μη στεγανοποιημένη
επιφάνεια θα χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα (σχήμα 2). Όταν τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια,
είναι απαραίτητη η χρήση ροδέλας στεγανοποιήσεως από ελαστικό τύπου NEOPREN.

Σχήμα 2

Σχήμα 3
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Σε μονωμένες ή στεγανοποιημένες επιφάνειες θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά στηρίγματα (Σχήμα 3) με
πλαστικό περίβλημα, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, τα οποία θα είναι εργοστασιακά γεμισμένα με μη
συρρικνούμενο κονίαμα. Η σταθεροποίηση του στηρίγματος επιτυγχάνεται δια επαλείψεως της εξωτερικής
επιφάνειας με ειδικό ασφαλτικό συγκολλητικό.

Σχήμα 4
Εξαρτήματα απορρόφησης συστολών - διαστολών (Σχήμα 4) θα παρεμβάλλονται ανά 20 m μήκους του
συλλεκτήριου αγωγού καθώς και σε διασταυρώσεις αγωγών και όπου αλλού προβλέπεται από την Μελέτη,
με σκοπό την αποτροπή εφαρμογής δυνάμεων στον συλλεκτήριο αγωγό και την αποφυγή θραύσης του
στηρίγματος ή της μόνωσης λόγω της δύναμης η οποία ασκείται επί των στηριγμάτων και των σημείων
στήριξης αυτών.
Τα αντικείμενα (κλιματιστικές μονάδες, πύργοι ψύξης, σωληνώσεις κ.λπ.) που βρίσκονται στο δώμα ή στην
οροφή του κτηρίου θα πρέπει να συνδέονται με τους συλλεκτήριους αγωγούς εάν ισχύει μία από τις
ακόλουθες συνθήκες:
-

προεξέχουν από την προστατευόμενη επιφάνεια πάνω από 30 cm,

-

περικλείουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 m2 ή

-

έχουν μήκος μεγαλύτερο από 2 m

Η σύνδεση θα γίνεται μέσω κατάλληλων συνδέσμων για τις μεταλλικές επίπεδες επιφάνειες ή μέσω
κατάλληλων περιλαίμιων για τις σωληνώσεις, τις υδροροές κ.λπ.
Στις μη αγώγιμες επιφάνειες (π.χ. καπνοδόχοι) θα τοποθετούνται ακίδες πάνω σε ιστούς (από χαλύβδινο
σωλήνα άνευ ραφής, που αφού συγκολληθεί θα γαλβανισθεί εν θερμώ), οι οποίες θα συνδέονται με το
συλλεκτήριο σύστημα μέσω κατάλληλου αγωγού.
Τα υπερυψωμένα τμήματα που είναι επισκέψιμα θα καλύπτονται από συλλεκτήριους αγωγούς, οι οποίοι θα
συνδέονται μέσω δύο τουλάχιστον αγωγών με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα.
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης (σφιγκτήρες, ακροδέκτες γεφύρωσης, περιλαίμια, συστολο-διαστολικά, κ.λπ.)
θα είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά τρόπο σταθερό και ασφαλή για
τον γειτονικό εξοπλισμό και τα άτομα που κυκλοφορούν στο δώμα.
Τα παραπάνω εξαρτήματα είναι τύπου ”Ν” (normal type) ή ”H” (heavy type) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
50164.01 σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
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6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά

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

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης

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

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την πάκτωση των στηριγμάτων.
- Εργασία σε μη προστατευμένο δώμα (χωρίς στηθαία) ή κεκλιμένη στέγη.

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
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Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) διάταξης σύλληψης κεραυνού, επί της οποίας
εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
διατάξεων σύλληψης κεραυνού συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας
Down conductors of lightning protection systems

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-02-00
«Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-04-50-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Δ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-50-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32465

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1.

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2.

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3.

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4.

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 6

4.1

Ενσωματούμενα υλικά ............................................................................................................... 6

4.2

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 7

4.3

Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών............................................................. 8

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας .................................................... 8

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό ............................................................................ 8

5.2

Εγκατάσταση των αγωγών καθόδου ........................................................................................ 8

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή .............................................................. 12

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά ................................................................................................... 12

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης.............................................................................................. 12

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια ............................................................. 12

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος .......................... 12

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών .............................................................. 12

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων .................................................................................... 13

8.

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας ............................................................................................... 13

Βιβλιογραφία .................................................................................................................................................15

3

32466

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η διαμόρφωση του συστήματος των αγωγών καθόδου.
Οι αγωγοί τοποθετούνται εξωτερικά στις επιφάνειες του κτιρίου ή εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα των
υποστυλωμάτων ή των τοιχίων του κτιρίου.

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 1197

Protection of structures against lightning - Part 1: General principles -Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Μέρος 1: Γενικές αρχές.

ΕΛΟΤ EN 50164.01

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

ΕΛΟΤ EN 50164.02

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

ΕΛΟΤ EN 50164.03

Lightning Protection Components (LPC) - Part 3: Requirements for isolating
spark gaps -- Εξαρτήματα αντικεραυνικής προστασίας (LPC) - Μέρος 3:
Απαιτήσεις για μονωτικά διάκενα σπινθηριστή.

ΕΛΟΤ EN 62305.01

Protection against lightning - Part 1: General principles -- Αντικεραυνική
προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές.

ΕΛΟΤ EN 62305.02

Protection against lightning - Part 2: Risk management -- Αντικεραυνική
προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης.

ΕΛΟΤ EN 62305.03

Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life
hazard -- Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και
κίνδυνος για τη ζωή.

ΕΛΟΤ 1412

Protection of structures against lightning - Guide A: Lightning risk assessment
and selection of protection level for a lightning protection system (LPS) -Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Οδηγία Α: Εκτίμηση κινδύνου
κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας (ΣΑΠ).
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ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 345

Specification for safety footwear for professional use -- Προδιαγραφή για
υποδήματα ασφαλείας επαγγελματικής χρήσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Personal eye-protection - Specifications -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Προδιαγραφές.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου ασφαλείας.

3.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή του συστήματος αγωγών καθόδου, ανάλογα με τα
προβλεπόμενα από την Μελέτη, είναι:
x

x

6

Αγωγοί καθόδου
-

χάλκινοι,

-

χάλκινοι επικασσιτερωμένοι,

-

χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι,

-

κράματος αλουμινίου,

-

ανοξείδωτοι, κ.λπ.

Στηρίγματα αγωγών
-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

ανοξείδωτα,

-

πλαστικά κ.λπ.
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x Εξαρτήματα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες (για την σύνδεση αγωγών μεταξύ τους), ακροδέκτες
γεφύρωσης (για την σύνδεση αγωγών με μεταλλικές εγκαταστάσεις), περιλαίμια (για την σύνδεση
αγωγών με μεταλλικούς σωλήνες) κ.λπ.
-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωμένα,

-

χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα,

-

κράματος αλουμινίου,

-

ανοξείδωτα κ.λπ.

Η επιλογή του υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002
Πίνακας 1
Χρήση
Υλικό

Χαλκός

Χάλυβας
γαλβανισμένος
εν θερμώ
Ανοξείδωτος
χάλυβας
Αλουμίνιο

Μόλυβδος

4.2

Στον αέρα

Στο έδαφος

Συμπαγής

Συμπαγής

Πολύκλωνος

Πολύκλωνος

Ως
περίβλημα

Ως
περίβλημα

Συμπαγής
Πολύκλωνος
Συμπαγής
Πολύκλωνος
Συμπαγής
Πολύκλωνος

Διάβρωση
Στο
σκυρόδεμα

Συμπαγής

Αντοχή

Κίνδυνος σε
-

Μεγάλη
συγκέντρωση
χλωριδίων

-

Θειϊκές
ενώσεις

Έναντι
πολλών
υλικών
-

Ηλεκτρολυτική
με

-

Οργανικά
υλικά

Συμπαγής

Συμπαγής

Καλή
ακόμα και
σε όξινα
εδάφη

-

Χαλκό

Συμπαγής

-

Έναντι
πολλών
υλικών

Νερό με
διαλυμένα
χλωρίδια

-

-

-

-

Βασικά εδάφη

Χαλκό

-

Σε εδάφη
με μεγάλη
συγκέντρω
ση σε
σουλφίδια

Όξινα εδάφη

Χαλκό

Συμπαγής

Συμπαγής

Ως
περίβλημα

Ως
περίβλημα

Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παραπάνω.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Μέθοδος μεταφοράς, απόθεσης και φύλαξης υλικών

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

5.

Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Εξειδικευμένο/ Πιστοποιημένο προσωπικό

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνεται από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
παρόμοιας φύσης έργα.

5.2

Εγκατάσταση των αγωγών καθόδου

5.2.1

Γενικά

Οι αγωγοί καθόδου θα οδεύουν είτε κατακόρυφα εξωτερικά του κτιρίου είτε θα εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα
των υποστυλωμάτων και των τοιχίων του. Οι μεταξύ τους αποστάσεις θα καθορίζονται από την Μελέτη.
Ως φυσικοί αγωγοί καθόδου μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία των κατασκευών, όπως είναι:
-

οι μεταλλικές εγκαταστάσεις,

-

ο χαλύβδινος οπλισμός,

-

ο μεταλλικός σκελετός,

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002.
Ενδεικτικά, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί οι τυπικές αποστάσεις μεταξύ των αγωγών καθόδου,
ανάλογα με την στάθμη προστασίας του κτιρίου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002.
Στάθμη προστασίας

Αποστάσεις (m) αγωγών καθόδου

I

10

II

15

III

20

IV

25

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03, οι τυπικές αποστάσεις μεταξύ των αγωγών καθόδου και των
περιμετρικών δακτυλίων, ανάλογα με την στάθμη προστασίας του κτιρίου, δίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.

8

Στάθμη προστασίας

Αποστάσεις (m) αγωγών καθόδου

I

10

II

10

III

15

IV

20
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Το υλικό, η μορφή και η ελάχιστη διατομή των αγωγών καθόδου θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 2 (από το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.02).
Πίνακας 2
Υλικό

Μορφή
Ταινία
Στρογγυλός

Χαλκός

Χαλκός
επικασσιτερωμένος 2

Αλουμίνιο

Κράμα Αλουμινίου

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος3

Ανοξείδωτος Χάλυβας

5

Ελάχιστη διατομή1

Σημειώσεις

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

50 mm²

διαμέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου 1,7
mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Στρογγυλός5

50 mm²

διαμέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία

70 mm²

ελάχιστο πάχος 3 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Ταινία

50 mm ²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαμέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

Ταινία 8

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

Στρογγυλός8

50 mm²

διαμέτρου Φ8 mm

70 mm²

ελάχιστη διάμετρος συρματιδίου
1,7 mm

200 mm²

διαμέτρου Φ16 mm

4

Πολύκλωνος
Στρογγυλός

6,7

1

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.

2

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

3

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

4.

Ανοξείδωτος χάλυβας με περιεκτικότητα Χρωμίου : t 16 %, Νικελίου t 8 %, Άνθρακα d 0,07 %.

5

50 mm² (Φ8 mm) που μπορεί να μειωθεί σε 28 mm² (Φ6 mm) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση
μηχανικής αντοχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μείωση της απόστασης μεταξύ
των στοιχείων στερέωσης.

6

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

7

Για χρήση μόνο ως ράβδοι γείωσης με οδηγό εισαγωγής.

8

Εάν οι θερμικοί και μηχανικοί παράγοντες είναι σημαντικοί, τότε οι τιμές αυτές θα πρέπει να αυξηθούν σε
78 mm² (Φ10 mm) για στρογγυλό αγωγό και σε 75 mm² (ελάχιστης διαμέτρου 3 mm) για την ταινία.

9
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Ορατοί αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου θα οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθύγραμμη
κατακόρυφη διαδρομή και θα αποτελούν, όπου αυτό είναι εφικτό, προέκταση των συλλεκτήριων αγωγών.
Ο αριθμός των αγωγών θα είναι άρτιος, οι δε αποστάσεις από πόρτες, παράθυρα και λοιπά ανοίγματα θα
ακολουθούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002. Η στήριξή τους, ανάλογα με την επιφάνεια
καθόδου, ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν και τους αγωγούς του συλλεκτηρίου συστήματος.
Τα στηρίγματα θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγών για την αποφυγή ηλεκτροχημικής
διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση ιδίου υλικού, τότε θα παρεμβάλλεται διμεταλλικό εξάρτημα μεταξύ
των δύο διαφορετικών υλικών ή θα χρησιμοποιείται εξάρτημα από υλικό συμβατό με αμφότερα τα υλικά.
Υλικό αγωγού καθόδου

Υλικό στηρίγματος αγωγού

Χαλκός

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό, ανοξείδωτο

Χαλκός επικασσιτερωμένος

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωμένο, πλαστικό, ανοξείδωτο

Χάλυβας θερμά
επιψευδαργυρωμένος

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Αλουμίνιο

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Όταν η διαχωριστική απόσταση (d) μεταξύ των αγωγών καθόδου και των μεταλλικών εγκαταστάσεων είναι
μικρότερη από την απόσταση ασφαλείας (s), όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002,
απαιτείται η μεταξύ τους γεφύρωση μέσω κατάλληλου σφιγκτήρα διασταύρωσης.
Σε απόσταση ενός έως δύο μέτρων από την είσοδο του αγωγού καθόδου στο έδαφος θα τοποθετείται σε
κάθε αγωγό ένας λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου (Σχήμα 1), για:

10

-

την μέτρηση του συστήματος γείωσης,

-

τον διαχωρισμό του συστήματος γείωσης από το συλλεκτήριο σύστημα και τους αγωγούς
καθόδου,

-

την συντήρηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
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Σχήμα 1

Σχήμα 2

Για επιπλέον προστασία του αγωγού καθόδου από μηχανικές καταπονήσεις, αντί του λυόμενου συνδέσμου,
δύναται να χρησιμοποιείται προστατευτικός αγωγός ως μέρος του αγωγού καθόδου (Σχήμα 2), Φ16 mm,
μήκους 2 m. Θα τοποθετείται 1,5 m πριν την είσοδο της καθόδου στο χώμα ενώ το υπόλοιπο 0,5 m του
μήκους του που θα είναι εντός του εδάφους θα συνδέεται μέσω κατάλληλου αγωγού με την γείωση του
κτιρίου. Δεν ενδείκνυται η χρησιμοποίηση πλαστικού ή μεταλλικού προστατευτικού σωλήνα διότι δεν θα
εξασφαλίζεται ο οπτικός έλεγχος του αγωγού καθόδου.
Άλλος τρόπος μηχανικής προστασίας του αγωγού καθόδου είναι η συνέχιση του αγωγού με ταινία από
επιψευδαργυρωμένο χάλυβα 30x3,5 mm με την παρεμβολή κατάλληλου λυόμενου συνδέσμου αγωγού ταινίας.
Το υλικό κατασκευής του ενδιαμέσου τμήματος που συνδέει τον αγωγό καθόδου με το σύστημα γείωσης
του κτιρίου εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των επιμέρους τμημάτων της κατασκευής.
Η χρήση διμεταλλικών ελασμάτων (φύλλο αλουμινίου πρεσαρισμένο πάνω σε φύλλο χαλκού) για τη σύνδεση
των μη συμβατών υλικών μεταξύ τους δεν συνίσταται εντός του εδάφους και του σκυροδέματος, διότι το
αλουμίνιο διαβρώνεται άμεσα, σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03. Για
την εξάλειψη του φαινομένου της διάβρωσης, μεταξύ υλικών με διαφορετικό ηλεκτροχημικό δυναμικό,
συνίσταται η χρήση ανοξείδωτων εξαρτημάτων.
Σε προσβάσιμο σημείο του αγωγού καθόδου θα τοποθετείται, αν προβλέπεται από την Μελέτη, απαριθμητής
κεραυνών, ώστε να καταγράφονται τα κεραυνικά πλήγματα που πιθανόν θα δεχτεί η κατασκευή.
Οι αγωγοί καθόδου, για 30 cm πριν και μετά την είσοδό τους στο έδαφος, θα επενδύονται με αντιδιαβρωτική
ταινία για την αποφυγή διάβρωσής τους λόγω της μετάβασης από το σκυρόδεμα στο έδαφος.
Η μορφή των εικονιζόμενων εξαρτημάτων, τα οποία παρατίθενται παραπάνω είναι ενδεικτική.
5.2.3

Εγκιβωτισμένοι αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου (Φ10) θα εγκιβωτίζονται στα υποστυλώματα και στα τοιχία του κτιρίου κατά την
κατασκευή του και θα γεφυρώνονται με τον σιδηρό οπλισμό ανά 2 m με κατάλληλα στηρίγματα,
εξασφαλίζοντας έτσι την στήριξή τους και την ηλεκτρική τους σύνδεση με τον οπλισμό του κτιρίου.
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Τα στηρίγματα θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγών καθόδου για την αποφυγή ηλεκτροχημικής
διάβρωσης.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της εγκατάστασης είναι:
-

η προστασία από μηχανικές καταπονήσεις και διαβρώσεις των αγωγών από το σκυρόδεμα,

-

το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς δεν είναι ορατοί οι αγωγοί.

Μέσω ειδικού σφιγκτήρα θα γίνεται η σύνδεση των αγωγών καθόδου με την θεμελιακή γείωση του κτιρίου.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων σειράς
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.
x Έλεγχος υλικών ως προς την κατάστασή τους. Υλικά φθαρμένα ή χημικώς διαβρωμένα δεν θα
γίνονται αποδεκτά.

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

6.2

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ως προς την διάταξη, την στήριξη, την
ροπή σύσφιξης και την επιμετάλλωση των εξαρτημάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα παρακάτω:
x Τήρηση αποστάσεων από άλλα δίκτυα.
x Ισοδυναμικές συνδέσεις με άλλα δίκτυα (όπως ορίζονται στην Μελέτη).
x Τήρηση του πλήθους των αγωγών καθόδου (όπως ορίζονται στην Μελέτη).
x Τοποθέτηση κατάλληλων στηριγμάτων βιομηχανικής προέλευσης ανάλογα με την επιφάνεια που
θα τοποθετηθούν.

6.3

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα.

7.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την στερέωση των αγωγών.
- Χρησιμοποίηση ικριωμάτων.
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Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών
εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα είναι προσωπικό με επαρκή εμπειρία στις
ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.
Ο Τεχνικός Υγείας και Ασφάλειας του Εργοταξίου είναι υπεύθυνος για:
x

Την ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφαλείας (όλου του προσωπικού που ανήκει είτε
στον ανάδοχο, είτε στους υπεργολάβους του).

x

Την επισήμανση επικινδύνων θέσεων ή καταστάσεων.

x

Την λήψη απαραίτητων μέτρων Ασφαλείας προσωπικού και τρίτων.

x

Την ασφαλή τοποθέτηση των σκαλωσιών για τη κατασκευή των δικτύων και τη τοποθέτηση του
εξοπλισμού ή τη χρήση ασφαλών και κατάλληλων ανυψωτικών μέσων.

x

Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

x

Λήψη προστατευτικών μέτρων για ζημιές από τρίτους.

x

Έλεγχος για την επάρκεια του φωτισμού.

x

Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων ασφαλείας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

x

Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των μετρήσεων.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8.

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία χεριών και
βραχιόνων

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

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets –- Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear -Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας

Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- Μέσα
ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε μέτρα (m) αγωγών καθόδου, επί της οποίας εφαρμόσθηκε η
παρούσα Προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή αγωγών
καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

x

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο

x

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π.Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π.Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ 17/96.

______________
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί
Prefabricated, post tensioned beams

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0102-01 «Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-02-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προκατασκευή, στη μεταφορά και στην τοποθέτηση ή στη
συναρμολόγηση προεντεταμένων δοκών από σκυρόδεμα σε προϋπάρχοντα βάθρα για τη διαμόρφωση
φορέων γεφυρών, ανοικτής διατομής (μορφής ταυ ή διπλού ταυ), ή κλειστής διατομής (μορφής κιβωτίου), με
εφαρμογή της προέντασης επί των τενόντων είτε πριν από τη σκυροδέτηση (προεντεταμένη κλίνη) είτε μετά
τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω (ως προς την εφαρμογή της
προέντασης).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Concrete curing -- Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching
παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Concrete compaction by vibration -- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars -Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Concrete formwork -- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Concrete post- & pre-tensioning -- Προένταση σκυροδέματος

plants

--

Εργοταξιακά

συγκροτήματα
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Όροι και ορισμοί

3.1 Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος (Προεντεταμένη κλίνη)
Το τμήμα των τενόντων ή το συνολικό μήκος τους (σύρματα ή συρματόσχοινα) μέσω των οποίων
επιβάλλεται η προένταση στον φορέα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το σκυρόδεμα και αγκυρώνονται μέσω
της συνάφειας.

3.2 Προένταση μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος
Οι τένοντες (ράβδοι ή συρματόσχοινα τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες στους φορείς πριν από την
σκυροδέτησή τους. Η προένταση ασκείται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος και οι τένοντες
αγκυρώνονται κατάλληλα σε προεπιλεγμένες θέσεις των φορέων (συνήθως στα άκρα). Η συνάφεια με το
σκυρόδεμα αποκαθίσταται μέσω τσιμεντενεμάτων.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
α. Τα κύρια υλικά κατασκευής των δοκών είναι τα ακόλουθα:
 Σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37 ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S 500s.
 Χάλυβας προέντασης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εξαρτημάτων (περιβλήματα,
διατάξεις αγκύρωσης, κλπ.).
 Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης (για την περίπτωση προέντασης
μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος)
 Υλικά πλήρωσης διακένων (διογκωμένη πολυστερίνη ή παρεμφερή υλικά).
 Οποιαδήποτε άλλα υλικά, π.χ. μεταλλικά ελάσματα, αν απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη.
β. Για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και στα
Πρότυπα και ειδικότερα:
 Για τα σκυροδέματα: ο KTΣ (με τις αναθεωρήσεις) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) και οι
Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-0000
 Για τα ικριώματα, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00
 Για τους τύπους (Καλούπια), η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
 Για τους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
 Για τους χάλυβες προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και
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 Για το τσιμεντένεμα πλήρωσης των σωλήνων προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-02-00
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, όλα τα
απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια εφαρμογής (περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών), εφόσον αυτά
τροποποιούν ή συμπληρώνουν τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Οι εργασίες προκατασκευής των δοκών θα εκτελούνται είτε σε εργοστάσιο παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων (εργοστασιακή προκατασκευή), είτε σε προσωρινές εγκαταστάσεις
παραγωγής εγγύς του έργου (εργοταξιακή προκατασκευής).
 Στην περίπτωση εργοστασιακής προκατασκευής, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου προκατασκευής καθώς και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά ποιότητας (ΙSO). Σε περίπτωση παραγωγής με εφαρμογή της προέντασης (ή
μέρους αυτής) επί των τενόντων πριν από την χύτευση του σκυροδέματος, θα πρέπει να
υποβάλλονται στην Υπηρεσία και στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της κλίνης ή κλινών
προέντασης όπως π.χ. τα μήκη και ο αριθμός τους, οι λεπτομέρειες των «κεφαλών»
προέντασης , από τις οποίες θα προκύπτει η δυνατή διάταξη (κατά πλάτος και ύψος) των
τενόντων καθώς και η μέγιστη δύναμη προέντασης για την οποία έχει σχεδιασθεί η εκάστοτε
κλίνη.
Ο Ανάδοχος θα κοινοποιεί στην Υπηρεσία εγγράφως την έναρξη της χύτευσης των δοκών
τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.
 Στην περίπτωση εργοταξιακής προκατασκευής των δοκών, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται
σε κατάλληλα διαμορφωμένους (προσωρινούς) χώρους ώστε, αφ’ ενός μεν να εξασφαλίζονται
επαρκείς προφυλάξεις έναντι των καιρικών συνθηκών, αφ’ ετέρου δε τα δάπεδα εργασίας να
διαθέτουν την κατάλληλη επιπεδότητα και αντοχή (αποφυγή καθιζήσεων) ώστε να εκτελούνται
απρόσκοπτα οι εργασίες προκατασκευής.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία διάγραμμα του χώρου παραγωγής στο οποίο θα
απεικονίζεται η διάταξη των τύπων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι χώροι αποθήκευσης
των υλικών (χαλύβδινοι τένοντες και κάθε είδους άλλα υλικά όπως μεταλλικές πλάκες
προέντασης , χαλύβδινα στοιχεία ενσωμάτωσης στο σκυρόδεμα κλπ.). Θα υποβάλλει επίσης
στοιχεία για τον διατιθέμενο εξοπλισμό (silo παραγωγής σκυροδέματος – γερανοί κλπ.).
Σε περίπτωση χρήσης και κλινών προέντασης, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία και τα
χαρακτηριστικά τους (όπως και στην εργοστασιακή προκατασκευή).
Οι εργασίες προκατασκευής των δοκών θα εκτελούνται υπό την εποπτεία εμπείρου Μηχανικού
του Αναδόχου, και θα απασχολείται προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εμπειρίας από τα οποία θα προκύπτει η
καταλληλότητα του προσωπικού και του εποπτεύοντος Μηχανικού για την εκτέλεση των
εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα κοινοποιεί στην Υπηρεσία εγγράφως την έναρξη των εργασιών προκατασκευής
των δοκών δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων
(τύποι, κλίνες κλπ.) και θα προσδιορίζει την ημερομηνία της πρώτης χύτευσης σκυροδέματος.
 Σε όλες τις περιπτώσεις προκατασκευής δοκών που θα χρησιμοποιηθεί τεχνική ωρίμανση του
σκυροδέματος, θα υποβάλλεται και έκθεση μεθοδολογίας συνοδευόμενη από το διάγραμμα
θερμικής επιβολής.

4.2

Κατασκευαστικές ανοχές

Οι αποδεκτές ανοχές των προκατασκευασμένων δοκών καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1 – Επιτρεπόμενες κατασκευαστικές ανοχές
α/α

Στοιχεία δοκού

Ανοχές [mm]

Α. Δοκοί ανοικτής διατομής
1

Ύψος πελμάτων, κορμών

±7

2

Ύψος ολικό

- 7 έως + 13

3

Πλάτος πελμάτων

- 7 έως + 10

4

Πάχος κορμού

- 5 έως + 5

5

Μήκος δοκού μετρούμενο στον άξονα της

- 25 έως + 12

6

Απόσταση μεταξύ κέντρων εφεδράνων

- 25 έως + 12

7

Άξονας εφεδράνων από το άκρο της δοκού

± 20

Εκτεθειμένα άκρα δοκού (απόκλιση από ορθή γωνία ή καθορισμένη
λοξότητα):
8

x οριζοντίως

±6

x κατακορύφως ανά 30 cm του ύψους της δοκού,

±3

ενώ συνολικά ανάλογα με το ύψος της δοκού:

-

για δοκούς ύψους d 1600 mm
για δοκούς ύψους > 1600 mm

13
20

9

Πλευρικά παρεμβύσματα (αποστάσεις μεταξύ των κέντρων
παρεμβυσμάτων και από τα κέντρα παρεμβυσμάτων μέχρι τα άκρα των
δοκών)

± 13

10

Επιφάνεια σκυροδέματος εφεδράνου (απόκλιση από το επίπεδο του
πυθμένα της δοκού)

± 1,5

Προεξοχή ράβδων συνδετήρων πάνω από τη στέψη της δοκού

-20 έως + 10

11

Θέση ράβδων συνδετήρων:
x μέση απόσταση όλων των ράβδων
12

x απόκλιση διαστημάτων μεταξύ των ράβδων ανάλογα με την απόσταση
τους d:

-

για d t 30 cm
για d < 30 cm

± 13
- 50 έως +25
± 13

13

Θέση τενόντων ως προς την θεωρητική χάραξη (περίπτωση
προεντεταμένης κλίνης)

±6

14

Γεωμετρία τενόντων στο άκρο της δοκού (περίπτωση προεντεταμένης
κλίνης)

± 13

15

Χάραξη περιβλήματος τενόντων ως προς την θεωρητική ( περίπτωση
προέντασης μετά την σκλήρυνση σκυροδέματος)

±6

16

Κατά μήκος θέση των σημείων όπου συγκρατείται ο καμπτόμενος τένοντας
(περίπτωση προεντεταμένης κλίνης)

± 150

17

Κατά μήκος τοποθέτηση των διατάξεων ανάρτησης

± 50

Β. Δοκοί κλειστής διατομής
1

Ύψος πελμάτων, κορμών

±7

2

Ύψος ολικό

- 7 έως + 13

Πάχος τοιχώματος
3

8

x άνω πλάκας (σε σχέση με το θεωρητικό, σε οποιαδήποτε θέση)

± 13

x πλάκας πυθμένα (σε σχέση με το θεωρητικό, σε οποιαδήποτε θέση)

- 3 έως + 13
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α/α
4
5

Στοιχεία δοκού

Ανοχές [mm]

Πάχος πλευρικών τοιχωμάτων (σε οποιαδήποτε θέση)

- 3 έως + 10

Μήκος δοκού μετρούμενο στον άξονα της

- 25 έως + 13

Αποκλίσεις παρειών δοκού από την ευθυγραμμία
x για L < 12 m

6

x για 12 d L d 18 m

10

x για L > 18 m

13

7

Χάραξη τενόντων (περίπτωση προεντεταμένης κλίνης)

±6

8

Προεξοχή ράβδων συνδετήρων πάνω από τη στέψη της δοκού

± 20

6

Κατά μήκος θέση ράβδων συνδετήρων:
x μέση απόσταση όλων των ράβδων
9

x απόκλιση διαστημάτων μεταξύ των ράβδων ανάλογα με την απόσταση
τους d:

-

για d t 30 cm
για d < 30 cm

± 13
- 50 έως +25
± 13

10

Κατά μήκος τοποθέτηση των διατάξεων ανάρτησης

± 150

11

Επιφάνεια σκυροδέματος στη θέση εφεδράνων (απόκλιση από το επίπεδο
της επιφάνειας, όταν δοκιμάζεται με ευθύγραμμο πήχη)

±3

12

Ορθογωνιότητα άκρων (απόκλιση από ορθή γωνία)

± 13

13

Λοξότητα άκρων (απόκλιση από την προκαθορισμένη λοξότητα)

± 13

14

Κατακόρυφα και λοξοκομμένα άκρα (απόκλιση από τις διαστάσεις των
σχεδίων) ανάλογα με το ύψος H της δοκού:
x για H d 1200 mm
x για H > 1200 mm

15

Θέση περιβλημάτων (σωλήνων) προέντασης (περίπτωση προέντασης μετά
την σκλήρυνση σκυροδέματος)

± 10
± 16
±6

Γ. Τύποι (καλούπια) διακένων, εξωτερικές διαστάσεις
x μήκος

± 13

x ύψος και πλάτος

- 23 έως + 3

Δ. Κλειστό κέλυφος σπογγώδους Neoprene
Παραμόρφωση παρειάς του τελειωμένου ελαστομεταλλικού εφεδράνου

±3

E. Μέγιστο πλάτος καταστρώματος (απόσταση εξωτερικών δοκών)
Για κάθε αρμό μεταξύ των δοκών επιτρέπεται επιπλέον πλάτος από το
προδιαγραμμένο

4.3

d 15

Σήμανση, φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση

Οι δοκοί θα φέρουν επισήμανση αναγνώρισης στην επιφάνεια του άνω πέλματός τους, η οποία θα
περιλαμβάνει την σειρά, την ημερομηνία χύτευσης, το βάρος της δοκού και θα τίθεται σφραγίδα ποιοτικού
ελέγχου. Απαγορεύονται προσωρινές σημάνσεις οποιουδήποτε είδους σε επιφάνεια των δοκών που θα είναι
ορατή μετά το πέρας της κατασκευής.
Τόσο κατά τη φόρτωση για μεταφορά όσο και κατά την αποθήκευση θα χρησιμοποιούνται στοιχεία
ανάρτησης ή έδρασης που θα εμποδίζουν την κύρτωση και παραμόρφωση των δοκών.
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Οι δοκοί θα στοιβάζονται πάντα σε όρθια θέση κατά την αποθήκευσή τους, επαρκώς στηριζόμενες και με
δεσίματα που θα αποσβένουν τους κραδασμούς κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Καμία δοκός δεν
επιτρέπεται να εξέχει του οχήματος μεταφοράς περισσότερο από το ένα τέταρτο του μήκους της.
Δεν επιτρέπεται η φόρτωση των δοκών για μεταφορά πριν η Υπηρεσία δώσει την έγγραφη έγκρισή της. Οι
δοκοί μπορεί να φορτώνονται για μεταφορά αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη τάνυση. Εφόσον η
τάνυση προβλέπεται να γίνει κατά στάδια οι δοκοί δεν πρέπει να μετακινούνται πριν αυτές προενταθούν
επαρκώς, ώστε να αντέχουν στις αναπτυσσόμενες δυνάμεις και καμπτικές ροπές λόγω της μετακίνησης
αυτών.
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5οC, οι δοκοί δεν θα μετακινούνται από τις κλίνες
πριν να ξηραθεί πλήρως η επιφάνειά τους. Επίσης, οι δοκοί δεν θα βγαίνουν από την κλίνη, όταν η διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ δοκού και περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 28οC.
Η ανάρτηση των δοκών για την μεταφορά θα γίνεται από τα σημεία που προβλέπονται από την μελέτη με τις
διατάξεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Οι προεντεταμένες δοκοί θα αποθηκεύονται σε
κατάλληλες θέσεις προσβάσιμες για επιθεώρηση μέχρις ότου αποκτήσουν την αντοχή των 28 ημερών,
διατηρούμενες κατακόρυφες και οριζοντιωμένες.
Οι δοκοί θα προστατεύονται από φθορές της επιφάνειάς τους, η οποία πρέπει να διατηρείται καθαρή από
λάσπες, λάδια, ή άλλα επιβλαβή υλικά.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Σκυροδέτηση Δοκών

5.1.1 Κλίνες προέντασης και σκυροδέτησης
Οι κλίνες σκυροδέτησης θα εδράζονται σε μη ενδοτικές θεμελιώσεις και θα καθαρίζονται μετά από κάθε
χύτευση.
Πριν από την τάνυση των χαλύβδινων τενόντων θα επιθεωρείται η καθαριότητα του πυθμένα των τύπων,
καθώς και η ακρίβεια της εφαρμοσθείσας χάραξης. Οι επιφάνειες επαφής των τύπων θα πρέπει να φέρουν
επίχριση από κατάλληλο υλικό που θα εμποδίζει την επικόλλησή τους στο σκυρόδεμα. Η επίχριση θα πρέπει
να έχει ξηραθεί πριν να έρθουν σε επαφή οι χαλύβδινοι τένοντες με αυτήν, για την αποφυγή ρύπανσης των
τενόντων.
Οι χαλύβδινοι τένοντες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο και θα διατηρούνται καθαροί από ρυπογόνα
υλικά, όπως λιπαντικά, κερί, σκόνη, χρώματα, ψήγματα σκωρίας και άλλα παρόμοια.
5.1.2 Διαμόρφωση – Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος
Η διαμόρφωση και τοποθέτηση των χαλύβδινων οπλισμών θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και
με τις προκαθορισμένες ανοχές (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00).
Η εξασφάλιση των απαιτουμένων επικαλύψεων θα γίνεται με τη χρήση αποστατών από ινοπλισμένο
σκυρόδεμα ή άλλο κατάλληλο μη οξειδούμενο υλικό, αποκλειόμενων απολύτως υλικών μη στεγανών και μη
σταθερού όγκου.
Η στερέωση των χαλύβδινων οπλισμών, στις προκαθορισμένες από τη μελέτη θέσεις, θα εξασφαλίζεται είτε
με αποστάτες ως ανωτέρω, είτε με αναβολείς (χαλύβδινες ράβδοι) κατάλληλης διατομής και μορφής. Η
προστασία των αναβολέων, των ράβδων στερέωσης ή των αποστατών από τη διάβρωση, θα επιτυγχάνεται
με την τήρηση των επικαλύψεων που απαιτούνται και για τον οπλισμό του σκυροδέματος ή/και με εφαρμογή
προσθέτων μέτρων έναντι της διάβρωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
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Οι ράβδοι οπλισμού επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κλωβούς, αφού στερεωθούν επαρκώς με δέσιμο ή/και
προσωρινές συγκολλήσεις (σύμφωνα με Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00). Οι κλωβοί κατά την
τοποθέτηση τους δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους τένοντες των δοκών.
5.1.3 Υλικά πλήρωσης διακένων
Για την διαμόρφωση των διακένων κλειστής διατομής (μορφής κιβωτίου) θα χρησιμοποιούνται τα υλικά
πλήρωσης των διακένων που προδιαγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη, ή αυτά που θα εγκρίνονται από
την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου.
Κατά την τοποθέτηση των υλικών πλήρωσης, θα επιβεβαιώνεται η ορθή θέση τους, πριν από τη
σκυροδέτηση, με έλεγχο ανά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα 3 m.
Κατά την χύτευση και δόνηση του σκυροδέματος των δοκών, τα υλικά πλήρωσης των διακένων θα πρέπει
να παραμένουν ακλόνητα στην θέση τους εντός των ανεκτών ανοχών (βλέπε παράγραφο 4.2). Αυτά τα υλικά
δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή ή να συνδέονται με τους τένοντες προέντασης ή τα περιβλήματά τους.
Η στεγανότητα των διακένων θα εξασφαλίζεται με σφράγιση των κρίσιμων σημείων (άκρα, ενώσεις, κλπ.),
ενώ παράλληλα θα προβλέπονται κατάλληλες οπές για την διαφυγή της υγρασίας.
5.1.4 Εφαρμογή προέντασης
Κατά την προκατασκευή των προεντεταμένων δοκών θα τηρείται αρχείο αποτελεσμάτων θραύσεως δοκιμιών
κατά φάση, από το οποίο θα προκύπτει η αναπτυχθείσα αντοχή κατά την επιβολή της προέντασης (κατά
στάδια ή εφ’ άπαξ) καθώς και τα στοιχεία αποέντασης των τενόντων. Τα ως άνω στοιχεία θα
συμπεριλαμβάνονται σε πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.
Σε περιπτώσεις δοκών σημαντικού ανοίγματος (άνω των 40,0 m) ή σημαντικών χρονικών διαστημάτων
μεταξύ της παραγωγής των δοκών του φορέα (τάξης μηνών πέραν των προβλεπομένων στην μελέτη), η
Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει τον έλεγχο του αντιβέλους του συνόλου των δοκών ως προς
επιλεγόμενη δοκό αναφοράς προκειμένου να αντισταθμισθούν οι γεωμετρικές αποκλίσεις λόγω διαφοράς
χρόνου εξέλιξης των ερπυστικών φαινομένων.

5.2

Διαδικασία ανέγερσης

5.2.1 Σχέδιο ανέγερσης
Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, πριν την έναρξη της ανέγερσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση,
έκθεση μεθοδολογίας ανέγερσης των δοκών, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί, η ανυψωτική ικανότητα των γερανών, η θέση αυτών κατά την ανύψωση, τα τυχόν
απαιτούμενα ικριώματα, καθώς και η αλληλουχία της ανέγερσης των δοκών.
Οι τροχοί και οι διατάξεις στήριξης/σταθεροποίησης των γερανών και των οχημάτων μεταφοράς δεν θα
προσεγγίζουν τα βάθρα σε απόσταση μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη για την μη επιβολή δράσεων
οι οποίες δεν έχουν συνυπολογισθεί κατά τη στατική μελέτη. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για οποιοδήποτε
άλλο βαρύ κατασκευαστικό μηχάνημα του εργοταξίου.
Ο Ανάδοχος θα ανεγείρει τις δοκούς κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η επιβολή δράσεων, πλέον αυτών
που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την μελέτη. Το θέμα θα αναλύεται επαρκώς στην ως άνω έκθεση μεθόδου
που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών ανέγερσης, θα λαμβάνονται υπόψη οι
περιορισμοί που επιβάλλονται για την αποφυγή ρύπανσης ή και διατάραξης και βλάβης δικτύων, και
βλάστησης εκτός του εύρους κατάληψης της οδού.
5.2.2 Ικριώματα
Τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Τυχόν τροποποιήσεις της εν λόγω μελέτης, εφόσον επιθυμεί ο Ανάδοχος, θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό
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και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία 30 ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκευής του
ικριώματος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην επιλογή του τύπου των ικριωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν .
πέραν δε των αναγραφομένων στα φυλλάδια των προμηθευτών ικριωμάτων, οι προμηθευτές θα πρέπει με
ιδιαίτερη επιστολή τους να επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά αντοχής των ικριωμάτων σε όρους «φορτίου
λειτουργίας», φορτίου ισχύος σε σχέση με το ύψος των εκάστοτε ενεργών ικριωμάτων.
Πριν από την έναρξη τοποθέτησης οποιουδήποτε φορτίου επί των ικριωμάτων, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει
εγγράφως την Υπηρεσία ότι το σύστημα ικριωμάτων έχει συναρμολογηθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια και τις απαιτήσεις του προμηθευτή των ικριωμάτων.
Η Υπηρεσία μπορεί να δώσει οδηγίες στον Ανάδοχο να εφαρμόσει περαιτέρω προστασία των ικριωμάτων
(πέραν των μέτρων-διατάξεων που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη) έναντι:
 πρόσκρουσης έπ’ αυτών κυκλοφορούντων στην οδό οχημάτων ή του εξοπλισμού του
εργοταξίου
 κραδασμών από την κυκλοφορία
 πλημμύρας
 ισχυρών ανέμων
 πρόσθετα ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την δημόσια ασφάλεια και την προστασία της
υγείας των εργαζομένων.
5.2.3 Αποκατάσταση βλαβών ή ελαττωμάτων δοκών
Η επιδιόρθωση δοκών με βλάβες ή ελαττώματα θα γίνεται με διαδικασίες που θα προταθούν από τον
Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Όλα τα στοιχεία θα επιθεωρούνται από την Υπηρεσία μετά
την επιδιόρθωση.
5.2.4 Ράβδοι ανάρτησης
Οι εγκάρσιες ράβδοι ανάρτησης των δοκών θα τοποθετούνται στις δοκούς σε ειδικές οπές οι οποίες θα
προβλέπονται από την μελέτη και θα έχουν υλοποιηθεί κατά την χύτευση των δοκών με κατάλληλη
πρόβλεψη ώστε να συγκρατείται ο πέριξ των οπών σιδηρούς οπλισμός κατά την σκυροδέτηση στις
πρέπουσες θέσεις, προς αποφυγήν δυσμενών επιπτώσεων από τις τοπικές εντάσεις κατά την ανάρτηση.
Δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων (μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος) διάνοιξη οπών ανάρτησης,
εκτός από ειδικές περιπτώσεις που αιτιολογημένα θα πρέπει να εκτεθούν και να υποβληθούν στην
Υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση οι δημιουργούμενες κατά την χύτευση ή διανοιγόμενες οπές (με παρεμβολή σωλήνα), θα
έχουν διάμετρο μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 25 mm από την διάμετρο του πείρου ανάρτησης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής των δοκών
για την διαπίστωση ότι τα υλικά, οι μέθοδοι, οι τεχνίτες, το προσωπικό, οι διαδικασίες και οι
επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της
φόρτωσης και της μεταφοράς των προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
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 Έλεγχος εκτέλεσης των προβλεπομένων μετρήσεων εφόσον απαιτηθούν του αντιβέλους των
έτοιμων δοκών στις προκαθορισμένες χρονικές στιγμές (βλέπε παράγραφο 5.1.4), σύμφωνα με
το πρόγραμμα των μετρήσεων που προβλέπεται από την μελέτη ή/και τις εντολές της
Υπηρεσίας.
 Έλεγχος ότι οι προκατασκευασμένες δοκοί πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο
συμμορφώνονται με τις καθοριζόμενες ανοχές (βλέπε παράγραφο 4.2).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι κατά τη διαδικασία σκυροδέτησης και συντήρησης του
σκυροδέματος έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες που αφορούν την προκατασκευή δοκών
σκυροδέματος και την εφαρμογή προέντασης (γίνεται κατά τη διάρκεια της προκατασκευής).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι οι εργασίες ανέγερσης στη θέση του έργου γίνονται σύμφωνα με
τα συγκεκριμένα σχέδια (βλέπε παράγραφο 5.2.1).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι τα ικριώματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
ικριωμάτων που έχει εγκριθεί (βλέπε παράγραφο 5.2.2).
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ελαττωμάτων των
δοκών γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι οι διατάξεις ανάρτησης έχουν διαμορφωθεί ή τοποθετηθεί
σύμφωνα με την παρούσα (βλέπε παράγραφο 5.2.4).
 Αμέσως μετά την άφιξη στον τόπο ανέγερσης κάθε δοκός θα ελέγχεται για να επιβεβαιωθεί, ότι
φέρει σφραγίδα έγκρισης από τον προηγηθέντα ποιοτικό έλεγχο και ότι δεν παρουσιάζει φθορές
ή ρηγματώσεις λόγω κακής ανάρτησης κατά τη μεταφορά, ή πτώσης μετά από την επιθεώρηση
στην εγκατάσταση προκατασκευής.
 Αμέσως μετά την άφιξη στον τόπο ανέγερσης κάθε δοκός θα ελέγχεται για να επιβεβαιωθεί, ότι
φέρει σφραγίδα έγκρισης από τον προηγηθέντα ποιοτικό έλεγχο και ότι δεν παρουσιάζει φθορές
ή ρηγματώσεις λόγω κακής ανάρτησης κατά τη μεταφορά, ή πτώσης μετά από την επιθεώρηση
στην εγκατάσταση προκατασκευής.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η ανέγερση προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών αποτελεί δραστηριότητα υψηλού κινδύνου, λόγω
μεγάλου βάρους και διαστάσεων των στοιχείων και διακίνησης για την τοποθέτησή τους σε μεγάλα ύψη.
Στην έκθεση μεθόδου ανέγερσης που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην Υπηρεσία, σε
συνδυασμό με το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας (ΣΑΥ) του έργου θα καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας
σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί ανυψωτικών διατάξεων (βλέπε
Βιβλιογραφία).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες κατασκευής προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών επιμετρώνται ως εξής:
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 Το σκυρόδεμα έτοιμης κατασκευής, επιμετράται ανά κυβικό μέτρο (m3) κατηγορίας
σκυροδέματος βάσει θεωρητικών διατομών μελέτης.
 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg)
κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0201-00).
 Ο χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg) κατηγορίας
χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας κατασκευής
σκυροδεμάτων προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρώνται χωριστά
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x

τα απαιτούμενα συστήματα σιδηροτύπων για την κατασκευή των δοκών,

x

η διαμόρφωση του χώρου σκυροδέτησης

x

οι διαδικασίες ανάρτησης, προώθησης και τοποθέτησης επί των προβλεπομένων θέσεων και,

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί
τόπου

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή φορέων γεφυρών κατά διακεκριμένα τμήματα πλήρους
πλάτους και συγκεκριμένου μήκους (σπόνδυλοι) τα οποία σκυροδετούνται επί τόπου. Η κατασκευαστική
διαδικασία ξεκινά από μία σταθερή βάση, η οποία συνήθως είναι η κεφαλή ήδη κατασκευασμένου
μεσόβαθρου, και προωθείται συμμετρικά με την ταυτόχρονη κατασκευή των αντίστοιχων σπονδύλων οι
οποίοι προβάλλουν από τα προηγουμένως κατασκευασθέντα τμήματα, προς τα οποία συνδέονται με τη
βοήθεια προέντασης.
Το βάρος του νωπού σκυροδέματος των νέων σπονδύλων φέρεται από ειδικό εξοπλισμό, το φορείο
προβολοδόμησης, ο οποίος εξάλλου φέρει τους τύπους (καλούπια) για τη διαμόρφωση της διατομής του
φορέα και εξασφαλίζει τις απαραίτητες εξέδρες εργασίας και επιθεώρησης.
Η κατασκευή από κάθε βάση επεκτείνεται μέχρι τα μέσα των εκατέρωθεν ανοιγμάτων όπου και γίνεται η
σύνδεση με τα αντίστοιχα τμήματα της γειτονικής βάσης με τη σκυροδέτηση των ειδικών σπονδύλων
συνεχείας.
Η πρόοδος της κατασκευής επιδιώκεται να είναι πλήρως συμμετρική. Παρά ταύτα υστέρηση κατά έναν
σπόνδυλο είναι συνήθως, αποδεκτή εφόσον βέβαια η υστέρηση αυτή έχει ελεγχθεί κατά την μελέτη. Σε
ειδικές περιπτώσεις όπου η συμμετρική προβολοδόμηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, χρησιμοποιούνται
σώματα παγίωσης (αντίβαρα) τα οποία διατάσσονται αντίπερα της διεύθυνσης προβολοδόμησης.
Η μέθοδος της προβολοδόμησης χρησιμοποιείται και για την κατασκευή καλωδιωτών γεφυρών οι οποίες
όμως δεν καλύπτονται από την παρούσα Προδιαγραφή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Concrete curing -- Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching
παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Concrete compaction by vibration -- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

plants

--

Εργοταξιακά

συγκροτήματα
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Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars -Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Concrete formwork -- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Concrete post- & pre-tensioning -- Προένταση σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Σπόνδυλος (Segment)

Το κάθε διακεκριμένο τμήμα κατασκευής της ανωδομής της γέφυρας το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα
διατομής και σχετικό μήκος, σύμφωνα με τα λεπτομερή σχέδια της μελέτης.

3.2

Σπόνδυλος συνεχείας (Closure Segment)

Ο σπόνδυλος με τον οποίο αποκαθίσταται η συνέχεια μεταξύ γειτονικών βραχιόνων προβόλων ή μεταξύ
βραχίονος και τμήματος φορέα το οποίο κατασκευάζεται με άλλες μεθόδους.

3.3

Συμμετρική προβολοδόμηση (Balanced Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται διαδοχικά συμμετρικά (αμφίπλευρα) του βάθρου σε πρόβολο, μέχρι του σημείου
πέραν του οποίου η συνέχεια του ανοίγματος μεταξύ των ακραίων σπονδύλων των προβόλων (οι οποίοι
έχουν κατασκευασθεί από δυο διαδοχικά βάθρα) αποκαθίσταται με τη χύτευση του σπονδύλου συνεχείας.

3.4

Μονόπλευρη προβολοδόμηση (Progressive Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται προοδευτικά σε πρόβολο από τη μια πλευρά του βάθρου προς το επόμενο
βάθρο. Τα εκ της μεθόδου αυτής προκαλούμενα προβλήματα ευσταθείας κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
αντιμετωπίζονται με τη σύνδεση των προβόλων με σώματα παγίωσης (αντίβαρα). Ως σώματα παγίωσης
συνήθως χρησιμοποιούνται τα ακρόβαθρα της γέφυρας ή τμήματα ανοιγμάτων ειδικώς διαμορφωμένα ώστε
να εξασφαλίζουν το απαιτούμενο για την ευστάθεια φορτίο.

3.5

Φορείο προβολοδόμησης (Form traveler)

Σύνθετος κινητός δικτυωτός σχηματισμός κατάλληλης μορφής, επί του οποίου φέρονται οι τύποι
διαμόρφωσης της διατομής των σπονδύλων και τα απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Επιπλέον δε, διαθέτει
επαρκή αντοχή ώστε να παραλαμβάνει τα φορτία του νωπού σκυροδέματος των σπονδύλων και τα
υπόλοιπα φορτία λόγω των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

3.6

Ερυθρά κατασκευής (Casting Curve)

Η γεωμετρία της «ερυθράς σκυροδέτησης» η οποία πρέπει να ακολουθείται κατά την κατασκευή για την
επίτευξη της θεωρητικής μηκοτομής και της οριζόντιας χάραξης της γέφυρας, αφού θα έχουν επέλθει όλες οι
άμεσες ελαστικές και χρόνιες παραμορφώσεις (ερπυσμός και συστολή ξήρανσης). Η ερυθρά σκυροδέτησης
είναι ένας συνδυασμός της θεωρητικής χάραξης της γέφυρας στο χώρο και του αντιβέλους.
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Αντιβέλος (Camber)

Είναι η απόκλιση της μηκοτομής του φορέα κατά τον χρόνο σκυροδέτησης από την θεωρητική (οριστική)
μηκοτομή, προκειμένου ο φορέας να αποκτήσει την επιθυμητή μηκοτομή μετά την εκδήλωση όλων των
παραμορφώσεων τόσο των άμεσων (λόγω βάρους και προέντασης) όσο και των χρονίων (ερπυσμός και
συστολή ξήρανσης), κατά την διάρκεια όλων των ενδιάμεσων σταδίων ανέγερσης.

3.8

Υπερύψωση φορείου (Form traveler off set)

Η διόρθωση της στάθμης στην οποία τοποθετείται το ελεύθερο άκρο του φορείου. Η διόρθωση αυτή
αντισταθμίζει το βέλος του φορείου.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι και διαδικασίες επαρκούς ασφαλείας για το κοινό κατά την διάρκεια των
δραστηριοτήτων κατασκευής/ανέγερσης ή και της τοποθέτησης των φορείων για την προβολοδόμηση πάνω
από κυκλοφορούμενες οδούς ή γενικά πάνω απ’ την επιφάνεια εδάφους επί της οποίας αναπτύσσονται
οποιεσδήποτε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Πριν από την έναρξη της κατασκευής θα υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία λεπτομερή
κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισμοί και εγχειρίδια τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα σκυροδέτησης και ανέγερσης των σπονδύλων, περιλαμβανομένης της σκυροδέτησης των
διακένων για την αποκατάσταση της συνεχείας των ανοιγμάτων.
2. Χαρακτηριστικά και μέθοδος χρήσης του ειδικού εξοπλισμού ανέγερσης, τύπων, προσωρινών
στηρίξεων κλπ., περιλαμβανομένων όλων των φορτίων ή αντιδράσεων, που επιβάλλονται στον
δομούμενο φορέα κατά την διάρκεια της ανέγερσης και των χρόνιων επιδράσεων των φορτίων αυτών,
σύμφωνα με το πρόγραμμα ανέγερσης.
3. Λεπτομέρειες των τύπων κατασκευής των σπονδύλων.
4. Λεπτομέρειες τοποθέτησης ενσωματούμενων στοιχείων (π.χ. σωλήνες, αγκύρια) ή διαμόρφωσης
οπών για την στήριξη του φορείου, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαραίτητης τοπικής ενίσχυσης,
από τη συγκέντρωση φορτίων στα σημεία στήριξης, καθώς και τα υλικά και οι μέθοδοι για την
πλήρωση και σφράγιση τέτοιων οπών και γενικά αποκατάστασης της επιφάνειας των σπονδύλων.
5. Λεπτομέρειες και συμπληρωματική περιγραφή των εξαρτημάτων εφαρμογής προέντασης, καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα των σπονδύλων.
6. Όπου απαιτείται να γίνουν τροποποιήσεις στη γεωμετρία και στις διαστάσεις των σπονδύλων θα
υποβάλλονται κατάλληλες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων και των αλλαγών στον οπλισμό. Όλες
αυτές οι λεπτομέρειες θα συσχετίζονται επακριβώς με τα αντίστοιχα συμβατικά σχέδια.
7. Ο τύπος, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος προέντασης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί. Ο τύπος των περιβλημάτων των τενόντων, και οι αποστάσεις των στηρίξεων. Η θέση
όλων των σχετικών λεπτομερειών και των στομίων εισόδων/εξόδων τσιμεντενέματος. Η μέθοδος
διατήρησης της χάραξης και της θέσης των συνδέσμων αποκατάστασης της συνέχειας των σωλήνων
προέντασης στους αρμούς των σπονδύλων. Θα διασφαλίζεται ότι όλες οι χαράξεις των τενόντων
προέντασης είναι σύμφωνες με τα σχέδια, εκτός αν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τον Ανάδοχο
απαιτούν αλλαγές, οπότε θα υποβάλλονται πλήρεις λεπτομέρειες οριζοντίων και κατακόρυφων τομών.
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8. Λεπτομέρειες και υπολογισμοί για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές του οπλισμού στις αγκυρώσεις,
στα σώματα εκτροπής, στις διαδοκίδες και στα συναφή στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση
των στοιχείων του επιλεγέντος συστήματος προέντασης (π.χ. κεφαλές, πλάκες αγκύρωσης).
9. Ερυθρά σκυροδέτησης και στάθμες ανέγερσης, υπολογισμένες σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο,
τη σειρά και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Οι σχετικοί υπολογισμοί θα χρησιμοποιούν κατά το
δυνατόν ακριβείς τιμές για την εξέλιξη του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος, την ανάπτυξη της
αντοχής, καθώς και την εξέλιξη των συντελεστών ερπυσμού και συστολής ξήρανσης. Τα στοιχεία αυτά
θα λαμβάνονται από αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις στον τόπο του έργου.
10.Εγχειρίδιο σκυροδέτησης και ελέγχου της γεωμετρίας των σπονδύλων, σύμφωνα με την πληροφορία
που παρέχεται από τα συμβατικά τεύχη, ή όπως απαιτείται από τις Προδιαγραφές.
11.Εγχειρίδιο για τη λεπτομερή βήμα προς βήμα ανέγερση των σπονδύλων, περιλαμβανομένων των
ενδιάμεσων διαδικασιών που έχουν σχέση με κάθε είδους εξοπλισμό, ικριώματα, μετακινήσεις
εξοπλισμού, στήριξη υδραυλικής πρέσας (jacking), προσωρινή στήριξη φορείου με προεντεινόμενες
ράβδους, συντήρηση (κατεργασία) σκυροδέματος, αλληλουχία κύριας προέντασης τενόντων, δυνάμεις
τάνυσης και μηκύνσεις, στάθμες ανέγερσης, τοπογραφική μέθοδο για τον έλεγχο της χάραξης με
σκοπό την κατασκευή του αρχικού και στη συνέχεια των υπολοίπων σπονδύλων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λειτουργία. Αυτό θα αναφέρεται ως «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».
12.Μέθοδο ανάμιξης και εφαρμογής τσιμεντενεμάτων, περιγραφή εξοπλισμού, μελέτη σύνθεσης
μιγμάτων.
13.Τον όγκο του σκυροδέματος, το βάρος του οπλισμού και των τενόντων σε κάθε σπόνδυλο, και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία που θα αναγράφεται σε πίνακες στα κατασκευαστικά σχέδια.
Γενικώς, για οποιαδήποτε αναθεώρηση των υλικών, των επιμέρους στοιχείων, των μεθόδων ή της
αλληλουχίας ανέγερσης, που δείχνονται στα σχέδια ή/και στα προηγουμένως εγκριθέντα κατασκευαστικά
σχέδια, απαιτούνται αντίστοιχες υποβολές (με την υπογραφή Μηχανικού κατάλληλων προσόντων) στην
Υπηρεσία προς έγκριση.

4.2

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Σκυρόδεμα της κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37
 Χάλυβας οπλισμού S 500s
 Χάλυβας προέντασης
 Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης
 Λοιπά υλικά (μη συρρικνούμενο κονίαμα) για την πλήρωση των αρμών.

4.3

Αποδεκτά υλικά

Για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και στα Πρότυπα
και ειδικότερα:
 Για τα σκυροδέματα: ο ΚΤΣ (με τις αναθεωρήσεις) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) και οι
Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-
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01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-0000
 Για τα ικριώματα, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00
 Για τους τύπους (Καλούπια), η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
 Για τους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
 Για τους χάλυβες προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και
 Για το τσιμεντένεμα πλήρωσης των σωλήνων προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-02-00
 Κονιάματα μη συρρικνούμενα για την πλήρωση των αρμών σύμφωνα με τη μελέτη, τα οποία θα
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

4.4

Απαιτήσεις ειδικού εξοπλισμού προβολοδόμησης (φορείο)

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πλήρη στοιχεία του εξοπλισμού (φορείου) που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει προς έγκριση από την Επίβλεψη.
Τα απαιτούμενα στοιχεία οφείλουν να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
 Βεβαίωση επαρκούς φέρουσας ικανότητας για τις απαιτήσεις σκυροδέτησης της συγκεκριμένης
εφαρμογής. Η βεβαίωση θα συνοδεύεται και από τους απαραίτητους υπολογισμούς ελεγμένους
από ειδική ανεξάρτητη Αρχή.
 Συνολικό βάρος εξοπλισμού προς έλεγχο συμβατότητας με τις παραδοχές μελέτης.
 Πλήρες εγχειρίδιο με λεπτομερή σχέδια των φερόντων και λοιπών μελών των διατάξεων
στήριξης, υψομετρικών και οριζοντιογραφικών ρυθμίσεων και ανάρτησης των ξυλοτύπων για
την κατασκευή των σπονδύλων, και γενικώς κάθε πληροφορίας που απαιτείται για την
διαπίστωση της καταλληλότητας του προτεινόμενου εξοπλισμού.
 Υπολογισμός των αναμενόμενων παραμορφώσεων υπό τα φορτία κάθε φάσης κατασκευής.
Επάρκεια διαστάσεων σε κάτοψη του σπονδύλου κεφαλής των μεσόβαθρων για τη συναρμολόγηση και
ανάπτυξη του φορείου.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Τα υλικά και οι διαδικασίες παραγωγής θα συμμορφώνονται με την παρούσα Προδιαγραφή και με όσα
αναφέρονται στα σχέδια, ακολουθώντας τις ειδικότερες οδηγίες της Υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της
κατασκευής πριν η Υπηρεσία εγκρίνει τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια, τους υπολογισμούς, το εγχειρίδιο
σκυροδέτησης, το σύστημα προέντασης και οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή σε σχέση με τα συμβατικά
τεύχη.
Για την επιτόπου χύτευση προς αποκατάσταση τοπικών ασυνεχειών σκυροδέτησες ή για τα μέτρα επισκευής
τυχόν βλαβών, θα λαμβάνεται εγγράφως η έγκριση της Υπηρεσίας.

5.2

Τύποι

Οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται σύμφωνα με σχετική μελέτη που θα υποβάλλεται προς έγκριση
στην Υπηρεσία. Για όλες τις ορατές επιφάνειες των σπονδύλων θα χρησιμοποιούνται τύποι από το ίδιο
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υλικό, ώστε να προκύπτει ομοιομορφία στην υφή, και την εμφάνιση του σκυροδέματος. Πριν από την έναρξη
της σκυροδέτησης, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετη έγκριση της Υπηρεσίας για τους τύπους που έχουν
ετοιμαστεί για χρήση.
Οι τυχόν βλαβέντες ή για άλλο λόγο μη αποδεκτοί τύποι, θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται πριν από
την σκυροδέτηση των σπονδύλων.
Στις θέσεις ένωσης των τύπων, το διάκενο μεταξύ των επιπέδων επιφανειών δεν θα υπερβαίνει τα 1,5 mm,
ενώ στις γωνίες και καμπύλες, το διάκενο δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm.
Θα διασφαλίζεται ότι όλοι οι αρμοί στα σημεία επαφής των κατακόρυφων μετώπων με τους ήδη
κατασκευασμένους σπονδύλους σφραγίζονται επαρκώς ώστε να εμποδίζεται η απώλεια λεπτόρρευστου
υλικού.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην διαμόρφωση των θέσεων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν τα
μηχανικά μέρη της αγκύρωσης των τενόντων.
Ειδικότερα για την περίπτωση μη επισκέψιμων - επιθεωρήσιμων αγκυρώσεων (περίπτωση αγκυρώσεων
εντός του σώματος του φορέα και όχι σε πρόσθετα σώματα αγκύρωσης) πρέπει να προβλέπονται
λεπτομέρειες διαμορφώσεως ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση με ένεμα του χώρου μεταξύ φωλιάς
αγκυρώσεως και μετώπου του επόμενου σπονδύλου (βλέπε Σχήμα 1).

Σχήμα 1 – Διαμόρφωση φωλιάς αγκύρωσης στο μέτωπο σπονδύλου
Οι τύποι θα επιθεωρούνται σε τακτική εβδομαδιαία βάση για να διασφαλίζεται η κατάλληλη στοίχιση και η
γεωμετρική ακρίβεια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τύποι οι οποίοι αστοχούν στην τήρηση των
προδιαγραμμένων ανοχών σκυροδέτησης μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε οι τελικά
παραγόμενοι σπόνδυλοι να συμμορφώνονται με τις επιτρεπόμενες ανοχές.

5.3

Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησης

5.3.1 Γενικά
Η επίτευξη της κατά την Μελέτη τελικής γεωμετρίας του φορέα είναι δυσχερής σε όλες τις περιπτώσεις
γεφυρών κατασκευαζόμενων κατά τμήματα, στην ειδική δε περίπτωση της προβολοδόμησης οι δυσχέρειες
αυξάνονται πολύ περισσότερο επειδή οι παραμορφώσεις του φορέα μεταβάλλονται διαρκώς. Για τον
υπολογισμό των απαραιτήτων διορθωτικών επεμβάσεων, απαιτείται πάντως να οριστεί ο χρόνος, μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής, στον οποίο στοχεύεται να επιτευχθεί η πλήρης σύμπτωση με την ‘’ερυθρά’’ της
Μελέτης. Η λογική των διορθωτικών επεμβάσεων απεικονίζεται στο Σχήμα 2.
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Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να διεξάγεται ο έλεγχος των διαστάσεων των τμημάτων της διατομής, ο
οποίος οφείλει να γίνεται στα πλαίσια των συνήθων προγραμμάτων ελέγχου. Στο Σχήμα 3 εμφανίζονται
ενδεικτικά οι συνήθεις έλεγχοι διαστάσεων.

Σχήμα 2 – Στάθμες ανέγερσης τυπικής προβολοδόμησης

Σχήμα 3 – Συνήθεις έλεγχοι διαστάσεων
5.3.2 Διαδικασία ελέγχου
Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία, η έκθεση
μεθοδολογίας ελέγχου της γεωμετρίας σε κάθε στάδιο της κατασκευής. Στην έκθεση αυτή («Εγχειρίδιο
Σκυροδέτησης») θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
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Περιγραφή του εξοπλισμού μετρήσεων, των διαδικασιών και της θέσης των σημείων ελέγχου. Σε κάθε
σπόνδυλο θα ελέγχονται τουλάχιστον τέσσερα σημεία, δύο στις οριογραμμές της πλάκας καταστρώματος και
άλλα δύο στις εξωτερικές ακμές κορμού και πλάκας πυθμένα (βλέπε Σχήμα 4).
Οι θέσεις και οι στάθμες όλων των μονίμων σημείων αναφοράς (repairs) στο πεδίο της κατασκευής.
Η διαδικασία γεωμετρικού ελέγχου της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης των επιμέρους σπονδύλων,
περιλαμβανομένων των τοπογραφικών ελέγχων και διαδικασιών, και των εφαρμοστέων τεχνικών
επανορθώσεων σε περίπτωση σφάλματος.
Η ερυθρά σκυροδέτησης, και τα στοιχεία της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης σε συνδυασμό με το
αντιβέλος και τις διορθωτικές υπερυψώσεις (offsets) του άκρου του φορέα.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις στη γεωμετρία των
σπονδύλων, με βάση τα σημεία αναφοράς σε κάθε σπόνδυλο.
Η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση μεταξύ πραγματοποιούμενης και θεωρητικής ερυθράς ορίζεται από
την παραβολική σχέση:
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Δh (cm) η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση
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x (cm) θέση υπολογισμού της απόκλισης.

Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα ενημερώνεται σε ημερήσια βάση ένα διάγραμμα κατακόρυφης και
οριζόντιας χάραξης «όπως σκυροδετήθηκε». Το διάγραμμα θα είναι σε στρεβλή κλίμακα ώστε να
απεικονίζονται ευκρινώς οι μεταβολές του ύψους, σε σχέση με τη θεωρητική γεωμετρία της ερυθράς
σκυροδέτησης, για ολόκληρό το τμήμα της γέφυρας μεταξύ των αρμών διαστολής. Αυτό το διάγραμμα θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στοιχείο αναφοράς κατά την
διάρκεια της ανέγερσης.
Τα εξαρτήματα επισήμανσης των θέσεων γεωμετρικών ελέγχων των σπονδύλων (π.χ. κοχλίες
χωροστάθμησης και στόχοι χάραξης) θα διατηρούνται στην θέση τους κατά την διάρκεια της ανέγερσης, ως
σημεία αναφοράς για τους ελέγχους. Τα εξαρτήματα αυτά θα απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση της
ανέγερσης του τμήματος της γέφυρας μεταξύ των αρμών συστολοδιαστολής.
Το προσωπικό που θα εκτελεί τις μετρήσεις και θα επιβλέπει την σκυροδέτηση θα είναι εξειδικευμένο. Γι’
αυτό, πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση κατάλογος του
σχετικού προσωπικού, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία,
ειδικότερα σε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.
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Σχήμα 4 – Σημεία ελέγχου σπονδύλου

5.4

Τοποθέτηση εξαρτημάτων προεντάσεων και μη - προεντεταμένου οπλισμού

5.4.1 Γενικά
Μόνον διεθνώς εγκεκριμένα συστήματα προέντασης θα γίνονται αποδεκτά. Οι διατάξεις που ακολουθούν
αναφέρονται κυρίως σε εσωτερικούς τένοντες με μεταγενέστερη συνάφεια. Η αντιδιαβρωτική προστασία και
η γενικότερη ανθεκτικότητα των τενόντων θα εξασφαλίζεται με τα εξής:
α. Χρήση στεγανών και ανθεκτικών περιβλημάτων (σωλήνων) διέλευσης τενόντων.
β. Συνεχής πλήρωση του διακένου μεταξύ τένοντος και περιβλήματος με ένεμα κατάλληλης σύνθεσης.
γ. Εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης των οπλισμών.
5.4.2 Ενσωματούμενα περιβλήματα των τενόντων προέντασης
Θα διασφαλίζεται ότι τα ενσωματούμενα περιβλήματα (σωλήνες) για τη διέλευση των τενόντων και οι ράβδοι
οπλισμού βρίσκονται τοποθετημένοι με την απαιτούμενη ακρίβεια στις προβλεπόμενες θέσεις. Οι σωλήνες
θα είναι βιομηχανικής παραγωγής και αναγνωρίσιμοι για να διασφαλίζεται, (αλλά και να μπορεί να
επαληθεύεται μετά την προκατασκευή), η σωστή τοποθέτηση τους.
Οι σωλήνες θα στηρίζονται επαρκώς στον κλωβό οπλισμού κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα
75 cm στην περίπτωση χαλύβδινων σωλήνων. Οι μικρής διαμέτρου και οι εύκαμπτοι σωλήνες απαιτούν
πυκνότερες στηρίξεις.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην εξασφάλιση της στεγανότητας στις θέσεις σύνδεσης των περιβλημάτων
καθώς και στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τις διατάξεις αγκύρωσης.
Οι προβλεπόμενες από την μελέτη επικαλύψεις θα εφαρμόζονται και στους βοηθητικούς συνδετήρες και
ράβδους στήριξης.
Μετά από την τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στους τύπους, θα διασφαλίζεται ότι τα άκρα τους
παραμένουν σφραγισμένα για να εμποδίζεται η είσοδος ύδατος, καθώς και φερτών και λεπτοκόκκων υλικών.
Μετά από κάθε σκυροδέτηση, θα επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι σωλήνες είναι κενοί και ελεύθεροι από νερά.
Προς τούτο, διοχετεύεται καθαρός απαλλαγμένος από προσμίξεις ελαίων αέρας υπό πίεση σε συνδυασμό με
προώθηση ειδικής ερευνητικής τορπίλης. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση επαναλαμβάνονται αμέσως πριν την
τοποθέτηση του χάλυβα προεντάσεως.
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5.4.3 Πλάκες ακγύρωσης και κώνοι διέλευσης τενόντων
Πριν από τη σκυροδέτηση, οι πλάκες αγκύρωσης των τενόντων και οι κώνοι διέλευσης αυτών (καμπάνες),
θα στερεώνονται στους τύπους στην προβλεπόμενη θέση, και θα συνδέονται με τους σωλήνες τους, οι
οποίοι θα σφραγίζονται για να εμποδίζεται η εισροή σκυροδέματος ή άλλων υλικών.
Όλες οι αγκυρώσεις θα προστατεύονται με πλαστικά καλύμματα τα οποία με την ολοκλήρωση της
προέντασης θα γεμίζουν με ένεμα.
5.4.4 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Ο χάλυβας οπλισμού θα διαμορφώνεται και θα τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή σύμφωνα
με τα υπερισχύοντα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Απαγορεύεται η κοπή ή αφαίρεση του οπλισμού από τις θέσεις του προκειμένου να επιτευχθεί η τοποθέτηση
των σωλήνων προέντασης στην προβλεπόμενη θέση. Τυχόν ράβδοι οπλισμού που παρεμποδίζουν την
διέλευση των σωλήνων, θα αντικαθίστανται με πρόσθετες ράβδους με επαρκές μήκος παράθεσης, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης της Επίβλεψης.
Η επικάλυψη του οπλισμού στη στέψη και στον πυθμένα της δοκού δεν θα αποκλίνει περισσότερο από
± 6 mm της προβλεπομένης στα σχέδια, εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται στην μελέτη.

5.5

Διαμόρφωση οπών - θυρίδων επισκέψεως

5.5.1 Προσωρινές οπές στην πλάκα καταστρώματος
Απαιτούνται κυρίως για τη δίοδο ράβδων αγκύρωσης ή ανάρτησης του φορείου. Η θέση τους θα καθορίζεται
επακριβώς στις σχετικές υποβολές με τα πληροφοριακά στοιχεία του φορείου και δεν θα πρέπει να
βρίσκονται πλησιέστερα από 30 cm από θέσεις αγκυρώσεως τενόντων, ενώ για την ασφαλή διάνοιξή τους
επιτρέπονται μικρές τοπικές τροποποιήσεις της οριζόντιας χαράξεως των τενόντων. Η διαμόρφωση των
οπών θα είναι κωνική με διάμετρο της άνω βάσεως κατά 2 cm μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κάτω. Μετά τη
χρήση, οι οπές θα γεμίζουν με μη συρρικνούμενο ταχείας πήξεως ή εποξειδικό ένεμα.
5.5.2 Ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και αποστραγγιστικές οπές πλάκας πυθμένα
Οι ανθρωποθυρίδες θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, τα προβλεπόμενα
από την μελέτη και τις ανάγκες της κατασκευής όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τις τυχόν υποβληθείσες
και εγκριθείσες τροποποιήσεις της μελέτης.

5.6

Σκυροδέτηση, συμπύκνωση και τελείωμα

5.6.1 Γενικά
Η έναρξη της σκυροδέτησης θα γίνεται αφού το σύνολο των διατάξεων των τύπων, του οπλισμού, των
σωλήνων, των αγκυρώσεων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων, έχει επιθεωρηθεί και ελεγχθεί
από την Υπηρεσία.
Θα εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία των απαιτουμένων ποσοτήτων σκυροδέματος πριν απ’ την έναρξη
των σχετικών εργασιών.
5.6.2 Εξοπλισμός σκυροδέτησης
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται (σε αριθμό, μέγεθος και είδος) θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της
σκυροδέτησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πριν από τη χρήση, ο εξοπλισμός θα ελέγχεται και θα
καθαρίζεται από τυχόν σκληρυμένα υπολείμματα σκυροδέματος ή άλλα υλικά.
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Η τροφοδότηση του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-01.
5.6.3 Αλληλουχία σκυροδέτησης
1.

Προκειμένου περί της συνήθους περίπτωσης κιβωτιοειδών φορέων, θα ακολουθείται η εξής σειρά:

Πριν από την έναρξη των σκυροδετήσεων, γίνεται κατάλληλη κατεργασία του μετώπου επαφής του
προηγουμένου σπονδύλου.
Πρώτα σκυροδετείται το κεντρικό μέρος της πλάκας του πυθμένα μεταξύ των εσωτερικών τύπων, αφήνοντας
ένα κενό 150 έως 300 mm για την επιθεώρηση της συμπύκνωσης στις γωνίες του πυθμένα, όταν το επόμενο
φορτίο πρόκειται να τοποθετηθεί στους κορμούς. Κατόπιν σκυροδετούνται διαδοχικά οι γωνίες του πυθμένα
κάθε κορμού, τα εναπομένοντα τμήματα των κορμών, (σε στρώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 cm), μέχρι
την κάτω παρειά της πλάκας στέψης του στοιχείου. Σκυροδετείται τελικά η άνω πλάκα κατ’ αρχήν στις
εξωτερικές πλευρές και στις ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ των κορμών, και τελικά και πάνω από τη στέψη των
κορμών (βλέπε Σχήμα 5). Θεωρείται σκόπιμο να δοθούν στο Σχήμα 6 τεχνικές σκυροδέτησης οι οποίες θα
πρέπει να αποφεύγονται.
2.

Αλλαγή αλληλουχίας εργασιών

Η οποιαδήποτε εναλλακτική αλληλουχία των ως άνω φάσεων εργασίας θα πρέπει να εγκρίνεται από την
Υπηρεσία.

Σχήμα 5 – Συνιστώμενη διαδοχή σκυροδετήσεων

Σχήμα 6 – Τεχνικές σκυροδετήσεων προς αποφυγή
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5.6.4 Σκυροδέτηση και συμπύκνωση
Κατά την χύτευση δεν επιτρέπεται να μετακινείται το σκυρόδεμα από θέση σε θέση μέσα στους τύπους με
χρήση μηχανικών δονητών.
Η χύτευση του σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο ώστε οι σωλήνες των τενόντων, τα αγκύρια και τα
οποιαδήποτε άλλα ενσωματούμενα εξαρτήματα να παραμένουν στις προβλεπόμενες θέσεις τους και να μην
υφίστανται παραμορφώσεις (ιδιαιτέρως οι σωλήνες διέλευσης των τενόντων).
Το σκυρόδεμα θα συμπυκνώνεται με εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς δονητές.
Οι εσωτερικοί δονητές θα έχουν ελάχιστη συχνότητα 8.000 (στροφές ανά λεπτό) και επαρκή ικανότητα για
την αποτελεσματική συμπύκνωση του σκυροδέματος. Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο δονητές εν λειτουργία,
και δύο σε επιφυλακή.
Οι εξωτερικοί δονητές θα χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις που είναι
απρόσιτες από τους εσωτερικούς δονητές. Η χρησιμοποίησή τους προϋποθέτει ότι οι τύποι θα έχουν επαρκή
προς τούτο ακαμψία.
Προς τούτο το σκυρόδεμα θα δονείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση του οπλισμού, των
περιβλημάτων των τενόντων, των αγκυρίων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων.
Γενικώς δεν επιτρέπονται αρμοί διακοπής εντός του σπονδύλου, εκτός αν προβλέπεται τέτοιος αρμός από
την μελέτη.
Τέλος, επειδή οι ράβδοι ανάρτησης των δαπέδων εργασίας αποτελούν το πιο εύκαμπτο τμήμα του φορείου,
επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ενωρίτερον φόρτισή τους διότι σε αντίθετη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να
σχηματισθεί αρμός μεταξύ παλαιού και νέου σπονδύλου.
Συνιστάται λοιπόν η σκυροδέτηση να προωθείται από το πρόσθιο άκρο προς τα πίσω (βλέπε Σχήμα 7).

Σχήμα 7 – Συνιστώμενος τρόπος φόρτισης φορείου
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Συντήρηση σκυροδέματος

Η συντήρηση προς ωρίμανση του σκυροδέματος θα γίνεται με μεθόδους αποδεκτές από την Υπηρεσία.
 Η συντήρηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απωλειών υγρασίας από τις εκτεθειμένες
επιφάνειες (αυτές που δεν εφάπτονται στους τύπους ή στα κατακόρυφα μέτωπα). Για τον
σκοπό αυτό θα εφαρμόζεται, το συντομότερο δυνατό μετά από την σκυροδέτηση,
προστατευτικό κάλυμμα λινάτσας η οποία θα διατηρείται υγρή. Κατά την τοποθέτησή πρέπει να
αποφεύγονται οι φθορές στο τελείωμα της επιφάνειας του καταστρώματος.
 Το προστατευτικό κάλυμμα θα παραμένει στη θέση του και κατά την διάρκεια τοπογραφικών
ελέγχων της γεωμετρίας, κατά την αφαίρεση των εσωτερικών τύπων και των τύπων των
πτερυγίων (προβόλων) και την εκτέλεση των εργασιών στη θέση επαφής των μετώπων. Καθ’
όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών θα διατηρείται η υγρασία στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
 Μετά από την αφαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών τύπων θα συνεχίζεται η συντήρηση
του χυτευμένου σκυροδέματος με κατάβρεγμα όλων των εκτεθειμένων επιφανειών.
Εναλλακτικώς μετά από έγκριση της Επίβλεψης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
ψεκαζόμενες μεμβράνες (curing compounds), (βλέπε σχετικά Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-03-00).

5.8

Απομάκρυνση των τύπων

Οι τύποι θα διατηρούνται στη θέση τους μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει την αντοχή που
προδιαγράφεται στα σχέδια και στην παρούσα Προδιαγραφή.
Για να δοθεί άδεια απομάκρυνσης των τύπων πρέπει να διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί η προβλεπόμενη
από την μελέτη αντοχή, με θραύση ειδικών δοκιμίων λαμβανομένων κατά την σκυροδέτηση, τα οποία θα
συντηρούνται κατάλληλα παρά το έργον (βλέπε και παράγραφο 5.9). Συνιστάται επίσης να συντάσσεται
διάγραμμα αντοχής, του σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου.
Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών ή βλαβών των σπονδύλων κατά την αφαίρεση των τύπων,
ειδικά στις επιφάνειες επαφής με τους γειτονικούς σπονδύλους και με τους διατμητικούς συνδέσμους. Κάθε
βλάβη που προκύπτει, αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

5.9

Λήψη ειδικών δοκιμίων

Θα γίνεται λήψη ειδικών δοκιμίων για τον έλεγχο της εξέλιξης της θλιπτικής αντοχής. Τα δοκίμια θα
συντηρούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δομικά στοιχεία (δεν πρόκειται για τα συμβατικά δοκίμια που
φυλάσσονται στο εργαστήριο). Με την θραύση τους θα διαπιστώνεται η θλιπτική αντοχή που έχει αναπτυχθεί
κατά τις ακόλουθες χρονικές στιγμές.
α. Πριν από την αφαίρεση των τύπων.
β. Πριν από την επιβολή της προέντασης.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε θλίψη θα κοινοποιούνται άμεσα στην Επίβλεψη ώστε να δίδονται οι
εγκρίσεις εκτέλεσης των διαφόρων κατασκευαστικών διαδικασιών.

5.10 Επιβολή προέντασης
Υπενθυμίζονται οι προηγηθέντες έλεγχοι της γεωμετρίας της χάραξης των τενόντων, της ακρίβειας της
τοποθέτησης των τενόντων, καθώς και της επαρκείας των σωληνώσεων (τροφοδοσίας, εξαερισμού κλπ.) για
την εκτέλεση των τσιμεντενέσεων.
Πριν απ’ την επιβολή της προέντασης θα ελέγχονται τα εξής:
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 Ανεμπόδιστη διέλευση τενόντων διαμέσου των περιβλημάτων (π.χ. με χρήση κατάλληλης
ερευνητικής τορπίλης).
 Αριθμός και μέγεθος συρματόσχοινων ανά τένοντα.
 Κατάσταση συρματόσκοινων (δεν θα εμφανίζουν εικόνα έναρξης διαβρώσεως).
 Εγκατάσταση τενόντων στις σωστές τροχιές.
 Εγκατάσταση κεφαλών και σφηνών στα μη τανυόμενα άκρα.
 Αντοχή σκυροδέματος στα στοιχεία αγκύρωσης.
 Αντοχή του σπονδύλου συνέχειας.
 Τήρηση της ορθής σειράς τάνυσης και έλεγχος συμβατότητας μετρουμένων-αναμενόμενων
επιμηκύνσεων τενόντων. Η εφαρμοσθείσα δύναμη τάνυσης, η επιμήκυνση/ολίσθηση σφηνών
καθώς και τυχόν απρόοπτα θα καταγράφονται στο ειδικό αρχείο προέντασης.
Μετά την ολοκλήρωση της επιβολής της προέντασης και μέχρι την εκτέλεση της τσιμεντένεσης, θα
προστατεύονται τα ακροφύσια εφαρμογής του ενέματος έναντι εμφράξεως, αποκοπής κλπ. ζημιών.

5.11 Εκτέλεση τσιμεντενέσεων
Η καλή ποιότητα του ενέματος και η επιτυχής εκτέλεση της τσιμεντένεσης αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες για την ανθεκτικότητα των τενόντων.
Για την συνεχή και χωρίς κενά πλήρωση με ένεμα των τενόντων προέντασης πρέπει να λαμβάνονται τα εξής
μέτρα:
 Παραγωγή ενέματος και εκτέλεση της τσιμεντένεσης από έμπειρα συνεργεία αποκλειστικά.
 Έλεγχος της ρευστότητας του ενέματος (συνεχής).
 Εξασφάλιση προσβασιμότητας προς όλες τις θέσεις αγκυρώσεων.
 Για γενικώς οριζοντίους ή και με μικρές κλίσεις τένοντες θα προβλέπονται σημεία εξόδου στα
ψηλά σημεία της χάραξης και θέσεις στράγγισης στα χαμηλά.
 Η παροχή του τσιμεντενέματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ορίων 30 και 45 λίτρων ανά
λεπτό (30÷45 lt/min).
 Η εισπίεση του ενέματος θα διατηρείται μέχρις ότου το ένεμα στις θέσεις εξόδου να είναι της
ίδιας ποιότητας με το εισπιεζόμενο.
 Μετά την σκλήρυνση του ενέματος αλλά πριν απ’ την εφαρμογή μέτρων προστασίας στις
κεφαλές των αγκυρώσεων, θα ελέγχονται όλα τα ψηλά σημεία των χαράξεων. Αν διαπιστωθούν
κενά θα γεμίζονται με εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων (vacuum assisted grouting). Σχηματική
διάταξη τσιμεντενέσεων τενόντων δίνεται στο Σχήμα 8.
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Σχήμα 8 – Διατάξεις τσιμεντενέσεων τενόντων

5.12 Ανοχές
5.12.1 Γενικά
Οι επιτρεπόμενες ανοχές των στοιχείων θα είναι αυτές που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1 (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη).
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Πίνακας 1 – Επιτρεπόμενες ανοχές σπονδύλων
1

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι ανωδομής

1.1

Πλάτος κορμού

r 6 mm

1.2

Πάχος κάτω και άνω πλάκας

r 5 mm

1.3

Συνολικό ύψος σπονδύλου

r 5 mm

1.4

Συνολικό πλάτος σπονδύλου

r 6 mm

1.5

Μήκος σπονδύλου

r 10 mm

1.6

Διαστάσεις διαδοκίδων

r 10 mm

2

Όλοι οι παραγόμενοι σπόνδυλοι
Πλάτος και πάχος άκρων (απόκλιση από ένα επίπεδο):

2.1

x ανά μήκος 6 m

r 6 mm

x συνολικά

< 13 mm

Επιπεδότητα επιφάνειας (απόκλιση από ένα επίπεδο)
2.2

x σε κάθε θέση

r 2 mm

x συνολικά

< 6 mm

5.12.2 Επισκευές
Μικρής κλίμακας θραύσεις, θρυμματισμοί ή κυψελώσεις της επιφάνειας (βάθους < 25 mm) θα
επισκευάζονται με μέθοδο εγκρινόμενη από την Επίβλεψη, ενώ εάν η κλίμακά τους είναι μεγαλύτερη (άνω
των 25 mm) εναπόκειται στην κρίση της Επίβλεψης η αποδοχή του επισκευασθέντος στοιχείου.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Εγχειρίδιο ανέγερσης

Πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση στην
οποία θα αναλύονται οι διαδικασίες ανέγερσης των σπονδύλων υπό μορφή «Εγχειριδίου Ανέγερσης», η
οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Την λεπτομερή, βήμα προς βήμα ανάλυση της αλληλουχίας των εργασιών ανέγερσης για κάθε τύπο
σπονδύλου, με αναφορά στον εξοπλισμό ανέγερσης, τις προσωρινές και μόνιμες προεντάσεις και την
αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγμάτων, των προβόλων, κλπ.
2. Διατάξεις ικριωμάτων τεχνικής ανύψωσης, διαδικασία αποδέσμευσης των ικριωμάτων, προσωρινοί
πυλώνες, διατάξεις για την αποκατάσταση της συνέχειας και συναφή.
3. Τύπο και χρήση του εξοπλισμού ανέγερσης (είναι οι γερανοί, συσκευές δοκών και βαρούλκων
ανάρτησης, γερανογέφυρες, δικτυώματα και συναφή) καθώς και διαδικασίες μετακίνησης, εισαγωγής και
απομάκρυνσης των στηρίξεων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
4. Λεπτομερές πρόγραμμα για τις προσωρινές και μόνιμες εργασίες προέντασης, τις διαδικασίες ανέγερσης
των προβόλων και τις εργασίες αποκατάστασης της συνέχειας.
5. Πίνακες τάνυσης και μηκύνσεων ανά τένοντα προέντασης.
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6. Διαδικασίες εφαρμογής τσιμεντενεμάτων.
7. Μέθοδο εκτέλεσης των επιτόπου τοπογραφικών ελέγχων επιβεβαίωσης της γεωμετρίας της ανέγερσης
(στάθμες και χαράξεις), με ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους των κρισίμων σπονδύλων, (π.χ. των
σπονδύλων κεφαλής βάθρων στην περίπτωση της συμμετρικής προβολοδόμησης).

6.2

Έλεγχος γεωμετρίας

Τα κύρια στάδια των ελέγχων ανέγερσης θα καθορίζονται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης», (π.χ. κατασκευή
σπονδύλου κεφαλής βάθρου, ενδιάμεσες φάσεις κατά την ανέγερση των σπονδύλων, φάσεις
αποκατάστασης της συνέχειας κλπ.).
Το εγχειρίδιο ανέγερσης θα περιλαμβάνει πίνακα υψομέτρων ανά κύριο στάδιο της ανέγερσης (σύμφωνα με
τα σχέδια), στοιχεία της γεωμετρίας σκυροδέτησης, καθώς και αναλυτικούς προσδιορισμούς του αντιβέλους.
Σε κάθε στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα υψόμετρα και οι χαράξεις, και θα διορθώνονται ώστε να
αποφεύγεται η συσσώρευση σφαλμάτων κατά την εξέλιξη της εργασίας.
Θα ελέγχονται η χάραξη και τα υψόμετρα των προβόλων με εκτέλεση δύο ανεξάρτητων τοπογραφικών
μετρήσεων, εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας από την ανατολή του ηλίου. Τα αποτελέσματα των δύο
αυτών μετρήσεων δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 6 mm σε κάθε σημείο ελέγχου. Σε διαφορετική
περίπτωση θα διακόπτεται η ανέγερση των σπονδύλων μέχρι να εντοπισθεί ο λόγος των αποκλίσεων αυτών.
Εφόσον προβλέπεται απ’ τη Σύμβαση, οι μετρήσεις αυτές κοινοποιούνται αυθημερόν προς τον Μελετητή,
προκειμένου να δώσει οδηγίες για την τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση των προβλεπομένων αντιβελών.
Άλλως, οι σχετικές διορθώσεις αποφασίζονται σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας.
Η ακριβής θέση των σπονδύλων επί των βάθρων (αρχικοί σπόνδυλοι) είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει
την γραμμή και την κλίση των επομένων προβόλων. Η οριζόντια και κατακόρυφη διευθέτηση των
σπονδύλων επί των βάθρων δεν θα πρέπει να εμφανίζει αποκλίσεις μεγαλύτερες από 2,0 mm,
σκοπευόμενες από τα σημεία ελέγχου της χάραξης, που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια της
ανέγερσης.
Σε κάθε κύριο στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα άκρα των προβόλων ως προς τις απαιτήσεις των
υψομέτρων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες ανέγερσης (πίνακες αντιβέλους).
Οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη χάραξη θα συνορθώνεται με μέθοδο που θα εγκρίνεται από
την Υπηρεσία.

6.3

Ανοχές ανέγερσης

Οι ανοχές ανέγερσης καθορίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2:
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Πίνακας 2 – Ανοχές ανέγερσης
1)

Μέγιστη διαφορά μεταξύ εξωτερικών όψεων γειτονικών σπονδύλων στη
θέση ανέγερσης

d 5 mm

2)

Εγκάρσια ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,001 rad

3)

Κατά μήκος ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,003 rad

4)

Οι αποστάσεις μεταξύ των σπονδύλων θα αντισταθμίζουν τις τυχόν
αποκλίσεις διαστάσεων του σπονδύλου ούτως ώστε οι συνολικές διαστάσεις
της ολοκληρωμένης κατασκευής να συμμορφώνονται με τα σχέδια. Η
αντιστάθμιση των ανοχών των σπονδύλων θα γίνεται κατά τρόπον ώστε το
συσσωρευμένο σφάλμα (μηκοτομικό ή οριζοντιογραφικό), να είναι σε σχέση
με το μήκος

d 1/1000

Οι έλεγχοι των υψομέτρων και των χαράξεων θα γίνονται σε κάθε στάδιο της ανέγερσης και θα διορθώνονται
όπως απαιτείται, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση των τυχόν σφαλμάτων.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Ισχύουν τα καθοριζόμενα στις ακόλουθες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501:
 Για τα ικριώματα η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00.
 Για τους ξυλοτύπους η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00.
 Για την παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
 Για τη διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-0200.
 Για την προένταση η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες κατασκευής φορέων γεφυρών με τη μέθοδο της προβολοδόμησης με χυτούς επί τόπου
σπονδύλους επιμετρώνται ως εξής:
 Το σκυρόδεμα έτοιμης κατασκευής, επιμετράται ανά κυβικό μέτρο (m3) κατηγορίας
σκυροδέματος βάσει θεωρητικών διατομών μελέτης.
 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg)
κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0201-00).
 Ο χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε, επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg) κατηγορίας
χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00).
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας κατασκευής
φορέων γεφυρών με τη μέθοδο της προβολοδόμησης με χυτούς επί τόπου σπονδύλους. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
x

τα απαιτούμενα συστήματα σιδηροτύπων προβολοδόμησης,

x

οι πυργογερανοί και τα αναβατόρια,

x

τα πάσης φύσεως συστήματα ασφαλείας και,

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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 ΚΤΣ Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους
Bridge construction with precast segments

Κλάση τιμολόγησης: 9
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0102-03
«Κατασκευή
φορέων
γεφυρών
με
προκατασκευασμένους
σπονδύλους»
βασίζεται
στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-02-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευή φορέων
σπονδύλους
1

γεφυρών

με

προκατασκευασμένους

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προκατασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και ανέγερση
προκατασκευασμένων σπονδύλων από σκυρόδεμα για την ανωδομή σύμφωνα με τις γραμμές και τις κλίσεις
που προβλέπονται από τη μελέτη, τις διαστάσεις και λεπτομέρειες που δείχνονται στα σχέδια, και σύμφωνα
με την παρούσα Προδιαγραφή.
Η παρούσα Προδιαγραφή δεν αφορά προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς επί των οποίων
σκυροδετείται η πλάκα του φορέα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00

Concrete curing -- Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching
παραγωγής σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00

Concrete compaction by vibration -- Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars -Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Concrete formwork -- Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Concrete post- & pre-tensioning -- Προένταση σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Προκατασκευασμένος σπόνδυλος (Segment)

plants

--

Εργοταξιακά

συγκροτήματα

Το μοναδιαίο τμήμα κατασκευής της ανωδομής γέφυρας που έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα διατομής και
μήκος, σύμφωνα με τα λεπτομερή σχέδια της μελέτης.
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Σκυροδέτηση εν επαφή (Match Cast)

Η διαδικασία χύτευσης σκυροδέματος κατά την οποία ο νέος σπόνδυλος σκυροδετείται εν επαφή με τον
προηγούμενο σπόνδυλο, ώστε να ταιριάζουν απολύτως τα εν επαφή μέτωπα. Αυτή επιτρέπει την επίτευξη
της απαιτούμενης γεωμετρίας στην οριστική θέση. Η σκυροδέτηση εν επαφή εφαρμόζεται με τη μέθοδο,
βραχείας, είτε με την μέθοδο μακράς γραμμής παραγωγής.

3.3

Βραχεία γραμμή παραγωγής (Short Line Casting)

Σκυροδέτηση ενός σπονδύλου κάθε φορά σε μία μονάδα σκυροδέτησης, έχοντας σε επαφή ένα κατακόρυφο
μέτωπο στο ένα άκρο και τον προηγούμενο προκατασκευασμένο σπόνδυλο στο άλλο άκρο. Ο κάθε νέος
σπόνδυλος σκυροδετείται μεταξύ ενός σταθερού κατακόρυφου μετώπου (επί του οποίου προσαρτώνται οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί τύποι χύτευσης) και του προηγούμενου κατασκευασθέντος σπονδύλου.
Μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης, απομακρύνεται ο προηγούμενος (παλαιός) σπόνδυλος, ενώ ο
νέος προωθείται ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο διάκενο για τη σκυροδέτηση του επόμενου στη σειρά
σπονδύλου.

3.4

Μακρά γραμμή παραγωγής (Long Line Casting)

Σκυροδέτηση σπονδύλων σε κλίνη σκυροδέτησης επαρκούς μήκους για την συνεχή σκυροδέτηση όλων των
σπονδύλων ενός πλήρους ανοίγματος της γέφυρας, ή μήκους προβόλου μέχρι το τμήμα που σκυροδετείται
επιτόπου για την αποκατάσταση της συνέχειας των εκατέρωθεν προβόλων. Με αυτή τη μέθοδο, ο πρώτος
σπόνδυλος σκυροδετείται μεταξύ δυο κατακόρυφων μετώπων, και οι επόμενοι διαδοχικώς σε επαφή με τον
προηγούμενο, κατά το ένα άκρο, και ενός κινητού κατακόρυφου μετώπου στο άλλο άκρο.
Κατ΄ αντίθεση προς τη μέθοδο βραχείας γραμμής παραγωγής, εδώ όλοι οι σπόνδυλοι παραμένουν στη θέση
παραγωγής, μέχρις ότου να μεταφερθούν στην οριστική τους θέση για την υλοποίηση ενός πλήρους
ανοίγματος της γέφυρας.

3.5

Μονάδα παραγωγής (Casting Cell)

Μια ειδική διάταξη καλουπιών, συνήθως αποτελούμενη από σταθερά κατακόρυφα μέτωπα του σχήματος της
διατομής στο ένα άκρο και με ρυθμιζόμενη οροφή, και σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών καλουπιών που
έχουν σχεδιασθεί και συναρμολογηθεί για την υλοποίηση ενός μεμονωμένου σπονδύλου ανωδομής.

3.6

Σύστημα σύνδεσης με έγχυτο σκυρόδεμα (Wet Joint System)

Η περίπτωση κατασκευής σπονδύλων σε μονάδα παραγωγής μεταξύ κατακόρυφων μετώπων, και όχι με
«σκυροδέτηση συναρμοζόμενων μετώπων». Οι σπόνδυλοι τοποθετούνται στην οριστική τους θέση,
αφήνοντας διάκενο μεταξύ τους που σκυροδετείται επιτόπου. Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, όλοι οι
σπόνδυλοι ενός ανοίγματος ή πολλαπλών ανοιγμάτων στηρίζονται επί ικριωμάτων, δικτυωμάτων ανάρτησης
ή με άλλες τεχνικές, μέχρις ότου το σκυρόδεμα στα διάκενα αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή και
εφαρμοστεί η τελική προένταση.

3.7

Ανέγερση άνοιγμα προς άνοιγμα (Span By Span Erection)

Η τοποθέτηση ενός συγκεκριμένου αριθμού σπονδύλων σε ένα προσωρινό σύστημα στήριξης, ή στοίχιση
των σπονδύλων και η προένταση αυτών των σπονδύλων που σχηματίζουν ένα πλήρες άνοιγμα της
ανωδομής.

3.8

Συμμετρική προβολοδόμηση (Balanced Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται διαδοχικά συμμετρικά (αμφίπλευρα) του βάθρου σε πρόβολο, μέχρι του σημείου
πέραν του οποίου η συνέχεια του ανοίγματος μεταξύ των ακραίων σπονδύλων των προβόλων μεταξύ δυο
διαδοχικών βάθρων αποκαθίσταται με επιτόπου σκυροδέτηση.
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Μονόπλευρη προβολοδόμηση (Progressive Cantilever Erection)

Οι σπόνδυλοι ανεγείρονται προοδευτικά σε πρόβολο από τη μια πλευρά του βάθρου προς το επόμενο
βάθρο, χρησιμοποιώντας προσωρινά ενδιάμεσα βάθρα ή άλλα συστήματα που απαιτούνται για τη στήριξη
του προβόλου μεταξύ των βάθρων.

3.10 Ερυθρά κατασκευής (Casting Curve)
Η γεωμετρία της «ερυθράς σκυροδέτησης» η οποία πρέπει να ακολουθείται στη μονάδα παραγωγής ή στην
κλίνη για την επίτευξη της θεωρητικής μηκοτομής και της οριζόντιας χάραξης της γέφυρας, αφού θα έχουν
επέλθει όλες οι άμεσες ελαστικές και χρόνιες παραμορφώσεις (ερπυσμός και συστολή ξήρανσης). Η ερυθρά
σκυροδέτησης είναι ένας συνδυασμός της θεωρητικής χάραξης στο χώρο της γέφυρας και του αντιβέλους.

3.11 Αντιβέλος (Camber)
Είναι η απόκλιση της μηκοτομής του φορέα κατά τον χρόνο σκυροδέτησης από την θεωρητική (οριστική)
μηκοτομή, προκειμένου ο φορέας να αποκτήσει την επιθυμητή μηκοτομή μετά την εκδήλωση όλων των
παραμορφώσεων τόσο των αμέσων (λόγω βάρους και προέντασης) όσο και των χρονίων (ερπυσμός και
συστολή ξήρανσης), κατά την διάρκεια όλων των ενδιάμεσων σταδίων ανέγερσης.

3.12 Στάθμη ανέγερσης (Erection Elevation)
Η στάθμη στην οποία τοποθετείται αρχικά ένας σπόνδυλος. Η στάθμη αυτή διαφέρει από την τελικώς
επιθυμητή στάθμη κατά το μέγεθος των βελών τα οποία υπολογίζεται ότι θα αναπτυχθούν από τη στιγμή της
τοποθέτησης και εφεξής.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι και διαδικασίες επαρκούς ασφαλείας για το κοινό κατά την διάρκεια των
δραστηριοτήτων κατασκευής/ανέγερσης και/ή την τοποθέτηση των τύπων για την προβολοδόμηση πάνω
από κυκλοφορούμενες οδούς ή γενικά πάνω απ’ την επιφάνεια εδάφους επί της οποίας αναπτύσσονται
οποιεσδήποτε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Θα υποβάλλονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, υπολογισμοί και εγχειρίδια τα οποία περιλαμβάνουν,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:
1. Πρόγραμμα σκυροδέτησης και ανέγερσης των προκατασκευασμένων σπονδύλων, περιλαμβανομένης
της επιτόπου σκυροδέτησης των διακένων για την αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγμάτων.
2. Χαρακτηριστικά και μέθοδο χρήσης του ειδικού εξοπλισμού ανέγερσης, τύπων, προσωρινών στηρίξεων
κλπ., περιλαμβανομένων όλων των φορτίων ή αντιδράσεων, που επιφέρονται στην κατασκευή κατά την
διάρκεια της ανέγερσης και των χρόνιων επιδράσεων αυτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανέγερσης.
3. Λεπτομέρειες των τύπων και των μονάδων κατασκευής των σπονδύλων.
4. Οριζοντιογραφία της κλίνης σκυροδέτησης στην οποία θα παρουσιάζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά,
οι μονάδες παραγωγής, η τοποθέτηση των οπλισμών και οι επιφάνειες αποθήκευσης υλικών, τα κινητά
στέγαστρα προστασίας από βροχή και ήλιο, τα σημεία αναφοράς (τοποσταθερά) για τον έλεγχο της
γεωμετρίας της κατασκευής, οι εγκαταστάσεις φόρτωσης και αποθήκευσης των σπονδύλων κλπ.
5. Υπολογισμούς και λεπτομέρειες για την ανύψωση, αποθήκευση ή στοιβασία των σπονδύλων.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε πρόσθετη ενίσχυση των προκατασκευασμένων σπονδύλων λόγω
απαιτήσεων για την στοιβασία που επιλέγει ο Ανάδοχος, δε θα επιβαρύνει οικονομικά την Υπηρεσία.
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6. Λεπτομέρειες τοποθέτησης ενσωματούμενων στοιχείων (π.χ. σωλήνες, αγκύρια) ή διαμόρφωσης οπών
για την ανάρτηση των σπονδύλων προς μεταφορά, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαραίτητης
τοπικής ενίσχυσης, από τη συγκέντρωση φορτίων στα σημεία στήριξης, καθώς και τα υλικά και οι μέθοδοι
για την πλήρωση και σφράγιση τέτοιων οπών και γενικά αποκατάστασης της επιφάνειας των σπονδύλων.
7. Λεπτομέρειες και υπολογισμούς τυχόν τοπικής ενίσχυσης για την παραλαβή φορτίων ή αντιδράσεων από
οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό ανάρτησης, που τοποθετείται σε θέσεις που δεν προβλέπονται από τα
σχέδια.
8. Λεπτομέρειες και συμπληρωματική περιγραφή των εξαρτημάτων εφαρμογής προέντασης καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα των σπονδύλων.
9. Αναλυτικά σχέδια, στην περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης σε σχέση με τις όψεις και τις διαστάσεις
που δείχνονται στα σχέδια, που θα δείχνουν την αναθεωρημένη γεωμετρία των σπονδύλων,
περιλαμβανομένων προεξοχών, εσοχών, εγκοπών, ανοιγμάτων και άλλων διαμορφώσεων, με σαφή
αναφορά στα σχετικά συμβατικά σχέδια επί των οποίων επιφέρονται αυτές οι τροποποιήσεις
10.Κατάλληλες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων και των αλλαγών στον οπλισμό, όπου γίνονται
τροποποιήσεις στη γεωμετρία και στις διαστάσεις των σπονδύλων. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα
συσχετίζονται επακριβώς με τα αντίστοιχα συμβατικά σχέδια.
11.Τον τύπο, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος προέντασης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί. Τον τύπο των περιβλημάτων των τενόντων, και οι αποστάσεις των στηρίξεων. Την θέση
όλων των σχετικών λεπτομερειών και των στομίων εισόδων/εξόδων τσιμεντενέματος. Την μέθοδο
διατήρησης της χάραξης και θέσης των συνδέσμων αποκατάστασης της συνέχειας των σωλήνων
προέντασης στους αρμούς των σπονδύλων. Θα διασφαλίζεται ότι όλες οι χαράξεις των τενόντων
προέντασης είναι σύμφωνες με τα σχέδια, εκτός αν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τον Ανάδοχο
απαιτούν αλλαγές, οπότε θα υποβάλλονται πλήρεις λεπτομέρειες οριζοντίων και κατακόρυφων τομών.
12.Λεπτομέρειες και υπολογισμούς για οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές του οπλισμού στις αγκυρώσεις, στα
σώματα εκτροπής, στις διαδοκίδες και στα συναφή στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση των
στοιχείων του επιλεγέντος συστήματος προέντασης (π.χ. κεφαλές, πλάκες αγκύρωσης).
13.Ερυθρά σκυροδέτησης και στάθμες ανέγερσης, ετοιμασμένες σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο, τη
σειρά και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
14.Εγχειρίδιο σκυροδέτησης και ελέγχου της γεωμετρίας των σπονδύλων, σύμφωνα με την πληροφορία που
παρέχεται από τα συμβατικά τεύχη, ή όπως απαιτείται από τις Προδιαγραφές.
15.Εγχειρίδιο για τη λεπτομερή βήμα προς βήμα ανέγερση των σπονδύλων, περιλαμβανομένων των
ενδιάμεσων διαδικασιών που έχουν σχέση με κάθε είδους εξοπλισμό, ικριώματα, μετακινήσεις
εξοπλισμού, στήριξη υδραυλικής πρέσας (jacking), προσωρινές προεντεινόμενες ράβδους, συντήρηση
(κατεργασία) σκυροδέματος, αλληλουχία κύριας προέντασης τενόντων, φορτία τάνυσης και μηκύνσεις,
στάθμες ανέγερσης, τοπογραφική μέθοδο για τον έλεγχο της χάραξης με σκοπό την τοποθέτηση του
αρχικού και στη συνέχεια των υπολοίπων σπονδύλων και κάθε άλλη σχετική λειτουργία. Αυτό θα
αναφέρεται ως «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».
16.Μέθοδο ανάμιξης και εφαρμογής τσιμεντενεμάτων, περιγραφή εξοπλισμού, μελέτη σύνθεσης μιγμάτων.
17.Τον όγκο του σκυροδέματος, το βάρος του οπλισμού και των τενόντων σε κάθε σπόνδυλο. Όλη η σχετική
πληροφορία θα αναγράφεται σε πίνακες στα κατασκευαστικά σχέδια.
Γενικώς, για οποιαδήποτε αναθεώρηση των υλικών, των επιμέρους στοιχείων, των μεθόδων ή της
αλληλουχίας ανέγερσης, που δείχνονται στα σχέδια ή/και στα προηγουμένως εγκριθέντα κατασκευαστικά
σχέδια, απαιτούνται αντίστοιχες υποβολές (με την υπογραφή μηχανικού που έχει τα κατάλληλα προσόντα)
στην Υπηρεσία προς έγκριση.
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Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Σκυρόδεμα της κατηγορίας τουλάχιστον C 30/37
 Χάλυβας οπλισμού S 500s
 Χάλυβας προέντασης
 Τσιμεντένεμα για την πλήρωση των σωλήνων προέντασης
 Λοιπά υλικά (μη συρρικνούμενο κονίαμα) για την πλήρωση των αρμών.

4.3

Αποδεκτά υλικά

Για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και στα Πρότυπα
και ειδικότερα:
 Για τα σκυροδέματα: ο KTΣ (με τις αναθεωρήσεις) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) και οι
Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-0000
 Για τα ικριώματα, η Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

 Για τους τύπους (Καλούπια), η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
 Για τους χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
 Για τους χάλυβες προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και
 Για το τσιμεντένεμα πλήρωσης των σωλήνων προέντασης, η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-02-00
 Κονιάματα μη συρρικνούμενα για την πλήρωση των αρμών σύμφωνα με τη μελέτη, τα οποία θα
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Απαιτήσεις σκυροδέτησης

Τα υλικά και οι διαδικασίες θα συμμορφώνονται με την παρούσα Προδιαγραφή και με όσα αναφέρονται στα
σχέδια, ακολουθώντας τις ειδικότερες οδηγίες της Υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της προκατασκευής
των σπονδύλων πριν η Υπηρεσία εγκρίνει τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια, τους υπολογισμούς, το
εγχειρίδιο σκυροδέτησης, το σύστημα προέντασης και οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή σε σχέση με τα
συμβατικά τεύχη.
Για την επιτόπου χύτευση σε θέσεις αρμών προς αποκατάσταση της συνέχειας των προβόλων ή για τα
μέτρα επισκευής τυχόν βλαβών, θα λαμβάνεται εγγράφως η έγκριση της Υπηρεσίας.
Κάθε προκατασκευασμένος σπόνδυλος θα σημαίνεται με ένδειξη η οποία καθορίζει την θέση, τον
προσανατολισμό και την σειρά ανέγερσής του. Θα σημαίνονται επίσης τα συναρμοζόμενα μέτωπα των
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γειτονικών σπονδύλων, ώστε να ελέγχεται το σωστό ταίριασμα. Η σήμανση που αφορά την ανέγερση θα
φαίνεται στα σχέδια και θα αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης».

5.2

Τύποι

Οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται σύμφωνα με σχετική μελέτη που θα υποβάλλεται προς έγκριση
στην Υπηρεσία. Για όλες τις ορατές επιφάνειες των σπονδύλων θα χρησιμοποιούνται τύποι από το ίδιο
υλικό, ώστε να προκύπτει ομοιομορφία στην υφή, στο χρώμα και στην εμφάνιση του σκυροδέματος. Πριν
από την έναρξη της σκυροδέτησης, πρέπει να λαμβάνεται η έγκριση της Υπηρεσίας για τους τύπους που
έχουν ετοιμαστεί για χρήση.
Οι τυχόν βλαβέντες ή για άλλο λόγο μη αποδεκτοί τύποι, θα επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται πριν από
την σκυροδέτηση των σπονδύλων.
Στις θέσεις ένωσης των τύπων, το διάκενο μεταξύ των επίπεδων επιφανειών δεν θα υπερβαίνει τα 1,5 mm,
ενώ στις γωνίες και καμπύλες, το διάκενο δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm.
Θα διασφαλίζεται ότι όλοι οι αρμοί στα σημεία επαφής των κατακόρυφων μετώπων με τους ήδη
προκατασκευασμένους σπονδύλους σφραγίζονται επαρκώς ώστε να εμποδίζεται η απώλεια λεπτόρρευστου
υλικού.
Οι τύποι θα επιθεωρούνται σε τακτική εβδομαδιαία βάση για να διασφαλίζεται η κατάλληλη στοίχιση και η
γεωμετρική ακρίβεια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τύποι οι οποίοι αστοχούν στην τήρηση των
προδιαγραμμένων ανοχών σκυροδέτησης μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε οι τελικά
παραγόμενοι σπόνδυλοι να συμμορφώνονται με τις επιτρεπόμενες ανοχές.

5.3

Έλεγχος γεωμετρίας σκυροδέτησης

Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία, η έκθεση
μεθοδολογίας ελέγχου της γεωμετρίας των κατασκευαζόμενων σπονδύλων. Στην έκθεση αυτή («Εγχειρίδιο
Σκυροδέτησης») θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1. Περιγραφή του εξοπλισμού μετρήσεων, των διαδικασιών και της θέσης των σημείων ελέγχου σε κάθε
σπόνδυλο.
2. Οι θέσεις και οι στάθμες όλων των μόνιμων σημείων αναφοράς (repairs) στο πεδίο της προκατασκευής.
3. Η διαδικασία γεωμετρικού ελέγχου της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης των προκατασκευαζόμενων
σπονδύλων, περιλαμβανομένων των τοπογραφικών ελέγχων και διαδικασιών, και των εφαρμοστέων
τεχνικών επιδιορθώσεων.
4. Η ερυθρά σκυροδέτησης, και τα στοιχεία της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης σε συνδυασμό με το
αντιβέλος.
Η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση μεταξύ πραγματοποιούμενης και θεωρητικής ερυθράς ορίζεται από
την παραβολική σχέση:
§§
L* f
r¨¨ ¨1 
625
©
©

'h

όπου:

Δh (cm) η μέγιστη ανεκτή κατακόρυφη απόκλιση
L (cm) το θεωρητικό άνοιγμα μεταξύ στηρίξεων
f
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x (cm) θέση υπολογισμού της απόκλισης.

Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις στη γεωμετρία των
σπονδύλων, με βάση τα σημεία αναφοράς σε κάθε σπόνδυλο. Στην περίπτωση σκυροδέτησης εν επαφή
μετώπων, μετά από τη σκυροδέτηση και πριν από την θραύση της συγκόλλησης για τον διαχωρισμό των
σπονδύλων, πρέπει να ελέγχεται η θέση της νέας συναρμογής και πάλι. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα
γίνονται διορθώσεις στον επόμενο σπόνδυλο.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα ενημερώνεται σε ημερήσια βάση, διάγραμμα κατακόρυφης και
οριζόντιας χάραξης «όπως σκυροδετήθηκε». Το διάγραμμα θα είναι σε στρεβλή κλίμακα ώστε να
απεικονίζονται ευκρινώς οι μεταβολές του ύψους, σε σχέση με τη θεωρητική γεωμετρία της ερυθράς
σκυροδέτησης, για ολόκληρό το τμήμα της γέφυρας μεταξύ των αρμών διαστολής. Αυτό το διάγραμμα θα
διατηρείται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί αν χρησιμοποιηθεί και ως στοιχείο αναφοράς κατά την
διάρκεια της ανέγερσης.
Τα εξαρτήματα επισήμανσης των θέσεων γεωμετρικών ελέγχων των σπονδύλων (π.χ. κοχλίες
χωροστάθμησης και στόχοι χάραξης) θα διατηρούνται στην θέση τους κατά την διάρκεια της ανέγερσης, ως
σημεία αναφοράς για τους ελέγχους. Τα εξαρτήματα αυτά θα απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση της
ανέγερσης του τμήματος της γέφυρας μεταξύ των αρμών διαστολής.
Το προσωπικό που θα εκτελεί τις μετρήσεις και θα επιβλέπει την σκυροδέτηση θα είναι εξειδικευμένο. Γι’
αυτό, πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση κατάλογος του
σχετικού προσωπικού, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία,
ειδικότερα σε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

5.4

Προεργασίες σκυροδέτησης εν επαφή μετώπων

Όταν εφαρμόζεται «σκυροδέτηση εν επαφή μετώπων» είναι βασικής σημασίας η ορθή συναρμογή του
προηγουμένως σκυροδετηθέντος σπονδύλου με τον προς σκυροδέτηση, ιδιαίτερα ότι συναρμοζόμενο
μέτωπο δεν έχει στραφεί.
Θα διασφαλίζεται ότι όλα τα ενσωματούμενα στοιχεία στον σπόνδυλο που θα σκυροδετηθεί, βρίσκονται στην
προβλεπόμενη θέση και είναι επαρκώς στηριγμένα ώστε να παραμένουν αμετακίνητα κατά την διάστρωση
και συμπύκνωσή του σκυροδέματος. Θα προβλέπονται επίσης όλες οι προεξοχές, εσοχές, εγκοπές, τα
ανοίγματα, οι αναμονές για οπές (blockouts) κλπ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα εγκεκριμένα
κατασκευαστικά σχέδια.
Οι γειτονικές επιφάνειες των κατακόρυφων μετώπων του σπονδύλου θα καλύπτονται με λεπτή μεμβράνη για
την αποτροπή ανάπτυξης συνάφειας. Η μεμβράνη αυτή θα διαμορφώνεται από ειδικό σαπούνι και ταλκ, ή
άλλο υλικό που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η καταλληλότητα του υλικού θα ελέγχεται σε δείγμα
αποτελούμενο από προκατασκευασμένο στοιχείο, επί του οποίου θα σκυροδετηθεί σε επαφή στοιχείο
επιφάνειας τουλάχιστον 0,4 m2.

5.5

Ενσωματούμενα εξαρτήματα

5.5.1 Ενσωματούμενα περιβλήματα των τενόντων προέντασης
Θα διασφαλίζεται ότι τα ενσωματούμενα περιβλήματα (σωλήνες) για τη διέλευση των τενόντων και οι ράβδοι
οπλισμού βρίσκονται τοποθετημένοι με την απαιτούμενη ακρίβεια στις προβλεπόμενες θέσεις. Οι σωλήνες
θα είναι βιομηχανικής παραγωγής και αναγνωρίσιμοι για να διασφαλίζεται, (αλλά και να μπορεί να
επαληθεύεται μετά την προκατασκευή), η σωστή τοποθέτηση τους.
Οι σωλήνες θα στηρίζονται επαρκώς στον κλωβό οπλισμού κατά διαστήματα που δε θα υπερβαίνουν τα
75 cm στην περίπτωση χαλύβδινων σωλήνων. Οι μικρής διαμέτρου και οι εύκαμπτοι σωλήνες απαιτούν
πυκνότερες στηρίξεις.
Οι προβλεπόμενες από την μελέτη επικαλύψεις θα εφαρμόζονται και στους βοηθητικούς συνδετήρες και
ράβδους στήριξης.
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Μετά από την τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στους τύπους, θα διασφαλίζεται ότι τα άκρα τους
παραμένουν σφραγισμένα για να εμποδίζεται η είσοδος νερών, φερτών και λεπτόκοκκων υλικών. Μετά από
κάθε σκυροδέτηση, θα επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι σωλήνες είναι κενοί και ελεύθεροι από νερά.
Αμέσως πριν από την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης, θα επιβεβαιώνεται και πάλι ότι οι αγωγοί είναι
καθαροί από νερά και φερτά.
5.5.2 Πλάκες αγκύρωσης και κώνοι διέλευσης τενόντων προέντασης
Πριν από τη σκυροδέτηση, οι πλάκες αγκύρωσης των τενόντων και οι κώνοι διέλευσης τενόντων, θα
στερεώνονται στους τύπους στην προβλεπόμενη θέση τους, και θα συνδέονται με τους σωλήνες τους, οι
οποίοι θα σφραγίζονται για να εμποδίζεται η εισροή σκυροδέματος.
5.5.3 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Ο χάλυβας οπλισμού θα διαμορφώνεται και θα τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή σύμφωνα
με τα υπερισχύοντα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Δεν επιτρέπεται η κοπή ή απομάκρυνση του οπλισμού από τις θέσεις του προκειμένου να επιτευχθεί η
τοποθέτηση των σωλήνων προέντασης στην προβλεπόμενη θέση. Τυχόν ράβδοι οπλισμού που
παρεμποδίζουν την διέλευση των σωλήνων, θα αντικαθίστανται με πρόσθετες ράβδους με επαρκές μήκος
επικάλυψης.
Η επικάλυψη του οπλισμού στη στέψη και στον πυθμένα της δοκού δεν θα αποκλίνει περισσότερο από
± 6 mm της προβλεπομένης στα σχέδια, εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται στην μελέτη.

5.6

Σκυροδέτηση, συμπύκνωση και τελείωμα

5.6.1 Γενικά
Η έναρξη της σκυροδέτησης θα γίνεται αφού το σύνολο των διατάξεων των τύπων, του οπλισμού, των
σωλήνων, των αγκυρώσεων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων, έχει επιθεωρηθεί και ελεγχθεί
από την Υπηρεσία.
Εάν το σκυρόδεμα μεταφέρεται με ταινιόδρομο, θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας έναντι ξήρανσης, ανόδου
της θερμοκρασίας, καθώς και από τυχόν αντίξοες καιρικές συνθήκες.
5.6.2 Εξοπλισμός σκυροδέτησης
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι του μεγέθους και σχεδιασμού που θα επιτρέπει την
ολοκλήρωση της σκυροδέτησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πριν από τη χρήση, ο εξοπλισμός θα
ελέγχεται και θα καθαρίζεται από τυχόν σκληρυμένα υπολείμματα σκυροδέματος ή άλλα υλικά.
Η τροφοδότηση του σκυροδέματος θα γίνεται με ταινιόδρομο ή αντλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
5.6.3 Αλληλουχία σκυροδέτησης
1.

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι
Πρώτα σκυροδετείται το κεντρικό μέρος της πλάκας του πυθμένα μεταξύ των εσωτερικών τύπων,
αφήνοντας ένα κενό 150 έως 300 mm για την επιθεώρηση της συμπύκνωσης στις γωνίες του πυθμένα,
όταν το επόμενο φορτίο πρόκειται να τοποθετηθεί στους κορμούς. Κατόπιν σκυροδετούνται διαδοχικά οι
γωνίες του πυθμένα κάθε κορμού, τα εναπομένοντα τμήματα των κορμών, (σε στρώσεις που δεν
υπερβαίνουν τα 60 cm), μέχρι την κάτω παρειά της πλάκας στέψης του στοιχείου. Σκυροδετείται τελικά
η άνω πλάκα κατ’ αρχήν στις εξωτερικές πλευρές και στις ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ των κορμών και
τελικά και πάνω από τη στέψη των κορμών.
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Αλλαγή αλληλουχίας εργασιών
Η οποιαδήποτε εναλλακτική αλληλουχία των ως άνω φάσεων εργασίας θα πρέπει να εγκρίνεται από την
Υπηρεσία.

5.6.4 Σκυροδέτηση και συμπύκνωση
Κατά την χύτευση δεν επιτρέπεται να μετακινείται το σκυρόδεμα από θέση σε θέση μέσα στους τύπους με
χρήση μηχανικών δονητών.
Η χύτευση του σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο ώστε οι σωλήνες των τενόντων, τα αγκύρια και τα
οποιαδήποτε άλλα ενσωματούμενα εξαρτήματα να παραμένουν στις προβλεπόμενες θέσεις τους και να μη
υπόκεινται σε βλάβη.
Το σκυρόδεμα θα συμπυκνώνεται με εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς δονητές.
Οι εσωτερικοί δονητές θα έχουν ελάχιστη συχνότητα 8.000 και επαρκή ικανότητα για την αποτελεσματική
συμπύκνωση του σκυροδέματος. Θα υπάρχουν επίσης τουλάχιστον δύο δονητές εν λειτουργία και δύο
εφεδρικοί.
Οι εξωτερικοί δονητές θα χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις που είναι
απρόσιτες από τους εσωτερικούς δονητές. Η χρησιμοποίησή τους προϋποθέτει ότι οι τύποι θα έχουν επαρκή
ακαμψία.
Το σκυρόδεμα θα δονείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση οπλισμού, των περιβλημάτων των
τενόντων, των αγκυρίων και των άλλων ενσωματούμενων εξαρτημάτων.
Γενικώς δεν επιτρέπονται αρμοί διακοπής εντός του προκατασκευαζόμενου σπονδύλου, εκτός αν
προβλέπεται τέτοιος αρμός από την μελέτη.

5.7

Συντήρηση σκυροδέματος

5.7.1 Γενικά
Η συντήρηση προς ωρίμανση του σκυροδέματος θα γίνεται με μεθόδους αποδεκτές από την Υπηρεσία.
 Η συντήρηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απωλειών υγρασίας από τις εκτεθειμένες
επιφάνειες (αυτές που δεν εφάπτονται στους τύπους ή στα κατακόρυφα μέτωπα). Για τον
σκοπό αυτό θα εφαρμόζεται, το συντομότερο δυνατό μετά από την σκυροδέτηση,
προστατευτικό κάλυμμα σε απόσταση 30 cm από την επιφάνεια. Κατά την τοποθέτησή τους
πρέπει να αποφεύγονται οι φθορές στο τελείωμα της επιφάνειας του καταστρώματος.
 Το προστατευτικό κάλυμμα θα παραμένει στη θέση του και κατά την διάρκεια τοπογραφικών
ελέγχων της γεωμετρίας, κατά την αφαίρεση των εσωτερικών τύπων και των τύπων των
πτερυγίων (προβόλων) και την εκτέλεση των εργασιών στη θέση επαφής των μετώπων. Καθ’
όλη τη διάρκεια αυτών των εργασιών θα διατηρείται η υγρασία στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
 Μετά από την αφαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών τύπων θα συνεχίζεται η συντήρηση
του χυτευμένου σκυροδέματος με εφαρμογή χυτών μεμβρανών (curing compounds) σε όλες τις
εκτεθειμένες επιφάνειες.
 Το κάλυμμα συγκράτησης της υγρασίας διατηρείται επί 72 ώρες, ενώ εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συντήρηση (κατεργασία) με ατμό, υπό την προϋπόθεση ότι η Υπηρεσία έχει
εγκρίνει σχετική μελέτη.
 Εφόσον ο νέος προκατασκευαζόμενος σπόνδυλος βρίσκεται σε επαφή με τον γειτονικό
προκατασκευασμένο σπόνδυλο, θα καλύπτονται και οι δύο με καλύμματα συντήρησης, ή με
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άλλα εγκεκριμένα ισοδύναμα συστήματα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σπονδύλων.
5.7.2 Συντήρηση (κατεργασία) με ατμό
Στην περίπτωση κατεργασίας με ατμό έχουν εφαρμογή και τα ακόλουθα:
1. Θα διατίθενται μια ή περισσότερες συσκευές καταγραφής της θερμοκρασίας σε τρεις θέσεις που απέχουν
αρκετά μεταξύ τους σε κάθε μονάδα παραγωγής. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας θα τοποθετούνται κοντά
στη στέψη, στο μέσο και στον πυθμένα του έγκλειστου στοιχείου. Θα συντάσσονται θερμοκρασιακά
διαγράμματα με αναγραφή της ώρας και της ημερομηνίας των μετρήσεων, καθώς και κωδικού αριθμού
του σπονδύλου και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατεργασίας με
τον ατμό.
2. Θα εφαρμόζεται σύστημα αναστολής ανάπτυξης συνάφειας στις επιφάνειες των μετώπων επαφής μεταξύ
των σπονδύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τη αποφυγή της συγκόλλησης όσο και την προστασία της
επιφάνειας κατά το διάστημα της συντήρησης.

5.8

Απομάκρυνση των τύπων

Οι τύποι θα διατηρούνται στη θέση τους μέχρις ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει την αντοχή που
προδιαγράφεται στα σχέδια και στην παρούσα Προδιαγραφή.
Για να δοθεί άδεια απομάκρυνσης των τύπων πρέπει να διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί η προβλεπόμενη
από την μελέτη αντοχή, με θραύση ειδικών δοκιμίων λαμβανομένων κατά την σκυροδέτηση τα οποία θα
συντηρούνται καταλλήλως παρά το έργον (βλέπε παράγραφο 5.9 της παρούσας). Συνιστάται επίσης να
συντάσσεται διάγραμμα αντοχής, του σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου.
Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών ή βλαβών των σπονδύλων κατά την αφαίρεση των τύπων,
ειδικά στις επιφάνειες επαφής με τους γειτονικούς σπονδύλους και τους διατμητικούς συνδέσμους. Κάθε
βλάβη που προκύπτει αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

5.9

Λήψη ειδικών δοκιμίων

Θα γίνεται λήψη δοκιμίων για τον έλεγχο της θλιπτικής αντοχής τόσο από το σκυρόδεμα του
προκατασκευασμένου σπονδύλου όσο και από το υστερόχυτο σκυρόδεμα πλήρωσης των διακένων και
αποκατάστασης της συνέχειας.
Ειδικά κυλινδρικά δοκίμια (δεν πρόκειται για τα συμβατικά δοκίμια που φυλάσσονται στο εργαστήριο),
συντηρούμενα κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δομικά στοιχεία, θα λαμβάνονται για τον έλεγχο της εξέλιξης της
θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Συγκεκριμένα θα λαμβάνονται :
α. Πριν από την αποδέσμευση των αγκυρώσεων και μεταφορά της προέντασης στα στοιχεία στην
προεντεταμένη κλίνη.
β. Πριν από την αφαίρεση των τύπων και την μετακίνηση των στοιχείων για αποθήκευση.
γ. Πριν από την προένταση των εγκαρσίων τενόντων, εφόσον το στοιχείο είναι ηλικίας μικρότερης των 28
ημερών.
δ. Πριν από την τοποθέτηση του στοιχείου στη θέση επί του τεχνικού έργου και την τάνυση των διαμηκών
τενόντων, εφόσον η ηλικία του στοιχείου είναι μικρότερη από 28 ημέρες.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε θλίψη θα κοινοποιούνται άμεσα στην Υπηρεσία ώστε να δίδονται οι
εγκρίσεις εκτέλεσης των διαφόρων κατασκευαστικών διαδικασιών.
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5.10 Ηλικία κατά την ανέγερση
Εκτός αν άλλως εγκρίνεται από την Υπηρεσία, τα προκατασκευασμένα στοιχεία πρέπει να είναι ηλικίας
τουλάχιστον 14 ημερών κατά την εγκατάστασή τους στο τεχνικό έργο.

5.11 Ανοχές
5.11.1 Γενικά
Οι επιτρεπόμενες ανοχές των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι οι ακόλουθες (εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη).
Πίνακας 1 – Επιτρεπόμενες ανοχές προκατασκευασμένων σπονδύλων
1

Κιβωτιοειδείς σπόνδυλοι

1.1

Πλάτος κορμού

r 6 mm

1.2

Πάχος κάτω και άνω πλάκας

r 5 mm

1.3

Συνολικό ύψος σπονδύλου

r 5 mm

1.4

Συνολικό πλάτος σπονδύλου

r 6 mm

1.5

Μήκος σπονδύλου

r 10 mm

1.6

Διαστάσεις διαδοκίδων

r 10 mm

2

Όλοι οι παραγόμενοι σπόνδυλοι
Πλάτος και πάχος άκρων (απόκλιση από ένα επίπεδο):

2.1

x ανά μήκος 6 m

r 6 mm

x συνολικά

< 13 mm

Επιπεδότητα επιφάνειας (απόκλιση από ένα επίπεδο)
2.2

x σε κάθε θέση

r 2 mm

x συνολικά

< 6 mm

5.11.2 Συνόρθωση αποκλίσεων διαστάσεων
Με κατάλληλη διάταξη των σπονδύλων επί τόπου κατά την διάστρωση του υστερόχυτου σκυροδέματος
αποκαταστάσεως συνέχειας θα αποκαθίστανται οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις διαστάσεων των μεμονωμένων
στοιχείων, έτσι ώστε οι συνολικές διαστάσεις της πλήρους κατασκευής να συμμορφώνονται με τα σχέδια.
5.11.3 Επισκευές
Μικρής κλίμακας θραύσεις, θρυμματισμοί ή κυψελώσεις της επιφάνειας (βάθους < 25 mm) θα
επισκευάζονται με μέθοδο εγκρινόμενη από την Υπηρεσία, ενώ εάν η κλίμακά τους είναι μεγαλύτερη (άνω
των 25 mm) εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας η αποδοχή του επισκευασθέντος στοιχείου.
Οι επιδιορθώσεις στους διατμητικούς συνδέσμους που έχουν βλάβη θα ολοκληρώνονται στο εργοτάξιο
σκυροδέτησης, πριν από την φόρτωση των στοιχείων για την μεταφορά στον τόπο ανέγερσης.
Μετά από την ανέγερση των στοιχείων που γειτνιάζουν με τους διατμητικούς συνδέσμους, οι οποίοι έχουν
υποστεί βλάβη (και πριν από την ανέγερση των πρόσθετων σπονδύλων), τα κενά που έχουν μείνει από τα
φρεζαρίσματα πληρούνται με εποξειδικό κονίαμα.
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Ένας σπόνδυλος θα θεωρείται ως αποδεκτός για ενσωμάτωση στο έργο εφόσον δεν παρουσιάζει, σε
περισσότερο από το 40% της συνολικής επιφάνειας επαφής όλων των διατμητικών συνδέσμων, σε
οποιοδήποτε στοιχείο κορμού, θραύση, θρυμματισμό ή κυψέλωση.
Επίσης, ως αποδεκτός για ενσωμάτωση στο έργο θα θεωρείται ένας σπόνδυλος εφόσον δεν υπάρχει
θραύση, θρυμματισμός ή κυψέλωση σε περισσότερο από το 50 % της συνολικής επιφάνειας επαφής με τους
συνδέσμους στοίχισης σε οποιοδήποτε στοιχείο της πλάκας (πτερύγια εν προβόλω, κεντρικοί σπόνδυλοι
μεταξύ κορμών κλπ.). Όλα τα στοιχεία που θεωρούνται μη ικανοποιητικά και μη επισκευάσιμα μετά από
επιθεώρηση της κατασκευής, θα απομακρύνονται, θα απορρίπτονται και θα αντικαθίστανται νέα στοιχεία
χωρίς καμία επιβάρυνση του κυρίου του έργου.

5.12 Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά σπονδύλων
Οι σπόνδυλοι θα φορτοεκφορτώνονται με χρήση του εξοπλισμού που δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Η αποθήκευση των σπονδύλων θα γίνεται σε οριζόντια θέση. Οι σπόνδυλοι θα στηρίζονται σταθερά για την
αποθήκευση και μεταφορά τους με εφαρμογή συστήματος τριών σημείων έδρασης το οποίο δεν θα προκαλεί
στρέψη από το ίδιο βάρος. Γενικώς δεν επιτρέπεται η στοιβασία σπονδύλων ανωδομής σε επάλληλες
σειρές.
Πριν από την μεταφορά στην θέση ανέγερσης, η Υπηρεσία θα επιθεωρεί λεπτομερώς κάθε σπόνδυλο για
τυχόν βλάβες. Πριν από την φόρτωση θα γίνεται επιμελής καθαρισμός (με ελαφρά αμμοβολή), σε όλες τις
επιφάνειες των αρμών για την απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων, θρυμμάτων συγκολλητικού υλικού και
οποιωνδήποτε άλλων ξένων υλικών. Η επισκευή σε μικρούς θρυμματισμούς ή απολεπισμούς της επιφάνειας
των αρμών, θα γίνεται μόνο μετά την ανέγερση των σπονδύλων.
Με την άφιξη των σπονδύλων στην θέση της γέφυρας, η Υπηρεσία θα επιθεωρεί και πάλι κάθε σπόνδυλο.
Αν κατά την γνώμη της Υπηρεσίας έχει συμβεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την διάρκεια της μεταφοράς, η οποία
απομειώνει τη λειτουργία του σπονδύλου (δομικά, αισθητικά, κλπ.), ο σπόνδυλος θα απορρίπτεται.
Οποιοσδήποτε απορριπτόμενος σπόνδυλος θα αντικαθίσταται με έναν άλλο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα αποτυπώνονται με αντίστοιχα τυποποιημένα πρωτόκολλα.

5.13 Ανέγερση
5.13.1 Εγχειρίδιο Ανέγερσης
Πριν από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση στην
οποία θα αναλύονται οι διαδικασίες ανέγερσης των προκατασκευασμένων σπονδύλων υπό μορφή
«Εγχειριδίου Ανέγερσης», η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Την λεπτομερή, βήμα προς βήμα ανάλυση της αλληλουχίας των εργασιών ανέγερσης για κάθε τύπο
προκατασκευασμένου σπονδύλου, με αναφορά στον εξοπλισμό ανέγερσης, τις προσωρινές και μόνιμες
προεντάσεις και την αποκατάσταση της συνέχειας των ανοιγμάτων, των προβόλων, κλπ.
2. Διατάξεις ικριωμάτων τεχνικής ανύψωσης, διαδικασία αποδέσμευσης των ικριωμάτων, προσωρινοί
πυλώνες, διατάξεις για την αποκατάσταση της συνέχειας και συναφή.
3. Τύπος και χρήση του εξοπλισμού ανέγερσης (είναι οι γερανοί, συσκευές δοκών και βαρούλκων
ανάρτησης, γερανογέφυρες, δικτυώματα και συναφή) καθώς και διαδικασίες μετακίνησης, εισαγωγής και
απομάκρυνσης των στηρίξεων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
4. Λεπτομερές πρόγραμμα για τις προσωρινές και μόνιμες εργασίες προέντασης, τις διαδικασίες ανέγερσης
των προβόλων και τις εργασίες αποκατάστασης της συνέχειας.
5. Πίνακες τάνυσης και μηκύνσεων (παραμορφώσεις) ανά καλώδιο προέντασης.
6. Διαδικασίες εφαρμογής τσιμεντενεμάτων.
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7. Μέθοδο εκτέλεσης των επιτόπου τοπογραφικών ελέγχων επιβεβαίωσης της γεωμετρίας της ανέγερσης
(στάθμες και χαράξεις), με ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους κατά την τοποθέτηση των κρίσιμων
σπονδύλων (π.χ. των σπονδύλων που τοποθετούνται επί των βάθρων στην περίπτωση της συμμετρικής
προβολοδόμησης).
8. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται και έχουν εφαρμογή στο είδος του τεχνικού
έργου και στην κατασκευαστική μέθοδο.
5.13.2 Έλεγχος γεωμετρίας κατά την ανέγερση
Τα κύρια στάδια των ελέγχων ανέγερσης θα καθορίζονται στο «Εγχειρίδιο Ανέγερσης», (π.χ. τοποθέτηση
των πρώτων σπονδύλων επί του βάθρου κατά την συμμετρική προβολοδόμηση, ενδιάμεσες φάσεις κατά την
ανέγερση των σπονδύλων, φάσεις αποκατάστασης της συνέχειας κλπ.).
Το εγχειρίδιο ανέγερσης θα περιλαμβάνει πίνακα υψομέτρων ανά κύριο στάδιο της ανέγερσης (σύμφωνα με
τα σχέδια), στοιχεία της γεωμετρίας σκυροδέτησης, καθώς και αναλυτικούς προσδιορισμούς του αντιβέλους.
Σε κάθε στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα υψόμετρα και οι χαράξεις, και θα διορθώνονται ώστε να
αποφεύγεται η συσσώρευση σφαλμάτων κατά την εξέλιξη της εργασίας.
5.13.2.1 Ανέγερση κατά άνοιγμα με επιτόπου χύτευση αρμών (Span-by-Span and Wet Joint
Erection)
Οι προκατασκευασμένοι σπόνδυλοι θα τοποθετούνται με βάση κατά μήκος κλίση του αντιβέλους και την
εγκάρσια κλίση που προβλέπονται στα σχέδια. Η οριζόντια και κατακόρυφη απόκλιση του
προκατασκευασμένου σπονδύλου δεν θα υπερβαίνει τις ανοχές που καθορίζονται στην μελέτη.
5.13.2.2 Συμμετρική και μονόπλευρη προβολοδόμηση
Θα ελέγχονται η χάραξη και τα υψόμετρα των προβόλων με εκτέλεση δύο ανεξάρτητων τοπογραφικών
μετρήσεων, εντός χρονικού διαστήματος μιας ώρας από την ανατολή του ηλίου. Τα αποτελέσματα των δύο
αυτών μετρήσεων δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 6 mm σε κάθε σημείο ελέγχου. Σε διαφορετική
περίπτωση θα διακόπτεται η ανέγερση των σπονδύλων μέχρι να εντοπισθεί ο λόγος των αποκλίσεων αυτών.
Εφόσον προβλέπεται απ’ τη Σύμβαση, οι μετρήσεις αυτές κοινοποιούνται αυθημερόν προς τον Μελετητή,
προκειμένου να δώσει οδηγίες για την τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση των προβλεπομένων αντιβελών.
Άλλως, οι σχετικές διορθώσεις αποφασίζονται σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας.
Η ακριβής θέση των σπονδύλων επί των βάθρων (αρχικοί σπόνδυλοι) είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει
την γραμμή και την κλίση των επομένων προβόλων. Η οριζόντια και κατακόρυφη διευθέτηση των
σπονδύλων επί των βάθρων δεν θα πρέπει να εμφανίζει αποκλίσεις μεγαλύτερες από 2,0 mm,
σκοπευόμενες από τα σημεία ελέγχου της χάραξης, που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια της
ανέγερσης.
Σε κάθε κύριο στάδιο της ανέγερσης θα ελέγχονται τα άκρα των προβόλων ως προς τις απαιτήσεις των
υψομέτρων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες ανέγερσης (πίνακες αντιβέλους).
Οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη χάραξη θα συνορθώνεται με μέθοδο που θα εγκρίνεται από
την Υπηρεσία.
5.13.3 Ανοχές ανέγερσης
Οι ανοχές ανέγερσης καθορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2 ως εξής:
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Πίνακας 2 – Ανοχές ανέγερσης
1)

Μέγιστη διαφορά μεταξύ εξωτερικών όψεων γειτονικών σπονδύλων στη
θέση ανέγερσης

d 5 mm

2)

Εγκάρσια ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,001 rad

3)

Κατά μήκος ή γωνιακή απόκλιση από τη θεωρητική διαφορά κλίσεων μεταξύ
των αρμών δυο διαδοχικών σπονδύλων

d 0,003 rad

4)

Οι αποστάσεις μεταξύ των σπονδύλων θα αντισταθμίζουν τις τυχόν
αποκλίσεις διαστάσεων του σπονδύλου ούτως ώστε οι συνολικές διαστάσεις
της ολοκληρωμένης κατασκευής να συμμορφώνονται με τα σχέδια. Η
αντιστάθμιση των ανοχών των σπονδύλων θα γίνεται κατά τρόπον ώστε το
συσσωρευμένο σφάλμα (μηκοτομικό ή οριζοντιογραφικό), να είναι σε σχέση
με το μήκος

d 1/1000

Οι έλεγχοι των υψομέτρων και των χαράξεων θα γίνονται σε κάθε στάδιο της ανέγερσης και θα διορθώνονται
όπως απαιτείται, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση των τυχόν σφαλμάτων.
5.13.4 Διάφορες απαιτήσεις ανέγερσης
5.13.4.1 Ανέγερση κατά άνοιγμα με επιτόπου σκυροδέτηση του διακένου των αρμών
(Span-by-Span and Wet Joint Erection)
 Αποκατάσταση συνέχειας. Θα χρησιμοποιείται η ίδια κατηγορία σκυροδέματος όπως και
στους σπόνδυλους και θα διασφαλίζεται ότι το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει την ελάχιστη
προβλεπόμενη αντοχή, πριν από την τάνυση. Οι τύποι που θα χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση της συνέχειας θα συμμορφώνονται προς τις ανοχές που προδιαγράφονται στην
παράγραφο 5.11.1 της παρούσας.
 Επιτόπου σκυροδέτηση αρμών. Θα εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για την πλήρωση των
αρμών. Το άνοιγμα των αρμών αυτών πρέπει γενικώς να περιορίζεται μεταξύ 75 mm
έως 225 mm.
 Τύποι. Στις θέσεις των αρμών που προβλέπεται χύτευση επιτόπου για την αποκατάσταση της
συνέχειας των σπονδύλων, θα εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη των τύπων ώστε να παραμένουν
απαραμόρφωτοι κατά την σκυροδέτηση. Οι τύποι αυτοί θα απομακρύνονται αφού το χυτευμένο
σκυρόδεμα αποκτήσει την προβλεπόμενη αντοχή και έχει επιβληθεί η προένταση.
5.13.4.2 Συμμετρική και μονόπλευρη προβολοδόμηση
 Παραμορφώσεις. Οι αναμενόμενες παραμορφώσεις, λόγω μεταβολών της έντασης συναρτήσει
του χρόνου (λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης και μέτρου ελαστικότητας του
σκυροδέματος) θα καθορίζονται από την μελέτη. Σχετικός πίνακας θα περιλαμβάνεται στο
Εγχειρίδιο Ανέγερσης.
 Χαρακτηριστικά εποξειδικού κονιάματος. Τα συστατικά του εποξειδικού κονιάματος που θα
χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του σπονδύλου θα πρέπει να έχουν την ικανότητα
εφαρμογής στην περιοχή θερμοκρασιών από 4ο έως 46οC. Θα πρέπει να προβλέπονται
τουλάχιστον δύο (και κατά προτίμηση τρεις) συνθέσεις κονιάματος, κατάλληλες για εφαρμογή
ανά υποπεδίο θερμοκρασιών (υποδιαίρεση του συνολικού πεδίου εφαρμογής σε δύο ή τρία
υποπεδία με επικαλύψεις θερμοκρασίας τουλάχιστον 3οC.
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 Επιτρεπόμενα φορτία προβόλου. Κατά την προβολοδόμηση επιτρέπεται ο ένας εκ των δύο
προβόλων να προηγείται μόνο κατά έναν σπόνδυλο. Η μελέτη θα καθορίζει τα επιτρεπόμενα
φορτία από τον εξοπλισμό ανέγερσης.
 Επιτόπου χύτευση σκυροδέματος αποκατάστασης της συνέχειας. Θα χρησιμοποιείται η
ίδια κατηγορία σκυροδέματος όπως στους σπόνδυλους και θα διασφαλίζεται ότι το σκυρόδεμα
έχει αποκτήσει την προβλεπόμενη αντοχή από την επιβολή της προέντασης. Θα διασφαλίζεται
επίσης ότι οι τύποι που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της συνέχειας
συμμορφώνονται προς τα όρια ανοχών που προδιαγράφονται στην παράγραφο 5.11.1 της
παρούσας.
 Ικριώματα και τύποι. Τα ικριώματα και οι τύποι θα στηρίζονται στις θέσεις σκυροδέτησης στα
άκρα των εκατέρωθεν προβόλων ή των τερματικών σπονδύλων κάθε σειράς. Οι τύποι θα
ασφαλίζονται επί του σκυροδετηθέντος τμήματος του προβόλου κατά μήκος και εγκαρσίως. Οι
διατάξεις ασφάλισης δεν θα απομακρύνονται πριν το χυτευμένο σκυρόδεμα αποκτήσει την
προβλεπόμενη αντοχή και πριν την επιβολή της προέντασης. Υπολογισμοί και λεπτομέρειες
των διατάξεων ασφάλισης θα περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ανέγερσης.
5.13.5 Αποκατάσταση της συνέχειας με εποξειδικό υλικό
Η ένωση των προκατασκευασμένων σπονδύλων θα γίνεται με εποξειδικό υλικό δύο συστατικών, το οποίο σε
κατάσταση εργασιμότητας θα λειτουργεί ως λιπαντικό μεταξύ των εν επαφή σπονδύλων, ενώ σε κατάσταση
σκλήρυνσης θα λειτουργεί ως υδατοστεγής σφράγιση. Το κονίαμα θα γεμίζει πλήρως το διάκενο μεταξύ των
εν επαφή σπονδύλων για την εξασφάλιση της μεταφοράς τάσεων.
5.13.6 Μη συρρικνούμενο κονίαμα αρμών και εφεδράνων
Μη συρρικνούμενο κονίαμα θα εφαρμόζεται όπου προβλέπεται από τα σχέδια, μετά από την τοποθέτηση
των σπονδύλων ή των εφεδράνων στην οριστική τους στάθμη.
Τα ξηρά συστατικά του μη συρρικνούμενου κονιάματος θα αναμιγνύονται επαρκώς για να σχηματίσουν ένα
ομοιογενές μίγμα και στην συνέχεια θα προστίθεται νερό για να παραχθεί ένα παχύρευστο μίγμα.
Διαδικασία εφαρμογής:
 Συναρμολογούνται οι τύποι γύρω από τον αρμό, αφήνοντας μια πλευρά ανοιχτή.
 Διασφαλίζεται ότι οι τύποι αντέχουν στις προβλεπόμενες δυνάμεις.
 Ακολουθείται η διαδικασία που προδιαγράφει ο προμηθευτής του κονιάματος, μέχρις ότου ο
αρμός πληρωθεί στα όρια που δείχνουν τα σχέδια.

5.14 Στηθαία ασφαλείας και διατάξεις κεντρικής νησίδας
Διαδικασία εργασιών:
 Πριν από τη διαμόρφωση των στηθαίων ορίζονται οι στάθμες της γραμμής του ρείθρου ανά
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 3 m.
 Κατόπιν καλουπώνεται η βάση του στηθαίου και της νησίδας, ώστε να δημιουργηθεί μια
εσωτερική κατακόρυφη παρειά η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια του σκυροδέματος του
φορέα μέχρι σε μια στάθμη 75 mm πάνω από τη θεωρητική στάθμη της γραμμής του ρείθρου.
 Διατηρείται το κατακόρυφο επίπεδο στο ύψος των στηθαίων λαμβανομένων υπόψη των
αποκλίσεων μεταξύ της θεωρητικής μηκοτομής και της διαμορφωθείσας μηκοτομής του
στηθαίου και του ρείθρου.
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5.15 Υδατοστεγάνωση καταστρώματος
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φρεζαρίσματος και εξομάλυνσης της επιφάνειας κυκλοφορίας θα
ελέγχονται όλοι οι αρμοί των σπονδύλων, η σφράγισή τους και η αποκατάσταση των οπών καταστρώματος
ώστε να διασφαλισθεί η υδατοστεγανότητα. Θα γίνονται επιδιορθώσεις στις θέσεις με ενδείξεις διαρροής.
Προς τούτο, θα διανοίγεται αύλακας 9 x 16 mm (πλάτος x βάθος). Θα καθαρίζεται και θα πληρούται με
εποξειδικό υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του. Οι υπερχειλίσεις του
εποξειδικού υλικού, θα αφαιρούνται με τρόπο ώστε να μην φθείρεται ή κηλιδώνεται η επιφάνεια του
σκυροδέματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση σμυριδίου για τον καθαρισμό του εποξειδικού από τις επιφάνειες
που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 25 mm από τις πλευρές του αύλακα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Θα διεξάγονται οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 5.13.3 και 5.13.4 της παρούσας (διαπίστωση
συμμόρφωσης προς τις καθοριζόμενες ανοχές).

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι τεχνικές κατασκευής γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους προϋποθέτουν την χρήση
ανυψωτικών μέσων, ειδικών σιδηροτύπων, την εφαρμογή προέντασης, την εργασία σε μεγάλα ύψη, την
χρήση εποξειδικών υλικών κλπ.
Η έκταση των κινδύνων και τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας, αν και γενικής φύσεως ως άνω, εξαρτώνται από την
εκάστοτε μεθοδολογία κατασκευής/ανέγερσης. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο
Ασφάλειας - Υγείας του έργου (ΣΑΥ).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες κατασκευής φορέων γεφυρών προκατασκευασμένων σπονδύλων ως εξής:
 Το σκυρόδεμα στοιχείων προκατασκευασμένων ή χυτών επί τόπου, το οποίο επιμετράται ανά
κυβικό μέτρο (m3) κατηγορίας σκυροδέματος βάσει θεωρητικών διατομών μελέτης.
 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος που τοποθετήθηκε, ο οποίος επιμετράται ανά χιλιόγραμμο
(kg) κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0102-01-00).
 Χάλυβας προέντασης που τοποθετήθηκε, ο οποίος επιμετράται ανά χιλιόγραμμο (kg)
κατηγορίας χάλυβα, βάσει πινάκων οπλισμού (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0202-00).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας κατασκευής
φορέων γεφυρών προκατασκευασμένων σπονδύλων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά
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x

τα απαιτούμενα συστήματα σιδηροτύπων για την κατασκευή των φορέων,

x

η διαμόρφωση του χώρου σκυροδέτησης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32537

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03:2009

x

οι διαδικασίες ανάρτησης, προώθησης και τοποθέτησης επί των προβλεπομένων θέσεων και,

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα
Elastomeric bearings

Κλάση τιμολόγησης: 11
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0105-01 «Ελαστομεταλλικά εφέδρανα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-05-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων για τα χαρακτηριστικά και τις
διαδικασίες εγκατάστασης των ελαστομεταλλικών εφεδράνων.
Τα εφέδρανα της κατηγορίας αυτής αποτελούνται από σκληρά ελαστομερή υλικά (φυσικό ελαστικό,
πολυϊσοπρένιο, πολυχλωροπρένιο, neoprene κλπ.) οπλισμένα με χαλύβδινα ελάσματα ισχυρώς
προσκολλημένα στο ελαστομερές υλικό με βουλκανισμό.
Τα χαλύβδινα ελάσματα είναι πλήρως εγκιβωτισμένα στο σώμα του εφεδράνου για την εξασφάλιση
προστασίας τους έναντι διάβρωσης.
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα έχουν την δυνατότητα παραλαβής κατακόρυφων και οριζοντίων δυνάμεων,
μετακινήσεων στο επίπεδό τους και στροφών περί τρεις άξονες.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00

Works zone grubbing and clearing -- Καθαρισμός - εκχέρσωση κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Removal of the top layer of the soil -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος
εδαφικού υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and Hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00

Dealing with public networks during excavation works -- Αντιμετώπιση
δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04

Protective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or readymixed cement mortars -- Θωράκιση Επιφανειών Υδραυλικών Έργων με
Τσιμεντοκονία ή Έτοιμα Κονιάματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ EN 1337-1

Structural bearings – Part 1 : General design rules -- Εφέδρανα κατασκευών
– Mέρος 1 : Γενικοί κανόνες σχεδιασμού
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ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels – Part 1: General technical delivery
conditions. – Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ISO 37

Physical testing of rubber. Method for determination of tensile stress-strain
properties -- Φυσικές δοκιμασίες ελαστικού. Προσδιορισμός εφελκυστικών
τάσεων-παραμορφώσεων

ISO 34-1

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength – Part
1: Trouser, angle and crescent test pieces -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της αντοχής σε απόσχιση. Μέρος 1: Δοκίμια
μορφής πανταλονιού, γωνίας ή ημισελήνου

ISO 815

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of compression set at
ambient, elevated or low temperatures -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της συμπιεσιμότητος σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος, υψηλή ή χαμηλή

ISO 188

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heatresistance tests -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή θερμοπλαστικό. Δοκιμές
επιταχυνόμενης γήρανσης και θερμικής αντοχής βουλκανισμένων ελαστικών

ISO 1431-1

Rubber vulcanized or thermoplastic, resistance to ozone cracking – Part 1
static srain test -- Βουλκανισμένα ελαστικά και θερμοπλαστικά. Αντοχή σε
ρηγμάτωση παρουσία όζοντος. Μέρος 1: Δοκιμή στατικού φορτίου

ISO 7619-1

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation hardness
– Part 1: Durometer method (Shore hardness) -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της αντοχής σε οδόντωση. Μέρος 1:
Μέθοδος σκληρομέτρου (σκληρότητα Shore)

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαρακτηρίζονται από την φέρουσα ικανότητά τους, το εύρος των
επιτρεπoμένων παραμορφώσεων και το τρόπο σύνδεσής τους με την ανωδομή και υποδομή.
Ο συνδυασμός των εφεδράνων αυτών με διατάξεις ολίσθησης ή/και διατάξεις παγίωσης οδηγεί σε πληθώρα
τύπων καλύπτουσα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στατικής λειτουργίας λόγω των παρεχομένων δυνατοτήτων
σχετικής μετακίνησης και στροφής της ανωδομής ως προς την υποδομή, τόσο σε στάδιο λειτουργίας όσο και
κατά την φάση ή φάσεις της κατασκευής.

4.2

Τύποι ελαστομερών εφεδράνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-3, τα ελαστομερή εφέδρανα διακρίνονται σε έξι τύπους (A, B, C, D,
E, F), όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Τυποποίηση εφεδράνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3
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Τύπος Α: Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με ένα
χαλύβδινο έλασμα πλήρως περιβεβλημένο
με ελαστομερές υλικό.

Τύπος Β: Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με δύο
τουλάχιστον χαλύβδινα ελάσματα πλήρως
περιβεβλημένα με ελαστομερές υλικό.

Τύπος C: Ελαστομεταλλικά εφέδρανα με
εξωτερικά ελάσματα.
Σημείωση: Εκτός από τον εμφανιζόμενο στο
σχήμα τρόπο αγκύρωσης, δύνανται να
χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι σε συμφωνία
με τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ)

Τύπος D: Όπως ο τύπος Β με φύλλα PTFE
συγκολλημένα στο ελαστομερές.

Τύπος Ε: Όπως ο τύπος C με μία εξωτερική
πλάκα βουλκανισμένη με το ελαστομερές
υλικό επί της οποίας είναι συγκολλημένο
φύλλο PTFE.
Τύπου F: Ελαστομερή εφέδρανα άοπλα
(χωρίς χαλύβδινα ελάσματα) – ελαστομερείς
ταινίες.
Σημείωση 1: Όλοι οι παραπάνω τύποι δύνανται να συνδυασθούν μεταξύ τους.
Σημείωση 2: Δεν επιτρέπεται γενικά η χρήση αόπλων ελαστομερών εφεδράνων στην γεφυροποιία.

Στην αγορά έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζονται τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με τους κωδικούς αριθμούς
1, 2, 3, 4 και 5, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:
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Πίνακας 2 – Τυποποίηση των εφεδράνων στην αγορά
Τύπου 1

ελαστομεταλλικά μη αγκυρούμενα εφέδρανα.

Τύπου 2

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εξωτερικά μεταλλικά
ελάσματα και βλήτρα αγκύρωσης.

Τύπου 3

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εξωτερικά μεταλλικά
ελάσματα και κοχλιωτά βλήτρα αγκύρωσης η άλλου είδους
διατάξεις.

Τύπου 4

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα με διπλά εξωτερικά
μεταλλικά ελάσματα και βλήτρα αγκύρωσης.

Τύπου 5

ελαστομεταλλικά εφέδρανα με εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα μετά
νευρώσεων (μπακλαβαδωτά), συνδεόμενα με την ανωδομή και
υποδομή μέσω κονιάματος.

Τονίζεται ότι τα εφέδρανα τύπου 5, με βάση τις εφαρμοζόμενες στην Ελλάδα Προδιαγραφές μελέτης
γεφυρών, δεν θεωρούνται ως αγκυρούμενα.
Όλα τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι αντικαταστάσιμα.
Στον ακόλουθο Πίνακα 3 δίνονται οι τυποποιημένες διαστάσεις των εφεδράνων τύπου Β.

Σχήμα 1 – Τυπική διατομή τυποποιημένου εφεδράνου τύπου Β

8
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Πίνακας 3 – Τυποποιημένες διαστάσεις εφεδράνων τύπου Β
Διαστάσεις
σε κάτοψη
a x b (mm)
ήD
100 x 150
100 x 200
150 x 200
ф 200
150 x 250
150 x 300
ф250
200 x 250
200 x 300
200 x 350
ф300
200 x 400
250 x 300
ф350
250 x 400
300 x 400
ф400
300 x 500
ф450
300 x 600
350 x 450
ф500
400 x 500
ф550
400 x 600
450 x 600
ф600
500 x 600
ф650
600 x 600
ф700
600 x 700
ф750
700 x 700
ф800
700 x 800
ф850
800 x 800
ф900
900 x 900

Στρώσεις
ελαστομερούς n

ΠΑΧΟΣ σε mm
Μη
φορτισμένο
εφέδρανο
Ελαχ.
Μεγ.
30
41
30
41
52
30
52
30
52
30
52
30
52
30
74
41
74
41
74
41
74
41
74
41
85
41
85
41
85
41
105
57
105
57
105
57
105
57
105
57
57
121
57
121
73
137
73
137
73
137
73
153
73
153
73
169
73
169
199
94
199
94
199
94
199
94
94
220
94
220
94
220
94
220
110
260
110
260
110
260

Ελαστομερές
(σύνολο)*
Ελαχ.
16
16
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
48
48
48
48
48
48
48
64
64
64
64
64
64
64
64
80
80
80

Μεγ.
24
24
32
32
32
32
32
48
48
48
48
48
56
56
56
72
72
72
72
72
84
84
96
96
96
108
108
120
120
144
144
144
144
160
160
160
160
200
200
200

Στρώσεις
ελαστομερούς

Χαλύβδινα
ελάσματα

ελαχ.

μεγ.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11

* Περιλαμβανομένου του πάχους της άνω και κάτω επικάλυψης του εφεδράνου από ελαστομερές υλικό.

4.3

Κριτήρια αποδοχής εφεδράνων

Τα εφέδρανα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-1 θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
Κοινοτική Οδηγία 93/68/EC (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ελαστομερούς

Το ελαστομερές των ελαστομεταλλικών εφεδράνων θα αποτελείται είτε από φυσικό καουτσούκ (NR) είτε από
χλωροπρενιούχο καουτσούκ (CR) ως ακατέργαστο πολυμερές. Η ανάμιξη με άλλο πολυμερές σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 5% δεν είναι αποδεκτή. Δεν επιτρέπεται η χρήση αναγομωμένου η βουλκανισμένου
ελαστομερούς.
Σημείωση:
1. Εφέδρανα από φυσικό καουτσούκ δύνανται να περιβάλλονται με στρώση από CR, της οποίας ο
βουλκανισμός γίνεται με την ίδια διαδικασία παραγωγής.
2. Η ύπαρξη φυσαλίδων αέρα στην μάζα του ελαστομερούς υλικού αποτελεί λόγο απόρριψης του
εφεδράνου.
To ελάχιστο ποσοστό κατά βάρος NR η CR στο μίγμα θα είναι:
60% για εφέδρανα με μέτρο διάτμησης = 0.7
55% για εφέδρανα με μέτρο διάτμησης = 0.9
50% για εφέδρανα με μέτρο διάτμησης = 1.15
Τα χαρακτηριστικά του ελαστομερούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-3, περιλαμβάνονται στον
παρακάτω Πίνακα 4.
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Πίνακας 4 – Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ελαστομερούς
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέτρο διάτμησης (ΜΡα)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

0,7

0,9

1,15

Δοκίμιο χυτευμένο ξεχωριστά

t 16

t 16

t 16

Δοκίμιο από το εφέδρανο

t 14

t 14

t 14

Εφελκυστική αντοχή (ΜΡα)

Ελάχιστη επιμήκυνση στη θραύση (%)
Δοκίμιο χυτευμένο ξεχωριστά

450

425

300

Δοκίμιο από το εφέδρανο

400

375

250

ISO 37

ISO 34-1

Ελάχιστη τάση απόσχισης (kN/m)
CR

t7

t10

t12

Trouser

NR

t5

t8

t10

(Method A)
ISO 815

Κάθιση μετά από συμπίεση (%)

CR d15

24h ; 70°C

NR d30

Φ29 Χ 12.5 mm
Spacer 9.38 25%

Επιταχυνόμενη γήρανση
Μέγιστη διαφορά από την τιμή πριν από
την γήρανση
Σκληρότητα (IRHD)
NR 7d, 70°C

-5+10

CR 3d, 100°C

r5

Εφελκυστική αντοχή (%)

ISO 188

NR 7d, 70°C

r15

CR 3d, 100°C

r15

Επιμήκυνση της θραύση (%)
NR 7d, 70°C

r25

CR 3d, 100°C

r25

Αντίσταση στο όζον
Επιμήκυνση: 30% - 96h
40°C r 2°C
NR 25 pphm

Χωρίς ρωγμές

ISO 1431-1

CR 100 pphm (ή 200 pphm αν ορίζεται
σχετικά)
pphm = Μέρη ανά 100 εκατομ. κατ’ όγκο, PTFE =Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (τεφλόν)

4.3.2

Χαλύβδινα ελάσματα

Τα εσωτερικά χαλύβδινα ελάσματα θα είναι κατηγορίας S235 J κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1 (Fe 360
κατά ISO) με ελάχιστη επιμήκυνση θραύσεως 18%. Το ελάχιστο πάχος των ελασμάτων θα είναι 2 mm
(βλέπε Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1337-3).
Στα εφέδρανα τύπου C, το ελάχιστο πάχος του εξωτερικού χαλύβδινου ελάσματος θα είναι 18 mm, εκτός αν
οι εσωτερικές στρώσεις ελαστομερούς έχουν πάχος ≤ 8 mm, οπότε το ελάχιστο πάχος των εξωτερικών
χαλύβδινων ελασμάτων θα είναι 15 mm.
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Επιφάνειες ολίσθησης

Στα ελαστομεταλλικά εφέδρανα ολίσθησης τύπου D και E (βλέπε Πίνακα 1) δύναται το ανοξείδωτο έλασμα
να βουλκανισθεί μέσω στρώσεως ελαστομερούς μαζί με την πλάκα ολίσθησης.
Θα πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Πάχος πλάκας ολίσθησης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337 - Μέρος 2.
 Πάχος στρώσεως ελαστομερούς (αν υπάρχει) 2,0 r 0,5 mm
 Ελάχιστο πάχος ανοξείδωτου ελάσματος 2,0 mm
Για την άνω επιφάνεια ολίσθησης των εφεδράνων τύπου D ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Ελάχιστο πάχος φύλλου PTFE tp > 1,5 mm
 Μέγιστο πάχος φύλλου PTFE tp < 2,5 mm
 Ελάχιστο πάχος ελαστομερούς κάτω από το φύλλο PTFE 0,5 mm
 Μέγιστο πάχος ελαστομερούς κάτω από το φύλλο PTFE 3,0 mm
 Ελάχιστο βάθος λιπαντικού θύλακα 1,0 mm
 Μέγιστο βάθος λιπαντικού θύλακα 2,5 mm

Σχήμα 2 - Τομή στην πάνω επιφάνεια ολίσθησης εφεδράνου τύπου D
4.3.4

Σήμανση

Κάθε εφέδρανο θα φέρει ανοξείδωτο πινακίδιο, επί του οποίου με ανεξίτηλη γραφή θα αναγράφονται η
επωνυμία του κατασκευαστή, ο αριθμός παραγγελίας, ο αριθμός της παρτίδας του ελαστομερούς, το έτος
κατασκευής, ο τύπος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία σε κατακόρυφη και διατμητική φόρτιση, και οι
μέγιστες επιτρεπτές παραμορφώσεις.
4.3.5

Χαρακτηριστικές τιμές των ιδιοτήτων των ελαστομεταλλικών εφεδράνων

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3, τα εφέδρανα θα υφίστανται έλεγχο των μηχανικών και άλλων
ιδιοτήτων τους υπό μορφή δοκιμών τύπου (type tests) και δειγματοληπτικών δοκιμών παραγωγής (routine
tests).
Αντίγραφα εκθέσεων των άνω ελέγχων θα συνοδεύουν τα προϊόντα και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία
προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού αυτού Προτύπου.
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Οι δοκιμές αυτές, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3 είναι οι παρακάτω:
 Δοκιμή προσδιορισμού μέτρου διάτμησης του εφεδράνου
 Δοκιμή προσδιορισμού συνάφειας μεταλλικού ελάσματος και ελαστομερούς
 Δοκιμή προσδιορισμού μέτρου ελαστικότητας σε θλίψη
 Δοκιμή αντοχής σε επαναλαμβανόμενη θλιπτική φόρτιση
 Δοκιμή σε 2.000.000 κύκλους με συχνότητα 3 Hz μεταξύ των τιμών 7.5 και 25 Mpa
 Δοκιμή ικανότητας σε στατική στροφή
 Δοκιμή ανθεκτικότητας στο όζον
 Δοκιμή προσδιορισμού συνάφειας φύλλου PTFE/ελαστομερούς
Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνονται με τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3 και
τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο Πρότυπο.

Σχήμα 3 - Εργαστηριακή διάταξη προσδιορισμού μέτρου συμπίεσης

Σχήμα 4 - Εργαστηριακή διάταξη προσδιορισμού μέτρου διάτμησης
4.3.6

Ανοχές και διαστάσεις των ελαστομεταλλικών εφεδράνων

Οι ανοχές των εξωτερικών διαστάσεων θα είναι:
 Ως προς το μήκος και το πλάτος του εφεδράνου:
- 2 mm / + 4mm.
 Ως προς το συνολικό πάχος του εφεδράνου:
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r 2 mm για Τ bo ≤ 100 mm.
r 3 mm για 100 mm < Τ bo ≤ 150 mm.
r 4 mm για 150 mm < Τ bo
όπου Τ bo ο μέσος όρος των συνολικών υψών,μετρουμένων στις γωνίες και στο κέντρο της
κάτοψης του εφεδράνου.
Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις των παραλαμβανομένων εφεδράνων θα ελέγχονται ως προς
τις αντίστοιχες των κατασκευαστικών σχεδίων.
 Σχετικά με τα εσωτερικά πάχη των ελαστομερών στρώσεων και των χαλύβδινων ελασμάτων
έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3.
 Ως προς την επιπεδότητα:
Ο έλεγχος της επιπεδότητας γίνεται με την βοήθεια κανόνα εφαρμοζομένου κατά την διαγώνιο ή την
διάμετρο της επιφάνειας του εφεδράνου.
Το διάκενο μεταξύ του κανόνα και της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,3% της διαγωνίου ή της
διαμέτρου του εφεδράνου ή τις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές:
Τbo ≤ 50 mm r 1 mm.
50 mm < Τ bo ≤ 150 mm r 1,5 mm.
100 mm < Τ bo ≤ 150 mm r 2,0mm.
150 mm < Τ bo r 2,5mm.
Καθοριστική είναι η προκύπτουσα μεγαλύτερη τιμή ανοχής.
Στην περίπτωση κυρτών επιφανειών ο κανόνας θα σταθεροποιείται στο σημείο επαφής κατά τρόπο
ώστε τα διάκενα που δημιουργούνται μεταξύ των άκρων του και της επιφάνειας του εφεδράνου να είναι
ίσα.
Σημείωση: Εάν το ελαστομεταλλικό εφέδρανο συνδέεται με στοιχεία ολίσθησης συνιστάται η τήρηση αυστηρότερων
ανοχών, ήτοι των προαναφερθεισών διαιρεμένων δια 2.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Για την μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των εφεδράνων έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
 Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-11: Μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση.
 Τα καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
 Οι οδηγίες του Κατασκευαστή.

5.2

Μεταφορά και αποθήκευση

Η συσκευασία των εφεδράνων θα είναι τέτοια ώστε να μην προκύπτει καμία ζημία κατά τη μεταφορά τους.

14

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32553

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01:2009

Ο χειρισμός και η εγκατάσταση των εφεδράνων θα πραγματοποιείται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα
και γνώσεις που θα αποδεικνύονται με βεβαιώσεις εμπειρίας/προϋπηρεσίας.
Ο χειρισμός των εφεδράνων θα γίνεται με προσοχή ούτως ώστε να προστατεύονται από ζημιές και ρύπους.
Στο εργοτάξιο θα διατίθενται κατάλληλα μέσα και εξαρτήματα για την ανύψωση και την μετατόπισή τους.
Αν τα εφέδρανα δεν εγκατασταθούν στο έργο αμέσως μετά από την παράδοσή τους, θα φυλάσσονται σε
κατάλληλο υπόστρωμα (π.χ. σανίδες), με προστατευτικό κάλυμμα και θα αερίζονται από κάτω.
Η προσωρινή φύλαξη θα είναι τέτοια ώστε τα εφέδρανα να μην ρυπανθούν ή υποστούν ζημία λόγω έκθεσής
τους στις καιρικές συνθήκες (ζέστη, βροχή, χιόνι ή χαλάζι) ή σε άλλες φθοροποιές δράσεις όπως οι
διεξαγόμενες εργασίες ή η κίνηση στο εργοτάξιο.

5.3
5.3.1

Εγκατάσταση των εφεδράνων
Γενικά

Επιτρέπεται να γίνονται αλλαγές στην κατάσταση των εφεδράνων όπως αυτά παραδίδονται μόνο όταν
δίνονται σαφείς περί αυτού οδηγίες στο σχέδιο εγκατάστασης. Οι αλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο
από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της παρούσας.
Αν απαιτείται, το πρώτο εφέδρανο ενός συγκεκριμένου τύπου (όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών) πρέπει να εγκαθίσταται παρουσία τεχνικού του κατασκευαστή.
Τα εφέδρανα θα εγκαθίστανται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και σύμφωνα με τη σήμανση στην άνω
επιφάνειά τους.
Η μέση θερμοκρασία που επικρατεί στην κατασκευή και, σε ειδικές περιπτώσεις, οι μεταβολές της
θερμοκρασίας σε διαφορετικά σημεία της κατασκευής, θα προσδιορίζονται και θα χρησιμοποιούνται όταν
απαιτείται να καθοριστεί η προρύθμιση (βλέπε Παράρτημα Α της παρούσας). Το ίδιο ισχύει και για
προσωρινές αλλαγές στην τοποθέτηση και στερέωση των εφεδράνων.
Ανεξαρτήτως της μεθόδου έδρασης/στήριξης που θα εφαρμοσθεί, τα εφέδρανα πρέπει να εφάπτονται καθ’
όλη την επιφάνεια των πλακών τους με το σκυρόδεμα του φορέα ή της υποδομής του. Η εγκατάσταση των
εφεδράνων θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση αυτών με τη χρήση ένθετων
ανυψωτικών γρύλων (flat jacks).
5.3.2

Σχέδιο εγκατάστασης εφεδράνων

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-11, πρέπει να συνταχθεί σχέδιο εγκατάστασης των εφεδράνων στο
οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως διαστάσεις, επίπεδα, εκτροπές ή κλίσεις ως
προς την οριζόντιο, πλευρική και διαμήκης θέση, ανοχές, ποιότητες του υλικού κατασκευής στον αρμό του
εφεδράνου, προρύθμιση του εφεδράνου ως συνάρτηση της θερμοκρασίας της κατασκευής).
5.3.3

Έδραση των εφεδράνων επί της υποδομής

Στην γενική περίπτωση, τα εφέδρανα θα εδράζονται με εφαρμογή εξομαλυντικής στρώσης από μη
συρρικνούμενο κονιάματος για την εξασφάλιση πλήρους έδρασης.
Μόνον εφέδρανα χωρίς εξωτερικά χαλύβδινα ελάσματα μπορούν να τοποθετούνται άνευ εξομαλυντικής
στρώσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες έδρασης θα είναι καθαρές, χωρίς υγρασία, λείες,
απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3, ήτοι:
x Η επιφάνεια έδρασης θα είναι οριζόντια επιτρεπομένης μεγίστης γωνιακής απόκλισης:
x 0,3% για εφέδρανα επί των οποίων εδράζονται προκατασκευασμένα η χαλύβδινα στοιχεία
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x 1,0% για εφέδρανα επί των οποίων εδράζονται έγχυτα επί τόπου στοιχεία
x Η έκταση μεμονωμένων ανωμαλιών δεν θα είναι μεγαλύτερη από 100 mm2 και δεν θα
παρουσιάζουν υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2.5 mm. Η συνολική έκταση των
ανωμαλιών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 2% της επιφάνειας έδρασης.
x Ο έλεγχος της επιπεδότητας με την χρήση κανόνα τοποθετουμένου κατά την διαγώνιο δεν θα
αποκαλύπτει διάκενα μεγαλύτερα από 2 mm ή 0.3% του μήκους της διαγωνίου (καθοριστική η
μεγαλύτερη τιμή).
Όπου ορίζεται, θα χρησιμοποιούνται κοχλίες οριζοντίωσης για τη ρύθμιση της θέσης του εφεδράνου.
Εναλλακτικά, για τη σωστή έδραση του εφεδράνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σφήνες ή άλλοι
κατάλληλοι μηχανισμοί.
Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία δυσκάμπτων περιοχών κάτω από το εφέδρανο. Αυτό μπορεί να
αποφευχθεί με την αφαίρεση των προσωρινών στηριγμάτων του εφεδράνου μόλις το κονίαμα έχει αναπτύξει
την απαιτούμενη αντοχή.
Το εφέδρανο μπορεί εναλλακτικά να εδρασθεί:
 Σε κυρτωμένο υπόστρωμα πλαστικού κονιάματος με τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαμα που
περισσεύει να συμπιεστεί προς τα έξω από όλες τις πλευρές.
 Σε υπόστρωμα ρεοπλαστικού κονιάματος το οποίο δημιουργείται με έγχυση η ένεση. Πρέπει να
υπάρχει μέριμνα για τον κατάλληλο αερισμό. Τα εφέδρανα που φέρουν βλήτρα κεφαλής πρέπει
να εγκαθίστανται γενικά με τεχνικές διάστρωσης κονιάματος με έγχυση ή ένεση.
 Κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαμα να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το εφέδρανο με
μηχανικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή συνιστάται μόνο όταν η μικρότερη διάσταση (πλευρά) του
εφεδράνου δεν υπερβαίνει τα 500 mm.
5.3.4

Εξομαλυντική στρώση κονιάματος

Το πάχος της άοπλης εξομαλυντικής στρώσης κονιαμάτων μεταξύ του εφεδράνου και της επιφανείας
έδρασής του δεν πρέπει να υπερβαίνει την μικρότερη από τις παρακάτω τιμές:
 50 mm, ή


0.1 u

εμβαδόν διεπιφάνειας
 15 mm, σε mm
περίμετρος διεπιφάνειας

Επίσης, το πάχος του κονιάματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το τριπλάσιο του μεγίστου κόκκου των
αδρανών.
Η καταλληλότητα του κονιάματος που χρησιμοποιείται και η μέθοδος εφαρμογής του θα επαληθεύονται
μέσω δοκιμών σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και προδιαγραφές.
Πριν από την εφαρμογή κονιάματος ή ενέματος με βασικό συστατικό το τσιμέντο, η επιφάνεια του βάθρου θα
εμποτίζεται με νερό για να αποφευχθεί η ταχεία αφυδάτωση του κονιάματος, αμέσως δε πριν από την
διάστρωσή του τυχόν νερά που έχουν παραμείνει στην επιφάνεια θα καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα.
Για τα τσιμεντοκονιάματα βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04.
Όταν χρησιμοποιείται ρητινούχο κονίαμα, οι χημικές ιδιότητες της ρητίνης και ο λόγος βάρους
ρητίνης/αδρανούς υλικού θα επιτρέπουν την επίτευξη ικανοποιητικής συνεκτικότητας και χρόνου ανάπτυξης
αντοχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση υπό συνθήκες εργοταξίου. Επίσης, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα στο χρόνο αναφορικά με την αντοχή και την παραμόρφωση του
κονιάματος.
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Εάν το ρητινούχο κονίαμα που εφαρμόζεται θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το εφέδρανο θα πρέπει να
επιβεβαιωθούν με δοκιμή η χημική συμβατότητά τους (κονιάματος – υλικού εφεδράνου) και ο συντελεστής
τριβής, εκτός αν υπάρχει τεκμηρίωση προηγούμενης ικανοποιητικής συμπεριφοράς σε παρόμοιες συνθήκες.
Τα βοηθητικά εξαρτήματα εγκατάστασης του εφεδράνου θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν την
εγκατάσταση και να εξασφαλίζουν τη σωστή τοποθέτηση των εφεδράνων ή των δομικών στοιχείων
σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι ξυλότυποι διαμόρφωσης της εξομαλυντικής στρώσης κονιάματος θα παραμένουν μέχρι την σκλήρυνσή
της αλλά θα έχουν οπωσδήποτε απομακρυνθεί πριν την ανάληψη φορτίου από το εφέδρανο. Απαγορεύεται
η καταστροφή του ξυλοτύπου με καύση.
5.3.5

Σύνδεση των εφεδράνων με την ανωδομή

Σε περίπτωση φορέων σκυροδοτούμενων επί τόπου ο ξυλότυπος γύρω από την άνω πλάκα του εφεδράνου
θα διαμορφώνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να αποκλεισθούν διαρροές τσιμεντοκονίας. Η επιφάνεια του
εφεδράνου και του δομικού στοιχείου πρέπει να είναι σε άμεση επαφή χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσης
διαχωριστικής στρώσης από άλλο υλικό. Το καλούπι της ανωδομής στις θέσεις των πλακών του εφεδράνου
θα στεγανοποιείται με ελαστικό παρέμβλημα ή σιλικόνη.
Σε περίπτωση έδρασης επί του εφεδράνου προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα ή μεταλλικών
κατασκευών, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη και πλήρης
επαφή τους με το εφέδρανο.
Η σύνδεση μέσω συγκόλλησης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συγκόλληση αυτή πρέπει να
εκτελείται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφευχθεί ζημία λόγω της αναπτυσσόμενης θερμότητας στα
ευαίσθητα στοιχεία του εφεδράνου όπως τα πλαστικά και ελαστικά τμήματά του.
Το σύστημα προστασίας έναντι διάβρωσης πρέπει μετά την συγκόλληση να ελέγχεται εκ νέου και να
αποκαθίσταται τυχόν ζημία.
5.3.6

Έναρξη λειτουργίας (αποδέσμευση) εφεδράνων

Η επικάθιση της κατασκευής στα εφέδρανα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής.
Τυχόν κοχλίες ρύθμισης θα παραμένουν ενεργοί έως ότου το κονίαμα της εξομαλυντικής στρώσης έχει
σκληρυνθεί επαρκώς. Ακολούθως, όλα τα δύσκαμπτα υποθέματα, συσκευές και διατάξεις που
χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση του εφεδράνου θα αφαιρούνται πριν το εφέδρανο τεθεί σε πλήρη
λειτουργία, εκτός αν οι κοχλίες οριζοντίωσης έχουν σχεδιαστεί να καθίστανται ανενεργοί με την επιβολή του
τελικού φορτίου.
Όταν τα βοηθητικά μέσα εγκατάστασης αφαιρεθούν, πρέπει να αποφεύγεται κάθε απότομη μεταφορά
φορτίου πάνω στο εγκατεστημένο εφέδρανο. Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα (εφέδρανα παραμόρφωσης) δεν
πρέπει να παρεμποδίζονται ως προς την ελεύθερη παραμόρφωση των πλευρικών επιφανειών τους μετά την
αφαίρεση των βοηθητικών εξαρτημάτων εγκατάστασης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών

6.1

Γενικά

Τα εφέδρανα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασίου για την συγκεκριμένη παρτίδα παραγωγής,
από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1337 και ότι τα
εφέδρανα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη.
Στο εργοτάξιο, πριν από την εγκατάσταση, θα ελέγχεται και θα καταγράφεται η κατάσταση των εφεδράνων
και ιδιαιτέρως τα ακόλουθα σημεία:
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 Οι τυχόν εμφανείς ατέλειες ή/και ζημίες ιδιαίτερα στην προστασία έναντι διάβρωσης (βλέπε
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-9). Η φύση και η έκταση της ζημίας, αν υπάρχει, πρέπει να
καταγράφεται στο σχέδιο εγκατάστασης των εφεδράνων μαζί με τις λεπτομέρειες τυχόν
επιτρεπτής επανορθωτικής ενέργειας.
 Η καθαρότητά τους.
 Η καταλληλότητα των βοηθητικών διατάξεων συγκράτησης.
 Η συμμόρφωση με το σχέδιο εγκατάστασης και τα λεπτομερειακά σχέδια, αν αυτή δεν έχει ήδη
διαπιστωθεί μέσω ποιοτικού ελέγχου ή ελέγχου αποδοχής.
 Η σήμανση στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου και στην πινακίδα αναγνώρισης καθώς και
σήμανση του άξονα x (διαμήκης) και y (εγκάρσιος) και, αν προβλέπεται, της προρύθμισης των
άνω και κάτω μετωπικών επιφανειών του εφεδράνου. Επίσης, η εξακρίβωση της σήμανσης για
τη μέτρηση της στροφής και της ολίσθησης.
 Η επάρκεια των μέσων ασφαλούς και ακριβούς τοποθέτησης και εγκατάστασης των
εφεδράνων.
 Η διάταξη ένδειξης μετακίνησης που απαιτείται για τα κινητά εφέδρανα κατά την κύρια
διεύθυνση κίνησης, όπου απαιτείται.
 Το μέγεθος και διεύθυνση προρύθμισης, όπου προβλέπεται.
 Η δυνατότητα επαναρύθμισης, όπου προβλέπεται.
 Οι όροι προσωρινής φύλαξης στο εργοτάξιο.

6.2

Έλεγχοι κατά την εγκατάσταση των εφεδράνων

Εφόσον δεν προβλέπεται άλλως στην μελέτη θα ελέγχονται και θα καταγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο
τα παρακάτω:
 Ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης.
 Θερμοκρασία της κατασκευής όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
 Ρύθμιση του εφεδράνου.
 Θέση του εφεδράνου σε σχέση με την ανωδομή/υποδομή και με τους κύριους άξονες.
 Κατάσταση του εφεδράνου ιδιαίτερα της προστασίας έναντι διάβρωσης.
 Κάθε μεταβολή της ρύθμισης που έγινε.
 Θέση των βοηθητικών διατάξεων.
 Κατάσταση της δοκού και της πλίνθου έδρασης του εφεδράνου.
 Η συμβατότητα του κονιάματος σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο 5.3.4 της
παρούσας.

6.3

Έλεγχοι κατά την ενεργοποίηση των εφεδράνων

Θα ελέγχονται και θα καταγράφονται:
 Η ημερομηνία και ώρα καταβιβασμού του φορέα.
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 Η χαλάρωση και απομάκρυνση των προσωρινών διατάξεων ακινητοποίησης του εφεδράνου.
 Η ταύτιση της θέσης του εφεδράνου (μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος και την λύση ή
αφαίρεση των προσωρινών διατάξεων σταθεροποίησης) με την προβλεπόμενη στην μελέτη.
 Η ορθότητα των τιμών στροφής και ολίσθησης του εφεδράνου.
 Η καθαρότητα του χώρου γύρω από το εφέδρανο ώστε να διευκολύνονται μελλοντικές
επιθεωρήσεις ή/και επεμβάσεις.
Για τους ελέγχους και τις καταγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 6.1, 6.2 και 6.3 της παρούσας, θα
συντάσσεται πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τον Ανάδοχο και την Επίβλεψη.
Το πρωτόκολλο μπορεί να παραλείπεται, εκτός αν απαιτείται ρητά από τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ), στην
περίπτωση αμφιερείστων φορέων ανοίγματος ≤ 25 m, ή υπερστατικών φορεων στις οποίες η απόσταση
μεταξύ εδράσεων επί εφεδράνων και γειτονικών κόμβων δεν υπερβαίνει τα 25 m.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η φορτοεκφόρτωση, ανύψωση και εγκατάσταση των εφεδράνων, λαμβανομένου υπόψη του βάρους των,
του ύψους των μεσόβαθρων και ακροβάθρων και της περιορισμένης επιφανείας σε κάτοψη των δοκών επί
των οποίων εδράζονται συνιστούν δραστηριότητες εγκυμονούσες κινδύνους.
Στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου θα καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με
την ισχύουσα Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί ανυψωτικών διατάξεων κτλ.
Τα υλικά συσκευασίας των εφεδράνων θα απορρίπτονται σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τύπο εφεδράνου, σε κυβικά δεκατόμετρα (dm3, λίτρα) πλήρως τοποθετημένου
εφέδρανου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση των
ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
 Η προμήθεια, η μεταφορά και η προσωρινή αποθήκευση των εφεδράνων, πριν από την
ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ακριβή τοποθέτηση των εφεδράνων στην
προβλεπόμενη θέση, στερέωση τους, προσωρινή στερέωση του φορέα, τελική ρύθμισή τους και
εν γένει κάθε απαιτούμενη εργασία για την τοποθέτησή τους.
 Η προμήθεια των υλικών της μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας και των εποξειδικών ρητινών
(εφόσον απαιτούνται) και η εργασία, και ο μηχανικός εξοπλισμός για την εφαρμογή τους.
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 Οι πάσης φύσεως μετρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι των παραμορφώσεων και μετακινήσεων
των εφεδράνων.
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Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Προσδιορισμός της θερμοκρασίας του φορέα κατά την εγκατάσταση των
εφεδράνων για τη ρύθμιση αυτών
Η μέση θερμοκρασία της κατασκευής μπορεί να προσδιορισθεί με μετρήσεις σε καταλλήλως επιλεγμένα
σημεία. Η επιλογή των σημείων αυτών μέτρησης εξαρτάται από την διατομή του φορέα και τις τοπογραφικές
συνθήκες.
Η θερμοκρασία επιφανείας του φορέα μπορεί να μετρηθεί, για παράδειγμα, με ψηφιακό θερμόμετρο με
αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας επιφανείας ή με την στερέωση κατάλληλων ελασμάτων θερμοστοιχείων.
Αν η γέφυρα εκτείνεται σε περιοχές με διαφορετικές τοπογραφικές συνθήκες (π.χ. πάνω από έδαφος και
νερό), συνιστάται ο επιμερισμός της, κατά τη διαμήκη έννοια, σε τμήματα και η μέτρηση της μέσης
θερμοκρασίας της κατασκευής σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Με βάση τις μέσες αυτές θερμοκρασίες θα
υπολογισθεί στην συνέχεια η μετακίνηση κάθε τμήματος και θα προσδιορισθεί εάν απαιτείται ρύθμιση των
εφεδράνων και το μέγεθος αυτής.
Για την επιλογή των σημείων μέτρησης της θερμοκρασίας, ανά τύπο φορέα παρέχονται οι ακόλουθες
συστάσεις:
Πλάκες:
Η θερμοκρασία θα μετράται στο γεωμετρικό κέντρο της άνω και κάτω επιφάνειας. Ο μέσος όρος των δύο
αυτών τιμών είναι η μέση θερμοκρασία της πλάκας.
Πλακοδοκοί:
Η θερμοκρασία της πλάκας θα λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των θερμοκρασιών της άνω και κάτω
επιφάνειας στο γεωμετρικό κέντρο της.
Η θερμοκρασία των δοκών θα λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των θερμοκρασιών της επιφάνειας στο μέσον
των εξωτερικών παρειών των δύο κυρίων εξωτερικών δοκών.
Η μέση θερμοκρασία της ανωδομής θα υπολογίζεται ως ο κεντροβαρικός μέσος όρος των ανωτέρω δύο
μέσων θερμοκρασιών με βάρη την αναλογία των εμβαδών των διατομών της πλάκας και των δοκών προς το
εμβαδόν της συνολικής διατομής του φορέα.
Κιβωτοειδείς διατομές:
Η θερμοκρασία του αέρα μέσα στο κιβώτιο μπορεί να ληφθεί ως η μέση θερμοκρασία της κατασκευής
(συνήθως ισχύει με απόκλιση ±1°C).
Επειδή τα εφέδρανα συνήθως ρυθμίζονται πριν τοποθετηθεί στον φορέα η μόνωση και η ασφαλτική στρώση,
δεν υπάρχει πρόβλημα στη μέτρηση της θερμοκρασίας στην άνω επιφάνεια της πλάκας. Όπου αυτά έχουν
ήδη τοποθετηθεί πρέπει να συμφωνηθεί μια κατάλληλη μέθοδος για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
Μια εναλλακτική μέθοδος δίδεται στο Παράρτημα Β.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1337-10.
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Παράρτημα Β
Υπόδειγμα πρωτοκόλλου
Θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Στις σειρές 1 – 7: τα στοιχεία των εφεδράνων με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του
κατασκευαστή των εφεδράνων.

x

Στις σειρές 8 -15: η κατάσταση των εφεδράνων κατά την εκφόρτωσή τους στο εργοτάξιο

x

Στην σειρά 18: η κατάσταση των επιφανειών εφαρμογής του κονιάματος

x

Στις σειρές 19 – 23: πληροφορίες για την προ-ρύθμιση των εφεδράνων, την διαδικασία
τοποθέτησης, καθώς και το κονίαμα έδρασης. Στην περίπτωση κατασκευής με έγχυτο επί
τόπου σκυρόδεμα θα αναγράφεται η θερμοκρασία αέρα, η οποία θα μετράται με κατάλληλο
όργανο υπό σκιάν, καθώς και η θερμοκρασία του σκυροδέματος της δοκού έδρασης των
μεσόβαθρων ή στα ακρόβαθρα.

Προκειμένου περί εφεδράνων εφεδράνων γεφυρών που κατασκευάζονται με προώθηση ή στην
περίπτωση αντικατάστασης εφεδράνων, θα χρησιμοποιείται παρόμοιο έντυπο.

Έργο (ονομασία, θέση):_______________________________________________
Μέθοδος κατασκευής:_____________________________________________________
Κ.τ.Ε.:_______________________________________________________________
Aνάδοχος:_______________________________________________________
Τύπος εφεδράνου:________________________________________________________
Κατασκευαστής / αριθ.εντολής:_______________________________________________
Ανεξάρτητος ελεγκτής (αν προβλέπεται):_________________________
Διάταξη συστήματος εφεδράνων ή/και αριθ. σχεδίου εγκατάστασης εφεδράνων:________
Τύπος κονιάματος που χρησιμοποιήθηκε και δοκιμή καταλληλότητας:
Τρόπος κατασκευής στρώσεως: κάτω στρώση κονιάματος: άνω στρώση κονιάματος:
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Θέση εγκατάστασης (αριθ. Στήριξης / θέση ) σύμφωνα με το σχέδιο

2

Τύπος εφεδράνου (σύντμηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1337-1)
Αριθ. Εφεδράνου

3

Κατακόρυφο Φορτίο FZ σε kΝ

4

Οριζόντιες δυνάμεις Fx/Fy σε kΝ

5

Υπολογιστική Μετακίνηση σε mm, «+»
υποδεικνύει απομάκρυνση από το σταθερό
σημείο

6

Ρύθμιση σε mm

7

Αριθ. σχεδίου / αριθ. Φύλλου

8

Ημερομηνία παράδοσης

9

Πριν από την
εγκατάσταση

Vx ±
Vy ±
evx
evy

Σωστά εκφορτωμένο, τοποθετημένο πάνω σε τετράγωνη ξύλινη παλέτα
και καλυμμένο

10

Θέση σήμανσης στην άνω επιφάνεια του εφεδράνου

11

Ύπαρξη δείκτη

12

Ύπαρξη πινακίδας αναγραφής τύπου του εφεδράνου

13

Επίπεδο αναφοράς με χρήση 3 ακίδων στην κάτω επιφάνεια του
εφεδράνου

14

Καθαρότητα και προστασία έναντι διάβρωσης

15

Σωστή και σταθερή σύνδεση των προσωρινών διατάξεων περιορισμού
κινητότητας

16

Θέση εγκατάστασης σύμφωνα με τη σειρά 1

17

Υπερύψωση ανωδομής
Ημερομηνία και ώρα

18

Καθαρότητα επιφανειών έδρασης από κονίαμα

19

Διεύθυνση και μέγεθος προρύθμισης σε mm, «+» υποδεικνύει
απομάκρυνση από το σταθερό σημείο

20

Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, σε mm ανά m, όπως καθορίζεται
στα σημεία μέτρησης (διαμήκης / εγκάρσια)

21
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Εγκατάσταση

Τοποθέτηση κονιάματος

Ημερομηνία
Ώρα (από..…... έως….....)

22

Θερμοκρασία αέρα / θερμοκρασία κατασκευής, σε βαθμούς Κελσίου

23

Πάχος κονιάματος έδρασης σε χιλιοστά
(u) = άοπλο, (b) = οπλισμένο

Άνω
Κάτω

23
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Χαμήλωμα ανωδομής
24
Ημερομηνία / ώρα

25

Έναρξη
λειτουργίας

Έλεγχος αποδέσμευσης /αφαίρεσης των προσωρινών διατάξεων
παρεμπόδισης μετακίνησης του εφεδράνου

26

Έλεγχος προστασίας των επιφανειών ολίσθησης

27

Καθαρότητα και προστασία έναντι διάβρωσης

28

Ημερομηνία / ώρα

29

Θερμοκρασία αέρα / κατασκευής, σε °C

30
31

Αρχικές
μετρήσεις

Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, σε mm ανά m, όπως καθορίζεται
στα σημεία μέτρησης (διαμήκης, εγκάρσια)
Μετακίνηση σε mm, «+» υποδεικνύει απομάκρυνση από το σταθερό
σημείο ux/uy

32

Διατιθέμενο διάκενο ολίσθησης σε mm μεγ / ελαχ.

33

Διατιθέμενο διάκενο κλίσης σε mm μεγ / ελαχ.

34

Σχόλια ή άλλες πληροφορίες, π.χ. όσον αφορά στις διαδικασίες ανέγερσης, στις προσωρινές μετατροπές
των σταθερών σημείων, κ.λ.π.

Υπόδειξη : Τα εφέδρανα πρέπει να ρυθμίζονται μόνο με κοχλίες οριζοντίωσης

24

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Για τον Ανάδοχο

Για την Επίβλεψη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01:2009

Βιβλιογραφία



93/68/EC - Ευρωπαϊκή Οδηγία για θέματα υγείας και ασφάλειας



Ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας περιβάλλοντος.



ΕΛΟΤ EN 10051 + Α1 Specifications for continuously hot-rolled and coated paltes, sheet and trip of
non-alloy and alloy steel – Tolerances dimension and shape – Μη επικαλυμμένες πλάκες, φύλλα και
ταινίες συνεχούς θερμής έλασης από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες - Ανοχές, διαστάσεις
και σχήματα

25

32564

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών
Bridge deck joints

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

32565

ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-06-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0106-00 «Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 5

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 5

4.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 5

4.2

Αποδεκτά υλικά .......................................................................................................................... 6

4.3

Είδος αρμών ................................................................................................................................ 6

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 6

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ........................................................................... 8

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................... 9

8

Τρόπος επιμέτρησης .................................................................................................................. 9

3

32567

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4
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Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση αρμών συστολο-διαστολής γεφυρών
στεγανού τύπου εργοστασιακής κατασκευής του προβλεπόμενου από τη μελέτη εύρους μετακίνησης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
DIN 1072

3

Road bridges; design loads. Explanations -- Φορτία σχεδιασμού οδικών
γεφυρών. Επεξηγήσεις.

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 οι πλήρως προδιαμορφωμένοι αρμοί εργοστασιακής κατασκευής,
 τα στοιχεία αγκύρωσής τους
 τα σφραγιστικά στοιχεία
 τα υλικά στεγάνωσης
 φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
 μη συρρικνούμενα κονιάματα.

5
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4.2

©

ΕΛΟΤ

Αποδεκτά υλικά

Οι προσκομιζόμενοι προς εγκατάσταση αρμοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή και
τυπικά σχέδια λεπτομερειών, από τα οποία θα προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
εγκεκριμένης μελέτης. Θα συνοδεύονται επίσης από οδηγίες εγκατάστασης-ρύθμισης και συντήρησης. Οι
αρμοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την διατήρηση της ομαλότητας του καταστρώματος κυκλοφορίας της
γέφυρας.
Ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προτείνει την τοποθέτηση αρμών άλλου κατασκευαστή σε σχέση με τον
προβλεπόμενο από την μελέτη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) και του μελετητή.

4.3
4.3.1

Είδος αρμών
Αρμοί ολικού εύρους μετακίνησης > 20 mm

Σε κάθε περίπτωση οι προς τοποθέτηση αρμοί θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Η άνω στάθμη των σφραγιστικών στοιχείων θα βρίσκεται σε εσοχή, χαμηλότερα από την τελική επιφάνεια
του καταστρώματος, τα δε στοιχεία αυτά θα στερεώνονται ή θα αγκυρώνονται στα μεταλλικά προφίλ
εκατέρωθεν του ανοίγματος του αρμού.
β. Στην περίπτωση χρήσης δύο ή περισσοτέρων σφραγιστικών στοιχείων θα εξασφαλίζεται ισοκατανομή
του ανοίγματος του αρμού σε όλα τα σφραγιστικά στοιχεία (συμμετρική διάταξη).
γ. Η διάταξη των σφραγιστικών στοιχείων θα επιτρέπει τον αυτοκαθαρισμό τους, και δεν θα οδηγεί στην
ανάπτυξη υψηλών θλιπτικών τάσεων κατά την συστολή.
δ. Στα άκρα των σφραγιστικών στοιχείων θα προβλέπονται στεγανά πώματα.
ε. Οι αρμοί θα διαθέτουν έδρανα ή γλύστρες συγκράτησης των κινητών μερών από πολυουρεθάνη, ή άλλο
συνθετικό υλικό, για την σταθερή έδραση αυτών και την αθόρυβη λειτουργία.
4.3.2

Αρμοί ολικού εύρους μετακίνησης d 20 mm

Στην περίπτωση αρμών ολικού εύρους μετακίνησης μικρότερης ή ίσης προς 20 mm είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν «βυθισμένοι τύποι αρμών» καλυπτόμενοι από ασφαλτικές στρώσεις.
Για αρμούς ολικού εύρους μετακίνησης μικρότερης των 10 mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι αρμοί από
ελαστικό χωρίς ενίσχυση από χαλύβδινο έλασμα.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Η εγκατάσταση των αρμών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης-ρύθμισης, συντήρησης κλπ.
του εργοστασίου παραγωγής, τις οποίες υποχρεωτικά θα προσκομίζει ο Ανάδοχος συνοδευόμενες από
τεχνική μετάφραση στην Ελληνική υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό.
Για την εγκατάσταση των αρμών συστολο-διαστολής των γεφυρών, θα χρησιμοποιούνται τεχνικοί του
εργοστασίου κατασκευής, ή των αντιπροσώπων του εργοστασίου, με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία.
Το διάκενο του αρμού θα ρυθμίζεται με βάση την μέση θερμοκρασία της γέφυρας κατά την ώρα της
εγκατάστασης σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 1072.
Οι εργασίες στεγάνωσης του καταστρώματος της γέφυρας θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις των
αρμών συστολο-διαστολής ώστε να επιτυγχάνεται στεγανή σφράγιση των παρειών του αρμού.

6
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Τα στοιχεία του αρμού, θα είναι αφαιρετά (λυόμενα) για περιοδικές επιθεωρήσεις αλλά και τυχόν
αντικατάσταση.
Κατά την εγκατάσταση των αρμών διακρίνονται γενικά οι ακόλουθες φάσεις:
α. Χάραξη του αρμού και κοπή του ασφαλτοτάπητα.
 Η Χάραξη θα γίνεται με την βοήθεια π.χ. οδηγού και κιμωλίας και αφορά τόσο τον άξονα του
αρμού όσο και τις θέσεις τομής του ασφαλτοτάπητα εκατέρωθεν του άξονά του στην
απαιτούμενη από το μέγεθος του αρμού απόσταση.
 Η κοπή του ασφαλτοτάπητα θα γίνεται κάθετα προς την επιφάνειά του με την χρήση
ασφαλτοκόπτη.
 Στη συνέχεια θα απομακρύνεται ο ασφαλτοτάπητας στο καθορισθέν, όπως παραπάνω
αναφέρεται, εύρος και θα γίνεται επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος επί
της οποίας πρόκειται να εδρασθεί ο αρμός με απομάκρυνση όλων των χαλαρών υλικών. Με την
χρήση μικρού κρουστικού πιστολέτου η επιφάνεια έδρασης του αρμού θα «αγριεύεται» ώστε να
αποκαλυφθεί καθαρό – υγιές σκυρόδεμα.
β. Διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης μη συρρικνούμενου κονιάματος:
 Για την διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης μη συρρικνούμενου κονιάματος τοποθετούνται
φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης καταλλήλου πάχους στο διάκενο μεταξύ φορέα και
ακροβάθρου (ακραίος αρμός) η στο διάκενο μεταξύ γειτονικών φορέων (ενδιάμεσος αρμός) τα
οποία θα λειτουργήσουν σαν καλούπι.
 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο πάχος της ισοπεδωτικής στρώσης. Μεγάλου πάχους
ισοπεδωτική στρώση απαιτεί οπλισμό κατάλληλα συνδεδεμένο με τον οπλισμό του φορέα και
του ακροβάθρου.
 Η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
 Υψομετρικός έλεγχος ώστε η έδραση του αρμού να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και την διαμορφωθείσα εκατέρωθεν του αρμού επιφάνεια κύλισης.
γ. Τοποθέτηση των αγκυρίων:
 Η διάνοιξη των οπών για την τοποθέτηση των αγκυρίων θα γίνεται με χρήση
περιστροφικού/κρουστικού δραπάνου, αφού η ισοπεδωτική στρώση του κονιάματος σκληρυνθεί
επαρκώς.
 Οι οπές θα καθαρίζονται επιμελώς με πεπιεσμένο αέρα και θα ελέγχεται το βάθος τους με την
βοήθεια ενός αγκυρίου.
 Με την βοήθεια αναδευτήρα ανακατεύονται τα συστατικά της εποξειδικής ρητίνης και στην
συνέχεια γίνεται η έγχυσή της στις οπές και η τοποθέτηση των αγκυρίων.
 Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης της εποξειδικής ρητίνης τα αγκύρια θα πρέπει να
συγκρατούνται στη σωστή τους θέση με την βοήθεια πλάκας οδηγού η με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο τρόπο.
δ. Τοποθέτηση των αρμών:
 Η τοποθέτηση των αρμών θα γίνεται από το χαμηλότερα υψομετρικό μέρος του αρμού.
 Οι οπές των αρμών θα καθαρίζονται επιμελώς με πεπιεσμένο αέρα.
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 H σύσφιγξη των κοχλιών (αγκυρόβιδων) θα γίνεται με δυναμομετρικό εργαλείο (δυναμόκλειδο),
επιβαλλομένης της υπό του προμηθευτή προβλεπομένης ροπής, αφού η εποξειδική ρητίνη έχει
αποκτήσει αρκετή αντοχή.
 Μετά τη σύσφιγξη και τον έλεγχο της ροπής γίνεται σφράγιση με κατάλληλο υλικό των οπών του
αρμού (συνήθως ελλειπτικών).
ε. Συναρμογή του αρμού με τις παρακείμενες επιφάνειες κύλισης:
 Η συναρμογή του αρμού συνίσταται στην πλήρωση των κενών μεταξύ των παραπλεύρων
επιφανειών του σώματος του αρμού και των προηγηθεισών τομών της επιφάνειας κύλισης με
κατάλληλο υλικό (εποξειδικό κονίαμα).
 Τα κενά καθαρίζονται επιμελώς με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα.
 Η όλη εργασία παρασκευής, διάστρωσης, συμπύκνωσης, τελειώματος θα γίνεται σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αρμών που απαιτούν μεταλλικό υπόβαθρο (μεταλλικά ελάσματα στις
παρυφές των υπό του αρμού γεφυρωμένων επιφανειών) θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην αρχική
τοποθέτησή τους όσο και στην παραμονή τους κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης στην σωστή θέση, σε
συσχετισμό με την επιμελημένη δόνηση του σκυροδέματος για την επίτευξη της αγκύρωσης των ελασμάτων
και αποφυγής δημιουργίας κενών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
α. Έλεγχοι πριν από την έναρξη εγκατάστασης των αρμών:
 Έλεγχος των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τους αρμούς για την διαπίστωση της
καταλληλότητας αυτών για τις μετακινήσεις και τα φορτία σχεδιασμού της γέφυρας και την
διατήρηση της ομαλότητας της επιφάνειας κύλισης του καταστρώματος.
 Όταν προβλέπονται αρμοί με δυνατότητα μετακινήσεων κατά δυο διευθύνσεις (διαμήκη και
εγκάρσια) θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά και ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών αντοχής και αντιδιαβρωτικής προστασίας του αρμού.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών εμπειρίας των τεχνιτών που θα απασχοληθούν για την
εγκατάσταση των αρμών.
 Έλεγχος της προβλεπόμενης μεθοδολογίας εγκατάστασης των αρμών.
β. Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της άνω στάθμης των σφραγιστικών στοιχείων για την επιβεβαίωση ότι αυτά
βρίσκονται σε στάθμη χαμηλότερη της επιφάνειας κύλισης, στην περίπτωση αρμών ολικής
μετακίνησης > 20 mm.
 Έλεγχος της υδατοστεγανότητας του αρμού.
 Έλεγχος της προσαρμογής του αρμού με την επιφάνεια κύλισης της γέφυρας.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

8
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες επιμετρώνται ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εγκατεστημένου αρμού διαστολής–συστολής
γεφυρών για κάθε τύπο, με βάση το ολικό εύρος μετακίνησης σε χιλιοστά (mm), είτε δι’ αναγωγής των
μέτρων μήκους των αρμών διαφόρων τύπων, είτε σε μέτρα μήκους συμβατικού αρμού ολικού εύρους
μετακίνησης 60 mm.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες
Bridge deck waterproofing with synthetic membranes

Κλάση τιμολόγησης: 5
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0107-01 «Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές
μεμβράνες» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-07-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην στεγάνωση των καταστρωμάτων των γεφυρών με χρήση συνθετικών
μεμβρανών (υπό μορφή ρολών, ή χυτών επί τόπου).
Περιλαμβάνονται η προετοιμασία της επιφάνειας και η εφαρμογή της στρώσης στεγάνωσης και των
στρώσεων προστασίας αυτής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00

Works zone grubbing and clearing -- Καθαρισμός - εκχέρσωση κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Removal of the top layer of the soil -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος
εδαφικού υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations for Road and hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00

Dealing with public networks during excavation works -- Αντιμετώπιση
δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- Ικριώματα

ΕΛΟΤ EN 1504-10

Products and systems for the protection and repair of concrete structures –
Definitions – Requirements - Quality control and evaluation of conformity –
Part 10: Site application of products and systems and quality control of the
works -- Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή
δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και
αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 10: Επί τόπου εφαρμογή προϊόντων
και συστημάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Plastics - Determination of tensile properties – Part 1: General principles –
Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού Μέρος 1: Γενικές αρχές

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 178

Plastics - Determination of flexural properties -- Πλαστικά. Προσδιορισμός
ιδιοτήτων κάμψης

5
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ΕΛΟΤ EN 13970

Flexible sheets for waterproofing – Bitumen water vapour control layers –
Definitions and characteristics. -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης.
Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο της διαπεράτοτητας των ατμών - Ορισμοί και
χαρακτηριστικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1548

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing – Method for exposure to bitumen -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Μέθοδος για την έκθεση σε ασφαλτικά

ΕΛΟΤ 34-1

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength - Part
1: Trouser, angle and crescent test pieces -- Ελαστικό, βουλκανισμένο ή
θερμοπλαστικό. Προσδιορισμός της αντοχής σε απόσχιση. Μέρος 1: Δοκίμια
μορφής πανταλονιού, γωνίας και ημισελήνου

DIN 53505

Testing of rubber – Shore A and Shore B hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής
σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Mέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Κράνη
προστασίας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345
ΕΛΟΤ ΕΝ 149

3

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Τα συστήματα στεγάνωσης με συνθετικές μεμβράνες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
1.

Ως προς την κυρίως στρώση στεγάνωσης:
 Στεγανοποίηση με εφαρμογή μονής ή διπλής ασφαλτικής μεμβράνης (απλό ή διπλό
ασφαλτόπανο) με πολυμερισμένη άσφαλτο.
 Στεγανοποίηση με εφαρμογή συνθετικής στεγανωτικής μεμβράνης από μαλακό PVC (PVC-P).
 Στεγανοποίηση με σχηματισμό εύκαμπτης μεμβράνης από ελαστομερή πολυουρεθάνη (PUR)
εφαρμοζόμενη σε υγρή μορφή ή με ψεκασμό.

2.
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Οι απαιτήσεις για την στρώση προστασίας της μεμβράνης εξαρτώνται από τον τρόπο κατασκευής του
υπερκείμενου οδοστρώματος και ιδιαίτερα αν πρόκειται να εφαρμοσθεί ασφαλτική στρώση κυλινδρούμενη εν
θερμώ.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, η στρώση προστασίας θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα
οπλισμένο με γαλβανισμένο πλέγμα πυκνού βρόχου με ράβδους μικρής διαμέτρου.
3.

Ως προς τις απαιτήσεις επάλειψης και σφράγισης της επιφάνειας σκυροδέματος του φορέα:
 Σφράγιση με εποξειδική ρητίνη σε δύο τουλάχιστον στρώσεις με επίπαση σκληρής χαλαζιακής
άμμου ώστε να δημιουργείται τραχεία επιφάνεια για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης του
συστήματος στεγάνωσης.
 Εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (συνήθως στις περιπτώσεις τραχείας
επιφανείας του σκυροδέματος του φορέα).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Προετοιμασία της επιφάνειας του φορέα

Η προς στεγανοποίηση επιφάνεια του φορέα θα είναι λεία, ομοιόμορφη και απαλλαγμένη από σκόνες,
τέφρα, λάδια ή άλλες ξένες ουσίες και χαλαρά υλικά.
Συνιστάται ο καθαρισμός με νερό υπό υψηλή πίεση σε συνδυασμό με μηχανικό σάρωθρο οδοστρωμάτων.
Η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Επιπεδότητα: να μην υπάρχουν εξάρσεις ή κοιλότητες μεγαλύτερες από 1,0 cm επί μήκους
4,00 m.
 Τραχύτητα 0,3 έως 1,0 mm, εφ’ όσον θα εφαρμοστεί σφραγιστική επάλειψη με εποξειδική
ρητίνη.
Στις θέσεις όπου η τραχύτητα υπερβαίνει τα 5,0 mm πρέπει να εφαρμόζεται επισκευαστικό κονίαμα για την
εξομάλυνση των επιφανειών.
Για πάχη τσιμεντοκονιάματος από 1.0 έως 3.5 cm, θα χρησιμοποιούνται τσιμεντοκονιάματα με πλαστικές
ύλες, ενώ για πάχη επίστρωσης με πάχη > 3.5 cm μπορούν να χρησιμοποιούνται και κοινά
τσιμεντοκονιάματα.
Ο έλεγχος της τραχύτητας θα διεξάγεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1504-10.

5.2

Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης

Οι εποξειδικές ρητίνες θα έχουν ειδικό βάρος 1,0 - 1,10 kg/l, δεν θα περιέχουν διαλύτες και θα είναι χαμηλού
ιξώδους. Θα εφαρμόζονται δύο στρώσεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη. Η δεύτερη
στρώση μπορεί, αν απαιτείται, να εφαρμοσθεί και σε υγρή επιφάνεια.
Η ανάλωση για την πρώτη στρώση θα είναι τουλάχιστον 400 g/m2, ενώ για τη δεύτερη στρώση τουλάχιστον
250 g/m2.
Επί της δεύτερης στρώσης θα γίνεται επίπαση με ξηρανθείσα πυριτική άμμο για την εξασφάλιση ισχυρής
πρόσφυσης της επικείμενης στεγανωτικής στρώσης.
Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των εποξειδικών στρώσεων έχουν ως εξής:
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Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά εποξειδικού υποστρώματος στεγανοποιητικών στρώσεων
Για την εφαρμογή
ασφαλτικών μεμβρανών
1η. στρώση ≥ 400 g/m²
I

II

Πρώτη στρώση

Πρώτη στρώση και
σφραγιστική επάλειψη

επίπαση με περίπου 1 kg/m²
άμμο κοκκομετρίας Α

IV

________________

1η στρώση ≥ 400 g/m²

1η στρώση ≥ 400 g/m²

επίπαση με περίπου 1 kg/m²
άμμο κοκκομετρίας Β

2η στρώση ≥ 300 g/m²

2η στρώση ≥ 300 g/m²
III

Για την εφαρμογή χυτής
πολυουρεθάνης

Επίπαση με άμμο
κοκκομετρίας B

Πρώτη στρώση και
σπατουλάρισμα

Πρώτη στρώση ≥ 400 g/m²
σπατουλάρισμα ≥ 600 g/m² (κοκκομετρία C)
επίπαση με άμμο | 1 kg/m² κοκκομετρίας A

Πρώτη στρώση,
σπατουλάρισμα και
σφραγιστική επάλειψη

Πρώτη στρώση ≥ 400 g/m2
σπατουλάρισμα ≥ 600 g/m² (κοκκομετρία C)
επίπαση με περίπου 1 kg/m² άμμο κοκκομετρίας B
σφραγιστική επάλειψη ≥ 300 g/m²
επίπαση (μόνο σεστεγανοποιήσεις με ρευστά πλαστικά υλικά)
με άμμο κοκκομετρίας B |1 kg/m²

Σχήμα 1 – Κοκκομετρικές καμπύλες Α και Β για την άμμο επίπασης
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Σχήμα 2 – Κοκκομετρική καμπύλη C για τα αδρανή υλικά σπατουλαρίσματος

5.3

Εφαρμογή μεμβράνης από μαλακό PVC (PVC- P)

Το σύστημα στεγάνωσης έχει την ακόλουθη δομή:
α.

Προεπάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε αναλογία 300 g/m2.

β.

Επάλειψη με ασφαλτική κόλλα τουλάχιστον σε αναλογία 2.5 kg/m2 αφού στεγνώσει καλά η
προεπάλειψη.

γ.

Εφαρμογή μεμβράνης από μαλακό PVC (PVC-P) ή από ασφαλτικό αιθυλικό συμπολυμερές (ECB
Ethylene Copolymer Bitumen).

Οι μεμβράνες από μαλακό PVC (PVC-P) θα είναι συμβατές με τα ασφαλτικά υλικά (μέθοδος δοκιμής του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1548) και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός αν προβλέπεται άλλως από την
μελέτη:
Πίνακας 2 – Χαρακτηριστικά μεμβρανών από μαλακό PVC (PVC-P)
Δοκιμή

Απαιτήσεις

Εφελκυστική αντοχή (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 527-1)

>15 Ν/mm2

Επιμήκυνση στην θραύση (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 527-1)

>200%

Αντίσταση στη διάδοση σχισίματος (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 178)

> 80 Ν/mm2

Αναδίπλωση σε χαμηλή θερμοκρασία

Χωρίς ρωγμές στην αναδίπλωση
υπό θερμοκρασία - 20°C

(Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 178)
Αντίσταση σε σχίσιμο υπό πίεση (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
178)

4 bar σε διάρκεια 72 ωρών

Συμπεριφορά μετά από αποθήκευση
θερμοκρασία (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 178)

6 h στους 80°C, χωρίς φουσκάλες

σε

υψηλή

Το πάχος της μεμβράνης θα είναι τουλάχιστον 2 mm.
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Επισημαίνεται ότι στην συνήθη του μορφή το PVC-P δεν είναι συμβατό με την θερμή άσφαλτο.
Εάν η μεμβράνη είναι κατάλληλη για επαφή με το ασφαλτικό σκυρόδεμα (δοκιμή σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1548) δεν απαιτείται προστατευτική στρώση.
Διαφορετικά, θα εφαρμόζεται στρώση αμμασφάλτου ελαχίστου πάχους 2,0 cm, εκτός εάν προβλέπεται η
διάστρωση σκυροδέματος ρύσεων (οπότε δεν απαιτείται προστατευτική στρώση).
Υπό το πεζοδρόμιο δεν απαιτείται προστατευτική στρώση για οποιονδήποτε τύπο μεμβράνης.

5.4

Εφαρμογή στρώσης πολυουρεθάνης

Τα συστήματα στεγανοποίησης με εφαρμογή στεγανωτικής μεμβράνης από πολυουρεθάνη σε υγρή μορφή
(PUR) έχουν την ακόλουθη δομή:
 Σφραγιστική στρώση από εποξειδική ρητίνη.
 Μέσο πρόσφυσης και primer (αν απαιτείται).
 Στεγανωτική στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών.
 Συνδετική στρώση (αν απαιτείται).
 Προστατευτική στρώση (ασφαλτική στρώση ή προστατευτική στρώση σκυροδέματος).
Πίνακας 3 – Προδιαγραφές στρώσης πολυουρεθάνης
Πάχος στρώσης

Το ελάχιστο πάχος θα είναι τουλάχιστον 3 mm, σε καμία θέση να
είναι ≥2 mm και d 6 mm.

Γενική εμφάνιση

Δεν θα εμφανίζει φυσαλίδες, πόρους και κοιλότητες.

Υδατοπερατότητα

Πλήρης στεγανότητα σε εναλλασσόμενη πίεση 0.0 έως
0.5 N/mm2 σε δοκίμια με την εφαρμογή 1000 κύκλων φόρτισης
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13970.

Συμπεριφορά σε υψηλή
θερμοκρασία

Θα παραμείνει σταθερή στους 250°C χωρίς σχηματισμό
κοιλοτήτων.

Απορρόφηση νερού

Να μην υπάρχει δυσμενής επίδραση στην υδατοστεγανότητα, την
γεφύρωση ρωγμών και την εφελκυστική αντοχή πρόσφυσης.

Χημικές ιδιότητες

Σταθερότητα έναντι ασφάλτου, καυσίμων, ελαίων και αλκαλίων.

Περιεκτικότητα σε στερεά

>99%

Επιμήκυνση σε θραύση
κατά ISO 34-1

>300%

Σκληρότητα Shore κατά
DIN 53505

>60

Εφελκυστική αντοχή

>5.0 N/mm2

Θα εφαρμόζεται πολυουρεθάνη (PUR) δύο συστατικών, μεγάλης ελαστικότητας, με χρήση μηχανικών
μέσων. Η διάστρωση θα γίνεται κατά δύο διευθύνσεις.
Η στρώση θα είναι ομοιογενής και δεν θα παρουσιάζει ρηγματώσεις και ασυνέχειες.
Η θερμοκρασία του καταστρώματος της γέφυρας κατά την διάστρωση θα είναι τουλάχιστον 8°C.
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Η στεγανωτική στρώση θα εφαρμόζεται μετά από επαρκή σκλήρυνση του ασταριού και όχι λιγότερο από
30 min.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Το πάχος της στεγανωτικής στρώσης θα ελέγχεται με παχύμετρο κατά την διάρκεια της κατασκευής έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος και να λαμβάνονται άμεσα
τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.
Θα λαμβάνονται δείγματα του στεγανωτικού υλικού επί δισκίων από γυαλί, ΡΕ ή τεφλόν. Μετά από
παρέλευση 7 ημερών θα αποκόπτονται τετραγωνικά δοκίμια πλευράς 50 r 1 mm για τον εργαστηριακό
έλεγχο.
Για επιφάνεια προς στεγανοποίηση έως 250 m2 θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία σειρά δοκιμών και για
κάθε επιπλέον 500 m2 επιφανείας, μία επιπλέον δοκιμή.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
 Αναθυμιάσεις συνθετικών υλικών σε υγρή μορφή
 Χειρισμός εποξειδικών ρητινών
 Χειρισμός θερμών υλικών

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας
 Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με
το ΠΔ 305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία
(ΠΔ 17/96 και ΠΔ 159/99 κλπ) στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία της
παρούσας).
 Συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
 Υποχρεωτική χρησιμοποίηση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
-

Προστατευτική ενδυμασία (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863)

-

Προστασία χεριών και βραχιόνων (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 388)

-

Προστασία κεφαλιού (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397)

-

Προστασία αναπνοής (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ149)

-

Προστασία ματιών και προσώπου (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165)

-

Προστασία ποδιών (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345)
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Κατά την εφαρμογή ρητινών και πολυουρεθανικών υλικών επιβάλλεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού
(γάντια και γυαλιά προστασίας, προστασία της αναπνοής) και η αποφυγή επαφής των υλικών με τα μάτια και
τον βλεννογόνο της μύτης.
Επισημαίνεται ότι πολλά από τα πολυουρεθανικά υλικά σε υγρή μορφή περιέχουν ισοκυάνιο, υλικό τοξικό για
τον άνθρωπο.
Κατά την εφαρμογή των συνθετικών υλικών σε υγρή μορφή θα διασφαλίζεται ότι επί του κατά-στρώματος της
γέφυρας δεν γίνεται χρήση γυμνής φλόγας και συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης.
Τα συνθετικά υλικά σε υγρή μορφή και θερμοκρασίες 40-50°C δημιουργούν αναθυμιάσεις, οι οποίες σε
μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να είναι τοξικές.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα αυτών, καθώς και οι συσκευασίες τους θα
συγκεντρώνονται και θα μεταφέρονται προς απόρριψη ως στερεά απόβλητα σε κατάλληλους χώρους.
Τα άχρηστα υλικά σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται υπό την γέφυρα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Οι εργασίες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) στεγανωθείσας επιφάνειας, ανάλογα με την
εφαρμοζόμενη μέθοδο.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω στεγάνωση των
καταστρωμάτων γεφυρών με χρήση συνθετικών μεμβρανών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

12

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

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009

Βιβλιογραφία

 Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99, ΣΑΥ κλπ.)
 Οδηγία 92/57/EE - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών
Bridge drainage systems

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-08-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0108-00 «Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-08-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00:2009

Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή συστήματος αποχέτευσης γεφυρών. Ειδικότερα στην
εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση στον φορέα γεφυρών των στοιχείων συλλογής και
απαγωγής των ομβρίων του καταστρώματος (στόμια συλλογής και αγωγοί).
Για τη διάταξη των στοιχείων της αποχέτευσης των καταστρωμάτων των γεφυρών (θέσεις και πύκνωση των
στομίων υδροσυλλογής) ισχύουν τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας),
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.
Στις ΟΜΟΕ καθορίζεται επίσης η διάταξη των αγωγών απαγωγής των συλλεγόμενων νερών (στη θέση του
στομίου εκτός του φορέα, κατά μήκος του φορέα της γέφυρας, με ανάρτηση από τον φορέα ή στην
περίπτωση κιβωτιοειδών φορέων στο εσωτερικό της διατομής).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00

Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes - Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες
γαλβανισμένους με ραφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02

Pressurized u-PVC pipe networks for sewage -- Δίκτυα αποχέτευσης από
σωλήνες u-PVC

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-04-00

Ductile iron pipe networks -- Δίκτυα από Σωλήνες Ελατού Χυτοσιδήρου

ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες. Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 10088-1

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels -- Ανοξείδωτοι χάλυβες.
Μέρος 1: Κατάλογος ανοξείδωτων χαλύβων
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ΕΛΟΤ

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά αυτά είναι:
 Στόμια υδροσυλλογής: εργοστασιακής προέλευσης (χαλύβδινα γαλβανισμένα) ή από
αλουμίνιο (χυτό), κατάλληλα για γέφυρες, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του στομίου.
 Σωλήνες:

4.2

-

Από PVC

-

Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες

-

Από ελατό χυτοσίδηρο

-

Από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 1.4404 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10088-1 για τον
εγκιβωτισμό στον φορέα της γέφυρας, τμήμα του αγωγού (όπου προβλέπεται από τη
μελέτη).

Στόμια υδροσυλλογής

Θα είναι εργοστασιακής προέλευσης και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών αναγνωρισμένων
εργαστηρίων.
Οι τυπικές τους διαστάσεις κυμαίνονται από 300 x 100 mm έως 500 x 500 mm, η δε σχάρα τους συνδέεται
με το πλαίσιο με στροφείς (μεντεσέδες) και φέρει στοιχείο ασφάλισης (κλείδωμα) με χωνευτή βίδα τύπου
Alen (κατ’ ελάχιστον).

4.3

Αγωγοί

Για τους αγωγούς ισχύουν οι απαιτήσεις που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

6
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Πίνακας 1 – Απαιτήσεις αγωγών

4.4

Σωλήνες από υλικό PVC

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0602-02

Γαλβανισμένοι
σιδηροσωλήνες

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-0105-00

Σωλήνες από ελατό
χυτοσίδηρο

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0604-00

Ειδικά τεμάχια σωλήνων

Πρόκειται για τις γωνίες (“L”) και τα “T” που χρησιμοποιούνται για την
συνδεσμολογία και ως αναμονές εισπίεσης νερού για την έκπλυση
και καθαρισμό των αγωγών. Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από υλικό,
αντίστοιχο με εκείνο των σωληνώσεων.

Ελαστικοί σύνδεσμοι

Θα είναι από ελαστομερές υλικό με σπειροειδή οπλισμό.
Εφαρμόζονται στις θέσεις των αρμών διαστολής των γεφυρών για
την
εξασφάλιση
στεγανότητας
του
δικτύου
κατά
τις
συστολοδιαστολές του φορέα (περιπτώσεις αμφιερείστων φορέων
καταστρώματος, και θέσεις ακροβάθρων) μεταξύ των δυο
συνδεόμενων σωλήνων. Στην περίπτωση σύνδεσης κατακόρυφων
σωληνώσεων (π.χ. μετάβαση από σωλήνα στηριζόμενο στο φορέα
σε σωλήνα στηριζόμενο σε βάθρο που φέρει εφέδρανο), οι ελαστικοί
σύνδεσμοι μπορεί να υποκαθίστανται από ειδικές διατάξεις χοάνης
από χαλυβδόφυλλα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10027-1,
γαλβανισμένα εν θερμώ (hot dip galvanized) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461

Στοιχεία στήριξης αγωγών

Θα είναι εργοστασιακής προέλευσης διατάξεις με τους απαιτούμενους κοχλίες, περικόχλια, κολάρα, πλάκες
αγκύρωσης σκυροδέματος της γέφυρας κλπ. Όλα τα υλικά των συνδέσμων θα είναι γαλβανισμένα ή
ανοξείδωτα.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Η πυκνότητα τοποθέτησης των στομίων υδροσυλλογής και η διάταξη των σωλήνων καθορίζεται από την
Μελέτη. Τυπικά τα στόμια υδροσυλλογής τοποθετούνται σε απόσταση 2-3 m ανάντη (κατά την έννοια της
κατά μήκος κλίσης) των αρμών του καταστρώματος.

5.2
5.2.1

Τοποθέτηση
Στόμια υδροσυλλογής

Τοποθετούνται επί του φορέα με τη μεγάλη διάσταση τους κατά μήκος του άξονα της γέφυρας και με την
άνω επιφάνεια της σχάρας στη στάθμη της επιφανείας κυλίσεως.
Στη θέση τοποθέτησης τους διακόπτεται το σύστημα μεμβρανών υδρομόνωσης του καταστρώματος της
γέφυρας και εφαρμόζονται ειδικά μέτρα σφράγισης γύρω από τα εξωτερικά τοιχώματα του στομίου σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στομίου.

7
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Εφιστάται η προσοχή στην διάταξη της σχάρας: η σχάρα πρέπει να στρέφεται αντίθετα προς την κατεύθυνση
της κυκλοφορίας.
5.2.2

Αγωγοί

Τοποθετούνται στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης και στηρίζονται με τις ειδικές διατάξεις που
προαναφέρθηκαν, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.
Η σύνδεση των αγωγών γίνεται με ελαστικούς συνδέσμους ή διατάξεις τύπου χοάνης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.4 της παρούσας.
Η πύκνωση των στηρίξεων καθορίζεται και από τις οδηγίες του κατασκευαστή των συστημάτων στήριξης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Στόμια υδροσυλλογής
 Έλεγχος των διαστάσεων των σχαρών των στομίων για την επιβεβαίωση ότι είναι αυτές που
προβλέπονται από την μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και διαπίστωση εάν η απορροφητικότητα
τους, (σύμφωνα με βεβαίωση του κατασκευαστή τους), καλύπτει τις απαιτήσεις της μελέτης
αποχέτευσης.
 Έλεγχος της ακριβούς υψομετρικής διάταξης του στομίου. Στόμια με υψομετρικές διαφορές
μεγαλύτερες των +/- 2,0 cm από την τελική στάθμη του καταστρώματος θα αποξηλώνονται και
θα επανατοποθετούνται.
 Έλεγχος των θέσεων τοποθέτησης (πύκνωση) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της
φοράς ανοίγματος της σχάρας εν σχέση με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας επί του
καταστρώματος.


Έλεγχος των συνδέσεων στομίου – αγωγού απαγωγής για την διαπίστευση τυχόν εμφανών
προβλημάτων στεγανότητας.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

6.2

Αγωγοί
 Έλεγχος συμμόρφωσης του τύπου και της διατομής των τοποθετηθέντων σωλήνων με τις
απαιτήσεις της μελέτης
 Έλεγχος συνδέσμων από ελαστομερές υλικό με σπειροειδή οπλισμό σε κάθε περίπτωση. Κατ΄
εξαίρεση επιτρέπεται η εφαρμογή διατάξεων τύπου χοάνης μόνο σε κατακόρυφες σωληνώσεις.
 Έλεγχος ότι όλες οι διατάξεις στήριξης των σωλήνων στα στοιχεία της γέφυρας είναι από
γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

8
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

7

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00:2009

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή συστήματος
αποχέτευσης γεφυρών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Τα στόμια υδροσυλλογής, τα οποία επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρους πλήρως
εγκατεστημένου και συνδεδεμένου στομίου.

x

Οι σωλήνες, οι οποίοι επιμετρώνται ανά μέτρο μήκους (μμ), ανά είδος, μέγεθος και τύπο σωλήνα.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

9
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ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
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ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Αποχέτευση-Στράγγιση, Υδραυλικά Έργα Οδών
του ΥΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα «ΟΔΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»
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2009-12-23

ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων
Fixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and walls

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-09-02:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0109-02 «Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού
επί γεφυρών ή τοίχων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-01-09-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί
γεφυρών ή τοίχων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων έδρασης/στήριξης μεταλλικών
στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί τεχνικών έργων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-01-00

Road guard rails -- Στηθαία ασφαλείας οδών

ΕΛΟΤ EN 1317-1

Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test
methods -- Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 1: Ορολογία και γενικά
κριτήρια για μεθόδους δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 4032

Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B -- Εξαγωνικά περικόχλια,
τυπος 1. Κατηγορίες προϊόντος Α και Β

ΕΛΟΤ EN ISO 7089

Plain washers - Normal series - Product grade A -- Επίπεδες ροδέλες Κανονική σειρά - Κατηγορία προϊόντος Α

ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες. Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 14640

Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper
and copper alloys - Classification -- Αναλώσιμα συγκολλήσεων. Συμπαγή
σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση τήξεως χαλκού και κραμάτων αυτού.
Κατηγοριοποίηση

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων
δοκιμών και διακριβώσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4034

Hexagon nuts - Product grade C -- Εξάγωνα περικόχλια – Κατηγορία
προϊόντος C

5
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Κράνη
προστασίας

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

4.1.1

Διατάξεις στήριξης μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας

Για την στήριξη των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων σε Τεχνικά Έργα θα χρησιμοποιούνται
κατάλληλες διατάξεις εργοστασιακής κατασκευής (βλέπε Σχήμα 1), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Δυνατότητα ανάληψης του προβλεπόμενου φορτίου πρόσκρουσης, η οποία θα αποδεικνύεται
με πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου για το σύνολο στηθαίου-αγκύρωσης, για
επίπεδο συγκράτησης H2 ή H3 ή Η4 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-1, σύμφωνα με την
μελέτη ασφάλισης της οδού (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-01-00).
 Δυνατότητα οριζόντιας ρύθμισης κατά την κοχλίωση (οι διατάξεις θα φέρουν ελλειπτικές οπές
διέλευσης κοχλίων).
 Δυνατότητα υψομετρικής ρύθμισης (κατακορύφωσης των στηθαίων) με την παρεμβολή π.χ.
πλάκας ΝΕΟPRENE.
 Εφαρμογή εργοστασιακής αντιδιαβρωτικής προστασίας σε όλα τα μεταλλικά μέρη των
διατάξεων στερέωσης.
 Τυποποίηση και ακρίβεια των διαστάσεων, (διάταξη οπών κοχλίωσης) για την αποφυγή
προβλημάτων συναρμογής των στηθαίων.

6
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Ƨ

Ƨ

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
(ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Τομή Β-Β

Όψη

ƪǍĮǄǔǌǈǉƾ ȺİǏǈǉǗǒǊǈĮ

ƨ

ƨ
7
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

Τομή Α-Α

©

ΕΛΟΤ

Λεπτομέρεια “X” κοχλία χωνευτής κεφαλής
ƨ

ƨ

Τομή Β-Β (Στηθαίο με χειρολισθήρα)

Όψη (Στηθαίο με χειρολισθήρα)

Σχήμα 1 – Ενδεικτική διάταξη στήριξης ορθοστατών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
4.1.2

Διατάξεις στήριξης ιστών οδοφωτισμού

Όταν το πλάτος του πεζοδρομίου επί γεφυρών ή σε θέσεις τοίχων είναι περιορισμένο και δεν υπάρχει χώρος
για την τοποθέτηση του ιστού οδοφωτισμού πίσω από το στηθαίο ασφαλείας, θα εφαρμόζονται διατάξεις
έδρασης του επόμενου Σχήματος 2, εάν δεν προβλέπονται άλλες από την μελέτη του έργου.
Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένες μεταλλικές υποδοχές, εργοστασιακής κατασκευής οι οποίες
αγκυρώνονται επί στοιχείων του φορέα ή επί του τοίχου. Οι υποδοχές αυτές επιτρέπουν την ασφαλή
στερέωση του ιστού μέσω κοχλιώσεων και την αφαίρεση αυτού χωρίς βλάβη ούτε του ιδίου ούτε της
υποδοχής.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

Τομή Α-Α

Όψη

Τομή Γ-Γ

Στήριξη σε στηθαίο ασφαλείας

Σχήμα 2 – Τυπική διάταξη στήριξης για ιστό ύψους Η d 8,00 m

4.2

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Τα στοιχεία στήριξης/στερέωσης περιλαμβάνουν τα εξής επί μέρους υλικά:

9
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4.2.1

©

ΕΛΟΤ

Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας
 Κοχλίες χωνευτής κεφαλής με εξαγωνικά περικόχλια κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 4032 και
ISO 4034-Μ12-πολυαμίδης και ροδέλες 13 ΕΛΟΤ EN ISO 7089.
 Κοχλίες με εξαγωνικά περικόχλια κατά το Πρότυπο EN ISO 4032 και ροδέλες Ø50 x 18 x 4.
 Χαλύβδινα ελάσματα πάχους 10 και 20 mm.
 Κλωβούς αγκύρωσης η χαλύβδινα ελάσματα ακαμψίας για την περίπτωση τοποθέτησης των σε
χαλύβδινους φορείς.

4.2.2

Ιστοί οδοφωτισμού
 Μεταλλικό σωλήνα υποδοχής ιστού.
 Πλάκα αγκύρωσης πάχους 10 mm.
 Πλάκα (κατακόρυφη) στήριξης του σωλήνα πάχους 15 mm.
 Αγκύρια σχήματος U.
 Ρυθμιστικούς κοχλίες σύσφιγξης ιστού επί του σωλήνα.
 Χαλύβδινες λάμες συγκολλημένες στο σωλήνα και την κατακόρυφη πλάκα.
 Χαλύβδινη λάμα συγκολλημένη στην διάμετρο του κάτω άκρου σωλήνα διαστάσεων 40 x 8 mm
υποδοχής και έδρασης του ιστού.

4.3
4.3.1

Αποδεκτά υλικά
Γενικά

Τα επιμέρους στοιχεία των στηριγμάτων θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S235J ή ανώτερης κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10027-1, γαλβανισμένα εν θερμώ μετά το πέρας της επεξεργασίας κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Οι συγκολλήσεις θα έχουν γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου DIN EN 14640.
4.3.2

Για τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας

Οι διατάξεις στερέωσης θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια πιστοποιημένης διάταξης
στηθαίου, για το επίπεδο συγκράτησης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-1 το οποίο καθορίζεται από την
μελέτη. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι διαστάσεις, τα πάχη και οι συγκολλήσεις όλων των μερών της
κατασκευής.
4.3.3

Για τους ιστούς οδοφωτισμού

Το μήκος, η διάμετρος, και το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα, οι διαστάσεις και το πάχος της πλάκας
αγκύρωσης, τα αγκύρια σχήματος U, οι κοχλίες σύσφιξης, οι διαστάσεις των ελασμάτων στήριξης, θα είναι
σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής (με βάση τα φορτία που μεταφέρει ο ιστός).
Για ιστούς ύψους Η 8,00 m οι τυπικές διαστάσεις και ποιότητες υλικών έχουν ως εξής:
 Σωλήνας άνευ ραφής, κατηγορίας χάλυβα S235J κατά ΕΛΟΤ EN 10027-1, μήκους t 350 mm,
εξωτερικής διαμέτρου 193,7 mm, πάχους τοιχώματος d=5,6 mm
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 Κοχλίες σύσφιγξης τύπου Μ12
 Πλάκα αγκύρωσης από χαλύβδινο έλασμα διαστάσεων τουλάχιστον 260 x 350 x 10 mm
 Πλάκα (κατακόρυφη) στήριξης του σωλήνα διαστάσεων 260 x 350 x 15 mm
 Έλασμα συγκολλημένο επί και κατά τη διάμετρο του σωλήνα διαστάσεων 40 x 8 mm
 Αγκύρια μορφής U
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461, με ελάχιστο πάχος
γαλβανίσματος 70 μm.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Στήριξη μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας

Η στήριξη των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης του τεχνικού έργου, ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η εργασία θεωρείται ότι έχει περαιωθεί μόνο
αφού διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η ορθή διάταξη των στηριγμάτων.
Οι οπές διέλευσης των κοχλιών στην πλάκα έδρασης θα πληρούνται μετά την τελική σύσφιγξη εργασίας με
ασφαλτικό υλικό για να αποτρέπεται η παρακράτηση νερού.
Η εργασία θα εκτελείται με πλήρη εφαρμογή των οδηγιών του προμηθευτή του πιστοποιημένου κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-1 στηθαίου ασφαλείας.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις του κλωβού αγκύρωσης.
Η σύσφιγξη των κοχλιών θα γίνεται υποχρεωτικά με δυναμομετρικό εργαλείο.

5.2

Ιστοί οδοφωτισμού

Η διάταξη στήριξης διαμορφώνεται με μεταλλικό σωλήνα που αγκυρώνεται επί του φορέα του τεχνικού έργου
(βλέπε Σχήμα 2). Ο μεταλλικός σωλήνας συνδέεται με την πλάκα έδρασης με δύο λάμες συγκολλημένες
κατά γενέτειρα στο εξωτερικό του σωλήνα και στην λάμα. Οι δύο λάμες καλύπτονται με οριζόντιο έλασμα
συγκολλημένο στην άνω απόληξή τους (καπάκι), το οποίο θα φέρει οπή αερισμού.
Η πλάκα αγκύρωσης πακτώνεται στην παρειά του φορέα (πεζοδρόμιο ή στηθαίο NJ) μαζί με τα δύο αγκύρια
σχήματος U (συνολικά 4 σημεία αγκύρωσης).
Ο ιστός τοποθετείται μέσα στο σωλήνα και ρυθμίζεται η κατακορυφότητά του, με δύο τριάδες κοχλιών
διατεταγμένες κατά οριζόντιο επίπεδο (30 και 70 mm από το άνω και κάτω άκρο του σωλήνα αντίστοιχα).
Κατά την κατακόρυφη έννοια οι κοχλίες διατάσσονται ανά δύο σε κατακόρυφα επίπεδα που τέμνονται μεταξύ
τους στον άξονα του σωλήνα υπό γωνίες 120°.
Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σωλήνα και κατά τη διάμετρο συγκολλείται λάμα διαστάσεων 40 x 8 mm για
την έδραση του ιστού.
Η σύσφιγξη των κοχλιών θα γίνεται υποχρεωτικά με δυναμομετρικό εργαλείο.
Τα ενσωματούμενα εντός του σκυροδέματος αγκύρια σχήματος U θα διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται ελάχιστη επικάλυψή τους 7 cm.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την συμπύκνωση του σκυροδέματος στις θέσεις των αγκυρίων.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης των στηριγμάτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών για τις συγκολλήσεις και το γαλβάνισμα των μεταλλικών
εξαρτημάτων. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένο εργαστήριο
(διαπιστευμένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025).
 Δειγματοληπτικός έλεγχος σύσφιγξης των κοχλιών με δυναμομετρικό εργαλείο.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/EE (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία ( ΠΔ 17/96 και ΠΔ
159/99 κλπ) στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
σωληνουργικές/ ηλεκτρολογικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388.
 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397.
 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345.
 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω προμήθεια και
τοποθέτηση στοιχείων έδρασης/ στήριξης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί
τεχνικών έργων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η αγκύρωση των στηθαίων τεχνικών έργων εκτός από την περίπτωση του στηθαίου ΣΤΕ.1 (το οποίο
επιμετράται ιδιαιτέρως).

x

Η αγκύρωση των ιστών φωτισμού γεφυρών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

32608
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02:2009

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

13
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Βιβλιογραφία

 Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159.99 κλπ.
 Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents
and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με
σκυρόδεμα
Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 150105-02-01-00 «Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή ή
επανακατασκευή (επαναφορά) κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδορείθρων και τάφρων αποχέτευσης ομβρίων
από άοπλο σκυρόδεμα.
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Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕN 1342

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods -Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1340

Concrete kerb units - Requirements and test methods. Κράσπεδα από
σκυρόδεμα. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 13369

Common rules for precast concrete products -- Κοινοί κανόνες για τα
προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 1343

Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods - Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part1 : Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas --Πλακοστρώσεις –
Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων & πλατειών
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and

transport

--

Παραγωγή

και

μεταφορά

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
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3.1 Aνοικτά ρείθρα: είναι οι αβαθείς τάφροι, βατές (κλίση max υ:β=1:6) από οχήματα στην επιφάνεια
που αποτελεί συνέχεια του οδοστρώματος. Είναι ανοικτοί αγωγοί περιορισμένης παροχετευτικής ικανότητας
που διατάσσονται κατά μήκος των άκρων του οδοστρώματος. Ανάλογα με τη διατομή τους διακρίνονται σε
τριγωνικά, τραπεζοειδή ή κοίλα ρείθρα. Στα ρείθρα καταλήγουν οι απορροές των επιφανειών του
οδοστρώματος και των τεχνητών πρανών, και οδηγούνται, κατά κανόνα, σε φρεάτια υδροσυλλογής ή έργα
εξόδου.
3.2 Κρασπεδόρειθρα: είναι οι κατασκευές που αποτελούνται από μία ορθογωνική διατομή που
λειτουργεί σαν στερεό εγκιβωτισμού του οδοστρώματος και σαν ρείθρο στην πάνω επιφάνειά του και από
ένα υπερβατό ή μη κράσπεδο με κατακόρυφη ή επικλινή παρειά . Στα κρασπεδόρειθρα καταλήγει η
απορροή των ομβρίων από την επιφάνεια των πεζοδρομίων και των οδοστρωμάτων (ανάλογα με την
επίκλιση της οδού).
3.3 Τάφροι : είναι οι ανοικτοί (επενδεδυμένοι ή ανεπένδυτοι) αγωγοί, μη βατοί από όχημα, που
διαμορφώνονται συνήθως κατά μήκος υπεραστικών οδών. Ανάλογα με την διατομή τους διακρίνονται σε
τριγωνικές, τραπεζοειδείς, ορθογωνικές ή κοίλες και διαθέτουν μεγαλύτερη παροχετευτικότητα συγκριτικά με
εκείνη των ρείθρων. Στις τάφρους καταλήγουν οι απορροές των εσωτερικών λεκανών της οδού (επιφάνειες
οδοστρώματος και τεχνιτών πρανών) καθώς και εκείνες των φυσικών κλιτύων.
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Ενσωματούμενα υλικά
α. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά :
x Τα Ρείθρα θα κατασκευάζονται: από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας
C16/20 ή λίθοι επί στρώσης σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.
x Τα Κρασπεδόρειθρα θα κατασκευάζονται ως εξής: το ρείθρο τους από έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C16/20, ενώ το κράσπεδό τους, από προκατασκευασμένα
στοιχεία σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας C16/20 ή φυσικοί λίθοι. Για την έδραση τόσο του
ρείθρου όσο και του κρασπέδου, θα χρησιμοποιείται σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, ως
στρώση έδρασης.
x Οι Τάφροι θα κατασκευάζονται: από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας
C20/25.
β. Τα σκυροδέματα όλων των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
Επιπλέον θα πρέπει να είναι χαμηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντοχής σε παγετό κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
γ. Στην περίπτωση όπου η μελέτη προβλέπει λιθόστρωτα ρείθρα (π.χ. όταν υφίστανται ιδιαίτερες
αισθητικές απαιτήσεις), οι χρησιμοποιούμενοι λίθοι πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγμένοι
ρωγμών, να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 cm, να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες και να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1342.
δ. Το κράσπεδο μπορεί να είναι είτε από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας
τουλάχιστον C16/20 κατά το Πρότυππο ΕΛΟΤ EN 1340.
ε. Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13369.
στ. Τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1343
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009

Μέθοδοι κατασκευής

5.1 Γενικά
Τα επί τόπου σκυροδετούμενα έργα θα κατασκευάζονται είτε με χρήση λυόμενων τύπων είτε με
αυτοκινούμενο μηχάνημα με ολισθαίνοντα σιδηρότυπο (slip form pαver). Σύνδεση των τύπων δια μέσου του
σώματος του σκυροδέματος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται με λάδι που δεν αποχρωματίζει και
δεν κηλιδώνει το σκυρόδεμα.
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιμης ξήρανσης του σκυροδέματος κατά την κατασκευή, η
επιφάνεια του σκυροδέματος θα ψεκάζεται με υγρό που δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη (curing
compound) ή θα λαμβάνονται άλλα κατάλληλα προς επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρα.
Τα προκατασκευασμένα τεμάχια και οι φυσικοί λίθοι θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα παραγωγής
στη θέση του έργου, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών θα γίνεται με
περονοφόρα οχήματα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.

5.2 Επί τόπου σκυροδέτηση
Στην περίπτωση κατασκευής με χρήση λυόμενων τύπων, αυτοί θα είναι υποχρεωτικώς μεταλλικοί ώστε να
παράγεται λείο επιφανειακό τελείωμα.. Σε οριζοντιογραφικές καμπύλες ακτίνας μικρότερης των 30 m, θα
χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι τύποι.
Για την απόδειξη της ικανότητας κατασκευής ρείθρων, κρασπεδορείθρων και τάφρων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας θα κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 5,0 m.
Η κατασκευή δεν θα συνεχίζεται πριν από την έγκριση του 5μετρου δοκιμαστικού τμήματος.
Ανά 3,0 m θα κατασκευάζονται αρμοί ελεγχόμενης ρηγμάτωσης σε βάθος ίσο με το 1/3 του πάχους του
σκυροδέματος και πλάτους 3 mm. Όταν το ρείθρο, το κρασπεδόρειθρο ή η τάφρος κατασκευάζονται κατά
μήκος οδοστρώματος από σκυρόδεμα, οι κατασκευαστικοί αρμοί των δυο κατασκευών θα πρέπει να
συμπίπτουν.
Αρμοί διαστολής θα μορφώνονται κάθε 20 m και θα έχουν πλάτος 2 cm. Αυτοί θα σφραγίζονται με ασφαλτική
μαστίχη ή άλλο ελαστομερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν το ρείθρο, το κρασπεδόρειθρο ή
η τάφρος κατασκευάζονται κατά μήκος οδοστρώματος από σκυρόδεμα, οι αρμοί διαστολής των δυο
κατασκευών θα πρέπει να συμπίπτουν.

5.3 Σκυροδέτηση με ολισθαίνοντα σιδηρότυπο
Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης
οριζοντιογραφικής και μηκοτομικής προσαρμογής του μεταλλότυπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
χάραξης.
Τα τμήματα των κατασκευών που παρουσιάζουν βυθίσεις (πλαστικές παραμορφώσεις) μεγαλύτερες από
5 mm, ή τυχόν ελαττωματικά ή κατεστραμμένα τμήματα, θα καθαιρούνται και θα επανακατασκευάζονται. Δεν
επιτρέπεται η χειρωνακτική αποκατάσταση των βυθίσεων των παραμορφώσεων ή άλλων ελαττωμάτων.
Οι αρμοί ελεγχόμενης ρηγμάτωσης (ψευδαρμοί) και οι αρμοί διαστολής θα διαμορφώνονται αφού το
σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί αρκετά.

5.4 Ρείθρα
Τα ρείθρα ανοικτού τύπου θα κατασκευάζονται από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον
C16/20, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη.
Γενικώς η κλίση του πυθμένα των ανοικτών ρείθρων είναι ίση με την κατά μήκος κλίση του προσκείμενου
άκρου της προς αποχέτευση επιφάνειας (οδοστρώματος, πεζόδρομου κτλ.). Για την εξασφάλιση
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αποτελεσματικής ροής εντός του ρείθρου με πυθμένα από σκυρόδεμα, η κατά μήκος κλίση θα είναι
μεγαλύτερη από 0,5%, ενώ στην περίπτωση ρείθρου με λιθόστρωτο πυθμένα η κατά μήκος κλίση θα είναι
τουλάχιστον 1%.
Η άνω επιφάνεια του ρείθρου όπου εφάπτεται με την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται πάντοτε στην ίδια
στάθμη με αυτήν.
Η διατομή των ρείθρων ανοικτού τύπου διαμορφώνεται από στρώση σκυροδέματος ελάχιστου πάχους
20 cm, η οποία εδράζεται επί στρώσης οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους 10 cm, σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00. Τα ρείθρα που δέχονται φορτία από κυκλοφορία οχημάτων,
κατασκευάζονται υποχρεωτικά από οπλισμένο με δομικό πλέγμα σκυρόδεμα.
Για την τοποθέτηση των φυσικών λίθων στα λιθόστρωτα ρείθρα, ακολουθούνται οι αρχές τις μεθόδου
«κολυμβητής» τοποθέτησης που περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-02-02-00. Τότε όμως η πλήρωση των αρμών γίνεται υποχρεωτικά από τσιμεντοκονίαμα
περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m³ ξηράς άμμου.
Σε ειδικές περιπτώσεις
όπου κατασκευάζονται λιθόστρωτα ρείθρα από φυσικούς λίθους, αυτοί
τοποθετούνται επί τσιμεντοκονιάματος περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m³ ξηράς άμμου, το οποίο
διαστρώνεται επί τόπου του έργου.

5.5 Κρασπεδόρειθρα
Το κράσπεδο και το ρείθρο που αποτελούν το κρασπεδόρειθρο, θα θεμελιώνονται επί στρώσης έδρασης
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 15 cm. Η στρώση αυτή θα κατασκευάζεται
επί στρώσης οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους 10 cm, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-0303-00.
Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται με εφ’ άπαξ διάστρωση σκυροδέματος διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη,
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20.
Η εξωτερική ακμή του ρείθρου ακολουθεί την στάθμη της επιφάνειας κύλισης, η δε εγκάρσια κλίση του
ρείθρου (προς το κράσπεδο) είναι κατά κανόνα 8% ώστε να διαμορφώνεται ρείθρο τριγωνικής διατομής
ανεξάρτητα της επίκλισης του οδοστρώματος.
Η προς το πεζοδρόμιο παρειά του κρασπέδου θα στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του με στερεό
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 τραπεζοειδούς διατομής, το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση 15 cm και
στέψη 8 cm κατ’ ελάχιστον. Οι διαστάσεις του κρασπέδου καθορίζονται από την μελέτη.
Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους θα καθαρίζονται και θα
διαβρέχονται πριν από την τοποθέτηση τους και θα συγκολλούνται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα
περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m3 ξηράς άμμου ελαχίστου πάχους 2 cm επί του σκυροδέματος
εξομάλυνσης. Η αρμολόγηση θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα του ιδίου τύπου.
Εγκατεστημένα πρόχυτα κράσπεδα ή κράσπεδα από φυσικούς λίθους που πρόκειται να
επανατοποθετηθούν, θα αφαιρούνται χωρίς να υφίστανται φθορές, θα καθαρίζονται και θα φυλάσσονται. Εφ΄
όσον κατά την τοποθέτηση τους κριθεί αναγκαίο, μπορεί να τεμαχίζονται ή να προσαρμόζονται ανάλογα. Τα
κατεστραμμένα ή φθαρμένα κράσπεδα θα αντικαθίστανται.
Ειδικά στα σημεία πρόσβασης σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ), θα χρησιμοποιούνται υπερβατά τεμάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε κρασπέδων από
φυσικούς λίθους.
Η διαμόρφωση του κρασπεδορείθρου και του πεζοδρομίου στα σημεία που προβλέπεται διάβαση ΑΜΕΑ,
πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των ισχυουσών Οδηγιών του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία).
Διαμόρφωση καμπυλών με τοποθέτηση ευθύγραμμων τεμαχίων κρασπέδων, θα επιτρέπεται μόνον όταν το
μήκος των τεμαχίων που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τέτοιο ώστε, η προκύπτουσα τεθλασμένη σε κανένα
σημείο της να μην αποκλίνει της θεωρητικής καμπύλης περισσότερο από 3 cm.
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5.6 Τάφροι
Όταν για την κατασκευή του κρασπεδορείθρου χρησιμοποιείται η μέθοδος ολισθαίνοντα σιδηροτύπου
επιτρέπεται η ταυτόχρονη ενιαία κατασκευή κρασπεδορείθρου και στρώσης έδρασης, υπό την προϋπόθεση
ότι το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C16/20 (για την επιμέτρηση όμως της στρώσης έδρασης θα
λαμβάνεται ως σκυρόδεμα C12/15).
Η διατομή και διαστάσεις της τάφρου θα καθορίζονται από την μελέτη. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας
τουλάχιστον C20/25 και ελάχιστου πάχους 12 cm.
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Έλεγχοι - δοκιμές
x Έλεγχος των σκυροδεμάτων όλων των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.
x Έλεγχος της υδατοπερατότητας και της αντοχής σε παγετό των σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
x Έλεγχος των προκατασκευασμένων κρασπέδων σκυροδέματος, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13369.
x Έλεγχος των κρασπέδων από φυσικούς λίθους, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1343.
x Οπτικός έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων και των φυσικών λίθων για τυχόν φθορές
(ρηγματώσεις, σπασίματα κλπ.) που έχουν προκληθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά,
ή την τοποθέτησή τους. Στην περίπτωση που τα προκατασκευασμένα στοιχεία και οι φυσικοί
λίθοι παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία, η οποία θα απορρίπτει ή θα
αποδέχεται εγγράφως την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
x Έλεγχος των διαστάσεων και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων λίθων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1342.
x Έλεγχος για την επιβεβαίωση ότι οι θέσεις εφαρμογής και οι διατομές των ρείθρων, των
κρασπεδορείθρων και των τάφρων είναι σύμφωνες με τη μελέτη.
x Έλεγχος της ομαλότητας της άνω επιφάνειας και της όψης των κρασπέδων και των ρείθρων με
τη χρήση 3μετρου ευθύγραμμου πήχη. Κατά την τοποθέτηση του πήχη επί των επιφανειών δεν
πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από 5 mm, εξαιρουμένων των περιοχών που
βρίσκονται σε καμπύλη επί κατακόρυφης χάραξης.
x Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας της κατασκευής των ρείθρων, των κρασπεδορείθρων και
των τάφρων σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:
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Πίνακας 1 - Γεωμετρική ακρίβεια της κατασκευής ρείθρων, καρασπεδορείθρων και τάφρων
Οριζόντια χάραξη. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τμήμα μήκους 6 m

15 mm

Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από μια γραμμή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθμη
οδοστρώματος ανά τμήμα μήκους 6 m

15 mm

Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη μεταξύ των διαδοχικών κατασκευών

5 mm

7 Τρόπος επιμέτρησης
Τα τοποθετούμενα προκατασκευασμένα κράσπεδα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m). Στην εργασία
περιλαμβάνεται το σκυρόδεμα στήριξης επί του στερεού έδρασης του κτασπεδορείθρου.
Οι εργασίες κατασκευής ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων και στερεών έδρασης κρασπεδορείθρων θα
επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα [m3] σκυροδέματος, ανά κατηγορία ποιότητος. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση των απαιτουμένων ξυλοτύπων ή μεταλλοτύπων (περιλαμβάνονται ανηγμένοι στις αντίστοιχες
επιμετρούμενες μονάδες του σκυροδέματος.
Οι τυποποιημένες επενδεδυμένες τάφροι εδράζονται επί στρώσεως υπόβασης οδοστρωσίας. Κατά συνέπεια
δεν επιμετράται η διαμόρφωση ορύγματος τάφρου.
Για τα λιθόστρωτα ρείθρα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
προκατασκευασμένων κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων και στερεών έδρασης κρασπεδορείθρων.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Η προμήθεια και μεταφορά στην θέση ενσωμάτωσης όλων των υλικών και στοιχείων,
προκατασκευασμένων, φυσικών ή λατομικής προέλευσης.

x

Η δαπάνη αντικατάστασης όσων στοιχείων εμφανίζουν φθορές και δεν γίνονται αποδεκτά από την
Επίβλεψη προς ενσωμάτωση στο έργο.

x

Η κάθε είδους εργασία για την κατασκευή ρείθρων, κρασπεδορείθρων, τάφρων και στρώσεων
έδρασης κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα, την εφαρμογή τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης και
αρμολόγησης καθώς και την μόρφωση των αρμών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009

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

Η κατασκευή της στρώσης οδοστρωσίας επί της οποίας εδράζονται οι ως άνω κατασκευές (κράσπεδα,
ρείθρα, κρασπεδόρειθρα και τάφροι από άοπλο σκυρόδεμα), επιμετράται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με την οικεία
Προδιαγραφή.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-0200 «Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-02-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-02-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην επίστρωση δαπέδων
εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339

Concrete paving flags - Requirements and test methods – Πλάκες
πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 13369

Common rules for precast concrete products
προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 1338

Concrete paving blocks - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1344

Clay pavers - Requirements and test methods -- Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 1341

Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods -- Πλάκες
από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1342

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods -Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής

--

Κοινοί

κανόνες

για

τα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Concrete production and transport -- Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General excavations. Road and hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Road pavement layers with unbound aggregates -- Στρώσεις οδοστρώματος
από ασύνδετα αδρανή υλικά

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
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3.1 Τσιμεντόπλακες
Οι τσιμεντόπλακες είναι τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (50 x 50 cm) σε λευκό
χρώμα ή τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και
χρώματα ή βοτσαλόπλακες. Εκτός των προαναφερομένων διαστάσεων, προκατασκευασμένες πλάκες
διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 x 30 cm και 40 x 40 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5
έως 5 cm.

3.2 Τεχνικοί Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και
διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), και μεγάλης ποικιλίας χρωμάτων.
Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο
υλικό επίστρωσης δαπέδων επί των οποίων κυκλοφορούν οχήματα, ακόμη και βαρέα (π.χ. σταθμοί
λεωφορείων, χώροι φορτοεκφορτώσεων, χώροι στάθμευσης).
Στο εμπόριο διατίθενται κυβόλιθοι διαφόρων τύπων (ως προς την αντοχή σε θλίψη, την τραχύτητα της
επιφάνειας κτλ).
Οι συνηθέστεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι:
x Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος:
Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς ή σε μορφή «ψαροκόκαλου».
x Κυβόλιθοι κάτοψης μη κανονικού (π.χ. καμπύλου) σχήματος:
Το σχήμα της κάτοψής τους είναι διαμορφωμένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να συναρμόζει το
στοιχείο με το άλλο.

ένα

3.3 Κεραμικά Πλακίδια , Πλίνθοι και Κυβόλιθοι
Είναι προκατασκευασμένα στοιχεία από κεραμικό υλικό (klinker) που χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν
ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χημικές δράσεις, παγετό κτλ..

3.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι
Οι φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, σχιστόλιθο,
γρανίτη κτλ.), χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης
δαπέδων εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό χαρακτήρα.

4

Eνσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
α. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
β. Για τις ως άνω κατασκευές απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Αδρανή υλικά για την κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης.
x Άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή της πλάκας δαπέδου και του περιμετρικού
στερεού εγκιβωτισμού της άμμου, σε περίπτωση τοποθέτησης «εν ξηρώ» των στοιχείων
επίστρωσης.
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x Υλικά για την επίστρωση των δαπέδων εξωτερικών χώρων που μπορεί να είναι: είτε
τσιμεντόπλακες είτε τεχνικοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα είτε κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι και
κυβόλιθοι είτε φυσικές πλάκες και κυβόλιθοι.
x Άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης.

4.2

Απαιτήσεις

4.2.1 Σκυρόδεμα
Το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο, θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των
Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00. Η κατηγορία του
σκυροδέματος θα καθορίζεται στη μελέτη.
4.2.2 Άμμος
Η άμμος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης, θα πρέπει να είναι μέσης κοκκομετρικής
διαβάθμισης.
4.2.3 Τσιμεντόπλακες
Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και
γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια
που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην
υδατοαπορροφητικότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13369.
4.2.4 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεμα
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη
φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338. Ιδιαιτέρως
ενδιαφέρει η συμμόρφωση των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων,
αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369.
4.2.5 Κεραμικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι
Τα στοιχεία από κεραμικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη φύση
της κυκλοφορίας, θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1344. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η
συμμόρφωση των στοιχείων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη,
φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χημικές
επιδράσεις.
4.2.6 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι
Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών, ανεξάρτητα από τη
φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1341 για φυσικές
πλάκες και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1342, για φυσικούς κυβόλιθους.

5

Μέθοδοι κατασκευής

5.1 Γενικά
Η διαμόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του δαπέδου,
θα γίνεται σύμφωνα την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
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Η κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, θα συμμορφώνεται με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.
Η κατασκευή της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του περιμετρικού στερεού
εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, θα συμμορφώνεται με τις Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00.
Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην
επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, σε μορφή
«ψαροκόκαλου» κτλ.) θα συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, ή τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Σε θέσεις όπου απαιτείται προσαρμογή των διαστάσεων ή του σχήματος των πλακών επίστρωσης, η
διαμόρφωση των πλακών θα γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο τροχό κοπής (αναλόγως του υλικού).
Όλα τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα παραγωγής ή προμήθειας στην θέση
του έργου, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών θα γίνεται μόνο με
περονοφόρα οχήματα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.
Οι μέθοδοι τοποθέτησης που εφαρμόζονται για την επίστρωση των υλικών εξωτερικών χώρων
περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

5.2 «Κολυμβητή» Τοποθέτηση
Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 3 της παρούσας (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικοί λίθοι κτλ.).
Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα τοποθετούνται τα στοιχεία με την παρεμβολή στρώσης ισχυρού
τσιμεντοκονιάματος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις με ειδικές απαιτήσεις
πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος να
χρησιμοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων.
Η πλάκα δαπέδου θα κατασκευάζεται από σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C12/15 και θα εδράζεται
ομοιόμορφα επί συμπυκνωμένης στρώσης θραυστού υλικού σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, ελάχιστου
πάχους 10 cm. Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και
κυκλοφορία οχημάτων, επιβάλλεται ο οπλισμός της πλάκας, κατά κανόνα με δομικό πλέγμα. Οι βασικές
κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιούνται με την υψομετρική διαμόρφωση της πλάκας
δαπέδου.
Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται στην επιστρωμένη
επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, θα διαστασιολογούνται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου:
x πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού
x πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου
x οπλισμός της πλάκας.
Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, θα εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στη μελέτη, ή με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Το τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο θα συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι
αρκετά συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το
πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 kg ανά
1 m3 ξηράς άμμου.
Το συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 έως 2,5 cm κατά
μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της
επίστρωσης θα επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού
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τσιμεντοκονιάματος. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το
πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να μειώνεται η πρόσφυση των
στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος.
Κάθε στοιχείο θα εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του
στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται ώστε να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια ενός πήχη
εφοδιασμένου με αλφάδι.
Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους θα αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης
ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 έως 20 mm, ενώ σε περίπτωση διαμόρφωσης
καμπυλόγραμμων σειρών, οι αρμοί μπορεί να είναι μεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ.
επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μικρότερο (της τάξης
των 3 έως 8 mm). Όλοι οι αρμοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά με αποστάτες ειδικούς για
διαμόρφωση αρμών. Εφ΄ όσον η σχηματική απεικόνιση και η διαμόρφωση των παρειών των στοιχείων
επίστρωσης επιτρέπει τη μη διαμόρφωση αρμών, αυτοί θα παραλείπονται υπό την προϋπόθεση ότι
εξασφαλίζεται η σταθερή μεταξύ τους σύνδεση, σύμφωνα με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Μετά την σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος, είτε οι αρμοί θα πληρούνται με παχύρρευστο
τσιμεντοκονίαμα ή η επιφάνεια της επίστρωσης θα διαστρώνεται με λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία, η οποία θα
εισχωρεί μέσα στους αρμούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης
διαβρέχεται με νερό. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η
διαδικασία.
Τέλος, μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από τα
υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση.

5.3 Τοποθέτηση «εν ξηρώ»
Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 της παρούσας.
Αρχικά θα διαμορφώνεται μια στρώση έδρασης, η οποία μπορεί να είναι είτε από οπλισμένο ή άοπλο
(ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην
περίπτωση της «κολυμβητής» τοποθέτησης, ή από συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις
της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιούνται με την υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης
έδρασης.
Πριν από την διάστρωση της άμμου, στην περίμετρο της προς επίστρωση επιφάνειας, θα διαμορφώνεται ένα
στερεό εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ή από ειδικά τεμάχια τεχνητών ή φυσικών
κυβόλιθων.
Στην συνέχεια, επί της διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται η χαλαζιακή άμμος, η οποία μετά τη
συμπύκνωσή της με μηχανικό τρόπο θα πρέπει να έχει ομοιόμορφο πάχος 5 cm περίπου.
Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η διάστρωση και συμπύκνωσή της θα
διεξάγεται κατά λωρίδες. Γι’ αυτό τοποθετούνται κατά μήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες μεταξύ
τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και μεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η άμμος και
συμπυκνώνεται στο επιθυμητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση ενός αριθμού διαδοχικών
λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που απομένει, συμπληρώνεται με άμμο.
Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης θα
επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άμμου.
Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωμένη
επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, θα διαστασιολογούνται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης στρώσης έδρασης:
x πάχος, ποιότητα και βαθμός συμπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού
αμμοχάλικου
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x πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου
x οπλισμός της πλάκας.
Σε ότι αφορά τα στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
μελέτη ή με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κάθε στοιχείο θα εφαρμόζεται επί της στρώσης άμμου με ελαφρά δόνηση και κάθε σειρά επίστρωσης
στοιχείων θα πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια ενός πήχη εφοδιασμένου με αλφάδι.
Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρμογή τους επί της στρώσης άμμου (σε απλή παράθεση ή σε
διακοσμητικούς συνδυασμούς) θα αφήνονται αρμοί, οι οποίοι, στην περίπτωση που προβλέπονται κατά
ευθύγραμμες σειρές, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 έως 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των
αρμών με τσιμεντοκονίαμα, το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μεγαλύτερο (μέχρι 20 mm).
Σε περιπτώσεις πλήρωσης αρμών με λεπτόκοκκη άμμο, η εργασία εκτελείται ως εξής:
x Επάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή άμμος, η οποία, με επιπλέον δόνηση
που ασκείται στα τοποθετημένα στοιχεία με τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των
αρμών.
x Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία
μέχρι πλήρους πλήρωσης των αρμών.
Μετά την πλήρωση των αρμών, η επιστρωμένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από την περίσσεια της άμμου και
τυχόν υπολείμματα των υλικών κατασκευής.
‘Όλοι οι αρμοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά με αποστάτες ειδικούς για διαμόρφωση αρμών.
Όταν η μορφή της επιφάνειας και των παρειών των στοιχείων επίστρωσης το επιτρέπουν οι αρμοί μπορούν
να παραλείπονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερή σύνδεσή τους.
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Ποιοτικοί έλεγχοι
x Έλεγχος διαμόρφωσης της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η
κατασκευή του δαπέδου, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
x Έλεγχος κατασκευής της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, σύμφωνα
με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.
x Έλεγχος κατασκευής της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του
περιμετρικού στερεού εγκιβωτισμού της άμμου με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00,.
x Έλεγχος αποδοχής υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 της παρούσας.
x Οπτικός έλεγχος των υλικών επίστρωσης για τυχόν φθορές (ρηγματώσεις, θραύσεις κλπ.) που
έχουν προκληθεί κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά, ή λόγω ατελειών κατά την
κατασκευή τους. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασμένα υλικά επίστρωσης και οι
φυσικοί λίθοι παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα
αποδέχεται εγγράφως την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
x Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής των πλακοστρώσεων - λιθοστρώσεων ώστε να είναι
σύμφωνες με τη μελέτη.

10

32632
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009

x Έλεγχος της υψομετρικής ακρίβειας της κατασκευής των πλακοστρώσεων – λιθοστρώσεων,
ώστε η απόκλιση από μια γραμμή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθμη, σε οποιαδήποτε
διεύθυνση, ανά τμήμα μήκους 6,0 m να μην υπερβαίνει τα 15 mm.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m²] πλήρως
περαιωμένων, ανάλογα με τον τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή στρώση από σκυρόδεμα). Το υλικό
επίστρωσης (πλάκες, κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), και την μέθοδο τοποθέτησης αυτών
(«κολυμβητή» ή «εν ξηρώ»), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα κατά περίπτωση στα συμβατικά τεύχη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω επίστρωση δαπέδων
εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών επίστρωσης
(πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται.

x

Η αντικατάσταση προκατασκευασμένων τεμαχίων ή φυσικών λίθων που απορρίπτονται από την
Υπηρεσία λόγω ελαττωμάτων.

x

Η κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος και της άμμου, επί των οποίων
εδράζονται τα στοιχεία επίστρωσης.

x

Η πλήρωση των αρμών και η αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται
στην παρούσα.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕN 1926

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη

ΕΛΟΤ EN 12372

Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός
της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο.

ΕΛΟΤ EN 13755

Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric
pressure – Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός
υδατοαπορροφητικότητας υπό ατμοσφαιρική πίεση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1936

Natural stone test methods - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους
- Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού
και ανοικτού πορώδους

DIN 52108

Testing of inorganic non-metallic materials - Wear test using the grinding
wheel according to Bohme - Grinding wheel method -- Δοκιμές ανόργανων, μη
μεταλλικών υλικών. Δοκιμή φθοράς κατά Bohme με τροχό απότριψης.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0502-03-00 «Αντιρρυπαντική επάλειψη»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0105-02-03-00 ,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου
2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντιρρυπαντική επάλειψη

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η εφαρμογή επαλείψεων επί εμφανών επιφανειών
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πλινθοδομών, λιθοδομών, καθώς και μεταλλικών ή και από άλλα υλικά
επιφανειών για την διευκόλυνση της αφαίρεσης ανεπιθύμητων επ’ αυτών αναγραφών κειμένων ή σχεδίων
(graffiti), επικολλουμένων αφισσών κλπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τις αντιρρυπαντικές επαλείψεις.

3

Όροι και ορισμοί

Διακρίνονται δύο κατηγορίες επάλειψης:

3.1 Αντιρρυπαντική επάλειψη Τύπου Ι : Είναι η επάλειψη που καταστρέφεται κατά την αφαίρεση του
ρύπου (θυσιαζόμενη επέλειψη μιας χρήσης).

3.2 Αντιρρυπαντική επάλειψη Τύπου ΙΙ: Είναι επάλειψη μόνιμης αντιρρυπαντικής προστασίας, η
οποία είναι ανθεκτική σε ικανό αριθμό καθαρισμών από ρύπους, με χρήση νερού υπό πίεση και ειδικών
διαλυτών.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικές απαιτήσεις
Αποδεκτά υλικά είναι εκείνα που δεν προκαλούν αλλοίωση του χρωματισμού της επιφανείας επί της οποίας
εφαρμόζονται με την πάροδο του χρόνου, έχουν μακρά αντοχή υπό έκθεση στις συνθήκες περιβάλλοντος,
δεν είναι τοξικά και γενικώς δεν αντιδρούν χημικώς με τα υλικά της επιφανείς επί της οποίας εφαρμόζονται.
Το εφαρμοζόμενο προϊόν θα έχει την ιδιότητα να παράγει αμετάβλητη, συνεχή και ομοιόμορφη μεμβράνη,
απαλλαγμένη από φυσαλίδες, ρηγματώσεις ή άλλες ατέλειες και θα παρουσιάζει ικανοποιητική πρόσφυση. Η
υφή της τελικής επιφανείας, μετά την ξήρανση, δεν πρέπει να είναι στιλπνή, ούτε να εμφανίζει
ανακλαστικότητα (επιφάνεια ‘’ματ’’).
Η πυκνότητα του υλικού θα επιτρέπει την ευχερή εφαρμογή του με ψεκασμό, ρολλό ή βούρτσα και δεν θα
αλλοιώνεται, όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ή της επιφάνειας εφαρμογής υπερβαίνει τους 10°C.
Όταν ο παραγωγός του υλικού συνιστά την προεπάλειψη της επιφάνειας με αστάρι, αυτό θα είναι απολύτως
συμβατό με το υλικό της επάλειψης και κατά προτίμηση η προμήθειά του πρέπει να γίνεται από τον ίδιο
Οίκο.
Το υλικό της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα επιτρέπει την πλήρη και χωρίς παραμένοντα ίχνη αφαίρεση
όλων των ειδών βαφής και των λοιπών ρύπων από επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοσθεί, χωρίς να
προξενείται φθορά σ΄ αυτές ή το υπόστρωμά τους.
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Θα πρέπει να πιστοποιείται ότι τα προϊόντα αντιρρυπαντικής επάλειψης πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x Θα είναι μη τοξικά, μη εύφλεκτα, βιοδιασπώμενα, με pH 7 έως 8,5.
x Θα είναι μη υγροαπορροφητικά.
x Η περιεκτικότητα του υλικού σε πτητικές οργανικές ενώσεις δε θα υπερβαίνει τα 350 g/L.
x Η περιεκτικότητα σε μόλυβδο δε θα υπερβαίνει το 0,06% της μάζας του υλικού σε ξηρή
κατάσταση.
Θα παρέχονται επίσης στοιχεία εργαστηριακών δοκιμών για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x Συνεκτικότητα του υλικού σε θερμοκρασία 25°C.
x Ποσοστό των περιεχομένων στερεών.
x Χρόνοι ξήρανσης σε θερμοκρασία 20°C.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τεχνικά φυλλάδια για το υλικό επάλειψης που
προτίθεται να χρησιμοποιήσει, με τα ακόλουθα στοιχεία:
x Σύνθεση του υλικού.
x Πυκνότητα και ποσοστό στερεών συστατικών του υλικού.
x Χημικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού
x Στοιχεία χημικής επικινδυνότητας υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheeet)
x Οδηγίες για την διαχείριση, αποθήκευση και εφαρμογή του υλικού.
x Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα απαιτούμενα υλικά αφαίρεσης των ρύπων.
x Πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής.
x Στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του υλικού σε διάφορα έργα.
x Την εγγύηση που παρέχει ο παραγωγός του υλικού.
Οσον αφορά την καταλληλότητα προς χρήση των ως άνω αποδεκτών προϊόντων που προσκομίζονται στο
εργοτάξιο, καθορίζονται οι εξής απαιτήσεις:
x Κατά το άνοιγμα των δοχείων συσκευασίας δεν θα διακρίνεται υπερβολικό ίζημα.
x Το υλικό θα αναδεύεται εύκολα και θα είναι ομογενοποιημένο, χωρίς θρομβώσεις και φλοιούς.
x Το υλικό δεν θα παρουσιάζει διαχωρισμό των συστατικών του όταν ρέει επί καθαρής υάλινης
επιφανείας.
x Δεν θα αλλοιώνεται όταν φυλάσσεται στην εργοστασιακή συσκευασία του, μετά την πάροδο
6μηνης αποθήκευσης σε ξηρό χώρο θερμοκρασίας μέχρι και 50°C.
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4.2 Απαιτήσεις συσκευασίας - αποθήκευσης
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη, θα είναι συσκευασμένο σε ανθεκτικά
δοχεία τα οποία δε θα έχουν ανοιχθεί και θα φέρουν πινακίδα του κατασκευαστή με τις ακόλουθες
πληροφορίες:
x Εμπορική επωνυμία του προϊόντος.
x Περιγραφή του προϊόντος (περιληπτική κατάταξη).
x Σύνθεση, αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής.
x Καθαρό βάρος του περιεχομένου.
x Όγκος, % περιεκτικότητα των στερεών και των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).
x Κωδικός χρώματος.
x Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή.
Τα υλικά της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα φυλάσσονται σε ερμητικώς κλειστά δοχεία που θα
αποθηκεύονται σε καλά αεριζόμενο χώρο, ελάχιστης θερμοκρασίας 7°C. Τα δοχεία θα διατηρούνται καθαρά,
απαλλαγμένα από ξένα υλικά. Ο χώρος αποθήκευσης θα είναι εύτακτος.
Θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας του χώρου αποθήκευσης από φωτιά.

4.3 Υλικά επαλείψεων τύπου Ι (μιας χρήσεως)
Τα υλικά επαλείψεων τύπου Ι είναι διαυγή ή διαφανή μιας χρήσης, δηλαδή καταστρέφονται κατά την πλύση
για την αφαίρεση του ρύπου.
Η αφαίρεση των ρύπων θα επιτυγχάνεται με νερό υπό πίεση μικρότερη από 100 atm και θερμοκρασίας
μικρότερης από 80°C. Τα υλικά δε θα προξενούν φθορά στο υπόστρωμα της καθαριζόμενης επιφάνειας
κατά τη διάρκεια της πλύσης με υπό πίεση νερό.
Η σχηματιζόμενη μεμβράνη θα μπορεί να αγγιχτεί σε διάστημα μιας ώρας από την εφαρμογή της χωρίς να
προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστημα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως.

4.4 Υλικά επαλείψεων τύπου ΙΙ (πολλαπλών χρήσεων)
Τα υλικά επαλείψεων τύπου ΙΙ είναι χημικώς ανθεκτικά υλικά που επιτρέπουν την αφαίρεση ρύπων με χρήση
διαλυτών ή άλλων χημικών ουσιών. Κατά την χρήση των διαλυτών ή λοιπών χημικών ουσιών ή/και
συνδυασμού αυτών, δεν θα προξενείται φθορά ή αποχρωματισμός της σχηματισμένης επί της επιφάνειας
εφαρμογής μεμβράνης.
Οι επαλείψεις τύπου ΙΙ δεν απαιτούν επανεπάλειψη για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ως εγγύηση του
παραγωγού, ανεξαρτήτως του αριθμού των καθαρισμών κατά το διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα είναι
ανθεκτικές σε τουλάχιστον 120 κύκλους καθαρισμού συγκεκριμένης περιοχής χωρίς να παρουσιάζουν
εμφανή φθορά.
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία εγγύηση του παραγωγού του προϊόντος.
Το χρώμα τους θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της μελέτης ή της Υπηρεσίας.
Η σχηματιζόμενη μεμβράνη θα μπορεί να αγγιχτεί σε διάστημα μιας ώρας από την εφαρμογή της χωρίς να
προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστημα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως.
Τα υλικά αφαίρεσης των ρύπων (καθαριστικά) θα είναι μη καυστικά, βιοδιασπώμενα και δεν θα απαιτούν την
χρήση μηχανήματος υδροβολής υψηλής πίεσης ή θερμού νερού.
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Η απαιτούμενη αντοχή της ξηράς μεμβράνης των επιστρώσεων σε διάφορα χημικά καθαριστικά καθορίζεται
ως εξής:
x Μεθυλ-αιθυλ-κετόνη (ΜΕΚ): καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την
εφαρμογή.
x Καρβοξυλικό οξύ:καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την εφαρμογή.
x Διάλυμα 75% φωσφορικού οξέως: καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την
εφαρμογή.
x Διάλυμα 37% υδροχλωρικού οξέως: εμφάνιση φλυκταινών μετά από την πάροδο 3 ωρών από
την εφαρμογή.
x Διάλυμα 50% θειικού οξέως: καμία επίδραση μετά από την πάροδο 5 ημερών από την
εφαρμογή.
x Διάλυμα 20% ΝΙΤ: εμφάνιση φλυκταινών μετά από την πάροδο 68 ωρών από την εφαρμογή.
Ο Ανάδοχος, εάν τούτο προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου, θα παραδίδει στις αποθήκες του
αρμοδίου Φορέα Συντήρησης, τουλάχιστον 12 δοχεία των 0,5 L (ή όσο προβλέπεται) υλικού αφαίρεσης
ρύπων συσκευασμένου σε δοχεία που θα φέρουν πινακίδα η οποία θα αναγράφει τα απαραίτητα στοιχεία.

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών - έλεγχοι

5.1. Γενικές απαιτήσεις
Πριν από την έναρξη των εργασιών της αντιρρυπαντικής επάλειψης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία προς έγκριση δείγμα του αντιρρυπαντικού υλικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και
περιγραφή της μεθόδου εργασίας, στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα μέτρα προστασίας που θα
ληφθούν για το προσωπικό και το περιβάλλον.
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει εκτέλεση δοκιμών επί των επιφανειών που εφαρμόσθηκε η αντιρρυπαντική
επάλειψη.

5.2 Προετοιμασία επιφανείας
5.2.1

Γενικά

Τυχόν αντικείμενα επί των επιφανειών εφαρμογής του αντιρρυπαντικού υλικού, τα οποία δεν πρέπει να
επαλειφθούν, θα απομακρύνονται, ή εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό λόγω βάρους ή μεγέθους, θα
καλύπτονται με κατάλληλα μέσα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τα αντικείμενα αυτά θα
επανατοποθετούνται ή θα αποκαλύπτονται, αντίστοιχα.
Ο καθαρισμός των επιφανειών θα προγραμματίζεται έτσι ώστε η σκόνη και τα άλλα παράγωγα της εργασίας
καθαρισμού να μην επηρεάζουν πρόσφατα επαλειφθείσες επιφάνειες.
Σε πορώδεις ή ανώμαλες επιφάνειες, πριν από την εφαρμογή του αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται
εφαρμογή υποστρώματος βάσης νερού, με υψηλό ποσοστό περιεχόμενων στερεών συστατικών, συμβατό με
το υλικό αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Το υλικό της επάλειψης θα εφαρμόζεται μόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω προεργασίες και οι
επιφάνειες είναι απολύτως ξηρές.
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Επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, λιθοδομές, πλινθοδομές κ.λ.π.

Κατά την προετοιμασία των επιφανειών, αυτών θα απομακρύνεται η βλάστηση, η σκόνη και οι κάθε είδους
ρύποι που τυχόν υπάρχουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα τραχύνεται φια την εξασφάλιση
πρόσφυσης της αντιρρυπαντικής επίστρωσης. Στην περίπτωση που επί της επιφανείας έχουν ήδη
εφαρμοσθεί άλλες επιστρώσεις συντήρησης ή προστασίας θα χρησιμοποιούνται μηχανικές μέθοδοι
τράχυνσης (λ.χ. αμμοβολή).
Οταν η υγρασία των επιφανειών υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια του εργοστασίου παραγωγής του
αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται στέγνωμα με πεπιεσμένο αέρα..
5.2.3

Μεταλλικές επιφάνειες

Οι μεταλλικές επιφάνειες κάθε είδους θα καθαρίζονται από τυχόν πρόχειρες επαλείψεις, οξειδώσεις, γράσο,
λάδι, κάθε είδους ρύπους και όλα τα ξένα υλικά που βρίσκονται επί αυτών.

5.3 Εφαρμογή επάλειψης
5.3.1

Γενικά

Η εφαρμογή του αντιρρυπαντικού υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Γενικώς πρέπει να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η θερμοκρασία της επιφάνειας να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 35°C.
 Η θερμοκρασία της επιφάνειας να είναι τουλάχιστον 3°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία
υγροποίησης των υδρατμών.
 Η υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι λιγότερη από 85%, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά
από το εργοστάσιο παραγωγής του αντιρρυπαντικού υλικού.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποδεκτό να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα (τοποθέτηση προσωρινού στεγάστρου, αφύγρανση κ.λπ.) ώστε να ικανοποιηθούν οι
προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Μεταξύ διαδοχικών επαλείψεων θα μεσολαβεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ξήρανσης. Δεν επιτρέπεται
επανεπάλειψη μιας επιφάνειας εφόσον η αρχική επάλειψη δεν έχει ξηρανθεί πλήρως. Πριν από την
εφαρμογή δεύτερης επάλειψης, θα αποκαθίστανται οι τυχόν ατέλειες της μεμβράνης της πρώτης επάλειψης.
Η ανάδευση του υλικού θα γίνεται με μηχανικά μέσα, για ικανό χρονικό διάστημα και θα επαναλαμβάνεται
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Απαγορεύεται η αραίωση του υλικού, εκτός αν τούτο αναφέρεται ρητά στις
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες του
εργοστασίου.
Η εφαρμογή θα γίνεται μεθοδικά από εξειδικευμένους τεχνίτες, ώστε να μη δημιουργούνται ροές, κενά,
περιοχές με λεπτότερη επάλειψη ή ρηγματώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σκλήρυνσης. Η εφαρμογή
του υλικού μπορεί να γίνεται με βούρτσα, ψεκασμό, ρολό και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες
του εργοστασίου παραγωγής.
Η βούρτσα που θα χρησιμοποιηθεί για την επάλειψη, θα έχει κατάλληλο τρίχωμα ώστε να απλώνει
ομοιόμορφα το υλικό. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βούρτσες σχήματος κυκλικού, ωοειδούς ή
ορθογωνικού, όχι φαρδύτερες από 12 cm.
Το μηχάνημα ψεκασμού που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει κατάλληλο δοχείο και φίλτρα που θα απομακρύνουν
το νερό και το λάδι από τον πεπιεσμένο αέρα, για την αποφυγή μαύρων στιγμάτων ή κηλίδων νερού στην
τελική επιφάνεια της επάλειψης. Το είδος και το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι αυτά που συστήνονται
από το εργοστάσιο παραγωγής του προϊόντος.
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Ρολό θα χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες και ομαλές επιφάνειες. Δεν επιτρέπεται χρήση ρολών που
δημιουργούν ανώμαλη υφή.
Εφ’ όσον δεν καλύπτονται οι προδιαγραφόμενες απαιτήσεις πάχους ξηράς μεμβράνης, το αντιρρυπαντικό
υλικό θα αφαιρείται ή θα ακολουθεί πρόσθετη επάλειψη.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας θα απομακρύνονται όλα τα κενά δοχεία και τα λοιπά απορριφθέντα υλικά
από το χώρο του έργου.
Μετά το πέρας των εργασιών θα καθαρίζονται οι γειτονικές επιφάνειες που τυχόν έχουν λερωθεί, χωρίς να
δημιουργούνται εκδορές ή άλλες φθορές επ’ αυτών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι επιφάνειες που δεν προβλέπεται να επαλειφθούν, επικαλυμμένες ή μη,
θα προστατεύονται περιμετρικά με ταινίες ή με άλλο κατάλληλο μέσο. Εάν λερωθούν θα καθαρίζονται και θα
αποκαθίστανται στην προτέρα τους κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι επιφάνειες που επαλείφονται θα επισημαίνονται με ευανάγνωστες πινακίδες που θα αναγράφουν
"Προσοχή – Υγρό χρώμα". Μετά από την ξήρανση του αντιρρυπαντικού υλικού, θα απομακρύνονται οι
πινακίδες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα.
5.3.2

Εφαρμογή σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, λιθοδομές, πλινθοδομές κ.λ.π.

Πριν από την εφαρμογή του αντιρρυπαντικού υλικού θα προηγείται επάλεοψη με υλικό βάσης (αστάρι,
primer) ώστε να κλείσουν όλοι οι πόροι της επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής. Το πάχος της ξηράς μεμβράνης του υποστρώματος θα είναι 75 - 100 μm ή όσο συνιστά ο
παραγωγός του υλικού. Ακολουθεί η επάλειψη με αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ή όσες
συνιστά ο παραγωγός του υλικού.
Το συνολικό πάχος της ξηράς μεμβράνης της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα είναι 75 έως 100 μm.
5.3.3

Εφαρμογή επί μεταλλικών επιφανειών

Θα εφαρμόζεται επάλειψη με αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ώστε το συνολικό πάχος της
ξηράς μεμβράνης να είναι 75 έως 100 μm.

5.4 Κριτήρια αποδοχής εργασιών
Για την παραλαβή της εργασίας από την Υπηρεσία απαιτείται επίδειξη της εξασφακιζόμενης αντιρρυπαντικής
προστασίας σε πραγματικές συνθήκες, σύμφωνα με τα ακόλουθα.
Σε θέση επιλεγόμενη από την Υπηρεσία, θα βαφεί με σπρέυ αλκυδικής βάσης επιφάνεια τουλάχιστον 0,2 m2.
Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών από την βαφή θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία
αντιρρύπανσης, η οποία πρέπει να αποδειχθεί απολύτως επιτυχής.
Επιπροσθέτως θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής της αντιρρυπαντικής επάλειψης σύμφωνα με τη μελέτη.
x Οπτικός έλεγχος των επιφανειών ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι λείες και ομοιογενείς,
απαλλαγμένες από τραχύτητα, ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα.

6

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών αντιρρυπαντικής επάλειψης, γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο [m2] πλήρους
κατασκευής (εργασία και υλικά), ανά τύπο επάλειψης (Ι ή ΙΙ).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία
αντιρρυπαντικής επάλειψης. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η χρήση μηχανημάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών, ικριωμάτων κ.λπ.

x

Η προετοιμασία της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η αντιρρυπαντική επάλειψη (καθαρισμός,
εφαρμογή υποστρώματος επάλειψης [ασταριού]) .

x

Η εφαρμογή της αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

x

Η κατασκευή δειγμάτων καθώς και η εκτέλεση των δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ηχοπετάσματα οδών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση
αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοπετασμάτων), παραπλεύρως οδικών ή σιδηροδρομικών διαδρομών ή ακόμη
και στην κεντρική νησίδα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες τοποθετούνται:
x με στήριξη σε στηθαία ασφαλείας χαλύβδινα ή σκυροδέματος,
x σε περίπτωση επιχώματος, στο έρεισμα της οδού ή του σιδ/κου διαδρόμου,
x σε περίπτωση ορύγματος, στη στέψη των πρανών,
x στις πλευρές φορέων γεφυρών και στη στέψη τοίχων αντιστήριξης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part1 : Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

ΕΛΟΤ ΕN 1793-1

Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption -Διατάξεις μείωσης του θορύβου της τροχαίας κίνησης - Μέθοδος δοκιμής για
τον προσδιορισμό των ακουστικών επιδόσεων - Μέρος 1: Ενδογενή
χαρακτηριστικά ηχοαπορρόφησης.

ΕΛΟΤ EN 1793-2

Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound
insulation -- Διατάξεις μείωσης του θορύβου της τροχαίας κίνησης - Μέθοδος
δοκιμής για τον προσδιορισμό των ακουστικών επιδόσεων - Μέρος 2:
Ενδογενή χαρακτηριστικά ηχομόνωσης αερόφερτου ήχου

ΕΛΟΤ EN 1794-1

Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1:
Mechanical performance and stability requirements -- Συστήματα μείωσης
θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Mη-ακoυστικές επιδόσεις - Mέρoς 1:
Mηxαvικές επιδόσεις και απαιτήσεις ευστάθειας

ΕΛΟΤ EN ISO 1182

Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility tests -Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά για δομικά προϊόντα - Δοκιμή ακαυστότητας.

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών
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ΕΛΟΤ EN 10346

Continuously hot-dip coated steel flat products - Technical delivery
conditions -- Επικαλυμμένα χαλύβδινα πλατέα προϊόντα, συνεχούς
εμβάπτισης εν θερμώ - Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10169-2

Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 2:
Products for building exterior applications -- Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα με
οργανική συνεχή επικάλυψη κατά το στάδιο της παραγωγής του ρόλου Μέρος 2: Προϊόντα για εξωτερικές δοκιμές εφαρμογής

ΕΛΟΤ EN ISO 62 E2

Plastics - Determination of water absorption -- Πλαστικά - Προσδιορισμός
της απορρόφησης νερού

ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 1: Rust grades
and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates
after overall removal of previous coatings -- Προετοιμασία χαλύβδινων
επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες
σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων
επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων.

ΕΛΟΤ EN ISO 306

Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening
temperature (VST) -- Πλαστικά - Θερμοπλαστικά υλικά - Προσδιορισμός της
θερμοκρασίας μαλακώματος Vicat (VST)

ΕΛΟΤ EN ISO 13468-1

Plastics - Determination of total luminous transmittance of transparent
materials - Part 1: Single-beam instrument -- Πλαστικά υλικά Προσδιορισμός της συνολικής μετάδοσης φωτός σε διαφανή υλικά - Μέρος
1: Όργανο απλής δέσμης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00

Antigraffiti coatings -- Αντιρρυπαντική επάλειψη

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1

Hχοπετάσματα

Αντιθορυβικές διατάξεις παραπλεύρως οδικών ή σιδηροδρομικών διαδρομών ή ακόμη και στην κεντρική
νησίδα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες τοποθετούνται:
x με στήριξη σε στηθαία ασφαλείας χαλύβδινα ή σκυροδέματος,
x σε περίπτωση επιχώματος, στο έρεισμα της οδού ή του σιδ/κου διαδρόμου,
x σε περίπτωση ορύγματος, στη στέψη των πρανών,
x στις πλευρές φορέων γεφυρών και στη στέψη τοίχων αντιστήριξης.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά αυτά θα είναι:
α. Πετάσματα
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x Μεταλλικά, κοίλης ορθογωνικής διατομής, ηχοαντανακλαστικά ή με διάτρητη τη μια ή και τις δυο
όψεις.
x Ξύλινα, με επικολλημένη σχάρα από ξύλινους πηχίσκους στη μια ή και στις δυο επιφάνειες
(παρέχουν την δυνατότητα ανάπτυξης αναρριχόμενων φυτών).
x Αλουμινίου, κοίλης ορθογωνικής διατομής, ηχοαντανακλαστικά, ή με διάτρητη τη μια ή και τις
δυο όψεις.
x Συνθετικά διαφανή ή αδιαφανή, κατασκευασμένα
πολυκαρβονικά υλικά, συμπαγή ή διάτρητα.

από

εξελασμένα

μετακρυλικά

ή

x Από σκυρόδεμα, υπό μορφή προκατασκευασμένων πλακών.
β. Πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά, τα οποία τοποθετούνται εντός κοίλων διατομών διάτρητων
μεταλλικών πετασμάτων, ή μεταξύ των συνθετικών πετασμάτων (εφ’ όσον το ένα εξ αυτών
προβλέπεται διάτρητο).
γ. Πλαίσια σύνδεσης των πετασμάτων (εφ΄ όσον απαιτούνται).
δ. Ορθοστάτες ή/ και οριζόντιες δοκοί στερέωσης των πετασμάτων από χάλυβα, ή αλουμίνιο ή από
σκυρόδεμα.
ε. Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιμέρους τεμαχίων.

4.2 Πετάσματα
Τα πετασματα θα είναι κατηγορίας A2 (DLα 4 - 7 dB) ή Α3 (DLα 8 - 11 dB) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17931 ως προς την ηχοαπορροφητικότητα και κατηγορίας B3 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1793-2 ως προς την
ηχομόμωση έναντι του αερόφερτου θορύβου (DLR > 24 dB).
Η άμεση συνιστώσα του συντελεστή φωτεινής αντανάκλασης των πετασμάτων θα είναι μικρότερη του 10%
υπό γωνία πρόσπτωσης 60°, απαραίτητη προϋπόθεση για να μη δημιουργούνται εκτυφλωτικές
αντανακλάσεις από τους προβολείς των οχημάτων.
Η διαμόρφωση των πετασμάτων με κοίλη διατομή θα πρέπει να διασφαλίζει τη μη κατακράτηση ομβρίων
υδάτων στο εσωτερικό τους.
Τα πετάσματα θα είναι άκαυστα υπό της συνθήκες της δοκιμής που προδιαγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 1182, και θα είναι ικανά να φέρουν το βάρος των υπερκείμενων τεμαχίων αλλά και την ανεμοπίεση
σχεδιασμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1794-1.
Όλοι οι τύποι των πετασμάτων θα έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής στην εκάστοτε κατά μήκος κλίση της
οδού και θα πρέπει να διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων ώστε να ικανοποιούν κατά περίπτωση τις
αισθητικές απαιτήσεις. Ο χρωματισμός θα είναι της επιλογής της Επίβλεψης.
Όταν το σύστημα των πετασμάτων δεν περιλαμβάνει πλαίσια σύνδεσης των τεμαχίων θα διαθέτει ελαστικά
παρεμβύσματα για τη σταθερή στερέωση επί των ορθοστατών ή των οριζόντιων δοκών που προβλέπονται
(στην περίπτωση αυτή) από την μελέτη.
Αναλόγως του τύπου του πετάσματος, ισχύουν επιπροσθέτως οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α Τα μεταλλικά πετάσματα θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστατευτική στρώση από θερμό γαλβάνισμα
βάρους τουλάχιστον 275 g/m2 (| 20 μm), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10346, ή από οργανική
επικάλυψη πάχους τουλάχιστον 25 μm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10169-2.
β. Τα ξύλινα πετάσματα θα είναι εμποτισμένα και κατεργασμένα εντός κλιβάνου με ανόργανα άλατα
υδατοστεγάνωσης, για την προστασία τους από εξωτερικές επιδράσεις (συνήθως αποτελούνται από
συμπαγή ξύλινο πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζεται ηχοαπορροφητικό υλικό, π.χ.
ορυκτοβάμβακας – mineral wool).
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Στην όψη προς την πηγή του θορύβου τοποθετείται ξύλινη διχτυωτή επιφάνεια που επιτρέπει την
ανάπτυξη αναρριχόμενων φυτών, ενώ στην πίσω όψη εφαρμόζεται συνεχές σανίδωμα ώστε να
σχηματισθεί ενιαία επιφάνεια.
γ. Τα πετάσματα αλουμινίου θα έχουν προστατευτική επίστρωση ελάχιστου πάχους 70 μm στις
εξωτερικές και στις εσωτερικές τους επιφάνειες, από πολυεστερικές πούδρες χαμηλής θερμοκρασίας,
ανθεκτικές στις εξωτερικές επιδράσεις, εφαρμοζόμενες με ηλεκτροστατικές μεθόδους και
πολυμερισμένες σε φούρνο.
δ. Τα συνθετικά ηχοπετάσματα (διαφανή ή αδιαφανή) θα έχουν τις εξής ιδιότητες:
– Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.
– Αντοχή σε κρούση 120 Nm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1794-1 χωρίς παραγωγή θραυσμάτων, με
ελάχιστες απαιτήσεις:
– Θα είναι άκαυστα κατά την δοκιμή κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1182
– Θα έχουν θερμοκρασία μαλακώματος Vicat (VST) κατά
>110 kJ/m2,

το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 306

– Απομένουσα φωτοπερατότητα > 88%, μία δεκαετία μετά την εγκατάσταση, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13468-1.
Το πάχος των πετασμάτων θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τη μελέτη (βάσει του βάρους των
υπερκείμενων φύλλων και της ανεμοπίεσης σχεδιασμού), όμως σε κάθε περίπτωση θα είναι
τουλάχιστον 15 mm.
Τα συνθετικά πετάσματα θα έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής κατά στρώσεις σε κοινό ορθοστάτη ή
πλαίσιο (από ένα έως τρία φύλλα, λ.χ. διάτρητο-συμπαγές-διάτρητο ώστε να ικανοποιούν τις εκάστοτε
απαιτήσεις ηχοαπορρόφησης της μελέτης.
ε. Τα πετάσματα από σκυρόδεμα θα αποτελούνται από προκατασκευασμένες οπλισμένες πλάκες
κατηγορίας C30/37, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
Τα πετάσματα από σκυρόδεμα θα φέρουν διακοσμητικά σχήματα (ανάγλυφα κλπ.), και μοναδικό
αριθμό σειράς (serial number), ευανάγνωστο, σε σημείο μη ορατό στην τελειωμένη κατασκευή.
Πετάσματα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς, θα απορρίπτονται σε οποιοδήποτε στάδιο της
κατασκευής και θα αντικαθίστανται.
Ο αισθητικός έλεγχος θα γίνεται για όλα τα τεμάχια υπό συνθήκες φυσικού φωτισμού σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης (υψηλής ποιότητας τελείωμα).
Τεμάχια που δε θα συμμορφώνονται στις αισθητικές απαιτήσεις της μελέτης θα απορρίπτονται.
Όλες οι προκατασκευασμένες πλάκες θα φέρουν και στις δυο όψεις τους αντιρρυπαντική επάλειψη
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00.

4.3 Ηχοαπορροφητικά υλικά
Το πάχος των ηχοαπορροφητικών υλικών θα προσδιορίζεται στη μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1793-1. Τα υλικά δεν θα αλλοιώνονται με την υγρασία και θα είναι ανθεκτικά σε χημικά
και στις καιρικές μεταβολές. Ο βαθμός υγροσκοπικότητάς τους θα είναι μικρότερος από 0,2% κατ΄ όγκο,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 62 E2.

4.4 Πλαίσια σύνδεσης των ηχοπετασμάτων
Τα πλαίσια σύνδεσης των πετασμάτων, εφόσον προβλέπονται, θα είναι κατάλληλες διατομές αλουμινίου με
δυνατότητα τοποθέτησης 1 έως 3 (σε τομή) τεμαχίων πετασμάτων και 1 έως 2 τεμαχίων ηχοαπορροφητικού
υλικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και τα σχέδια λεπτομερειών του κατασκευαστικού οίκου.
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Τα πλαίσια αλουμινίου θα φέρουν προστατευτική επίστρωση ελάχιστου πάχους 70 μm από πολυεστερικές
πούδρες χαμηλής θερμοκρασίας, ανθεκτικές στις εξωτερικές επιδράσεις, εφαρμοζόμενες με ηλεκτροστατικές
μεθόδους και πολυμερισμένες σε φούρνο.
Τα πλαίσια θα συνοδεύονται από τυποποιημένα ελαστικά παρεμβύσματα για τη σταθερή στερέωση των
πλαισίων.

4.5 Ορθοστάτες και οριζόντιες δοκοί στερέωσης
Οι ορθοστάτες και οι οριζόντιες δοκοί (σε περίπτωση εφαρμογής οριζόντιων πετασμάτων - σε πρόβολο μορφής Γ) στερέωσης των πετασμάτων θα είναι από χάλυβα ή από αλουμίνιο διατομής Η, διαστάσεων
σύμφωνα με τη μελέτη.
Μόνο τα πετάσματα από σκυρόδεμα επιτρέπεται να στηρίζονται σε ορθοστάτες από σκυρόδεμα.
Όταν οι ορθοστάτες (οποιουδήποτε τύπου) προβλέπεται να στερεωθούν με αγκύρια πακτούμενα σε
σκυρόδεμα, θα φέρουν πλάκα έδρασης διαστάσεων σύμφωνα με στατική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί.
Οι ορθοστάτες, οι πλάκες έδρασης και οι δοκοί από χάλυβα θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ ελάχιστου
πάχους 80 μm σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461, μετά από κύκλο αμμοβολής κατηγορίας
SA 2 ½ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1. Όταν προβλέπεται βαφή των εν λόγω στοιχείων ο κύκλος
βαφής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον των μεταλλικών πετασμάτων.
Οι ορθοστάτες, οι πλάκες έδρασης και οι δοκοί από αλουμίνιο θα έχουν προστατευτική επίστρωση ελάχιστου
πάχους 80 μm (αντίστοιχη των πετασμάτων από αλουμίνιο).
Ηλεκτροσυγκολλήσεις ή διατρήσεις επί τόπου του έργου απαγορεύονται.
Οι ορθοστάτες από σκυρόδεμα θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή
δονητικό) κατηγορίας C30/37, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.Το σχήμα των πασσάλων θα είναι
κολουροκωνικό ή μορφής κόλουρου πυραμίδας, διατομής κυκλικής ή σχήματος κανονικού οκταγώνου/
εξαγώνου ή όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια. Ο εγκάρσιος και διαμήκης οπλισμός των πασσάλων
θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος τους, κατηγορίας Β500C και σύμφωνος με τα κατασκευαστικά σχέδια.
Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε ποσοστό 0,5% του πλήθους των
πασσάλων που τοποθετούνται στο έργο, και κατ΄ ελάχιστο σε 2 τεμάχια. Οι προς δοκιμή πάσσαλοι θα
λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο.

4.6 Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιμέρους τεμαχίων.
Τα διάφορα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια κλπ.) θα είναι γαλβανισμένα κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό για την ποιότητα του γαλβανίσματος των
χαλύβδινων τεμαχίων.

5

Εγκατάσταση των πετασμάτων

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Υπηρεσία προς έγκριση κατασκευαστικά σχέδια του συστήματος των
ηχοπετασμάτων που προτίθεται να εφαρμόσει. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όλων των
εξαρτημάτων, τον τρόπο σύνδεσης και στερέωσης και τις μέγιστες επιτρεπόμενες κατασκευαστικές ανοχές.
Προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης είναι η έγκριση από την Υπηρεσία των εν λόγω
κατασκευαστικών σχεδίων.
Τυχόν φθορές κατά την φορτοεκφόρτωση μεταφορά και εγκατάσταση, των γαλβανισμένων και
χρωματισμένων εξαρτημάτων και πετασμάτων από σκυρόδεμα (σπασίματα, ραγίσματα κλπ.) θα
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αποκαθίστανται με κατάλληλη επιδιόρθωση ή/ και αντικατάσταση τεμαχίων εφόσον αυτό ορίσει η Υπηρεσία
με δαπάνη του Αναδόχου.
Κατά τη μεταφορά των τεμαχίων θα χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που δεν προξενεί φθορές στις
μεταλλικές επιφάνειες και στις επιφάνειες από σκυρόδεμα (π.χ. από ξύλο), ώστε τα τεμάχια να μην έρχονται
σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς.
Όλα τα πετάσματα μεταλλικά, από αλουμίνιο και συνθετικά θα είναι επενδεδυμένα με προστατευτικές
μεμβράνες, οι οποίες θα αφαιρούνται κατά το στάδιο της εγκατάστασης.
Τα αγκύρια (στην περίπτωση στήριξης των ορθοστατών με πλάκα έδρασης) θα τοποθετούνται στην στάθμη
και στις αποστάσεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Πριν από την πάκτωσή τους στο σκυρόδεμα, θα χρησιμοποιούνται οδηγοί (πατρόν) για την ακριβή
οριζοντιογραφική τοποθέτησή τους. Το μήκος του σπειρώματος των αγκυρίων θα είναι επαρκές για την
ρύθμιση των περικοχλίων κατακορύφωσης, και θα προεξέχει τουλάχιστον 1 cm από το περικόχλιο
στερέωσης της πλάκας, μετά από την τελική εφαρμογή του πετάσματος.
Όλοι οι ορθοστάτες θα είναι τοποθετημένοι κατακόρυφα στην προδιαγραφόμενη θέση και αποστάσεις
μεταξύ.
Όταν οι ορθοστάτες στερεώνονται με πάκτωση, θα διανοίγονται οπές διαμέτρου ανάλογης της διατομής
τους, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Οι ορθοστάτες πριν από την πάκτωσή τους, θα στηρίζονται με
προσωρινά συστήματα που θα εξασφαλίζουν την κατακορυφότητα και τη μεταξύ τους απόσταση.
Ο σχεδιασμός των προσωρινών συστημάτων στήριξης θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η
προσωρινή στήριξη των ορθοστατών δε θα αφαιρείται πριν από τη συμπλήρωση τουλάχιστον 40 h από την
ολοκλήρωση της εργασίας πάκτωσης με σκυρόδεμα στη διανοιχθείσα οπή.
Όταν οι ορθοστάτες προβλέπεται να στηριχθούν επί υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, θα
εξασφαλίζεται ότι σε ενδεχόμενη πρόσκρουση οχήματος δεν θα αποκολληθούν.
Τα πετάσματα είτε μεμονωμένα είτε εντός πλαισίων, (σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια), θα
τοποθετούνται πάντοτε με εφαρμογή ελαστικών παρεμβλημάτων στα σημεία επαφής με τους ορθοστάτες,
για την εξασφάλιση της σταθερής στερέωσής τους.
Τα φύλλα ή τα πλαίσια των πετασμάτων θα τοποθετούνται κεντρικά μεταξύ των ορθοστατών. Όταν οι ανοχές
στις διαστάσεις του πετάσματος υπερβαίνουν τις μέγιστες των κατασκευαστικών σχεδίων (π.χ. λόγω
απόκλισης της απόστασης μεταξύ δυο διαδοχικών ορθοστατών), ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με
δικές του δαπάνες νέο πέτασμα του απαιτουμένου μήκους.
Ο Ανάδοχος πριν από την κατασκευή των πετασμάτων στις προβλεπόμενες στη μελέτη θέσεις, θα πρέπει να
προετοιμάσει δοκιμαστικό τμήμα αποτελούμενο από τρεις ορθοστάτες και δυο πετάσματα, προκειμένου η
Υπηρεσία να αποφανθεί για το αισθητικό αποτέλεσμα. Εφόσον αυτό το τμήμα εγκριθεί από την Υπηρεσία (με
όποιες τροποποιήσεις απαιτηθούν), τα υλικά θα ενσωματωθούν στο έργο.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
(α) Έλεγχος των αριθμών σειράς των πετασμάτων από πλάκες σκυροδέματος.
(β) Έλεγχος των κοίλων διατομών των πετασμάτων για τη βεβαίωση ότι δεν επιτρέπουν κατακράτηση
ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό τους.
(γ) Οπτικός έλεγχος των πετασμάτων για εκδορές, ρηγματώσεις και λοιπές φθορές ή ατέλειες στην
επιφάνεια τους. Εάν κάποιες προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος παρουσιάζουν φθορές, θα
αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα καθορίζει εάν επιτρέπεται να ενσωματωθούν στο έργο ή
όχι. Στην περίπτωση αποδοχής, οι προκατασκευασμένες πλάκες θα επιδιορθώνονται με τρόπο που
θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
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(δ) Στην περίπτωση προκατασκευασμένων πλακών σκυροδέματος:
 Έλεγχος του ορθογωνικού σχήματος της πλάκας, και του μήκους των διαγωνίων της. Η
αποδεκτή διαφορά των μηκών των διαγωνίων είναι ≤ 1,5 cm.
 Έλεγχος της ομαλότητας της επιφάνειας των πετασμάτων. Αποκλίσεις μεγαλύτερες από 1 cm,
μετρούμενες με ευθύγραμμο πήχη μήκους 1,5 m δεν γίνονται αποδεκτές.
 Έλεγχος της ποιότητας της αντιρρυπαντικής επάλειψης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
αντίστοιχης Προδιαγραφής.
(ε) Έλεγχος εάν οι ορθοστάτες αποτελούν στοιχεία εργοστασιακής προέλευσης και δεν φέρουν
πρόσθετες διατρήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις. Επίσης οπτικός έλεγχος των μεταλλικών ορθοστατών
για τυχόν φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνειά τους.
(στ) Έλεγχος εάν το μήκος του εμφανούς τμήματος του σπειρώματος των αγκυρίων στερέωσης των
ορθοστατών προεξέχει τουλάχιστον 1 cm από το άνω περικόχλιο.
(ζ) Έλεγχος των θέσεων και του μήκους εφαρμογής των πετασμάτων.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοπετάσματα) επιμετρώνται σε
τετραγωνικά μέτρα ηχοαπορροφητικής ή ηχοανακλαστικής επιφανείας πετάσματος. Οι εργασίες διακρίνονται
με βάση το υλικό κατασκευής του πετάσματος.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω προμήθεια και
εγκατάσταση αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοπετασμάτων). Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

x

Η εργασία και τα υλικά για την αποκατάσταση τυχόν φθορών κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση
των πετασμάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0205-00
«Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-05-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-02-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση
αντιθαμβωτικών διατάξεων που τοποθετούνται επί στηθαίων ασφαλείας σκυροδέματος ή χαλύβδινων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and
test methods -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από
σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 573-3

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought
products - Part 3: Chemical composition and form of products -- Αλουμίνιο και
κράματα αλουμινίου - Χημική σύσταση και μορφή των κατεργασμένων προϊόντων Μέρος 3: Χημική σύσταση και μορφή των προϊόντων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1

Aντιθαμβωτικές διατάξεις : είναι τα συστήματα που εμποδίζουν την ορατότητα από τη θέση
οδήγησης προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούνται με σκοπό να προστατεύουν τους
οδηγούς από τη θάμβωση που μπορεί να προκληθεί από τα εκτυφλωτικά φώτα των αντιθέτως κινούμενων
οχημάτων

4

Κατασκευή, τοποθέτηση, απαιτήσεις και έλεγχοι

4.1 Γενικά
α. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
β.

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Διαμήκεις οριζόντιοι ράβδοι στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων ασφαλείας.

5
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x Διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων επί των διαμήκων ράβδων.
x Κατακόρυφες λεπίδες.
x Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιμέρους τεμαχίων.
Αναλόγως του τύπου του αντιθαμβωτικού συστήματος, οι κατακόρυφες λεπίδες μπορεί να είναι στερεωμένες
εργοστασιακά στις διαμήκεις ράβδους αποτελώντας ενιαίο τεμάχιο συγκεκριμένου μήκους και επομένως οι
διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων παραλείπονται.

4.2 Τρόποι κατασκευής
Η τοποθέτηση των αντιθαμβωτικών διατάξεων θα γίνεται μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι διαμήκεις οριζόντιες ράβδοι στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων ασφαλείας, δεν θα πρέπει να
προβάλουν στο χώρο κυκλοφορίας των οχημάτων. Στην περίπτωση προκατασκευασμένων στηθαίων
σκυροδέματος καμία ράβδος δεν επιτρέπεται να στηρίζεται επί δυο διαφορετικών τεμαχίων στηθαίου. Η
συνέχεια των ράβδων θα πρέπει να διακόπτεται στους αρμούς των στηθαίων. Οι ράβδοι θα στερεώνονται
επί των στηθαίων είτε με αγκύρια, εφόσον πρόκειται για στηθαίο σκυροδέματος, είτε με κατάλληλες
μεταλλικές διατάξεις εφόσον πρόκειται για μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.
Στην περίπτωση στερέωσης με αγκύρια, θα διανοίγεται με δράπανο οπή κατάλληλης διαμέτρου επί της
στέψης του στηθαίου σκυροδέματος. Πριν από την εφαρμογή του κάθε αγκυρίου θα πρέπει η διανοιχθείσα
οπή να καθαρίζεται με αέρα υπό πίεση.
Οι λεπίδες θα πρέπει μετά τη στερέωση τους να βρίσκονται σε απολύτως κατακόρυφη θέση, ενώ η στέψη
τους δεν επιτρέπεται να ακολουθεί τις τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας επί της οποίας στερεώνεται η
οριζόντια ράβδος. Αυτές θα τοποθετούνται υπό γωνία όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια ώστε να
εμποδίζουν την ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Απ’ ευθείας σύνδεση των λεπίδων στα στηθαία σκυροδέματος δεν επιτρέπεται.

4.3 Απαιτήσεις
Οι αντιθαμβωτικές διατάξεις θα πρέπει να συνίστανται από ανθεκτικά σε πρόσκρουση πολυμερή ή από
θερμοπλαστική πολυολεφίνη (ΤΡΟ) υλικά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Σε κάθε
περίπτωση απαγορεύεται η χρήση αντιθαμβωτικών λεπίδων από μεταλλικά υλικά ή πλεγμάτων με
μεταλλικούς ορθοστάτες.
Οι διαμήκεις οριζόντιοι ράβδοι στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων ασφαλείας και οι διατάξεις
στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων εφόσον τέτοιες προβλέπονται μπορεί να είναι:
x είτε μεταλλικά στοιχεία γαλβανισμένα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461,
x είτε στοιχεία αλουμινίου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3.
Τα μικροϋλικά στερέωσης του συστήματος επί των στηθαίων και σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων θα
πρέπει να είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Η ποιότητα του γαλβανίσματος ή η ποιότητα του αλουμινίου των μεταλλικών στοιχείων επί των οποίων θα
στηρίζονται οι κατακόρυφες λεπίδες θα βεβαιώνεται από έγκυρα πιστοποιητικά.
Οι διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων επί των διαμήκων ράβδων, θα πρέπει να συγκρατούν τις
κατακόρυφες λεπίδες με τουλάχιστον δυο πύρους ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα και
γρήγορα για συντήρηση ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
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Οι αντιθαμβωτικές κατακόρυφες λεπίδες θα είναι υποχρεωτικά μη μεταλλικές με στρογγυλεμένες ακμές, από
υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Θα πρέπει επίσης να είναι εύκαμπτες ώστε σε
περίπτωση πρόσκρουσης να κάμπτονται, χωρίς να θραύονται.
Το ύψος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 cm. Ο συνδυασμός του πλάτους, της γωνίας και της
απόστασης τοποθέτησης των λεπίδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την παρεμπόδιση ορατότητας σε γωνία
τουλάχιστον 20ο ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας.
Το χρώμα των κατακόρυφων λεπίδων θα πρέπει να είναι πράσινο ή γκρι σκυροδέματος, και αυτές θα πρέπει
να προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης επάνω τους αντανακλαστικών στοιχείων, εφόσον αυτό
απαιτηθεί από την Υπηρεσία ή προβλέπεται στη μελέτη.
Πριν από την προσκόμιση στον τόπο του έργου των απαιτούμενων αντιθαμβωτικών διατάξεων θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση τα κατασκευαστικά σχέδια αυτών.

4.4 Ποιοτικοί έλεγχοι
x Έλεγχος της τοποθέτησης των αντιθαμβωτικών διατάξεων στις προβλεπόμενες από τη μελέτη
θέσεις.
x Έλεγχος της ποιότητας του υλικού των αντιθαμβωτικών λεπίδων για την διαπίστωση ότι αυτό
πληρεί τις απαιτήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της παρούσας.
x Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας γαλβανίσματος ή της ποιότητας του αλουμινίου όλων
των μεταλλικών στοιχείων του συστήματος.
x Έλεγχος της εργασίας τοποθέτησης για την διαπίστωση ότι αυτή εκτελείται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος.
x Έλεγχος της θέσης και της γωνίας τοποθέτησης των λεπίδων για να διαπιστωθεί ότι έχουν
τηρηθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και ότι η στέψη τους δεν σχηματίζει τεθλασμένη γραμμή.

5

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντιθαμβωτικές διατάξεις επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) και διακρίνονται με βάση το υλικό
κατασκευής αυτών
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
αντιθαμβωτικών διατάξεων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής αυτών
Stepped slope gutters and inflow - outflow structures

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 150105-02-06-00«Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια
εισροής - εκροής αυτών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-06-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου
2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης
και
έκδοσης
ελληνικών
προτύπων
και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής - εκροής
αυτών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή βαθμιδωτών
ρείθρων επί των πρανών επιχωμάτων, καθώς και των φρεατίων αυτών στη στέψη και στη βάση του
επιχώματος, σύμφωνα με τη μελέτη αποχέτευσης του καταστρώματος της οδού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas -- Πλακοστρώσεις –
Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών»

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production
Σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part1 : Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και
συμμόρφωση

ΕΛΟΤ EN 1342

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
-- Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

3

and

transport

--

Παραγωγή

και

Μεταφορά

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Βαθμιδωτά ρείθρα : εννοούνται αβαθείς ανοικτοί αγωγοί, περιορισμένης παροχετευτικής ικανότητας,
επί των πρανών των υψηλών επιχωμάτων. Τα βαθμιδωτά ρείθρα εφαρμόζονται για την εκτόνωση των
διαμήκων αβαθών τάφρων στην οριογραμμή των οδών, στη στέψη υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα
σχέδια. Διακρίνονται σε προκατασκευασμένα ή επί τόπου κατασκευαζόμενα. Τα βαθμιδωτά ρείθρα οδηγούν
την απορροή των διαμήκων τάφρων της οριογραμμής των οδών κατά κανόνα σε συλλεκτήρια τάφρο που
κατασκευάζεται και γι΄ αυτό το σκοπό στο πόδι του πρανούς ή σε φυσικό αποδέκτη.
3.2 Φρεάτια εισροής βαθμιδωτών ρείθρων : εννοούνται κατασκευές στη στέψη των υψηλών
επιχωμάτων παράπλευρα των διαμήκων αβαθών τάφρων, με σκοπό να εκτρέπουν τη ροή των τάφρων προς
τα βαθμιδωτά ρείθρα. Αναλόγως της θέσης εφαρμογής τους διακρίνονται σε τερματικά (όταν εφαρμόζονται
στο κατάντη πέρας των αβαθών διαμήκων τάφρων) και σε ενδιάμεσα (όταν εφαρμόζονται στα βαθιά ή σε
ενδιάμεσα σημεία των αβαθών διαμήκων τάφρων της οδού).
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3.3 Φρεάτια εκροής βαθμιδωτών ρείθρων : εννοούνται κατασκευές στο πόδι των πρανών των
υψηλών επιχωμάτων όπου καταλήγουν τα βαθμιδωτά ρείθρα τα οποία λειτουργούν ως σημεία
συγκέντρωσης της παροχής των βαθμιδωτών ρείθρων και στη συνέχεια εκβολής αυτής σε φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη.

4

Κατασκευή, τοποθέτηση, απαιτήσεις και έλεγχοι

4.1 Γενικά
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά αυτά είναι:
x έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την κατασκευή φρεατίων εισροής και
εκροής,
x προκατασκευασμένα στοιχεία βαθμιδωτών ρείθρων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20,
x λιθόδεμα με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για την κατασκευή φρεατίων εκροής,
x σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για την έδραση των βαθμιδωτών ρείθρων και των φρεατίων
εισροής και εκροής.

4.2 Αποδεκτά υλικά
Τα σκυροδέματα όλων των κατηγοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, θα πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-00-00-00. Επιπλέον θα πρέπει να
είναι χαμηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντοχής σε παγετό κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Στην περίπτωση όπου η μελέτη προβλέπει κατασκευή των φρεατίων εκροής από λιθόδεμα, οι
χρησιμοποιούμενοι λίθοι θα πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγμένοι ρωγμών, να έχουν ύψος
τουλάχιστον 12 cm, να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1342.
Το σκυρόδεμα για όλα τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20
κατά τον Κ.Τ.Σ. (βλέπε Bιβλιογραφία).
Τα φρεάτια εισροής θα διακρίνονται στους ακόλουθους τρεις τύπους:
x Τερματικό φρεάτιο, τοποθετούμενο στο κατάντη πέρας της αβαθούς τάφρου.
x Ενδιάμεσο φρεάτιο διπλής εισόδου, τοποθετούμενο σε χαμηλό σημείο της αβαθούς τάφρου.
x Ενδιάμεσο φρεάτιο μονής εισόδου, τοποθετούμενο σε ενδιάμεσα σημεία της αβαθούς τάφρου.
Η μορφή των προκατασκευασμένων βαθμιδωτών ρείθρων, θα καθορίζει μονοσήμαντα τον τρόπο
τοποθέτησης των τεμαχίων ώστε οι δημιουργούμενοι αρμοί να μην επιτρέπουν τη διείσδυση ομβρίων
υδάτων στο σώμα του επιχώματος. Γι’ αυτό το λόγο τα άκρα τους θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση, η οποία
θα εξασφαλίζει την προαναφερόμενη απαίτηση, αλλά και την ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους. Επίσης όλα τα
τεμάχια θα φέρουν διαμόρφωση χαλινού στο ανάντη μέρος τους για την αγκύρωση στο σκυρόδεμα έδρασής
τους
Τα φρεάτια εκροής μειώνουν το ύψος ενέργειας και το βάθος της ροής και αυξάνουν το πλάτος της πριν από
την έξοδο των ομβρίων στον τελικό αποδέκτη (σύμφωνα με τη μελέτη).
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4.3 Τρόποι κατασκευής
4.3.1

Γενικές απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα κατασκευαστικά σχέδια των
προκατασκευασμένων βαθμιδωτών ρείθρων και των τυπικών φρεατίων εισροής και εκροής, που προτίθεται
να εφαρμόσει.
Η κλίση του πυθμένα των βαθμιδωτών ρείθρων θα είναι ίση με την κλίση του πρανούς του επιχώματος.
Εφαρμογή ηπιότερης κλίσης με λοξή χάραξη επί του πρανούς απαγορεύεται, γιατί δημιουργεί συνθήκες
υπερπήδησης της ροής.
Λόγω της μεγάλης κατά μήκος κλίσης της κατασκευής, απαιτείται επαρκής αγκύρωση για την αποφυγή
ολίσθησης. Κατ’ ελάχιστον, θα κατασκευάζονται χαλινοί ανά 6,0 m (απόσταση μετρούμενη επί του
κεκλιμένου πρανούς) στο σκυρόδεμα έδρασης επί του πρανούς του επιχώματος. Το ελάχιστο βάθος των
χαλινών θα είναι 30 cm.
Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος έδρασης, θα πραγματοποιείται εκσκαφή της επιφάνειας του
επιχώματος στις διαστάσεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Μετά το πέρας της κατασκευής η επιφάνεια του επιχώματος στη θέση του έργου θα αποκαθίσταται,
συναρμοζόμενη με την κατασκευή του βαθμιδωτού ρείθρου, έτσι ώστε οι παρειές των βαθμιδωτών ρείθρων
και η φυτική γη επένδυσης του επιχώματος να αποτελούν συνεχή επιφάνεια.
4.3.2

Κατασκευή επί τόπου του έργου

Τα επί τόπου σκυροδετούμενα φρεάτια θα κατασκευάζονται με χρήση μεταλλικών λυόμενων τύπων ώστε να
παράγεται λείο τελείωμα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια μέσου του σώματος του σκυροδέματος δεν
επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται με λάδι που δεν θα αποχρωματίζει ή θα κηλιδώνει το σκυρόδεμα.
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιμης ξήρανσης του σκυροδέματος μετά τη σκυροδέτηση, η
επιφάνεια του σκυροδέματος θα ψεκάζεται με υγρό που δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη (curing) ή θα
λαμβάνονται άλλα προς επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρα.
Προς απόδειξη της δυνατότητας κατασκευής επί τόπου του έργου βαθμιδωτών ρείθρων και φρεατίων στα
ανάντη και κατάντη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, θα γίνεται κατασκευή δοκιμαστικών στοιχείων
σε θέση του έργου, επιλεγόμενη από την Υπηρεσία. Η κατασκευή δε θα συνεχίζεται πριν από την έγκριση
του εν λόγω δοκιμαστικού τμήματος.
Η τοποθέτηση των φυσικών λίθων στα φρεάτια εκροής θα είναι «κολυμβητή» (όπως περιγράφεται στην
αντίστοιχη παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00, με πλήρωση των αρμών με
τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας 650 kg τσιμέντου ανά 1,0 m3 ξηράς άμμου.
4.3.3

Προκατασκευή

Τα προκατασκευασμένα βαθμιδωτά ρείθρα, θα τοποθετούνται έτσι ώστε να αποτρέπεται η κατείσδυση
νερών στο σώμα του επιχώματος. Ενδεικτικά, το κατάντη τεμάχιο θα πρέπει να επικαλύπτεται από το άκρο
του ανάντη τεμαχίου κατά περίπου 10 cm.
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία βαθμιδωτών ρείθρων ή/ και φρεατίων θα θεμελιώνονται σε στρώση
έδρασης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 15 cm, η οποία θα διαμορφώνεται
με χαλινούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.3.1 της παρούσας.
Όλα τα προκατασκευασμένα τεμάχια πριν από την τοποθέτησή τους θα καθαρίζονται και θα διαβρέχονται. Η
αρμολόγηση (όπου προβλέπεται από την μελέτη) θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας 650 kg
τσιμέντου ανά 1,0 m³ ξηράς άμμου.
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4.4 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
x Έλεγχος των σκυροδεμάτων όλων των κατηγοριών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
x Έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4.2 της παρούσας.
x Οπτικός έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων για τυχόν φθορές (ρηγματώσεις,
σπασίματα κ.λπ.) που έχουν προκληθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά, ή ατέλειες
κατά την κατασκευή τους. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασμένα στοιχεία
παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα κρίνει εάν απαιτείται
αντικατάστασή τους.
x Έλεγχος των διαστάσεων των χρησιμοποιούμενων λίθων, για την κατασκευή των φρεατίων
εκροής με λιθόδεμα.
x Έλεγχος για την επιβεβαίωση ότι οι θέσεις εφαρμογής και η διατομή των βαθμιδωτών ρείθρων,
πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης.
x Έλεγχος της ορθής τοποθέτησης και των τελειωμάτων της εργασίας σύμφωνα με τα
κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.1 της παρούσας.

5

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.Ειδικότερα:
α.

Τα βαθμιδωτά ρείθρα επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m) πλήρους κατασκευής. Στην περίπτωση
προκατασκευασμένων ρείθρων δεν επιμετρώνται οι επικαλύψεις.

β.

Τα φρεάτια εισροής και εκροής των βαθμιδωτών επιμετρώνται ως τεμάχια (τεμ) πλήρως
ολοκληρωμένων κατασκευών, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή βαθμιδωτών
ρείθρων επί των πρανών επιχωμάτων, καθώς και των φρεατίων αυτών στη στέψη και στη βάση του
επιχώματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου των προκατασκευασμένων
τεμαχίων και των απαιτουμένων υλικών για την επιτόπου σκυροδέτηση.

x

Η κάθε είδους εργασία για την κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων και φρεατίων εισροής και εκροής,
όπως η εκσκαφή του επιχώματος, η κατασκευή στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα, η αρμολόγηση,
η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχώματος και λοιπές εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση
των αντικειμένων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχώματος καθώς και η απομάκρυνση και απόρριψη των
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και των λοιπών πλεοναζόντων υλικών.

x

Η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος βαθμιδωτού ρείθρου και η εργασία αποξήλωσής του
στην περίπτωση μη αποδοχής από την Υπηρεσία της ενσωμάτωσής του στο έργο.

x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Rockfall protection barriers

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-0700 «Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-02-07-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-02-07-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τα υλικά και τις
διαδικασίες εγκατάστασης των φραχτών απορρόφησης ενέργειας, ειδικών συστημάτων προστασίας πρανών
που αποσκοπούν στην διαφύλαξη της οδικής ασφαλείας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΙSO EN 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Mέσα ατομικής προστασίας –
Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Quality management systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας – Απαιτήσεις.

3. Όροι και ορισμοί
3.1 Γενική διάταξη συστήματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Η γενική διάταξη του συστήματος ανάσχεσης βροχοπτώσεων φαίνεται στα παρακάτω Σχήματα 1 και 2
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Σχήμα 1 - Πλευρική όψη

Σχήμα 2- Εμπρόσθια όψη
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Κατάντη καλώδια (downstream cables) εφαρμόζονται όταν η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών
ορθοστατών είναι μεγαλύτερη από 0,50 m.

Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΤΑG 027 (βλέπε Βιβλιογραφία), οι φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων αποτελούν
‘’σύστημα’’, αποτελούμενο από τα μέρη που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
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Πίνακας 1 - Βασικά μέρη του «Συστήματος’’ ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Βασικά
στοιχεία

Εξαρτήματα

Λειτουργία

Σύστημα
ανάσχεσης

Βασικό δίχτυ κατασκευασμένο από
συρματόσχοινα, σύρματα ή/και ράβδους
διαφόρων τύπων και υλικών (π.χ. δίχτυ
από συρματόσχοινα συνδεδεμένο με
σφικτήρες, δακτυλοειδή δίχτυα
συνδεδεμένα μεταξύ τους).

Δέχεται την άμεση πρόσκρουση της
πίπτουσας βραχομάζας,
παραμορφώνεται ελαστικά ή/και
πλαστικά, μεταφέρει τις τάσεις στους
συνδέσμους, το σύστημα στήριξης και
την θεμελίωση

Σύστημα
στήριξης

Στύλοι διαφόρων διατομών και μηκών
κατασκευασμένοι από διάφορα υλικά
(σωλήνες, διάφορα προφίλ) οι οποίοι στην
βάση τους μπορούν να φέρουν άρθρωση

Διατηρεί το σύστημα ανάσχεσης στην
θέση του. Μπορεί να είναι
συνδεδεμένο με το σύστημα
ανάσχεσης άμεσα ή μέσω συνδέσμων

Σύνδεσμοι

Συνδέουν τα συρματόσχοινα, τα σύρματα
ή/και τις ράβδους διαφόρων μορφών και
υλικών, τους σφικτήρες, τους κόμβους και
τις διατάξεις απορρόφησης ενέργειας
(στοιχεία τα οποία έχουν δυνατότητα
καταστροφής ενέργειας ή υφίστανται
καθορισμένη μετακίνηση όταν δέχονται
την επιβολή φορτίων)

Μεταδίδουν τις τάσεις στην θεμελίωση
κατά την πρόσκρουση της πίπτουσας
βραχομάζας και διατηρούν το σύστημα
ανάσχεσης στην θέση του.

Θεμελίωση

Δεν αποτελεί αντικείμενο της ETAG 27 και
της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

Μεταφέρει τις δυνάμεις που
αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση
στο έδαφος.

Τα συστήματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων κατηγοριοποιούνται με βάση την Ενεργειακή Στάθμη Λειτουργίας
σε kJ (ΕΣΛ = SEL = Service Energy Level) και την Μέγιστη Ενεργειακή Στάθμη σε kJ (ΜΕΣ = MEL =
Maximum Energy Level) , όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2:
Πίνακας 2 - Κατηγοριοποίηση συστημάτων ανάσχεσης βραχοπτώσεων,
με βάση την Ενεργειακή Στάθμη Λειτουργίας
Τύπος
Συστήματος
Ανάσχεσης

8

SEL (kJ)

MEL (kJ) (τουλάχιστον)

1

85

250

2

170

500

3

330

1000

4

500

1500

5

660

2000

6

1000

3000

7

1500

4500

8

> 1500

> 4500
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Ως ΕΣΛ (SEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια ενός βραχοτεμαχίου κανονικών διαστάσεων που προσκρούει στον
φράκτη. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια κατάταξής του ως προς την ΕΣΛ όταν:
-

το σύστημα συγκρατεί το βραχοτεμάχιο (κατά την 1η και 2η πτώση)

-

δεν επέρχονται θραύσεις συνδέσμων

-

δεν επέρχεται άνοιγμα βροχίδων του πλέγματος πέραν του διπλάσιου του αρχικού ανοίγματος

-

το ύψος των στύλων (χωρίς να αφαιρεθεί το βραχοτεμάχιο) διατηρείται σε ποσοστό τουλάχιστον 70%
του αρχικού

-

το βραχοτεμάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθμη οδού) υπό συνθήκες μέγιστης παραμόρφωσης
του δικτυωτού πλέγματος (κατά την 1η και εν συνέχεια την 2η πτώση)

Ως ΜΕΣ (ΜEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια που είναι τριπλάσια (x3) της SEL. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια
κατάταξής του ως προς την ΜEΣ όταν:
-

το σύστημα συγκρατεί το βραχοτεμάχιο (πραγματοποιείται μόνον μία πρόσκρουση)

-

το βραχοτεμάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθμη οδού) υπό συνθήκες μέγιστης παραμόρφωσης
του δικτυωτού πλέγματος

Επιπροσθέτως οι φράχτες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες ως προς το απομένον ύψος, υπό συνθήκες
Μέγιστης Ενεργειακής Στάθμης (ΜΕΣ):
-

Κατηγορία A : απομένον ύψος ≥50 % ονομαστικού ύψους

-

Κατηγορία B: 30% ονομαστικού ύψους < απομένον ύψος < 50 % ονομαστικού ύψους

-

Κατηγορία C: απομένον ύψος ≤30 % ονομαστικού ύψους

3.2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής έχουν εφαρμογή οι όροι και ορισμοί που φαίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Όροι και ορισμοί
Σύστημα προστασίας από βραχοπτώσεις
falling rock protection kit
Δίχτυ
net
Στύλος
post
Ανάντη καλώδια
upstream cables
Κατάντη καλώδια
downstream cables

Προϊόν αποτελούμενο από δίχτυα, στύλους,
συρματόσχοινα και συνδέσμους
Φέρον στοιχείο που φορτίζεται κατ’ επιφάνεια
Στοιχείο του συστήματος στήριξης επί του οποίου
μεταφέρονται τα φορτία από τα δίχτυα και τα
συρματόσχοινα
Καλώδια συνδεδεμένα στην κορυφή του στύλου, οδεύοντα
προς τα ανάντη μέσω των οποίων τα φορτία μεταφέρονται
στης αγκυρώσεις.
Καλώδια συνδεδεμένα στην κορυφή του στύλου, οδεύοντα
προς τα κατάντη (προς τη βάση του πρανούς) τα οποία
συγκρατούν τους στύλους στην προβλεπόμενη γωνία ως
προς το πρανές. Εφαρμόζονται όταν η υψομετρική
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διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών είναι
μεγαλύτερη από 0,50 m.
Πλευρικά καλώδια (side cables)

Καλώδια σταθεροποίησης ακραίων στύλων

Διάταξη απορρόφησης ενέργειας (energy
dissipating device

Διατάξεις (ειδικές διαμορφώσεις) επί των καλωδίων για την
απορρόφηση ενεργείας

Δευτερεύον δίχτυ
Secondary mesh
Αγκυρώσεις
anchorages
Ενεργειακή στάθμη
Energy level
Κλίση αναφοράς
Reference slope

Ονομαστικό ύψος hN
Nominal Height

4

Πρόσθετο δίχτυ στην ανάντη πλευρά του κυρίου
Φέροντα στοιχεία που μεταφέρουν τα φορτία των στύλων
και των καλωδίων στο έδαφος
Ως ενεργειακή στάθμη ενός συστήματος ανάσχεσης
βραχοπτώσεων ορίζεται η κινητική ενέργεια του
συγκρατουμένου βραχοτεμαχίου
Η κλίση που αντιστοιχεί στην μέγιστη επιμήκυνση του
διχτυού του φράχτη προς τα κατάντη. Η κλίση αυτή
προσδιορίζεται με βάση την τροχιά του πίπτοντος
βραχοτεμαχίου κατά το τελευταίο μέτρο της διαδρομής του
πριν από την πρόσκρουση, με απόκλιση έως ±20°
Μετράται κάθετα προς την κλίση αναφοράς και ισούται με
την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του άνω καλωδίου και του
καλωδίου τάνυσης του διχτυού στην βάση των στύλων του
συστήματος.

Απαιτήσεις

4.1 Αποδεκτά υλικά
Οι φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων θα προέρχονται από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001.
Οι δοκιμές για την χορήγηση του πιστοποιητικού του συστήματος θα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την Οδηγία ETAG-027 (βλέπε Βιβλιογραφία)
Ο Ανάδοχος πριν από την προσκόμιση του φράχτη απορρόφησης ενέργειας στο έργο προς εγκατάσταση,
θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία φάκελο των τεχνικών στοιχείων του συστήματος στον οποίο θα
περιέχονται.
¾ Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος φράχτη απορρόφησης ενέργειας και
πληροφοριακό υλικό από το οποίο θα προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή σε παρεμφερή έργα.
¾ Αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνωρισμένου εργαστηρίου για τις προβλεπόμενες δοκιμές από την
Οδηγία ETAG-027 (βλέπε Βιβλιογραφία), από το οποίο θα προκύπτει η ενεργειακή στάθμη του
συστήματος ανάσχεσης και η συμμόρφωσή του με τις λοιπές απαιτήσεις αυτής.
¾ Οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος την συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φράχτη.

4.2 Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Κατά τη φορτοεκφόρτωση για να αποφευχθούν παραμορφώσεις ή και πιθανοί τραυματισμοί της
αντιδιαβρωτικής επίστρωσης θα χρησιμοποιηθούν ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη.
Τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο υλικά του φράχτη καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης, θα πρέπει να
αποθηκεύονται σε προστατευμένους χώρους για την αποφυγή φθορών από τον διακινούμενο μηχανικό
εξοπλισμό.
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Μέθοδος εγκατάστασης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Ανέγερση φρακτών
Η εγκατάσταση των φρακτών απορρόφησης ενεργείας θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, όσον
αφορά τις θέσεις εφαρμογής, την ενεργειακή στάθμη, την γωνία αναφοράς, το ονομαστικό ύψος και το
ανάπτυγμα του φράκτη.
Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων θα έχουν την φέρουσα ικανότητα που συνιστά ο
κατασκευαστής του συστήματος ανάσχεσης. Το αυτό ισχύει και για τις λοιπές προβλέπόμενες διατάξεις
θεμελίωσης. Οι εν λόγω εργασίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
Η συναρμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή, από έμπειρο προσωπικό,
υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου τεχνικού του εργοστασίου παραγωγής ή του προμηθευτού του συστήματος

5.2 Έλεγχοι για την παραλαβή του συστήματος
Το σύστημα ανάσχεσης που θα εγκατασταθεί θα διαθέτει το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών που
αναφέρονται στον εγκεκριμένο από την Υπερεσία φάκελλο τεχνικών στοιχείων που υπέβαλε ο Ανάδοχος.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:

6

-

οι αγκυρώσεις και η τάνυση των καλωδίων του συστήματος (όπως προβλέπεται από τον
κατασκευαστή του συστήματος)

-

ο αριθμός των διατάξεων απορρόφησης ενεργείας που έχουν εγκατασταθεί

-

το ονομαστικό ύψος και η γωνία αναφοράς του φράκτη

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας

Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων θα γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε
στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την ισχύουσα Ελληνική
Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Το συνεργείο θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από
το σχέδιο υγείας-ασφάλειας του έργου (ΣΑΥ) και κατ’ ελάχιστον κράνος, γάντια προστασίας και εργοταξιακά
προστατευτικά υποδήματα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ΜΑΠ φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 4:
Πίνακας 4 – Απαιτήσεις μέσων ατομικής προστασίας
Προστατευτική ενδυμασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών και βραχιόνων

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Οι εργαζόμενοι επί των βραχωδών πρανών θα προσδένονται με ιμάντες ασφαλείας από σταθερά σημεία
(αγκύρια πακτωμένα στον βράχο κλπ). Ο εξοπλισμός ανάρτησης θα είναι πιστοποιημένος.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι φράχτες απορρόφησης ενέργειας επιμετρώνται σε μέτρα μήκους (m), πλήρως εγκατεστημένου
συστήματος, κατά τύπο Μέγιστης Ενεργειακής Στάθμης (ΜΕΣ) σε kJ και ονομαστικό ύψος σε m (π.χ. φράκτης
απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 4 m)

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση
συστήματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Στις επιμετρούμενες εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες, οι οποίες επιμετρώνται ιδιαίτερα:
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x

Η κατασκευή των απαιτούμενων προσπελάσεων προς τους αναβαθμούς, οι οποίες θα
παραμείνουν για την συντήρηση του φράκτη

x

Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων

x

Οι απαιτούμενες εργασίες θεμελίωσης

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

ΕΛΟΤ

32687

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00

Βιβλιογραφία


Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, Π.Δ. 305/96 περί
ελάχιστων μέτρων ασφάλειας στα εργοτάξια, Υπ. Αποφάσεις για ΣΑΥ – ΦΑΥ κλπ).



Οδηγία 92/57.ΕΕ- Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.



ETAG-027 - Guideline for European Technical Approval of falling Rock Protection Kits. Complete
Certification -- Κατευθυντήρια οδηγία Ευρωπαϊκων Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΤΕ), για συστήματα
προστασίας από πτώσεις βράχων.



ΕΛΟΤ EN 10025-2
Hot rolled products of structural steels – part 2: Technical deliver conditions
for non-alloy structural steels -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2:
Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών

-

ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles –
Specifications and test. -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών ΕΛΟΤ EN 12385-4+A1
Steel wire ropes Safety
Part 4. Standard ropes for general lifting applications -- Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια Μέρος 4: Συρματόσχοινα με κλώνους για γενικές εφαρμογές ανύψωσης

-

ΕΛΟΤ EN 10244-2
Steel wire and wire products – Non ferrous metallic coatings on steel wire –
Zinc or zinc-alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου

-

DIN 18196
Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purposes -Εκσκαφές και επιχώσεις. Κατηγοριοποίηση εδαφών

-

ΕΛΟΤ EN 13286-2 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor compaction. -- Μίγματα
μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον
προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας. Συμπύκνωση
Proctor.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-01-00
«Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-01-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ
99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή της στρώσης
έδρασης οδοστρωμάτων οδών, αεροδρομίων, δαπέδων στάθμευσης κλπ από ασύνδετα εδαφικά υλικά.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00

Soil improvement and stabilization with lime, pozzolans, cement and
calcareous fly ash -- Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με
εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και
ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with
lime stabilized soil -- Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials
-- Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά.

ΕΛΟT ΤΠ 1501-02-06-00-00

Quarry sites and borrow areas development and exploitation -- Ανάπτυξη
– εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-02

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03

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

aggregates

--

Στρώσεις
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prEN ISO 22476-13

Geotechnical investigation and testing — Part 13: plate loading test -Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές . Μέρος 13: Δοκιμή φορτιζόμενης
πλάκας.

ΕΛΟΤ EN 13139

Aggregates for mortar -- Αδρανή κονιαμάτων

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

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

EΛOT EN 932-1

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

EΛOT EN 933-2

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

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Στρώση έδρασης οδοστρώματος : (Σ.Ε.Ο.) ορίζεται το αμέσως κάτω του οδοστρώματος
συμπυκνωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με την Προδιαγραφή αυτή έδαφος ή υλικό επίχωσης.
Ειδικότερα :
x Στις περιοχές επιχωμάτων, στη Σ.Ε.Ο, περιλαμβάνεται και η τυχόν προβλεπόμενη από τη
μελέτη, Στρώση Στράγγισης του Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο) ή Στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας
(Σ.Α.Π).
x Στις περιοχές ορυγμάτων, στη Σ.Ε.Ο περιλαμβάνεται εκτός από την Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π (εφ’ όσον
προβλέπονται) και η ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγμάτων.

4

Αποδεκτά ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γαιώδη υλικά
x Τα γαιώδη υλικά, από πλευράς καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες
Ε0,Ε1,Ε2,Ε3 και Ε4, των οποίων τα χαρακτηριστικά δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

6
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Πίνακας 1 - Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών
(Δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγμάτων)

α/α

Κατηγορία
εδαφικού
υλικού

Χαρακτηριστικά
υλικού

Όρια
Αtterberg

Μέγιστη
πυκνότητα
κατά την
τροποποιημέν
η δοκιμή
συμπύκνωσης

CBR(1)

Περιεκτικότητα
σε οργανικά(3)

Αξιολόγηση
υλικού

6

7

8

0%

Επίλεκτο II

0%

Επίλεκτο Ι

<1%

Κατάλληλο

<3%

Αποδεκτό

kgr/m³
1

2

3
Μέγιστος κόκκος
<80 mm

1

Ε4

Διερχόμενο % από
Πρότυπο ΕΛΟΤ

EN 933-02
ανοίγματος 0,063
mm <25%
Μέγιστος κόκκος
<80 mm
2

Ε3

Διερχόμενο % από
Πρότυπο ΕΛΟΤ

EN 933-02
ανοίγματος 0,063
mm <25%

4

5

>20

LL<30

και
μηδενική
διόγκωση

και
ΡΙ<10

(2)

>10

LL<30

και
μηδενική
διόγκωση

και
ΡΙ<10

(2)

Μέγιστος κόκκος
<100 mm
3

Ε2

Διερχόμενο % από
Πρότυπο ΕΛΟΤ

>5
LL<40

>1.940

EN 933-02
ανοίγματος0,063
mm <35%

4

Ε1

Γαιώδες υλικό με
μέγιστη διάσταση
κόκκου D<150mm

LL<40
ή
LL<65

Περιεκτικότητα σε
κόκκους

και

100<D<150mm

ΡΙ<(0,6x
LL-9)

μέχρι 25%

5

Ε0

και
διόγκωση
(2)
<2%

>3

>1.600

και
διόγκωση
(2)
<3%

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες

Ακατάλληλο,
εφόσον δεν
υπάρξει
μελέτη
βελτίωσής
του για
χρήση

Όπου :
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(1) CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας.
(2) Κατά τη δοκιμή CBR.
(3) Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (Πρότυπο ΑASHTΟ Τ-194).
LL =
Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5 - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία).
PI =
Δείκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6 - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία).
Κόσκινο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 565. Ονομαστικό άνοιγμα βρογχίδων) ανοίγματος 0,063 mm.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή CBR προσδιορίζεται σύμφωνα με τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών
Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιμίων, τα οποία συμπυκνώνονται στο 90% της μέγιστης πυκνότητας
της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11 - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε
Βιβλιογραφία), με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών. Κατ' εξαίρεση επί φυσικώς
συγκολλημένων εδαφών και για έργα σε όρυγμα, για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείμενης
στρώσης" οδοστρωμάτων θα γίνεται συμπληρωματικά και προσδιορισμός του CBR με δοκιμή "επί τόπου".

x Τα Υλικά κατηγορίας Ε0 δεν είναι αποδεκτά για την στρώση έδρασης, εάν προηγουμένως
δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01, ή/ και τα
προβλεπόμενα από τη γεωτεχνική μελέτη του έργου.
x Η φέρουσα ικανότητα της Στρώσης Έδρασης και το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί
για την κατασκευή της είναι καθοριστικά για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου πάχους και
του είδους του οδοστρώματος.
x Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θεϊκά άλατα σε ποσότητα εκφρασμένη ως SO3
μεγαλύτερη από 1,9 gr ανά λίτρο, μετρούμενη σύμφωνα με την μέθοδο BS 1377 δοκιμή 10, με
λόγο νερού προς εδαφικά υλικά 2:1, δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο
από 50 cm από κατασκευές σκυροδέματος ή από κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικό με
τσιμέντο (ΚΘΑ) ή από Σταθεροποιημένο Εδαφικό Υλικό με Τσιμέντο (ΣΕΥ).
x Υλικά με ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασμένα ως SO3 μεγαλύτερη από 0,5% κατά
βάρος, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο του Προτύπου BS 1377-3 δοκιμή 9, δεν θα
χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από μεταλλικές κατασκευές.

4.2 Θραυστά υλικά
Στις περιπτώσεις που δεν διατίθενται κατάλληλα γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης έδρασης και
εφ’ όσον η εδαφοτεχνική έρευνα αποδείξει ότι δεν είναι τεχνικά και οικονομικά σκόπιμη η εξυγίανση των
υπαρχόντων γαιωδών εδαφών με σταθεροποίηση με άσβεστο ή υδραυλικές κονίες (βλέπε Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 ή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00) θα χρησιμοποιούνται προϊόντα δανειοθαλάμων
ή θραυστά υλικά λατομείου ή ορυχείου ή προϊόντα ανακύκλωσης σκυροδέματος μετά από έγγραφη εντολή
της Υπηρεσίας. Τα υλικά αυτά θα πληρούν τις απαιτήσεις του προηγούμενου Πίνακα 1.

4.3 Σταθεροποιημένα υλικά
Τα επιτόπου υλικά (όχι κατ’ ανάγκη κατηγορίας μόνον Ε0 αλλά και των άλλων κατηγοριών Ε1,Ε2) είναι
δυνατόν να σταθεροποιηθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 και να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της Στρώσης Έδρασης, εφ’ όσον με τεχνικοοικονομική μελέτη
αποδειχθεί ότι με την χρήση σταθεροποιημένων επιτόπου υλικών και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας
της στρώσης έδρασης, το συνολικό κόστος κατασκευής του οδοστρώματος είναι μικρότερο.

5

Τρόποι κατασκευής

5.1 Γενικές απαιτήσεις
α. Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 και πέραν αυτών τα
ακόλουθα:
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009

x Το τελικό πάχος των συμπυκνωμένων στρώσεων δεν θα είναι μεγαλύτερο από 25 cm εκτός
από ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και εφόσον κατά την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός και η ομοιομορφία
συμπύκνωσης κατά την έννοια του βάθους.
x Δεν θα διαστρώνεται επικείμενη στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται
οι απαιτήσεις που αφορούν τον βαθμό συμπύκνωσης και την επιπεδότητα της επιφάνεια της
στρώσης.
x Όταν η υποκείμενη στρώση εμφανίζει αυξημένη υγρασία (π.χ. λόγω βροχοπτώσεων) δεν θα
διαστρώνεται η επικείμενη πριν επέλθει επαρκής αποξήρανση αυτής.
β. Κλιματικοί περιορισμοί κατασκευής
Οι εργασίες θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 2οC καθώς και κατά
την διάρκεια έντονης ή παρατεταμένης βροχόπτωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επιφανειακής απορροής
των ομβρίων και την αποφυγή εισροής τους στην μάζα της στρώσης έδρασης ή και του επιχώματος,
όπως περιμετρικές συλλεκτήριες τάφροι, σειράδια προϊόντων εκσκαφών κλπ.
γ. Κυκλοφορία
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων δεν θα κυκλοφορούν οχήματα. Αυτό επιτρέπεται μόνον αφού
ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη συμπύκνωση.
Για τον σκοπό αυτόν ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει κατάλληλα την εκτέλεση των εργασιών, ώστε τα
οχήματα που θα μεταφέρουν το προς διάστρωση υλικό να κινούνται επί ήδη συμπυκνωθέντων
τμημάτων.

5.2

Μόρφωση πυθμένα εκσκαφής

Στη στάθμη χωματουργικών (πυθμένα) των βραχωδών ορυγμάτων, εάν προβλέπεται από την μελέτη, θα
κατασκευάζεται ισοπεδωτική στρώση συμπυκνωμένου υλικού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 μέσου πάχους 0,10 m και ελάχιστου πάνω από τις εξάρσεις
0,08 m.
Η εν λόγω στρώση θα συνυπολογίζεται στο πάχος της Σ.Ε.Ο.

5.3

Δοκιμαστικό τμήμα

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της στρώσης έδρασης, θα κατασκευάζονται δύο
τουλάχιστον δοκιμαστικά τμήματα, ένα σε περιοχή ορυγμάτων και άλλο ένα σε περιοχή επιχωμάτων. Οι
θέσεις των δοκιμαστικών τμημάτων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Σκοπός της κατασκευής των δοκιμαστικών τμημάτων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας μεθοδολογίας
συμπύκνωσης που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος, ο προσδιορισμός του αριθμού διελεύσεων των
συμπυκνωτών για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης και η βαθμονόμηση των πυρηνικών
συσκευών ελέγχου, που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν, για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης
υγρασίας και της επιτυγχανόμενης πυκνότητας.
Τα δοκιμαστικά τμήματα, θα έχουν μήκος τουλάχιστον 100 m και θα κατασκευάζονται με τα υλικά και τον
μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης έδρασης στο συνολικό μήκος
του ελεγχόμενου τμήματος.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στo
Κεφάλαιο 6 της παρούσας.
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Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα θα ενσωματώνεται
στο έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές εργασίες.
Στην περίπτωση όπου ακόμα και μετά από την εκτέλεση των διορθωτικών εργασιών τα αποτελέσματα των
ελέγχων συμπύκνωσης αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα αποξηλώνεται και τα υλικά θα
απομακρύνονται από το έργο. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα κατασκευάσει εκ νέου δοκιμαστικό
τμήμα.
Η κατασκευή της στρώσης έδρασης θα γίνεται με υλικά και μίγματα και τον μηχανικό εξοπλισμό, που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν, κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα προαναφερόμενα μηχανήματα και υλικά
διαφοροποιηθούν σημαντικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα από
τον Ανάδοχο και εφ΄ όσον αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα επιτρέπεται η συνέχιση της
κατασκευής της Σ.Ε.Ο στο έργο.

5.4

Συμπύκνωση

Για τα εδαφικά υλικά της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο), αν δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη
μελέτη, εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 98% της πρότυπης εργαστηριακής πυκνότητας
και την τροποποίηση μεθόδου Proctor (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03).
Ο έλεγχος της συμπύκνωσης μπορεί να γίνεται και επί τόπου και με συσκευές ραδιοϊσοτόπων, σύμφωνα με
τα Πρότυπα ASTM D 1922 και D3017-04, μετά από κατάλληλη βαθμονόμηση αυτών (συνιστάται να γίνεται
κατά την κατασκευή των δοκιμαστικών τμημάτων).

6

Ποιοτικοί έλεγχοι - δοκιμές

6.1 Έλεγχοι δοκιμές κατά την κατασκευή
6.1.1

Σκοπός και είδος ελέγχων

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
α. της καταλληλότητας των υλικών
β. της περιεχόμενης υγρασίας
γ. του βαθμού συμπύκνωσης
δ. της συμμόρφωσης των υψομέτρων της επιφάνειας ως προς τις απαιτήσεις
6.1.2

Διαδικασία ελέγχων

Για κάθε κατασκευασμένη επιμέρους στρώση της Σ.Ε.Ο θα ελέγχεται η επιτευχθείσα συμπύκνωση με την
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία σε σχέση με τον τύπο συμπυκνωτών και τον αριθμό διελεύσεων τους.
Στις περιπτώσεις χονδρόκοκκων βραχωδών υλικών δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της συμπύκνωσης κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-03 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-02 και για τον λόγο αυτό θα εφαρμόζεται η μέθοδος φόρτισης
πλάκας κατά DIN 18134 (ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για έργα μεγάλης σπουδαιότητας).
Το «μέτρο παραμόρφωσης» EV 2, κατά τη δεύτερη φόρτιση της εν λόγω δοκιμής, πρέπει να έχει (ανάλογα
με την επιδιωκόμενη τιμή CBR) τιμή EV2, σύμφωνα με τις τιμές του παρακάτω Πίνακα 2:
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Πίνακας 2 - Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή EV2, (MN/m2), ανάλογα με το CBR:

Είδος εδάφους

Ελάχιστη τιμή EV2 , (MN/m2) για
CBRt20

CBRt10

CBRt5

CBRt3

Για συνεκτικά εδάφη
(1)

(διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο
του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 933-02
ανοίγματος 0,063mm μεγαλύτερο από
35% κ.β.)

45

35

25

18

60

47

33

24

Για κοκκώδη εδάφη
(2)

(διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο
του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 933-02
ανοίγματος 0,063mm μέχρι 35% κ.β.)

Οι έλεγχοι συμπύκνωσης θα γίνονται κατά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 200 m. Όταν ο βαθμός
συμπύκνωσης τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω διαφοροποιήσεως του υλικού, υγρών καιρικών συνθηκών ή
χρησιμοποίησης διαφορετικού εξοπλισμού, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να αποκτήσει την πύκνωση των
ελέγχων ή /και (όπως προαναφέρθηκε) την κατασκευή νέου δοκιμαστικού τμήματος.
Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφικών υλικών (ποιότητας κατώτερης από Ε4) συνιστάται η ακόλουθη
διαδικασία.
Φορτηγό βάρους τουλάχιστον 10 tn θα διατρέξει με μικρή και σταθερή ταχύτητα την Σ.Ε.Ο (ή το υπόστρωμά
της, κατά περίπτωση) σε ολόκληρο το μήκος του προς έλεγχο τμήματος. Κατά μήκος της διαδρομής θα
επισημανθούν οι θέσεις αυξημένων παραμορφώσεων και κατ’ επιλογή απ’ αυτές θα γίνει δειγματοληψία για
τον προσδιορισμό της συμπύκνωσης και των ορίων Atterberg.
6.1.3

Δοκιμές

Οι προς εκτέλεση δοκιμές και τα αντίστοιχα πρότυπα φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3:
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Πίνακας 3 - Διενεργούμενοι έλεγχοι - δοκιμές
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΗ
Μέθοδοι δειγματοληψίας.

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΛΟΤ EN 932-1

Πρακτική έρευνας και δειγματοληψίας εδαφών με διάνοιξη
οπών με γεωδράπανο.

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Πρότυπο για την προπαρασκευή ξηρών εδαφικών δειγμάτων
για την κοκκομετρική ανάλυση και τον προσδιορισμό των
εδαφικών σταθερών.

ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1

Προσδιορισμός κατανομής μεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά
κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βρογχίδων.

ΕΛΟΤ EN 933-2

Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας (LL)

Προδιαγραφή Ε 10586/5/ΥΠΕΧΩΔΕ

Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας (PL)

Προδιαγραφή Ε 10586/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Δείκτης πλαστικότητας (PI)

Προδιαγραφή Ε 10586/6/ΥΠΕΧΩΔΕ

Πρότυπη προδιαγραφή αδρανών κονιαμάτων τοιχοποιίας.

ΕΛΟΤ EN 13139

Συμπύκνωση με τη μέθοδο Proctor.

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Δονητική συμπύκνωση με ελεγχόμενες παραμέτρους.

ΕΛΟΤ EN 13286-3

Προσδιορισμός της παραμόρφωσης και των χαρακτηριστικών
αντοχής του εδάφους με την μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας

prEN-ISO 22476-13

6.1.4

Ανοχές στάθμης

Η περαιωθείσα επιφάνεια της Σ.Ε.Ο θα είναι ομαλή και στις προβλεπόμενες από την μελέτη στάθμες, με
ανοχή ± 3 cm.
Οι κλίσεις, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, θα είναι στα μεν συνεκτικά εδάφη τουλάχιστον 4%,
στα δε μη συνεκτικά τουλάχιστον 2%.
Η παραλαβή θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμιση ανά διατομή, σε όλα τα σημεία αλλαγής κλίσεων κατά
την μελέτη και κατ’ ελάχιστον στον άξονα και τις εκατέρωθεν απολήξεις της Σ.Ε.Ο
Η ομαλότητα της προς παραλαβή επιφάνειας θα επιβεβαιώνεται με χρήση πεντάμετρου (5 m) ευθύγραμμου
πήχη, που θα τοποθετείται κατά μήκος του άξονα της οδού, είτε εγκάρσια σ’ αυτόν και επί εκάστης διατομής
της μελέτης εφαρμογής, αν δεν αναφέρεται πυκνότερη αποτύπωση/ παραλαβή από τα λοιπά συμβατικά
τεύχη (π.χ. ανά 10 m μήκους αντί του συνήθους ανά 20 m μήκους της οδού).

6.2 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
x Έλεγχος αποδοχής της ποιότητας των εδαφικών και των αδρανών υλικών που ενσωματώνονται
στη στρώση έδρασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
x Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνειας σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.4 της παρούσας.
x Έλεγχος συμπύκνωσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
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Όροι υγείας, ασφάλειας & προστασίας του περιβάλλοντος

7.1 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
α) Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση των έργων μηχανικός εξοπλισμός τόσο του Αναδόχου όσο και των
υπεργολάβων θα είναι επαρκώς συντηρημένος, σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και θα απασχολούνται μόνον εκπαιδευμένοι χειριστές/ οδηγοί, κάτοχοι των αδειών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ανά τύπο μηχανήματος/ οχήματος.
β) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα επιθεωρείται από τεχνικούς του Αναδόχου προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι τα συστήματα πέδησης, τα ελαστικά, οι προβολείς κ.λπ. συστήματα που άπτονται άμεσα της
ασφαλείας λειτουργούν ικανοποιητικά.
γ) Όταν τα χωματουργικά μηχανήματα είναι εκτός λειτουργίας ή ακινητοποιημένα, θα ευρίσκονται σε
ασφαλή κατάσταση στάσης, με χαμηλωμένες και εδραζόμενες επί του εδάφους τις εκσκαπτικές,
φορτωτικές κ.λπ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών, κουβάδες φορτωτών και
εκσκαφέων, καρότσες ανατρεπομένων αυτοκινήτων).
δ) Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο μηχανήματος.
ε) Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα σταθεροποιητικά
πέλματα του μηχανήματος.
στ)Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις για την
ανώτατη στάθμη θορύβου στην θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικημένες περιοχές).

7.2 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
Όταν τα υλικά κατασκευής της Σ.Ε.Ο προέρχονται από δανειοθαλάμους, έχουν εφαρμογή οι όροι
προστασίας περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00.
Σε κάθε δε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κατασκευής της Σ.Ε.Ο θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), βάσει διατομών οριζομένων
μεταξύ της τελικής στάθμης των χωματουργικών που θα παραλαμβάνεται πριν από την έναρξη εκτέλεσης
των εργασιών της Σ.Ε.Ο. και της τελικής στάθμης της Σ.Ε.Ο.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή της
στρώσης έδρασης οδοστρωμάτων οδών, αεροδρομίων, δαπέδων στάθμευσης κλπ από ασύνδετα εδαφικά
υλικά. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού, μέσων και
αναλωσίμων

x

Η διάστρωση και συμπύκνωση της Σ.Ε.Ο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

x

Η δαπάνη δειγματοληψιών και ελέγχων στο εργαστήριο και στο πεδίο.

x

Η κατασκευή των δοκιμαστικών τμημάτων καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση
των υλικών στη περίπτωση που η αποτυχία του δοκιμαστικού τμήματος οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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x

Οι δαπάνες αποξήλωσης και επανακατασκευής στρώσεων σε περίπτωση
διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Δεν περιλαμβάνεται και επιμετράται ιδιαιτέρως η προμήθεια υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου ή λατομείου
για την κατασκευή της Σ.Ε.Ο.
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία



Ε105-86/5/ΥΠΕΧΩΔΕ - Προδιαγραφή
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας (LL)

Εργαστηριακές

δοκιμές

εδαφομηχανικής

-



Ε105-86/6/ΥΠΕΧΩΔΕ - Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές
Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας (PL) και Δείκτη πλαστικότητας (PI)

δοκιμές

εδαφομηχανικής

-



Ε105-86/11 ΥΠΕΧΩΔΕ
Συμπύκνωση

ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής - Δοκιμή

 BS 1377 Methods of test for soils for civil engineering purposes. Chemical and electro-chemical tests. -Μέθοδοι δοκιμών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.


ΑASHTΟ Τ-194 Standard Method of Test for Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion

-- Μέθοδος ‘’υγρής οξείδωσης’’ για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε οργανικά.
 ΑSTM D 1922 & D3017-04 Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by
Nuclear Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε
νερό του εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά
με υδράσβεστο
Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-02-01
«Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα
εδαφικά υλικά με υδράσβεστο » βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η
ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-02-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου
ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150105-03-02-001 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

1

από

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν αφ’ ενός μεν την κατασκευή
σταθεροποιημένης με άσβεστο στρώσης για τη χρήση της στην κατασκευή της στρώσης έδρασης
οδοστρώματος και αφ’ ετέρου την ανάμιξη υδρασβέστου με εδαφικό υλικό και τη συμπύκνωση του μίγματος
στις επιφάνειες, κλίσεις και διαστάσεις που ορίζονται από τη μελέτη, για την εξυγίανση-σταθεροποίηση της
σκάφης ή της στρώσης έδρασης επιχώματος της οδού.
Η προσθήκη υδρασβέστου στα εδαφικά υλικά γίνεται με σκοπό τη βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών
τους. Το κυριότερο πλεονέκτημα της χρήσης της υδρασβέστου είναι η μείωση του δείκτη πλαστικότητας στα
αργιλικά εδάφη. Η προσθήκη υδρασβέστου στα αργιλικά εδάφη αποσκοπεί στη μείωση και ελαχιστοποίηση
των μεταβολών του όγκου που παρουσιάζονται στα αργιλικά εδάφη και στην αύξηση της φέρουσας
ικανότητας και της ευστάθειας του εδαφικού υλικού για τις προβλεπόμενες κυκλοφοριακές φορτίσεις και
περιβαλλοντικές δράσεις.
Οι αργιλικοί κόκκοι τείνουν να συνενώνονται όταν προστίθεται υδράσβεστος και αυτή η βελτίωση οδηγεί στη
βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους. Με την προσθήκη υδρασβέστου σε συγκεκριμένους τύπους εδάφους,
βελτιώνεται η αντοχή τους.
Αυτά τα χρήσιμα αποτελέσματα οφείλονται γενικά σε σύνθετες φυσικο-χημικές και χημικές αντιδράσεις που
συμβαίνουν κατά την ανάμιξη του εδάφους με την υδράσβεστο και το νερό.
Η ποσότητα της απαιτούμενης υδρασβέστου και του νερού, προσδιορίζονται με δοκιμές σε δείγματα
εδάφους που πρόκειται να εξυγιανθεί. Οι αναλογίες θα προδιαγράφονται στη μελέτη ή θα καθορίζονται από
την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Το βάθος και το πλάτος της εξυγίανσης θα
προσδιορίζεται στη μελέτη ή θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 459-1

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria -- Δομική
άσβεστος - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό.
Συμπύκνωση Proctor.
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EΛOT EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη
σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286-47

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

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

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Αποδεκτά ενσωματούμενα υλικά

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Εδαφικό υλικό.
x Υδράσβεστος σε μορφή σκόνης ή πολτού.
x Νερό.
x Ασφαλτικό γαλάκτωμα για τη σφράγιση της στρώσης, εφ’ όσον προβλέπεται στη μελέτη.

4.1

Εδαφικό υλικό

Το εδαφικό υλικό θα είναι είτε το επί τόπου υλικό της σκάφης της οδού ή από δάνεια υλικά μεταφερόμενα
από άλλες θέσεις. Στο χρησιμοποιούμενο υλικό δεν επιτρέπεται να περιέχονται φυτικές γαίες, ρίζες φυτών ή
άλλα αλλοιώσιμα υλικά και βραχώδη ή στερεά υλικά, , αλλά μπορεί να περιέχει μη συμπαγείς σβώλους
εδάφους.
Το εδαφικό υλικό θα πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες, με σχετικά μεγάλη πλαστικότητα και
διογκοσιμότητα και με μικρή περιεκτικότητα (ποσοστό;) σε λίθους μεγάλου μεγέθους (μέγιστη επιτρεπόμενη
διάσταση 50 mm).
Οι λίθοι, που τυχόν περιέχονται στο εδαφικό υλικό με διάμετρο μεγαλύτερη των 50 mm, δημιουργούν
δυσκολίες στην ανάμιξη και διαμόρφωση της επιφάνειας και προκαλούν φθορές στα μηχανήματα ανάμιξης,
γι’ αυτό πρέπει να απομακρύνονται.

4.2

Υδράσβεστος

Η υδράσβεστος που θα χρησιμοποιείται για την εξυγίανση-σταθεροποίηση των εδαφικών υλικών, σε μορφή
σκόνης ή σε μορφή πολτού.
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Η υδράσβεστος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 459-1.
Συνήθως μεταφέρεται στη θέση εφαρμογής χύδην σε σιλό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
πιστοποιητικά συμμόρφωσης της υδρασβέστου στα απαιτούμενα πρότυπα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα στο
προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες με την υδράσβεστο, εξαιτίας της υψηλής καυστικότητας και της
διαβρωτικής φύσης της.

4.3

Νερό

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από επιβλαβή συστατικά όπως
λάδι, οξύ, αλκάλια, οργανικές ύλες ή άλλα συστατικά. Επίσης δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από 650
μέρη στο εκατομμύριο χλωριδίων, ούτε περισσότερα από 1300 μέρη στο εκατομμύριο σουλφιδίων,.

4.4

Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση της στρώσης (εφόσον απαιτείται ή
προβλέπεται), θα είναι –ανάλογα με το υλικό της σταθεροποιημένης στρώσης– ανιονικό ή κατιονικό
γρήγορου διαχωρισμού με περιεκτικότητα σε άσφαλτο τουλάχιστον 50% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
μελέτης.

5

Απαιτήσεις εργαστηριακής μελέτης σύνθεσης

Η εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον:
x Κοκκομετρική διαβάθμιση εδαφικού υλικού με κόσκινα και με αραιόμετρο.
x Όρια Atterberg και μεταβολή αυτών σε σχέση με το ποσοστό της υδρασβέστου. Αν το εδαφικό
υλικό περιέχει σβώλους οι οποίοι δύσκολα θρυμματίζονται, θα πρέπει να εξετασθεί η μεταβολή
των ορίων Atterberg συναρτήσει του ποσοστού της υδρασβέστου και του χρόνου που
μεσολαβεί από την ανάμιξη μέχρι την εξέταση του δείγματος. Επίσης εξετάζεται μακροσκοπικά
η μεταβολή της ευθρυπτότητας του εδαφικού υλικού συγκρίνοντας την ευκολία θραύσεως
σβώλων από μίγματα εδαφικού υλικού με διάφορα ποσοστά υδρασβέστου.
x Δοκιμές συμπύκνωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2, με ενέργεια
συμπυκνώσεως 0,6ΜJ/m3 με το εδαφικό υλικό χωρίς την προσθήκη υδρασβέστου και με
διάφορα ποσοστά υδρασβέστου.
x Δοκιμές CBR σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-47.
Έως την ισχύ του νέου Ευρωπαϊκού προτύπου θα ισχύει η Προδιαγραφή Ε105-86 μέρος 12 του
ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), για διάφορα ποσοστά υδρασβέστου. Ως ελάχιστη τιμή
θεωρείται η χαρακτηριστική τιμή με 10% ποσοστιμόριο δηλ. η τιμή εκείνη για την οποία υπάρχει
πιθανότητα να βρεθεί μικρότερη τιμή μόνο 10%.
Κατά την εργαστηριακή μελέτη σταθεροποίησης προσδιορίζεται το ποσοστό του σταθεροποιητή
κατά βάρος ξηρού υλικού, με το οποίο επιτυγχάνεται τιμή CBR ίση με 5%. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες επιτυγχάνονται τιμές CBR μεγαλύτερες του 5% με ποσοστά σταθεροποιητή τα
οποία είναι πρόσφορα από οικονομική και τεχνική άποψη, η προδιαγραφόμενη - απαιτούμενη
από τη μελέτη χαρακτηριστική τιμή CBR, η οποία αποκαλείται προδιαγραφόμενη τιμή, θα
χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο ποιότητας του έργου.
x Αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-41. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η
ανθεκτικότητα του σταθεροποιημένου υλικού, πρέπει ο μέσος όρος της θλιπτικής αντοχής 5
δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών που παρασκευάστηκαν με το ποσοστό του σταθεροποιητή που
προσδιορίστηκε παραπάνω, να έχει τιμή μετά από 7ήμερο υδρεμποτισμό η οποία δεν πρέπει

7
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να είναι μικρότερη από το 80% της αντοχής των κανονικώς συντηρηθέντων δοκιμίων της αυτής
ηλικίας. Ο υδρεμποτισμός γίνεται το τελευταίο 7-ήμερο (από 21 έως 28) Τα δοκίμια μετά τον
υδρεμποτισμό δεν πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή ρηγμάτωση ή διόγκωση.

6

Τρόποι κατασκευής

6.1

Γενικά

Το προς εξυγίανση εδαφικό υλικό μπορεί να είναι, είτε το επιτόπου εδαφικό υλικό της σκάφης, είτε να
προέρχεται από τις θέσεις λήψης δανείων υλικών που προβλέπονται στη μελέτη. Η εργασία της εξυγίανσηςσταθεροποίησης του υλικού αυτού μπορεί να γίνει, είτε επιτόπου, είτε στη θέση λήψης των δανείων, οπότε
στη συνέχεια το έτοιμο μίγμα θα μεταφερθεί, θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στην επιθυμητή θέση.

6.2

Εξοπλισμός

Όλος ο μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της εργασίας (όπως ειδικά
μηχανήματα σταθεροποίησης/ θρυμματισμού-ανάμιξης (ανακυκλωτές), μηχανήματα θρυμματισμού εδάφους,
άροτρα, βυτιοφόρα, διαμορφωτές, ισοπεδωτές, καθώς και συμπυκνωτικά μηχανήματα όπως ελαστιχοφόροι
συμπυκνωτές και συμπυκνωτές με λείο μεταλλικό τύμπανο κ.λπ.) θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του
έργου πριν από την έναρξη των εργασιών εξυγίανσης του εδαφικού υλικού. Εκτός εάν στη μελέτη
προδιαγράφεται διαφορετικά, για την ανάμιξη θα χρησιμοποιείται συνδυασμός μηχανημάτων με άροτρα
τύπου βαρέως δίσκου και υψηλής ταχύτητας περιστροφικών αναμικτήρων. Οι δίσκοι θα πρέπει να έχουν
ελάχιστη διάμετρο 60 cm, ενώ οι περιστροφικοί αναμικτήρες θα πρέπει να έχουν ικανότητα ανάμιξης
στρώσης ελάχιστου πάχους 25 cm, όταν κινούνται με ταχύτητα τουλάχιστον 6 km/h και να καλύπτουν
ελάχιστο πλάτος 2 m.
Όλα τα οχήματα που θα μεταφέρουν υδράσβεστο σε μορφή σκόνης θα πρέπει να είναι καλυμμένα, ώστε να
αποφεύγονται προβλήματα στο περιβάλλον.

6.3

Εκτέλεση εργασίας εκτός της θέσης της σκάφης της οδού

Αφορά στην περίπτωση όπου η εργασία εξυγίανσης-σταθεροποίησης του εδαφικού υλικού εκτελείται εκτός
της θέσης της σκάφης της οδού και το μίγμα που παράγεται μεταφέρεται στην τελική θέση εφαρμογής του.
6.3.1 Προετοιμασία χώρου εκτέλεσης εργασίας
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει, αναμίξει και ολοκληρώσει την εργασία σταθεροποίησης του εδαφικού
υλικού με υδράσβεστο, σε χώρους που προβλέπει η μελέτη ή εγκρίνει η Υπηρεσία.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης με υδράσβεστο, θα πρέπει στην περιοχή εκτέλεσης της
εργασίας να αφαιρεθεί η φυτική γη και η επιφάνεια της να συμπυκνωθεί και να καταστεί ομαλή.
Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη κατάληψης του χώρου, θα πρέπει αυτός
να επαναδιαμορφωθεί, αφού αφαιρεθεί το υφιστάμενο εδαφικό υλικό σε πάχος 10 cm, και να καλυφθεί
ομοιόμορφα με τη φυτική γη που είχε αρχικά αφαιρεθεί.
6.3.2 Διάστρωση υδρασβέστου.
α. Γενικά
Η ποσότητα της υδρασβέστου που θα διαστρώνεται θα πρέπει να είναι αυτή που έχει προσδιορισθεί από
τις εργαστηριακές δοκιμές για κάθε συγκεκριμένο τύπο εδαφικού υλικού. Δεν επιτρέπεται απόκλιση
περισσότερο από το 10% της προδιαγραμμένης ποσότητας υδρασβέστου ανά τετραγωνικό μέτρο της
επεξεργασμένης επιφάνειας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.
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Η υδράσβεστος δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται όταν το εδαφικό υλικό έχει παγώσει ή η θερμοκρασία
του αέρα είναι 4οC υπό σκιά σε κάθοδο. Επίσης δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται όταν επικρατούν
άνεμοι που τη διασκορπίζουν στο περιβάλλον.
β. Διάστρωση υδρασβέστου σε μορφή σκόνης
Η υδράσβεστος σε μορφή σκόνης θα πρέπει να διαστρώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του
εδαφικού υλικού στην προβλεπόμενη ποσότητα, και να διαβρέχεται ελαφρώς με νερό ώστε να
ελαχιστοποιείται η δημιουργία σκόνης και ο διασκορπισμός της στον αέρα. Η διάστρωση μπορεί να
γίνεται είτε με μηχανικό διανομέα, είτε με άνοιγμα σάκων που έχουν τοποθετηθεί σε διάταξη κανάβου,
σε κατάλληλες αποστάσεις ανάλογα με την ποσότητα υδρασβέστου που περιέχουν.
γ. Διάστρωση υδρασβέστου σε μορφή πολτού
Η υδράσβεστος θα αναμιγνύεται με νερό ώστε να σχηματίζεται πολτός πριν από τη διάστρωσή της
στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού. Ο πολτός θα δημιουργείται με ανάμιξη 1t υδρασβέστου σε κατ’
ελάχιστο 1900 L νερού. Το νερό θα μετράται με διακριβωμένη μετρητική συσκευή και η υδράσβεστος
θα ζυγίζεται σε εγκεκριμένους ζυγούς.
Μετά την ανάμιξη με το νερό, θα εκτελείται ανατάραξη/ ανάδευση του πολτού είτε με πτερύγια είτε με
αντλία ανακύκλωσης είτε με συνδυασμό αυτών των δυο συσκευών. Ο πολτός θα πρέπει να
διατηρείται ως ομοιογενές μίγμα έως ότου διαστρωθεί στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού και να
διαστρώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού στην προβλεπόμενη ποσότητα. Ο
πολτός θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό πίεση με ψεκασμό από διανομείς που θα αναταράσσουν
διαρκώς το μίγμα. Πριν από τον ψεκασμό του εδαφικού υλικού με πολτό υδρασβέστου, θα πρέπει η
επιφάνεια αυτού να αναμοχλεύεται ελαφρώς ώστε να διευκολύνεται η απορρόφηση του πολτού και να
εμποδίζεται η απορροή του.
6.3.3 Ανάμιξη
Το εδαφικό υλικό, η υδράσβεστος (σε σκόνη ή πολτό) και το νερό θα αναμιγνύονται με χρήση
περιστροφικών αναμικτήρων, έως ότου να δημιουργηθεί ομοιογενές μίγμα. Κατά τη διάρκεια της αρχικής
ανάμιξης με υδράσβεστοσε σκόνη, απαιτούνται τουλάχιστον δυο διαδοχικοί ψεκασμοί με νερό, όπου θα
ακολουθεί ανάμιξη με άροτρο και με περιστροφικό αναμικτήρα υψηλής ταχύτητας.
Το πάχος της στρώσης του εδαφικού υλικού που θα εξυγιαίνεται δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το
βάθος που ο μηχανικός εξοπλισμός μπορεί να αναμίξει αποτελεσματικά. Η διαδικασία διαβροχής-ανάμιξης
θα επαναλαμβάνεται έως ότου το εδαφικό υλικό, η άσβεστος και το νερό αποτελούν ομοιόμορφο μίγμα χωρίς
θύλακες εδαφικού υλικού ή ασβέστου.
Όταν η εργασία ανάμιξης ολοκληρωθεί, θα πρέπει η περιεχόμενη υγρασία του μίγματος να μην είναι
μικρότερη από την τυπική βέλτιστη, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
Μετά την ανάμιξη, η επεξεργασμένη με υδράσβεστο στρώση θα πρέπει να σφραγίζεται ώστε να
ελαχιστοποιείται η εξάτμιση της υγρασίας, η ενανθράκωση της υδρασβέστου και η υπερβολική διαβροχή
λόγω βροχόπτωσης ή άλλων παραγόντων. Η σφράγιση θα πρέπει να εκτελείται με ελαφρά συμπύκνωση της
επιφάνειας της επεξεργασμένης στρώσης, με ελαστιχοφόρο ή μεταλλικού τύμπανου οδοστρωτήρα ή με άλλη
μέθοδο εγκρινόμενη από την Υπηρεσία.
Η ανάμιξη πρέπει να αρχίζει μέσα σε 6 ώρες από τη διάστρωση της υδρασβέστου. Όταν η υδράσβεστος
εκτίθεται στην ατμόσφαιρα μετά τη διάστρωση, για περισσότερο από 6 ώρες, πριν από την ανάμιξη, η
εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η ανάμιξη της υδρασβέστου, του εδάφους και του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνεται για κάθε τμήμα εντός
της ίδιας μέρας.
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6.3.4 Ωρίμανση
Το μίγμα του εδαφικού υλικού με τη υδράσβεστο θα πρέπει να ωριμάζει τουλάχιστον 72 ώρες, εκτός εάν
προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη. Κατά τη διάρκεια αυτή, θα πρέπει η περιεχόμενη υγρασία του
μίγματος να διατηρείται πάνω από την τυπική βέλτιστη με διαβροχή, επανανάμιξη και επανασφράγιση
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6.3.3 της παρούσας.
Μετά το πέρας της περιόδου ωρίμανσης και πριν από την τελική εφαρμογή του μίγματος, το
σταθεροποιημένο υλικό θα πρέπει να θρυμματιστεί, έτσι ώστε όλοι οι μη κορεσμένοι κόκκοι υδρασβέστου
που συγκρατούνται από κόσκινο με τετραγωνικό άνοιγμα, να απομακρύνονται. Το εναπομένον υλικό θα
πρέπει να έχει την εξής διαβάθμιση:
Άνοιγμα κοσκίνου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-02 [mm]

Ελάχιστο ποσοστό διερχόμενου υλικού

50

100%

4,5

60%

6.3.5 Διάστρωση μίγματος
Το μίγμα εδάφους - υδρασβέστου δεν επιτρέπεται να διαστρώνεται επί της σκάφης της οδού πριν από την
ολοκλήρωση της προετοιμασίας της επιφανείας της, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις. Επίσης, δεν
επιτρέπεται να διαστρώνεται επί παγωμένης επιφάνειας ή κατά τη διάρκεια καθοδικής πορείας της
θερμοκρασίας από 4οC.
Ακριβώς πριν από τη διάστρωση του επεξεργασμένου μίγματος, αναμοχλεύεται ελαφρά η επιφάνεια της
σκάφης και διαβρέχεται ώστε να αναπτυχθεί συνοχή με το επεξεργασμένο με υδράσβεστο εδαφικό υλικό.
Κατά την διάρκεια των εργασιών διάστρωσης του μίγματος, δεν πρέπει να υπάρχει επί της επιφάνειας της
σκάφης συγκεντρωμένο νερό.
Το επεξεργασμένο εδαφικό μίγμα διαστρώνεται ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της σκάφης, σε πάχος ώστε
μετά τη συμπύκνωση να αποκτηθεί το προδιαγραμμένο πάχος της στρώσης.
Το επεξεργασμένο μίγμα μπορεί να εκφορτωθεί επίσης σε σωρούς, και στη συνέχεια να διαστρωθεί με
κατάλληλο μηχάνημα.
Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και της συμπύκνωσης, η περιεχόμενη υγρασία του μίγματος θα πρέπει να
διατηρείται εντός του προδιαγραφόμενου εύρους, και να μην είναι μικρότερη από την τυπική βέλτιστη,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
6.3.6 Συμπύκνωση
Το μίγμα εδάφους - υδρασβέστου - νερού θα συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες με κατσικοπόδαρα, με
ελαστιχοφόρο ή μεταλλικού τυμπάνου οδοστρωτήρες, ή με συνδυασμό αυτών.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες μετά
από την τελική ανάμιξη.
Κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης, θα πρέπει η περιεχόμενη υγρασία του μίγματος να διατηρείται πάνω
από την τυπική βέλτιστη.
Όταν το απαιτούμενο πάχος του σταθεροποιούμενου υλικού είναι d25 cm, τότε θα συμπυκνώνεται σε μια
στρώση. Όταν το απαιτούμενο πάχος είναι μεγαλύτερο από 25 cm θα συμπυκνώνεται σε 2 ή περισσότερες
στρώσεις. Σε καμία περίπτωση στρώση δεν θα έχει πάχος μεγαλύτερο από 25 cm.
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Ανάλογα με τον τύπο του οδοστρωτήρα, συνιστάται η εργασία της συμπύκνωσης να αρχίζει από τα κατάντη
της διατομής προς τα ανάντη.
Το σταθεροποιημένο με υδράσβεστο υλικό συμπυκνώνεται στη σχετική πυκνότητα t95%, εκτός αν αυτή
ελαττωθεί στο 92% με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα αυξήσει την περιεκτικότητα σε
υδράσβεστο κατά 0,5%. Η σχετική πυκνότητα θα υπολογίζεται με βάση την πρότυπη πυκνότητα της ξηρής
μάζας του υλικού, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2. Η επιτόπου ξηρή
πυκνότητα θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ: Ε 106-86/2 (βλέπε
Βιβλιογραφία), ή άλλη μέθοδο που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
Πριν από την έναρξη της εργασίας συμπύκνωσης, λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα του μίγματος
για:
x την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων συμπύκνωσης (εξακρίβωση/ επιβεβαίωση της μέγιστης
ξηρής πυκνότητας και της βέλτιστης υγρασίας).
x παρασκευή δοκιμίων για δοκιμές αντοχής ή και δοκιμές CBR.
x προσδιορισμό των ορίων Atterberg
6.3.7 Τελείωμα
Η επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει τοπικές υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες από ±3 cm
σε σχέση με τα αντίστοιχα υψόμετρα που ορίζονται από την μελέτη. Επίσης πρέπει να είναι κλειστή
απαλλαγμένη από ρηγματώσεις και τοπικές επιφανειακές αποφλοιώσεις του νωπού μίγματος.
6.3.8 Συντήρηση - Μεμβράνη σφράγισης
Στην περίπτωση όπου η κατασκευή της υπερκείμενης της στρώσης με το σταθεροποιημένο εδαφικό υλικό
προβλέπεται να καθυστερήσει, ή εφ’ όσον προβλέπεται από την μελέτη, σφραγίζεται το συμπυκνωμένο
υλικό με ασφαλτικό γαλάκτωμα του είδους και της ποσότητας που προδιαγράφεται από την μελέτη. Η
δημιουργούμενη ασφαλτική μεμβράνη θα πρέπει να διατηρείται ανέπαφη μέχρις ότου να διαστρωθεί η
επόμενη στρώση που θα την καλύψει.
Εφαρμόζεται πρόσθετη σφράγιση σε εκείνες τις περιοχές όπου αυτή έχει καταστραφεί λόγω εργοταξιακής
κυκλοφορίας ή γειτονικών εργασιών χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Το υλικό σφράγισης θα εφαρμόζεται σε ποσότητα 0,15 έως 0,90 L/m2 επιφάνειας. Η ακριβής ποσότητα θα
καθορίζεται από τον Επιβλέποντα.
Η σφράγιση θα εφαρμόζεται την ίδια ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανάμιξη του εδαφικού υλικού με την
υδράσβεστο. Κατά τη σφράγιση το μίγμα θα πρέπει να έχει τη βέλτιστη υγρασία.

6.4

Εκτέλεση εργασίας επιτόπου

Αφορά στην εργασία εξυγίανσης-σταθεροποίησης του εδαφικού υλικού που εκτελείται επιτόπου, χωρίς την
απομάκρυνση και με επαναδιάστρωση του εδαφικού υλικού.
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6.4.1 Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια της σκάφης πριν από τη διάστρωση της υδρασβέστου, θα πρέπει να έχει συμπυκνωθεί και
διαμορφωθεί στα υψόμετρα, τις κλίσεις και τις επικλίσεις της μελέτης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
προδιαγραφόμενη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας και το πάχος της σταθεροποίησης.
Περιοχές της επιφάνειας που τυχόν παρουσιάζουν υποχώρηση, πλαστιμότητα, αυλακώσεις και υψομετρικά
σφάλματα, θα πρέπει να διορθώνονται με αφαίρεση, αντικατάσταση ή επαναδιαμόρφωση.
Μετά από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της επιφάνειας της σκάφης, ακολουθεί αναμόχλευση του
υλικού της σκάφης σε όλο το πλάτος και βάθος που προδιαγράφεται από τη μελέτη.
Ακολουθεί θρυμματισμός με μηχανικά μέσα του αναμοχλευμένου εδαφικού υλικού μέχρις ότου όλοι οι
σβώλοι να θρυμματιστούν. Απομακρύνονται όλα τα μη αποδεκτά υλικά καθώς και οι λίθοι με διάσταση
μεγαλύτερη από 50 mm.
6.4.2 Διάστρωση υδρασβέστου
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.2 της παρούσας.
6.4.3 Ανάμιξη
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.3 της παρούσας.
6.4.4 Ωρίμανση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.4 της παρούσας.
6.4.5 Συμπύκνωση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.6 της παρούσας.
6.4.6 Τελείωμα
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.7 της παρούσας.
6.4.7 Συντήρηση - Μεμβράνη σφράγισης
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.3.8 της παρούσας.

6.5

Δοκιμαστικό τμήμα

Δέκα ημέρες το λιγότερο πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δοκιμαστικό
τμήμα τουλάχιστον 400 m2 με το εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τους σταθεροποιητές
(μορφές υδρασβέστου) στις αναλογίες που προβλέπει η μελέτη σύνθεσης, στο μέγιστο πάχος στρώσης που
πρόκειται σύμφωνα με τη μελέτη να εφαρμοσθεί, με το μηχανικό εξοπλισμό και το προσωπικό που θα
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου εξυγίανσης-σταθεροποίησης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που
προβλέπονται στην παρούσα προδιαγραφή ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο Ανάδοχος με τα μέσα που διαθέτει
μπορεί να κατασκευάσει τη στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και τους λοιπούς όρους των
συμβατικών τευχών.
Η έναρξη των κυρίως εργασιών θα γίνει μόνο μετά από την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας με την
ολοκλήρωση των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος. Η έγκριση ή απόρριψη πρέπει να γίνεται σε διάστημα
που δε θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την περάτωση του δοκιμαστικού τμήματος. Εφ’ όσον τα
αποτελέσματα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, τότε το δοκιμαστικό τμήμα εντάσσεται στο κύριο έργο του
Αναδόχου.
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Ποιοτικοί έλεγχοι – δοκιμές για την παραλαβή
α. Επιθεώρηση του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου και όλων των μηχανημάτων που
προδιαγράφονται ή προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας.
β. Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας της χρησιμοποιούμενης υδρασβέστου ως προς τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος. Εφ΄ όσον χρησιμοποιείται πολτός υδρασβέστου
παραγόμενος από τον Ανάδοχο, ελέγχεται η περιεκτικότητα του πολτού σε υδρασβέστου.
γ. Έλεγχος του βάθους αναμόχλευσης του εδαφικού υλικού.
δ. Οπτικός έλεγχος του εδαφικού υλικού ώστε να διαπιστωθεί εάν περιέχει φυτικές γαίες, ρίζες φυτών ή
άλλα αλλοιώσιμα υλικά και βραχώδη ή στερεά υλικά διάστασης μεγαλύτερης από 50 mm.
ε. Έλεγχος της ποσότητας της υδρασβέστου που προστίθεται στο εδαφικό υλικό. Σε κάθε τμήμα που
πρόκειται να διαστρωθεί υδράσβεστος και τουλάχιστον σε κάθε παρτίδα, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον
έλεγχοι της ποσότητας της υδρασβέστου που προστίθεται. Ως παρτίδα νοείται η ποσότητα του
εδαφικού υλικού μιας απλής στρώσης όχι μεγαλύτερης από 800 m2. Αν χρησιμοποιείται μηχανικός
διανομέας θα τοποθετείται στην επιφάνεια της στρώσης που πρόκειται να εξυγιανθεί πλαστικό φύλλο
ή μουσαμάς ή κατάλληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα
της υδρασβέστου που διανεμήθηκε σ' αυτό μετά τη διέλευση του διανομέα. Αν η διανομή γίνεται με
άνοιγμα σάκων θα ελέγχεται η ακρίβεια τοποθέτησης των σάκων.
Δεν επιτρέπεται η απόκλιση περισσότερο από το 10% της προδιαγραμμένης ποσότητας υδρασβέστου
ανά τετραγωνικό μέτρο της επεξεργασμένης επιφάνειας.
στ. Έλεγχος του πάχους ανάμιξης με κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι συνεχής ώστε το
πάχος της στρώσης μετά το πέρας της συμπύκνωσης να είναι το απαιτούμενο.
Η ανάμιξη σε επιπλέον βάθος μεγαλύτερο από το 10% του προδιαγραμμένου αποτελεί ένδειξη
ανεπάρκειας της ποσότητας υδρασβέστου και θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ποσότητα
υδρασβέστου με επιβάρυνση του Αναδόχου.
ζ. Έλεγχος της υγρασίας του μίγματος μετά την ανάμιξη, τη διάστρωση και κατά τη συμπύκνωση με μια
τυχαία δοκιμή σε κάθε παρτίδα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
η. Έλεγχος της ανάμιξης με ψεκασμό της επιφάνειας με διάλυμα δείκτη από οινόπνευμα
φαινολοφθαλεΐνης. Όταν η επιφάνεια του σταθεροποιημένου υλικού (εκτός από τους σβώλους με
διάσταση μεγαλύτερη από 25 mm) δεν παρουσιάζει αλλαγή στο χρώμα της, αυτό αποτελεί ένδειξη
ανεπαρκούς ανάμιξης.
θ. Έλεγχος της διαβάθμισης του θρυμματισμένου σταθεροποιημένου μίγματος, για να επιβεβαιώνεται ότι
αυτή συμφωνεί με την αναφερόμενη στα προηγούμενα διαβάθμιση. Θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον
έλεγχοι διαβάθμισης σε κάθε παρτίδα.
ι. Έλεγχος της συμπύκνωσης της στρώσης του σταθεροποιημένου υλικού, σε πέντε δοκίμια ανά
παρτίδα (ένα δοκίμιο κάθε 160 m2).
Μια παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή όταν τα αποτελέσματα των πέντε δοκιμών πυκνότητας δείχνουν ότι
τηρείται κατά μέσο όρο 96% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας, χωρίς οποιαδήποτε δοκιμή να
έχει αποτέλεσμα μικρότερο από 92%, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2.
ια. Έλεγχος της τελικής στάθμης της επιφάνειας και της ομαλότητας κάθε στρώσης, για την επιβεβαίωση
ότι δεν παρουσιάζονται τοπικές υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες από ±3 cm σε σχέση με τα
αντίστοιχα υψόμετρα που ορίζονται από τη μελέτη.

13

32716

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01:2009

©

ΕΛΟΤ

ιβ. Έλεγχος της σύνθεσης του ασφαλτικού γαλακτώματος της σφραγιστικής μεμβράνης (εφόσον
προβλέπεται), σύμφωνα με τις απαιτήσεις την μελέτης.
ιγ. Στην περίπτωση εκτέλεσης της εργασίας εκτός της θέσης της σκάφης της οδού, έλεγχος μετά το
πέρας των εργασιών της αποκατάστασης του χώρου κατάληψης.
Η σταθεροποιημένη στρώση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Το συνολικό πάχος της συμπυκνωμένης σταθεροποιημένης στρώσης δε θα διαφέρει πάνω από
15 mm του συμβατικού πάχους. Έλεγχοι πάχους διενεργούνται ταυτόχρονα με τον έλεγχο
συμπύκνωσης. Αν οι έλεγχοι πυκνότητας γίνονται με πυρηνικές μεθόδους τότε οι έλεγχοι πάχους
στρώσεως γίνονται με διάνοιξη οπών σε όλο το βάθος της σταθεροποιημένης στρώσης.
Αρχικά γίνονται έλεγχοι πάχους κάθε 100 m σε τυχαίες θέσεις. Εφ’ όσον το πάχος ικανοποιεί την
απαίτηση αυτή οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν κάθε 300 m. Αν αντιθέτως παρουσιαστεί περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς τα τεθέντα όρια οι έλεγχοι πυκνώνουν έτσι ώστε να εντοπισθεί πλήρως η
περιοχή με μειωμένο πάχος. Αν πάχος είναι μικρότερο του συμβατικού μέχρι 25 mm η στρώση
παραλαμβάνεται αλλά επιβάλλεται μείωση της τιμής κατά 45%. Αν το πάχος είναι μικρότερο του
συμβατικού περισσότερο από 25 mm τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να
αποξηλώσει τη στρώση και να την επανακατασκευάσει με το ίδιο υλικό και τους ίδιους σταθεροποιητές
στο ορθό πάχος. Η διάνοιξη των οπών (τόσο για τον έλεγχο του πάχους όσο και για το έλεγχο της
συμπύκνωσης) και η επαναπλήρωση αυτών με υλικά κατάλληλα συμπυκνωμένα θα εκτελείται με
δαπάνες και μέριμνα του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας.
β. H πυκνότητα της σταθεροποιημένης στρώσης πρέπει να είναι 100% της μέγιστης πυκνότητας που
προσδιορίζεται από την πρότυπη δοκιμή συμπυκνώσεως Proctor, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-2 (ενέργεια συμπυκνώσεως 0,6 MJ/m3). Ο έλεγχος γίνεται πριν περάσουν 12 ώρες από το
πέρας των εργασιών συμπύκνωσης, σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ( βλέπε
Βιβλιογραφία) σε 5 τουλάχιστον δείγματα ανά ελεγχόμενο τμήμα. Ο μέσος όρος των 5 προσδιορισμών
πυκνότητας δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 100% και καμία μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να
είναι μικρότερη από το 96% της ως άνω μέγιστης εργαστηριακής τιμής. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου της πυκνότητας επιτόπου σύμφωνα με το Πρότυπο
ASTM D2922-04, το κριτήριο συμμόρφωσης παραμένει το ίδιο, αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και
ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται.
γ. O μέσος όρος Χ6 6-δοκιμών CBR να ικανοποιεί τη σχέση 1 και οι μεμονωμένες τιμές στην εξάδα τη
σχέση 2. Η δοκιμή CBR εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-47 ή σύμφωνα με την
Προδιαγραφή Ε105-86 Μέρος 12 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), σε δοκίμια που
παρασκευάζονται από το επιτόπου μίγμα εδαφικού υλικού σταθεροποιητή και νερού πριν από την
έναρξη της συμπύκνωσης και συμπυκνώνονται στο εργαστήριο σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή
συμπύκνωσης Proctor (ενέργεια συμπύκνωσης 0,6 MJ/m3).
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όπου : CBRπροδ είναι η απαιτούμενη (προδιαγραφόμενη) χαρακτηριστική τιμή CBR

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα [m3] με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, υπό την παρουσία
εκπροσώπου της Υπηρεσίας, και αναλυτική ογκομέτρηση βάσει αυτών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή στρώσης
έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών.

x

Η προετοιμασία του χώρου εκτέλεσης των εργασιών εξυγίανσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην παρούσα.

x

Η διάστρωση υδρασβέστου (σε μορφή σκόνης είτε σε μορφή πολτού), η ανάμιξη, η διάστρωση
του μίγματος, η συμπύκνωση και η συντήρηση της στρώσης (μεμβράνη σφράγισης).

x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών μη αποδεκτού δοκιμαστικού τμήματος, όταν για την
απόρριψη ευθύνεται ο Ανάδοχος. Σε αντίθετη περίπτωση οι εργασίες αυτές επιμετρώνται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία


Προδιαγραφές Ε105-86 (ΥΠΕΧΩΔΕ) -Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής (ΦΕΚ 955/31.12.86).



ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος προσδιορισμού της
πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου.



ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/12 - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος προσδιορισμού χωρίς
βάρη επιφόρτισης



ASTM D2922-04
Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by
Nuclear Methods (Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης εδαφικών υλικών και
μιγμάτων εδάφους - αδρανών με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).



ASTM D3017-04
Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νερό
του εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
Road pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bound granular
materials

Κλάση τιμολόγησης: 12
© ΕΛΟΤ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα
εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή στρώσης έδρασης
οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά.
Τα σταθεροποιημένα υλικά με τσιμέντο συντίθενται από το ομοιογενές μίγμα καθορισμένων αναλογιών
κοκκωδών ή εδαφικών υλικών, τσιμέντου, νερού και πιθανώς πρόσμικτων υλικών, το οποίο παράγεται σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Αυτό το μίγμα, αφού συμπυκνωθεί κατάλληλα, χρησιμοποιείται ως στρώση έδρασης οδοστρωμάτων.
Έως την παραγωγή του τελικού προϊόντος, απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
x Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των αναλογιών του μίγματος και καθορισμός της
μεθόδου εργασίας.
x Παραγωγή του μίγματος σε κατάλληλη μονάδα.
x Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας.
x Μεταφορά και διάστρωση του μίγματος.
x Προρηγμάτωση (όπου απαιτείται).
x Συμπύκνωση και διαμόρφωση.
x Συντήρηση και προστασία τελειωμένης επιφάνειας.
Η παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνει:
x Σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο (τύπος μίγματος SC 40 και SC 20).
x Τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά (τύπος μίγματος GC 25 και GC 20).
Τα εν λόγω μίγματα εφαρμόζονται σε οδούς, ανάλογα με την κατηγορία της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας
βαρέων οχημάτων (βλέπε παρακάτω Πίνακα 1).
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Πίνακας 1 - Κατηγορία οδού
Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων
Μέση ημερήσια κυκλοφορία
βαρέων οχημάτων [βαρέα
οχήματα / ημέρα]

Τ00
t4000

Τ0

Τ1

Τ2

Τ3

<4000

<2000

<800

<200

t2000

t800

t200

t50

Τ4
<50

Ο φόρτος βαρέων οχημάτων που καθορίζει την κατηγορία της οδού (Τ00 έως Τ4), αφορά στο φόρτο της
ημέρας έναρξης λειτουργίας της οδού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3

Methods of testing cement - Part 3 : Determination of setting times and
soundness -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 3: Προσδιορισμός
χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου

ΕΛΟΤ EN 197-1

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

ΕΛΟΤ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-3

Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates
by leaching of aggregates -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Παρασκευή εκλουόμενου διαλύματος
με έκπλυση των αδρανών

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-3

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3 :
Determination of particle density - Pycnometer method -- Γεωτεχνικές
έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 3 :
Προσδιορισμός πυκνότητας κόκκων - Μέθοδος πυκνόμετρου

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12:
Determination of Atterberg limits -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές.
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών υλικών. Μέρος 12: Προσδιορισμός ορίων
Atterberg

ΕΛΟΤ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- Δοκιμές γεωμετρικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος
κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα.
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ΕΛΟΤ EN 933-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-3

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

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός
του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε
χονδρόκοκκα αδρανή.

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική
αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 932-1

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

ΕΛΟΤ EN 1008

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

ΕΛΟΤ EN 13286-1

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods for
laboratory reference density and water content - Introduction, general
requirements and sampling -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 1: Εργαστηριακές μέθοδοι
δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε
νερό - Εισαγωγή, γενικές απαιτήσεις και δειγματοληψία.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

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

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι και ορισμοί:

3.1 Ε.Τ.Π. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
3.2 Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
7
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Ως χονδρόκοκκα αδρανή υλικά ορίζεται το μέρος του συνολικού μίγματος των αδρανών που συγκρατείται σε
βροχίδα ανοίγματος 4 mm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2.

3.3 Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Ως λεπτόκοκκα αδρανή υλικά, ορίζεται το μέρος του συνολικού μίγματος των αδρανών που διέρχεται από
βροχίδα ανοίγματος 4 mm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2.

4

Αποδεκτά ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
α. Τσιμέντο.
β. Εδαφικά ή κοκκώδη υλικά.
γ. Νερό.
δ. Πρόσμικτα υλικά.

4.2

Τσιμέντο

Ο τύπος και η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου θα καθορίζεται, είτε από τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ
ΤΠ), είτε από την Υπηρεσία. Αυτός ο τύπος του τσιμέντου θα συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1961 και ΕΛΟΤ EN 197-2, καθώς και με τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις ΕΤΠ.
Εφ΄ όσον δεν καθορίζεται διαφορετικά, η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου θα είναι 32,5 N. Η Υπηρεσία, σε
περιόδους ψυχρού καιρού, μπορεί να απαιτήσει εγγράφως χρήση τσιμέντου κατηγορίας αντοχής 42,5 Ν.
Τσιμέντα ασβεστίου αλουμινίου (Calcium aluminate) καθώς και μίγματα τσιμέντου με πρόσμικτα υλικά τα
οποία δε θα έχουν παραχθεί στη μονάδα παραγωγής δε θα χρησιμοποιούνται.
Εφ’ όσον η περιεκτικότητα κατά βάρος σε ενδιαλυτό SO3 των κοκκωδών υλικών που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν, είναι μεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος προσδιοριζόμενη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1744-1, (άρθρο 11), θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 197-1. Αυτές οι στρώσεις έδρασης θα πρέπει να απομονώνονται κατάλληλα όταν έρχονται σε
επαφή με συναντώμενα έργα από σκυρόδεμα.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν τον χρόνο πήξης (στερεοποίησης) του τσιμέντου σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3, η οποία σε κάθε περίπτωση δε θα συμβαίνει εντός 2 h. Εντούτοις, εφ’ όσον η διάστρωση
εκτελείται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος που υπερβαίνει τους 30ºC, η αρχή της πήξης (σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3 αλλά εκτελώντας τους ελέγχους σε θερμοκρασία 40 ± 2ºC), δε θα συμβαίνει εντός
1 h.
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Εδαφικά κοκκώδη υλικά

4.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Τα κοκκώδη υλικά που προσδιορίζονται για σταθεροποίηση με τσιμέντο, θα είναι διαβαθμισμένα αδρανή,
φυσικά ή προϊόντα θραύσης, ή κοκκώδη εδαφικά υλικά.
Λοιπά υποπροϊόντα ή περισσεύματα αδρανών επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται εφόσον στις ΕΛΟΤ
ΤΠ καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες χρήσης τους.
Τα κοκκώδη υλικά δε θα περιέχουν αργιλικούς σβώλους, οργανικές ύλες, μάργες ή άλλα ξένα υλικά που
μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή της στρώσης.
Στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά, θα χρησιμοποιούνται φυσικά θραυστά αδρανή λατομείου ή χάλικες. Λοιπά
υποπροϊόντα ή περισσεύματα αδρανών επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται εφ’ όσον στις ΕΛΟΤ ΤΟ
καθορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και οι συνθήκες χρήσης τους. Τα αδρανή θα αποτελούνται από
τουλάχιστον δυο διαφορετικές διαβαθμίσεις κλασμάτων.
Τα κοκκώδη υλικά των σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών με τσιμέντο ή τα αδρανή στα τσιμεντόδετα
κοκκώδη υλικά θα πρέπει, υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες που θεωρείται ότι θα συμβούν στη θέση
εφαρμογής τους, να είναι ανθεκτικά σε κάθε τύπου αποσάθρωση ή σημαντική φυσική ή χημική αλλοίωση.
Θα πρέπει επίσης να μη ρευστοποιούνται με την παρουσία νερού, σε βαθμό που μπορεί να προκληθεί ζημιά
στην κατασκευή ή σε άλλες στρώσεις της οδού.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή, σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν τους ελέγχους για τον προσδιορισμό του
αναλλοίωτου των υλικών. Εφόσον τα κοκκώδη υλικά εξετάζονται με σκοπό να προσδιορισθούν τα συστατικά
τους που μπορούν να διηθηθούν και να θέσουν σε ενδεχόμενο κίνδυνο το περιβάλλον ή τις κατασκευές που
βρίσκονται στην εγγύτερη περιοχή, θα πρέπει αυτά να ελέγχονται κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-3.
4.3.2 Χημική σύνθεση
Η περιεκτικότητα κατά βάρος ξηρών αδρανών του συνόλου των θειικών συστατικών σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, δεν θα υπερβαίνει το 1% ή το 0,8% (εφ’ όσον μετράται με μεγαλύτερη ακρίβεια).
Τα κοκκώδη υλικά ή τα αδρανή δε θα πρέπει να αντιδρούν χημικά με τα αλκάλια του τσιμέντου.
Εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία σχετική με τη συμπεριφορά
τους κατά την ανάμιξη τους με τσιμέντο, θα ελέγχεται η συγκέντρωση του SiO2 και η εξ αυτού μείωση της
αλκαλικότητας R, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
Τα υλικά θα θεωρείται ότι μπορεί να αντιδράσουν, εφ’ όσον:
x SiO2>R όταν Rt70
x SiO2>35+0,5 R όταν R70
4.3.3 Πλαστικότητα
Το όριο υδαρότητας LL των κοκκωδών υλικών στα σταθεροποιημένα με τσιμέντο εδαφικά υλικά, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 θα είναι λιγότερο από 30, ενώ το όριο πλαστικότητας PI
σύμφωνα με το ως αυτό πρότυπο θα είναι μικρότερο από 15.
Τα λεπτόκοκκα αδρανή στρώσεων τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών σε οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους,
Τ00 έως Τ2 δε θα πρέπει να εμφανίζουν πλαστικότητα.
Στις άλλες περιπτώσεις θα ισχύουν τα ακόλουθα:
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x LL<25, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12
x PI<6, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12.
4.3.4 Ειδικά χαρακτηριστικά αδρανών για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
(α) Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Για τον ορισμό των χονδρόκκοκων αδρανών υλικών βλέπε παράγραφο 3.2 της παρούσας.
Η αναλογία των θραυστών κόκκων στο μίγμα των χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5, θα συμμορφώνεται με τον ακόλουθο Πίνακα 2.
Πίνακας 2 - Ελάχιστη αναλογία θραυστών κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών
(κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-5)
Ελάχιστη ποσότητα [%] κατά βάρος αδρανών
ανάλογα με κυκλοφορικό φόρτο οδού

Στρώση

Τ00 έως Τ1

Τ2

Τ3 και Τ4

Κύριες
λωρίδες

75%

50%

30%

Ερείσματα

50%

30%

Η μέγιστη τιμή του δείκτη πλακοειδούς για τα διάφορα κλάσματα των χονδρόκοκκων αδρανών
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, θα καθορίζεται στις ΕΤΠ. Εφ’ όσον όμως αυτό δε
συμβαίνει, η τιμή αυτή δε θα υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Μέγιστη τιμή δείκτη πλακοειδούς χονδρόκοκκων αδρανών
(κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3)
Στρώση
Κύριες
λωρίδες

Μέγιστη τιμή δείκτη ανάλογα με κυκλοφοριακό φόρτο οδού
Τ00 έως Τ1

Τ3 και Τ4

30

35

Ερείσματα

40

Η μέγιστη τιμή του συντελεστή Los Angeles για τα διάφορα κλάσματα των χονδρόκοκκων αδρανών
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2, θα καθορίζεται στις ΕΤΠ. Εφ’ όσον όμως αυτό δε
συμβαίνει, η τιμή αυτή δε θα υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα 4.
Πίνακας 4 - Μέγιστη τιμή συντελεστή Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών
(κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2)
Στρώση
Κύριες
λωρίδες
Ερείσματα

Μέγιστη τιμή συντελεστή LA ανάλογα με κυκλοφοριακό φόρτο οδού
Τ00 έως Τ1

Τ3 και Τ4

30

35
40

Για οδούς κατηγορίας αντοχής Τ1 και Τ2 όταν χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά προερχόμενα από
ασφαλτικές στρώσεις, οδοστρώματα από σκυρόδεμα, σταθεροποιημένα με τσιμέντο υλικά ή σκυρόδεμα
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αντοχής μεγαλύτερης από 35 Mpa από καθαίρεση τεχνικών, η τιμή του συντελεστή Los Angeles θα πρέπει
να μην είναι μεγαλύτερη από 35.
Η αναλογία αργιλικών σβώλων δε θα υπερβαίνει το 0,25% κατά βάρος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1097-2
(β) Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Για τον ορισμό των λεπτόκοκκων αδρανών υλικών βλέπε παράγραφο 3.3 της παρούσας.
Το ισοδύναμο άμμου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8, θα είναι μεγαλύτερο από 40 για
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά τύπου GC 20, και μεγαλύτερο από 35 για τύπο GC 25. Εφόσον αυτές οι
απαιτήσεις δεν ικανοποιηθούν, θα πρέπει ο δείκτης απορρόφησης διαλύματος μπλε του μεθυλενίου,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9 να είναι μικρότερη από 10 και ταυτόχρονα το ισοδύναμο άμμου να
είναι μεγαλύτερο από 30, και για τους δυο τύπους μίγματος (GC 20 και GC 25).
Η αναλογία σε αργιλικούς σβώλους δε θα υπερβαίνει το 1% κατά βάρος, σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM
C142-97 (2004).

4.4

Νερό

Το νερό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008, για άοπλο σκυρόδεμα.

4.5

Πρόσμικτα υλικά

Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα καθορίσουν τα πρόσμικτα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, είτε για να επιτευχθεί η
κατάλληλη εργασιμότητα, είτε για να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του μίγματος. Τα πρόσμικτα υλικά θα
προδιαγράφονται στη μεθοδολογία εργασίας και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Η χρήση επιβραδυντικών
πήξης ώστε να αυξηθεί ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού, σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, όπως και η
μέθοδος ενσωμάτωσης τους καθώς και οι προδιαγραφές που θα πρέπει αυτό να ικανοποιεί όπως και οι
ιδιότητες του μίγματος μετά από την ενσωμάτωσή του θα πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Η χρήση επιβραδυντικών θα είναι υποχρεωτική όταν κατά τη διάρκεια διάστρωσης του μίγματος η
θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30ºC, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά.
Τα πρόσμικτα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από εγγύηση του εργοστασίου
παραγωγής τους, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα για τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα τους
στο μίγμα, όταν χρησιμοποιούνται στην προβλεπόμενη αναλογία.
Πριν από την εφαρμογή των επιβραδυντικών θα διεξάγονται υποχρεωτικά έλεγχοι για την
αποτελεσματικότητα τους με τα υλικά και τις αναλογίες που προδιαγράφονται στη μεθοδολογία εργασίας.

4.6 Τύπος και σύνθεση μίγματος
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα καθορίζουν τον τύπο και τη σύνθεση των σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών καθώς και
των τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών, των οποίων η διαβάθμιση, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο και η αντοχή,
θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των κοκκωδών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών με τσιμέντο, θα συμμορφώνεται με μια από τις περιβάλλουσες που
καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 5. Ο τύπος μίγματος SC 20 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε οδούς
με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ3 και Τ4 καθώς και σε ερείσματα.
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Πίνακας 5 - Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθμισης κοκκωδών υλικών σε σταθεροποιημένα εδαφικά
υλικά με τσιμέντο
Ποσοστό [%] κατά βάρος διερχόμενου υλικού από κόσκινο βροχίδας μεγέθους [mm] κατά EN 933-2

Τύπος σταθεροποιημένων
εδαφικών υλικών

50

40

25

20

12,5

8

4

2

0,500

0,063

SC40

100

80-100

67-100

62-100

53-100

45-89

30-65

17-52

5-37

2-20

SC20

-

-

100

92-100

76-100

63-100

48-100

36-94

18-65

2-35

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιμεντόδετων
κοκκωδών υλικών, θα συμμορφώνεται με μια από τις περιβάλλουσες που καθορίζονται στον παρακάτω
Πίνακα 6. Ο τύπος μίγματος GC 25 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους
Τ3 και Τ4 καθώς και σε ερείσματα, αντί για μίγμα τύπου SC 40 σταθεροποιημένων εδαφικών υλικών.
Πίνακας 6 - Περιβάλλουσες κοκκοδιαβάθμισης κοκκωδών υλικών σε τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
Ποσοστό [%] κατά βάρος διερχόμενου υλικού από κόσκινο βροχίδας μεγέθους [mm] κατά EN 933-2

Τύπος τσιμεντόδετων
κοκκωδών υλικών

40

25

20

8

4

2

0,500

GC25

100

76-100

67-91

38-63

25-48

16-37

6-21

1-7

GC20

-

100

80-100

44-68

28-51

19-39

7-22

1-7

0,063

Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά θα είναι τέτοια ώστε να
επιτυγχάνεται η αντοχή που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα 7. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η
περιεκτικότητα δε θα είναι μικρότερη από 3,5% κατά βάρος, με θεωρούμενα τα αδρανή πλήρως ξηρά.
Πίνακας 7 - Μέσος όρος αντοχής επτά ημερών. Μέθοδος ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ.
Υλικό
Τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά
Σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά

Θέση εφαρμογής

Αντοχή [Mpa]
Ελάχιστη

Μέγιστη

4,5

7,0

Ερείσματα

4,5

6,0

Όλο το οδόστρωμα

2,5

4,5

Κύριες λωρίδες

Σημείωση:
Ως μέσος όρος αντοχής ορίζεται ο αριθμητικός μέσος των αποτελεσμάτων των δοκιμών τουλάχιστον τριών
δοκιμίων από το ίδιο μίγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της παρούσας.
Εφόσον χρησιμοποιούνται τσιμέντα ειδικών χρήσεων (ESP VI-1) οι τιμές του πίνακα θα πρέπει να μειωθούν κατά
15%.

Ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΣΚ 309 ΚΤΣ,
«Κάθιση» και δε θα είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα 8. Εφ’ όσον το
μίγμα διαστρώνεται σε λωρίδες, ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος πρέπει να επιτρέπει την ολοκλήρωση
της συμπύκνωσης κάθε λωρίδας πριν από την πάροδο του χρόνου εργασιμότητας της γειτονικής ως προς
την πρώτη, λωρίδας.
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Πίνακας 8 - Ελάχιστος χρόνος εργασιμότητας
Τρόπος εκτέλεσης διάστρωσης

Tpm [min]

Στο πλήρες πλάτος οδοστρώματος

180

Κατά λωρίδες

240

5

Τρόπος κατασκευής

5.1

Εξοπλισμός

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το περιβάλλον, την υγεία, την
ασφάλεια και τις μεταφορές, σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας.
Εξοπλισμός που δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
στην κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
5.1.1 Μονάδα παραγωγής
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μονάδες ανάμιξης συνεχείς ή ασυνεχείς (παρτίδας). Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα
καθορίζουν την ελάχιστη ωριαία παραγωγή της μονάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να ετοιμάζει πριν από τη ανάμιξη χωριστά τις
αναλογίες των διαφόρων κλασμάτων των αδρανών ή των κοκκωδών υλικών, του τσιμέντου, του νερού και
όπου προβλέπεται των πρόσμικτων υλικών, με τις ανοχές που αναγράφονται στη μεθοδολογία εργασίας.
Οι χοάνες των κοκκωδών υλικών θα έχουν ισχυρά και αδιαπέρατα τοιχώματα, ανοίγματα ικανοποιητικού
πλάτους ώστε η πλήρωσή τους να γίνεται σωστά, θα είναι εφοδιασμένα με σχάρα ώστε να συγκρατεί τους
κόκκους με μέγεθος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο καθώς επίσης και κυλίστρα υπερπλήρωσης ώστε να
προλαμβάνεται δυσλειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας. Αυτές θα είναι τοποθετημένες σε κατάλληλες
αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξη των κοκκωδών υλικών. Τα στόμια εξόδου των
υλικών θα είναι εφοδιασμένα με συσκευές ρύθμισης που θα ελέγχουν τη ροή του υλικού.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν εάν το σύστημα μέτρησης των
συστατικών του μίγματος θα είναι ογκομετρικό ή βαρομετρικό. Σε κάθε περίπτωση, για οδοστρώματα με
κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως Τ2, το σύστημα μέτρησης των κλασμάτων των αδρανών και του
τσιμέντου, θα μετρά βάρος, χωρίς εξαιρέσεις.
Στις μονάδες παραγωγής με μετρητές βάρους, αυτοί οι μετρητές θα είναι ανεξάρτητοι και τουλάχιστον ένας
για μέτρηση των κοκκωδών υλικών, ή όπου προβλέπεται ένας για κάθε κλάσμα αδρανών για τσιμεντόδετα
κοκκώδη υλικά, καθώς και τουλάχιστον ένας για το τσιμέντο. Η ακρίβεια του μετρητή των κοκκωδών και των
κλασμάτων των αδρανών υλικών θα είναι καλλίτερη από ±2%, ενώ του τσιμέντου καλλίτερη από ±1%.
Η ποσότητα του προστιθέμενου νερού θα ελέγχεται με χρήση μετρητή παροχής, η ακρίβεια του οποίου θα
είναι καλλίτερη από ±2%, καθώς και με χρήση αθροιστικού μετρητή με δείκτη εντός του θαλάμου ελέγχου της
μονάδας παραγωγής.
Όπου προβλέπεται χρήση πρόσμικτων υλικών, η μονάδα παραγωγής θα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους
και συστήματα μέτρησης διαφορετικά από εκείνα των υπολοίπων υλικών, προστατευμένα από την υγρασία.
Τα συστήματα μέτρησης των πρόσμικτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μεθοδολογίας εργασίας και την
ακρίβεια που αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή.
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Ο εξοπλισμός ανάμιξης θα είναι ικανός να παράγει πλήρως ομοιογενοποιημένο μίγμα από τα προβλεπόμενα
συστατικά, εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών.
5.1.2 Μέσα μεταφοράς
Το μίγμα θα μεταφέρεται στον τόπο του έργου με φορτηγά αυτοκίνητα των οποίων η καρότσα θα είναι λεία,
υδατοστεγής και καθαρή. Τα φορτηγά θα έχουν κατάλληλα καλύμματα για την προστασία μίγματος κατά τη
μεταφορά. Αυτά τα καλύμματα θα χρησιμοποιούνται επίσης για λόγους ασφαλείας χωρίς εξαιρέσεις, κατά τη
μεταφορά του μίγματος μέσω οδών σε λειτουργία.
Εφόσον για τη διάστρωση του μίγματος χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες, το σχήμα και το ύψος της
καρότσας των φορτηγών θα είναι συμβατά με τη χοάνη τροφοδοσίας του διαστρωτήρα.
Τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή κατά την πρόοδο της εργασίας, ενώ το
πλήθος τους θα εξαρτάται από την ικανότητα της μονάδας παραγωγής, την ταχύτητα του εξοπλισμού
διάστρωσης και την απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής και του έργου.
5.1.3 Μηχανήματα διάστρωσης
Για οδοστρώματα οδών με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως Τ2, θα χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητοι
διαστρωτήρες εξοπλισμένοι κατάλληλα ώστε να διαστρώνεται το υλικό στο επιθυμητό σχήμα και πάχος,
καθώς και με συσκευές αυτόματης χωροστάθμησης (Laser).
Εφ’ όσον χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες οι οποίοι δεν έχουν χοάνη υποδοχής του υλικού κατά την
εκφόρτωσή του από τα φορτηγά, η εκφόρτωση θα γίνεται με χρήση εξοπλισμού προδιάστρωσης (βαγονέτα ή
ανάλογα), ο οποίος θα επιτυγχάνει κατάλληλη διανομή του υλικού πριν από το μηχάνημα διάστρωσης.
Θα πρέπει να ελέγχεται, όπου προβλέπεται, εάν οι ρυθμιστές της στάθμης και της θερμότητας ικανοποιούν
τις ανοχές που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς επίσης και εάν αυτοί οι
ρυθμιστές έχουν υποστεί από φθορές.
Τα ελάχιστα και τα μέγιστα πάχη διάστρωσης θα προδιαγράφονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, από
την Υπηρεσία. Εφόσον για την αύξηση του πάχους διάστρωσης προσαρτώνται στο διαστρωτήρα πρόσθετα
εξαρτήματα, αυτά θα προσαρμόζονται τέλεια με τα εξαρτήματα διαστρωτήρα.
5.1.4 Μηχανήματα συμπύκνωσης
Όλοι οι οδοστρωτήρες θα είναι αυτοκινούμενοι και θα επιτρέπουν την ομαλή μετάβαση σε οπισθοπορεία. Εφ’
όσον προδιαγράφεται, θα είναι εφοδιασμένος με διατάξεις ύγρανσης τυμπάνων.
Η καταλληλότητα του εξοπλισμού συμπύκνωσης θα προσδιορίζεται στο δοκιμαστικό τμήμα. Θα αποτελείται
από τουλάχιστον έναν δονητικό οδοστρωτήρα μεταλλικού τυμπάνου και από έναν πνευματικό
(ελαστιχοφόρο) οδοστρωτήρα.
Το μεταλλικό τύμπανο του δονητικού οδοστρωτήρα θα έχει στατικό φορτίο στη γενέτειρα τουλάχιστον
300 N/cm, ενώ θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος τουλάχιστον 15 t, με κατάλληλη συχνότητα και
εύρος δόνησης.
Ο ελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος τουλάχιστον 35 t και φορτίο ανά
τροχό τουλάχιστον 5 t, με πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0,8 MPa.
Τα μεταλλικά τύμπανα δε θα έχουν ανωμαλίες ή αυλακώσεις. Οι δονητικοί οδοστρωτήρες θα είναι
εφοδιασμένοι με αυτόματο σύστημα διακοπής των δονήσεων όταν η κατεύθυνση κίνησης αντιστρέφεται. Οι
ελαστιχοφόροι οδοστρωτήρες θα έχουν λείους τροχούς, σε αριθμό, μέγεθος και διάταξη ώστε να υφίσταται
επικάλυψη μεταξύ των εμπρόσθιων και των οπίσθιων αποτυπωμάτων.
Η Υπηρεσία θα εγκρίνει τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθεί, τη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά κάθε μονάδας αυτού, με κριτήριο την ικανότητά του να επιφέρει επαρκή και ομοιογενή
συμπύκνωση του μίγματος σε όλο το πάχος της στρώσης χωρίς θραύσεις ή κυματισμούς.

14

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32733

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02:2009

Σε θέσεις έργου απρόσιτες από συνήθη εξοπλισμό συμπύκνωσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλα
μηχανήματα κατάλληλου μεγέθους και σχήματος. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δονητικά τύμπανα ή
πλάκες, με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να επιτυγχάνονται ανάλογα αποτελέσματα με αυτά του
συνήθους εξοπλισμού συμπύκνωσης.
5.1.5 Εξοπλισμός κατασκευής προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών
Για την κατασκευή προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών θα χρησιμοποιείται αυτοκινούμενος εξοπλισμός, ο
οποίος σε κάθε διέλευση θα δημιουργεί ευθύγραμμη αυλάκωση διεισδύοντας τουλάχιστον στα 2/3 του
πάχους της στρώσης, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγει στην αυλάκωση κατάλληλο υλικό πλήρωσης που θα
αποτρέπει το κλείσιμο του αρμού. Αυτό το υλικό (μπορεί να είναι ταχείας πήξης ασφαλτικό γαλάκτωμα,
εύκαμπτη πλαστική ταινία, λωρίδα άκαμπτου πλαστικού κλπ.) εκτός της αποτροπής του κλεισίματος του
αρμού, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά των φορτίων μεταξύ των εκατέρωθεν πλευρών του
αρμού.
Η Υπηρεσία μπορεί να επιτρέπει εγγράφως σε μικρής έκτασης έργα (<70 000 m2) τη χρήση εξοπλισμού
κατασκευής προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών με εργαλείο κοπής που επιτυγχάνει διείσδυση
τουλάχιστον στο 1/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.

5.2

Εκτέλεση εργασίας

5.2.1 Μελέτη σύνθεσης και προσδιορισμός μεθοδολογίας εργασίας
Η παραγωγή σταθεροποιημένων με τσιμέντο υλικών δεν επιτρέπεται να αρχίσει προτού η Υπηρεσία εγκρίνει
τη σχετική μεθοδολογία εργασίας, η οποία προσδιορίσθηκε στο εργαστήριο και ελέγχθηκε στην κατασκευή
του δοκιμαστικού τμήματος. Η έκθεση μεθοδολογίας της εργασίας θα προδιαγράφει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
x Την ποιότητα και την αναλογία σε βάρος (εν ξηρώ) των κοκκωδών υλικών κάθε κλάσματος
αδρανών, κατά την προμήθεια.
x Την κοκκομετρική διαβάθμιση του κοκκώδους υλικού, ή όπου προβλέπεται, του μίγματος των
αδρανών και τις περιβάλλουσες κοκκοδιαβαθμίσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 της
παρούσας.
x Την αναλογία κατά βάρος ή κατά όγκο του τσιμέντου, του νερού και πιθανώς των πρόσμικτων
υλικών του μίγματος.
x Τη μέγιστη πυκνότητα και τη βέλτιστη υγρασία του μίγματος σύμφωνα με τη δοκιμή Proctor,
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-1
x Την ελάχιστη πυκνότητα που πρέπει να επιτευχθεί κατά τη συμπύκνωση.
x Το χρόνο εργασιμότητας του μίγματος.
Εφ’ όσον υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια της εργασίας, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει αναθεώρηση
μεθοδολογίας εργασίας (εκπόνηση νέας μελέτης και εκτέλεση νέων δοκιμών). Η διαδικασία αυτή θα
εφαρμόζεται όταν η πηγή έστω και ενός από τα συστατικά του μίγματος μεταβληθεί.
Οι επιτρεπόμενες ανοχές των βασικών χαρακτηριστικών των υλικών που προβλέπονται στην εκάστοτε
εγκεκριμένη μεθοδολογία σταθεροποίησης καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 9. Σε καμιά περίπτωση
αυτές οι τιμές δε θα υπερβαίνουν τα προδιαγραφόμενα όρια των περιβαλλουσών καμπυλών της
κοκκοδιαβάθμισης.
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Πίνακας 9 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις χαρακτηριστικών υλικών (*)
Χαρακτηριστικό

Μονάδα

Μέγιστο μέγεθος
Μεγέθη βροχίδας σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-2

0

>4 mm
d4 mm
0,063 mm (συμπεριλαμβανομένου
του τσιμέντου)
Τσιμέντο

Απόκλιση
±6

% επί του
συνολικού βάρους
του υλικού

±3
±1,5
±0,3

% σύμφωνα με τη
-1,0 /+0,5
βέλτιστη
(*) Στα σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τιμές που σχετίζονται με το
τσιμέντο και την υγρασία.
Υγρασία (συμπυκνωμένου υλικού)

5.2.2 Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας
Η τραχύτητα και η κατάσταση της επιφάνειας επί της οποίας θα διαστρωθεί το σταθεροποιημένο με τσιμέντο
εδαφικό υλικό ή το τσιμεντόδετο κοκκώδες υλικό, θα ελέγχεται. Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, η
Υπηρεσία, θα καθορίζουν τις απαιτούμενες μετρήσεις για τον έλεγχο της τραχύτητας και της κατάστασης της
επιφάνειας. Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει τις προβληματικές περιοχές.
Σε περιπτώσεις ξηρασίας και ζέστης, και οποτεδήποτε αναμένεται απώλεια υγρασίας του διαστρωνόμενου
μίγματος, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει ψεκασμό της επιφάνειας με νερό υπό μορφή λεπτών
σταγονιδίων, αμέσως πριν από τη διάστρωση του μίγματος, έτσι ώστε αυτή να γίνει υγρή, αλλά χωρίς να
σχηματιστούν θύλακες νερού. Εάν παρατηρηθεί συσσώρευση νερού κατά τον ψεκασμό, αυτό πρέπει να
απομακρυνθεί πριν από τη διάστρωση του μίγματος.
5.2.3 Παραγωγή μίγματος
Πριν από την έναρξη της παραγωγής του μίγματος, τα κοκκώδη υλικά ή τα κλάσματα των αδρανών θα είναι
αποθηκευμένα σε σωρούς σε ικανοποιητική ποσότητα, ώστε η μονάδα παραγωγής να λειτουργεί αδιάλειπτα.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν τον ελάχιστο απαιτούμενο
συσσωρευμένο όγκο αυτών των υλικών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και το συνολικά
απαιτούμενο όγκο του μίγματος. Όταν το έργο περιλαμβάνει επιφάνεια στρώσης μικρότερη από 70 000 m2,
θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένο εξ΄ αρχής το σύνολο (100%) των απαιτούμενων υλικών. Σε έργα που
περιλαμβάνουν οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 έως και Τ2 ή σε έργα με επιφάνεια στρώσης
μεγαλύτερη από 70 000 m2, ο ελάχιστος απαιτούμενος συσσωρευμένος όγκος, θα καθορίζεται σύμφωνα με
τα απαιτούμενα όρια ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δε θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 30% του
συνολικού απαιτούμενου όγκου.
Οι χοάνες θα τροφοδοτούνται έτσι ώστε το περιεχόμενο τους να αντιστοιχεί πάντοτε από 50% έως 100% της
χωρητικότητάς τους, χωρίς να υπερφορτώνονται.
Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τροφοδοσίας θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται διαχωρισμός ή
ρύπανση των κοκκωδών υλικών.
Η ανάμιξη θα εκτελείται με εξοπλισμό ικανό να εξασφαλίσουν την καθολική ομοιογενοποίηση των
συστατικών. Κατά το στάδιο των αρχικών δοκιμών θα καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος ανάμιξης.
Τα κοκκώδη υλικά και το τσιμέντο θα αναμιγνύονται μαζί εξ αρχής και στη συνέχεια θα προστίθεται το νερό
και τα πρόσμικτα που θα ρευστοποιούν το μίγμα. Η ποσότητα του νερού που θα προστίθεται στο μίγμα θα
είναι η απαιτούμενη ώστε να επιτυγχάνεται η προδιαγραφόμενη στη μεθοδολογία εργασίας υγρασία,
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιεχόμενη υγρασία των κοκκωδών υλικών μπορεί να ποικίλει λόγω εξάτμισης
κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Η ανάμιξη θα συνεχίζεται έως ότου τα συστατικά του μίγματος ομοιογενοποιηθούν πλήρως εντός των
προβλεπόμενων ανοχών.
Σε εγκαταστάσεις ανάμιξης μη συνεχείς (παρτίδας), ο αναμίκτης δε θα επανατροφοδοτείται πριν από την
πλήρη εκκένωση των προηγούμενων υλικών.
5.2.4 Μεταφορά μίγματος
Για τη μεταφορά των σταθεροποιημένων με τσιμέντο υλικών, θα λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση
του διαχωρισμού και τη διακύμανση της υγρασίας. Το μίγμα κατά τη μεταφορά, θα πρέπει πάντοτε να
καλύπτεται με κατάλληλο κάλυμμα.
5.2.5 Διάστρωση του μίγματος
Η διάστρωση θα εκτελείται λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός
των συστατικών του μίγματος και η ανάμιξή του με επιβλαβή στοιχεία. Το πάχος της στρώσης πριν από τη
συμπύκνωση θα είναι τέτοιο ώστε μετά τη συμπύκνωση να επιτυγχάνεται το προδιαγραφόμενο στην μελέτη
πάχος, με αποκλίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του πάχους τυχούσας λεπτότερης στρώσης μετά από την έναρξη
της εργασίας συμπύκνωσης.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν το πάχος διάστρωσης. Οπουδήποτε
είναι εφικτό, το μίγμα θα διαστρώνεται στο συνολικό προβλεπόμενο πλάτος. Σε διαφορετική περίπτωση, η
διάστρωση θα αρχίζει από την κατάντη οριογραμμή και θα εκτελείται σε διαμήκεις λωρίδες. Το πλάτος αυτών
θα είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ο κατά το δυνατόν μικρότερος αριθμός αρμών καθώς και η βέλτιστη
ροή της εργασίας διάστρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού διάστρωσης και την
δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής. Θα επιτρέπεται η διάστρωση του μίγματος σε διαδοχικές λωρίδες,
μόνον εφόσον εξασφαλίζεται ότι η συμπύκνωση και το τελείωμα της επιφάνειας κάθε λωρίδας που
διαστρώθηκε θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου εργασιμότητας της προηγούμενης, εκτός εάν η
Υπηρεσία αποφασίσει να εφαρμοσθούν διαμήκεις κατασκευαστικοί αρμοί.
5.2.6 Προρηγμάτωση
Προρηγμάτωση των σταθεροποιημένων με τσιμέντο στρώσεων θα εκτελείται οπουδήποτε προδιαγράφεται
στις ΕΛΟΤ ΤΠ ή από την Υπηρεσία.
Εφ’ όσον απαιτείται, πριν από την έναρξη της εργασίας συμπύκνωσης, θα εφαρμόζονται προδιαμορφωμένοι
εγκάρσιοι αρμοί επί της στρώσης. Οι ΕΛΟΤ ΤΠή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν τη
μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ των προδιαμορφωμένων εγκάρσιων αρμών, ανάλογα από την
κατηγορία της οδού, τις κλιματολογικές συνθήκες και το πάχος των υπερκείμενων στρώσεων. Εφ’ όσον δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά, η απόσταση μεταξύ των αρμών θα είναι 3 έως 4 m.
Ο εξοπλισμός και η μέθοδος εκτέλεσης θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία μετά από την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος.
5.2.7 Συμπύκνωση και διαμόρφωση τελικής επιφάνειας
Η συμπύκνωση θα εκτελείται σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία σχέδιο, με βάση τα αποτελέσματα
των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος. Το μίγμα θα συμπυκνώνεται εντός του χρόνου εργασιμότητας, έως
ότου επιτευχθεί η προδιαγραφόμενη, στην παράγραφο 6.1 της παρούσας, πυκνότητα.
Η συμπύκνωση θα εκτελείται συνεχώς και συστηματικά. Εάν το μίγμα διαστρώνεται σε λωρίδες, η περιοχή
συμπύκνωσης θα επεκτείνεται ώστε να επικαλύπτει τουλάχιστον κατά 15 cm τη γειτονική λωρίδα. Στις
οριογραμμές της λωρίδας θα προβλέπονται πλευρικές διατάξεις εγκιβωτισμού της στρώσης.

17

32736

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Οι οδοστρωτήρες θα έχουν τον τροχό οδήγησης στην πλησιέστερη προς το μηχάνημα διάστρωσης πλευρά.
Αλλαγή κατεύθυνσης του οδοστρωτήρα θα εκτελείται μόνο στην περιοχή συμπυκνωμένης στρώσης και μόνο
με ήπιες κινήσεις. Τα στοιχεία συμπύκνωσης θα είναι πάντοτε καθαρά και εφόσον απαιτείται, υγρά.
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε ζεστό και ξηρό καιρό ή σε περίπτωση δυνατών ανέμων, η επιφάνεια θα
διατηρείται υγρή με ψεκασμό λεπτών σταγονιδίων νερού.
Σε οποιαδήποτε διατομή, η συμπύκνωση μιας λωρίδας θα ολοκληρώνεται εντός του χρόνου εργασιμότητας
της προγενέστερα διαστρωθείσας γειτονικής λωρίδας.
Εφ’ όσον η συμπύκνωση της στρώσης έχει ολοκληρωθεί, δε θα επιτρέπεται η συμπλήρωσή της. Εντούτοις,
πάντοτε εντός του χρόνου εργασιμότητας του μίγματος, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την
αναδιαμόρφωση οποιασδήποτε περιοχής που υπερβαίνει τη θεωρητική επιφάνεια. Μετά από τη διόρθωση,
αυτή θα πρέπει να επανασυμπυκνωθεί η στρώση.
5.2.8 Διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών
Εγκάρσιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του χρόνου εργασιμότητας, αλλά και πάντοτε στο πέρας κάθε ημέρας.
Όταν γίνεται διάστρωση του μίγματος κατά λωρίδες, τότε θα διαμορφώνονται διαμήκεις κατασκευαστικοί
αρμοί, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση του υλικού της λωρίδας εντός του μέγιστου χρόνου
εργασιμότητας του υλικού της γειτονικής λωρίδας που διαστρώθηκε προγενέστερα. Αυτό κατά κανόνα θα
αποφεύγεται.
Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι απολύτως κάθετες στην
επιφάνεια της στρώσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη μέθοδο διαμόρφωσης.
5.2.9 Ωρίμανση και προστασία επιφάνειας
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση μιας στρώσης, θα εφαρμόζεται στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος τύπου
και ποσότητας σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ.
Η εργασία αυτή θα εκτελείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας συμπύκνωσης και σε κάθε
περίπτωση εντός διαστήματος τριών ωρών μετά από την ολοκλήρωση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η
επιφάνεια θα διατηρείται υγρή σε όλο το διάστημα.
Η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων επί προσφάτως κατασκευασμένων στρώσεων θα απαγορεύεται
για τουλάχιστον 3 ημέρες από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Για κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, το
διάστημα αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 7 ημέρες.
Εφ’ όσον η σταθεροποιημένη με τσιμέντο στρώση πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή
υπερκείμενης στρώσης, η ασφαλτική στρώση θα προστατεύεται με διάστρωση αδρανών υλικών. Μετά από
τη διάστρωση των αδρανών υλικών θα ακολουθεί η συμπύκνωσή τους με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα και
στη συνέχεια, πριν να δοθεί η οδός στην κυκλοφορία, η επιφάνεια της στρώσης των αδρανών θα σαρώνεται
ώστε να απομακρύνονται τα εξέχοντα αδρανή.
Η Μελέτη θα προδιαγράφει σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, το χρόνο που θα μεσολαβεί από το πέρας
της κατασκευής της στρώσης έως την έναρξη της διάστρωσης της υπερκείμενης στρώσης. Σε καμία
περίπτωση ο χρόνος αυτός δε θα είναι μικρότερος από 7 ημέρες.
5.2.10 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη κατασκευής της στρώσης με τα σταθεροποιημένα με τσιμέντο υλικά, θα είναι
υποχρεωτική η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος στο προδιαγραφόμενο πάχος, με την προβλεπόμενη
μεθοδολογία εργασίας και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την
εκτέλεση της εργασίας, ώστε να ελεγχθεί η μεθοδολογία εργασίας, ο απαραίτητος εξοπλισμός και ιδιαίτερα η
συμπύκνωση. Επιπρόσθετα, θα ελέγχονται με λήψη δειγμάτων η συμμόρφωση των υλικών με τις
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προδιαγραφές, το πάχος της στρώσης, η διαμόρφωσή της, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο καθώς και άλλες
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος, θα ελέγχεται η συμφωνία, μεταξύ των μεθόδων
ελέγχου της πυκνότητας και της υγρασίας επιτόπου του έργου, με τις προδιαγραφόμενες στις ΕΛΟΤ ΤΠ.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών, η Υπηρεσία, θα καθορίζουν το μήκος του δοκιμαστικού τμήματος το
οποίο δε θα είναι μικρότερο από 100 m. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν το δοκιμαστικό τμήμα θα
αποτελέσει και τμήμα του οριστικού έργου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, η Υπηρεσία θα καθορίσει:
x Εάν η μεθοδολογία εργασίας είναι αποδεκτή ή όχι. Εάν είναι, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή
του σταθεροποιημένο με τσιμέντο υλικού. Εάν δεν είναι, θα προτείνει κατάλληλες ενέργειες,
όπως εκπόνηση νέας μελέτης μεθοδολογίας, μερική αναθεώρηση της μεθοδολογίας,
διορθώσεις στη μονάδα παραγωγής και στον εξοπλισμό διάστρωσης κλπ.
x Εάν ο εξοπλισμός που διατίθεται από τον Ανάδοχο είναι αποδεκτός ή όχι. Εάν είναι, θα
εγκρίνεται η μέθοδος λειτουργίας. Εάν δεν είναι, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει νέο
εξοπλισμό ή να συμπληρώσει τον υπάρχοντα.
5.2.11 Περιορισμοί καιρικών συνθηκών
Εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, η εφαρμογή σταθεροποιημένων με τσιμέντο υλικών, δεν
επιτρέπεται όταν:
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι υψηλότερη από 35ºC,
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι 5ºC με πτωτική τάση. Η Υπηρεσία μπορεί να
μειώσει αυτό το όριο λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συμπύκνωσης και την επίτευξη
της απαιτούμενης αντοχής της στρώσης,
x υπάρχει περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

6

Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

6.1

Πυκνότητα

Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν την πυκνότητα της στρώσης μετά από την εκτέλεση της συμπύκνωσης. Αυτή
δε θα είναι μικρότερη από το 98% της μέγιστης σύμφωνα με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-1.

6.2

Μηχανική αντοχή

Η μονοαξονική αντοχή σε θλίψη δοκιμίου 7 ημερών σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου ΣΚ 304 του ΚΤΣ (βλέπε
Βιβλιογραφία), θα είναι μεταξύ των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 της παρούσας.

6.3

Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας, κλίσεις, πλάτος & πάχος στρώσης

Η τελική επιφάνεια θα έχει ομοιόμορφη υφή, δεν θα εμφανίζει περιοχές με διαχωρισμένα υλικά, δεν θα είναι
κυματοειδής και θα έχει διαμορφωμένες τις προβλεπόμενες από την μελέτη κλίσεις. Οι αποκλίσεις από τη
θεωρητική επιφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της στρώσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ±15 mm. Οι
ΕΛΟΤ ΤΠ ή η Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσουν το προαναφερόμενο όριο (ανοχές).
Σε όλα τα υποτμήματα θα ελέγχεται το πλάτος της διαστρωθείσας στρώσης, το οποίο δεν επιτρέπεται να
διαφέρει πέραν των ±10 cm από το προδιαγραφόμενο στα τυπικά σχέδια της μελέτης.
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Το πάχος της στρώσης δεν θα είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στα τυπικά σχέδια της μελέτης σε
κανένα σημείο.

6.4

Ομαλότητα επιφάνειας

Ο Γενικός Δείκτης Ομαλότητας URΙ, της τελειωμένης επιφάνειας θα πληροί τις απαιτήσεις του παρακάτω
Πίνακα 10, ανάλογα με τη θέση της στρώσης ως προς τις ασφαλτικές στρώσεις και τον κυκλοφοριακό φόρτο
της οδού.
Πίνακας 10 - Γενικός Δείκτης Τραχύτητας URI [dm/hm]
Κατηγορία αντοχής οδού και θέση της σταθεροποιημένης στρώσης ως προς ασφαλτική στρώση
Ποσοστό του
εκατόμετρου

Τ00 έως Τ2

Τ3, Τ4

Θέση στρώσης σταθεροποιημένων υλικών

[hm]

1η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

2η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

Ερείσματα

50%

<2,5

<3,0

<3,0

80%

<3,0

<3,5

<3,5

100%

<3,5

<4,0

<4,0

7

Ποιοτικοί έλεγχοι - δοκιμές για την παραλαβή

7.1

Γενικά

Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα καθορίζουν σε κάθε περίπτωση τη μέθοδο ελέγχου, το μέγεθος της παρτίδας καθώς και τον
τύπο και τον αριθμό των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν. Θα καθορίζουν επίσης και τις μεθόδους
γρήγορου ελέγχου που θα εφαρμόζονται καθώς και τις βασικές τους απαιτήσεις.
Κατ΄ ελάχιστο, θα λαμβάνεται ένα δοκίμιο ή θα εκτελείται ένας έλεγχος κάθε 100 m.

7.2

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών

7.2.1 Τσιμέντο
Το τσιμέντο πρέπει να συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 196-1, ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ EN 1972.
Στην περίπτωση που τα προς σταθεροποίηση υλικά περιέχουν θειικά στοιχεία σε ποσοστό μεγαλύτερο από
0,5%, τότε θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
197-1 το οποίο συμπληρώνει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197.
7.2.2 Κοκκώδη υλικά
Από κάθε πηγή κοκκώδους υλικού για παραγωγή σταθεροποιημένου εδαφικού υλικού με τσιμέντο,
ανεξαρτήτως ποσότητας, θα λαμβάνονται 4 δείγματα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1 και για κάθε
δείγμα θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
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-

Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας κατά το Πρότυπο: ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 .

-

Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.

-

Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
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Κοκκομετρική διαβάθμιση του κοκκώδους υλικού σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.

Εφ΄ όσον τα αδρανή για την παραγωγή των τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών συνοδεύονται από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ή έχουν
εγκεκριμένη σήμανση ποιότητας ή σφραγίδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.6 της παρούσας, τα
κριτήρια ελέγχου της πηγής των αδρανών για την παραγωγή τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών, που
περιγράφονται ακολούθως δε θα εφαρμόζονται, μετά και από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Εφόσον
όμως αυτό δε συμβαίνει, θα λαμβάνονται 4 δείγματα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1, από κάθε
πηγή αδρανών, ανεξαρτήτως απαιτούμενης ποσότητας, και για κάθε ένα δείγμα θα προσδιορίζονται τα
εξής:
x Συντελεστής Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.
x Δείκτης πλακοειδούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3.
x Ποσοστό θραυσμένων κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-5.
x Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
x Κοκκομετρική διαβάθμιση κάθε κλάσματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.
x Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την εκτέλεση των ακόλουθων πρόσθετων ελέγχων των
αδρανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών:
x Περιεκτικότητα των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών σε αργιλικούς σβώλους
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2.
x Ισοδύναμο άμμου των λεπτόκοκκων υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8 και μπλε
του μεθυλενίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
x Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας των λεπτόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-3.

7.3 Έλεγχος εκτέλεσης των εργασιών
7.3.1 Παραγωγή μίγματος
Τα κοκκώδη υλικά στους σωρούς ή στον τροφοδότη της μονάδας παραγωγής, θα ελέγχονται οπτικά για να
διαπιστωθεί εάν περιέχουν υπολείμματα φυτικών γαιών, οργανικά υλικά ή κόκκους που υπερβαίνουν τη
μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση που αναφέρεται στη μεθοδολογία εργασίας. Τα υλικά που εμφανίζουν
οποιαδήποτε ανωμαλία στην εμφάνισή τους όπως διαφορές στο χρώμα, διαχωρισμό, πλαστικότητα κλπ., θα
συγκεντρώνονται σε χωριστούς σωρούς, η δε Υπηρεσία θα αποφασίζει εάν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή
εάν πρέπει να απορριφθούν. Θα ελέγχεται επίσης το ύψος των σωρών, η κατάσταση των διαχωριστικών
τους και οι προσπελάσεις στους σωρούς.
Για τα κοκκώδη υλικά του σταθεροποιημένου με τσιμέντο εδαφικού υλικού ή τα επιμέρους κλάσματα των
αδρανών στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά που έχουν παραχθεί ή παραληφθεί, θα εκτελούνται οι ακόλουθοι
έλεγχοι:
o

Για κάθε 1000 m3 κοκκώδους υλικού ή σε κάθε ημέρα (εφόσον χρησιμοποιήθηκε μικρότερη ποσότητα
υλικού), θα ελέγχονται 2 δείγματα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, για:
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την κοκκομετρική διαβάθμιση με κόσκινα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1, για κάθε
κλάσμα αδρανούς για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά,

-

το όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας,

-

το ισοδύναμο άμμου λεπτόκοκκων αδρανών στα τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
Για κάθε 5000 m3 αδρανών για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά ή σε κάθε εβδομάδα (εφόσον
χρησιμοποιήθηκε μικρότερη ποσότητα υλικού) θα ελέγχονται:

o

-

ο δείκτης πλακοειδούς χονδρόκοκκων υλικών σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3.

-

το όριο υδαρότητας και δείκτης πλαστικότητας,

-

το ποσοστό θραυσμένων κόκκων χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-5.
Κατ΄ ελάχιστο κάθε μήνα ή όταν η πηγή προμήθειας των υλικών αλλάζει:

o

-

η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά των κοκκωδών υλικών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1744-1.

-

η περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και του θειικού οξέως σύμφωνα
με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, των κοκκωδών υλικών,

-

ο συντελεστής Los Angeles των χονδρόκοκκων υλικών για τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά, σύμφωνα
με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.

-

η περιεκτικότητα σε αργιλικούς σβώλους χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών για
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2.

Επιπροσθέτως, σε τουλάχιστο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1) μίγματος
ξηρών συστατικών θα ελέγχεται η κοκκομετρική του διαβάθμιση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1,
τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (πρωί και απόγευμα).
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής με αναμίκτη συνεχούς λειτουργίας, θα ελέγχεται η ροή του ιμάντα
τροφοδοσίας ξηρών υλικών κάθε μέρα. Η κίνηση του ιμάντα θα σταματά ενώ μεταφέρει υλικά και τα υλικά
που βρίσκονται σε συγκεκριμένο μήκος ιμάντα θα συλλέγονται και θα ζυγίζονται. Τουλάχιστον μία φορά κάθε
15 ημέρες, θα ελέγχεται η ακρίβεια των μέσων μέτρησης της αναλογίας με χρήση τυπικών βαρών.
Στην έξοδο του αναμικτήρα, θα ελέγχεται η εμφάνιση του μίγματος κατά τη φόρτωσή του στα μέσα
μεταφοράς. Τα μίγματα που θα εμφανίζουν διαχωρισμό υλικών ή δεν θα είναι ομοιογενοποιημένα, θα
απορρίπτονται.
Τουλάχιστον σε ένα δείγμα ανά παρτίδα, θα ελέγχεται η περιεχόμενη υγρασία των προς επεξεργασία
υλικών. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται δυο φορές την ημέρα, μια στην αρχή και μια στο τέλος της εργάσιμης
ημέρας. Επιπρόσθετα θα διεξάγεται έλεγχος της μέσης κατανάλωσης τσιμέντου.
Κατά τη διάρκεια εκκένωσης του αναμίκτη, θα λαμβάνονται δοκίμια για έλεγχο της θλιπτικής αντοχής του
μίγματος. Αυτά τα δοκίμια θα φυλάσσονται υπό συνθήκες σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου ΣΚ 303 ΚΤΣ
(βλέπε Βιβλιογραφία). Οι ΕΤΠ, ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προσδιορίζουν τον αριθμό των
μιγμάτων που θα ελεγχθούν καθώς και τον αριθμό των δοκιμίων κάθε παρτίδας που θα παραχθούν.
Για οδούς με κυκλοφοριακούς φόρτους Τ00 και Τ0 θα ελέγχονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά μίγματα ανά
παρτίδα. Αυτή η τιμή μπορεί να μειωθεί σε δυο για οδούς με άλλους κυκλοφοριακούς φόρτους. Ο αριθμός
των παραγόμενων δοκιμίων κάθε μίγματος δε θα είναι μικρότερος από τρία.
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Στην περίπτωση μονάδων ασυνεχούς λειτουργίας (παραγωγής παρτίδων), ως παρτίδα θα θεωρείται η
ισοδύναμη ποσότητα από μονάδα συνεχούς λειτουργίας που παράγεται από τρεις διαδοχικές τροφοδοσίες
του αναμίκτη.
Τα δοκίμια θα ελέγχονται σε ηλικία 7 ημερών σύμφωνα με την μέθοδο Ελέγχου ΣΚ 304 ΚΤΣ (βλέπε
Βιβλιογραφία).
7.3.2 Εφαρμογή
α. Διάστρωση
Πριν από τη διάστρωση του μίγματος θα ελέγχεται η ομοιογένειά του και όλα τα ξηρά ή διαχωρισμένα υλικά
θα απορρίπτονται.
Το πάχος της διάστρωσης θα ελέγχεται διαρκώς με χρήση βαθμονομημένης ακίδας ή με άλλη μέθοδο της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του πάχους που επέρχεται κατά τη συμπύκνωση
του υλικού.
β. Συμπύκνωση
Θα ελέγχεται η σύνθεση και η μέθοδος λειτουργίας του εξοπλισμού συμπύκνωσης και συγκεκριμένα:
x

Η χρήση του αριθμού και των τύπων οδοστρωτήρων που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.

x

Η λειτουργία των μηχανισμών διαβροχής και καθαρισμού των τροχών.

x

Το συνολικό βάρος των οδοστρωτήρων, ή όταν χρησιμοποιούνται ελαστιχοφόροι οδοστρωτήρες, η
πίεση των ελαστικών τους.

x

Η συχνότητα δόνησης των δονητικών οδοστρωτήρων.

x

Ο αριθμός διελεύσεων κάθε τύπου οδοστρωτήρα.

Μετρήσεις υγρασίας και πυκνότητας θα γίνονται σε τυχαίες θέσεις, με ελάχιστη συχνότητα 7 μετρήσεις ανά
παρτίδα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 7.4 της παρούσας.
Ταχείς, μη καταστρεπτικοί, έλεγχοι μπορεί να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας της
στρώσης, όπως προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επιτόπου με τη μέθοδο της άμμου, σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/2 (βλέπε Βιβλιογραφία), ή με πυρηνική συσκευή κατά το Πρότυπο
ASTM D3017-04.
Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές για τον προσδιορισμό της υγρασίας και της πυκνότητας της στρώσης θα
ελέγχονται περιοδικά, σύμφωνα με την εξέλιξη της εργασίας, ανά 15 έως 30 ημέρες.
Ωρίμανση και προστασία επιφάνειας
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια της στρώσης παραμένει διαρκώς υγρή έως ότου εφαρμοσθεί το υλικό
προστασίας, χωρίς όμως να προκαλείται λίμναση νερών.
Θα διεξάγεται τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά ημέρα για την εξακρίβωση της ποσότητας του ασφαλτικού
γαλακτώματος που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τουλάχιστον ένας έλεγχος των αδρανών κάλυψης της
στρώσης, εφόσον προβλέπονται.
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Αποδοχή ελέγχων τελειωμένης εργασίας

Η εξεταζόμενη εκάστοτε παρτίδα η οποία γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται στο σύνολό της, είναι η μικρότερη
ποσότητα από τις ακόλουθες:
x Μήκος οδού 500 m.
x Επιφάνεια οδού 3500 m2.
x Η ποσότητα που διαστρώνεται σε μια ημέρα.
Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με λήψη κυλινδρικών δειγμάτων (πυρήνων) από τυχαίες θέσεις,
πλήθους όχι μικρότερου από αυτόν που καθορίζεται από τις ΕΛΟΤ ΤΠ ή σε απουσία αυτών από την
Υπηρεσία. Ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων κάθε παρτίδας θα είναι 2. Αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 5 εφ’
όσον το πάχος ενός εκ των δύο δειγμάτων είναι μικρότερο του προδιαγραφόμενου. Οι προκύπτουσες οπές
από την αφαίρεση των πυρήνων θα πληρώνονται με υλικό ίδιας ποιότητας με αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε
όλη τη στρώση, θα διαμορφώνονται υψομετρικά και θα συμπυκνώνονται.
Η τραχύτητα της επιφάνειας θα ελέγχεται με χρήση του Γενικού Δείκτη ομαλότητας (URI) και θα
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της παρούσας.
Οι κλίσεις της τελειωμένης επιφάνειας θα συγκρίνονται με τις θεωρητικές της μελέτης κατά μήκος του άξονα,
των θλάσεων όπου υπάρχουν, των οριογραμμών και των διατομών της μελέτης. Θα ελέγχεται εάν η τελική
επιφάνεια έχει ομοιόμορφη εμφάνιση χωρίς ένδειξη διαχωρισμού των υλικών του μίγματος. Θα ελέγχεται
επίσης το πάχος της στρώσης.

7.5

Κριτήρια αποδοχής η απόρριψης

7.5.1 Πυκνότητα
Η μέση πυκνότητα που επιτυγχάνεται επί τόπου του έργου σε κάθε παρτίδα δε θα πρέπει να είναι μικρότερη
από εκείνη που προδιαγράφεται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγματα, να
δίνουν αποτελέσματα έως 2% μικρότερα από την τιμή της προδιαγραφόμενης πυκνότητας. Στα σημεία όπου
δε συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα, θα διεξάγονται έλεγχοι μηχανικής αντοχής σε δοκίμια ,
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 7.5.2 της παρούσας.
7.5.2 Μηχανική αντοχή
Η μηχανική αντοχή μιας παρτίδας σε δεδομένη ηλικία, θα ορίζεται ως η μέση αντοχή των δοκιμίων που
παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1 της παρούσας. Εφ’ όσον η μέση αντοχή των δοκιμίων ηλικίας
7 ημερών της παρτίδας είναι υψηλότερη από την ελάχιστη και χαμηλότερη από τη μέγιστη
προδιαγραφόμενη, η παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή.
Εφόσον η μέση αντοχή είναι υψηλότερη από τη μέγιστη, θα πρέπει να μορφώνονται κατασκευαστικοί αρμοί
ανά αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5.2.6 της παρούσας και όχι
σε αποστάσεις μικρότερες από 2,5 m από τις πιθανές ρηγματώσεις που θα δημιουργηθούν.
Εφόσον η μέση αντοχή των δοκιμίων είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη αλλά όχι μικρότερη
από το 90% αυτής, η Υπηρεσία θα αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί την παρτίδα εφαρμόζοντας όμως τις
ποινές που προβλέπονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ, ή εάν θα απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους. Εφ’ όσον οι πρόσθετοι
έλεγχοι δώσουν αντοχή μικρότερη από το 90% της ελάχιστης απαιτούμενης, η Υπηρεσία μπορεί ν’
αποφασίσει εάν θα αποξηλώσει το τμήμα που κατασκευάσθηκε με την εν λόγω παρτίδα, ή εάν θα
αξιολογήσει περαιτέρω τα αποτελέσματα.
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Οι πρόσθετοι έλεγχοι για την αξιολόγηση της μηχανικής αντοχής των παρτίδων που δε συμμορφώνονται με
τις προδιαγραφές, θα εκτελούνται συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής των
δοκιμίων που λήφθηκαν από τη συγκεκριμένη παρτίδα με τα αποτελέσματα δοκιμίων που λήφθηκαν από μια
αποδεκτή παρτίδα. Η προς σύγκριση αποδεκτή παρτίδα θα επιλέγεται έτσι ώστε να έχει παραχθεί όσο το
δυνατό πλησιέστερα και με τις ανάλογες συνθήκες εφαρμογής με την μη συμμορφούμενη παρτίδα.
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν τον αριθμό των δοκιμίων που θα λαμβάνονται από κάθε παρτίδα (αποδεκτή
ή μη συμμορφούμενη), ο οποίος σε καμιά περίπτωση δε θα είναι μικρότερος από 4. Η ηλικία των δοκιμίων
κατά τον έλεγχο θα είναι η ίδια και για τις δύο σειρές δοκιμίων και θα προσδιορίζεται από την Υπηρεσία.
Η μέση τιμή των αποτελεσμάτων των δοκιμίων της μη συμμορφούμενης παρτίδας θα συγκρίνεται με τη μέση
τιμή αυτών της αποδεκτής παρτίδας ως εξής:
x Εάν δεν είναι μικρότερη, η παρτίδα μπορεί να γίνεται αποδεκτή.
x Εάν είναι μικρότερη αλλά όχι λιγότερο από 90%, θα εφαρμόζονται (μόνο για την παρτίδα) οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ.
x Εάν είναι μικρότερη από 90% αλλά όχι μικρότερη από 80%, η Υπηρεσία μπορεί να εφαρμόσει
τις προβλεπόμενες στις ΕΛΟΤ ΤΠ ποινικές ρήτρες ή να αποφασίσει την αποξήλωση και
επανακατασκευή του τμήματος που κατασκευάστηκε με την εν λόγω παρτίδα, με έξοδα του
Αναδόχου.
x Εάν είναι μικρότερη από 80%, το τμήμα που κατασκευάστηκε με την εν λόγω παρτίδα θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με έξοδα του Αναδόχου.

Εφ’ όσον δεν ισχύουν οι προαναφερόμενες συνθήκες, η παρτίδα θα απορρίπτεται και το τμήμα που
κατασκευάσθηκε με την εν λόγω παρτίδα θα αποξηλώνεται. Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα
απομακρύνονται και αποτίθενται σε χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία.
7.5.3 Πάχος στρώσης
Το μέσο κατασκευασμένο πάχος της στρώσης δε θα είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στις ΕΛΟΤ
ΤΠ ή στα σχέδια της μελέτης. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγματα, να δίνουν αποτελέσματα έως 10%
μικρότερα του προδιαγραφόμενου πάχους.
Εφόσον το μέσο κατασκευασμένο πάχος είναι μικρότερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, η στρώση θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με έξοδα του Αναδόχου .Εφ’ όσον το μέσο κατασκευασμένο
πάχος είναι μεγαλύτερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, η διαφορά θα αντισταθμίζεται με ισοδύναμο
πρόσθετο πάχος στην επόμενη στρώση, που θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος της τυπικής διατομής, με
έξοδα του Αναδόχου.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του πάχους με λεπτή στρώση.
7.5.4 Διαμόρφωση κλίσεων
Οι διαφορές στα υψόμετρα μεταξύ της κατασκευασμένης επιφάνειας και της θεωρητικής των σχεδίων της
μελέτης, δε θα υπερβαίνει τις προδιαγραφόμενες μέγιστες αποκλίσεις ούτε θα υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών. Όταν οι μέγιστες αρνητικές αποκλίσεις δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί την επιφάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι στην
επόμενη στρώση θα διορθωθεί η στάθμη με αύξηση του πάχους της στρώσης χωρίς απαίτηση από τον
Ανάδοχο πρόσθετης αποζημίωσης. Όταν οι μέγιστες θετικές αποκλίσεις δεν τηρούνται, η επιφάνεια θα
πρέπει να διορθώνεται με έξοδα του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα συνεπάγεται μείωση
του πάχους της στρώσης το οποίο δε θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης.
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7.5.5 Ομαλότητα επιφάνειας
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ομαλότητας της τελειωμένης επιφάνειας δε θα υπερβαίνουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. Εφόσον συμβαίνει υπέρβαση αυτών των ορίων, θα
γίνονται τα ακόλουθα:
x Εφ’ όσον η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, οι
ατέλειες θα διορθώνονται με έξοδα του Αναδόχου, με ικανοποίηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 7.5.3 της παρούσας
x Εφ’ όσον η υπέρβαση είναι μικρότερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, θα
επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα η μείωση της αποζημίωσης της εργασίας που προβλέπεται στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

7.6

Τεχνικές προδιαγραφές - σήμα ποιότητας CE

Η συμμόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα
προδιαγραφή μπορεί να επιβεβαιώνεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα.
Εάν προϊόντα φέρουν σήμα ποιότητας CE, το οποίο εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές, τότε τα προϊόντα αυτά είναι αποδεκτά. Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), δια των αρμοδίων
οργάνων του και με δικά του έξοδα, μπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο για την επιβεβαίωση της
ποιότητας των προϊόντων.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της σταθεροποιημένης με τσιμέντο στρώσης θα γίνεται σε κυβικά μέτρα [m3] πλήρους
κατασκευής, με λήψη διατομών και αναλυτική ογκομέτρηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα λοιπά
συμβατικά τεύχη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή στρώσης
έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση παρασκευής του μίγματος όλων των απαιτούμενων υλικών,
καθώς και η μεταφορά του παραγόμενου υλικού στη θέση ενσωμάτωσης στο έργο.

x

Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας, στην
οποία εφαρμόζεται η σταθεροποιημένη στρώση.

x

Η κάθε είδους εργασία, εξοπλισμός και υλικό που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της
σταθεροποιημένης με τσιμέντο στρώσης, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των
αρμών, της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας, της συντήρησης και προστασίας της στρώσης με
ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

x

Η εκπόνηση της μελέτης για τον προσδιορισμό των αναλογιών του μίγματος και τον καθορισμό της
μεθόδου εργασίας, καθώς η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.

x

Η εκτέλεση όλων των δοκιμών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην παρούσα,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης δοκιμίων και πυρήνων και αποκατάστασης των προκυπτουσών
οπών.
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x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες της
στρώσης, συμπεριλαμβανομένων της μόρφωσης και της σφράγισης των απαιτούμενων λόγω
επανακατασκευής αρμών, σε περίπτωση που είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα αποτελέσματα
των ελέγχων κατά την παρούσα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Στις επιμετρούμενες εργασίες δεν περιλαμβάνεται η προστασία της τελικής επιφάνειας με στρώση αδρανών
υλικών (εργασία και υλικά), εφόσον αυτή πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή υπερκείμενης
στρώσης.
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή στρώσεων από ασύνδετα αδρανή υλικά, οι
οποίες χρησιμοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις σε οδοστρώματα οδών, αεροδρομίων, δαπέδων
στάθμευσης, κλπ.
Διευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των υποβάσεων ή βάσεων από ασύνδετα υλικά, υπάγονται και οι
ισοπεδωτικές στρώσεις ή στρώσεις εξομάλυνσης σε όποιες περιπτώσεις αυτά κατασκευάζονται από το
προδιαγραφόμενο στην παρούσα Προδιαγραφή υλικό.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 933-1

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-3

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

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles - Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός
του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε
χονδρόκοκκα αδρανή

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation -- Δοκιμές για
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τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό
ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6. Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης του
νερού.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

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

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ EN 13286-2

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

Road pavement subgrade layer with unbound soil -- Στρώση έδρασης
οδοστρωμάτων από ασύνδετα εδαφικά υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with
lime stabilized soil -- Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Βάση από ασύνδετα υλικά:
Ως βάση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση, συνολικού πάχους κατ' ελάχιστον 200 mm, κάτω από
την κατώτατη ασφαλτική στρώση.

3.2 Υπόβαση από ασύνδετα υλικά:
Ως υπόβαση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση (-εις), κάτω από την προαναφερθείσα βάση.

3.3 Αδρανή υλικά:
Ως αδρανή υλικά θεωρούνται: το θραυστό υλικό από λίθους λατομείων, το αμμοχάλικο θραυστό ή μη, από
ποταμούς, χείμαρρους, ρεύματα και ορυχεία, τα τεχνητά υλικά ορυκτής προέλευσης που έχουν προκύψει
μετά από θερμική ή άλλη βιομηχανική επεξεργασία (σκωρίες κλπ.).
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Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά.

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1 Γενικά
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές
ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργίλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις
οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή,
αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.
4.2.2 Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό
Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκρατούμενο υλικό στο κόσκινο 2.0mm και καλούμενο στο
εξής χονδρόκοκκο υλικό, πρέπει να είναι, για την κατασκευή της βάσης, θραυστό υλικό από λίθους λατομείου
ή θραυστό αμμοχάλικο ή θραυστό υλικό άλλων πηγών όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 της
παρούσας.
Για την κατασκευή της υπόβασης, το χονδρόκοκκο υλικό μπορεί να είναι θραυστό υλικό, ως αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο, αλλά και μη θραυστό υλικό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της
παρούσας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θραυστό αμμοχάλικο ποταμού ή ορυχείων ως χονδρόκοκκο υλικό για
την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης, ποσοστό τουλάχιστον 50% των τεμαχίων κατά βάρος πρέπει να
είναι σπασμένα προερχόμενα από σύνθλιψη και/ ή θραύση, όπως ορίζεται και ελέγχεται από το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών κόκκων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% κατά
βάρος.
Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ-1097-2, του χονδρόκοκκου υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% για τη βάση και την υπόβαση.
Κατ' εξαίρεση, η φθορά σε θρυμματισμό από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50% για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας
στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα
σε οδούς δευτερευούσης σημασίας και μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται από το Δείκτη πλακοειδούς σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%.
4.2.3 Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό
Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό, υλικό ονομαστικού μεγέθους(1)1 2 mm καλούμενο στο εξής λεπτόκοκκο υλικό,
θα πρέπει να προέρχεται από τη θραύση του πετρώματος για την παραγωγή των χονδρόκοκκων αδρανών.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη και κατάλληλη φυσική άμμος ή άλλο κατάλληλο λεπτόκοκκο υλικό
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μίγμα των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής
διαβάθμισης. Στην περίπτωση αυτή το προστιθέμενο ποσοστό φυσικής άμμου δεν πρέπει να ξεπερνά το
10% της συνολικής ποσότητας των αδρανών υλικών στο μίγμα.
Το διερχόμενο από το κόσκινο 0,5 mm (ή 0,42 mm-No.40) υλικό πρέπει να έχει όριο υδαρότητος «μικρότερο
ή ίσο του 25 και δείκτη πλαστικότητας PI μικρότερο ή ίσο του 3, για την κατασκευή της βάσης, και μικρότερο
ή ίσο του 4, για την κατασκευή της υπόβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις προδιαγραφές Ε 10586/5 και Ε 105-86/6 αντίστοιχα (βλέπε Bιβλιογραφία), με προσέγγιση ακέραιας μονάδας. Κατ' εξαίρεση, ο

1 Το ονομαστικό μέγεθος ορίζεται από το κόσκινο στο οποίο συγκρατείται έως και 15% αδρανές υλικό.
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δείκτης πλαστικότητας του υλικού μπορεί να είναι μικρότερος ή ίσος του 6 και το όριο υδαρότητας μικρότερο
ή ίσο του 30 για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης
κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή
γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας σημασίας σε περιπτώσεις όπου η υπόβαση εκτείνεται σε βάθος
μεγαλύτερο των 400 mm από την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος,
Το διερχόμενο από το κόσκινο 4 mm υλικό πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου μεγαλύτερο ή ίσο του 40, όπως
προσδιορίζεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8.
Η δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας) για τα χονδρόκοκκα, τα λεπτόκοκκα αδρανή και
για το μίγμα των αδρανών θα εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1367-2, με θειικό μαγνήσιο και η
απώλεια βάρους πρέπει να είναι μικρότερη του 18%.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη δοκιμή για τον προσδιορισμό της πυκνότητας κόκκων και απορρόφησης
ύδατος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-6, καθώς επίσης και δοκιμή προσδιορισμού της σχέσης
υγρασίας-πυκνότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EΝ 13286-2.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τεχνητά υλικά για την κατασκευή της βάσης ή/ και της υπόβασης θα
πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη για τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού στο
συγκεκριμένο έργο και στρώση. Η περιβαλλοντική μελέτη θα αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω: α) τη
βιομηχανική διαδικασία παραγωγής από την οποία προέκυψε η σκωρία, β) τα αποτελέσματα ελέγχου της
στη δοκιμή έκπλυσης σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια και γ) την απουσία άλλων επικίνδυνων ουσιών για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως θα εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι: α) ευστάθεια όγκου,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, παράγραφος 19.3, όταν χρησιμοποιούνται σιδηροσκωρίες και β)
αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1744-1, όταν χρησιμοποιούνται 'αερόψυκτες' σκωρίες υψικαμίνου2. Η ευστάθεια όγκου, εκφραζόμενη σε
ποσοστό διαστολής του όγκου των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 5%.
Σχετικά με την αποσύνθεση των 'αερόψυκτων' σκωριών υψικαμίνου, και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να
είναι μηδενική.
4.2.4 Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών υλικών
Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης θα γίνεται μετά από πλύσιμο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-1.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει πάντοτε να βρίσκεται εντός των ορίων που αναγράφονται
στον Πίνακα 1. Ο Τύπος Ι χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης ή/ και της υπόβασης, ενώ ο Τύπος II
αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1
δίνεται στα Σχήματα 1 και 2, για τον Τύπο Ι και II, αντίστοιχα.
Η διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή, έτσι ώστε το σχετικό διάγραμμα να μην παρουσιάζει
απότομες διακυμάνσεις. Επιπροσθέτως, το διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο 4mm (Π4), από το κόσκινο
2 mm (Π2) και από το κόσκινο 1 mm (Π1) θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 2.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών υλικών που συγκεντρώνονται ή αποθηκεύονται σε
σωρούς προς χρήση, ή του μίγματος των αδρανών υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, και γενικότερα
της κάθε ποσότητας υλικών που παραδίδεται, δεν θα πρέπει να αποκλίνει από την κοκκομετρική διαβάθμιση
του μίγματος των αδρανών υλικών που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών,
διάστρωσης (βλέπε παράγραφο 6.1 της παρούσας) εφαρμόζοντας τις επιτρεπτές αποκλίσεις που δίνονται
στον Πίνακα 3. Επιπροσθέτως θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 4.
Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

2 Air cooloed blast furnace slags
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Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος I

Τύπος II
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63 mm

100

40 mm

100

31,5 mm

85-99(1)

85-99(1)

20 mm

55-85

16 mm

55-85

10 mm

35-65

8 mm

35-65

4 mm

25-50

2 mm

19-40,5

19-44

1 mm

13,5-31

13,5-38

0,5 mm

8-24

8-32

0,063 mm

0-11

0-12

25-50

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

Πίνακας 2 - Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών υλικών

Κόσκινο 4 mm
Π4 ≥ Π2 +6

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Κόσκινο 2 mm
Π2 ≥ Π1 +6

Κόσκινο 1 mm
Π1 ≥ 1,8 x Π 0,063
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Πίνακας 3 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

Τύπος II

0%
0%
±5%
±5%
+8%
±8%
+8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±5%
±5%
±3%
±3%

0%
±5%
±5%
±5%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±8%
±5%
±5%
±3%
±3%

63 mm
40 mm
31,5 mm
20 mm
16 mm
10 mm
8 mm
4 mm
0,5 mm
0,063 mm

Πίνακας 4 - Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριμένα κόσκινα

Τύπος μίγματος
Ι

II

Διερχόμενο ποσοστό από συγκεκριμένα κόσκινα
10≤Π16-Π8≤25
10≤Π8-Π4≤25
10≤Π20-Π10≤25
10≤Π10-Π4≤25

4.2.5 Παραγωγή υλικού
Το θραυστό υλικό θα παράγεται κατόπιν κατάλληλης θραύσης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται σε
κάθε περίπτωση συγκροτήματα θραύσεως, αναλόγων της προέλευσης του αδρανούς υλικού, της
ορυκτολογικής και πετρογραφικής σύστασης του, της σκληρότητας, της αντοχής, της αρχικής διαβάθμισης
του, όπως και αυτής που επιδιώκεται.
Στην περίπτωση κατά την οποία το παραγόμενο υλικό δεν έχει την απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση θα
πρέπει αυτό να διαχωρίζεται σε κλάσματα και να επανασυντίθεται κατά την απαιτούμενη αναλογία που
καθορίζεται από την επιδιωκόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση. Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται σε μόνιμη
εγκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμιξη του υλικού και ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση.

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32757

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009

Σχήμα 1 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών Τύπου I

Σχήμα 2 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών Τύπου ΙΙ
Η τροφοδότηση του συγκροτήματος θραύσης πρέπει να γίνεται με καθαρό υλικό, απαλλαγμένο σβώλων και
κωμών αργίλου όπως και κάθε ξένων προσμίξεων, εκ του οποίου ποσοστό 90% τουλάχιστον να
συγκρατείται στο κόσκινο 6 mm.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα προς θραύση τεμάχια του υλικού περιβάλλονται από ισχυρά
συγκολλημένη άργιλο η οποία δεν μπορεί να αποχωρισθεί με μηχανικά μέσα, το υλικό δεν θα
χρησιμοποιείται ή θα υποβάλλεται σε πλύσιμο σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.
Το παραγόμενο υλικό ελέγχεται από τον Ανάδοχο ή τον Προμηθευτή συνεχώς σε όλα τα στάδια της
παραγωγής, έτσι ώστε αυτό να πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής αυτής. Καμία ποσότητα υλικού
δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί επί του έργου, εφ' όσον δεν πληροί όλους τους όρους της Προδιαγραφής
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αυτής. Τυχόν υλικό που παράχθηκε και μεταφέρθηκε στο έργο και δεν πληροί τους όρους της προδιαγραφής
αυτής θα απορρίπτεται ενώ εάν ενσωματώθηκε θα αποξηλώνεται και θα απορρίπτεται, αφού συνταχθεί το
σχετικό πρωτόκολλο μη συμμόρφωσης.

5

Τρόπος κατασκευής

5.1 Μηχανικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
Για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Προδιαγραφής αυτής, τα σχετικά μηχανήματα και εργαλεία θα
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται με δαπάνες του Αναδόχου κανονικά και
περιοδικά.
Ο Ανάδοχος με δικές του δαπάνες οφείλει να διατηρεί Εργοταξιακό Εργαστήριο για την συνεχή εξέταση των
υλικών και την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Η άδεια
λειτουργίας και η εποπτεία του Εργαστηρίου θα υπόκειται στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
Για μικρής έκτασης έργα, μπορεί να συμπεριληφθεί στους Όρους Δημοπράτησης όρος περί της μη
υποχρεωτικής εγκατάστασης υπό του Αναδόχου του εν λόγω Εργαστηρίου, πλην όμως υποχρεώνεται με
μέριμνα και με δαπάνες του να εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τα υλικά και τις εργασίες, σε άλλα
αναγνωρισμένα Εργαστήρια (Δημόσια ή ιδιωτικά), που θα τυγχάνουν της έγκρισης της επίβλεψης.

5.2 Προπαρασκευή της επιφάνειας έδρασης
Πριν από την τοποθέτηση του υλικού πάνω στην επιφάνεια επί της οποίας θα κατασκευασθεί η στρώση,
πρέπει να εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου αναπασσάλωση του άξονα της οδού,
χωροστάθμηση αυτού και λήψη εγκάρσιων διατομών των χωματουργικών, για τον έλεγχο της ακριβούς
εφαρμογής των στοιχείων της μελέτης.
Πλην του παραπάνω ελέγχου, θα ελέγχεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου ο βαθμός συμπύκνωσης
της στρώσης έδρασης καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01.
Ειδικότερα, πασσαλώνεται ο άξονας της οδού, εξασφαλίζοντας οριζοντιογραφικά τα αντιστοιχούντα σε
εκατόμετρα της χιλιομέτρησης σημεία, λαμβάνονται διατομές και χωροσταθμούνται με εξάρτηση από μόνιμες
χωροσταθμικές αφετηρίες. Υποχρεωτικά σημαίνονται και λαμβάνονται διατομές σε χαρακτηριστικά σημεία
των καμπυλών όπως και στα σημεία που αντιστοιχούν στην αρχή και στο τέλος της αλλαγής των επικλίσεων.
Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβάνονται στο πρωτόκολλο
και συνιστούν βασικό στοιχείο επιμέτρησης των υπερκείμενων στρώσεων.
Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται με αυτά της μελέτης θα πρέπει να γίνονται
διορθωτικές εργασίες ώστε η επιφάνεια του καταστρώματος να ανταποκρίνεται πλήρως προς το
προγραμματισμένο γεωμετρικό σχήμα της διατομής της οδού, (βλέπε παράγραφο 5.5.5 της παρούσας).
Επί αυτής της έτοιμης επιφάνειας του καταστρώματος της οδού, η οποία θα βεβαιώνεται με πρωτόκολλο
μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα κατασκευασθεί η υπόβαση όπως καθορίζεται από την τυπική
διατομή της μελέτης.
Η στρώση έδρασης, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευαζόμενη στρώση μπορεί να είναι είτε η ανώτερη
στάθμη των χωματουργικών της οδού, είτε η υπόβαση, είτε η προηγουμένη στρώση βάσης, δεν πρέπει να
παραμορφώνεται από τα χρησιμοποιούμενα μέσα διάστρωσης και μεταφοράς και θα πρέπει να έχει τον
προβλεπόμενο από την οικεία Προδιαγραφή βαθμό συμπύκνωσης ο οποίος ελέγχεται κάθε 500m κλάδου
οδού με μέριμνα του Αναδόχου.
Στα ορύγματα σε βραχώδη τμήματα της οδού όπου δεν απαιτείται υπόβαση, καθώς και σε ορισμένες
περιπτώσεις επιχωμάτων, θα πρέπει να διαστρώνεται πριν την κατασκευή της βάσης μία ισοπεδωτική
στρώση από υλικό βάσης μεταβλητού πάχους 75 mm έως 150 mm.
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5.3 Διάστρωση των αδρανών υλικών
Το υλικό της βάσης ή της υπόβασης θα διαστρώνεται επί της προπαρασκευασθείσας επιφάνειας έδρασης σε
στρώσεις έτσι ώστε το συμπυκνωμένο πάχος της στρώσης να είναι 100 mm, ή 150 mm, ή 200 mm.
Όταν απαιτούνται περισσότερες της μίας στρώσης, κάθε στρώση θα διαστρωθεί, θα μορφωθεί και θα
συμπυκνωθεί πριν τη διάστρωση του υλικού της επόμενης στρώσης, σύμφωνα με τους όρους της
Προδιαγραφής αυτής.
Η παραγωγή του προς διάστρωση υλικού θα γίνεται σε κατάλληλη μονάδα ανάμιξης-διαβροχής. Η
διάστρωση του υλικού θα γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης (finishers) και θα έχει την
προκαθορισμένη υγρασία συμπύκνωσης. Το διαβρεγμένο υλικό θα μεταφέρεται, θα διαστρώνεται και θα
συμπυκνώνεται με υγρασία που μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ του εύρους των τιμών 1% πάνω ή 2% κάτω
της βέλτιστης υγρασίας για μέγιστη συμπύκνωση κατά Proctor (τροποποιημένη), σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13286-2, ή την Προδιαγραφή Ε 105-86/11 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), και δίχως να
επέρχεται διαχωρισμός ή εξάτμιση του ύδατος.
Εξαίρεση της διάστρωσης με ειδικό μηχάνημα αποτελεί η κατασκευή βάσης/ υπόβασης σε υπεραστικούς ή
αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία
λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς δευτερεύουσας σημασίας. Στις περιπτώσεις
αυτές η διάστρωση του υλικού στο επιθυμητό πάχος μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και με διαμορφωτήρα
(grader). Η διαβροχή για την επίτευξη της επιθυμητής υγρασίας, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να γίνεται
εναλλακτικά και με κατάλληλα διαμορφωμένες υδροφόρες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην
ομοιόμορφη διασπορά του ύδατος και στην αποφυγή διαχωρισμού των κόκκων του υλικού. Προκειμένου η
συμπυκνωμένη στρώση να έχει το απαιτούμενο πάχος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η ασυμπύκνωτη
στρώση να έχει το κατάλληλο πάχος και τα σειράδια το ανάλογο μέγεθος. Οποιαδήποτε προσθήκη ή
αφαίρεση υλικού για επίτευξη του απαιτούμενου πάχους θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 της
παρούσας.
Σημειώνεται ότι και στην παραπάνω περίπτωση το υλικό για την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης
έρχεται προαναμιγμένο στην επιθυμητή κοκκομετρική διαβάθμιση. Ανάμιξη επί της οδού από σωρούς ή από
σειράδια για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής καμπύλης απαγορεύεται, σε όλες τις περιπτώσεις.

5.4 Συμπύκνωση
Αμέσως μετά την τελική διάστρωση και μόρφωση, η κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται σε ολόκληρο το
πλάτος αυτής με: α) στατικούς οδοστρωτήρες λείου μεταλλικού κυλίνδρου, βάρους >2700 kg ανά μέτρο
πλάτους κυλίνδρου, ή β) δονητικούς οδοστρωτήρες, βάρους >700 kg ανά μέτρο πλάτους κυλίνδρου, η γ)
ελαστιχοφόρους οδοστρωτήρες, συνολικού βάρους ανά πλάτος διάστρωσης >4000 kg, ή δ) αυτοκινούμενους
συμπυκνωτές με δονητικές πλάκες, βάρους >1400 kg ανά τετραγωνικό μέτρο πλάκας. Για μικρές επιφάνειες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο δονητής επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50kg ή ο κρουστικός
συμπυκνωτής (power rammer), βάρους > 100kg.
Η κυλίνδρωση αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα της οδού, για μεν τα ευθύγραμμα τμήματα της οδού από
τα άκρα προς το κέντρο αυτής, για δε τα καμπύλα (σε επίκλιση) από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο
άκρο. Σε κάθε διαδρομή του οδοστρωτήρα οι πίσω τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν επιμελώς κάθε ίχνος
προηγουμένης διέλευσης των. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες ή μετατοπίσεις του υλικού οι οποίες θα
δημιουργηθούν θα πρέπει να διορθώνονται με χαλάρωση του υλικού (αναμόχλευση, κλπ.) στις θέσεις αυτές,
με προσθήκη ή αφαίρεση νέου υλικού, όπου απαιτείται και επανακυλίνδρωση μέχρι η επιφάνεια να καταστεί
ομαλή και ομοιόμορφη. Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα, το υλικό θα συμπυκνώνεται με
άλλα μηχανικά μέσα (όπως προαναφέρθηκαν) με ισοδύναμη απόδοση συμπυκνώσεως προς αυτήν των
οδοστρωτήρων.
Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται με τον παραπάνω περιγραφέντα τρόπο μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα
τουλάχιστον ίση προς το 98% της μεγίστης εργαστηριακής που υπολογίζεται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-2, ή την Προδιαγραφή Ε 105-86/11, μέθοδος Δ, του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία), ή το 95% για
περιπτώσεις διάστρωσης με διαμορφωτήρα (grader). Ο έλεγχος της πυκνότητας που επιτυγχάνεται στο έργο
γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5.4 της παρούσας
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Σε περίπτωση χρήσης της μεθόδου Δ της Ε105-86/11 (βλέπε Βιβλιογραφία), η εργαστηριακή πυκνότητα θα
διορθώνεται για το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου (συγκρατούμενου στα 20 mm) που βρέθηκε επί τόπου του
έργου, με βάση τον τύπο:
d=(100)/[P/E + (100-P)/ds]
όπου:
d = η διορθωμένη πυκνότητα ξηρού μίγματος
ds = η μέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα του ξηρού υλικού του διερχόμενου από το κόσκινο 20mm
Ρ = το ποσοστό (%) χονδρόκοκκου υλικού συγκροτούμενου στο κόσκινο 20 mm
Ε = το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού (του συγκρατούμενου στο κόσκινο 20mm) κεκορεσμένο
επιφανειακά ξηρό
Όταν το συγκρατούμενο επί του κόσκινου τετραγωνικής οπής πλευράς 4,00 mm υλικό είναι περισσότερο του
60%, δεν δύναται να εφαρμοστεί η Προδιαγραφή Ε105-86/11, μέθοδος Δ του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε
Βιβλιογραφία). Στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται πρότυπος κυλίνδρωση του υπόψη υλικού μέχρις
αρνήσεως καθώς και δοκιμαστική φόρτιση, σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/4 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε
Βιβλιογραφία).
Η απαιτούμενη συμπύκνωση της κάθε στρώσης υπόβασης ή βάσης μπορεί να επιτευχθεί εάν ο αριθμός των
διελεύσεων, ανά τύπο μηχανήματος συμπύκνωσης που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο πάχος
συμπυκνωμένης στρώσης, είναι σύμφωνος με τον παρακάτω Πίνακα 5, με την προϋπόθεση τήρησης των
απαιτήσεων της παραγράφου 5.3 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός συμπύκνωσης που έχει
επιτευχθεί με τη χρήση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω ή με συνδυασμό αυτών, θα
επιβεβαιώνεται εκτελώντας τον έλεγχο συμπύκνωσης, όπως προαναφέρθηκε.
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Πίνακας 5 - Απαιτούμενες διελεύσεις μηχανημάτων συμπύκνωσης υλικών βάσης και/ ή υπόβασης

Τύπος μηχανήματος
συμπύκνωσης

Στατικός οδοστρωτήρας λείου
κυλίνδρου (ή δονητικός που
λειτουργεί δίχως τη δόνηση)
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

Δονητικός οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης 1,5 2,5km/h)

Κατηγορία βάρους

Αριθμός διελεύσεων για πάχος
συμπυκνωμένης στρώσης
100 mm

150 mm

200 mm

2700-5400

16

Ακαταλ.

>5400

8

16

Ακαταλ.
Ακαταλ.

kg/m πλάτους κυλίνδρου
700-1300

16

Ακαταλ.(1)

Ακαταλ.

1300-1800

6

16

Ακαταλ.

1800-2300

4

6

10

2300-2900

3

5

9

2900-3600

3

5

8

3600-4300

2

4

7

4300-5000

2

4

6

>5000

2

3

5

4000-6000

12

Ακαταλ.

6000-8000

12

Ακαταλ.
Ακαταλ.

8000-12000

10

16

Ακαταλ.

8

12

Ακαταλ.

1400-1800

8

Ακαταλ.

Ακαταλ.

1800-2100

5

8

Ακαταλ.

>2100

3

6

10

50kg - 65kg

4

8

Ακαταλ.

65kg - 75kg

3

6

10

>75kg

2

4

8

100kg-500kg

5

8

Ακαταλ.

>500kg

5

8

12

kg/m πλάτους κυλίνδρου

Συν. βάρος οδοστρωτ. ανά
πλάτος συμπύκνωσης
Ελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας
(Ταχύτητα διέλευσης <5km/h)

>12000

Ακαταλ.

kg/m2 πλάκας
Αυτοκινούμενος συμπυκνωτής
δονητικής πλάκας (Ταχύτητα
διέλευσης <1km/h)

Βάρος
Δονητής επιφανείας (Vibro
tamper)

Κρουστικός συμπυκνωτής
(Power rammer)
(1)

Βάρος

Ακαταλ. = Ακατάλληλο για συμπύκνωση της στρώσης αυτής

Πριν από την έναρξη των εργασιών και εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποδεχθεί αναντίρρητα την οριζόμενη από την Υπηρεσία πειραματική συμπύκνωση για τον
καθορισμό του συγκεκριμένου αριθμού διελεύσεων του μηχανήματος συμπύκνωσης για την επίτευξη της
προκαθορισμένου βαθμού συμπύκνωσης, χωρίς αξίωση μεταβολής της συμβατικής τιμής της κατασκευής.
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5.5 Τελικός έλεγχος στρώσης βάσης και υπόβασης
Μετά τη συμπύκνωση η στρώση της βάσης ή της υπόβασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που
περιγράφονται παρακάτω.
Η μη τήρησή τους συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος.
5.5.1 Απαιτήσεις πάχους στρώσης
Το πάχος της κάθε στρώσης της βάσης ή της υπόβασης θα είναι σύμφωνο με όσα αναφέρονται στην
παράγραφο 5.3. και δεν θα διαφέρει περισσότερο από ±20 mm από το συμβατικό πάχος. Το συνολικό όμως
πάχος της στρώσης βάσης ή υπόβασης όπως και το συνολικό πάχος της βάσης και της υπόβασης μαζί δεν
θα διαφέρει περισσότερο από ±10 mm από το συμβατικό πάχος.
Αμέσως μετά την τελική συμπύκνωση της βάσης ή της υπόβασης, το πάχος θα μετριέται σε ένα ή
περισσότερα σημεία ανά 100 μέτρα μήκους. Οι μετρήσεις θα γίνονται με διάνοιξη δοκιμαστικών οπών ή
άλλων καταλλήλων μεθόδων. Τα σημεία για τις μετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία σε τυχαίες θέσεις
έτσι ώστε να περιλαμβάνονται διάφορα σημεία της διατομής της οδού. Εάν από τους ελέγχους που γίνονται
δεν καταγράφονται αποκλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπομένων ανοχών, το μεταξύ των δοκιμών
(μετρήσεων) τμήμα μπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας μέχρι 300 μέτρα με τυχόν ενδιάμεσες
μετρήσεις σε μικρότερα τμήματα.
Όπου μια μέτρηση πάχους δίνει απόκλιση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ανοχή, θα εκτελούνται
επιπρόσθετες μετρήσεις σε διαστήματα κατά προσέγγισιν 7,5 μέτρων μέχρις ότου οι μετρήσεις
προσδιορίσουν επακριβώς την περιοχή που δεν πληροί τις παραπάνω τις απαιτήσεις.
Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτών με τα ίδια υλικά διάστρωσης, κατάλληλα συμπυκνωμένα,
θα εκτελείται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας.
5.5.2 Απαιτήσεις στάθμης άνω επιφάνειας
Η άνω στάθμη που προκύπτει μετά την κατασκευή της βάσης ή της υπόβασης (μεμονωμένα), ή της βάσης
και της υπόβασης μαζί, δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±15mm από
την αντίστοιχη στάθμη της μελέτης.
Στην περίπτωση κατά την οποία επί της επιφάνειας της βάσης πρόκειται να διαστρωθεί πλάκα
σκυροδέματος, η άνω στάθμη που προκύπτει μετά την κατασκευή δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές
αποκλίσεις μεγαλύτερες από ±10 mm από την αντίστοιχη στάθμη της μελέτης.
Ο έλεγχος των υψομετρικών αποκλίσεων θα γίνεται με βάση χωροσταθμικές μετρήσεις σε κάναβο 20 m x
2 m κατά τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση, αντίστοιχα, ή όπως άλλως αιτιολογημένα ορίσει η Υπηρεσία.
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφ. 3.4. θεωρείται όταν όχι περισσότερες από μία μέτρηση από τις δέκα
διαδοχικές που λαμβάνονται κατά τη διαμήκη διεύθυνση ή μία μέτρηση κατά την οποιαδήποτε εγκάρσια
γραμμή μέτρησης υπερβαίνει τις παραπάνω επιτρεπόμενες αποκλίσεις κατά 5 mm. O παραπάνω έλεγχος
μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις υπεραστικών ή αστικών δρόμων μικρής ή μέσης κυκλοφορίας του
Επαρχιακού, Νομαρχιακού ή Εθνικού δικτύου με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή γενικώς σε
οδούς δευτερεύουσας σημασίας, όπου η διάστρωση του υλικού επιτρέπεται να γίνεται εναλλακτικά και με
διαμορφωτήρα (grader).
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5.5.3 Απαίτηση ομαλότητας άνω επιφάνειας
Η άνω επιφάνεια της βάσης που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης δεν θα πρέπει να έχει
εμφανείς τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμούς κατά την διαμήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η ομαλότητα θα
ελέγχεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-7 με 3μετρο ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της στρώσης και την κάτω επιφάνεια
του κανόνα δεν θα πρέπει να είναι, σε κανένα σημείο, μεγαλύτερες από 15 mm.
Στην περίπτωση κατασκευής δύσκαμπτου οδοστρώματος (οδοστρώματος από σκυρόδεμα), η άνω
επιφάνεια της βάσης που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης ή/ και της υπόβασης
(ανάλογα με πού εδράζεται η υπερκείμενη στρώση) θα πρέπει να ελέγχεται, σε όλο το μήκος της, για τοπικές
ανωμαλίες ή κυματισμούς κατά την διαμήκη ή εγκάρσια διεύθυνση. Η ομαλότητα θα ελέγχεται, σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-7 με 3μετρο ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της
οδού και οι αποκλίσεις από την επιφάνεια της στρώσης και την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερες από 12 mm.
Οι μετρήσεις ομαλότητας κατά τη διαμήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) θα γίνονται στο μέσο του
πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας.
Οι μετρήσεις ομαλότητας κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα προς τον άξονα) θα γίνονται σε διατομές που
απέχουν μεταξύ τους 10 m.
5.5.4 Έλεγχος συμπύκνωσης
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της κάθε στρώσης ή τμήματος αυτής θα εκτελείται έλεγχος συμπύκνωσης
για την εξακρίβωση του βαθμού της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, σύμφωνα με την προδιαγραφή
Ε106-86/2.
5.5.5 Διορθωτικές εργασίες
Οποιαδήποτε περιοχή (τμήμα) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής για το
πάχος στρώσης, τη στάθμη της άνω επιφάνειας, την ομαλότητα και τη συμπύκνωση, ο Ανάδοχος κατόπιν
υποδείξεως από την Υπηρεσία της έκτασης που πρόκειται να αποκατασταθεί, θα εκτελεί με δική του δαπάνη
όλες τις απαραίτητες διορθωτικές εργασίες.
Οι διορθωτικές εργασίες συνίστανται σε αναμόχλευση των ανώτατων 75 mm της στρώσης, αφαίρεση ή
προσθήκη υλικού (ότι είναι αναγκαίο), μόρφωση και επανασυμπύκνωση, σύμφωνα με όσα αναγράφονται
στις παραγράφους 5.3 και 5.4 της παρούσας. Η περιοχή ή το τμήμα που θα αποκαθίσταται δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερα από 20 m μήκος και 2 m πλάτος.
5.5.6 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιμαστικό τμήμα
μήκους 100 m έως 300 m με τα υλικά και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν. Σκοπός του
δοκιμαστικού τμήματος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την ανάμιξη, τη διάστρωση και
τη συμπύκνωση του μίγματος των ασύνδετων αδρανών υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής αυτής, όπως επίσης και να προσδιορισθεί ο ακριβής αριθμός διελεύσεων του μηχανήματος
συμπύκνωσης για επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης.
Το δοκιμαστικό τμήμα θα είναι επί του έργου και η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν
συμφωνίας με τον Επιβλέποντα μηχανικό. Όλο το κόστος κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος καθώς και
το κόστος δειγματοληψίας και εκτέλεσης εργαστηριακών και μη-εργαστηριακών δοκιμών βαρύνει τον
Ανάδοχο.
Το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να έχει ένα διαμήκη αρμό μήκους τουλάχιστον 100m και τουλάχιστον έναν
εγκάρσιο αρμό διακοπής, εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνεται με ειδικά μηχανήματα διάστρωσης
(finishers) και σε λωρίδες.
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Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.2 της παρούσας. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών
κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα ενσωματώνεται στο
έργο, αλλιώς θα πρέπει να γίνονται διορθωτικές εργασίες, ως περιγράφονται στην παράγραφο 5.5.5 της
παρούσας και στην περίπτωση κατά την οποία τα αδρανή υλικά βρεθούν ακατάλληλα, το δοκιμαστικό τμήμα
θα πρέπει να αποξηλώνεται και τα υλικά να απομακρύνονται από το έργο. Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα
κατασκευής/ επανακατασκευής, ή αποξήλωσης και απομάκρυνσης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Μετά την επιτυχή κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, σε όλες τις μελλοντικές εργασίες πρέπει να
χρησιμοποιηθούν τα ίδια μηχανήματα ανάμιξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης, τα ίδια υλικά και μίγματα και
το ίδιο κύριο προσωπικό, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα παραπάνω μεταβληθούν θα κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό
τμήμα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.
Η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι
αποδεδειγμένη η εμπειρία και η καταλληλότητα του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Έγκριση υλικών - έλεγχος καταλληλότητας
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά υπόκεινται, πριν από τη χρησιμοποίηση τους, αλλά και σε οποιοδήποτε
στάδιο της κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής
αυτής. Πριν την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην
Υπηρεσία την πηγή λήψης αδρανών υλικών και να υποβάλει πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν
λόγω υλικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά του υλικού
που χρησιμοποιείται (πχ. αλλαγή της κοκκομετρικής διαβάθμισης) ή και γενικότερη αλλαγή πηγών λήψεως
υλικών, θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Για τον παραπάνω λόγο, με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών προς
έλεγχο. Τα υλικά ελέγχονται από αναγνωρισμένο εργαστήριο και χρησιμοποιούνται μόνο μετά από έγκριση
της Υπηρεσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής,
διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή την απόρριψη των
υλικών.

6.2 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και η συνιστώμενη
συχνότητα δειγματοληψίας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 6. Σε καμία περίπτωση η συχνότητα που δίνεται
στον Πίνακα 6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη να χρησιμοποιεί υλικά τα οποία πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Η δειγματοληψία για τις δοκιμές επί των αδρανών υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής γίνεται κατά
προτίμηση από τον διαστρωτήρα του μηχανήματος διάστρωσης (finisher) και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό
από τη συμπυκνωμένη στρώση.
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Πίνακας 6 - Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Δοκιμή

Συχνότητα
Δοκιμές επί των αδρανών υλικών

Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών

1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπυκνωμένου όγκου

Ισοδύναμο άμμου
Δείκτης πλαστικότητας
Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los Angeles0'
Δείκτης πλακοειδούς(1)
Ποσοστό θραύσης και ποσοστό τελείως σφαιρικών
κόκκων(2)

1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπ. όγκου
1 δοκιμή ανά 500 m3 συμπ. όγκου
1 δοκιμή ανά 20.000 m3 συμπ. όγκου(1)
1 δοκιμή ανά 20.000 m3 συμπ. όγκου(1)

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) (1)
Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση

1 δοκιμή ανά πηγή λήψης αδρανών
3 ημερησίως
Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των υλικών
και/ ή κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των
αδρανών υλικών

Προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας για τις ανάγκες της
παραγράφου 5.3 της παρούσας.

1 δοκιμή ανά 5.000 m3 συμπ. όγκου(1)

Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης
Έλεγχος συμπύκνωσης: α) με τη μέθοδο κώνου1 δοκιμή ανά 300 m κλάδου οδού(3)
άμμου, ή 'μπαλονιού' β) με πυρηνική συσκευή

Κατά την κρίση του Αναδόχου και όχι λιγότερες
από 1 ανά 50 μ διάστρωσης(3)

Έλεγχος πάχους
Έλεγχος στάθμης άνω επιφάνειας
Έλεγχος ομαλότητας

(όπως ορίζεται στην παρ. 5.5.1 της παρούσας)
(όπως ορίζεται στην παρ. 5.5.2 της παρούσας)
(όπως ορίζεται στην παρ. 5.5.3 της παρούσας)

(1)
(2)
(3)

7

Και κατ' ελάχιστο 1 δοκιμή ανά συμπυκνωμένη στρώση
Μόνο σε περίπτωση θραυστού αμμοχάλικου ποταμού ή ορυχείων
Για τον προσδιορισμό της πυκνότητας αναφοράς (proctor) απαιτείται μία δοκιμή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
μεταβάλλεται η κοκκομετρική καμπύλη των αδρανών υλικών από την αρχικά υποβληθείσα (βλέπε παράγραφο
4.2.3 της παρούσας).

Τρόπος επιμέτρησης

7.1 Κατάταξη στρώσεων για την επιμέτρηση
Οι στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1.

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, σε κυβικά μέτρα

2.

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, σε τετραγωνικά μέτρα

3.

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους , σε κυβικά μέτρα

4.

Βάση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, σε τετραγωνικά μέτρα

5.

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος, σε κυβικά μέτρα

6.

Ισοπεδωτική στρώση οδοστρωσίας, σε κυβικά μέτρα

7.

Κατασκευή ερεισμάτων, σε κυβικά μέτρα
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Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας, σε τετραγωνικά μέτρα

7.2 Έλεγχος πάχους στρώσεων οδοστρωσίας
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνεται χωροστάθμηση,
πριν και μετά τη διάστρωση, ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του οδοστρώματος και
σε ένα τουλάχιστον σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται τρία σημεία ανά
διατομή.
Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών
μεταβαλλόμενης γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος
αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η στρώση οδοστρωσίας.
Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη,
ουδεμία προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα μειώνεται αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.
Η αποδοχή ή μη στρώσης οδοστρωσίας μειωμένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος στρώσεων οδοστρωσίας.
Προκειμένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/ τεκμηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική μείωση της συμβατικής τιμής.
Εάν οι μειωμένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.

7.3 Επιμέτρηση πλήρους κατασκευής στρώσεως κατ’ επιφάνεια
Το πλάτος της στρώσης ορίζεται από την απόσταση μεταξύ των ακμών της άνω επιφανείας της και δεν
συνυπολογίζονται οι κεκλιμένες παρειές της στρώσης που καθορίζονται στην τυπική διατομή της οδού.

7.4 Επιμέτρηση πλήρους κατασκευής στρώσεως κατ΄ όγκον
Η επιμέτρηση γίνεται με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή της στρώσης μεταβλητού πάχους

7.5 Μεταφορά υλικών
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την
κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης και υπόβασης) από τσιμεντόδετο θραυστό αμμοχάλικο.
Ως τσιμεντόδετο αμμοχάλικο θεωρείται το ομοιογενές μίγμα θραυστού αμμοχάλικου κατάλληλης διαβάθμισης
με τσιμέντο και νερό και ενδεχομένως με χημικά πρόσθετα το οποίο κατάλληλα συμπυκνούμενο
χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων. Η κατασκευή των
τσιμεντόδετων αυτών στρώσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:
α) την παραγωγή του ομοιογενούς μίγματος σε κεντρική εγκατάσταση αναμίξεως
β) τη μεταφορά του μίγματος με φορτηγά ανατρεπόμενα αυτοκίνητα στο σημείο διάστρωσης
γ) τη διάστρωση με κατάλληλα διαστρωτικά μέσα
δ) τη συμπύκνωση με κατάλληλα συμπυκνωτικά μέσα
ε) τη δημιουργία ενδεχομένως εγκάρσιων αρμών (προρηγμάτωση) ανά αποστάσεις που καθορίζονται
από τη μελέτη
ε) τη συντήρηση για ένα χρονικό διάστημα της στρώσης για την προστασία της από ξήρανση και
ενδεχομένως από επιφανειακές βλάβες, που μπορεί να προκαλέσει η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων
όταν το υλικό είναι μικρής ηλικίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ EN 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών

ΕΛΟΤ EN 13242+A1

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction -- Αδρανή υλικών
σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για
χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία.
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ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 932-1

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

ΕΛΟΤ EN 933-1

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-3

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

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική
αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ EN 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity
control and evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος,
κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος
συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για
τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος
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ΕΛΟΤ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές
κονίες - Μέρος 4: Μέθοδοι προσδιορισμού εργαστηριακής πυκνότητας
αναφοράς και περιεκτικότητας σε νερό, με χρήση δονητικής σφύρας.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7:
Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for
the determination of the compressive strength of hydraulically bound
mixtures -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες - Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό
της αντοχής σε θλίψη σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες
μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for
the determination of the workability period of hydraulically bound
mixtures -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες - Μέρος 45: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό
της περιόδου εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες
μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος
παρασκευής δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές
κονίες με συμπύκνωση με δονητική σφύρα.

ΕΛΟΤ EN 12504-1

Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Testing,
examining and testing in compression -- Δοκιμές σκυροδέματος στις
κατασκευές - Μέρος 1: Δοκίμια πυρήνων - Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε
θλίψη.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00

Work site concrete batching plants -- Εργοταξιακά συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01

Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers
-- Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων
οδοστρώματος

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Η συμμόρφωση προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα
προδιαγραφή μπορεί να επιβεβαιώνεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα.
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Τα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας CE, το οποίο εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές, γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. Εντούτοις, η Υπηρεσία μπορεί με
αποκλειστικά δικά της έξοδα και μέσα να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο για την επιβεβαίωση της ποιότητας των
προϊόντων.

4.2 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1.
Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη ή τα τεύχη δημοπράτησης, η κατηγορία αντοχής του
τσιμέντου θα είναι 32.5 και μόνο κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε περίοδο καιρού με
χαμηλές θερμοκρασίες) η Υπηρεσία μπορεί να επιτρέψει τη χρήση τσιμέντου κατηγορίας αντοχής 42.5.
Σε περιπτώσεις που η περιεκτικότητα του εδάφους έδρασης της τσιμεντόδετης στρώσης σε SO3 είναι
μεγαλύτερη από 0.5% κ.μ ξηρού υλικού, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3, θα
χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. (βλέπε
Βιβλιογραφία)
Σε περιπτώσεις που η κατασκευή των τσιμεντόδετων στρώσεων γίνεται υπό θερμοκρασίες περιβάλλοντος
μεγαλύτερες από 30oC η έναρξη της πήξης του τσιμέντου προσδιοριζόμενη με την μέθοδο που προβλέπεται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 196-1, αλλά υπό θερμοκρασία 40r2oC δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μία ώρα.

4.3 Αδρανή υλικά
4.3.1 Γενικές απαιτήσεις
Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι θραυστά λατομείου ή ορυχείου ή ποταμού και να ελέγχονται και να
κατατάσσονται σε κατηγορίες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13242+A1. Είναι δυνατόν η Υπηρεσία να
επιτρέψει τη χρήση αδρανών που προέρχονται από βιομηχανικά παραπροϊόντα όταν τα υλικά αυτά πληρούν
τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με βαρέα
μέταλλα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες (Οδηγία 2005/90/ΕΚ – βλέπε Βιβλιογραφία).
4.3.2 Χημική σύσταση
Η περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο AASHTO T194, δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1% της μάζας.
Η ολική περιεκτικότητα σε θείο και η περιεκτικότητα σε διαλυτά σε οξύ θειικών συστατικά προσδιοριζόμενα
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1% και το 0.8% κ.β ξηρού υλικού
αντίστοιχα (Αδρανή κατηγορίας S1 και AS0.8).
Τα αδρανή δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα αντίδρασης με τα αλκάλια του τσιμέντου (αλκαλοπυριτική
αντίδραση). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία για τα συγκεκριμένα αδρανή ως προς
τον κίνδυνο ανάπτυξης αλκαλοπυριτικής αντίδρασης, γίνεται έλεγχος σύμφωνα με τις περιφερειακές
προδιαγραφές και συστάσεις CR 1901 (βλέπε Βιβλιογραφία). Το υλικό θα θεωρείται αντιδρόν εκτός εάν από
τα προβλεπόμενα στο διάγραμμα Sc vs Rc ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
Sc >Rc όταν RC t 70
Sc > 35+0.5 Rc όταν Rc < 70
4.3.3 Πλαστικότητα
Τα αδρανή τα οποία προορίζονται για βάσεις ή υποβάσεις οδοστρωμάτων βαριάς κυκλοφορίας (Ημερήσια
κυκλοφορία Εμπορικών Οχημάτων > 200) δεν πρέπει να είναι πλαστικά ενώ για τα οδοστρώματα με
μικρότερο φόρτο το Όριο Υδαρότητας και ο Δείκτης Πλαστικότητας, προσδιοριζόμενα σύμφωνα με τις
μεθόδους 5 και 6 της Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε105-86 (βλέπε Βιβλιογραφία), πρέπει να είναι
μικρότερα από 25 και 6 αντίστοιχα.
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4.3.4 Χονδρόκοκκα αδρανή
Τα αδρανή με κόκκους μεγαλύτερους από 4 mm πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες LA40 και FL35 κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13242+A1 ως προς την αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles και τον Δείκτη
Πλακοειδούς όταν μετρούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1097-2 και ΕΛΟΤ EN 933-3 (Δείκτης Los
Angeles <40 Δείκτης πλακοειδούς d35).
Η περιεκτικότητα σε σβώλους αργίλου προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την μέθοδο ΣΚ 306 της προηγούμενης
Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.25%% κ.β ξηρού υλικού.
4.3.5 Λεπτόκοκκα αδρανή
Το ισοδύναμο άμμου του λεπτόκοκκου υλικού προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 40. Εάν η απαίτηση αυτή δεν τηρείται, τότε η άμμος γίνεται αποδεκτή αν η
τιμή του μπλέ του μεθυλενίου προσδιοριζόμενη με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9, είναι μικρότερη από 10 και
ταυτόχρονα το ισοδύναμο άμμου είναι μεγαλύτερο από 30.
Η περιεκτικότητα σε σβώλους αργίλου προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μέθοδο ΣΚ 306 της προηγούμενης
Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1% κ.β ξηρού υλικού.

4.4 Νερό
Το νερό που χρησιμοποιείται ως νερό αναμίξεως πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1008.

4.5 Χημικά πρόσθετα
Τα χημικά πρόσθετα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 934-2 και ΕΛΟΤ EN 934-6.
Στη μελέτη σύνθεσης, μετά από κατάλληλες δοκιμές, προσδιορίζεται ο τύπος και το ποσοστό του πρόσθετου
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος κατά τον οποίο το μίγμα είναι
συμπυκνώσιμο - επιθυμητή περίοδος εργασιμότητας - ή / και για να βελτιωθούν άλλες ιδιότητές του. Αν οι
εργασίες προβλέπεται να γίνουν σε περίοδο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 30οC είναι
απαραίτητη η χρησιμοποίηση επιβραδυντικών προσθέτων εκτός αν στα τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται
διαφορετικά. Κατά την κατασκευή θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την σωστή
ενσωμάτωση του προσθέτου στο μίγμα. Οι αλλαγές των ιδιοτήτων του μίγματος λόγω της χρήσεως των
προσθέτων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή.

5

Τρόπος κατασκευής

5.1 Απαιτήσεις για την σύνθεση του μίγματος
Το μίγμα των αδρανών πρέπει να βρίσκεται μέσα στις ζώνες του παρακάτω Πίνακα 1 και διακρίνεται σε δύο
τύπους ΚΘΑ 25 και ΚΘΑ 20 ανάλογα με τον μέγιστο κόκκο.
Πίνακας 1 - Όρια διαβάθμισης των αδρανών υλικών
Άνοιγμα
κοσκίνου
(mm)

40

25

Τύπος

20

16

8

Δ ι ε ρ χ ομ ε ν ο

4
%

2

0.5

0.063

κ. β

ΚΘΑ 25

100

76-100

67-90

55-85

35-65

25-50

16-41

6-25

1-12

ΚΘΑ 20

-

100

80-100

65-95

44-68

28-51

19-31

8-22

1-8
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Η βέλτιστη υγρασία για την συμπύκνωση του μίγματος αδρανών και τσιμέντου καθορίζεται για την επίτευξη
της μέγιστης δυνατής πυκνότητας (πυκνότητα αναφοράς) μετά από δοκιμές συμπυκνώσεως σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4. Η υγρασία αυτή εξασφαλίζει επίσης και τις απαραίτητες αρχικές υγρασιακές
συνθήκες για την ενυδάτωση του τσιμέντου.
Το ποσοστό του τσιμέντου καθορίζεται από δοκιμές σε θλίψη κυβικών δοκιμίων τα οποία συμπυκνώνονται
με δονητική ηλεκτρόσφυρα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-51, με την υγρασία που
προσδιορίστηκε παραπάνω. Τα δοκίμια αυτά μετά από συντήρηση 7 ημερών σε περιβάλλον σχετικής
υγρασία > 96% και θερμοκρασίας 20r 2 οC δοκιμάζονται σε θλίψη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-51. H χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη του μίγματος πρέπει να είναι 4.5 ΜΡa για δοκίμια ακμής 100
mm και 4.3 ΜΡa για δοκίμια ακμής 150 mm. Ως χαρακτηριστική αντοχή για την παρούσα Προδιαγραφή
θεωρείται η αντοχή εκείνη για την οποία η πιθανότητα να βρεθεί τιμή μικρότερη είναι 10%.
Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.5% κβ
ξηρών αδρανών
Επιπλέον το μίγμα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του για συμπύκνωση, όπως αυτή προσδιορίζεται
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-45, για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρακάτω
Πίνακα 2 ανάλογα με τη μέθοδο διάστρωσης και συμπύκνωσης (χρόνος εργασιμότητας).
Πίνακας 2 - Ελάχιστοι απαιτούμενη χρόνοι για διατήρηση της ικανότητας για συμπύκνωση
Μέθοδος διάστρωσης και συμπύκνωσης

Χρόνος διατήρησης της
ικανότητας συμπύκνωσης

Σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος

180 min

Κατά λωρίδες

240 min

Σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση παράδοση στην κυκλοφορία της τσιμεντόδετης στρώσης πρέπει το
μίγμα σε νωπή κατάσταση (μετά την ανάμιξή του με το τσιμέντο και πριν την έναρξη της πήξης του
τσιμέντου) να έχει μεγάλη ευστάθεια. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται, εφ’ όσον δοκίμια
παρασκευαζόμενα στη μήτρα του CBR με τη δονητική ηλεκτρόσφυρα (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-51) με
πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 97% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας που προσδιορίστηκε στις
δοκιμές συμπύκνωσης (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4) υποβαλλόμενα αμέσως μετά την παρασκευή τους σε
δοκιμή CBR (Προδιαγραφή Ε 105-86/12 του ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία) χωρίς βάρη επιφόρτισης,
δίνουν τιμή τουλάχιστον ίση με 70%.

5.2 Μελέτη σύνθεσης
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, 1 τουλάχιστον μήνα πριν από την
έναρξη των εργασιών, τη μελέτη σύνθεσης του τσιμεντόδετου υλικού η οποία θα προσδιορίζει για το
συγκεκριμένο μίγμα αδρανών υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, το απαιτούμενο ποσοστό τσιμέντου
(εκφρασμένο ως % κ.β των ξηρών αδρανών) και την απαιτούμενη ολική υγρασία αδρανών για επίτευξη της
μέγιστης δυνατής πυκνότητας (εκφρασμένη κ.β ξηρών αδρανών και τσιμέντου) και θα περιλαμβάνει :
1. Δοκιμές καθορισμού της βέλτιστης για συμπύκνωση υγρασίας και της μέγιστης εργαστηριακής
πυκνότητας (πυκνότητα αναφοράς) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4.
2. Δοκιμές αντοχής σε θλίψη δοκιμίων τα οποία παρασκευάσθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-51 και δοκιμάσθηκαν σε θλίψη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-51 μετά από 7ήμερη
συντήρηση σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας ΣΥ>96% και θερμοκρασίας 20r2 οC.
3. Δοκιμές καθορισμού του τύπου και του ποσοστού του χημικού επιβραδυντικού προσθέτου που
ενδεχομένως να απαιτείται προκειμένου να διατηρήσει το μίγμα την ικανότητά του για συμπύκνωση
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για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα του προηγούμενου Πίνακα 2, ανάλογα με τη μέθοδο
διάστρωσης και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
4. Για την περίπτωση που προβλέπεται άμεση παράδοση στην κυκλοφορία τα αποτελέσματα των
δοκιμών CBR σε δοκίμια νωπού μίγματος.
Απαιτείται νέα μελέτη σύνθεσης, κάθε φορά που μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά ή ο προμηθευτής
τσιμέντου και, ανά περίπτωση, τα πρόσθετα χημικά υλικά. Σε περίπτωση έντονης μεταβολής των συνθηκών
περιβάλλοντος θα καθορίζεται νέος χρόνος για να διατηρήσει το μίγμα την ικανότητά του για συμπύκνωση.
Οι αποδεκτές ανοχές στις μεταβολές των τιμών των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη
σύνθεσης δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Εφ’ όσον δεν υπάρχουν στοιχεία από πρόσφατες εργασίες (εντός του προηγούμενου το πολύ εξαμήνου) του
συγκροτήματος ανάμιξης με ίδια ή παραπλήσια αδρανή, ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (ΣΜ) των αντοχών
θα λαμβάνεται ίσος προς 20% και η απαιτούμενη μέση αντοχή του μίγματος fa θα λαμβάνεται τουλάχιστον
ίση με την τιμή που δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

fa t 1.58 fck
όπου fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη δοκιμίων 7 ημερών.
Η εφαρμογή της σχέσης αυτής εξασφαλίζει πιθανότητα αποδοχής 82%, με συντελεστή μεταβλητότητας ίσο
με 20%. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής συγκεντρωθούν τουλάχιστον 60 αποτελέσματα αντοχών
επαναπροσδιορίζεται η fa με βάση την νέα τιμή του συντελεστή μεταβλητότητας και την παραπάνω σχέση. Ο
Ανάδοχος μπορεί να υιοθετήσει διαφορετική τιμή fa από εκείνη που προκύπτει από την παραπάνω σχέση,
αρκεί η πιθανότητα αποδοχής από την εφαρμογή της νέας τιμής να μην είναι κατώτερη από 82%.
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Πίνακας 3 - Αποδεκτές ανοχές μεταβολών των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη
σύνθεσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΟΧΗ

Μέγιστος κόκκος

0

> 4 mm

±6

≤ 4 mm
0.063mm
(συμπεριλαμβανομένου
του τσιμέντου)

Βέλτιστη υγρασία στη δοκιμή δονητικής
συμπύκνωσης (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4)

% της συνολικής μάζας
του προς κατεργασία
ξηρού υλικού

r3
±2.0

% σε σχέση με το βέλτιστο
ποσοστό

-1.0/+0.5

5.3 Απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός
5.3.1 Συγκρότημα ανάμιξης
Συγκροτήματα με αναμικτήρα συνεχούς ή κατά παρτίδες ανάμιξης είναι αποδεκτά. Η απόδοση του
συγκροτήματος εξαρτάται από την ημερήσια δυνατότητα διάστρωσης και θα προδιαγράφεται στα ειδικές
τεχνικές προδιαγραφές ή στα τεύχη δημοπράτησης. Γενικά όμως σε περιπτώσεις διάστρωσης σε πλάτος
δύο λωρίδων κυκλοφορίας συνιστάται η απόδοση να μην είναι μικρότερη από 80 m3/h.
Το συγκρότημα παραγωγής θα είναι γενικά σύμφωνο με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04, με τις
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
-

12

Οι χοάνες/σιλό τροφοδοσίας αδρανών του συγκροτήματος πρέπει να διαθέτουν υδατοστεγή
τοιχώματα και άνοιγμα φόρτωσης με διαστάσεις που διευκολύνουν τη φόρτωση. Το άνοιγμα
φόρτωσης θα είναι εφοδιασμένο:
x

με κατάλληλο πλέγμα το οποίο δεν επιτρέπει την τροφοδοσία με αδρανή μεγαλύτερων
διαστάσεων από τις προβλεπόμενες και

x

με μία υπερχείλιση που αποτρέπει την υπερφόρτωση γεγονός που δημιουργεί ανακρίβειες στην
ορθή δοσολόγηση των αδρανών.

-

Οι μονάδες τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ των ώστε να
αποφεύγεται η ανάμιξη των διαφόρων κλασμάτων. Η εκφόρτωση θα γίνεται με κατάλληλες διατάξεις
που επιτρέπουν την ορθή μέτρηση της εξερχόμενης ποσότητας.

-

Στα τεύχη δημοπράτησης ή τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές θα καθορίζεται αν η δοσολόγηση των
αδρανών θα γίνεται με ογκομετρικά ή βαρομετρικά συστήματα. Σε κάθε όμως περίπτωση για δρόμους
με ημερήσια κυκλοφορία Εμπορικών Οχημάτων μεγαλύτερη από 200 θα διατίθεται σύστημα
δοσολογίας κατά βάρος.

-

Οι μετρητές θα είναι ανεξάρτητοι και τουλάχιστον ένας για κάθε κλάσμα αδρανών, καθώς και ένας για
το τσιμέντο. Η ακρίβεια του μετρητή των αδρανών υλικών θα είναι καλλίτερη από ±2%, ενώ του
τσιμέντου καλλίτερη από ±1%.

-

Η ποσότητα του προστιθέμενου νερού θα ελέγχεται με χρήση μετρητή παροχής, η ακρίβεια του
οποίου θα είναι καλλίτερη από ±2%, καθώς και με χρήση αθροιστικού μετρητή με δείκτη εντός του
θαλάμου ελέγχου της μονάδας παραγωγής.
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-

Όπου προβλέπεται χρήση χημικών πρόσθετων υλικών, η μονάδα παραγωγής θα διαθέτει
αποθηκευτικούς χώρους και συστήματα μέτρησης διαφορετικά από εκείνα των υπολοίπων υλικών,
προστατευμένα από την υγρασία. Τα συστήματα μέτρησης πρέπει να έχουν ακρίβεια τουλάχιστον
±3% του βάρους τους εφ’ όσον είναι σε μορφή σκόνης ή του όγκου τους εφ’ όσον είναι σε μορφή
υγρού.

-

Ο εξοπλισμός ανάμιξης θα είναι ικανός να παράγει πλήρως ομοιογενοποιημένο μίγμα από τα
προβλεπόμενα συστατικά, εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών.

5.3.2 Μέσα μεταφοράς
Το μίγμα θα μεταφέρεται στον τόπο του έργου με φορτηγά αυτοκίνητα των οποίων η καρότσα θα είναι λεία,
υδατοστεγής και καθαρή. Τα φορτηγά θα έχουν κατάλληλα καλύμματα για την προστασία μίγματος κατά τη
μεταφορά. Για λόγους ασφαλείας τα καλύμματα αυτά θα χρησιμοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις επίσης, κατά την
μεταφορά του μίγματος σε οδούς σε λειτουργία.
Εφ’ όσον για τη διάστρωση του μίγματος χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες, το σχήμα και το ύψος της
καρότσας των φορτηγών θα είναι συμβατά με τη χοάνη τροφοδοσίας του διαστρωτήρα έτσι ώστε το φορτηγό
να έρχεται σε επαφή με τον διαστρωτήρα μόνον μέσω το ειδικών κυλίστρων του διαστρωτήρα.
Τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή κατά την πρόοδο της εργασίας, ενώ το
πλήθος τους θα εξαρτάται από την ικανότητα της μονάδας παραγωγής, την ταχύτητα του εξοπλισμού
διάστρωσης και την απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής και του έργου.
5.3.3 Μηχανήματα διάστρωσης
Για οδοστρώματα οδών με ημερήσια κυκλοφορία εμπορικών οχημάτων μεγαλύτερη από 200 (ΕΟ/ ημέρα),
θα χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητοι διαστρωτήρες εξοπλισμένοι κατάλληλα, ώστε να διαστρώνεται το υλικό
στο επιθυμητό σχήμα και πάχος, και θα διαθέτουν συσκευές αυτόματης ρύθμισης των υψομέτρων.
Εφόσον χρησιμοποιούνται διαστρωτήρες, οι οποίοι δεν έχουν χοάνη υποδοχής του υλικού κατά την
εκφόρτωσή του από τα φορτηγά, η εκφόρτωση θα γίνεται με χρήση εξοπλισμού προδιάστρωσης (βαγονέτα ή
ανάλογα), ο οποίος θα επιτυγχάνει κατάλληλη διανομή του υλικού πριν από το μηχάνημα διάστρωσης.
Θα πρέπει να ελέγχεται εάν οι ρυθμιστές της στάθμης ικανοποιούν τις ανοχές που προδιαγράφονται από τον
κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς επίσης και εάν έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά λόγω χρήσης.
Τα ελάχιστα και τα μέγιστα πλάτη διάστρωσης θα προδιαγράφονται από τη μελέτη ή στις ειδικές τεχνικές
προδιαγραφές, ή σε απουσία αυτών, από την Υπηρεσία.
Εφ’ όσον για την αύξηση του πλάτους διάστρωσης προσαρτώνται στο διαστρωτήρα πρόσθετα εξαρτήματα,
αυτά θα προσαρμόζονται τέλεια με το κύριο μηχάνημα.
5.3.4 Μηχανήματα συμπύκνωσης
Όλοι τα συμπυκνωτικά μέσα θα είναι αυτοκινούμενα και θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής αναστροφής της
κίνησης (από εμπροσθοπορεία σε οπισθοπορεία) συνιστάται δε να είναι εξοπλισμένα με συσκευές με τις
οποίες διατηρούνται οι τροχοί υγροί.
Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης θα προσδιορίζεται στο δοκιμαστικό τμήμα και θα αποτελείται από τουλάχιστον
έναν δονητικό συμπυκνωτήρα (οδοστρωτήρα) λείου μεταλλικού τυμπάνου και από έναν συμπυκνωτήρα
(οδοστρωτήρα) με ελαστικούς τροχούς.
Το μεταλλικό τύμπανο του δονητικού συμπυκνωτήρα (οδοστρωτήρα) θα έχει στατικό φορτίο στη γενέτειρα
τουλάχιστον 300 N/cm, ενώ θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος τουλάχιστον 15 t, με κατάλληλη
συχνότητα και εύρος δόνησης.
Ο συμπυκνωτήρας (οδοστρωτήρας) με ελαστικούς τροχούς θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει βάρος
τουλάχιστον 35 t και φορτίο ανά τροχό τουλάχιστον 5 t, με πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0,8 MPa.
Τα μεταλλικά τύμπανα δε θα έχουν ανωμαλίες ή αυλακώσεις. Οι δονητικοί συμπυκνωτήρες (οδοστρωτήρες)
θα είναι εφοδιασμένοι με αυτόματο σύστημα διακοπής των δονήσεων όταν η κατεύθυνση κίνησης
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αντιστρέφεται. Οι συμπυκνωτήρες (οδοστρωτήρες) με ελαστικούς τροχούς θα έχουν λείους τροχούς, σε
αριθμό, μέγεθος και διάταξη τέτοια ώστε να υφίσταται επικάλυψη μεταξύ των εμπρόσθιων και των οπίσθιων
αποτυπωμάτων.
Η Υπηρεσία θα εγκρίνει τον εξοπλισμό συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθεί, τη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά κάθε μονάδας αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και ομοιογενής συμπύκνωση του
μίγματος σε όλο το πάχος της στρώσης χωρίς θραύσεις ή κυματισμούς.
Σε θέσεις έργου απρόσιτες από συνήθη εξοπλισμό συμπύκνωσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλα
μηχανήματα κατάλληλου μεγέθους και σχήματος. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δονητικά τύμπανα ή
πλάκες, με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να επιτυγχάνονται ανάλογα αποτελέσματα με αυτά του
συνήθους εξοπλισμού συμπύκνωσης.
5.3.5 Εξοπλισμός κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης
Για την κατασκευή εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης θα χρησιμοποιείται μηχανοκίνητος εξοπλισμός, ο
οποίος σε κάθε διέλευση θα δημιουργεί ευθύγραμμη αυλάκωση διεισδύοντας τουλάχιστον στα 2/3 του
πάχους της στρώσης, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγει στην αυλάκωση κατάλληλο υλικό πλήρωσης που θα
αποτρέπει το κλείσιμο του αρμού. Αυτό το υλικό μπορεί να είναι ταχείας διάσπασης ασφαλτικό γαλάκτωμα,
εύκαμπτη πλαστική ταινία, τμήμα άκαμπτου πλαστικού ή κάποιο άλλο σύστημα, το οποίο εκτός της
αποτροπής του κλεισίματος του αρμού, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά των φορτίων μεταξύ των
εκατέρωθεν πλευρών του αρμού.
Η Υπηρεσία μπορεί να επιτρέψει εγγράφως σε μικρής έκτασης έργα (<70 000 m2) τη χρήση εξοπλισμού
κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης με εργαλείο κοπής που επιτυγχάνει διείσδυση τουλάχιστον
στο 1/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης.

5.4 Εκτέλεση εργασίας
5.4.1 Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας
Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης ελέγχεται η ομαλότητα και η κατάσταση της επιφάνειας επί
της οποίας θα διαστρωθεί το τσιμεντόδετο κοκκώδες υλικό. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ή σε απουσία αυτών,
η Υπηρεσία θα καθορίζουν τις απαιτούμενες μετρήσεις για τον έλεγχο της ομαλότητας και της κατάστασης
της επιφάνειας. Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα επιδιορθώσει τις προβληματικές περιοχές.
Σε περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ξηρασίας και ζέστης, και οποτεδήποτε αναμένεται απώλεια υγρασίας
από το διαστρωνόμενο μίγμα λόγω απορροφήσεως, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει ψεκασμό της
υφιστάμενης επιφάνειας με νερό σε μορφή λεπτών σταγονιδίων, αμέσως πριν από τη διάστρωση του
μίγματος, έτσι ώστε αυτή να γίνει υγρή, αλλά χωρίς να σχηματιστούν θύλακες νερού. Εάν παρατηρηθεί
συσσώρευση νερού κατά τον ψεκασμό, αυτό πρέπει να απομακρυνθεί πριν από τη διάστρωση του μίγματος.
5.4.2 Παραγωγή του μίγματος
Πριν από την έναρξη της παραγωγής του μίγματος, τα κλάσματα των αδρανών θα είναι αποθηκευμένα σε
σωρούς σε ικανοποιητική ποσότητα, ώστε η μονάδα παραγωγής να λειτουργεί αδιάλειπτα. Οι Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) ή σε απουσία αυτών η Υπηρεσία, θα προδιαγράφουν τον ελάχιστο απαιτούμενο
συσσωρευμένο όγκο αυτών των υλικών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και το συνολικά
απαιτούμενο όγκο του μίγματος. Σε περίπτωση όπου το έργο περιλαμβάνει επιφάνεια στρώσης μικρότερη
από 70 000 m2, θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένο εξ΄ αρχής το σύνολο (100%) των απαιτούμενων
υλικών. Σε έργα που περιλαμβάνουν οδούς με ημερήσια κυκλοφορία Εμπορικών Οχημάτων μεγαλύτερη από
200 ΕΟ/ ημέρα ή σε έργα με επιφάνεια στρώσης μεγαλύτερη από 70.000 m2, ο ελάχιστος απαιτούμενος
συσσωρευμένος όγκος που θα αναφέρεται στις ΕΛΟΤ ΤΠ, θα καθορίζεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα όρια
ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δε θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 30% του συνολικού απαιτούμενου
όγκου.
Οι χοάνες θα τροφοδοτούνται έτσι ώστε το περιεχόμενο τους να αντιστοιχεί πάντοτε από 50% έως 100% της
χωρητικότητάς τους, χωρίς να υπερφορτώνονται.
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Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τροφοδοσίας θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται διαχωρισμός ή
ρύπανση των υλικών.
Η διαδικασία ανάμιξης θα διεξάγεται με χρήση συσκευών ικανών να εξασφαλίσουν την καθολική
ομοιογενοποίηση των συστατικών. Η Υπηρεσία θα προδιαγράφει από το στάδιο των αρχικών δοκιμών τον
ελάχιστο χρόνο ανάμιξης.
Τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο θα αναμιγνύονται μαζί εξ αρχής και στη συνέχεια θα προστίθεται το νερό και
τα πρόσθετα. Αυτά θα πρέπει να αναμιγνύονται πλήρως μέσα στο μίγμα. Η ποσότητα του νερού που θα
προστίθεται στο μίγμα θα είναι η απαιτούμενη ώστε να επιτυγχάνεται κατά την συμπύκνωση η
προδιαγραφόμενη στη μελέτη σύνθεσης υγρασία, - βέλτιστη υγρασία- λαμβάνοντας υπόψη την περιεχόμενη
υγρασία των αδρανών υλικών και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της διάστρωσης ένα
μέρος της υγρασίας εξατμίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η ανάμιξη θα συνεχίζεται έως ότου τα
συστατικά του μίγματος ομοιογενοποιηθούν πλήρως εντός των προβλεπόμενων ανοχών.
Σε εγκαταστάσεις ανάμιξης κατά παρτίδες, ο αναμικτήρας δε θα επανατροφοδοτείται πριν από την πλήρη
εκκένωση των προηγούμενων υλικών.
5.4.3 Μεταφορά του μίγματος
Για τη μεταφορά των κατεργασμένων με τσιμέντο υλικών, θα λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του
διαχωρισμού και τη διακύμανση της υγρασίας. Το μίγμα κατά την μεταφορά, θα πρέπει πάντοτε να
καλύπτεται με κατάλληλο κάλυμμα.
5.4.4 Διάστρωση του μίγματος
Η διάστρωση θα εκτελείται λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός
των συστατικών του μίγματος και η ανάμιξή του με βλαβερά στοιχεία. Το πάχος της στρώσης πριν από τη
συμπύκνωση θα είναι τέτοιο ώστε μετά τη συμπύκνωση να επιτυγχάνεται το προδιαγραφόμενο στη μελέτη
πάχος, με αποκλίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του πάχους τυχούσας λεπτότερης στρώσης μετά από την έναρξη
της εργασίας συμπύκνωσης.
Οπουδήποτε είναι εφικτό, το μίγμα θα διαστρώνεται στο συνολικό πλάτος. Εάν το πλάτος υπερβαίνει το
πλάτος εργασίας των διαστρωτικών μέσων, τότε η διάστρωση θα γίνεται με 2 ή 3 μηχανήματα τα οποία
διαστρώνουν το υλικό σε γειτονικές εν επαφή λωρίδες. Η διάστρωση και η συμπύκνωση πρέπει να
οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συμπύκνωση και το τελείωμα κάθε λωρίδας να
γίνεται με μικρή χρονική διαφορά από την γειτονική και πάντοτε μέσα στο χρονικό διάστημα εργασιμότητας
του μίγματος. Σε περίπτωση διάστρωσης κατά λωρίδες, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, η
διάστρωση θα ξεκινήσει από την κατάντη οριογραμμή και θα εκτελεστεί σε διαμήκεις λωρίδες. Το πλάτος
αυτών θα είναι τέτοιο ώστε να επιτευχθεί ο κατά το δυνατόν μικρότερος αριθμός αρμών καθώς και η βέλτιστη
ροή της εργασίας διάστρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού διάστρωσης, την
συνεχιζόμενη διέλευση οχημάτων, αν η κατασκευή γίνεται υπό σύγχρονη κυκλοφορία, και την παραγωγή του
μίγματος στη μονάδα παραγωγής. Θα επιτρέπεται η διάστρωση του μίγματος σε διαδοχικές λωρίδες, μόνον
εφόσον εξασφαλίζεται ότι η συμπύκνωση και το τελείωμα της επιφάνειας κάθε λωρίδας που διαστρώθηκε θα
έχει ολοκληρωθεί πριν από το χρόνο εργασιμότητας της προηγούμενης, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει
να εφαρμοσθούν διαμήκεις κατασκευαστικοί αρμοί. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί
μελέτη του οδοστρώματος στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του πάχους της στρώσης η
ύπαρξη των διαμήκων κατασκευαστικών αρμών. Συνιστάται στην περίπτωση αυτή η διάταξη των αρμών να
είναι τέτοια ώστε να μην συμπίπτουν με την τροχιά διέλευσης των Εμπορικών Οχημάτων.
5.4.5 Διαμόρφωση εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης
Κατασκευή εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης θα γίνεται όταν η μελέτη ή οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές
ή τα τεύχη δημοπράτησης το προβλέπουν. Η προρηγμάτωση γίνεται πριν από την ολοκλήρωση της
συμπύκνωσης σε αποστάσεις που καθορίζονται ανάλογα με την κυκλοφορία των Εμπορικών Οχημάτων, το
κλίμα το πάχος και τα χαρακτηριστικά του τσιμεντόδετου αμμοχάλικου από τη μελέτη ή τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ). Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η απόσταση μεταξύ των αρμών θα
είναι 3 έως 4 m. Ο εξοπλισμός και η μέθοδος εκτέλεσης θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία μετά από την
κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
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Όταν η Υπηρεσία επιτρέψει την διαμόρφωση των εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης με αποκοπή στο νωπό
υλικό η αποκοπή γίνεται όταν έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η συμπύκνωση. Εφιστάται η προσοχή στην ορθή
επανασυμπύκνωση της περιοχής της αποκοπής για την αποφυγή ανωμαλιών στην επιφάνεια ενώ θα πρέπει
να αποφεύγεται το κλείσιμο της σχηματισθείσας σχισμής.
5.4.6 Συμπύκνωση και διαμόρφωση τελικής επιφάνειας
Η συμπύκνωση θα εκτελείται σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία σχέδιο, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος. Το μίγμα θα συμπυκνώνεται εντός του χρόνου
εργασιμότητας, έως ότου επιτευχθεί τουλάχιστον το 98% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας
(πυκνότητας αναφοράς).
Η συμπύκνωση θα εκτελείται συνεχώς και συστηματικά. Εάν το μίγμα διαστρώνεται σε λωρίδες, τότε όταν
συμπυκνώνεται μία από αυτές, η περιοχή συμπύκνωσης θα επεκτείνεται ώστε να επικαλύπτει τουλάχιστον
κατά 25 cm τη γειτονική λωρίδα. Στις οριογραμμές της λωρίδας, όπου δεν υπάρχει ήδη διαστρωμένο υλικό
για την παρεμπόδιση της εγκάρσιας μετακίνησης του συμπυκνούμενου μίγματος, θα προβλέπονται
πλευρικές διατάξεις εγκιβωτισμού της στρώσης.
Οι συμπυκνωτήρες/οδοστρωτήρες πρέπει να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να έχουν τον κινητήριο τροχό
πλησιέστερα προς το μηχάνημα διάστρωσης. Αλλαγή κατεύθυνσης του οδοστρωτήρα θα εκτελείται μόνο
στην περιοχή συμπυκνωμένης στρώσης και μόνο με ήπιες κινήσεις. Τα τύμπανα ή οι τροχοί συμπύκνωσης
θα είναι πάντοτε καθαρά και εφ’ όσον απαιτείται, υγρά.
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα σε ζεστό και ξηρό καιρό ή σε περίπτωση δυνατών ανέμων, η επιφάνεια θα
διατηρείται υγρή με ομοιόμορφο ψεκασμό λεπτών σταγονιδίων νερού χωρίς να δημιουργείται υπερβολική
υγρή επιφάνεια το υλικό της οποίας θα επικολλάται στα τύμπανα των συμπυκνωτικών μέσων .
Η συμπύκνωση κάθε λωρίδας θα ολοκληρώνεται πριν από τη διέλευση του χρόνου εργασιμότητας της
προγενέστερα διαστρωθείσας γειτονικής λωρίδας.
Εφ’ όσον η συμπύκνωση της στρώσης έχει ολοκληρωθεί, δεν επιτρέπεται (για οποιοδήποτε λόγο όπως π.χ.
για διόρθωση του πάχους ή της ομαλότητας) η συμπλήρωσή της με διάστρωση από πάνω λεπτής στρώσης
υλικού, διότι δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση των δύο στρώσεων. Με την κυκλοφορία η λεπτή
στρώση θρυμματίζεται γεγονός το οποίο συνιστά σοβαρότατη κακοτεχνία.
Αντίθετα, η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει ή να επιτρέψει την αναδιαμόρφωση οποιασδήποτε περιοχής που
υπερβαίνει τη θεωρητική επιφάνεια, πάντοτε εντός του χρόνου εργασιμότητας του μίγματος, και πάντοτε με
αποκοπή πλεονάζοντος πάχους (και ποτέ με συμπλήρωση). Μετά από τη διόρθωση αυτή θα πρέπει η
στρώση να επανασυμπυκνωθεί και να διαμορφωθεί η τελική επιφάνειά της.
5.4.7 Διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών διακοπής εργασίας
Εγκάρσιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όταν η πρόοδος της εργασίας διακοπεί για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του χρόνου εργασιμότητας, αλλά και πάντοτε στο πέρας των εργασιών κάθε ημέρας.
Διαμήκεις κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται όταν γίνεται διάστρωση του μίγματος κατά λωρίδες, και
δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση του υλικού μιας λωρίδας εντός του μέγιστου χρόνου εργασιμότητας του
υλικού της γειτονικής λωρίδας που διαστρώθηκε προγενέστερα. Αυτό θα πρέπει κατά κανόνα να
αποφεύγεται.
Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα διαμορφώνονται έτσι ώστε οι παρειές τους να είναι απολύτως κάθετες στην
επιφάνεια της στρώσης, σύμφωνα με την απαιτούμενη ή την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μέθοδο
διαμόρφωσης.
5.4.8 Συντήρηση και προστασία επιφάνειας
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση μιας στρώσης, θα εφαρμόζεται, στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 για την προφύλαξή της από ξήρανση.
Η εργασία αυτή θα εκτελείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας συμπύκνωσης και σε κάθε
περίπτωση εντός διαστήματος τριών ωρών μετά από την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι η επιφάνεια θα διατηρείται υγρή σε όλο αυτό το διάστημα.
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Η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων επί προσφάτως κατασκευασμένων στρώσεων θα απαγορεύεται
για τουλάχιστον 3 ημέρες από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Για κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, το
διάστημα αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 7 ημέρες.
Εφόσον η σταθεροποιημένη με τσιμέντο στρώση πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή
υπερκείμενης στρώσης, η ασφαλτική στρώση θα προστατεύεται με διάστρωση αδρανών υλικών. Μετά από
τη διάστρωση των αδρανών υλικών θα ακολουθεί η συμπύκνωσή τους με συμπυκνωτήρα με ελαστικούς
τροχούς και στη συνέχεια, πριν να δοθεί η οδός στην κυκλοφορία, η επιφάνεια της στρώσης των αδρανών
θα σαρώνεται ώστε να απομακρύνονται τα αδρανή που δεν συγκολλήθηκαν.
Η Υπηρεσία θα προδιαγράφει σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, το χρόνο που θα μεσολαβεί από το
πέρας της κατασκευής της στρώσης έως την έναρξη της διάστρωσης της υπερκείμενης στρώσης. Σε καμία
περίπτωση ο χρόνος αυτός δε θα είναι μικρότερος από 7 ημέρες.
Αν προβλέπεται να δοθεί αμέσως στην κυκλοφορία η στρώση (και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρ 4
ως προς την τιμή CBR του νωπού μίγματος) μετά την επάλειψη συντήρησης (η οποία χρησιμεύει στην
περίπτωση αυτή και ως συγκολλητική προεπάλειψη) διαστρώνεται η από τη μελέτη προβλεπόμενη στρώση
ασφαλτομίγματος (η οποία δεν μπορεί να είναι πάχους μικρότερου από 40 mm) και η στρώση δίνεται στην
κυκλοφορία.
5.4.9 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωτική η κατασκευή ενός δοκιμαστικού τμήματος, με τον ίδιο
μηχανικό εξοπλισμό, το ίδιο προσωπικό, την ίδια σύνθεση υλικών και το ίδιο πάχος της κατεργασμένης με
τσιμέντο στρώσης όπως κατά την εκτέλεση του κυρίως έργου. Με το δοκιμαστικό τμήμα θα ελέγχεται κυρίως
η δυνατότητα του μηχανικού εξοπλισμού και ειδικότερα η απόδοση των μέσων συμπύκνωσης, καθώς και η
ακολουθούμενη μεθοδολογία στην κατασκευή της στρώσης. Θα ελέγχεται επίσης η ομοιομορφία της
ανακύκλωσης, η επίτευξη των απαιτήσεων ως προς την υγρασία, το πάχος της στρώσης, η ομοιομορφία
πυκνότητας κατά την έννοια του πάχους, η κοκκομετρία, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο, ο βαθμός
συμπύκνωσης, το CBR σε περίπτωση που η στρώση δοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μετά την κατασκευή
της, η προδιαγραφόμενη αντοχή, η απαιτούμενη ομαλότητα της τελικής επιφάνειας καθώς και η μέθοδος
κατασκευής εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης και εγκάρσιων αρμών διακοπής εργασίας.
Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα επιλέξει τη θέση του δοκιμαστικού τμήματος, το μήκος του
οποίου δεν θα είναι μικρότερο των διακοσίων μέτρων (200 m) για δρόμους βαριάς κυκλοφορίας και σε καμία
περίπτωση δε θα είναι μικρότερο των εκατό μέτρων (100 m). Στο δοκιμαστικό τμήμα θα περιληφθεί επίσης η
κατασκευή ενός ή δύο εγκάρσιων αρμών διακοπής εργασίας καθώς και ο αριθμός των αρμών
προρηγμάτωσης που προβλέπεται για το μήκος του τμήματος αυτού ακολουθώντας την απόσταση μεταξύ
αρμών προρηγμάτωσης που προβλέπεται στη μελέτη.
Η Υπηρεσία επίσης θα αποφασίσει αν το δοκιμαστικό τμήμα μπορεί να ενσωματωθεί στο υπό κατασκευή
συμβατικό έργο, σε περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν ότι το τμήμα ικανοποιεί όλα τα κριτήρια
αποδοχής.
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι :
5.4.9.1 Έλεγχοι κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνουν τουλάχιστον:
x 15 έλεγχοι πάχους συμπυκνωμένης στρώσεως που θα συσχετισθούν με ισάριθμες μετρήσεις
ασυμπύκνωτου πάχους για να προσδιοριστεί ο λόγος των δύο παχών. Ο λόγος αυτός θα
χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κατασκευής για τον ταχύ έλεγχο του τελικού πάχους
(επίπλησμα).
x 10 έλεγχοι περιεχόμενης υγρασίας μίγματος.
x 5 προσδιορισμοί κοκκομετρίας μίγματος.
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5.4.9.2 Έλεγχος Συμπυκνωμένης Στρώσης του δοκιμαστικού τμήματος
Στο συμπυκνωμένο δοκιμαστικό τμήμα θα εκτελεστούν :
x Τουλάχιστον 10 έλεγχοι συμπύκνωσης σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του
ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Παράρτημα βιβλιογραφίας της παρούσας) και ταυτόχρονα ισάριθμοι έλεγχοι
πάχους ανακυκλωμένης στρώσης
x Έλεγχος ομαλότητας συμπυκνωμένης στρώσης.
x Έλεγχος ποσότητας και διαδικασίας διάστρωσης γαλακτώματος συντήρησης και των αδρανών
υλικών.
x Έλεγχος επιτυγχανόμενης αντοχής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει με τουλάχιστον 18 δοκίμια τα
οποία παρασκευάζονται και δοκιμάζονται όπως προβλέπεται στην παραπάνω Προδιαγραφή.
x Έλεγχος πάχους και ομοιομορφίας στρώσης με αποκοπή πυρήνων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με
αποκοπή 10 τουλάχιστον πυρήνων (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12504-1, από τυχαία
σημεία, που απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο επτά μέτρα (7 m) κατά μήκος και είναι
απομακρυσμένα τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50 cm) από οποιαδήποτε ρωγμή συστολής,
εγκάρσιο αρμό ή άκρο για να εξακριβωθεί:
 Το πάχος της στρώσης.
 Η ομοιομορφία συμπύκνωσης κατά την έννοια του πάχους της στρώσης. Θα γίνονται 3
προσδιορισμοί πυκνότητας σε τρία ισοϋψή περίπου τμήματα του πυρήνα : ανώτερο, μεσαίο
και κατώτερο. Η διαφορά των τριών μετρήσεων μεταξύ τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 3 εκατοστιαίες μονάδες.
 Η ελάχιστη ηλικία κατά την οποία είναι δυνατή η αποκοπή πυρήνων.
Στο δοκιμαστικό τμήμα επίσης :
x Καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων διελεύσεων των οδοστρωτήρων για την επίτευξη της
απαιτούμενης πυκνότητας.
x Βαθμονομούνται τα όργανα ελέγχου υγρασίας και πυκνότητας με πυρηνικές μεθόδους εφ’ όσον
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα Πρότυπα ASTM D2922-04 και ASTM D301704.
x Ελέγχεται ο τρόπος δημιουργίας των εγκάρσιων αρμών προρηγμάτωσης και του αρμού
διακοπής εργασίας.
x Για την περίπτωση άμεσης απόδοσης της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία
πραγματοποιούνται 3 δοκιμές CBR.
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε σχέση με την τήρηση των απαιτήσεων της Παραγράφου 6 της
παρούσας, η Υπηρεσία θα καθορίσει:
x Εάν η μελέτη σύνθεσης είναι αποδεκτή ή όχι. Εάν είναι, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή του
κατεργασμένου με τσιμέντο υλικού. Εάν δεν είναι, θα προτείνει κατάλληλες ενέργειες, όπως
εκπόνηση νέας μελέτης, μερική αναθεώρηση της μελέτης, διορθώσεις στη μονάδα παραγωγής
και στον εξοπλισμό διάστρωσης κλπ.
x Εάν ο εξοπλισμός που διατίθεται από τον Ανάδοχο είναι αποδεκτός ή όχι. Εάν είναι, θα
εγκρίνεται ο εξοπλισμός και η μέθοδος κατασκευής. Εάν δεν είναι, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει
να διαθέσει νέο εξοπλισμό ή να συμπληρώσει τον υπάρχοντα ή να εφαρμόσει τις
τροποποιήσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
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5.5 Περιορισμοί από τις καιρικές συνθήκες
Εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά, οι εργασίες κατασκευής στρώσεων από κατεργασμένα με
τσιμέντο υλικά, δεν επιτρέπονται όταν:
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι υψηλότερη από 35ºC,
x η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι 5ºC με πτωτική τάση. Η Υπηρεσία μπορεί να
μειώσει αυτό το όριο λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συμπύκνωσης και την επίτευξη
της απαιτούμενης αντοχής της στρώσης,
x υπάρχει περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Απαιτήσεις
6.1.1 Πυκνότητα
Οι ΕΛΟΤ ΤΠ θα προσδιορίζουν το βαθμό συμπύκνωσης της στρώσης μετά από την εκτέλεση της
συμπύκνωσης. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 98% της μέγιστης
πυκνότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4. Η επιτόπου πυκνότητα
προσδιορίζεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 (βλέπε Βιβλιογραφία) και πρέπει να
εκτελείται πριν περάσουν 12 ώρες από το πέρας των εργασιών συμπύκνωσης κάθε τμήματος που ελέγχεται.
Αν χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της υγρασίας και της πυκνότητας επιτόπου
(Πρότυπα ASTM D2922-04, ASTM D3017-04), η βαθμονόμηση των οργάνων πρέπει να γίνεται στο
δοκιμαστικό τμήμα. Το κριτήριο συμμόρφωσης παραμένει τι ίδιο αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και ελέγχων
τουλάχιστον διπλασιάζεται.
6.1.2 Αντοχή σε θλίψη
Η μονοαξονική αντοχή σε θλίψη δοκιμίων 7 ημερών προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-41, με 6 δοκίμια θα ικανοποιεί το κριτήριο συμμόρφωσης του υπόψη Προτύπου. Τα δοκίμια θα
παρασκευάζονται από δείγματα υλικού που λαμβάνονται από το μηχάνημα διάστρωσης από 6 διαφορετικές
θέσεις για κάθε υπό κρίση τμήμα (παρτίδα). Τα δοκίμια συμπυκνώνονται με δονητική ηλεκτρόσφυρα
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-51 και θα συντηρούνται όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη
παράγραφο του Προτύπου αυτού.
6.1.3 Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας, γεωμετρικές απαιτήσεις
Η τελική επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη υφή χωρίς περιοχές με διαχωρισμένα υλικά, και κυματώσεις
και πρέπει να έχει τις προβλεπόμενες στη μελέτη κλίσεις. Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην μελέτη ή τις
ΕΛΟΤ ΤΠ ή τα τεύχη δημοπράτησης, οι αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της
στρώσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ±15 mm. Το πλάτος της διαστρωθείσας στρώσης σε όλα τα
υποτμήματα επιτρέπεται να διαφέρει έως ±10 cm από το προδιαγραφόμενο στα τυπικά σχέδια της μελέτης.
Το πάχος της στρώσης δε θα είναι μικρότερο σε κανένα σημείο από το προδιαγραφόμενο στη μελέτη.
6.1.4 Ομαλότητα της επιφάνειας
Ο Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας ΙRΙ, της τελειωμένης επιφάνειας θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
παρακάτω Πίνακα 4, σύμφωνα με τη θέση της στρώσης ως προς τις ασφαλτικές στρώσεις και σύμφωνα με
τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού.
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Πίνακας 4 - Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας IRI [dm/hm]
Ημερήσιος αριθμός εμπορικών οχημάτων

[hm]

Μικρότερος από
200

Τουλάχιστον 200

Ποσοστό του
εκατόμετρου

Θέση στρώσης σταθεροποιημένων υλικών
1η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

2η υποκείμενη
ασφαλτικής στρώσης

Και ερείσματα

<2,5

<3,0

<3,0

50
80

<3,0

<3,5

<3,5

100

<3,5

<4,0

<4,0

Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω μετρήσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν, ο έλεγχος της τελικής επιφάνειας
της τσιμεντόδετης στρώσης μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-7, με τρίμετρο
ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Οι αποκλίσεις της στρώσης από την
κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από 15 mm.

6.2 Έλεγχοι ποιότητας
6.2.1 Γενικά
Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει ελέγχους σε τρεις φάσεις της κατασκευής του έργου:
x Αρχικός έλεγχος καταλληλότητας υλικών – έλεγχος κατά τη φάση της μελέτης σύνθεσης
x Έλεγχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου
x Έλεγχος αποδοχής του έργου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
6.2.2 Αρχικός έλεγχος καταλληλότητας της ποιότητας των υλικών
6.2.2.1 Τσιμέντο
Κάθε παραλαβή τσιμέντου πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό του προμηθευτή ότι είναι σύμφωνο με
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ότι είναι της κατηγορίας αντοχής που προβλέπεται στη
μελάτη σύνθεσης.
6.2.2.2 Αδρανή υλικά
Εφόσον τα αδρανή για την παραγωγή των τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών συνοδεύονται από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, ή έχουν εγκεκριμένη σήμανση
ποιότητας ή σφραγίδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 της παρούσας τα κριτήρια ελέγχου της πηγής
των αδρανών για την παραγωγή τσιμεντόδετων κοκκωδών υλικών, που περιγράφονται ακολούθως δε θα
εφαρμόζονται, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Εφ’ όσον όμως αυτό δε συμβαίνει, θα λαμβάνονται 4
δείγματα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1, από κάθε πηγή αδρανών ανεξαρτήτως απαιτούμενης
ποσότητας και για κάθε ένα δείγμα θα προσδιορίζονται τα εξής:
x Συντελεστής Los Angeles χονδρόκοκκων αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.
x Δείκτης πλακοειδούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3.
x Περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και των διαλυτών σε οξύ θειικών
συστατικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1.
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x Κοκκομετρική διαβάθμιση κάθε κλάσματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1.
x Περιεκτικότητα των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών σε αργιλικούς σβώλους
σύμφωνα με τη μέθοδο ΣΚ-306.
x Ισοδύναμο άμμου των λεπτόκοκκων υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8 και μπλε
του μεθυλενίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
x Όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας των λεπτόκοκκων αδρανών σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86/5 και Ε 105-86/6 αντίστοιχα (βλέπε Παράρτημα
βιβλιογραφίας της παρούσας).
6.2.2.3 Χημικά πρόσθετα
x Κάθε παραλαβή χημικών προσθέτων που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
ελέγχονται για να εξακριβωθεί αν:
x Είναι του τύπου που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη σύνθεσης
x Διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας (σήμα ποιότητας) ότι είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 934.
6.2.3 Έλεγχος ορθής εκτέλεσης των εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής
6.2.3.1 Γενικά
Ο έλεγχος ποιότητας διενεργείται τμηματικά σε κάθε «ελεγχόμενο τμήμα» (παρτίδα) το οποίο ορίζεται ως το
τμήμα εκείνο το οποίο καλύπτει το πιο περιοριστικό από τα ακόλουθα κριτήρια:
x Μήκος που δεν υπερβαίνει τα 500 m
x Επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 3500 m2
x Μήκος που δεν υπερβαίνει το κατασκευαζόμενο σε μία ημέρα εργασίας
Αν το μήκος ή η επιφάνεια του κατασκευασθέντος σε μία ημέρα τμήματος είναι μεγαλύτερο από τα
παραπάνω όρια, το τμήμα χωρίζεται σε δύο περίπου ίσου μήκους τμήματα και κάθε ένα από αυτά αποτελεί
ξεχωριστό «ελεγχόμενο» τμήμα.
6.2.3.2 Παραγωγή μίγματος
Τα αδρανή υλικά στους σωρούς ή στον τροφοδότη της μονάδας παραγωγής, θα ελέγχονται οπτικά για να
διαπιστωθεί εάν περιέχουν υπολείμματα φυτικών γαιών, οργανικά υλικά ή κόκκους που υπερβαίνουν τη
μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση που αναφέρεται στη μεθοδολογία εργασίας. Τα υλικά που εμφανίζουν
οποιαδήποτε ανωμαλία στην εμφάνισή τους όπως διαφορές στο χρώμα, διαχωρισμό, πλαστικότητα κλπ., θα
συσσωρεύονται χωριστά έως ότου ληφθεί απόφαση αποδοχής ή απόρριψής τους από την Υπηρεσία. Θα
ελέγχεται το ύψος των σωρών, η κατάσταση των διαχωριστικών και οι προσπελάσεις στους σωρούς.
Στο συγκρότημα ανάμιξης κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα εκτελούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι για τα
αδρανή υλικά:
x Για κάθε 1000 m3 αδρανών υλικών ή σε κάθε ημέρα (εφόσον χρησιμοποιήθηκε μικρότερη
ποσότητα υλικού), θα ελέγχονται 2 δείγματα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, για τον
προσδιορισμό:
 της κοκκομετρικής διαβάθμισης με κόσκινα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1, για
κάθε κλάσμα αδρανούς.
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 του ισοδύναμου άμμου λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8
και εφ’ όσον χρειάζεται, της τιμής του μπλέ του μεθυλενίου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 9399.
x Κατ΄ ελάχιστο κάθε μήνα ή όταν η πηγή προμήθειας των υλικών αλλάζει:
- η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά των κοκκωδών υλικών, σύμφωνα με το Πρότυπο
AASHTO T194,
- η περιεκτικότητα κατά βάρος των συνολικών θειικών συστατικών και των θειικών που είναι
διαλυτά σε θειικό οξύ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1,
- ο συντελεστής Los Angeles των χονδρόκοκκων υλικών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1097-2,
- η περιεκτικότητα σε αργιλικούς σβώλους χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών,
σύμφωνα με την Μέθοδο ΣΚ-306.
Επιπροσθέτως, σε τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1) μίγματος
ξηρών συστατικών θα ελέγχεται η κοκκομετρική του διαβάθμιση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1,
τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (πρωί και απόγευμα).
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής με αναμικτήρα συνεχούς λειτουργίας, η ροή του ιμάντα τροφοδοσίας ξηρών
υλικών θα ελέγχεται κάθε μέρα. Η κίνηση του ιμάντα θα σταματά ενώ μεταφέρει υλικά και τα υλικά που
βρίσκονται σε συγκεκριμένο μήκος ιμάντα θα συλλέγονται και θα ζυγίζονται. Τουλάχιστον μία φορά κάθε 15
ημέρες, η ακρίβεια των μέσων μέτρησης της αναλογίας θα ελέγχεται με χρήση τυπικών βαρών.
Στην έξοδο του αναμικτήρα, θα ελέγχεται η εμφάνιση του μίγματος κατά τη φόρτωσή του στα μέσα
μεταφοράς. Τα μίγματα που θα εμφανίζουν διαχωρισμό υλικών ή δε θα είναι ομοιογενοποιημένα, θα
απορρίπτονται.
Επιπρόσθετα θα διεξάγεται έλεγχος της μέσης κατανάλωσης τσιμέντου.
6.2.3.3 Διάστρωση
Πριν από τη διάστρωση του μίγματος θα ελέγχεται η ομοιογένειά του και η υγρασία του σε τυχαίες θέσεις, με
ελάχιστη συχνότητα 7 μετρήσεις ανά παρτίδα ισοκατανεμημένες χρονικά από την έναρξη έως τη λήξη της
εργασίας για την συγκεκριμένη παρτίδα.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται περιεχόμενη υγρασία με απόκλιση μεγαλύτερη από –-1.0 ή +0.5
εκατοστιαίες μονάδες από την προδιαγεγραμμένη, οι έλεγχοι διεξάγονται σε κάθε φορτηγό αυτοκίνητο έως
ότου διαπιστωθεί ότι έγινε η απαιτούμενη διόρθωση.
Το πάχος της διάστρωσης θα ελέγχεται διαρκώς με χρήση βαθμονομημένου κανόνα ή με άλλη μέθοδο
εγκρινόμενη από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του πάχους που θα συμβεί κατά τη
συμπύκνωση του υλικού.
6.2.3.4 Συμπύκνωση
Η σύνθεση και η μέθοδος λειτουργίας του εξοπλισμού συμπύκνωσης θα ελέγχεται ως ακολούθως:
x Η χρήση αριθμού και τύπων των οδοστρωτήρων που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
x Η λειτουργία των μηχανισμών διαβροχής και καθαρισμού των τροχών.
x Το συνολικό βάρος των οδοστρωτήρων
οδοστρωτήρες, η πίεση των ελαστικών τους.

ή

όταν

χρησιμοποιούνται

x Η συχνότητα και το εύρος των δονήσεων των δονητικών οδοστρωτήρων.
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x Ο αριθμός διελεύσεων κάθε οδοστρωτήρα.
x Η τοποθέτηση του κινητήριου άξονα σε σχέση με το μηχάνημα διάστρωσης.
Εντός 12 το πολύ ωρών από το πέρας της συμπυκνώσεως θα έχουν συμπληρωθεί 7 έλεγχοι
συμπυκνώσεως σύμφωνα με τον τρόπο προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επιτόπου με τη μέθοδο της
άμμου (Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 106-86/2 – βλέπε Παράρτημα βιβλιογραφίας της παρούσας). Θα πρέπει
να ικανοποιούνται τα κριτήρια αποδοχής της υπόψη Προδιαγραφής.
Αν χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι (Πρότυπα ASTM D2922-04, ASTM D3017-04) για τον
προσδιορισμό της πυκνότητας επιτόπου, το κριτήριο παραμένει το ίδιο αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και
ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται. Η βαθμονόμηση του οργάνου έχει πραγματοποιηθεί στο δοκιμαστικό
τμήμα.
6.2.3.5 Συντήρηση και προστασία επιφάνειας
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια της στρώσης παραμένει διαρκώς υγρή έως ότου εφαρμοστεί η Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01
Τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά ημέρα θα διεξάγεται για εξακρίβωση της ποσότητας του ασφαλτικού
γαλακτώματος που χρησιμοποιείται, καθώς στα αδρανή κάλυψης της στρώσης, εφόσον προβλέπονται.

6.3 Έλεγχοι αποδοχής τελειωμένης εργασίας
6.3.1 Πάχος στρώσης
Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με αποκοπή πυρήνων. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις ΕΛΟΤ ΤΠ
ή στα τεύχη δημοπράτησης, ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων κάθε παρτίδας θα είναι 5. Αυτός μπορεί να
αυξηθεί σε 8 εφ’ όσον το πάχος ενός εκ των 5 δειγμάτων είναι μικρότερο του προδιαγραφόμενου
περισσότερο από 10%. Αν στις συμπληρωματικές πυρηνοληψίες βρεθεί έστω και ένα πυρήνας με πάχος
μικρότερο από το προδιαγραφόμενο περισσότερο από 10% η πυρηνοληψία πυκνώνει έτσι ώστε να
προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η περιοχή με μειωμένο πάχος.
Οι προκύπτουσες οπές από την αφαίρεση των πυρήνων πρέπει εντός 48 ωρών να πληρωθούν με υλικό
ίδιας ποιότητας με αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη στρώση, να διαμορφωθούν υψομετρικά και να
συμπυκνωθούν.
6.3.2 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Η ομαλότητα της επιφάνειας θα ελέγχεται με χρήση του Διεθνούς Δείκτη ομαλότητας (IRI) και θα
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των παραγράφων 6.1.4 και 6.4.5 της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η παραπάνω μέτρηση γίνεται μέτρηση με ευθύγραμμο κανόνα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13036.07 κάθετα και παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Οι αποκλίσεις δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερες από 15 mm.
Οι κλίσεις της τελειωμένης επιφάνειας θα συγκρίνονται με τις θεωρητικές της μελέτης κατά μήκος του άξονα,
των θλάσεων όπου υπάρχουν, των οριογραμμών και των διατομών της μελέτης. Σε όλα τα υποτμήματα, θα
ελέγχεται ότι η διαστρωμένη και συμπυκνωμένη επιφάνεια έχει ομοιόμορφη εμφάνιση χωρίς ένδειξη
διαχωρισμού των υλικών του μίγματος. Θα ελέγχεται επίσης το πάχος της στρώσης.

6.4 Κριτήρια αποδοχής η απόρριψης
6.4.1 Πυκνότητα
Ο Μέσος όρος των τιμών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 98% και καμία μεμονωμένη τιμή μικρότερη
από το 95% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας που προσδιορίζεται για το μίγμα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-4.
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6.4.2 Αντοχή σε θλίψη
Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων ακμής 100 mm για τύπο ΚΘΑ 20 και 150 mm για τύπο ΚΘΑ 40 τα
οποία παρασκευάζονται από δείγματα υλικού που λαμβάνονται πίσω από το μηχάνημα διάστρωσης και
συμπυκνώνονται με δονητική σφύρα σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-51 πρέπει να ικανοποιούν και τους
δύο κανόνες του ακόλουθου κριτηρίου:
x Ο μέσος όρος X 6 των αντοχών σε διάρρηξη των 6 δοκιμίων (x1,x2,…x6), θα πρέπει να ικανοποιεί το
κριτήριο συμμόρφωσης:

X 6 t fck + 1,37*s [MPα]
όπου s, η τυπική απόκλιση των αντοχών της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη σχέση:
i 6

¦
s

xi  x 6

i 1

5

2

και

fck =4.5 MPa για δοκίμια ακμής 100 mm ή 4.3 MPa για δοκίμια ακμής 150 mm
x Καμία τιμή αντοχής στην εξάδα των δοκιμίων δεν θα είναι μικρότερη από fck
Χι t fck i = 1, 2 ,…6
Τα δοκίμια μετά την παρασκευή τους συντηρούνται στα καλούπια τους για 18-24 ώρες περίπου,
σκεπασμένα με πλαστικά φύλλα και υγρές λινάτσες και μετά ξεκαλουπώνονται, τοποθετούνται σε πλαστικές
σακούλες και τοποθετούνται σε θάλαμο συντήρησης με υγρασία >96% και θερμοκρασία 20r2 oC μέχρι την
δοκιμή τους σε 7 ημέρες. Η δοκιμή σε θλίψη γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-51.
Εφ’ όσον το κριτήριο δεν ικανοποιείται, η παρτίδα θα απορρίπτεται και το τμήμα που κατασκευάσθηκε με την
εν λόγω παρτίδα θα αποξηλώνεται. Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα απομακρύνονται και αποτίθενται σε
χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία.
6.4.3 Πάχος στρώσης
Το μέσο κατασκευασμένο πάχος της στρώσης δε θα είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο στις ΕΛΟΤ
ΤΠ ή στα σχέδια της μελέτης. Επιτρέπεται, δύο το πολύ δείγματα, να δίνουν αποτελέσματα έως 10%
μικρότερα του προδιαγραφόμενου πάχους.
Αν το μέσο κατασκευασμένο πάχος είναι μικρότερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, η στρώση θα
αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με έξοδα του Αναδόχου. Αν το μέσο κατασκευασμένο πάχος
είναι μεγαλύτερο από το 85% του προδιαγραφόμενου, και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο από 160 mm, η
Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει και εφ΄ όσον είναι πρακτικά δυνατόν, η διαφορά να αντισταθμιστεί με
ισοδύναμο πρόσθετο πάχος στην επόμενη στρώση, που θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος της τυπικής
διατομής, με έξοδα του Αναδόχου.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του πάχους με λεπτή στρώση.
6.4.4 Διαμόρφωση κλίσεων
Οι διαφορές στα υψόμετρα μεταξύ της κατασκευασμένης επιφάνειας και της θεωρητικής των σχεδίων της
μελέτης, δε θα υπερβαίνει τις προδιαγραφόμενες μέγιστες αποκλίσεις ούτε θα υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών. Όταν οι μέγιστες αρνητικές αποκλίσεις δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν περιοχές
κατακράτησης νερών, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί την επιφάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι στην
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επόμενη στρώση θα διορθωθεί η στάθμη με αύξηση του πάχους της στρώσης χωρίς απαίτηση από τον
Ανάδοχο πρόσθετης αποζημίωσης.
6.4.5 Ομαλότητα επιφάνειας
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ομαλότητας της τελειωμένης επιφάνειας δε θα υπερβαίνουν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.4 της παρούσας. Εφ’ όσον συμβαίνει υπέρβαση αυτών των ορίων, θα
γίνονται τα ακόλουθα:
x Εφόσον η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, οι
ατέλειες θα διορθώνονται με έξοδα του Αναδόχου, με ικανοποίηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 6.1.4 της παρούσας.
x Εφόσον η υπέρβαση είναι μικρότερη από 10% του μήκους του ελεγχόμενου τμήματος, θα
επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα η μείωση της αποζημίωσης της εργασίας κατά 10% της
συμβατικής τιμής μονάδας.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της κατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας από τσιμεντόδετο θραυστό αμμοχάλικο θα γίνεται σε
κυβικά μέτρα [m3] πλήρους κατασκευής, με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή και αναλυτική
ογκομέτρηση εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή στρώσης
οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση παρασκευής του μίγματος όλων των απαιτούμενων υλικών,
καθώς και η μεταφορά του παραγόμενου υλικού στη θέση ενσωμάτωσης στο έργο.

x

Οι εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας έδρασης της κατεργασμένης στρώσης.

x

Η διάθεση των απαιτουμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού για την πλήρη κατασκευή της
κατεργασμένης με τσιμέντο στρώσης, συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των
αρμών, της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας, της συντήρησης και προστασίας της στρώσης με
ασφαλτικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.

x

Η εκπόνηση της μελέτης σύνθεσης του μίγματος, η σύνταξη της έκθεσης μεθοδολογίας εκτέλεσης
των εργασιών, καθώς και η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.

x

Η εκτέλεση όλων των δοκιμών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην παρούσα,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης δοκιμίων και πυρήνων και αποκατάστασης των προκυπτουσών
οπών.

x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες της
στρώσης, συμπεριλαμβανομένων της μόρφωσης και της σφράγισης των απαιτούμενων λόγω
επανακατασκευής αρμών, σε περίπτωση όπου, είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα
αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στην παρούσα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά.

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Δεν περιλαμβάνεται η προστασία της τελικής επιφάνειας με στρώση αδρανών υλικών (εργασία και υλικά),
εφόσον αυτή πρόκειται να κυκλοφορηθεί πριν από την κατασκευή της προβλεπόμενης υπερκείμενης
στρώσης.
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Βιβλιογραφία

 CR 1901 - Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damaging alkali silica
reactions in concrete -- Περιφερειακές προδιαγραφές και συστάσεις για την αποφυγή βλαπτικών
αλκαλοπυριτικών αντιδράσεων στο σκυρόδεμα (κείμενο CR της CEN)
 2005/90/ΕΚ - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για
την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/μ/τ)
 ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος
προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/5 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/6 - Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/12 -Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, (ΦΕΚ
955/31.12.86). Μέθοδος προσδιορισμού χωρίς βάρη επιφόρτισης
 Κ.Τ.Σ.
1980).

ΠΔ 244/29-2-80 - «Περί Κανονισμού Τσιμέντου για Έργα από Σκυρόδεμα», (ΦΕΚ 69Α/28-4-

 ASTM D2922-04 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης εδαφικών υλικών και μιγμάτων
εδάφους - αδρανών με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 ASTM D3017-04 - Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νερό του
εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 AASHTO T194 - Standard Method of Test for Determination of Organic Matter in Soils by Wet
Combustion -- Μέθοδος ‘’υγρής οξείδωσης’’ για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε οργανικά.
 BS 1377-3 - Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3. Chemical and electrochemical tests. Method 5: Determination of the sulphate content of soil and ground water -- Μέθοδοι
δοκιμών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Μέρος 3. Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.
Μέθοδος 5: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του εδάφους και του υπογείου ύδατος σε θείο.
 AASHTO T194 - Standard Specification for Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion - Περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά. Μέθοδος "υγρής οξείδωσης".
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-07-00
«Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
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Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
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Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-07-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ
99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή στρώσης οδοστρώματος από σκυρόδεμα, το οποίο
συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες.
Για τον ορισμό του κυλινδρούμενου σκυροδέματος οδοστρωμάτων βλέπε ορισμό στην παράγραφο 3.1 της
παρούσας.
Το κυλινδρούμενο σκυρόδεμα διαφέρει, αφενός από τα κατεργασμένα με τσιμέντο αμμοχάλικα, κυρίως ως
προς την περιεκτικότητα σε τσιμέντο (διπλάσια ή τριπλάσια) και αφετέρου από το σκυρόδεμα των κοινών
δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, ως προς την περιεκτικότητα σε νερό, η οποία καθορίζεται με κριτήριο την όσο
το δυνατόν καλύτερη συμπύκνωση του υλικού με οδοστρωτήρες.
Η επιφάνεια της στρώσης του κυλινδρούμενου σκυροδέματος δεν έχει συνήθως την απαιτούμενη ομαλότητα
για στρώση κυκλοφορίας και για τον λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς επίστρωση μόνο σε οδούς
με μικρή ταχύτητα κίνησης οχημάτων, ενώ σε οδούς με μεγάλη ταχύτητα θα πρέπει να διαστρώνεται επ’
αυτής στρώση κυκλοφορίας, συνήθως ασφαλτική, σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι απαιτήσεις ως προς την αντοχή και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος καθώς και η ιδιαιτερότητα της
εφαρμογής επηρεάζουν την επιλογή των υλικών. Ενώ το κόστος των χρησιμοποιουμένων υλικών για
κυλινδρούμενα σκυροδέματα δεν είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κόστος των χρησιμοποιουμένων
υλικών σε συμβατικά σκυροδέματα, εντούτοις η οικονομία που μπορεί να επιτευχθεί, λόγω χρησιμοποίησης
μηχανημάτων διάστρωσης μεγάλης απόδοσης και πιθανής μείωσης της ποσότητας του τσιμέντου, μπορεί να
είναι σημαντική.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 12390-1

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds -- Δοκιμές σκληρυμένου
σκυροδέματος. Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για
δοκίμια και καλούπια.
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ΕΛΟΤ EN 12390-6

Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test
specimens -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 6: Εφελκυστική
αντοχή σε διάρρηξη δοκιμίων

ΕΛΟΤ EN 13286-2

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

ΕΛΟΤ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 4: Μέθοδοι προσδιορισμού εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς
και περιεκτικότητας σε νερό, με χρήση δονητικής σφύρας.

ΕΛΟΤ EN 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the
determination of the workability period of hydraulically bound mixtures -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 45: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της περιόδου
εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και
σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος παρασκευής
δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με
συμπύκνωση με δονητική σφύρα.

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ EN 1008

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

Road pavement subgrade layer with unbound soil -- Στρώση έδρασης
οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

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

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα οδοστρωμάτων
Ως κυλινδρούμενο σκυρόδεμα οδοστρωμάτων ορίζεται το ομοιογενές μίγμα αδρανών, τσιμέντου, νερού και
ενδεχομένως πρόσμικτων σκυροδέματος (επιβραδυντικών), το οποίο διαστρώνεται σε καθορισμένο πάχος,
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συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες, συντηρείται για ορισμένο χρονικό διάστημα και αποτελεί την κυρίως
φέρουσα στρώση ενός οδοστρώματος

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
x Τσιμέντο
x Αδρανή υλικά
x Πρόσθετα τσιμέντου (επιβραδυντικά υλικά)
x Νερό

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1 Τσιμέντο
Το τσιμέντο πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ EN 1972, που αναφέρονται στη σύνθεση και στην αποδοχή του.
Ειδικότερα συνιστάται η χρήση τσιμέντου τύπου CEM II ή CEM IV κατηγορίας αντοχής 32.5 και κατ΄ εξαίρεση
42.5.
Στην περίπτωση που το έδαφος έδρασης του σκυροδέματος περιέχει θειικά στοιχεία SO3 σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 0,5% προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3, τότε θα χρησιμοποιείται
τσιμέντο ανθεκτικό σε θειικά στοιχεία που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Τσιμέντου
για Έργα από Σκυρόδεμα (βλέπε Παράρτημα ΙΙ βιβλιογραφίας της παρούσας).
4.2.2 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή κατατάσσονται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 12620 και πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (βλέπε Βιβλιογραφία) με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
Η διαβάθμιση του μίγματος αδρανών και τσιμέντου πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που αναφέρονται
στον παρακάτω Πίνακα 1
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Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 565
Διερχόμενο υλικό %

Κόσκινα Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 933-02
Άνοιγμα τετραγωνικής οπής [mm]

Διαβάθμιση 0/20

Διαβάθμιση 0/16

Διαβάθμιση 0/14

31,5

100

100

100

16

73-100

95-100

90-100

8

53-73

62-84

64-88

4

39-59

48-68

47-68

2

29-47

35-52

35-51

1

22-38

26-42

26-41

0,5

18-30

20-32

20-32

0,25

14-24

13-26

13-26

0.063

10-20

10-20

10-20

Η διαβάθμιση 0/20 θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από άδεια της Υπηρεσίας, λόγω του κινδύνου απόμιξης
εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του μέγιστου κόκκου των αδρανών υλικών. Ο κίνδυνος απόμιξης μπορεί να
μειωθεί όταν κατά τη διάστρωση του μίγματος χρησιμοποιηθεί μηχανικός διαστρωτήρας (finisher) και με
επίτευξη κατάλληλης συνεκτικότητας του μίγματος. Η άδεια της Υπηρεσίας θα δίδεται μόνο σε περίπτωση
που ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και το δοκιμαστικό τμήμα τις επαληθεύσει.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται διαβαθμίσεις με μικρά ποσοστά σε λεπτόκοκκα υλικά. Η καταλληλότητα της
διαβάθμισης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με δοκιμές.
Για την επίτευξη ομοιομορφίας διαβάθμισης και μίγματος τα αδρανή θα πρέπει να προσκομίζονται σε δύο
τουλάχιστον κλάσματα (π.χ. άμμος-γαρμπίλι).
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού και το είδος του, έχουν σημαντική επιρροή στην
ευστάθεια (άμεση φέρουσα ικανότητα) του μίγματος. Σχετικά μεγάλο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού, και
ιδιαίτερα υλικού με στρογγυλεμένους κόκκους καθιστά το μίγμα ευκολότερα συμπυκνώσιμο αλλά λιγότερο
ευσταθές. Επίσης το μέγεθος και το είδος του κόκκου επηρεάζει την απαιτούμενη ποσότητα νερού ανάμιξης
για δεδομένη εργασιμότητα.
Το ελάχιστο ποσοστό των λεπτόκοκκων στοιχείων στα αδρανή καθορίζεται έτσι ώστε η τιμή CΒR του
νωπού, πρόσφατα συμπυκνωμένου μίγματος να μην είναι μικρότερη από 65 ,σύμφωνα με την Προδιαγραφή
του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 Μέθοδος 12, (βλέπε Βιβλιογραφία).
4.2.3 Πρόσθετα σκυροδέματος
Η χρήση επιβραδυντικών προσθέτων είναι αναγκαία, προκειμένου να επιμηκυνθεί ο διαθέσιμος χρόνος για
τη συμπύκνωση του μίγματος (ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών), εκτός αν δοθεί ειδική άδεια
από την Υπηρεσία. Για την χρήση προσθέτων απαιτείται εργαστηριακή μελέτη και έγκριση αυτής από την
Υπηρεσία. Η εργαστηριακή μελέτη θα περιλαμβάνει την επίδραση του επιβραδυντικού στο χρόνο, κατά τον
οποίο το μίγμα είναι εργάσιμο (διαστρώνεται και συμπυκνώνεται ικανοποιητικά), για διάφορες θερμοκρασίες
περιβάλλοντος. Σημειώνεται, ότι ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος μειώνεται περίπου στο μισό όταν η
θερμοκρασία διπλασιασθεί.
Ως χρόνος εργασιμότητας του μίγματος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την έναρξη της αναμίξεως, κατά
το οποίο το μίγμα είναι δυνατό να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί εύκολα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να
προσδιοριστεί σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-45. Οι ελάχιστοι συνιστώμενοι χρόνοι παράτασης
εργασιμότητας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Ελάχιστος χρόνος παρατάσεως εργασιμότητας
Εργασία
Νέο οδόστρωμα ή ενίσχυση υπάρχοντος οδοστρώματος χωρίς
σύγχρονη κυκλοφορία

1.

α. σε όλο το πλάτος

2.
x

Παράταση εργασιμότητας (ώρες)

6

β. σε τμήμα του συνολικού πλάτους

10*

Ενίσχυση οδοστρώματος με σύγχρονη κυκλοφορία

12*

Εάν η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του οδοστρώματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στους
χρόνους αυτούς, οι παρατάσεις πρέπει να αυξηθούν.

Τα πρόσθετα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (βλέπε
Βιβλιογραφία) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2.
Η χρήση άλλων πρόσθετων πλην επιβραδυντικού (πχ αερακτικών σε περιοχές με πρόβλημα παγετού) τελεί
υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.
4.2.4 Νερό
Το νερό αναμίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.

5

Τρόπος κατασκευής

5.1 Μελέτη σύνθεσης
Στη μελέτη σύνθεσης επιλέγεται η καταλληλότερη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών, καθορίζονται οι
βέλτιστες αναλογίες τσιμέντου, νερού, αδρανών, προσθέτων και ενδεχομένως στερεών πρόσμικτων, ώστε το
μίγμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής.
Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 250 kg/m3. Το απαιτούμενο νερό για τις
διάφορες συνθέσεις αδρανών που θα δοκιμαστούν καθορίζεται ως η βέλτιστη υγρασία κατά την
τροποποιημένη δοκιμή συμπυκνώσεως της Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε105-86 , Μέθοδος 11, (βλέπε
Βιβλιογραφία) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-2 ή με τη δοκιμή συμπύκνωσης με δονητική σφύρα του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13286-4. Θα επιλέγονται οι συνθέσεις εκείνες που θα παρουσιάζουν τα μικρότερα κενά
και θα είναι λιγότερο ευαίσθητες στις διακυμάνσεις της υγρασίας. Εάν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής
μεταβολής των διαστάσεων των κόκκων λόγω θραύσεως κατά τη διάρκεια των δοκιμών που αναφέρθηκαν
παραπάνω, μπορεί μετά από άδεια της Υπηρεσίας να χρησιμοποιηθεί η συσκευή Vebe με κατάλληλο
πρόσθετο φορτίο.
Η μελέτη σύνθεσης θα γίνεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη της κατασκευής του δοκιμαστικού
τμήματος, με υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.
Η χαρακτηριστική αντοχή σε εφελκυσμό από διάρρηξη σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του Προτύπου ΕΛΟΤ
EN 12390-6 σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 100 mm και ύψους 200 mm δεν πρέπει να είναι κατώτερη από
3,3 ΜΡα σε 28 ημέρες. Στην περίπτωση οδών με ελαφρά κυκλοφορία, η αντοχή σε διάρρηξη μπορεί να
ελαττωθεί σε 2,8 ΜΡα. Ως χαρακτηριστική αντοχή για την Προδιαγραφή αυτή θεωρείται η αντοχή εκείνη για
την οποία η πιθανότητα να ευρεθεί αντοχή μικρότερη είναι 10%.
Για να διευκολύνεται ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει η μελέτη σύνθεσης να περιλαμβάνει έρευνα
προσδιορισμού του λόγου των αντοχών σε ηλικία 7 και 28 ημερών.
Οι τιμές των λόγων αυτών πρέπει να βασίζονται σε τουλάχιστον 15 τιμές αντοχών για κάθε ηλικία. Στις
ηλικίες αυτές θα προσδιορίζεται και η ξηρά πυκνότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος, αν ο έλεγχος
πυκνότητας της στρώσης θα γίνει και με πυρηνοληψία.
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Συνιστάται να επιλέγονται 3 έως 4 διαφορετικές συνθέσεις και από κάθε μία σύνθεση να παρασκευάζονται 3
δοκίμια με τη βέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης της
Προδιαγραφής του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 105-86 , Μέθοδος 11, (βλέπε Βιβλιογραφία) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13286-2 ή κατά τη δοκιμή συμπύκνωσης με δονητική σφύρα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13286-4.
Θα επιλέγεται η σύνθεση εκείνη της οποίας τα δοκίμια έδωσαν αντοχή μεγαλύτερη από 3,3 ΜΡα αυξημένη
κατά ένα περιθώριο τέτοιο ώστε λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά αντοχών του έργου, η πιθανότητα
εμφάνισης αντοχών μικρότερων από 3,3 ΜΡα να μην υπερβαίνει το 10%. Εφ’ όσον δεν υπάρχουν στοιχεία
από πρόσφατες (εντός του προηγούμενου το πολύ εξαμήνου) εργασίες του συγκροτήματος παραγωγής για
κυλινδρούμενο σκυρόδεμα με τα ίδια ή παραπλήσια αδρανή, ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (ΣΜ) των
αντοχών σε διάρρηξη θα λαμβάνεται ίσος προς 20% και η απαιτούμενη μέση αντοχή μίγματος fa θα
λαμβάνεται τουλάχιστον ίση με την τιμή που δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
fa t 1.58 fck
Όπου fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σε διάρρηξη, όπως ορίστηκε παραπάνω.
Η εφαρμογή της σχέσης αυτής εξασφαλίζει πιθανότητα αποδοχής 82% τουλάχιστον (βλέπε Σχήμα 1
Παραρτήματος Α της παρούσας ) με Συντελεστή Μεταβλητότητας (ΣΜ) ίσο προς 20%. Εάν κατά τη διάρκεια
της κατασκευής συγκεντρωθούν στοιχεία αντοχών που επιτρέπουν την εκτίμηση του Συντελεστή
Μεταβλητότητας βασισμένη σε 60 τουλάχιστον αντοχές, επαναπροσδιορίζεται η fa, με βάση τη παραπάνω
σχέση. Ο Ανάδοχος μπορεί να υιοθετήσει διαφορετική τιμή από την τιμή fa που προκύπτει από την
παραπάνω σχέση, αρκεί η πιθανότητα αποδοχής από την εφαρμογή της νέας τιμής να μην είναι μικρότερη
από 82%.
Πρόσθετες Δοκιμές:
Επιπροσθέτως, για κάθε σύνθεση που εξετάζεται θα προσδιορίζεται:
Η τιμή CBR του νωπού μίγματος χωρίς βάρη επιφόρτισης, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 10586 – βλέπε Βιβλιογραφία).
Ο χρόνος εργασιμότητας του μίγματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286-45).
Οι συνθέσεις που επιλέγονται τελικά επιτρέπεται να παρουσιάζουν απόκλιση από την κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών του προηγούμενου Πίνακα 1, εφόσον όμως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της
παραγράφου αυτής.
Μετά την επιλογή της σύνθεσης θα πρέπει να διερευνηθεί η ευαισθησία της αρχικής φέρουσας ικανότητάς
της στις διακυμάνσεις της υγρασίας. Αυτό γίνεται με τον προσδιορισμό της τιμής CBR νωπών
συμπυκνωμένων δοκιμίων των οποίων η υγρασία συμπύκνωσης διαφέρει από τη βέλτιστη κατά +/-0.5%.
Επίσης πρέπει να διερευνηθεί και η ευαισθησία της αντοχής σε εφελκυσμό στις διακυμάνσεις της υγρασίας
και της πυκνότητας με τον προσδιορισμό των αντοχών σε δοκίμια που παρασκευάστηκαν:
x

με υγρασία που διαφέρει από τη βέλτιστη κατά +/-0.5%

x

με την βέλτιστη υγρασία αλλά με πυκνότητες ίσες με το 95% και το 97% της μέγιστης
πυκνότητας που προσδιορίστηκε με την τροποποιημένη μέθοδο συμπυκνώσεως ή την μέθοδο
της δονητικής σφύρας.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, οι δοκιμές αυτές μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον κριθεί ότι
υπάρχει ικανοποιητική εμπειρία με τα ίδια τσιμέντα και αδρανή υλικά.

5.2 Μηχανικός εξοπλισμός
Για την εκτέλεση των εργασιών είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός:
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5.2.1 Κεντρική εγκατάσταση ανάμιξης
Η παρασκευή του μίγματος θα γίνεται σε κεντρική εγκατάσταση ανάμιξης συνεχούς ή ασυνεχούς τύπου, η
οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει ξεχωριστή δοσομετρία των αδρανών, του τσιμέντου, του νερού και των
προσθέτων.
Η ελάχιστη παραγωγική ικανότητα του συγκροτήματος ανάμιξης θα πρέπει να είναι 60 m3/h, συνιστάται
πάντως η χρήση εγκαταστάσεως μεγαλύτερης παραγωγικής ικανότητας. (Οι εγκαταστάσεις συνεχούς
ανάμιξης πλεονεκτούν από την άποψη αυτή).
Η εκκένωση του μίγματος στα αυτοκίνητα μεταφοράς θα πρέπει να γίνεται από ύψος όχι μεγαλύτερο των 2 m
και να μη διαρκεί περισσότερο από 5 min.
5.2.2 Εξοπλισμός διάστρωσης
Η διάστρωση θα γίνεται με μηχανήματα που εξασφαλίζουν υψηλή προσυμπύκνωση και δεν προκαλούν
απόμιξη στο μίγμα. Τα μηχανήματα διάστρωσης ασφαλτομιγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη
διάστρωση του κυλινδρούμενου σκυροδέματος αρκεί να έχουν αρκετή ισχύ και να τροποποιηθούν κατάλληλα
για να μπορούν να διαστρώσουν το απαιτούμενο πάχος. Τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την
επιτυγχανόμενη επιπεδότητα παρουσιάζουν τα μηχανήματα διάστρωσης, τα οποία συνδυάζουν εκτός από
τον δονητικό πήχη και δοκούς κοπανίσματος. Η ισχυρή επιφανειακή συμπύκνωση, που προσδίδουν τα
μηχανήματα αυτά, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν επιφανειακές ρηγματώσεις στη στρώση, οι οποίες
κλείνουν με τη συμπύκνωση με δονητικό ή ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα.
Κοινοί μηχανικοί ισοπεδωτήρες (graders) μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας.
5.2.3 Εξοπλισμός συμπύκνωσης
Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο, από ένα λείο βαρύ δονητικό οδοστρωτήρα με στατικό
φορτίο στη γενέτειρα όχι μικρότερο των 30 kp/cm και από ένα βαρύ οδοστρωτήρα με ελαστικά επίσωτρα, του
οποίου το φορτίο ανά τροχό δε θα είναι μικρότερο των 3 τόννων και του οποίου η πίεση των ελαστικών δε θα
είναι μικρότερη των 0,8 ΜΡα (8kp/cm2).

5.3 Δοκιμαστικό τμήμα
Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των κυρίων εργασιών θα κατασκευαστεί ένα δοκιμαστικό
τμήμα εκτάσεως τουλάχιστον 400 m2 με τα υλικά, τη σύνθεση, τα μηχανήματα και το εργατικό προσωπικό
που θα χρησιμοποιηθεί για το κύριο έργο. Σκοπός της κατασκευής του τμήματος αυτού είναι να αποδειχθεί η
καταλληλότητα των μεθόδων, των μηχανημάτων και της σύνθεσης των υλικών. Το δοκιμαστικό τμήμα θα
περιλαμβάνει ένα εγκάρσιο και ένα κατά μήκος αρμό εφ’ όσον προβλέπεται η κατασκευή κατά μήκος αρμών.
Η θέση του δοκιμαστικού τμήματος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και μπορεί να ενσωματωθεί στο
κύριο έργο του Αναδόχου εφόσον οι έλεγχοι ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παρούσας.
Στο δοκιμαστικό τμήμα θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας και
επιπροσθέτως:
1.

Δέκα τουλάχιστον μετρήσεις πυκνότητας με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του
έργου σε τυχαίες θέσεις. Οι μετρήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν όλο το πάχος της στρώσης καθώς και
το κάτω, μέσο και άνω τρίτο του πάχους της στρώσης.
Η μέση τιμή της πυκνότητας του μέσου τρίτου και του κάτω τρίτου δεν πρέπει να είναι κατώτερες του
97% και 95% αντίστοιχα της εργαστηριακής πυκνότητας κατά την τροποποιημένη δοκιμή
συμπύκνωσης.
Οι μεμονωμένες τιμές των πυκνοτήτων μπορεί να είναι κατώτερες των ορίων αυτών κατά 2 το πολύ
εκατοστιαίες μονάδες αρκεί να ικανοποιείται η απαίτηση για τους μέσους όρους.
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Γίνεται βαθμονόμηση των μετρητών πυκνότητας με πυρηνικές μεθόδους σύμφωνα με τα Πρότυπα
ASTM D2922-04 και ASTM D3017-04. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοια όργανα ο
αριθμός των μετρήσεων πυκνότητας θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί.
Αν δεν μπορεί να γίνει χρήση τέτοιου οργάνου, τότε θα χρησιμοποιηθεί μία από τις καθιερωμένες
μεθόδους εντός 2 ωρών από το πέρας της συμπύκνωσης ή θα γίνει με αποκοπή δειγμάτων
(πυρήνων) και μέτρηση της πυκνότητας στο εργαστήριο.
Η Υπηρεσία, ανάλογα με τον εξοπλισμό για τον έλεγχο της συμπύκνωσης που διατίθεται, θα μπορεί
να μεταβάλλει τη διαδικασία ελέγχου έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος και πιο αξιόπιστος
έλεγχος.
2.

Καθορισμός του απαιτούμενου πάχους ασυμπύκνωτης στρώσης ή του πάχους της στρώσης μετά την
έξοδό της από το μηχάνημα διάστρωσης, έτσι ώστε μετά την συμπύκνωση το τελικό πάχος της
στρώσης να είναι το απαιτούμενο από τη μελέτη. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με εκτέλεση ικανού
αριθμού μετρήσεων του πάχους της ασυμπύκνωτης στρώσης (με κατάλληλο μεταλλικό στέλεχος
εφοδιασμένο με μετρητική κλίμακα) και σύγκρισή του με το τελικό πάχος.

3.

Προσδιορισμός των απαιτούμενων διελεύσεων των συμπυκνωτικών μέσων για την επίτευξη της
απαιτούμενης πυκνότητας μέσα στα χρονικά όρια που ορίστηκαν.

4.

Παρασκευή τριών τουλάχιστον ομάδων 6 δοκιμίων από διαφορετικά, κατά προτίμηση, οχήματα
μεταφοράς του μίγματος, που θα δοκιμασθούν σε εφελκυσμό από διάρρηξη σε ηλικία 7 ημερών. Η
αντοχή τους πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο αντοχής σε διάρρηξη της παραγράφου 4.2 της
παρούσας για αντοχή 7 ημερών. Η απαιτούμενη χαρακτηριστική αντοχή σε ηλικία 7 ημερών εκτιμάται
από την απαιτούμενη χαρακτηριστική αντοχή 28 ημερών (3.3 ή 2.8 MPa) με την εφαρμογή του λόγου
αντοχής 7 προς 28 ημερών που προσδιορίστηκε στην μελέτη σύνθεσης. Θα υπολογισθεί επίσης και η
τυπική απόκλιση των αντοχών, με σκοπό την παροχή μιας εκτίμησης της διασποράς των
αποτελεσμάτων (συντελεστής μεταβλητότητας) .

Στο δοκιμαστικό τμήμα θα επαληθεύεται επίσης η ικανότητα των μηχανημάτων διάστρωσης και
συμπύκνωσης και θα ελέγχεται ο χρόνος διάστρωσης και συμπύκνωσης, η επιπεδότητα της τελικής
επιφάνειας και το πάχος της στρώσης. Επίσης θα επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
κοπής/ διαμόρφωσης αρμών καθώς και συντήρησης και προστασίας της στρώσης.
Αν τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού τμήματος δεν είναι ικανοποιητικά, θα αποξηλώνεται και θα
κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις της παρούσας. Εάν κατά τις δοκιμές είχε επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα και άλλων συνθέσεων,
μπορεί να αντικαθίσταται η χρησιμοποιηθείσα στο δοκιμαστικό τμήμα που αστόχησε, με μία απ' αυτές, μετά
από έγκριση της Υπηρεσίας.

5.4 Εκτέλεση των εργασιών
5.4.1 Παρασκευή του μίγματος
Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία μέθοδος συγκέντρωσης ή μεταφοράς των αδρανών στους τόπους
συσσώρευσης της κεντρικής εγκατάστασης, που θα είναι πιθανό να προκαλέσει διαχωρισμό ή ανάμιξη
υλικών διαφορετικών μεγεθών. Θα πρέπει να εμποδίζεται η ανάμιξη των αδρανών με τα εδαφικά υλικά και
να εξασφαλίζεται η στράγγιση της επιφάνειας απόθεσης.
Πριν από την έναρξη της παρασκευής του μίγματος, θα πρέπει να είναι συσσωρευμένη ποσότητα αδρανών
τουλάχιστον ίση με το 50% της προβλεπόμενης ποσότητας για το σύνολο του μίγματος. Το τσιμέντο θα
αποθηκεύεται σε σιλό. Η ελάχιστη ικανότητα αποθήκευσης θα αντιστοιχεί στην κατανάλωση 1 ημέρας με
κανονική απόδοση.
Το πρόσθετα θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Ειδικά οι σάκοι προϊόντων σε
σκόνη θα αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο χωρίς να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο. Το ίδιο ισχύει και για
την περίπτωση αποθήκευσης του τσιμέντου σε σάκους.
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Τα πρόσθετα βρίσκονται σε υγρή μορφή θα αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία, προστατευμένα από την
ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.
5.4.2 Μεταφορά και διάστρωση του μίγματος
Η μεταφορά του σκυροδέματος γίνεται με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα. Το σκυρόδεμα κατά τη μεταφορά
πρέπει να προφυλάσσεται από εξάτμιση ή από διαβροχή λόγω βροχής.
Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνεται επί τελειωμένης επιφάνειας στρώσης έδρασης ή υπόβασης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 ή της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-04-00.
Το μίγμα διαστρώνεται σε όλο το πλάτος της οδού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διαστρώνεται το
μέγιστο δυνατό πλάτος, εντός του ορίου εργασιμότητας του υλικού της στρώσεως που διαστρώθηκε αρχικά.
Αν δεν χρησιμοποιούνται επιβραδυντές, δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση σε παράλληλες λωρίδες όταν η
μεταξύ των χρονικών στιγμών διάστρωσης γειτονικών θέσεων διαφορά είναι μεγαλύτερη από μία (1) ώρα για
θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν υπερβαίνει τους 25oC και 30 min για θερμοκρασία μεγαλύτερη από
25 oC.
Κατά την εργασία της διάστρωσης του μίγματος, θα πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία και να
επαναπροσδιορίζεται, εφ’ όσον απαιτείται, η ποσότητα του επιβραδυντικού προσθέτου.
5.4.3 Συμπύκνωση
Πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι τα συνήθη πάχη των στρώσεων είναι ίσα ή μεγαλύτερα από
200 mm γεγονός, που σε συνδυασμό με την σημαντική εξάρτηση της αντοχής από την επιτυγχανόμενη
συμπύκνωση (για 1% απώλεια στη συμπύκνωση η αντοχή ελαττώνεται περίπου κατά 10%) δημιουργεί
αυξημένες απαιτήσεις για σωστή εκτέλεση της συμπύκνωσης (σωστή επιλογή συμπυκνωτικών μέσων και
ορθή μεθοδολογία).
Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης (για την επίτευξη ικανοποιητικής επιπεδότητας) προσυμπύκνωσης
προηγούνται ορισμένες διελεύσεις οδοστρωτήρα (με λείους μεταλλικούς κυλίνδρους) χωρίς δόνηση. Εάν
χρησιμοποιείται μηχάνημα διάστρωσης που διαθέτει εκτός από δονητικό πήχη και δοκούς κοπανίσματος και
εφόσον αποδειχθεί ότι η προσυμπύκνωση του σκυροδέματος που γίνεται από το μηχάνημα διάστρωσης
είναι επαρκής, είναι δυνατόν να παραληφθεί η παραπάνω προσυμπύκνωση με στατικό οδοστρωτήρα.
Ακολουθεί η κανονική συμπύκνωση με δόνηση. Επισημαίνεται ότι για πάχη μεγαλύτερα ή ίσα με 200 mm
πρέπει οι πρώτες διελεύσεις του δονητικού οδοστρωτήρα με δόνηση να γίνονται με μικρή σχετικά συχνότητα
και μεγάλο εύρος ταλάντωσης, για να συμπυκνώνονται τα κατώτερα σημεία της στρώσης και μετά να
ακολουθούν διελεύσεις με υψηλή συχνότητα και μικρό εύρος ταλάντωσης, για να συμπυκνωθούν τα ανώτερα
σημεία της στρώσης.
Ακολουθεί η συμπύκνωση με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα για να γίνει η μόρφωση της επιφάνειας με την
απαιτούμενη ομαλότητα και τραχύτητα. Οι ελαστικοφόροι οδοστρωτήρες με την «ζυμωτική» τους δράση
κλείνουν επίσης επιφανειακές ρωγμές που είναι δυνατόν να έχουν δημιουργηθεί από τους δονητικούς
οδοστρωτήρες με μεταλλικούς λείους κυλίνδρους. Εάν ο ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας αφήνει ίχνη στην
επιφάνεια, αυτά κλείνουν με μία ή δύο διελεύσεις στατικού οδοστρωτήρα με λείους κυλίνδρους.
Σε κάθε θέση, η συμπύκνωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως εντός του χρόνου εργασιμότητας του
μίγματος. Αν δεν χρησιμοποιούνται επιβραδυντές, θα πρέπει σε κάθε θέση το χρονικό διάστημα από την
έναρξη της διάστρωσης έως το τέλος της εργασίας συμπύκνωσης, να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες.
Πάντοτε (κυρίως σε ζεστό και ξηρό καιρό), η επιφάνεια της στρώσης θα πρέπει να διατηρείται υγρή, με
ψεκασμό με νερό σε λεπτά σταγονίδια, χωρίς να παραμένει επί αυτής συγκεντρωμένη ποσότητα νερού.
Για την επίτευξη ικανοποιητικής συμπύκνωσης στα άκρα της διατομής, συνιστάται η συμπύκνωση του
σκυροδέματος να συνδυάζεται με τη μόρφωση και τη συμπύκνωση των ερεισμάτων. Αρχικά ο
οδοστρωτήρας θα διέρχεται χωρίς δόνηση κατά το 1/3 του πλάτους του πάνω από το έρεισμα και κατά τα
2/3 πάνω από το σκυρόδεμα, ενώ στη συνέχεια θα διέρχεται χωρίς δόνηση μόνο πάνω από το σκυρόδεμα.
Στη συνέχεια η εργασία της συμπύκνωσης θα συνεχίζεται κανονικά.
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Εφόσον η διαμόρφωση και η συμπύκνωση των ερεισμάτων δεν μπορεί να γίνει παράλληλα με τη
συμπύκνωση του σκυροδέματος και εφόσον η ικανοποιητική συμπύκνωση των άκρων του σκυροδέματος
δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλες μεθόδους (π.χ. με προσωρινούς πλευρικούς τύπους), τότε θα πρέπει
το πλάτος της στρώσης του σκυροδέματος να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20 cm σε κάθε άκρο.
Η συμπύκνωση της στρώσης στις περιοχές των εγκάρσιων και διαμήκων αρμών εργασίας (βλέπε
παράγραφο 5.4.5 της παρούσας), θα πρέπει να γίνεται επιμελώς ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της
Προδιαγραφής αυτής.
5.4.4 Διαμόρφωση της επιφάνειας
Κατά τη διάστρωση του μίγματος, θα πρέπει η στάθμη της άνω επιφάνειας της στρώσης να βρίσκεται
υψηλότερα από το θεωρητικό υψόμετρο της επιφάνειας, έτσι ώστε κατά τη συμπύκνωση να προκύπτει η
επιθυμητή στάθμη. Η διαμόρφωση της επιφάνειας μπορεί να γίνεται με μηχανικό διαμορφωτήρα ή άλλα
κατάλληλα μηχανήματα εφόσον όμως έχει προηγηθεί συμπύκνωση της στρώσης μέχρι το 95% της
απαιτούμενης.
Μετά το πέρας της διαμόρφωσης θα συνεχίζεται η συμπύκνωση αρχικά με δονητικό οδοστρωτήρα με
δόνηση και στη συνέχεια με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη πυκνότητα. Σε
ζεστό και ξηρό καιρό, μετά τη διαμόρφωση η επιφάνεια θα ψεκάζεται με νερό υπό μορφή λεπτών
σταγονιδίων σε μικρή ποσότητα και πίεση.
Το υλικό που προκύπτει ως πλεονάζον κατά τη διαμόρφωση, θα πρέπει να απομακρύνεται από την
επιφάνεια της στρώσης και να απορρίπτεται σε χώρο προβλεπόμενο στα συμβατικά τεύχη και εγκρινόμενο
από την Υπηρεσία. Κατά τις διαδικασίες αυτές δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο το πλεονάζον υλικό να
συμπληρώνει κενά στην επιφάνεια του σκυροδέματος διότι δεν επιτυγχάνεται συγκόλληση παλαιού και νέου
υλικού με αποτέλεσμα την εντός ολίγων ημερών αποκόλληση της υπερκείμενης στρώσης.
5.4.5 Κατασκευή αρμών
Εγκάρσιοι αρμοί (διακοπής εργασίας).
Θα κατασκευάζονται εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας στο τέλος κάθε μέρας, ή όταν η κατατασκευή
διακόπτεται για διάστημα μεγαλύτερο από το χρόνο εργασιμότητας του μίγματος. Αν δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί επιβραδυντές, θα πρέπει να κατασκευάζεται ένας εγκάρσιος αρμός κάθε φορά που η
διακοπή υπερβαίνει το διάστημα των 2 ωρών για ψυχρό καιρό (Θ<=25oC) και το διάστημα 1 ώρας για θερμό
καιρό (Θ>25οC).
Οι αρμοί θα κατασκευάζονται με επίπεδες και κατακόρυφες παρειές, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος θραύσης
ή και ανύψωσης στα σημεία αυτά.
Για να διευκολυνθεί η μόρφωση των αρμών διακοπής εργασίας αλλά και η ομαλή διέλευση των
μηχανημάτων συμπύκνωσης, συνιστάται η ακόλουθη μέθοδος:
Στη θέση του αρμού τοποθετείται και στερεώνεται κάθετα προς τον άξονα της οδού τύπος, με πλάτος ίσο
τουλάχιστον με το πάχος της στρώσης. Η επιφάνεια του τύπου προς την πλευρά του οδοστρώματος που
πρόκειται να διαστρωθεί πρέπει να είναι επίπεδη, λεία και κατακόρυφη. Στην πλευρά που βρίσκεται εκτός
της περιοχής που πρόκειται να διαστρωθεί (θα διαστρωθεί την επόμενη ημέρα), δημιουργείται κεκλιμένο
επίπεδο (ράμπα) με αμμοχάλικο ή άλλο υλικό, για την ομαλή διέλευση των μηχανημάτων. Για τη
διευκόλυνση της απομάκρυνσης του υλικού της ράμπας, συνιστάται η τοποθέτηση πλαστικού φύλλου ή
άλλου κατάλληλου υλικού στην επιφάνεια της υποκείμενης στρώσης.
Πριν από τη συνέχιση της διάστρωσης του σκυροδέματος, αφαιρείται το υλικό της προσωρινής ράμπας
καθώς και ο τύπος.
Ο Ανάδοχος μπορεί μετά από έγκριση της Υπηρεσίας να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους διαμόρφωσης
αρμών αρκεί να πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς την επιπεδότητα και το κατακόρυφο των επιφανειών .
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Διαμήκεις αρμοί (διακοπής εργασίας)
Η δημιουργία διαμήκων αρμών πρέπει γενικά να αποφεύγεται και θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα για την αποφυγή των.
Όταν η κατασκευή γίνεται σε παράλληλες λωρίδες, θα πρέπει ζώνη πλάτους 50 cm της αρχικώς
διαστρωθείσας λωρίδας να συμπυκνώνεται κατά την εργασία συμπύκνωσης της γειτονικής λωρίδας, έτσι
ώστε να μη δημιουργείται διαμήκης αρμός. Ο περιορισμός για τον χρόνο εργασιμότητας πρέπει να τηρείται
υποχρεωτικά.
Κοπή αρμών συστολής
Εγκάρσιοι αρμοί συστολής θα διαμορφώνονται με αρμοκόπτη κάθε 5 m και σε βάθος 5-7 cm, κάθετα προς
τον άξονα της οδού ή με κλίση 1:6, έτσι ώστε ο αριστερός τροχός του οχήματος να διέρχεται από το σημείο
του αρμού πριν από το δεξιό. Η κοπή του αρμού θα πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 18-24
ωρών από την κατασκευή της στρώσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ταχύτητα σκλήρυνσης του
σκυροδέματος. Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει να διαμορφωθούν οι αρμοί σε μικρότερο του
προαναφερόμενου χρονικό διάστημα και ανά μικρότερες ή μεγαλύτερες αποστάσεις, εφόσον από τις καιρικές
συνθήκες ή από την εμπειρία από τα πρώτα τμήματα ή από άλλες κατασκευές κριθεί αναγκαίο.
Ο αρμοί μπορεί επίσης να διαμορφωθούν όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμα νωπό με κατάλληλα μηχανήματα,
όπως με δονητικές πλάκες ή με μικρούς οδοστρωτήρες εφοδιασμένους με λεπίδα μόρφωσης εγκοπής ή με
ειδικά μηχανήματα μορφώσεως αρμών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλήρωση του αρμού με
γαλάκτωμα, ώστε να αποφεύγεται η επανασυγκόλληση των επιφανειών του, μετά το πέρας της εργασίας
συμπύκνωσης.
Είναι δυνατόν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας σε περίπτωση δευτερευουσών οδών να μην γίνει
διαμόρφωση ή κοπή αρμών, εφόσον κριθεί ότι η άτακτη ρηγμάτωση που θα δημιουργηθεί μπορεί να γίνει
ανεκτή.
5.4.6 Συντήρηση και προστασία
Όταν τελειώσει η εργασία συμπύκνωσης του σκυροδέματος, θα εφαρμόζεται ένας ψεκασμός με υλικά
συντήρησης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν υλικά συντήρησης με πολυμερή συστατικά. Η ελάχιστη
ποσότητα του προϊόντος ψεκασμού, θα είναι 400 gr/m2.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασφαλτικά γαλακτώματα με pΗ όχι μικρότερο του 5, με ελάχιστη δόση
ασφαλτικού κατάλοιπου 600 gr/m2. Οι προαναφερόμενες δόσεις μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Μετά την κοπή των αρμών και εφ’ όσον η συντήρηση δεν γίνει με ασφαλτικό γαλάκτωμα αλλά με υλικά
συντήρησης σκυροδέματος, οι δημιουργούμενες παρειές θα ψεκάζονται με υλικό συντήρησης για την
προστασία τους από εξάτμιση.
Εφόσον η επιφάνεια της στρώσης του κυλινδρούμενου σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί ως στρώση
κυκλοφορίας, μετά την εφαρμογή του γαλακτώματος, γίνεται διάστρωση της επιφάνειας με αδρανή υλικά
(ψηφίδα) διαστάσεων 2 έως 6 mm, σε ποσότητα μεταξύ 4 και 6 L/m2 και στη συνέχεια να ακολουθεί
κυλίνδρωσή τους.
Οι εργασίες ψεκασμού, διάστρωσης και κυλίνδρωσης των αδρανών, θα γίνονται πριν από την πάροδο 12
ωρών από το πέρας της εργασίας συμπύκνωσης της στρώσης. Στο διάστημα που μεσολαβεί η επιφάνεια θα
διατηρείται υγρή με ψεκασμούς με νερό σε μορφή λεπτών σταγονιδίων. Σε καιρό ζεστό και ξηρό η Υπηρεσία
μπορεί να μειώσει το χρονικό όριο των 12 ωρών.
Η τελειωμένη επιφάνεια δε θα δίνεται στην κυκλοφορία πριν από τη φυσική διάσπαση του γαλακτώματος
συντήρησης.
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Η διάστρωση ασφαλτικής στρώσης επί της επιφάνειας του κυλινδρούμενου σκυροδέματος, εφ’ όσον στην
μελέτη προβλέπεται, εκτελείται μετά την πάροδο 7 ημερών ενώ συνιστάται αύξηση του χρονικού αυτού ορίου
σε 1 έως 2 μήνες ειδικά όταν οι επικρατούσες θερμοκρασίες είναι χαμηλές.
5.4.7 Ανοχές τελειωμένης επιφάνειας
Η ομαλότητα και η στάθμη της άνω επιφάνειας κάθε τμήματος συμπυκνωμένου σκυροδέματος θα ελέγχεται
εντός 24 ωρών από το τέλος της κατασκευής του.
Οι ανωμαλίες της επιφανείας της τελειωμένης στρώσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 15 mm
μετρούμενες με 4-μετρο πήχη. Η μέτρηση γίνεται κατά κανόνα στο μέσον κάθε λωρίδας κυκλοφορίας.
Η τελική στάθμη της επιφανείας της στρώσης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 15 mm από αυτή
που καθορίζεται στην μελέτη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανωμαλίες οφειλόμενες αποκλειστικά στην ύπαρξη υψηλών σημείων,
μπορεί να γίνει επιδιόρθωση αυτών με απόξεση με κατάλληλους αδαμαντοφόρους δίσκους.
Η διόρθωση των σημείων που βρίσκονται σε στάθμη χαμηλότερη της θεωρητικής και εκτός της ανοχής των 15 mm, θα γίνεται με αφαίρεση του υλικού όλου του πάχους της στρώσης στο πλάτος της κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας (που εμπεριέχει την αστοχία) και σε μήκος που θα εκτείνεται 1,0 m εκατέρωθεν της περιοχής
αστοχίας το οποίο όμως συνολικά δε θα είναι μικρότερο από 4,0 m. Η περιοχή θα αποκόπτεται με
αδαμαντοφόρους δίσκους, το υλικό της θα αφαιρείται, η στρώση θα επανακατασκευάζεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας και μετά από το πέρας της επανακατασκευής θα διαμορφώνονται αρμοί σύμφωνα
με την παράγραφο 5.4.5 της παρούσας. Η διόρθωση χαμηλών περιοχών με συμπλήρωση σκυροδέματος
απαγορεύεται.
Οι αποκλίσεις σε σχέση με την οριζοντιογραφία της μελέτης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 5 cm.
5.4.8 Περιορισμοί καιρικών συνθηκών
Απαγορεύεται η διάστρωση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 5°C. Η διάστρωση
μπορεί να αρχίσει εφόσον η θερμοκρασία είναι 5°C αλλά βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Επίσης δεν θα γίνεται
διάστρωση μίγματος αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την στιγμή της εκφόρτωσης από το
ανατρεπόμενο αυτοκίνητο υπερβαίνει τους 30 °C.
H στρώση πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα, όταν αναμένεται παγετός για το διάστημα των 7 πρώτων
ημερών μετά τη διάστρωση του υλικού.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι

6.1 Έλεγχοι ποιότητας υλικών
Θα διεξάγονται έλεγχοι της ποιότητας των ενσωματούμενων υλικών της στρώσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 της παρούσας.
Ειδικά για τα αδρανή υλικά, πριν από την έναρξη των εργασιών παρασκευής του μίγματος, ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πηγή λήψης τους και να υποβάλει πλήρη σειρά
εργαστηριακών ελέγχων για τα εν λόγω υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 της
παρούσας
Με ευθύνη του Αναδόχου, θα λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, τα οποία θα ελέγχονται από
πιστοποιημένο εργαστήριο και θα χρησιμοποιούνται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Καθ΄ όλη τη
διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που
ενσωματώνονται στο έργο. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωμα
δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή απόρριψη των υλικών.
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6.2 Έλεγχοι παρασκευής μίγματος
Η παραγωγή σκυροδέματος θα ελέγχεται με τη διεξαγωγή κάθε ημέρα ή κάθε 800m2 των ακόλουθων
ελέγχων, κατά ελάχιστο:
x 5 μετρήσεις υγρασίας μίγματος
x 2 μετρήσεις κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών.
x 1 έλεγχος κατανάλωσης τσιμέντου
x 6 δοκιμές σε διάρρηξη, σε ισάριθμα δοκίμια που παρασκευάζονται από δείγματα που
λαμβάνονται κατά τυχαίο τρόπο από το σκυρόδεμα που έχει εναποτεθεί στο δρόμο
Ένα ή το πολύ δύο δοκίμια παρασκευάζονται από το περιεχόμενο κάθε αυτοκινήτου μεταφοράς. Τα δοκίμια
συμπυκνώνονται σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο συμπυκνώσεως του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 132862 ή σύμφωνα με τη μέθοδο της δονητικής σφύρας του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13286-51.
Ο έλεγχος σε διάρρηξη των δοκιμίων, θα γίνεται μετά από συντήρηση 28 ημερών σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12390-1.
Ο μέσος όρος X 6 των αντοχών σε διάρρηξη των 6 δοκιμίων (x1,x2,…x6), θα πρέπει να ικανοποιεί το
κριτήριο συμμόρφωσης:

X 6 t fck + 1,37s [MPα]
με s, η τυπική απόκλιση των αντοχών της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη σχέση:
i 6

¦
s

xi  x 6

2

i 1

5

fck = 3.3 MPa ή 2.8MPa (βλ παρ.3.1)
Eπισημαίνεται ότι για την παρασκευή των δοκιμίων θα χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος συμπυκνώσεως που
χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη συνθέσεως.

6.3 Έλεγχοι κατά την κατασκευή
Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνονται έλεγχοι ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί λόγω καιρικών
συνθηκών, οι χρονικοί περιορισμοί μεταξύ διαδοχικών εργασιών καθώς και οι απαιτήσεις κατασκευής
αρμών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας. Επιπροσθέτως, θα διεξάγονται οι
ακόλουθοι έλεγχοι:
6.3.1 Έλεγχος εργασιών συμπύκνωσης
Ο έλεγχος των εργασιών συμπύκνωσης θα γίνεται με έλεγχο αν τα συμπυκνωτικά μηχανήματα εξετέλεσαν
τον απαραίτητο αριθμό διελεύσεων για την επίτευξη της πυκνότητας μέσα στο απαιτούμενο χρονικό
διάστημα που έχει προδιαγραφεί, ο οποίος έχει προσδιοριστεί στο δοκιμαστικό τμήμα. Είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν επίσης, αυτογραφικά όργανα συνεχούς μέτρησης εγκατεστημένα επί των μηχανημάτων
συμπύκνωσης, ώστε να ελέγχεται η ταχύτητα, η συχνότητα της δόνησης, ο χρόνος εργασίας και η
διανυθείσα απόσταση του μηχανήματος.
6.3.2 Έλεγχος πυκνότητας
Σε κάθε ελεγχόμενο τμήμα διενεργούνται πέντε (5) έλεγχοι πυκνότητας.
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Ως ελεγχόμενο τμήμα ορίζεται το τμήμα με την μικρότερη επιφάνεια από τα ακόλουθα:
-

το τμήμα που κατασκευάζεται κάθε ημέρα

-

το τμήμα που έχει επιφάνεια 2500 m2 , εφ’ όσον χρησιμοποιείται η μέθοδος της άμμου (Προδιαγραφή
Ε106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ – βλέπε Βιβλιογραφία) ή η πυκνότητα προσδιορίζεται με πυρηνοληψία.

-

το τμήμα που έχει επιφάνεια 500 m2, εφ΄ όσον χρησιμοποιούνται πυρηνικές συσκευές

Για τον έλεγχο συμπύκνωσης με πυρηνοληψία, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η ξηρή πυκνότητα του
σκληρυμένου σκυροδέματος για διάφορες ηλικίες στη μελέτη συνθέσεως, σε δοκίμια που έχουν
συμπυκνωθεί με βαθμό συμπύκνωσης 100%, με τη μέθοδο συμπύκνωσης που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη
σύνθεσης (τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης ή με μέθοδο δονητικής σφύρας).
Η μέση τιμή των ελέγχων αυτών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 98% και καμία μεμονωμένη τιμή στην
πεντάδα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 95% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας. Αν
χρησιμοποιούνται πυρηνικές μέθοδοι ή ο έλεγχος γίνεται με πυρηνοληψία το κριτήριο συμμόρφωσης
παραμένει το ίδιο.
6.3.3 Έλεγχος υγρασίας
Θα γίνονται μετρήσεις υγρασίας σε τυχαία σημεία επί τόπου του έργου σε αντιστοιχία με τις ήδη
πραγματοποιηθείσες κατά τον έλεγχο παρασκευής του μίγματος.
Αν οι αποκλίσεις είναι πολύ συχνές και μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες, κατά την κρίση της
Υπηρεσίας θα διακόπτεται η διάστρωση και θα ενισχύεται ο έλεγχος την επόμενη ημέρα.
6.3.4 Έλεγχος πάχους στρώσης
Κάθε 10 m περίπου διάστρωσης θα πρέπει να γίνεται επί του ασυμπύκνωτου υλικού, έλεγχος του μέσου
πάχους με οδηγό ένα μεταλλικό στέλεχος με μετρητική κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση πάχους που
θα υποστεί το υλικό κατά την συμπύκνωση (συντελεστής επιπλήσματος που έχει προσδιοριστεί στο
δοκιμαστικό τμήμα).
Το πάχος της στρώσης του σκυροδέματος θα ελέγχεται επίσης και με πυρηνοληψία σε θέσεις που θα
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. Το πάχος δεν πρέπει σε κανένα σημείο να είναι μικρότερο από το
απαιτούμενο περισσότερο από 1,5 cm. Οι οπές της πυρηνοληψίας πρέπει να σφραγίζονται με σκυρόδεμα
της αυτής ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στρώσης. Οι πυρήνες θα
χρησιμοποιούνται και για έλεγχο της συμπύκνωσης.
6.3.5 Γεωμετρικός έλεγχος τελειωμένης επιφάνειας
Θα ελέγχεται η στάθμη, η ομαλότητα και η οριζόντια γεωμετρία της τελειωμένης επιφάνειας της στρώσης
σκυροδέματος, ώστε να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 5.4.7 της παρούσας.
6.3.6 Έλεγχος συντήρησης και προστασίας στρώσης
Θα ελέγχεται ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος παραμένει συνεχώς υγρή πριν από τη διάστρωση του
υλικού συντήρησης και προστασίας.
Θα γίνεται κατ’ ελάχιστον ένας ημερήσιος έλεγχος της ποσότητας του υλικού συντήρησης και προστασίας, ή
του ασφαλτικού γαλακτώματος συντήρησης, κατά την διάρκεια της επάλειψης της επιφάνειας του
σκυροδέματος, με συλλογή και μέτρηση της ποσότητας που διασκορπίστηκε σε επιφάνεια γνωστού
εμβαδού.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των στρώσεων κυλινδρούμενου σκυροδέματος γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρους
κατασκευής, με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή και αναλυτική ογκομέτρηση εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή στρώσης
οδοστρώματος από σκυρόδεμα το οποίο συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού, μέσων και αναλωσίμων
x Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση παρασκευής του μίγματος όλων των απαιτούμενων
υλικών (τσιμέντου, αδρανών, νερού, επιβραδυντικού ή και αερακτικού), καθώς και η μεταφορά
του παραγόμενου μίγματος στη θέση ενσωμάτωσης στο έργο.
x Η προετοιμασία της επιφάνειας στην οποία εδράζεται η στρώση.
x Η πλήρης κατασκευή της στρώσης από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένων της
μόρφωσης των αρμών, της διαβροχής, της συντήρησης και προστασίας της στρώσης και της
διάστρωσης και κυλίνδρωσης με αδρανή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
x Η εκπόνηση της μελέτης σύνθεσης του μίγματος, η σύνταξη της έκθεσης μεθοδολογίας
εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και η κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
x Η εκτέλεση όλων των δοκιμών (εργαστηριακών και επιτόπιων) που προβλέπονται στην
παρούσα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δοκιμίων και πυρήνων και αποκατάστασης των
προκυπτουσών οπών.
x Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών και η επανακατασκευή ή οι διορθωτικές εργασίες
της στρώσης, σε περίπτωση που, είτε τα υλικά κριθούν ακατάλληλα, ή τα αποτελέσματα των
ελέγχων που προβλέπονται στην παρούσα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά.
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Παράρτημα Α
(Γραφική απεικόνιση κριτηρίου συμμόρφωσης για την αντοχή)
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Ποσοστό υποαντοχής

Σχήμα 1- Γραφική απεικόνιση του Κριτηρίου Συμμόρφωσης X 6 t fck +1.37 s.
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Βιβλιογραφία

 ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 106-86/2 - Μέθοδος προσδιορισμού της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της
άμμου και τη βοήθεια κώνου.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/5 - Μέθοδος προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/6 - Μέθοδος προσδιορισμού του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας.
 ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/11
δοκιμή
συμπύκνωσης


- Μέθοδος προσδιορισμού βέλτιστης υγρασίας κατά την τροποποιημένη

ΥΠΕΧΩΔΕ, Ε 105-86/12 Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, (ΦΕΚ 955/31.12.86).
προσδιορισμού χωρίς βάρη επιφόρτισης

Μέθοδος

 Κ.Τ.Σ. - Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
 ΠΔ 244/29-2-80 - «Περί Κανονισμού Τσιμέντου για Έργα από Σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 69Α/28-4-1980).
 BS 1377-3 - Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3. Chemical and electrochemical tests. Method 5: Determination of the sulphate content of soil and ground water -- Μέθοδοι
δοκιμών εδάφους και την κατασκευή τεχνικών έργων. Μέρος 3. Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.
Μέθοδος 5: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του εδάφους και του υπογείου ύδατος σε θείο.
 ASTM D2922-04 - Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth) -- Πρότυπη επιτόπου δοκιμή συμπύκνωσης εδαφικών υλικών και μιγμάτων
εδάφους - αδρανών με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 ASTM D3017-04 - Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth). -- Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νερό του
εδαφικού υλικού και του βράχου με πυρηνικές μεθόδους (μικρού βάθους).
 ΕΛΟΤ EN 933-2
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων
αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος
διατομών κοσκίνων.
 ΕΛΟΤ EN 12390-2
Testing hardened concrete – Part 2 : Making and curing specimens for
strength test -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος. Μέρος 2 : Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για
δοκιμές αντοχής.
 ΕΛΟΤ EN 12390-3
Testing hardened concrete – Part 3 : Compressive strength -- Δοκιμές
σκληρυμένου σκυροδέματος. Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων.
 ΕΛΟΤ EN 12390-5
Testing hardened concrete – Part 5 Flexuaral strength of test specimens -Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος. Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-08-00 «Κατασκευή
στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-08-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-0800 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και
φυτικής γης

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την
κατασκευή ανώτερης στρώσης πάχους 8 cm μη σταθεροποιημένου ερείσματος οδού, από μίγμα αδρανών
υλικών, φυτικής γης και σπόρων (βλέπε παρακάτω Σχήματα 1A και 1Β).

- σε επίχωμα

- σε όρυγμα με
βαθειά τάφρο

.
Σχήματα 1Α και 1Β

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

5
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ΕΛΟΤ EN 933-1

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

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

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4. Ενσωματούμενα υλικά
4.1 Γενικά
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
(α)

Αδρανή υλικά

(β)

Σπόροι

(γ)

Φυτική γη ή κηπευτικό χώμα

(δ)

Νερό

4.2 Αποδεκτά υλικά
(α)

Αδρανή υλικά

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων Πινάκων 1,2,3,4 και 5:
Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

63 mm
40 mm
31,5 mm

100
85-99 (1)

100
85-99

(1)

20 mm
16 mm

55-85
55-85

10 mm
8 mm

35-65
35-65

4 mm

25-50

25-50

2 mm

19-40,5

19-44

1 mm

13,5-31

13,5-38

0,5 mm

8-24

8-32

0,063 mm

0-11

0-12

(1) Γίνεται αποδεκτό και το ποσοστό 100%

6
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Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης θα γίνεται μετά από πλύσιμο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
933-1. Η διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή, έτσι ώστε το σχετικό διάγραμμα να μην παρουσιάζει
απότομες διακυμάνσεις. Ο τύπος Ι χρησιμοποιείται για την κατασκευή της βάσης και/ ή της υπόβασης, ενώ ο
τύπος ΙΙ αποκλειστικά για την κατασκευή της υπόβασης.
Πίνακας 2 - Ελάχιστο διερχόμενο ποσοστό αδρανών υλικών
Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Κόσκινο 4mm

Κόσκινο 2mm

Κόσκινο 1mm

Π4 t Π2 + 6

Π2 t Π1 + 6

Π1 t 1,8 u Π0,063

Πίνακας 3 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις
Ονομαστικό
άνοιγμα
οπής κόσκινου
Κατά ΕΛΟΤ EN 933-2

Διερχόμενο ποσοστό κατά βάρος
Τύπος Ι

Τύπος ΙΙ

40 mm

r0%

r5%

31,5 mm

r5%

r5%

20 mm

r8%

r8%

16 mm

r8%

r8%

10 mm

r8%

r8%

8 mm

r8%

r8%

4 mm

r8%

r8%

0,5 mm

r5%

63 mm

r5%
r3%

0,063 mm

r3%

Πίνακας 4 - Απαιτήσεις διερχόμενου ποσοστού αδρανών υλικών από συγκεκριμένα κόσκινα
Τύπος μίγματος
Ι
ΙΙ

Διερχόμενο ποσοστό από συγκεκριμένα κόσκινα
10 d Π16 – Π8 d 25
10 d Π8 – Π4 d 25
10 d Π20 – Π10 d 25
10 d Π10 – Π4 d 25

Πίνακας 5 -Οριακές τιμές επιβλαβών συστατικών - απαιτήσεις φυσικών ιδιοτήτων αδρανών υλικών
Αργιλική μάζα και εύθρυπτοι κόκκοι
Υλικό λεπτότερο από 63 mm
Γαιάνθρακες και λιγνίτες
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2

10,0
1,0
1,0(2)
50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)

Από την απαίτηση αντοχής σε θρυμματισμό εξαιρούνται οι αερόψυκτες σκωρίες και οι σκωρίες υψικαμίνου.
Στην περίπτωση θραυστών αδρανών, εφόσον το λεπτότερο από 63mm υλικό αποτελείται από παιπάλη
κατεξοχήν ελεύθερη από άργιλο ή σχιστόλιθο, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί σε 1,5%

7
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(β) Σπόροι
Οι χρησιμοποιούμενοι σπόροι θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανάπτυξη χλοοτάπητα στις συνθήκες του
έργου και δεν πρέπει να είναι νωποί, ούτε να έχουν αλλοιωθεί.
Η προμήθεια των σπόρων θα γίνεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, χωριστά για κάθε τύπο σπόρου. Οι
συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικές ετικέτες που θα αναγράφουν τα ακόλουθα:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

το όνομα και τον τύπο του σπόρου που περιέχουν
τον αριθμό παρτίδας
το καθαρό βάρος
το ποσοστό καθαρότητας και οδηγίες για τη διαδικασία της βλάστησης
το μέγιστο ποσοστό των περιεχομένων αγριόχορτων (ζιζανίων)
την προέλευση των σπόρων
την περιεχόμενη αδρανή ύλη
την ονομασία και τη διεύθυνση του εμπορικού διανομέα
το ποσοστό ανάμιξης κάθε συστατικού.

(γ) Φυτική γη ή κηπευτικό χώμα
Χρησιμοποιείται εκείνο το προϊόν της επιφανειακής εκσκαφής του φυσικού εδάφους που είναι κατάλληλο για
ανάπτυξη χλοοτάπητα ή κατάλληλης ενδημικής βλάστησης (πόα).
Στην περίπτωση προμήθειας κηπευτικού χώματος, αυτό θα πρέπει να είναι εύφορο, ψαθυρό, απαλλαγμένο
από απορρίμματα, τμήματα ξύλων, ρίζες, ζιζάνια, λίθους διάστασης μεγαλύτερης από 25 mm ή άλλα
συστατικά που μπορεί να εμποδίζουν την ανάπτυξη βλάστησης. Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα
ακόλουθα:
x

Συστατικά, σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1:
– οργανική ύλη

3 έως 10%

– υλικό 0.063 / 4.00 mm 20 έως 70%
– υλικό 0.005 / 0.063 mm 10 έως 60%
– υλικό  0.005 mm

5 έως 30%

x Οξύτητα:
– pH

6 έως 8%

(δ) Νερό
Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από συστατικά βλαβερά προς τους σπόρους,
όπως έλαια, οξέα, αλκαλικά συστατικά ή άλατα κλπ.

5 Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
5.1 Προετοιμασία επιφάνειας
Πριν από την κατασκευή της ανώτερης στρώσης του ερείσματος με τα υλικά του παρόντος άρθρου, θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των υποκείμενων στρώσεων του ερείσματος καθώς και όλες οι
στρώσεις του οδοστρώματος (εξαιρείται η στρώση κυκλοφορίας η οποία θα κατασκευαστεί σε άλλη περίοδο

8
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μετά το πέρας του έργου). Στην περιοχή όπου πρόκειται να εφαρμοσθεί το μίγμα αδρανών-φυτικής γης,
πρέπει να αφαιρεθεί το τυχόν υπάρχον υλικό σε βάθος 8,0 cm.

5.2 Ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση
Ο όγκος του προς εφαρμογή μίγματος θα πρέπει να αποτελείται από ποσοστό 50±10% αδρανών και
50±10% φυτικής γης με προσθήκη ικανής ποσότητας νερού για την συμπύκνωση.
Το μίγμα που θα παραχθεί πρέπει να είναι ομοιογενές.
Η διάστρωση του μίγματος θα γίνεται ομοιόμορφα. Κατά τη διάστρωση θα διαμορφώνονται οι επιφάνειες
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στη μελέτη διατομές έτσι ώστε το τελικό (συμπυκνωμένο) πάχος να είναι
8,0 cm.
Σβώλοι και λίθοι με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm θα απομακρύνονται.
Πριν από τη συμπύκνωση, η επιφάνεια του μίγματος σπέρνεται με ποσότητα σπόρων 8,5 g/m2.
Η συμπύκνωση του υλικού θα γίνεται ομοιόμορφα, έτσι ώστε να μη σχηματίζονται εξογκώματα, αύλακες ή
διατμήσεις στην τελική επιφάνεια. Μετά τη συμπύκνωση, θα ακολουθεί δεύτερη σπορά με επιπλέον
ποσότητα σπόρων 8,5 g/m2.

6 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
(α) Έλεγχος της ποιότητας των αδρανών για την παραγωγή του μίγματος αδρανών - φυτικής γης, με
λήψη δειγμάτων σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 6:
Πίνακας 6 - Λήψη και έλεγχος δειγμάτων
Υλικά

Αδρανή παρόντος
άρθρου

Χαρακτηριστικά

Μέθοδοι ελέγχου ή
προδιαγραφές
Πρότυπα

διαβάθμιση

ΕΛΟΤ EN 933-1 και

Συχνότητα

1 δείγμα κάθε
1500 t

Θέση
δειγματοληψίας

Θέση παραγωγής ή
αποθήκευσης

ΕΛΟΤ EN 933-2

(β) Έλεγχος της ποσότητας των αδρανών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας.
(γ) Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας της φυτικής γης ή του κηπευτικού χώματος και των
σπόρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 της παρούσας.
(δ) Αξιολόγηση της εργασίας κατασκευής ερείσματος με οπτικό έλεγχο του αποτελέσματος.
(ε) Η τελική επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει τοπικές υψομετρικές διαφορές
μεγαλύτερες από ±2 cm από την θεωρητική στάθμη μελέτης.

7 Τρόπος επιμέτρησης
Οι εργασίες επιμετρώνται είτε σε τετραγωνικά μέτρα τελειωμένης επιφάνειας ερείσματος, είτε σε κυβικά
μέτρα συμπυκνωμένου υλικού. Οι ποσότητες υπολογίζονται αναλυτικά, κατά περίπτωση, με εμβαδομέτρηση
ή με λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή.

9
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευής στρώσης
ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων υλικών (αδρανών και φυτικής γης) και η
ανάμιξή τους στην αναλογία που προβλέπεται από την μελέτη.

x

Η προετοιμασία της επιφάνειας στην οποία εδράζεται η στρώση και η διάστρωση και συμπύκνωση
του μίγματος, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Πρόλογος
H παρούσα τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-11-01 «Ασφαλτική
προεπάλειψη» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-11-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-1101 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ασφαλτική προεπάλειψη

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών και των απαιτήσεων για την
κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης, δηλαδή την προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού απορρόφησης
(εάν απαιτείται), και την εφαρμογή (επάλειψή) του σε προϋπάρχουσα επιφάνεια οδοστρώματος
αποτελούμενη (συνήθως αλλά όχι μόνον) από υλικό βάσης οδοστρωσίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Δεν υπάρχουν τυποποιητικές παραπομπές για την παρούσα Προδιαγραφή.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4
4.1

Ενσωματούμενα υλικά
Γενικά

Εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη το ασφαλτικό υλικό της ασφαλτικής προεπάλειψης θα
είναι ενός από του ακόλουθους τύπους:
x Ασφαλτικό γαλάκτωμα AE-P ή
x Γαλάκτωμα εμποτισμού ΡΕ-Ρ.

4.2 Αποδεκτά υλικά
Ο ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά του προμηθευτή (βιομηχανίας), ότι τα υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν, περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποδεκτής χημικής σύνθεσης υλικών τα οποία θα πρέπει
να καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

4.3 Υλικά απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης
Εάν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τέτοια υλικά αυτά θα είναι λεπτόκοκκα αδρανή (άμμος), προσαρμοσμένα
προς τις απαιτήσεις διαβάθμισης του παρακάτω Πίνακα 1, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται από τα συμβατικά
τεύχη:

5
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Πίνακας 1 - Διαβάθμιση υλικών απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης
Μέγεθος κόσκινου
19,00 mm

5

Διερχόμενο %
(3/4 in)

100

4,75 mm

(No 4)

80-100

1,18 mm

(No 16)

45-80

30 μm

(No 50)

10-30

150 μm

(No 100)

2-10

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1 Καιρικοί και θερμοκρασιακοί περιορισμοί
Το υλικό προεπάλειψης δεν θα εφαρμόζεται σε υγρή επιφάνεια ή όταν η ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι
κάτω από 10ºC, ή όταν οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Σε περιπτώσεις
που είναι επιβεβλημένη η ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών οι ως άνω περιορισμοί μπορεί να
παρακάμπτονται απλά μόνο με την έγκριση της Υπηρεσίας.

5.2 Εξοπλισμός
Στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ένας ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας, (αν απαιτείται)
διανομέας ασφάλτου (federal), καθώς και θερμαντήρας ασφαλτικού υλικού.
Ο διανομέας θα είναι ικανός να διατηρεί το υλικό προεπάλειψης σε σταθερή θερμοκρασία και να το διανέμει
ομοιόμορφα, με ομοιόμορφη πίεση, και σε καθορισμένη ποσότητα που θα κυμαίνεται μεταξύ 0,25 και 4,5
l/m2 , σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα στην μελέτη.
Όταν δεν εκτελείται ψεκασμός ο διανομέας θα ανακυκλώνει το υλικό προεπάλειψης, μέσω της δεξαμενής,
προς το βραχίονα διανομής και όλα τα άλλα προσαρτημένα εξαρτήματα. Για τον ακριβή έλεγχο της
ποσότητας ο διανομέας θα είναι εφοδιασμένος με χειροκίνητο ψεκαστήρα μονού ή διπλού ακροφυσίου με
βαλβίδα ελέγχου.
Ο εξοπλισμός του διανομέα θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων ταχύμετρο, μετρητή πίεσης, συσκευή
ογκομέτρησης ακρίβειας ή βαθμονομημένη δεξαμενή, καθώς και θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας του
περιεχομένου της δεξαμενής. Οι διανομείς θα είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστή παροχής της αντλίας
τροφοδοσίας και με ακροφύσια πλήρους κυκλοφορίας, προσαρμοσμένα εγκάρσια και κάθετα.

5.3 Προετοιμασία της επιφάνειας
Η επιφάνεια που πρόκειται να προεπαλειφθεί θα πρέπει να έχει υποστεί εξομάλυνση και να είναι ελεύθερη
από κυματοειδείς αυλακώσεις, και χαλαρά υλικά, και θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα συμπυκνωμένη. Μπορεί
να είναι υγρή αλλά όχι κεκορεσμένη από υγρασία.

5.4 Εφαρμογή του υλικού προεπάλειψης
Η ασφαλτική προεπάλειψη θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ποσότητες ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας,
τις εφαρμοστέες αναλογίες, την θερμοκρασία των υλικών που προβλέπεται από τη μελέτη ή εγκρίνεται από
την Υπηρεσία.
Το υλικό προεπάλειψης θα εφαρμόζεται σε όλο το πλάτος του τμήματος που πρόκειται να επαλειφθεί, μέσω
πιεστικού διανομέα που θα ψεκάζει, με ομοιόμορφο και συνεχή τρόπο.
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Εάν διαπιστωθούν υπερπληρώσεις, υπερυψώσεις, γραμμώσεις ή άλλες ανομοιομορφίες κατά τη διάρκεια
του ψεκασμού, θα διακόπτεται η εργασία μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Η συνολική ποσότητα του υλικού προεπάλειψης που θα εφαρμοσθεί σε επικαλυπτόμενες επιφάνειες, δεν θα
υπερβαίνει την προβλεπόμενη από την εγκεκριμένη μελέτη ποσότητα.
Όταν συντρέχουν λόγοι διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην επιφάνεια που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί,
τότε θα περιορίζεται αυτή στο μη προεπαλειμένο πλάτος της οδού, μέχρι να απορροφηθεί το υλικό
προεπάλειψης ώστε να μην καταστρέφεται από τους τροχούς των διερχόμενων οχημάτων. Μόνον τότε
μπορεί η κυκλοφορία να μετατίθεται στο προεπαλειμένο τμήμα, προκειμένου να επακολουθήσει η
προεπάλειψη και στο εναπομένον πλάτος της οδού.
Όταν προβλέπεται από την Μελέτη η επιφάνεια επί της οποίας έχει εφαρμοσθεί η ασφαλτική προεπάλειψη
θα κυλιδρώνεται με ελαστικοφόρο οδοστρωτήρα, με πίεση επαφής στους τροχούς τουλάχιστον 620 kPa
μέχρις ότου επιτευχθεί επιφάνεια λεία και σταθεροποιημένη.
Η φόρτωση και ο καθαρισμός του διανομέα, οι αναλογίες διάλυσης, και η αποθήκευση του υλικού, θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

5.5 Εφαρμογή του υλικού απορρόφησης
Στις περιπτώσεις που υλικό προεπάλειψης εμφανίζει εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς κατείσδυσης στην
υποκείμενη στρώση, πριν δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία, θα εφαρμόζεται υλικό απορρόφησης της
υπερχειλίζουσας προεπάλειψης στις απαραίτητες ποσότητες, για την απορρόφηση του υπερβάλλοντος
υλικού.
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Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
x Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 της
παρούσας.
x Έλεγχος της προετοιμασίας της επιφάνειας που πρόκειται να προεπαλειφθεί, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 5.3 της παρούσας.
x Διαπίστωση της καταλληλότητας των καιρικών συνθηκών, για την εφαρμογή της προεπάλειψης,
σύμφωνα με τους περιορισμούς της παραγράφου 5.1 της παρούσας.
x Έλεγχος της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.2 της παρούσας.
x Έλεγχοι κατά την εφαρμογή του υλικού προεπάλειψης σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 της
παρούσας.
x Έλεγχοι της εφαρμογής υλικού απορρόφησης υπερχειλίζουσας προεπάλειψης, εφόσον
παρατηρείται υπερχείλιση.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της εργασίας ασφαλτικής προεπάλειψης θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] επαλειφόμενης
επιφάνειας οδοστρώματος.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή ασφαλτικής
προεπάλειψης. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί.

x

Η εργασία διάστρωσης του υλικού προεπάλειψης στην ήδη προετοιμασμένη επιφάνεια.

7
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x

Η προμήθεια και εφαρμογή (αν απαιτηθεί) υλικού απορρόφησης του υπερχειλίζοντος υλικού
προεπάλειψης καθώς και η τυχόν κυλίνδρωση του υλικού προεπάλειψης.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος
κλειστoύ τύπου.
Οι ασφαλτικές στρώσεις διακρίνονται σε: επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας), συνδετική στρώση,
ισοπεδωτική (εξομαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση.
Τα αναφερόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή έχουν εφαρμογή και κατά την εκτέλεση των έργων
κατασκευής και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων.
Η χρήση της παρούσας Προδιαγραφής για σύνταξη σχετικών μελετών εναπόκειται στην κρίση των
μελετητών και του ΚτΕ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade
bitumens -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για
ασφάλτους οδοστρωσίας.

ΕΛΟΤ EN 14023

Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer
modified bitumens -- Άσφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών – Πλαίσιο
προδιαγραφών - για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή.

ΕΛΟΤ EN 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content – Ασφαλτομίγματα Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό

ΕΛΟΤ EN 12697-3

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3: Bitumen
recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής
θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου:
Περιστρεφόμενος αποστακτήρας.

ΕΛΟΤ EN 12697-5 +Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 5: Προσδιορισμός της
μέγιστης πυκνότητας.

ΕΛΟΤ EN 12697-6 +Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 6:
Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων.

5
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ΕΛΟΤ EN 12697-8

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8:
Determination of void characteristics of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
8: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών
δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
12: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων
ασφαλτομίγματος

ΕΛΟΤ EN 12697-22

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: Wheel
tracking -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 22: Δοκιμή τροχαυλάκωσης

ΕΛΟΤ EN 12697-23

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23:
Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
23: Προσδιορισμός της έμμεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων
ασφάλτου.

ΕΛΟΤ EN 12697-34+Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34:
Marshall test -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 34: Δοκιμή Marshall.

ΕΛΟΤ EN 12697-35+Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35:
Laboratory mixing -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 35: Ανάμιξη στο εργαστήριο.

ΕΛΟΤ EN 12697-39

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder
content by ignition -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 39: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε
συνδετικό υλικό με ελεγχόμενη καύση.

ΕΛΟΤ EN 13036-1

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:
Measurement of pavement surface macrotexture depth using a
volumetric patch technique -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και
αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Μέτρηση του βάθους της
μακροδομής της επιφάνειας με την βοήθεια της τεχνικής μέτρησης όγκου
κηλίδας.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7:
Μέτρηση ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ EN 45011

General requirements for bodies operating product certification systems
-- Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση
πρoϊόvτωv.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation -- Δοκιμές
για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε
θρυμματισμό
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ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6. Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης
του νερού.

ΕΛΟΤ EN 1097-7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7:
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου.

ΕΛΟΤ EN 933-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-3

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

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate
particles -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5:
Προσδιορισμός του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων
επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική
αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 933-10

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of
fines - Grading of fillers (air jet sieving) -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10:
Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Κοκκομετρική
διαβάθμιση των φίλλερ (κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα).

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2

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

ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της διείσδυσης
με βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point Ring and Ball method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών Προσδιορισμός του σημείου μαλάκυνσης - Μέθοδος δακτυλιδίου

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση.
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Όροι και ορισμοί

3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα: είναι το μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης.
Τα αδρανή σχηματίζουν μία αλληλοσυνδεδεμένη δομή, η οποία έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αντοχή
του μίγματος σε ευστάθεια κατά τη φόρτιση.
3.2 Επιφανειακή στρώση: είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με την
κυκλοφορία, και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει ομαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης.

3.3 Συνδετική στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση μεταξύ της επιφανειακής στρώσης και ασφαλτικής
βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει μια ομαλή επιφάνεια, με τις επιθυμητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται
η στρώση κυκλοφορίας. Η συνδετική στρώση έχει συνήθως πάχος 4,0 - 10,0 cm.

3.4 Ισοπεδωτική (εξομαλυντική) στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους που
διαστρώνεται πάνω σε υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώματος για την επίτευξη της απαιτούμενης
επίκλισης του οδοστρώματος, ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης
διαστρώνονται οι προβλεπόμενες επικείμενες στρώσεις.

3.5 Η ασφαλτική βάση: κατασκευάζεται σε μία ή περισσότερες στρώσεις πάχους 5,0 - 10,0 cm.
Συνιστάται η ασφαλτική βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10 cm, να διαστρώνεται εφ’ άπαξ.
Επίσης:
x Το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται εν συντομία από τα γράμματα ΑΣ και έναν αριθμό
που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεμα με
αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12 mm.
x Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονομαστικό μέγεθος του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου
αδρανούς.
x Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο
αναφοράς ανέρχεται έως και στο 15%.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Συνδετικό υλικό
Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας
τύπου 20/30, 35/50, 50/70 ή 70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12591. (Πίνακες 1
και Α.1. )
Ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται από τον μελετητή, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
της περιοχής του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις αξιοποίησης
ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άσφαλτος 100/150.
Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της ασφαλτικής βάσης,
χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100.
Άσφαλτος 20/30 χρησιμοποιείται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή (σκληρή
άσφαλτος).
Το συνδετικό υλικό των μιγμάτων που προορίζονται για την συντήρηση ή/ και ενίσχυση παλαιών
οδοστρωμάτων (αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόμους ή
δρόμους με υψηλή κυκλοφορία, μπορεί να είναι και τροποποιημένη άσφαλτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN 14023, [Πίνακας 1 και Α.1 (Ν)] ή [Πίνακα 4 και Α.4 (Ν)], ανάλογα με τον τύπο του
πολυμερούς που χρησιμοποιείται.
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Η τροποποιημένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυμερές) συντίθεται σε κατάλληλες μονάδες πριν από την
ανάμιξή της με τα αδρανή.
Για τη χρήση της τροποποιημένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική μελέτη, στην οποία θα περιέχονται, πλην
της μελέτης σύνθεσης του ασφαλτομίγματος, και αποδεικτικά στοιχεία περί της αποτελεσματικότητας και των
βελτιώσεων που επέρχονται από τη χρήση της συγκεκριμένης τροποποιημένης ασφάλτου έναντι της κοινής
ασφάλτου οδοστρωσίας, με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές που προδιαγράφονται από τη σειρά των
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12697.
Σε ασφαλτομίγματα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιμοποιείται περισσότερο από 10%, κατά βάρος,
ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα με κοινή άσφαλτο οδοστρωσίας και η άσφαλτος που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί είναι επίσης κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος
ώστε η προκύπτουσα τιμή της Εισδυτικότητας ή του Σημείου Μάλθωσης να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις
της κοινής ασφάλτου που αρχικά ήθελε επιλεχθεί άνευ της προσθήκης ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος. Οι
υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των παραπάνω δύο τιμών θα γίνονται σύμφωνα με τις εξισώσεις που
δίνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Σε ασφαλτομίγματα για συνδετικές στρώσεις, ισοπεδωτική και ασφαλτική βάση, τα ανωτέρω ισχύουν για
ποσοστό εμπεριεχομένου ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος περισσότερο από 20%.
Για ποσοστά μικρότερα από τα ανωτέρω εμπεριεχομένου ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος δεν απαιτείται ο
προσδιορισμός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σημείου μάλθωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
άσφαλτος που χρησιμοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως υλικού.

4.2 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγή,
απαλλαγμένα από αποσαθρωμένα τεμάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά
οποιασδήποτε φύσης περιβλήματα.
Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούμενο στο κόσκινο 2 mm) θα είναι λατομικής προέλευσης ή από
φυσικά αμμοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, και θα παράγεται με πολλαπλή
θραύση.
Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, την ισοπεδωτική στρώση ή την
επιφανειακή στρώση, όπου αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληροί και τις παρακάτω
απαιτήσεις:
α)

Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2 (άρθρο 5), πρέπει να είναι: ≤ 40%, για υπεραστικούς ή αστικούς
δρόμους στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση και ≤ 30% για τους υπόλοιπους δρόμους με δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά
κατεύθυνση.

β)

Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, η τιμή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25.

γ)

Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας) θα εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1367-2, με θειικό μαγνήσιο. Η απώλεια βάρους θα είναι μικρότερη του 18%.

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί χονδρόκοκκο αδρανές υλικό προερχόμενο από θραύση φυσικών
χαλικιών από ορυχεία ή ποτάμια, το ποσοστό των κόκκων με μία ή περισσότερες επιφάνειες προερχόμενες
από θραύση και σύνθλιψη πρέπει να είναι ≥ 50%, κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών
κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά βάρος. Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5.
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος θα
εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι:
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α)

Σταθερότητα όγκου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, (παράγραφος 19.3), όταν
χρησιμοποιούνται σιδηροσκωρίες και

β)

Αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 1744-1, (παράγραφοι 19.1 και 19.2, του Προτύπου αντίστοιχα), όταν χρησιμοποιούνται
ψυχόμενες στον αέρα σκωρίες υψικαμίνου (Air cooled blast furnace slags)

Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό μεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι d
3,5%. H αποσύνθεση των ψυχόμενων στον αέρα σκωριών υψικαμίνου θα πρέπει να είναι μηδενική και στις
δύο περιπτώσεις.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα βρίσκονται εντός
των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών στρώσεων
Ονομαστικό άνοιγμα
οπής κόσκινοu
κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2
(mm)
63
(50)(1)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)
Χ-40

40

90-99
(90-100)

(25,0)
20
(19,0)

20-55
0-15

12,5
(12,5)
10
(9,5)
4,0
(4,75)

0-5
-

2,0
(2,36)

Χ-20

(1)

Χ-10

-

100
90-99
(95-100)

100
90-99

-

(90-100)

-

100
90-99

25-60

(90-100)

100
90-99

20-55

40-75

0-10

0-10

5-25

10-30

0-2

0-2

(0-5)

(0-5)

0-10

0-10

0-2

0-2

(0- 5)

(0-5)

-

1,0
(1,18)

Χ-12,5

100

(37,5)
31,5

Χ-25

-

-

(85-100)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια.

Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονομαστικού μεγέθους 2 mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο 0,063 mm) θα
αποτελούνται από θραυστή άμμο κατάλληλου πετρώματος, ή φυσική άμμο, ή θραυστή άμμο σκωριών, ή
από συνδυασμό αυτών. Ειδικά για την επιφανειακή στρώση η άμμος θα προέρχεται από θραύση
πετρωμάτων με φθορά κατά Los Angeles ≤ 30% (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2).
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα ανταποκρίνεται
στα όρια των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων που δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Όρια κοκκομετρικών διαβαθμίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές
στρώσεις.
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

(1)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

(mm)

Λ-4

6,3

100

4,0

85-99

(4,75)(1)

(100)

Λ-2

100

2,0

70-95

85-99

(2,36)

(75-100)

(95-100)

1,0

45-70

60-95

(1,18)

(50-74)

(85-100)

0,5

23-47

40-80

(0,6)

(28-52)

(65-90)

0,25

6-25

20-50

(0,30)

(8-30)

(30-60)

0,063

0-15

0-15

(0,075)

(0-16)

(0-16)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟτ EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια

Το λεπτόκοκκο κλάσμα των αδρανών ( 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου (Sand Equivalent)
μεγαλύτερο του 55, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8.
Παιπάλη
Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm, μπορεί να είναι από
ασβεστόλιθο, σκωρίες, υδράσβεστο, τσιμέντο Portland, ιπτάμενη τέφρα, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
υλικό. ελεύθερο αργιλικών προσμίξεων.
Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωμάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει, η δε
κοκκομετρική της διαβάθμιση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-10, θα πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του Πίνακα 3:
Πίνακας 3 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης παιπάλης
Ονομαστικό άνοιγμα οπής κόσκινου κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2
(mm)

Διερχόμενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

2

100

0,125

85-100

0,063

75-100

Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο μίγμα των αδρανών είναι μεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται
έλεγχος ως προς την περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. διογκούμενη άργιλο) με τον
προσδιορισμό της τιμής του δείκτη “μπλε του μεθυλενίου” (MBF), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.

11

32845

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009

©

ΕΛΟΤ

Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιμή MBF για τα ασφαλτομίγματα όλων των στρώσεων είναι d 10 g/kg. Υψηλότερες
τιμές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2.
Πέραν των παραπάνω ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των χονδρόκοκκων
και λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-6, παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα με το
μέγεθος των κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της παιπάλης σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ EN 1097-7.
Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.
Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτομίγματος
Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προϊόντα
ανακύκλωσης παλαιών ασφαλτικών. Το μέγιστο μέγεθος αδρανών υλικών του ανακυκλούμενου
ασφαλτομίγματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου
μίγματος.
Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών που εμπεριέχονται στο ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου ασφαλτομίγματος.
Οι έλεγχοι επί τoυ προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυμματισμένο υλικό στην τελική του
μορφή με την οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού ασφαλτομίγματος.

4.3 Μίγμα αδρανών υλικών
Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκομίζονται στο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος
σε δύο ή περισσότερα χωριστά κλάσματα. Η παιπάλη συνιστάται να προσκομίζεται και να προστίθεται
ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασφαλτομίγματος σε περιεκτικότητα παιπάλης.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενιαίου μίγματος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η κοκκομετρική
του διαβάθμιση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Το μίγμα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και
παιπάλης πρέπει να έχει κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4,
για το συγκεκριμένο τύπο ασφαλτομίγματος. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 4, για
κάθε ασφαλτικό σκυρόδεμα, δίνεται στα παρακάτω Σχήματα 1 έως 5.
Η τελική κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών υλικών προερχόμενη από τη σύνθεση αυτών θα
πρέπει να είναι ομαλή, παράλληλη με τις οριακές καμπύλες και κατά το δυνατόν να μην διέρχεται από την
κρίσιμη ζώνη που αντιστοιχεί στον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα
5.
Για εφαρμογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καμπύλη του μίγματος αδρανών υλικών συνιστάται να
διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιμη ζώνη.
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Πίνακας 4 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεμα
κλειστού τύπου

Ονομαστικό άνοιγμα οπής
κόσκινου κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος ασφαλτομίγματος
ΑΣ 40

ΑΣ 31,5

ΑΣ 20

Σ 12,5

ΑΣ 10

(mm)
63
(50) (1)
40
(37,5)
31,5
(25,0)

100
90-100

100

-

90-100

100

-

90-100

100

56-80

-

90-100

100

-

90-100

20

58-81

(19)

(56-80)

12,5
(12,5)

-

10

58-81

(9,5)

(56-80)

4

20-50

26-56

31-61

39-70

49-80

(4,75)

(23-53)

(29-59)

(35-65)

(44-74)

(55-85)

2

14-39

18-43

21-46

25-55

29-63

(2,36)

(15-41)

(19-45)

(23-49)

(28-58)

(32-67)

0,25

3-15

4-16

4-18

4-19

6-21

(0,30)

(4-16)

(5-17)

(5-19)

(5-21)

(7-23)

0,063

0-5

1-6

1-7

1-9

1-9

(0,075)

(0-6)

(1-7)

(2-8)

(2-10)

(2-10)

Προτεινόμενα μεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών
Χ-40 &
Χ-25

Χ-25

Χ-20

Χ-12,5

Χ-10

Συνιστώμενα πάχη μεμονωμένης στρώσης (mm)
70-100

50-80

40-60

25-40

<30

Προτεινόμενη χρήση
Ισοπεδωτική στρώση
Επιφανειακή στρώση
Συνδετική στρώση
Ασφαλτική βάση
(1)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια
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Πίνακας 5 - Κρίσιμες ζώνες τελικής κοκκομετρικής καμπύλης μίγματος αδρανών υλικών
Ονομαστικό άνοιγμα οπής
κόσκινου κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος ασφαλτομίγματος
ΑΣ40

ΑΣ 31,5

ΑΣ20

ΑΣ12,5

ΑΣ10

-

-

-

36,3-36,3

44,0-44,0

(mm)
4

32.0-32. Ο

37,0-37,0

(4,75/1)

(37,5-37,5)

(39,5-39,5)

2

21,0-26,0

24,5-29,0

32,3-32,3

(2,36)

(23,3-27,3)

(26,8-30,8)

(34,6-34,6)

1

14,0-20,0

17,0-22,7

20,5-26,5

(1,18)

(15,5-21,5)

(18,1-24,1)

(22,3-28,3)

0,5

11,0-14,0

13,0-16,0

15,7-18,5

(0,6)

(11,7-15,7)

(13,6-17,6)

(16,7-20,7)

0,25

9,0-9,0

10,4-10,4

(0,3)

(10-10)

(11,4-11,4)

13,7-13,7

(39,1-39,1) (47,2-47,2)
23,5-29,7

29,5-35,0

(25,6-31,6) (31,6-37,6)
18,0-21,0

22,0-25,0

(19,1-23,1) (23,5-27,5)
14,0-14,0

17,0-17-0

(15,5-15,5) (18,7-18,7)
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(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια

Οι διαβαθμίσεις που δίνονται στον προηγούμενο Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόμενη
πυκνότητα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που οι φαινόμενες πυκνότητες των
κλασμάτων διαφέρουν περισσότερο από 0,20 g/cm3, θα γίνεται ανάλογη προσαρμογή στην τελική καμπύλη
του μίγματος για να ληφθεί υπόψη η προκύπτουσα ογκομετρική διαφορά.

4.4 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος
4.4.1 Γενικά
Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος αποσκοπεί στον καθορισμό των αναλογιών των κλασμάτων των
αδρανών (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να
επιτευχθεί βελτιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος. Κατά τη
μελέτη γίνεται επίσης έλεγχος των μηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών.
Ο προσδιορισμός των αναλογιών των κλασμάτων των αδρανών γίνεται με διάφορες μεθόδους ενώ ο
προσδιορισμός της βέλτιστης περιεκτικότητας ασφάλτου οδοστρωσίας στο ασφαλτικό σκυρόδεμα γίνεται με
την δοκιμή Marshall όπως περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-34.
Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο (πιστοποιημένο
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011, με αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (αδρανή, άσφαλτος, κ.λπ.) από
εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη.
Πριν την έναρξη της μαζικής παραγωγής του ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται
η συμβατότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος με αυτό που καθορίσθηκε από τη μελέτη σύνθεσης όσον
αφορά την κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις
χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτομίγματος.
Οι έλεγχοι συμβατότητας του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνονται από το ίδιο εργαστήριο
που εκπόνησε την μελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον
συνεχή εργαστηριακό έλεγχο του ασφαλτομίγματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η τυχόν απόκλιση από τη μελέτη σύνθεσης, (στην κοκκομετρική διαβάθμιση και το ποσοστό ασφάλτου), θα
διορθώνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επαναπροσδιορίζονται,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
4.4.2 Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέματος
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το ανακυκλωμένο
ασφαλτόμιγμα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-35, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στον παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6 - Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέματος κλειστού τύπου για οδοστρώματα οδών και
αεροδρομίων για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις
Χαρακτηριστικά κριτήρια

Για όλες τις κατηγορίες οδών

Βαθμός συμπύκνωσης, κτύποι

2x75

Ευστάθεια, kN

> 8,0

Παραμόρφωση, mm

2,0 - 3,5 (1)

Κενά αέρος, (%)

3,0 - 5,0

Κενά που γέμισαν με άσφαλτο, %

65 - 74

1

( ) Τα όρια της παραμόρφωσης διαμορφώνονται σε 2,0 – 4,5 σε περίπτωση χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου.
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Για όλες τις περιπτώσεις
Ονομαστικό μέγεθος
μίγματος αδρανών
(mm)

3%

4%

5%

(Κενά στο σκελετό των αδρανών)

40

> 10,0

> 11,0

>12,0

%

31,5

> 11,0

> 12,0

>13,0

20

> 12,0

> 13,0

>14,0

Κενά συμπυκνωμένων αδρανών

Για κενά αέρος

12,5

> 13,0

> 14,0

>15,0

10

> 14,0

> 15,0

>16,0

-

Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8.

-

Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα 6 αναφέρονται σε δοκίμια διαμέτρου 100 mm (ή 101,6 mm), τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεμάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε
Πίνακα 4 της παρούσας).

-

Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέματος ΑΣ40 χρησιμοποιούνται δοκίμια διαμέτρου 150 mm (152,4 mm)
και ύψους 95,2 mm. Τα δοκίμια, τα οποία παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Asphalt Institute,
συμπυκνώνονται με 2x112 κτύπους, με τη συσκευή συμπύκνωσης Marshall, με βάρος πίπτοντος σώματος
10,2 kg. Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους δοκιμίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή της ευστάθειας είναι 18 kN και το
εύρος των επιτρεπτών τιμών παραμόρφωσης αυξάνεται σε 3,00 - 5,25 mm.

-

Για δοκίμια διαμέτρου 150 mm εφαρμόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που δίνονται στον Πίνακα
του Παραρτήματος Β της παρούσας.

Η μέγιστη πυκνότητα του ασφαλτομίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-5
Η φαινόμενη πυκνότητα συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος (bulk density) υπολογίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12697-6.

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα κυμαίνεται μεταξύ
0,6 έως 1,2.
β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιμίων που προκύπτει από την εκτέλεση δοκιμών με
βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12697-12 και ΕΛΟΤ EN 12697-23 θα πρέπει να είναι για μεν την
επιφανειακή στρώση | 80%, για δε τις λοιπές ασφαλτικές στρώσεις | 70%. Τα δοκίμια θα
παρασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δοκίμια Marshall.
Για τη διασφάλιση της καλής συμπεριφοράς του τελικού μίγματος της επιφανειακής στρώσης και της
συνδετικής στρώσης σε τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιμή τροχοαυλάκωσης. Ο ρυθμός
τροχοαυλάκωσης και το βάθος τροχοαυλάκωσης κατά τη δοκιμή του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12697-22 με τη
μικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης - Μοντέλο Α, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω
Πίνακα 7.
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Πίνακας 7 - Απαιτήσεις ρυθμού και βάθους τροχοαυλάκωσης

Περιγραφή θέσης

Θερμοκρασία
ελέγχου οC

Τροχοαυλάκωση
Ρυθμός
mm/h

Μικρής καταπόνησης:

Βάθος
mm

Δεν απαιτείται

αυτοκινητόδρομοι και λοιπές οδοί με ΕΟ (1) < 1500
Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι με ΕΟ από 1501-4000, τμήματα σε
ανωφέρεια / κατωφέρεια με κλίση 3% - 10% και ΕΟ από 10012500, ή με κλίση > 10% και ΕΟ από 501-1500, προσέγγιση σε
σηματοδοτούμενο κόμβο ή πλατεία με ΕΟ από 251-1000

45 οC

< 2,0

< 4,0

60 οC

< 5,0

< 7,0

Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδρομοι με ΕΟ > 4000, τμήματα σε ανωφέρεια/
κατωφέρεια με κλίση 3% - 10% και ΕΟ > 2500, ή με κλίση >
10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση σε σηματοδοτούμενο κόμβο ή
πλατεία με ΕΟ >1000
(1)

ΕΟ = Εμπορικά Οχήματα (οχήματα μικτού βάρους >1500 kg) στη λωρίδα υπολογισμού ανά ημέρα

4.4.3 Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το ασφαλτικό σκυρόδεμα της μελέτης
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις ως προς την κοκκομετρική διαβάθμιση και την περιεκτικότητα
ασφάλτου δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8.
Πίνακας 8 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το ασφαλτόμιγμα της μελέτης
Κοκκομετρική διαβάθμιση/
περιεκτικότητα ασφάλτου

Επιτρεπόμενη απόκλιση (%)

Μέγεθος κοσκίνου
±8

> 12,5 mm
10 mm (9,5 mm)

(1)

και 4 mm (4,75 mm)

±5 (6)

0,25 mm (0,3 mm)

±4 (5)

0,063 mm (0,075 mm)
Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος ασφαλτομίγματος
(1)

±7

2 mm (2,36 mm)

±2
±0,3

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2: και τα αντίστοιχα όρια.

Η εξάντληση των επιτρεπομένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί η κοκκομετρική
διαβάθμιση εκτός των οριακών τιμών που δίνονται στον προηγούμενο Πίνακα 4. Εφ' όσον το ασφαλτικό
σκυρόδεμα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προηγούμενου Πίνακα 6, η ως άνω οριακή διαβάθμιση γίνεται
αποδεκτή.
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Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1 Παραγωγή ασφαλτομίγματος
Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν
την ομοιομορφία του ασφαλτομίγματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής.
Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαμβάνει:
-

δεξαμενές ομοιόμορφης θέρμανσης ασφάλτου,

-

κατάλληλο σύστημα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου,

-

σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναμικτήρα,

-

συστήματα ακριβείας για την ομοιόμορφη τροφοδότηση των αδρανών στον ξηραντήρα από δύο ή
περισσότερες αποθήκες (σιλό),

-

κατάλληλης δυναμικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών,

-

δυνατότητα διαχωρισμού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσματα,

-

κατάλληλα διαμερίσματα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναμικτήρα (για συγκροτήματα
παραγωγής ανά παρτίδες),

-

διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναμικτήρα,

-

όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου,

-

ρυθμιστικές διατάξεις του χρόνου ανάμιξης του μίγματος,

-

κατάλληλους κονιοσυλλέκτες,

-

διάταξη ανάμιξης.

Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών
Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερμοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον αναμικτήρα μέσω
αντλήσεως και την ομοιόμορφη κατανομή της στο μίγμα.
Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερμαίνονται και θα εισέρχονται στον αναμικτήρα με την ενδεδειγμένη
θερμοκρασία, έτσι ώστε το παραγόμενο ασφαλτόμιγμα να έχει τις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες, ανάλογα με
τον τύπο της ασφάλτου που χρησιμοποιείται.
Οι ενδεδειγμένες θερμοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 9.
Πίνακας 9 - Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες ανάμιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών

Τύπος ασφάλτου

Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες °C
Ασφάλτου

Αδρανών

Ασφαλτομίγματος

20/30

180

165-180

175

35/50

170

155-170

160

50/70

155

140-155

145

70/100

150

135-150

140

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος η περιοχή των απαιτούμενων
θερμοκρασιών για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος θα καθορίζεται από τον παραγωγό αυτής.
Κατά την ανάμιξη των αδρανών υλικών με την άσφαλτο θα τηρούνται οι ενδεδειγμένοι χρόνοι ανάμιξης των
υλικών που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του συγκροτήματος. Η προσθήκη των υλικών στον
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αναμικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλη και κατόπιν θα προστίθεται η
άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά της στο μίγμα.
Ο συνολικός χρόνος ανάμιξης των αδρανών υλικών και της προστιθέμενης ασφάλτου δεν θα είναι
μικρότερος των 35 δευτερολέπτων.

5.2 Μεταφορά ασφαλτομίγματος
Τα ασφαλτικό σκυρόδεμα θα μεταφέρεται με καθαρά οχήματα των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται με
κατάλληλο κάλυμμα προστασίας κατά τη μεταφορά ή την αναμονή προς εκφόρτωση.
Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του ασφαλτομίγματος επιτρέπεται ο ψεκασμός των εσωτερικών
τοιχωμάτων της καρότσας με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από διαλύτες
της ασφάλτου. Η χρήση πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται.
Τυχόν πλεονάζον υλικό θα απομακρύνεται με ανύψωση της καρότσας στο μέγιστο δυνατό ύψος ή/ και με
χειρονακτική υποβοήθηση.

5.3 Προετοιμασία επιφάνειας
Εάν η επιφάνεια δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες στάθμες, επικλίσεις και ομαλότητα, θα
εκτελούνται οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης για την πλήρη συμμόρφωση αυτής
με την τυπική διατομή και τη μηκοτομή και τον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.
Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως οδοστρωσίας ή της
υποκείμενης ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά.
Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιμαστούν κατά τα ανωτέρω, θα εφαρμόζεται πριν τη
διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος ασφαλτική προεπάλειψη με αυτοκινούμενο διανομέα για την
εξασφάλιση βελτιωμένης πρόσφυσης της ασφαλτικής στρώσης και για την εν μέρει στεγανοποίηση της
επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας.
Η εφαρμογή της προεπάλειψης θα γίνεται όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την διάστρωση του
ασφαλτομίγματος. Η κυκλοφορία επί της ψεκασμένης με υλικό προεπάλειψης επιφάνειας θα απαγορεύεται
πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει και στεγνώσει, ώστε να μην παρασύρεται από τα κινούμενα οχήματα. Ο
Ανάδοχος θα μεριμνά για την διατήρηση καθαρής και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας μέχρι
τη διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσεως.
Επί των υποκειμένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρμόζεται συγκολλητική
επάλειψη με μηχανικό αυτοκινούμενο διανομέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών
στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων
γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρμογή συγκολλητικής
επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, μπορεί να παραληφθεί.
Μετά τον ψεκασμό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει μέχρι να αποκτήσει
τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείμενη ασφαλτική στρώση.
Tα υλικά της ασφαλτικής προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά
γαλακτώματα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Μελέτη.
Ο ψεκασμός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο
ψεκασμός με το διανομέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις
θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισμένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό
υλικό θα διασκορπίζεται ή θα απομακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. με χρήση βούρτσας).
Μέχρι την εφαρμογή της υπερκείμενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα προστασίας της
συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια
της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρμόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με τις οδηγίες
της.
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Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να στεγνώσει και
θα εφαρμόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη.
Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των ψεκασμών θα
προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους.
Χειρονακτικός ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και έπειτα από σύμφωνη
γνώμη της Υπηρεσίας.

5.4 Διάστρωση ασφαλτομίγματος
Η διάστρωση του ασφαλτομίγματος θα εκτελείται με αυτοκινούμενο διαστρωτήρα, o οποίος θα διαστρώνει
και θα ισοπεδώνει το ασφαλτόμιγμα στο απαιτούμενο πάχος, χωρίς να προκαλεί διαχωρισμό του ή άλλες
επιφανειακές ατέλειες στη διαστρωθείσα επιφάνεια. Σε έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων και γενικότερα
οδών όπου αναμένεται να αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες επιβάλλεται η χρήση διαστρωτήρων
εξοπλισμένων με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται αυστηρή τήρηση των
απαιτούμενων σταθμών (πάχος στρώσεων) και επικλίσεων.
Τo ασφαλτόμιγμα θα τροφοδοτείται στο διαστρωτήρα με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η τροφοδοσία
του μίγματος θα ρυθμίζεται έτσι ώστε η λειτουργία του διαστρωτήρα να είναι συνεχής, χωρίς υπέρ ή υπότροφοδότηση αυτού.
Η ταχύτητα διάστρωσης θα προσαρμόζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ομοιόμορφη ροή του
ασφαλτομίγματος σε όλο το πλάτος διάστρωσης, χωρίς διαχωρισμό, 'συρσίματα' ή απόσχιση αυτού.
Το μέγιστο συμπυκνωμένο πάχος ενιαίας διάστρωσης δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 100 mm.
Σε στενές λωρίδες διαπλάτυνσης ή σε άλλες θέσεις, όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του μηχανικού
διαστρωτήρα, η διάστρωση μπορεί να γίνει με άλλα μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά, μετά από σχετική έγκριση
της Υπηρεσίας.

5.5 Συμπύκνωση ασφαλτομίγματος
Η συμπύκνωση του ασφαλτομίγματος θα αρχίζει όταν η κυλίνδρωση είναι εφικτή, χωρίς να προκαλείται
μετατόπιση ή συσσώρευση του διαστρωθέντος μίγματος και θα ολοκληρώνεται όταν αυτό διατηρεί ακόμη την
ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία κυλίνδρωσης. Η κυλίνδρωση των ασφαλτικών μιγμάτων θα γίνεται κατά τη
διαμήκη διεύθυνση και παράλληλα προς τον άξονα της οδού ή τον κύριο άξονα της προς διάστρωση
επιφάνειας.
Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος για την αρχική κυλίνδρωση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 130 και 160
°C, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου που χρησιμοποιήθηκε.
Απαγορεύεται η ακινητοποίηση των οδοστρωτήρων σε πρόσφατα διαστρωθείσα επιφάνεια ενόσω αυτή είναι
ακόμα θερμή, καθώς και η αλλαγή πορείας τους πίσω από τον διαστρωτήρα με διέλευση επί μη
συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος.
H αρχική κυλίνδρωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-10 τόνων, κινουμένων με
ταχύτητα < 5km/h (80 m/min) και με τον κινητήριο τροχό τους προς την πλευρά του διαστρωτήρα.
Θα κυλινδρώνεται πρώτα το ασφαλτόμιγμα πλησίον της διαμήκους ένωσης και η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται
από το χαμηλότερο άκρο της διαστρωνόμενης λωρίδας προς το υψηλότερο. Η επικάλυψη μεταξύ των
διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι τουλάχιστον ίση με το ημιπλάτος του πίσω κυλίνδρου
(περίπτωση στατικών οδοστρωτήρων με τρεις κυλίνδρους) ή το ¼ του πλάτους του τυμπάνου (περίπτωση
οδοστρωτήρων με δύο κυλίνδρους).
Η ενδιάμεση ή εντατική κυλίνδρωση θα γίνεται με ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή με οδοστρωτήρα με
ελαστικά και λείο μεταλλικό κύλινδρο βάρους 8-12 τόνων που κινείται με ταχύτητα < 12km/h (200m/min). Η
επικάλυψη μεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι ίση τουλάχιστον με το ονομαστικό
εύρος ενός τροχού.
Η θερμοκρασία του διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος για την έναρξη της ενδιάμεσης κυλίνδρωσης θα πρέπει
να κυμαίνεται μεταξύ 120 και 140°C, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου.
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Η τελική συμπύκνωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-12 τόνων, χωρίς δόνηση.
Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται έως ότου εξαλειφθούν όλα τα ίχνη διαβάσεως των τροχών του οδοστρωτήρα ή
άλλες επιφανειακές ανωμαλίες, με την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγεται η υπερβολική συμπύκνωση. Η
κυλίνδρωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όταν η θερμοκρασία της στρώσης μειωθεί στο επίπεδο των 90 °C.
Η χρήση δονητικών οδοστρωτήρων κατά την αρχική ή ενδιάμεση κυλίνδρωση θα αποφασίζεται εφ' όσον
τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά τους κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Επισημαίνεται ότι κατά την κυλίνδρωση πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση υλικού στους κυλίνδρους ή τα
ελαστικά των οδοστρωτήρων. Αυτό εξασφαλίζεται με ελαφρό ψεκασμό των τροχών με νερό ή άλλο
κατάλληλο διάλυμα της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται επίσης ότι, εάν η ποσότητα του διαστρωνόμενου ασφαλτομίγματος υπερβαίνει τους 200
τόνους/ ώρα, απαιτείται η χρησιμοποίηση και πρόσθετου οδοστρωτήρα κατά το στάδιο της αρχικής
κυλίνδρωσης, ενδεχομένως δε και στα υπόλοιπα στάδια κυλίνδρωσης.

5.6 Ενώσεις (συναρμογές)
Το ασφαλτόμιγμα θα συμπυκνώνεται πλήρως στις εγκάρσιες ή διαμήκεις ενώσεις και η ένωση θα
ισοπεδώνεται επιμελώς ώστε να εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνη.
Οι εργασίες προετοιμασίας της ένωσης, πριν τη διάστρωση της επόμενης (γειτνιάζουσας) λωρίδας, θα
γίνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α)

Με θέρμανση της ζώνης ένωσης με κατάλληλο θερμαντήρα ενώσεων (κινητή διάταξη φλόγιστρων) τη
στιγμή που διαστρώνεται η επόμενη λωρίδα. Ο θερμαντήρας θα θερμαίνει ολόκληρο το πάχος της
προηγούμενης στρώσης σε πλάτος όχι μικρότερο των 75 mm, ούτως ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη
επαφής να ανέλθει στις προβλεπόμενες για τη διάστρωση τιμές. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης
του θερμαντήρα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο εφεδρικό εξοπλισμό κατάλληλο για την
άμεση συνέχιση των εργασιών.

β)

Με εφαρμογή διάστρωσης με δύο ή περισσότερους διαστρωτήρες σε κλιμακωτή διάταξη έτσι ώστε
το συνολικό εύρος διάστρωσης να συμπυκνώνεται πλήρως με ταυτόχρονη συνεχή κυλίνδρωση.

γ)

Με απότμηση της εκτεθειμένης πλευράς της ένωσης σε κάθετο μέτωπο, με κατάλληλο αρμοκόφτη,
σε βάθος όχι μικρότερο από το προκαθορισμένο πάχος της στρώσης, καθαρισμό των τυχόν
χαλαρών υλικών και επάλειψη του κατακόρυφου μετώπου με ασφαλτικό συγκολλητικό γαλάκτωμα
πριν τη διάστρωση της επόμενης λωρίδας.

Οι ενώσεις των επαλλήλων στρώσεων δεν πρέπει να συμπίπτουν κατά την κατακόρυφο και συνιστάται να
είναι μετατοπισμένες τουλάχιστον κατά 300 mm (οριζοντιογραφικά).
Οι διαμήκεις ενώσεις στην λωρίδα κυκλοφορίας πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να συμπίπτουν με
τις διαγραμμίσεις της οδού, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.

5.7 Περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα διαστρώνεται μόνον όταν η επιφάνεια είναι στεγνή και απαλλαγμένη από πάχνη
ή πάγο, και υπό την προϋπόθεση των ελάχιστων θερμοκρασιών περιβάλλοντος του ακόλουθου πίνακα.

22

32856
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009

Πίνακας 10 - Ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέματος
Στρώσεις οδοστρώματος

Άνω ασφαλτική στρώση

(mm)

Ελάχιστη
θερμοκρασία αέρα

Θερμοκρασία
επιφάνειας

(οC)

(οC)

Πάχος

Όλα τα πάχη

10

13

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές στρώσεις

< 75

4

7

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές
στρώσεις

≥ 75

0

2

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να διαστρώνεται ασφαλτικό σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν
πνέουν ισχυροί άνεμοι, ≥ 6 beaufort ή ≥ 22 κόμβων, (οδηγούν σε ταχεία πήξη του μίγματος πριν την
ολοκλήρωση της συμπύκνωσης).

5.8 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των ασφαλτικών εργασιών θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιμαστικό τμήμα
ασφαλτικών στρώσεων μήκους 100 m έως 300 m, εκτός αν στη μελέτη ή στα συμβατικά τεύχη του έργου
αναγράφεται ότι η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος δεν είναι αναγκαία. Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος
είναι να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία εάν η μεθοδολογία που προτίθεται να εφαρμόσει ο Ανάδοχος για την
εκτέλεση των εργασιών, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του μίγματος, ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Τo δοκιμαστικό τμήμα θα κατασκευάζεται επί του έργου σε θέση που θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο
κατόπιν συμφωνίας με την Υπηρεσία. Οι δαπάνες κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος και εκτέλεσης των
σχετικών εργαστηριακών δοκιμών θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών στρώσεων
(εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στα συμβατικά τεύχη).
Το δοκιμαστικό τμήμα θα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον διαμήκη αρμό μήκους 100 m (εάν προβλέπονται
διαμήκεις αρμοί) και έναν τουλάχιστον εγκάρσιο αρμό πλάτους ίσου με το εφαρμοστέο πλάτος της
διάστρωσης.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο εδάφιο
4 της παρούσας. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εκτέλεση και μεγαλύτερου αριθμού δοκιμών
κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιμαστικό τμήμα θα ενσωματώνεται
στο έργο. Διαφορετικά θα αποξηλώνεται και τα υλικά θα απομακρύνονται από το έργο, ενώ η διαδικασία θα
επαναλαμβάνεται μέχρι επιτεύξεως των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, τόσο τα έξοδα
κατασκευής όσο και της πλήρους αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υλικών βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Τα μηχανήματα ανάμειξης, διάστρωσης και συμπύκνωσης, τα υλικά και μίγματα που χρησιμοποιήθηκαν και
το κύριο προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του επιτυχούς δοκιμαστικού
τμήματος, θα χρησιμοποιηθούν/ απασχοληθούν για την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων του έργου
χωρίς ουδεμία μεταβολή. Εάν τα ανωτέρω μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα
κατασκευάζεται νέο δοκιμαστικό τμήμα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την
Υπηρεσία εκ νέου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
H κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι
αποδεδειγμένη η εμπειρία του Αναδόχου ή το μέγεθος του έργου είναι μικρό.
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Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Κριτήρια αποδοχής υλικών
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (συνδετικό υλικό, αδρανή υλικά ή/ και υλικά από ανακυκλωμένο
ασφαλτόμιγμα) υπόκεινται, πριν από τη χρησιμοποίηση αυτών αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της
κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής και τις
απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης.
Πριν την έναρξη παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στην
Υπηρεσία την πηγή λήψης των υλικών και θα υποβάλλει πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν
λόγω υλικά. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται ή και γενικότερη αλλαγή των
πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι.
Οι έλεγχοι των υλικών θα γίνονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και τα υλικά θα χρησιμοποιούνται μόνο
μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των
υλικών που ενσωματώνονται. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωμα
δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή απόρριψης των υλικών.

6.2 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Η συνιστώμενη συχνότητα δειγματοληψιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δίνεται στον
παρακάτω Πίνακα 11 (προς εφαρμογή, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη μελέτη).

Πίνακας 11 - Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Δοκιμή

Συχνότητα

Δοκιμές επί του συνδετικού υλικού
Δοκιμή εισδυτικότητας
Δοκιμή μάλθωσης

1

δοκιμή ανά ημέρα από τη δεξαμενή
αποθήκευσης του συνδετικού υλικού

Αντίσταση σε θρυμματισμό κατά Los Angeles

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δοκιμή αντίστασης σε στίλβωση (ΡSV)

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δοκιμή αντίστασης σε λείανση (φθορά) (ΑΑV)

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

Δείκτης πλακοειδούς

1

δοκιμή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών

Δοκιμή διαχωρισμού (ευστάθειας αποθήκευσης)(1)
Δοκιμή ελαστικής επαναφοράς (2)
Δοκιμές επί των αδρανών υλικών

Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών κόκκων

Ισοδύναμο άμμου
Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας

24

για ασφαλτικό σκυρόδεμα όλων των
ασφαλτικών στρώσεων πλην επιφανειακής
στρώσης(3)
1

δοκιμή ανά 5000 τόνους αδρανών υλικών
για ασφαλτικό σκυρόδεμα επιφανειακής
στρώσης(3)

1

δοκιμή ανά ήμερα
Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των
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Δοκιμή

Συχνότητα
αδρανών υλικών
1

δοκιμή ανά έργο, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν αλλάζει η πηγή λήψης των αδρανών
υλικών

Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος αδρανών και
Προσδιορισμός ποσοστού συνδετικού υλικού

2

δοκιμές ημερησίως

Ποσοστό παιπάλης/ ασφάλτου

2

δοκιμές ημερησίως

Ευστάθεια

2

δοκιμές ημερησίως

Παραμόρφωση

2

δοκιμές ημερησίως

Ποσοστό κενών

2

δοκιμές ημερησίως

Λόγος εφελκυστικών αντοχών

2

δοκιμές ημερησίως

Έλεγχος συμπύκνωσης (από καρότα)

3

καρότα ανά 5000 m2

Έλεγχος πάχους στρώσης (από καρότα)

3

καρότα ανά 5000 m2

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας)
Δοκιμές μετά από εκχύλιση του ασφαλτομίγματος(4)
ή ανάφλεξη συνδετικού υλικού(5)

Δοκιμές επί εργαστηριακών δοκιμίων Μarshall

Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης

(1)

Μόνο στην περίπτωση χρησιμοποίησης τροποποιημένης ασφάλτου και όταν πρόκειται να αποθηκευθεί για
περισσότερες από 96 ώρες.

(2)

Μόνο σε περίπτωση χρησιμοποίησης ελαστομερούς ασφάλτου.

(3)

Σε περίπτωση έργων όπου απαιτούνται μικρότερες ποσότητες αδρανών υλικών, 1 δοκιμή.

(4)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-1

(5)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-39

Η δειγματοληψία του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-27.
Τελικός έλεγχος ασφαλτικών στρώσεων
Οι στάθμες της επιφάνειας (υψόμετρα) κάθε ασφαλτικής στρώσης θα ανταποκρίνονται προς τη Μελέτη και
δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες αυτών που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 12. Το υψόμετρο
μελέτης σε οποιοδήποτε σημείο της στρώσης θα καθορίζεται με βάση την ερυθρά, τις εγκάρσιες κλίσεις και
το πάχος των στρώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τυπικής διατομής.
Ο συνδυασμός των μέγιστων επιτρεπόμενων υψομετρικών αποκλίσεων στις διάφορες ασφαλτικές στρώσεις
δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού πάχους των ασφαλτικών στρώσεων
περισσότερο από 15 mm, ούτε τη μείωση του θεωρητικού πάχους της ανώτατης ασφαλτικής στρώσης
περισσότερο από 5 mm.
Για τον έλεγχο των υψομετρικών αποκλίσεων, θα γίνονται χωροσταθμικές μετρήσεις με τοπογραφικά όργανα
ανά 10 m κατά τη διαμήκη κατεύθυνση και ανά 2,0 m κατά την εγκάρσια κατεύθυνση, ή όπως άλλως
καθορισθεί από την Υπηρεσία. Στους κόμβους η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία.
Αποδεκτά θεωρούνται τα αποτελέσματα, για όλες τις στρώσεις πλην της επιφανειακής, όταν ανά δέκα
διαδοχικές μετρήσεις κατά την διαμήκη κατεύθυνση, το πολύ μία υπερβαίνει τις αποκλίσεις που ορίζονται
στον πίνακα 12, ενώ το σύνολο των μετρήσεων κατά οποιαδήποτε εγκάρσια γραμμή βρίσκεται εντός των
καθοριζόμενων ορίων. Η υπέρβαση των αποκλίσεων του παρακάτω Πίνακα 12 περιορίζονται στα 5 mm (για
το 10% των σημείων κατά μήκος).
Για την επιφανειακή στρώση ισχύουν οι αποκλίσεις που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 12 σε οποιοδήποτε
σημείο της επιφανείας για το σύνολο των μετρήσεων, χωρίς καμία υπέρβαση.
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Πίνακας12 - Επιτρεπόμενες υψομετρικές αποκλίσεις τελικής επιφάνειας στρώσεων οδοστρώματος
Επιφανειακή στρώση και συνδετική στρώση

± 6mm

Ασφαλτική βάση

± 10mm

Ομαλότητα επιφάνειας
Ομαλότητα κατά τη διαμήκη κατεύθυνση
H ομαλότητα κατά την διαμήκη κατεύθυνση μετράται με την μέθοδο κυλιόμενης δοκού. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας (με σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας).
H διαμήκης ομαλότητα των επιφανειών όλων των ασφαλτικών στρώσεων, μετρούμενη με την κυλιόμενη
δοκό θα πρέπει να δίνει αποτελέσματα εντός των ορίων που καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 13.
Η μέθοδος μέτρησης των ανωμαλιών του καταστρώματος με την κυλιόμενη δοκό (rolling beam)
αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL) (βλέπε Βιβλιογραφία). Κατά τη
μέθοδο αυτή εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια του καταστρώματος που υπερβαίνουν
τα 4,00 ή τα 7,00 mm, υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός τους ανά τμήμα συγκεκριμένου μήκους και τα
αποτελέσματα συγκρίνονται με οριακές τιμές βάσει πινάκων.
Πίνακας 13 - Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιφανειακών ανωμαλιών
Επιφανειακές στρώσεις, συνδετικές
στρώσης (1) και λωρίδες εκτάκτου
ανάγκης ή ασφαλτοστρωμένα ερείσματα
Όριο επιφανειακής
ανωμαλίας

4 mm

Συνδετικές στρώσεις, στρώσεις
ασφαλτικής βάσης και διαπλατύνσεις
για στάθμευση παρά την οδό

7 mm

4 mm

7 mm

Μήκος αναφοράς (m)

300

75

300

75

300

75

300

75

Αυτοκινητόδρομος
και κύριες οδοί

20

9

2

1

40

18

4

2

40

18

4

2

60

27

6

3

Άλλες οδοί
(1)
(2)

(2)

Εφόσον η επιφάνεια της συνδετικής στρώσης πρόκειται να κυκλοφορηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
Οδοί με μικρές ταχύτητες (≤50km/h)

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά μήκος γραμμής ή γραμμών παράλληλων προς το όριο του οδοστρώματος επί
τμημάτων μήκους 300 m που θα επιλέγονται από την Υπηρεσία. Είναι δυνατόν να εξετάζονται και τμήματα
μήκους μικρότερου των 300 m (μέρος μεγαλύτερου κλάδου οδού) και να αποτιμούνται με αναγωγή του
αριθμού των ανωμαλιών που μετρήθηκαν στα 300 m (στρογγύλευση του αποτελέσματος στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό).
Συνιστάται να εκτελούνται μετρήσεις ανά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης
(ΛΕΛ), περίπου στον άξονα αυτών.
Όταν το συνολικό μήκος του οδικού τμήματος είναι μικρότερο από 300 m, οι μετρήσεις θα γίνονται επί
μήκους 75 m.
Κατά τις μετρήσεις η κυλιόμενη δοκός θα μετακινείται με ταχύτητα | 2 km/h.
Η ομαλότητα των ασφαλτικών επιφανειών κατά τη διαμήκη κατεύθυνση μπορεί να μετρηθεί και με άλλες
συσκευές, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Όταν χρησιμοποιούνται συσκευές που παρέχουν αποτελέσματα σε ΙRΙ (International Roughness Index:
Διεθνής Δείκτης Ομαλότητας), οι αποδεκτές τιμές είναι ΙRΙ ≤ 1,1 για μήκος αναφοράς 10 m, ή ΙRI ≤ 1,4 για
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μήκος αναφοράς 100 m. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να ικανοποιούνται επίσης και οι απαιτήσεις του
πίνακα 12 της § 4.1.
Ομαλότητα κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
Το οδόστρωμα θα ελέγχεται επίσης και για εγκάρσιες ανωμαλίες με τον τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα
τοποθετούμενο κατά ορθή γωνία ως προς τον άξονα της οδού, σε θέσεις της επιλογής της Υπηρεσίας,
σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13036-7. Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας της οδού και της
κάτω επιφάνειας του κανόνα είναι:
x

4 mm για την επιφανειακή ή συνδετική στρώση, και

x

6 mm για την ασφαλτική βάση.

Ο τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας θα χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο της ομαλότητας κατά τη
διαμήκη κατεύθυνση όταν το συνολικό μήκος του οδοστρώματος είναι μικρότερο των 15 m, ή σε θέσεις όπου
η χρήση της κυλιόμενης δοκού είναι πρακτικά αδύνατη, με τις ως άνω επιτρεπόμενες αποκλίσεις.
Πριν από κάθε μέτρηση ομαλότητας, η επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί, εάν απαιτείται, θα καθαρίζεται
με μηχανικό σάρωθρο, ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα (ασύνδετα αδρανή, υλικά, φερτά υλικά κ.λπ.).
Οι μετρήσεις θα γίνονται πριν την απόδοση του καταστρώματος στην κυκλοφορία, ώστε σε περίπτωση
αστοχίας να γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις χωρίς να επηρεασθεί η πρόοδος των εργασιών και το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.
Πριν την έναρξη της διάστρωσης των ασφαλτομιγμάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία Έκθεση
Μεθοδολογίας στην οποία θα περιγράφεται η μέθοδος που θα υιοθετηθεί για τη μέτρηση της ομαλότητας.
Επιφανειακή μακροτραχύτητα - αδρότητα επιφανείας (surface macrotexture)
Η μακροτραχύτητα της επιφάνειας της στρώσεως κυκλοφορίας έχει επιπτώσεις στην αντιολισθηρότητα και τη
στάθμη του θορύβου από την αλληλεπίδραση ελαστικών - ασφαλτικού.
Η επιφανειακή μακροτραχύτητα (μακροϋφή) προσδιορίζεται με ογκομετρικές τεχνικές σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1.
Ανά 1000 m μήκους λωρίδας κυκλοφορίας (ή ανά λωρίδα κυκλοφορίας του δοκιμαστικού τμήματος) θα
γίνονται δέκα μεμονωμένες μετρήσεις σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, πριν την απόδοση της οδού στην
κυκλοφορία.
Η μακροτραχύτητα σε κάθε σημείο μέτρησης πρέπει να είναι > 0,6 mm. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνονται
περαιτέρω μετρήσεις ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η μακροτραχύτητα του τάπητα. Εάν ο
μέσος όρος των μετρήσεων βρεθεί μικρότερος από 0,6 mm, το μίγμα στην περιοχή αυτή θα αποξηλώνεται
σε όλο του το πάχος (με φρεζάρισμα) και θα αντικαθίσταται με νέα στρώση, η οποία θα εφαρμόζεται
υποχρεωτικά με διαστρωτήρα.
Το ελάχιστο μήκος των επεμβάσεων θα είναι τουλάχιστον 20 m και το ελάχιστο πλάτος ίσο με το πλάτος μίας
λωρίδας κυκλοφορίας.
Τα ως άνω διορθωτικά μέτρα θα λαμβάνονται εφ’ όσον προβλέπονται από τη Μελέτη, ή κατόπιν σχετικής
εντολής της Υπηρεσίας.
Όταν προβλέπεται η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος (συνήθως σε σημαντικά έργα) οι έλεγχοι αυτοί θα
γίνονται υποχρεωτικά επ’ αυτού.

6.3 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους οποιασδήποτε ασφαλτικής στρώσης θα γίνεται
χωροστάθμιση προ και μετά την διάστρωση ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του
οδοστρώματος και σε ένα τουλάχιστον σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται
τρία σημεία ανά διατομή.
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Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών
μεταβαλόμενης γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος
αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική στρώση.
Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη,
ουδεμία προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα μειώνεται αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.
Η αποδοχή ή μη ασφαλτικής στρώσης μειωμένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων.
Προκειμένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/ τεκμηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική μείωση της συμβατικής τιμής.
Εάν οι μειωμένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.
Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο
με βάση το φαινόμενο βάρος του συμπυκνωμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και θα διενεργούνται οι ως
άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις.

7

Όροι υγείας και ασφάλειας

Θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου
(βλέπε Βιβλιογραφία).
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με προστατευτικά υποδήματα εργασίας, γάντια και
προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών με το δέρμα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ακροφυσίων.
Απαγορεύεται οι εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάμους, οχετούς ή αύλακες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

8.1 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων
Για την εξακρίβωση του συμπυκνωμένου πάχους των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται χωροστάθμηση προ
και μετά την διάστρωση ανά διατομή της οδού. Θα γίνονται μετρήσεις στα όρια του οδοστρώματος και σε ένα
τουλάχιστον σημείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαμβάνονται τρία σημεία ανά διατομή.
Πυρηνοληψία θα γίνεται μόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόμβων ή ζωνών
μεταβαλλόμενης γεωμετρίας επιφανείας, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται μεμονωμένα και δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος
αυτών προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για το μέσο πάχος των στρώσεων. Εάν με την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί μειωμένο πάχος, τότε θα λαμβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική στρώση.
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Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη,
ουδεμία προσαύξηση της συμβατικής τιμής μονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί μειωμένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η μείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα μειώνεται αναλογικά η συμβατική τιμή μονάδος.
Η αποδοχή ή μη ασφαλτικής στρώσης μειωμένου πάχους εξαρτάται από τη θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων.
Προκειμένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόμενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση τεκμηριωμένη με υπολογισμούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ μέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων /τεκμηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική μείωση της συμβατικής τιμής.
Εάν οι μειωμένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται με δαπάνες του Αναδόχου.
Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο
με βάση το φαινόμενο βάρος του συμπυκνωμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και θα διενεργούνται οι ως
άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις.

8.2 Επιμέτρηση ενσωματούμενου ασφαλτικού σκυροδέματος κατά βάρος
Η ζύγιση του προσκομιζομένου προς ενσωμάτωση ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται με πλάστιγγες
αυτόματου ζυγίσεως βαθμονομημένες από αναγνωρισμένους φορείς διακρίβωσης.
Οι πλάστιγγες θα καταγράφουν αυτόματα σε καρτέλες ή ταινίες ελέγχου το βάρος του ζυγισμένου
ασφαλτικού σκυροδέματος.

8.3 Επιμέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο
Η κάθε στρώση, πλήρως κατασκευασμένη (εργασία και υλικά), θα επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα (m2)
συμπυκνωμένου πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συμβατικό συμπυκνωμένο. Το πλάτος της στρώσης
ορίζεται ως την απόσταση μεταξύ των ακμών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης χωρίς να
συνυπολογίζονται τυχόν οριογραμμές επιφανειών μορφής πρανών.

8.4 Μεταφορά υλικών
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

8.5 Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη
Επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις οικίες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
Η πλήρης κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων από ασφαλτικό σκυρόδεμα που παράγεται σε μόνιμη
εγκατάσταση, η οποία επιμετράται όπως καθορίζεται στην παρούσα, περιλαμβάνει τις δαπάνες παραγωγής
ή προμήθειας και μεταφοράς των κατάλληλων αδρανών υλικών μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής
ασφαλτομίγματος, την ανάμιξη αυτών με συνδετικό υλικό, τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος, τη διάστρωση
αυτού με μηχάνημα διάστρωσης (fιnisher), τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε δαπάνη
υλικών και εργασίας για την πλήρη ολοκλήρωση της στρώσης(-εων), σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.
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Παράρτημα Α
(Ιδιότητες μιγμάτων ανακυκλούμενου - νέου ασφαλτομίγματος)

x

Η εισδυτικότητα (penetration) της ασφάλτου του μίγματος δίδεται από τη σχέση:
α x log (pen1) + β x log (pen2) = log penmix
όπου:
penmix : η προκύπτουσα (από υπολογισμό) εισδυτικότητα της ασφάλτου στο μίγμα που
περιέχει ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
pen1 : η εισδυτικότητα της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
pen2 : η εισδυτικότητα της προστιθέμενης ασφάλτου
α, β : οι αναλογίες (%) κατά βάρος της ασφάλτου του μίγματος:
(α):της προερχόμενης από το ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
(β): της προστιθέμενης ασφάλτου
ισχύει: α+β=1

x

Το σημείο μάλθωσης της ασφάλτου στο μίγμα δίδεται από τη σχέση:
TR&B mix = α x TR&B1 + β x TR&B2
όπου:
TR&B mix :
το προκύπτον σημείο μάλθωσης της ασφάλτου στο μίγμα που περιέχει
ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα
TR&B1:
το σημείο μάλθωσης της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωμένο
ασφαλτόμιγμα
TR&B2:
το σημείο μάλθωσης της προστιθέμενης ασφάλτου
α, β :
οι αναλογίες κατά βάρος της ασφάλτου του ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος (α) και
της προστιθέμενης ασφάλτου (β), (α+β=1)

Οι δοκιμές προσδιορισμού της εισδυτικότητας και του σημείου μάλθωσης θα γίνονται σύμφωνα με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1426 και ΕΛΟΤ EN 1427 αντίστοιχα. Η ανάκτηση της ασφάλτου θα γίνεται σύμφωνα με
το Πρότυπο EN 12697-3.
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Παράρτημα Β
(Πίνακας διορθωτικών συντελεστών ευστάθειας Marshall)
Πίνακας B.1 - Διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας Marshall για δοκίμια διαμέτρου 150 mm

Ύψος δοκιμίου
(mm)

Όγκος δοκιμίου
(cm3)

88,9

1608 - 1626

90,5

1637 - 1665

92,1

1666 - 1694

93,7

1695 - 1723

95,2

1724 - 1752

96,8

1753 - 1781

98,4

1782 - 1810

100,0

1811 - 1839

101,6

1840 - 1868

Διορθωτικός συντελεστής
1,12
1,09
1,06
1,03
1,00
0,97
0,97
0,95
092
0,90
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Βιβλιογραφία

 Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL: Transport Research Laboratory)
 Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ περί ΣΑΥ - ΦΑΥ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος
Skid resistant asphalt concrete wearing course
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-1201 «Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-12-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-03-12-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

32867

32868
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο ........................................................................................................................................... 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές ............................................................................................................. 5

3

Όροι και ορισμοί .................................................................................................................................. 6

4

Ενσωματούμενα υλικά ........................................................................................................................ 7

4.1

Αδρανή υλικά ........................................................................................................................................ 7

4.2

Ασφαλτικό συνδετικό ........................................................................................................................... 8

4.3

Μελέτη σύνθεσης ................................................................................................................................. 8

4.4

Ποσοστό ασφάλτου – χαρακτηριστικά κατά Μarshall ..................................................................... 9

5

Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας ............................................................ 9

5.1

Παραγωγή ασφαλτομίγματος ............................................................................................................. 9

5.2

Συγκολλητική επάλειψη .................................................................................................................... 10

5.3

Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος ......................................................................................... 10

5.4

Συμπύκνωση ..................................................................................................................................... 10

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή ............................................................................................... 10

6.1

Γενικά .................................................................................................................................................. 10

6.2

Εργαστηριακοί έλεγχοι...................................................................................................................... 10

6.3

Έλεγχοι εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ................................................ 11

6.4

Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση ............................................................................ 11

7

Τρόπος επιμέτρησης......................................................................................................................... 12

3

32869

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή αντιολισθηρής
στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεμα.
Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης, είναι
ασφαλτόμιγμα παραγόμενο και διαστρωνόμενο "εν θερμώ", αυστηρά ελεγμένης σύνθεσης, από καθαρή ή
τροποποιημένη με βελτιωτικά άσφαλτο και σκληρά αδρανή υλικά. Με αυτή τη μέθοδο, λόγω της υψηλής
μηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέματος, εξασφαλίζεται αφενός η ενίσχυση του οδοστρώματος
(όταν γίνεται σε πάχη μεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η επίτευξη ικανοποιητικών επιφανειακών
χαρακτηριστικών ομαλότητας, ομοιομορφίας, αντίστασης σε ολίσθηση και επιφανειακής τραχύτητας. Σε
περίπτωση εφαρμογής λεπτών στρώσεων σε παλαιά οδοστρώματα, θα πρέπει προηγουμένως να ελέγχεται
η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείμενου οδοστρώματος (και η ομαλότητα της επιφάνειας) και
να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συγκόλληση της τελικής στρώσης. Μία αποτελεσματική προετοιμασία, για
τις συνήθεις περιπτώσεις φθορών, είναι το φρεζάρισμα "εν ψυχρώ" και στη συνέχεια η εφαρμογή ισχυρής
συγκολλητικής επάλειψης με κατιονικό γαλάκτωμα.
Κριτήρια επιλογής τύπου στρώσης.
ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης
ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής σύνθεσης
Τα συνιστώμενα πάχη στρώσεων των εν λόγω τύπων ασφαλτομιγμάτων είναι 4 cm (για ονομαστικό μέγεθος
μέγιστου κόκκου 12,5 mm), ή 3 cm (για ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 9,5 mm).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 1097-8

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8:
Προσδιορισμός της τιμής επιταχυνόμενης στίλβωσης

ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens -Ασφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών- Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας

ΕΛΟΤ EN 12697-5

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 5: Προσδιορισμός
της μέγιστης πυκνότητας.
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ΕΛΟΤ EN 12697-9

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 9:
Determination of the reference density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 9: Προσδιορισμός
της πυκνότητας αναφοράς

ΕΛΟΤ EN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
12: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων
ασφαλτομίγματος.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-3

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

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου

ΕΛΟΤ EN 13036-1

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7: Μέτρηση
ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων (τελική στρώση) :
Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04

Hot mixed dense graded asphalt concrete layers -- Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου

3

aggregates

--

Στρώσεις

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ 1 : είναι το ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης, με ονομαστικό
μέγεθος αδρανών 12,5 mm, ή 9,5 mm. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέραν από την
εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώματος. Με αυτό τον τρόπο,
δεν επιτυγχάνεται μεγάλο βάθος επιφανειακής τραχύτητας.
3.2 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ 2 : είναι το ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής σύνθεσης, με
ονομαστικό μέγεθος αδρανών 12,5 mm, ή 9,5 mm. Με αυτόν τον τύπο, εξασφαλίζεται καλύτερη επιφανειακή
τραχύτητα, με αποτέλεσμα την καλύτερη διατήρηση της αντίστασης σε ολίσθηση και σε υψηλές ταχύτητες.
Λόγω αυξημένου ποσοστού κενών, η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά μικρότερη, σε
σύγκριση με τον Τύπο 1.
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4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1

Αδρανή υλικά

α. Γενικά : Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα συγκρατούμενα στο κόσκινο ανοίγματος 2 mm (2,36
mm), σε λεπτόκοκκα διερχόμενα από το κόσκινο ανοίγματος 2 mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο
ανοίγματος 0,063 mm και σε παιπάλη διερχόμενη από το κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm.
β. Χονδρόκοκκο υλικό: Στις ασφαλτικές στρώσεις το χονδρόκοκκο κλάσμα των αδρανών είναι εκείνο
που προσδίδει κυρίως τις χαρακτηριστικές αντιολισθηρές ιδιότητες (μικροτραχύτητα και
μακροτραχύτητα) της επιφανείας του οδοστρώματος και για αυτό θα πρέπει να αποτελείται κατά
100% από αδρανές υλικό με εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά, μεγάλη καθαρότητα και κατάλληλο
σχήμα κόκκων.
γ. Kαθαρότητα και σχήμα κόκκων: Το χονδρόκοκκο κλάσμα πρέπει να προέρχεται από θραύση
πετρώματος με τα προδιαγραφόμενα μηχανικά χαρακτηριστικά και να είναι απαλλαγμένο από
επιβλαβείς προσμίξεις (άργιλο, οργανικά ή άλλα μαλακά εύθρυπτα υλικά). Στην περίπτωση που
προέρχεται από φυσικές αποθέσεις ποταμών ή χειμάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει να
συγκρατούνται από κόσκινο με άνοιγμα οπής τριπλάσιο του ονομαστικού μεγέθους των κόκκων και το
80% τουλάχιστον των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο ανοίγματος οπών 4 mm, να έχει μία
τουλάχιστον θραυσιγενή επιφάνεια.
Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς μορφής. Ο έλεγχος του σχήματός τους θα
γίνεται κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8, με προσδιορισμό για το συγκρατούμενο στο κόσκινο 6,3
mm (1/4”) υλικό του “δείκτη πλακοειδούς” (Flakiness Index) και κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3,
όπου ο «Δείκτης πλακοειδούς» θα πρέπει να είναι μικρότερος από 30%.
δ. Μηχανικές ιδιότητες: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, οι επιτρεπόμενες τιμές
των μηχανικών ιδιοτήτων του χονδρόκοκκου αδρανούς θα πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
x Αντοχή σε στίλβωση (Polished Stone Value), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8, PSV
t50.
x Αντοχή σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8,
AAVd10.
x Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2, LAd24.
ε. Λεπτόκοκκο υλικό: Το λεπτόκοκκο κλάσμα (διερχόμενο από το κόσκινο ανοίγματος οπής 2 mm και
συγκρατούμενο στο κόσκινο ανοίγματος οπής 0,063 mm), πρέπει να αποτελείται από κόκκους
γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγμένους από άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσμίξεις. Σε
περιπτώσεις βαριάς κυκλοφορίας, είναι προτιμότερο να είναι της ίδιας προέλευσης με το χονδρόκοκκο
υλικό. Στις λοιπές περιπτώσεις, μπορεί να είναι θραυστό ασβεστολιθικής σύστασης ή φυσικής
προέλευσης.
στ. Παιπάλη: Η παιπάλη προστίθεται (σε περίπτωση έλλειψης), για να συμπληρώσει την κοκκομετρική
διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών. Μπορεί να είναι λιθοσύντριμμα ορυκτής ή άλλης προέλευσης
(σκόνη από σκωρίες), υδράσβεστος, τσιμέντο, ιπτάμενη τέφρα, ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία
κατά το χρόνο χρησιμοποίησής της θα είναι αρκετά ξηρή, ώστε να ρέει ελεύθερα και να μη δημιουργεί
συσσωματώματα. Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή οργανικές προσμίξεις, ούτε να έχει
πλαστικότητα, εκτός αν πρόκειται για τσιμέντο ή υδράσβεστο. Η συνιστώμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση της παιπάλης φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1 - Συνιστώμενη κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης
Κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης
Κόσκινο τετραγωνικής οπής

4.2

Διερχόμενο %

600 μ (Νο 30)

100

300 μ (Νο 50)

90 - 100

75 μ (Νο 200)

70 - 100

Ασφαλτικό συνδετικό

Θα χρησιμοποιείται καθαρή άσφαλτος, η οποία πρέπει είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-10-00 ή, για όσους τύπους δεν εμπεριέχονται σε αυτή, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12591
O τύπος της ασφάλτου συνιστάται να είναι 60/70, ή εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μίγμα ασφάλτου
80/100 και 40/50 σε αναλογία 50:50.
Για την εξασφάλιση υψηλών απαιτήσεων και σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. γέφυρες, όπου απαιτούνται
αυξημένα μηχανικά χαρακτηριστικά και μεγάλη διάρκεια ζωής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τροποποιημένη
άσφαλτος (η βασική είναι συνήθως 80/100 με πρόσθετα βελτιωτικά πολυμερή, θερμοπλαστικά, ελαστομερή
κτλ.), ύστερα από ειδική εργαστηριακή μελέτη.
Προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο θα γίνεται όταν τα αδρανή παρουσιάζουν υδροφιλία, ή σε
ειδικές περιπτώσεις που καθορίζει η Υπηρεσία. Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιυδρόφιλου, θα
καθορίζεται από το εργαστήριο, με τη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12

4.3

Μελέτη σύνθεσης

Κοκκομετρική διαβάθμιση. Το συνολικό μίγμα των αδρανών μπορεί να προκύπτει από σύνθεση δύο ή
περισσοτέρων επί μέρους κλασμάτων, είτε να προσκομίζεται ενιαίο στο εργοστάσιο παραγωγής
ασφαλτομίγματος και να χρησιμοποιείται χωρίς διαχωρισμό και ανασύνθεση, εφόσον είναι ομοιόμορφο και
με σταθερή κοκκομετρική σύνθεση.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του συνολικού μίγματος των αδρανών υλικών (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και
παιπάλη), ανάλογα με τον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέματος και το ονομαστικό μέγεθος του μέγιστου
κόκκου, πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του παρακάτω Πίνακα 2.
Το ποσοστό (στο συνολικό μίγμα των αδρανών) του διερχόμενου από το κόσκινο Νο 8 υλικού, είναι
σημαντικό στοιχείο για τον εργοταξιακό έλεγχο, επειδή διαχωρίζεται το χονδρόκοκκο από το λεπτόκοκκο
υλικό. Μίγματα που περιέχουν ποσοστό υλικού διερχόμενου από το κόσκινο 2,36 mm κοντά στο μέγιστο
επιτρεπόμενο, δίνουν επιφάνεια με σχετικά λεπτή υφή, ενώ διαβαθμίσεις που πλησιάζουν στο ελάχιστο,
δίνουν επιφάνεια με σχετικά αδρή υφή.
Τα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης του παρακάτω Πίνακα 2, ισχύουν κατά βάρος, εφόσον τα ειδικά βάρη
του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού δε διαφέρουν πάνω από 5%. Αν υπάρχει μεγαλύτερη
διαφορά, τα όρια του πίνακα και οι αναλογίες σύνθεσης κατά βάρος του συνολικού μίγματος αδρανών, θα
πρέπει να αναχθούν, σύμφωνα με τα ειδικά βάρη τους.
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία). Η δοκιμή θα γίνεται με την πρότυπη μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ
EN 1367-2. Η απώλεια (σε ποσοστό του βάρους) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 9%.
Ισοδύναμο άμμου. Το ισοδύναμο άμμου θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 933-8. Αυτό πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από 55.
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Πίνακας 2 - Κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και συνιστώμενο πάχος στρώσης
Μέγεθος κόσκινου
τετραγωνικής οπής

ΤΥΠΟΣ 1

ΤΥΠΟΣ 2

(πυκνής σύνθεσης)

(ανοικτής σύνθεσης)

Ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου [mm]

mm

12,5

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

4.4

9,5

12,5

9,5

Ποσοστό διερχόμενων από τα αντίστοιχα κόσκινα

12,50 mm

90 - 100

100

84 - 100

100

9,00 mm

-

90 - 100

52 - 82

75 - 100

4,00 mm

42 - 72

50 - 80

18 - 46

35 - 65

2,00 mm

18 - 38

30 - 65

5 - 24

10 - 35

1,12 mm

-

-

3 - 19

3 - 24

0,25 mm

5 - 20

6 - 21

0-9

0 - 10

0,063 mm

2-9

2-9

-

-

Συνιστώμενο πάχος στρώσης

3-4 cm

2,5-3 cm

3-4 cm

2,5-3 cm

Ποσοστό ασφάλτου – χαρακτηριστικά κατά Μarshall

Μετά τον καθορισμό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής
διαβάθμισης, ακολουθεί ο προσδιορισμός του βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου με τη μέθοδο Marshall. Τα
χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς και τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας με τη δοκιμή
εμβάπτισης-θλίψης, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Χαρακτηριστικά δοκιμής Marshall
Χαρακτηριστικά
Συμπύκνωση (αριθμός κτύπων σε κάθε πλευρά του δοκιμίου)
Ευστάθεια στους 50qC (N)

Τύπος 1

Τύπος 2

75

75

t 8000

t 6000

Παραμόρφωση δοκιμίου [mm]

2-4

2-5

Κενά αέρος (% συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος)

3-5

5 - 15

0,8

0,7

Ελάχιστος λόγος αντοχής στη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης

5

Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Παραγωγή ασφαλτομίγματος

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα, σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή.
Επειδή η ψύξη των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι ταχεία, οι θερμοκρασίες
παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ασφαλτομιγμάτων συνήθους πάχους. Οι
συνιστώμενες θερμοκρασίες ανάμιξης (θερμοκρασία στην έξοδο του αναμικτήρα) είναι 130° έως 170°C. Σε
περίπτωση χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου, θα ζητούνται πληροφορίες από το αρμόδιο εργαστήριο
ελέγχου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του κατασκευαστή του βελτιωτικού-τροποποιητικού της ασφάλτου.
Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη, λόγω του κινδύνου
αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες
θερμοκρασίες, που αναφέρονται στα επόμενα. Για αυτό συνιστάται να επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών
μεταφοράς ασφαλτομίγματος.
Η χρήση πετρελαίου, για την ευχερή εκφόρτωση των αυτοκινήτων μεταφοράς, απαγορεύεται.
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Συγκολλητική επάλειψη

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή
ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού),
για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης.
Για την επίτευξη της ομοιογένειας της επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να
πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε
άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται με προσθήκη υδατικής φάσης
100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώματος - για λήψη γαλακτώματος που
να δίνει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%).

5.3

Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτομίγματος και της
ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα καθορίζονται από την
Υπηρεσία. Τα συνήθη όρια θερμοκρασιών είναι 120° έως 140°C.
Περιορισμοί καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου και χαμηλών θερμοκρασιών
περιβάλλοντος (κάτω των 10°C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις περιπτώσεις λεπτών στρώσεων
(2,5 έως 3 cm), θα πρέπει η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι άνω των 20°C.

5.4

Συμπύκνωση

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04. Ειδικά για τους τάπητες τύπου 2,
απαιτείται ελαφρύτερη κυλίνδρωση με οδοστρωτήρα 10-12 t, με λείους κυλίνδρους. Συνήθως αρκούν 2 έως
3 διελεύσεις. Η υπερβολική συμπύκνωση, ή συμπύκνωση όταν το ασφαλτόμιγμα έχει ψυχθεί, θα οδηγήσει
σε θραύση των αδρανών.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Γενικά
Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται και για τα συνήθη ασφαλτομίγματα (βλέπε την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04).
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτώνται
τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης.

6.2 Εργαστηριακοί έλεγχοι
Εκτελούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
και επιπλέον εκτελούνται και οι ακόλουθες δοκιμές:
x Δείκτης πλακοειδούς

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3

x Αντοχή σε στίλβωση (PSV)

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

x Αντοχή σε απότριψη (AAV)

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

x Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2

Ασφαλτόμιγμα
Κενά αέρος στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8
Τελική επιφάνεια
Επιφανειακή τραχύτητα (μέθοδος της άμμου) , κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1.
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6.3 Έλεγχοι εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
x Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της ομοιομορφίας του
παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα
συνήθη ασφαλτομίγματα.
x Ο έλεγχος της ομοιομορφίας του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και της εφαρμογής της
μελέτης σύνθεσης, θα γίνεται με εξέταση τριών τουλάχιστον δειγμάτων, με βάση το μέσο όρο
τους.
Αν με την εφαρμογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καμπύλη εκτός των επιτρεπόμενων ορίων του
παρακάτω Πίνακα 4-, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης του υλικού.
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις (μέσος όρος δειγμάτων), ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της μελέτης
σύνθεσης, των ποσοστών κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, δίνονται
στον παρακάτω Πίνακα 4. Επί πλέον, σε κανένα μεμονωμένο δείγμα οι αποκλίσεις δε θα υπερβαίνουν αυτά
τα όρια, επαυξημένα κατά 20%.
Πίνακας 4 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης (Μ.Ο. δειγμάτων)
Μέγεθος κόσκινου

Ανοχή επί των ποσοστών διερχόμενων %

12,50 mm (1/2'') και άνω

±8

9,00 mm

±7

4,00 mm

±7

2,00 mm

±6

1,12 mm

±6

0,50 mm

±5

0,25 mm

±5

0,067 mm

±3

Άσφαλτος % κατά βάρος στο ασφαλτόμιγμα

± 0,4

6.4 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση
Μετά την τελική συμπύκνωση, ακολουθούν έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για να διαπιστωθεί, κατά
πόσον ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:
α.

Στάθμη. Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην “ερυθρά” της μελέτης (σε συνδυασμό με την
προβλεπόμενη επίκλιση), με αποκλίσεις όχι μεγαλύτερες των ± 6 mm.

β.

Ομαλότητα. Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα 5 mm. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται με 4μετρο πήχη.
Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μέτρηση θα
πραγματοποιείται με 3μετρο πήχη.
Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η άνεση κυκλοφορίας, θα ελέγχονται, σε τάπητες
αυτοκινητοδρόμων με ομαλόμετρο τύπου Bump-Integrator, εκτός αν αλλιώς προδιαγράφεται στα τεύχη
δημοπράτησης. Ο δείκτης ανωμαλιών θα πρέπει να μην υπερβαίνει την τιμή των 130 cm/km.
Συνιστάται ο έλεγχος της ομαλότητας με προφιλόμετρο.

γ.

Πάχος στρώσης. Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με λήψη καρότων, σε πυκνότητα τρία (3)
τουλάχιστον ανά 4000 m2. Ο αριθμητικός μέσος όλων των μετρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή
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μεγαλύτερος από το πάχος που καθορίζει η σύμβαση του έργου. Καμία μεμονωμένη μέτρηση δεν
πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου πάχους περισσότερο από 10%, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη (π.χ. επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωμα).
δ.

Βαθμός συμπύκνωσης. Η μέση τιμή του βαθμού συμπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από
96% και καμία μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 94%. Ο έλεγχος γίνεται με τη
μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12697-5, για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, και κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-9 για τον προσδιορισμό της πυκνότητας αναφοράς, στα δοκίμια που
κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους.

ε.

Επιφανειακή τραχύτητα. Η επιφανειακή τραχύτητα θα ελέγχεται με τη μέθοδο της κηλίδας της άμμου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1 το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και
πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία. Για κάθε λωρίδα, θα γίνεται έλεγχος σε σημεία απέχοντα
τουλάχιστον 50 m μεταξύ τους και 50 cm από το άκρο του καταστρώματος της οδού. Το συνιστώμενο
και επιδιωκόμενο με τη μελέτη ελάχιστο μέσο βάθος υφής είναι 1,0 mm για τον τύπο 1 και 1,5 mm, για
τον τύπο 2.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κατασκευής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης θα επιμετρώνται για κάθε τύπο (κλειστού)
ασφαλτοσκυροδέματος σε τετραγωνικά μέτρα [m2], σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-03-11-04
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεμα. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια του προδιαγραφόμενου ασφαλτοσκυροδέματος.

x

Η εργασία διάστρωσης της αντιολισθηρής στρώσης.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων από ασφαλτική
σκυρομαστίχη.
Η ασφαλτική σκυρομαστίχη (βλέπε ορισμό στην παράγραφο 3.1 της παρούσας), πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13108-5.
Η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικής σκυρομαστίχης γίνεται ‘εν θερμώ’ με συνήθη μηχανήματα
παραγωγής και διάστρωσης θερμών ασφαλτικών μιγμάτων. Ενδεχομένως να απαιτηθεί μικρή τροποποίηση
του συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος για την τροφοδοσία των ινών.
Η ασφαλτική σκυρομαστίχη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως επιφανειακή στρώση κύλισης για όλα τα
είδη κυκλοφορίας και κλίματος, σε οδοστρώματα δρόμων, αεροδρομίων ή άλλες επιφάνειες με κυκλοφορία
οχημάτων. Η στρώση κυκλοφορίας που προκύπτει έχει καλά επιφανειακά χαρακτηριστικά, αντιολισθηρές
ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης εφαρμόζεται σε νέα ή παλιά οδοστρώματα, κατά
προτίμηση συνήθως όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι υψηλός. Η στρώση υποδοχής μπορεί να είναι
κατασκευασμένη από ασφαλτόμιγμα οποιουδήποτε τύπου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13108-5

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt - Ασφαλτικά μίγματα. Προδιαγραφές υλικών. Μέρος 5: Ασφαλτική
σκυρομαστίχη.

EΛΟΤ EN 13043

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas -- Αδρανή για ασφαλτομίγματα και
ασφαλτικές επαλείψεις για οδοστρώματα οδών , αεροδρομίων ή άλλων
επιφανειών που φέρουν κυκλοφορία οχημάτων.

ΕΛΟΤ EN 1097-1

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

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation. -- Δοκιμές για
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τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη.
ΕΛΟΤ EN 1097-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3:
Determination of loose bulk density and voids -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
3: Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Έλεγχοι μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός πυκνότητος
κόκκων και υδατοαπορρόφυσης.

ΕΛΟΤ EN 1097-7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -- Δοκιμές
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7 :
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνόμετρου

ΕΛΟΤ EN 1097-8

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές των μηχανικών και
φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισμός αντοχής σε
στίλβωση (Polished Stone Value).

ΕΛΟΤ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for
sampling -- Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι
δειγματοληψίας.

ΕΛΟΤ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων
των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός κοκκομετρικής καμπύλης Μέθοδος με κόσκινα.

ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικής
διαβάθμισης. Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βροχίδων.

ΕΛΟΤ EN 933-3

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

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 8: Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου του λεπτόκοκκου υλικού.

ΕΛΟΤ EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines
- Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου.

ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens - Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλτους
οδοστρωσίας.

ΕΛΟΤ EN 13702-1

Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of
modified bitumen - Part 1: Cone and plate method -- Άσφαλτος και
ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισμός του δυναμικού ιξώδους
τροποποιημένης ασφάλτου - Μέρος 1: Μέθοδος κώνου και πλάκας.
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ΕΛΟΤ EN 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content -- Ασφαλτομίγματα. Μέθοδοι δοκιμές ασφαλτικών θερμής
ανάμιξης. Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό.

ΕΛΟΤ EN 12697-5

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 5: Προσδιορισμός της
μέγιστης πυκνότητας»

ΕΛΟΤ EN 12697-6

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά μίγματα
- Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 6: Προσδιορισμός της
φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12697-8

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part 8:
Determination of void characteristics of bituminous specimens -- Ασφαλτικά
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 8:
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12697-12

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -- Ασφαλτικά
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 12:
Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων
ασφαλτομίγματος.

ΕΛΟΤ EN 12697-18

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 18: Binder
drainage -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος
- Μέρος 18: Απορροή συνδετικού υλικού

ΕΛΟΤ EN 12697-27

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 27: Sampling - Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής
ανάμιξης - Μέρος 27: Δειγματοληψία.

ΕΛΟΤ EN 12697-34

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall
test -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος Μέρος 34: Δοκιμή Marshall.

ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισμός της διείσδυσης με
βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point Ring and Ball method -- Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά Προσδιορισμός της μάλθωσης -Μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12607-1

Bitumen and bituminous binders – Defermination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air. Part 1: RFTOT method. -Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά – Προσδιορισμός της αντοχής στην
σκλήρυνση υπό την επήρεια της θερμότητας και του αέρα. Μέρος 1: Δοκιμή
RFTOT.

ΕΛΟΤ EN 1367-2

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

ΕΛΟΤ EN 58

Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders -- Άσφαλτος
και ασφαλτικά συνδετικά. Δειγματοληψία ασφαλτικών συνδετικών.
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Hot mixed dense graded asphalt concrete layers -- Ασφαλτικές στρώσεις
κλειστού τύπου

Όροι και ορισμοί

3.1 Η ασφαλτική σκυρομαστίχη (SMA): είναι ασφαλτόμιγμα ασυνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης με
σκελετό αποτελούμενο από θραυστά χονδρόκοκκα αδρανή, τα οποία συνδέονται με κονίαμα
ασφαλτομαστίχης (μίγμα λεπτόκοκκου αδρανούς με ασφαλτικό συνδετικό υλικό σε υψηλό ποσοστό). Στο
ασφαλτόμιγμα αυτό προστίθενται ενδεχομένως και ίνες για να μειώσουν το ποσοστό αποστράγγισης του
ασφαλτικού συνδετικού υλικού από το μίγμα.

4.

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά
Τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή της ασφαλτικής σκυρομαστίχης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-5. Ειδικότερα (και επιπλέον από τις απαιτήσεις του ως άνω
προτύπου) τα υλικά είναι τα ακόλουθα και πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις:

4.2 Αδρανή υλικά
Τα χονδρόκοκκα και τα λεπτόκοκκα αδρανή πρέπει να κατατάσσονται και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13043. Πρέπει να είναι 100% θραυστά υλικά από τα ίδια ή διαφορετικά μητρικά
πετρώματα, και σε όλες τις περιπτώσεις το μητρικό πέτρωμα θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
παρακάτω Πίνακα 1, ανάλογα με την προβλεπόμενη μέση ημερήσια κυκλοφορία εμπορικών οχημάτων στη
λωρίδα υπολογισμού και την κατηγορία επικινδυνότητας του τμήματος της οδού. Η επικινδυνότητα του
τμήματος χαρακτηρίζεται ως Α ή Β σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις:
Επικινδυνότητα Α:
x

Συνήθη τμήματα οδών σε ευθυγραμμία ή με επαρκή ορατότητα χωρίς κλίσεις μεγαλύτερες από 5% και
χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση

Επικινδυνότητα Β:
x
x

x
x

Προσεγγίσεις σε σηματοδότες, ή κόμβους και γενικώς σε περιοχές όπου εκτελούνται ελιγμοί ή
τροχοπέδηση
Καμπύλες με μικρή καμπυλότητα (<150 m) ή σε τμήματα με συνδυασμό οριζόντιας καμπυλότητας μέχρι
300m και κυρτής κατακόρυφης καμπυλότητας με ακτίνα μέχρι 800 m και γενικά σε τμήματα με
περιορισμούς στην ορατότητα
Τμήματα με κλίση μεγαλύτερη από 5%
Είσοδοι και έξοδοι αυτοκινητοδρόμων ή τμήματα με παρατηρούμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση
Πίνακας 1- Απαιτήσεις αντίστασης σε λείανση και σε θρυμματισμό
Μέση ημερήσια κυκλοφoρία Ε.Ο (1) στη λωρίδα υπολογισμού

Ιδιότητα

<200
(3)

PSV (2)
LA (4)

8

Α

(3)

Β

200-800
52

55

800-2000
57

2000-4000
59

>4000
61

55

57

60

62

62

32

30

26

24

22

32886
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

(1)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04:2009

E.O : Εμπορικό όχημα είναι κάθε όχημα με μικτό φορτίο>1500 kg

(2)

PSV : Δείκτης αντίστασης σε λείανση (Polished Stone Value) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8.

(3)

A,Β : Επικινδυνότητα τμήματος

(4) LA

: Αντίσταση σε θρυμματισμό με τη δοκιμή Los Angeles κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2.

Επιπλέον τα αδρανή θα πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13043: WA24 2, MS 18, AAV 15, FL25
4.2.1 Χονδρόκοκκα αδρανή
Τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι μονόκοκκα, ονομαστικού μεγέθους 2/5mm και 5/8mm ή 8/11mm,
και η διαβάθμισή τους θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
Πίνακας 2- Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης χονδρόκοκκων αδρανών
Άνοιγμα οπών
κοσκίνου mm

Ονομαστικό μέγεθος αδρανών
8/11

5/8

2/5

Διερχόμενο ποσοστό (%)
16

100

-

-

11,2

85-99

100

-

8

0-5

90-99

5

-

0-5

100
90-99

2

-

-

0-5

0,5

0-2

0-2

0-2

4.2.2 Λεπτόκοκκα αδρανή
Τα λεπτόκοκκα αδρανή θα είναι μεγέθους 0/2mm και η διαβάθμισή τους εντός των ορίων που δίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης λεπτόκοκκων αδρανών
Άνοιγμα οπών κοσκίνου mm

Διερχόμενο ποσοστό (%)

4

100

2

99 – 85

0,5

40 – 60

0,063

11 – 16

4.2.3 Παιπάλη
Η παιπάλη, υλικό που διέρχεται από το κόσκινο 0,063mm και προστίθεται στο μίγμα των αδρανών για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της διαβάθμισης του μίγματος των αδρανών, θα είναι από το ίδιο πέτρωμα ή
από θραυστό ασβεστόλιθο ή από άλλο κατάλληλο πέτρωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παιπάλη
υδράσβεστος σε σκόνη ή το οξείδιο του ασβεστίου (CaΟ), ή το τσιμέντο Portland ή Ιπτάμενη Τέφρα. Στην
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί οξείδιο του ασβεστίου (CaO) το προστιθέμενο ποσοστό δεν θα πρέπει να
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υπερβαίνει το 1% του βάρους των αδρανών. Η παιπάλη θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
παρακάτω Πίνακα 4.
Πίνακας 4 - Ιδιότητες παιπάλης

Κοκκομετρική διαβάθμιση Παιπάλης
Άνοιγμα οπών κόσκινου (mm)

Διερχόμενο ποσοστό (%)

0,5

100

0,063

70 – 100
Καθαρότητα (1)

Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου(2)
(1)
(2)

<1

Για όλα τα είδη παιπάλης πλην υδρασβέστου, CaO τσιμέντου Portland και Ιπτάμενης Τέφρας.
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.

4.3 Ασφαλτικό συνδετικό υλικό
Για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος θα χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας (συνήθως τύπου
50/70pen) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12591 ή τροποποιημένη με ελαστομερή
άσφαλτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13108-5 .
Η τροποποιημένη άσφαλτος θα ικανοποιεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13702-1 (Type I-C ή Type I-D) ή τις
Γερμανικές προδιαγραφές ZTV-BEL-ST 92 (βλέπε και Παράρτημα βιβλιογραφίας της παρούσας). Η
προμήθεια της τροποποιημένης ασφάλτου θα γίνεται σε προ-αναμεμιγμένη μορφή. Ο προμηθευτής θα
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία την σταθερότητα αποθήκευσης της προ-αναμεμιγμένης τροποποιημένης
ασφάλτου.

4.4 Ίνες
Οι ίνες θα είναι ίνες κυτταρίνης και προστίθενται αυτόματα, όταν είναι αναγκαίο, στο μίγμα για την επίτευξη
του επιθυμητού ποσοστού ασφάλτου. Οι ίνες θα έχουν περιεκτικότητα σε κυτταρίνη 80r5%, pH 7,5r1, μέσο
μήκος 1mm, περίπου, μέσο πάχος 45μm, περίπου και τουλάχιστον το 85% των ινών θα έχει πάχος
μικρότερο των 800μm. Οι ίνες θα προστίθενται στο μίγμα σε μορφή κυλινδρικών σβώλων (pellets) μέσου
μήκους 5r3mm και μέσης διαμέτρου 5r1mm. Το συνδετικό υλικό για την παραγωγή των κυλινδρικών
σβώλων μπορεί να είναι άσφαλτος ή άλλο υλικό συμβατό με την άσφαλτο.

4.5 Βελτιωτικό πρόσφυσης (αντιϋδρόφιλο υλικό)
Η προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο θα γίνεται στις περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως αδρανών
που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν υδροφιλία. Ο τύπος και το ποσοστό αντιϋδρόφιλου θα καθορίζεται κατά
το στάδιο σύνθεσης του ασφαλτομίγματος.

4.6 Σύνθεση ασφαλτικής σκυρομαστίχης
4.6.1 Γενικά
Γενικά η σύνθεση του μίγματος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13108-5. Ειδικότερα
(και επιπλέον από τις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου) τα υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
4.6.2 Κοκκομετρική διαβάθμιση μίγματος αδρανών
Το μίγμα αδρανών θα προκύπτει από σύνθεση δύο (ή περισσοτέρων) επιμέρους κλασμάτων και η
κοκκομετρική διαβάθμιση αυτού (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλη) θα βρίσκεται εντός των ορίων που
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δίνονται στον Πίνακα5. Ο Τύπος 0/8 (8Ε) χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης
πάχους 30mm, ενώ ο Τύπος 0/11 (11Ε) για πάχος στρώσης 40 mm.
Πίνακας 5- Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών
Άνοιγμα οπών κοσκίνου mm

Τύπος 8Ε

Τύπος 11Ε

0/8

0/11
Διερχόμενο ποσοστό (%)

16

-

100

11,2

100

90-100

8

90-100

45-60

4

25-35

25-35

2

20-25

20-25

0,063

9-12

8-12

Τα όρια της κοκκομετρικής διαβάθμισης που δίνονται στον Πίνακα 5 ισχύουν μόνο αν οι πυκνότητες των
χονδρόκοκκων και των λεπτόκοκκων αδρανών δεν διαφέρουν περισσότερο από 5%. Εάν η διαφορά είναι
μεγαλύτερη, η τελική καμπύλη του μίγματος των αδρανών θα πρέπει να διορθώνεται σύμφωνα με τις
πυκνότητες των αδρανών.
4.6.3 Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό
Η περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό στο ασφαλτόμιγμα θα καθορίζεται από τη μελέτη σύνθεσης και θα
πρέπει, ανάλογα με το ποσοστό των κενών, να μην είναι μικρότερη από τις τιμές που δίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6 - Ελάχιστη περιεκτικότητα ασφαλτικού συνδετικού υλικού στο μίγμα
Κενά αέρος(1)
(%)

(1)

Ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού υλικού, κατά βάρος
ασφαλτομίγματος
Τύπος 0/8

Τύπος 0/11

3 - 4%

t7,0

t6,5

> 4%

t6,5

t6,0

Τα κενά αέρος καθορίζονται από δοκίμια Marshall με συμπύκνωση 50 κτύπων

Οι τιμές περιεκτικοτήτων ασφάλτου που δίνονται στον Πίνακα 6 ισχύουν για αδρανή με φαινόμενη πυκνότητα
2,65 g/cm3. Για οποιοδήποτε άλλη φαινόμενη πυκνότητα αδρανών οι περιεκτικότητες ασφάλτου που δίνονται
στον προηγούμενο Πίνακα 6 θα διορθώνονται πολλαπλασιάζοντας με την τιμή που προκύπτει από το λόγο
2,65/Φαινόμενη πυκνότητα αδρανών σε g/cm3.
4.6.4 Ποσοστό ινών
Το ποσοστό των ινών που προστίθενται στο μίγμα, για την δυνατότητα ενσωμάτωσης της ασφάλτου στο
μίγμα δίχως να παρατηρείται υπερβολική αποστράγγιση αυτής, είναι t0.3% κατά βάρος μίγματος.
Μεγαλύτερο ποσοστό ινών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον αυτό απαιτείται, και καθορίζεται ανάλογα έτσι
ώστε να μην αποστραγγίζεται μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο ποσοστό ασφάλτου, βλέπε επόμενο Πίνακα
7.

11

32889

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04:2009

©

ΕΛΟΤ

4.6.5 Χαρακτηριστικά τελικού ασφαλτομίγματος σύνθεσης
Η σύνθεση του ασφαλτομίγματος που επιλέγεται τελικά, με κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών εντός των
ορίων που δίνονται στον προηγούμενο Πίνακα 5 και με ποσοστό συνδετικού υλικού που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του προηγούμενου Πίνακα 6, θα πρέπει να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις του παρακάτω Πίνακα 7.
Πίνακας 7- Απαιτήσεις μίγματος ασφαλτικής σκυρομαστίχης
Ιδιότητα
Κενά αέρος, (%)
Μέγιστο ποσοστό κενών που γέμισαν με άσφαλτο (VFA)(1), (%)
Ποσοστό αποστραγγιζόμενου υλικού, κατά βάρος ασφαλτομίγματος, (%)
Λόγος αντοχών από δοκιμή υδρεμποτισμού(2)
Φαινόμενη πυκνότητα ασφαλτομίγματος, kg/m3
Σημείωση:

(1)
(2)

Τιμή
3,5 – 4,5
76 για 3,5% κενά
78 για 4,0% κενά
80 για 4,5% κενά
d 0,3
> 80%
Επιτευχθείσα τιμή

Για ενδιάμεσες τιμές κενών το ποσοστό του VFA μπορεί να καθορισθεί με γραμμική παρεμβολή
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12.

Το ποσοστό των κενών θα καθορίζεται από τρία δοκίμια Marshall (διαμέτρου 100mm με συμπύκνωση 50
κτύπων), ως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8, σε συνδυασμό με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12697-5,
Μέθοδος Α ή Β και EN 12697-6, Μέθοδος Β.
Το ποσοστό των κενών που γέμισαν με άσφαλτο (VFA) θα υπολογίζεται ως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
12697-8.
Το ποσοστό αποστραγγιζόμενου υλικού (άσφαλτος, παιπάλη και ίνες) καθορίζεται από τη δοκιμή
αποστράγγισης η οποία εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-18 και σε θερμοκρασία 160ο C,
με εργαστηριακό μίγμα με κοινή άσφαλτο. Η θερμοκρασία εργαστηριακής ανάμειξης του μίγματος με κοινή
άσφαλτο 50/70pen θα είναι 145r5 οC. Στην περίπτωση τροποποιημένης ασφάλτου, η θερμοκρασία
εκτέλεσης της δοκιμής θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία ανάμιξης που προτείνεται από τον παραγωγό της και
η θερμοκρασία εργαστηριακής ανάμιξης του μίγματος με τροποποιημένη άσφαλτο θα είναι η κανονική
θερμοκρασία ανάμιξης που προτείνεται από τον παραγωγό της τροποποιημένης ασφάλτου.
Η ευαισθησία στην επίδραση του νερού θα προσδιορίζεται με τον λόγο των αντοχών σε έμμεσο εφελκυσμό
από διάρρηξη, o οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της μέσης τιμής των αντοχών τουλάχιστον τριών δοκιμίων,
που ελέχθησαν υπό ξηρές συνθήκες, προς την μέση τιμή της αντοχής τουλάχιστον τριών δοκιμίων, που
ελέχθησαν μετά από υδρεμποτισμό, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12.
4.6.6 Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από την μελέτη σύνθεσης
H oμοιομορφία του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και η συμφωνία αυτού με τη μελέτης σύνθεσης θα
καθορίζεται από το μέσο όρο των τιμών που λαμβάνονται από ελέγχους επί τριών τουλάχιστον δειγμάτων
σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

Οι αποκλίσεις στα ποσοστά της μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών και στο μέσο
ποσοστό ασφάλτου, ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της μελέτης σύνθεσης, δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται στον επόμενο Πίνακα 8.

β.

Οι αποκλίσεις σε κανένα μεμονωμένο δοκίμιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες
αποκλίσεις αυξημένες κατά 20%.

γ.

Η μέση κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών μετά την εφαρμογή των αποκλίσεων θα
πρέπει να συνεχίζει να βρίσκεται εντός των ορίων του προηγούμενου Πίνακα 5.
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Πίνακας 8- Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης

Άνοιγμα οπών κοσκίνου mm

Επιτρεπόμενη απόκλιση (%)

16

r0

11,2

r3

8

r3

4

r3

2

r2

0,063

r2

Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος
ασφαλτομίγματος

r0,3

Σε καμία περίπτωση, μετά την εφαρμογή των επιτρεπόμενων αποκλίσεων, η κοκκομετρική καμπύλη δεν θα
πρέπει να βρίσκεται εκτός του ανώτατου (προς την λεπτόκοκκη περιοχή) ορίου που καθορίζεται από τον
προηγούμενο Πίνακα 5.

5 Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
5.1 Γενικά
Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος είναι να ελεγχθεί αν με τη μεθοδολογία, τον μηχανικό εξοπλισμό, το
προσωπικό τη μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος η στρώση που κατασκευάζεται πληροί όλες τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 9. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών κατά το στάδιο
κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.
Το δοκιμαστικό τμήμα πρέπει να έχει μήκος 100m έως 300m και συνήθως αποτελεί τμήμα του υπό
κατασκευή οδοστρώματος. Η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συμφωνίας με την Υπηρεσία.
Το κόστος κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος, και το κόστος δειγματοληψίας και ελέγχων, θα βαρύνει
τον Ανάδοχο. Όταν το δοκιμαστικό τμήμα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις και η
στρώση πληροί όλες τις απαιτήσεις, το τμήμα αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στο υπό κατασκευή έργο και ο
Ανάδοχος μπορεί να αποζημιωθεί για το κόστος κατασκευής του.
Το συμπυκνωμένο πάχος της στρώσης είναι συνήθως 40 mm.

5.2 Συγκρότημα ανάμιξης
Η παραγωγή της ασφαλτικής σκυρομαστίχης μπορεί να γίνεται στο ίδιο ασφαλτικό συγκρότημα, τύπου
παραγωγής ανά παρτίδες, που χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος.
Ο χρόνος ανάμιξης πιθανόν να πρέπει να διαφοροποιηθεί ελαφρώς έτσι ώστε να παράγεται ομοιογενές
ασφαλτόμιγμα.
Τα υλικά θα τροφοδοτούνται στον αναμικτήρα με τη σειρά αδρανή-ίνες-ασφαλτικό συνδετικό υλικό. Μετά την
προσθήκη των ινών θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάμιξης των αδρανών με τις ίνες, ο οποίος
συνιστάται να είναι 5 έως 15 δευτερόλεπτα. Μετά την προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας ασφάλτου θα
πρέπει να υπάρχει χρόνος ανάμειξης για την ομογενοποίηση του μίγματος. Ο συνολικός χρόνος ανάμειξης
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 δευτερόλεπτα. Καλή διασπορά των ινών επιτυγχάνεται όταν
χρησιμοποιούνται ίνες καλυμμένες με συνδετικό υλικό.
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Οι ίνες θα προστίθενται κεντρικά στον αναμικτήρα ασφαλτομίγματος με ξεχωριστή μονάδα τροφοδοσίας, η
οποία θα διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου της προστιθέμενης ποσότητας.
Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος σε οποιαδήποτε θέση στο συγκρότημα παραγωγής θα πρέπει να είναι
μεταξύ του εύρους θερμοκρασιών 150οC έως 180οC, για μίγματα με άσφαλτο 50/70pen. Για μίγματα με
τροποποιημένη άσφαλτο το εύρος των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις του
παραγωγού της τροποποιημένης ασφάλτου.

5.3 Επιθεώρηση ασφαλτικού συγκροτήματος
Η Υπηρεσία με τους αντιπροσώπους της θα έχει πάντα τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα τμήματα του
ασφαλτικού συγκροτήματος ώστε να ελέγχει ότι η παραγωγή του ασφαλτομίγματος είναι καθ' όλα σύμφωνη
με τις προδιαγραφές. Επιπλέον, θα παρέχεται εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο συγκρότημα για
δειγματοληψία επαρκούς ποσότητας υλικών και/ ή μίγματος από οποιοδήποτε σημείο.

5.4 Μεταφορά μίγματος
Η μεταφορά του ασφαλτομίγματος στο έργο θα γίνεται κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν της μεταφοράς του
ασφαλτικού σκυροδέματος.
Το ασφαλτόμιγμα, κατά τη μεταφορά του στο έργο, θα πρέπει να μεταφέρεται σε επικαλυμμένα (με
κατάλληλο κάλυμμα) φορτηγά έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανή ρύπανση και υπερβολική απώλεια
θερμοκρασίας και παράλληλα να μην προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Το δάπεδο και οι πλευρές του
φορτηγού πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ξένο υλικό και από προσκολλημένα
ασφαλτικά υλικά πριν τη φόρτωση του μίγματος. Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του μίγματος μπορεί
να γίνεται διασπορά ή επάλειψη του δαπέδου και των πλευρών του φορτηγού με παιπάλη, ή ελαφρύ φυτικό
έλαιο, ή άλλο κατάλληλο μη διαλυτικό υλικό. Όταν χρησιμοποιείται κάποια επάλειψη, πριν τη φόρτωση του
υλικού η καρότσα του φορτηγού θα πρέπει να ανυψώνεται στη μέγιστη δυνατή κλίση για να απορρεύσει
τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

5.5 Προετοιμασία επιφάνειας
Σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται διάστρωση ασφαλτικής σκυρομαστίχης επί νέου οδοστρώματος αν
προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί η ομαλότητα της υποκείμενης στρώση και δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι
σύμφωνη με τις απαιτήσεις περί ομαλότητας για την στρώση αυτή. Όταν διαστρώνεται σε παλιό οδόστρωμα,
η υποκείμενη στρώση δεν πρέπει να είναι ρηγματωμένη και οι ανωμαλίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
10mm, μετρούμενες με τον 3μετρο ευθύγραμμο πήχη. Επίσης, η παλιά επιφάνεια δεν θα πρέπει να
παρουσιάζει εξίδρωση ασφάλτου, λακκούβες και οποιαδήποτε άλλη επιφανειακή κάκωση.
Σε κάθε περίπτωση η υποκείμενη στρώση πρέπει να έχει καλή αντίσταση σε τροχοαυλάκωση και γενικότερα
σε παραμένουσα παραμόρφωση.
Το συμπυκνωμένο πάχος της αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτική σκυρομαστίχη είναι συνήθως 30mm.
Όταν η στρώση αυτή χρησιμοποιείται και ως ενισχυτική επίστρωση, το πάχος μπορεί να είναι μεγαλύτερο,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η υφιστάμενη επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από λάσπες, σκόνες, οργανικά υλικά ή άλλα φερτά
υλικά, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ομαλότητας που ισχύουν για τη στρώση αυτή, και να μην
παρουσιάζει ρηγματώσεις. Η επιφάνεια θα πρέπει επίσης να είναι στεγνή, ή στη χειρότερη περίπτωση
ελαφρά υγρή αλλά ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερο ή στάσιμο νερό στην επιφάνεια.
Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με μεταλλικές βούρτσες, ή με μηχάνημα αναρρόφησης ή με άλλο
κατάλληλο μέσο. Όπου υπάρχουν ρηγματώσεις, πρέπει να διερευνώνται τα αιτία πρόκλησης αυτών και
ανάλογα με την έκταση τους να γίνεται πλήρωση αυτών ή αποκατάσταση και/ ή ενίσχυση του
οδοστρώματος. Όταν είναι αναγκαίο, επί της υφισταμένης επιφάνειας θα γίνεται διάστρωση ισοπεδωτικής
στρώσης με ασφαλτικό σκυρόδεμα κλειστού τύπου, πριν τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης από
ασφαλτική σκυρομαστίχη.
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Οι διαγραμμίσεις οδών από θερμοπλαστικά υλικά ή αυτοκόλλητα πλαστικά υλικά πρέπει να απομακρύνονται
πριν την διάστρωση του μίγματος. Η απομάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνεται με απόξεση με κατάλληλο
μηχάνημα.
Αν, πριν τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, δεν έχουν ανυψωθεί τα καπάκια φρεατίων, θα
επισημαίνονται για ανύψωση καθώς επίσης θα επισημαίνονται, θα απομακρύνονται και θα
επανατοποθετούνται τα ανακλαστικά στοιχεία της οδού (‘μάτια γάτας’) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τα φρεάτια αποστράγγισης παρά την οδό θα καλύπτονται πριν τη διάστρωση προς αποφυγή πλήρωσης
αυτών με ασφαλτόμιγμα.

5.6 Συγκολλητική επάλειψη
Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην αυτής όπου η διάστρωση της στρώσης με σκυρομαστίχη γίνεται αμέσως μετά
τη διάστρωση της υποκείμενης στρώσης και πριν αυτή δοθεί στην κυκλοφορία, η υφιστάμενη επιφάνεια
ψεκάζεται με ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1. Η ποσότητα της συγκολλητικής επάλειψης εξαρτάται από
το πορώδες και την τραχύτητα της υφιστάμενης επιφάνειας και θα πρέπει να είναι τόση έτσι ώστε η
ποσότητα υπολείμματος ασφάλτου να κυμαίνεται μεταξύ 200 g/m2 και 400 g/m2. Η συγκολλητική στρώση
πρέπει να αφήνεται για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να διασπασθεί το ασφαλτικό
γαλάκτωμα. Ο χρόνος διάσπασης του ασφαλτικού γαλακτώματος εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν στο έργο και συνήθως πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά. Η συγκολλητική επάλειψη
πρέπει πάντα να προστατεύεται από την κυκλοφορία.

5.7 Διάστρωση
Το ασφαλτόμιγμα διαστρώνεται με μηχανικούς διαστρωτήρες. Η θερμοκρασία του μίγματος καθώς αυτό
εκφορτώνεται και εισέρχεται στον κάδο υποδοχής του μηχανήματος διάστρωσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 150ο C.
Το πάχος της στρώσης κατά τη διάστρωση θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε μετά την ολοκλήρωση της
συμπύκνωσης να επιτυγχάνεται πάχος στρώσης ίσο με 30 mm ή 40 mm, ανάλογα με τις προβλέψεις της
μελέτης.

5.8 Συμπύκνωση
Η συμπύκνωση θα αρχίζει αμέσως μετά τη διάστρωση του μίγματος, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο
οδοστρωτήρες ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Οι οδοστρωτήρες θα είναι στατικοί ή δονητικοί, λείων κυλίνδρων
(τροχών) και βάρους >8 τόνων. Συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα θα γίνεται μόνον όταν η
θερμοκρασία του μίγματος είναι υψηλή και αφού έχει προηγηθεί κυλίνδρωση με στατικό οδοστρωτήρα. Όταν
η θερμοκρασία της στρώσης πέσει κάτω από 100ο C, δεν θα χρησιμοποιείται δόνηση. Ο αριθμός των
διελεύσεων με δόνηση θα περιορίζεται σε τρεις. Όταν χρησιμοποιούνται στατικοί οδοστρωτήρες δύο και
τριών κυλίνδρων, τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι δύο κυλίνδρων. Δεν θα χρησιμοποιούνται
συμπυκνωτικά μέσα με ελαστικούς τροχούς.
Η συμπύκνωση πρέπει να ολοκληρώνεται πριν η θερμοκρασία του υλικού πέσει κάτω από 90oC, όταν
χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70 pen, ή κάτω από 100oC, όταν χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος (η
θερμοκρασία μετράται στη μέση του πάχους της στρώσης). Ολοκλήρωση της συμπύκνωσης θα θεωρείται ότι
έχει επιτευχθεί όταν εξαλειφθούν όλα τα ίχνη διαβάσεως των τροχών του οδοστρωτήρα και η φαινόμενη
πυκνότητα της συμπυκνωμένης στρώσης είναι τουλάχιστον 97% της φαινόμενης πυκνότητας του
συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος στο εργαστήριο.

5.9 Διασπορά συντρίμματος (άμμωση)
Για την επίτευξη υψηλού συντελεστή αντιολισθηρότητας κατά τo αρχικό στάδιο κυκλοφορίας της στρώσης,
διασκορπίζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια θραυστό λεπτόκοκκο υλικό πριν την ολοκλήρωση της
συμπύκνωσης. Το λεπτόκοκκο υλικό, διαστάσεων 1mm έως 3mm, θα είναι από το ίδιο μητρικό πέτρωμα που
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των αδρανών ή από άλλο πέτρωμα που πληροί τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4.2 της παρούσας, για κυκλοφορία τουλάχιστον 200-800 ΕΟ/ ημέρα. Η ποσότητα που
διασκορπίζεται πρέπει να είναι περίπου 0.5 έως 1.0 kg/m2. Μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης η
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ποσότητα του λεπτόκοκκου υλικού που δεν ενσωματώθηκε στη στρώση θα απομακρύνεται από την
επιφάνεια με κατάλληλα μέσα.

5.10 Περιορισμοί λόγω καιρού
Δεν θα γίνεται διάστρωση όταν η θερμοκρασία αέρος είναι μικρότερη των 10οC, ή κατά τη διάρκεια
βροχόπτωσης, ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων (t6 beaufort ή t22 κόμβων).

6 Ποιοτικοί έλεγχοι
6.1 Παροχή στοιχείων
Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την έναρξη των εργασιών, ή όποτε απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα πιστοποιητικά των εργαστηριακών ελέγχων
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (ασφαλτικό συνδετικό υλικό, αδρανή, παιπάλη και ίνες), τη σύνθεση
του ασφαλτομίγματος καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των εργασιών
(θερμοκρασία διάστρωσης, είδος οδοστρωτήρα, αριθμό διελεύσεων κλπ.). Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα
διεξάγονται σε εγκεκριμένα εργαστήρια.
Οι έλεγχοι των υλικών που απαιτούνται προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 6.2. της παρούσας
Η μελέτη σύνθεσης του τελικού μίγματος που θα υποβάλλεται θα περιλαμβάνει:
α)

Την πηγή των αδρανών και την κοκκομετρική διαβάθμιση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων
αδρανών, την αναλογία χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης και την κοκκομετρική
διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών.

β)

Τον τύπο του ασφαλτικού συνδετικού υλικού.

γ)

Την περιεκτικότητα της ασφάλτου στο μίγμα, κατά βάρος μίγματος και κατά βάρος ξηρών αδρανών.

δ)

Το ποσοστό των ινών, κατά βάρος ασφαλτομίγματος.

ε)

Το ποσοστό κενών στο μίγμα.

στ) Το ποσοστό των κενών που γέμισαν με άσφαλτο.
ζ)

Το ποσοστό του αποστραγγιζόμενου υλικού.

η)

Το λόγο αντοχών από τη δοκιμή υδρεμποτισμού

θ)

Το μέγιστο ειδικό βάρος του ασφαλτομίγματος.

ι)

Το φαινόμενο ειδικό βάρος του ασφαλτομίγματος μετά από συμπύκνωση κατά Marshall (50 κτύποι
σε κάθε πλευρά).

Μαζί με τη μελέτη σύνθεσης θα υποβάλλονται και όλα τα σχετικά διαγράμματα και πίνακες που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του ασφαλτομίγματος.

6.2 Έλεγχος ποιότητας υλικών
6.2.1 Ασφαλτικά υλικά
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και την καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών είναι αυτοί που
προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12591), για την κοινή άσφαλτο και από τo Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
13702-1 (Type I-C ή Type I-D) ή τις Γερμανικές προδιαγραφές ZTV-BEL-ST 92 για την τροποποιημένη
άσφαλτο (βλέπε και Βιβλιογραφία).
Η δειγματοληψία θα γίνεται στο ασφαλτικό συγκρότημα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-27.

16

32894
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04:2009

Η συχνότητα δειγματοληψίας είτε για την κοινή είτε για την τροποποιημένη άσφαλτο θα είναι δύο δείγματα
ανά βυτίο μεταφοράς ασφαλτικού υλικού. Το ένα δείγμα θα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των ελέγχων
και το άλλο θα κρατείται ως αντιδείγμα.
Εάν τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων είναι ικανοποιητικά, η Υπηρεσία μπορεί, να μειώσει τη
συχνότητα και το είδος των ελέγχων τους ελέγχους που προβλέπονται. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Για την κοινή άσφαλτο:
α)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1426, θα γίνεται ο προσδιορισμός της διείσδυσης με βελόνα.

β)

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1427, θα γίνεται ο προσδιορισμός της μάλθωσης με τη μέθοδο
δακτυλίου και σφαίρας.

Για την τροποποιημένη άσφαλτο:
α) Εισδυτικότητα στους 25 oC,
β) Έλεγχος διαχωρισμού (σταθερότητας κατά την αποθήκευση), και
γ) Δοκιμή RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test: Δοκιμή στρεφομένου λεπτού υμένα σε κλίβανο) κατά
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12607-1.
6.2.2 Αδρανή υλικά
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των αδρανών υλικών δίνονται στον επόμενο
Πίνακα 9. Οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον ίδιο Πίνακα 9.
Η δειγματοληψία των αδρανών θα γίνεται από τους σωρούς αδρανών υλικών στο λατομείο ή από τους
ψυχρούς κάδους τροφοδοσίας του ασφαλτικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 932-1.

6.3 Ασφαλτόμιγμα
α.

β.

Το ασφαλτόμιγμα ελέγχεται κατά την παράδοση στο έργο ως προς τη θερμοκρασία, τον διαχωρισμό και
την αποστράγγιση ασφαλτικού υλικού. Το μίγμα δεν παραλαμβάνεται για διάστρωση όταν
x

Η θερμοκρασία του είναι μικρότερη από τη ελάχιστη επιτρεπόμενη

x

Παρουσιάζει εμφανή διαχωρισμό

x

Παρουσιάζει εμφανή αποστράγγιση

Στο ασυμπύκνωτο ασφαλτόμιγμα εκτελούνται οι έλεγχοι που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 10.
Πίνακας 9 - Απαιτούμενοι έλεγχοι αδρανών

Έλεγχος

Χαρακτηρισμός ελέγχου

Δειγματοληψία
από

Ελάχιστη
συχνότητα
δειγματοληψίας

Για τα χονδρόκοκκα αδρανή
PSV

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

AAV (προαιρετικά)(2)

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)
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Lοs Angeles

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Micro-Deval

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-1

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Δείκτης πλακοειδούς

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3

Λατομείο/Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Υγεία

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1367-2

Λατομείο/Έργο

Μία φορά(3)

Πυκνότητα και
Υγρασία
απορροφήσεως.

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1097-6 και
ΕΛΟΤ EN 1097-3

Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Κοκκομετρική ανάλυση

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1

Έργο

2 ημερησίως

ΕΛΟΤ

Για τα λεπτόκοκκα αδρανή
Πυκνότητα και
Υγρασία
απορροφήσεως.
Μπλε του μεθυλενίου
Ισοδύναμο άμμου

(4)

Κοκκομετρική ανάλυση

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1097-6 και
ΕΛΟΤ EN 1097-3

Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9

Έργο

Βλέπε σημ. (1)

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8

Έργο

Βλέπε σημ. (5)

Έργο

2 ημερησίως

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1

Για την παιπάλη
Ειδικό βάρος

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-7

Έργο

Μία φορά(3)

Κοκκομετρική ανάλυση

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1

Έργο

Μία φορά(3)

Μπλε του μεθυλενίου

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9

Έργο

Μία φορά(3)

Σημειώσεις
(1) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.
(2) AAV <12 για κυκλοφοριακό φόρτο d1000 εμπορικά οχήματα και AAV <10 για κυκλοφοριακό φόρτο >1000
εμπορικά οχήματα.
(3) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.
(4) Ισοδύναμο άμμου >60%.
(5) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.

Πίνακας 10 - Απαιτούμενοι έλεγχοι στο ασφαλτόμιγμα

Έλεγχος

Χαρακτηρισμός ελέγχου

Ελάχιστη
συχνότητα
δειγματοληψίας

Εκχύλιση ασφαλτομίγματος
x

Κοκκομετρική ανάλυση

x

Ποσοστό ασφάλτου

Σε συμπυκνωμένα δοκίμια Marshall
x

Ποσοστό κενών

Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 933-2 και
ΕΛΟΤ EN 12697-1

2 ημερησίως

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 12697-34
ή ΕΛΟΤ EN 12697-8

Η δειγματοληψία του ασφαλτομίγματος θα γίνεται από το φορτηγό πριν εκφορτωθεί το ασφαλτόμιγμα στον
κάδο (χοάνη) υποδοχής/ τροφοδοσίας, ή από τον κάδο του διαστρωτήρα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
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EN 58. Η χιλιομετρική θέση της δειγματοληψίας θα καταγράφεται. Η ελάχιστη ποσότητα υλικού θα είναι 15kg,
ανά δειγματοληψία.
Από κάθε δειγματοληψία θα εκτελούνται δύο πλήρεις εκχυλίσεις και θα συμπυκνώνονται τρία δοκίμια. Το
υλικό που περισσεύει αποθηκεύεται ως αντιδείγμα.
Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις από το μίγμα σύνθεσης, της περιεκτικότητας σε άσφαλτο και της κοκκομετρικής
ανάλυσης, πρέπει να είναι εντός των ορίων που προδιαγράφονται στον Πίνακα 7. Οι τιμές των κενών δεν
πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από r0,3, από τις τιμές του μίγματος της μελέτης σύνθεσης.
Αν κάποιο από τα αποτελέσματα είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων, το μίγμα απορρίπτεται. Ταυτόχρονα
λαμβάνεται, συμπληρωματικά, ικανοποιητικός αριθμός πυρήνων διαμέτρου 100mm από τη συμπυκνωθείσα
στρώση, προς επανάληψη των παραπάνω ελέγχων, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η επιφάνεια που
διαστρώθηκε με το εκτός των προδιαγραφών ασφαλτόμιγμα. Η έκταση και η μεθοδολογία της
συμπληρωματικής δειγματοληψίας θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Το μίγμα εκτός προδιαγραφών θα
απομακρύνεται και θα αντικαθίσταται από νέο SMA ασφαλτόμιγμα. Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα
δειγματοληψίας, ελέγχων και αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

6.4 Συμπυκνωμένη στρώση
Η συμπυκνωμένη στρώση, πριν την απόδοση στην κυκλοφορία, θα ελέγχεται ως προς το ποσοστό των
κενών, το βαθμό συμπύκνωσης, το πάχος, την ομαλότητα και την απόκλιση από το υψόμετρο της τελικής
επιφάνειας.
α)

Ποσοστό κενών

Για τον καθορισμό του ποσοστού των κενών αποκόπτονται τρεις πυρήνες, διαμέτρου 100 mm, ανά
6000m2 συμπυκνωμένης επιφάνειας. Οι θέσεις δειγματοληψίας καθορίζονται από την Υπηρεσία κατά
τυχαίο τρόπο. Πριν από τον προσδιορισμό των κενών αποκόπτεται από την πάνω επιφάνεια του
πυρήνα, με κατάλληλο δισκοπρίονο, λωρίδα πάχους μέχρι 1 cm για να απομακρυνθεί το τμήμα του
ασφαλτομίγματος του οποίου η σύνθεση έχει μεταβληθεί λόγω έμπηξης λιθοσυντρίμματος στην
επιφάνεια. Το μέσο ποσοστό κενών αέρος που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο του
6% και μεγαλύτερο ή ίσο του ποσοστού των κενών του μίγματος της μελέτης σύνθεσης. Επίσης, καμία
μεμονωμένη τιμή ποσοστού κενών αέρος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την
παραπάνω μέγιστη και ελάχιστη τιμή, αντίστοιχα. Το ποσοστό των κενών θα υπολογίζεται με την ίδια
μέθοδο (προδιαγραφή) που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των κενών κατά τη μελέτη σύνθεσης.
Οι οπές που δημιουργούνται θα γεμίζονται με ασφαλτικό μίγμα ίδιο με αυτό που έγινε η διάστρωση.
β)

Βαθμός συμπύκνωσης

Από πυρήνες που ελήφθησαν για τον καθορισμό των κενών θα καθορίζεται και ο βαθμός συμπύκνωσης.
Όλες οι τιμές φαινόμενης πυκνότητας συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος που λαμβάνονται από τους
πυρήνες θα πρέπει να μην είναι μικρότερες από το 97% της μέσης τιμής της φαινόμενης πυκνότητας των
δοκιμίων Marshall που συμπυκνώνονται στο εργαστήριο.
γ)

Πάχος συμπυκνωμένης στρώσης

Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης θα καθορίζεται από τη λήψη πυρήνων και η μέση τιμή του
πάχους τουλάχιστον τριών πυρήνων ανά 6000 m2 πρέπει να μην διαφέρει από το πάχος που έχει
προδιαγραφεί περισσότερο από 5mm. Οι θέσεις λήψης των πυρήνων θα καθορίζονται από την Υπηρεσία
και θα καταγράφονται στο αρχείο.
δ)

Ομαλότητα

Η επιμήκης και εγκάρσια ομαλότητα της τελικής επιφάνειας θα είναι εντός των ορίων που καθορίζονται
στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04.
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Υψόμετρο τελικής επιφάνειας

Το υψόμετρο της επιφάνειας της αντιολισθηρής στρώσης από SMA θα είναι εντός των ορίων που
καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04.

6.5 Αποκατάσταση
Οι περιοχές που διαστρώθηκαν με ασφαλτόμιγμα ασφαλτικής σκυρομαστίχης το οποίο διαπιστώθηκε ότι
είναι εκτός προδιαγραφών και/ ή δεν πληρούνται οι προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, θα αποκαθίστανται με
αποξήλωση της στρώσης σε όλο το βάθος και αντικατάσταση του υλικού με νέο μίγμα ασφαλτικής
σκυρομαστίχης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Η διάστρωση και η συμπύκνωση
του νέου μίγματος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις για την συμπύκνωση την
ομαλότητα και τα τελικά υψόμετρα που τίθενται από την προδιαγραφή αυτή.
Όταν τα υψόμετρα της επιφάνειας δεν πληρούν τις απαιτήσεις η αποκατάσταση θα γίνεται σε όλη της έκταση
που παρουσιάζει την ατέλεια αυτή με ελάχιστο μήκος διάστρωσης 15 m και πλάτος όσο το πλάτος της
αρχικής διάστρωσης. Όταν ο αριθμός των επιφανειακών ανωμαλιών ξεπερνά τα όρια που προδιαγράφονται
στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04, η περιοχή προς αποκατάσταση θα έχει μήκος 300m ή
75 m, ανάλογα με την περίπτωση, και πλάτος ίσο με το σύνολο του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας που
προσβάλλονται, ή τέτοια που θα καθορίζεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ως αναγκαία για την επίτευξη
των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου.

6.6 Έλεγχος κυκλοφορίας και απόδοση κατασκευασθέντος τμήματος στην κυκλοφορία
Όλες οι ρυθμίσεις της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται με πρωτεύοντα σκοπό την ασφάλεια των χρηστών
της οδού, των μηχανημάτων κατασκευής και του προσωπικού στο έργο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτροπή της
κυκλοφορίας από το τμήμα προς διάστρωση χωρίς να προκαλούνται υπερβολικές καθυστερήσεις και
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου κινδύνου να συμβούν
ατυχήματα. Ο αποκλεισμός του τμήματος και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνονται σύμφωνα με τους
σχετικούς Εθνικούς Κανονισμούς και Οδηγίες.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση του διαστρωθέντος τμήματος στην κυκλοφορία. Οποιαδήποτε
οχήματα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιτρέπεται να
κινηθούν πάνω στη διαστρωθείσα στρώση μόνο μετά από πλήρη συμπύκνωση αυτής και εφ’ όσον η
θερμοκρασία στην επιφάνεια της στρώσης είναι μικρότερη των 40οC.

7 Όροι υγείας και ασφάλειας
Θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου
(βλέπε Βιβλιογραφία).
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με προστατευτικά υποδήματα εργασίας, γάντια και
προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών με το δέρμα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ακροφυσίων.
Απαγορεύεται οι εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάμους, οχετούς ή αύλακες.

8 Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) διαστρωθείσας με ασφαλτική σκυρομαστίχη
αντιολισθηρής επιφάνειας.
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω διάστρωσης
αντιολισθηρής επιφάνειας με ασφαλτική σκυρομαστίχη. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

η ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση,

x

η συγκολλητική στρώση (υλικό και ψεκασμός),

x

ο καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας (εάν απαιτείται),

x

η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Η αφαίρεση των διαγραμμίσεων της οδού, δεν περιλαμβάνεται στην εργασία και θα επιμετράται ιδιαιτέρως
(εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη).
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Βιβλιογραφία
1.

DER BUNDESMINSTER FÜR VERKEHR, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Fahrbadndecken aus Asphalt, ZTVbit-StB 94 mit Änderungen und
Ergänzungen 1998, Bonn, Germany, 1998 (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών,
Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες για την Κατασκευή Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων,
ZTVbit StB 94/98).

2.

DAV, Asphalt für schwerste Beanspruchungen, Mahnahmenkatalog für die Qualitätssicherung der
Asphaltbauweise für Stahen der Bauklassen SV und I sowie Verkehrsflächen mit besonderen
Beanspruchuengen, Deutscher Asphaltverband, 1996 (Γερμανικός Σύνδεσμος Ασφαλτικών
Οδοστρωμάτων, Ασφαλτομίγματα για οδοστρώματα βαριάς κατασκευής, Κατάλογος υποδείξεων για
διασφάλιση της ποιότητας ασφαλτικών εργασιών για οδούς Κατηγοριών SV και 1, και για οδούς σε
περιοχές με ειδικές απαιτήσεις λόγω κυκλοφορίας).

3.

Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ για ΣΑΥ – ΦΑΥ

4. ZTV-BEL-ST 92 Elastomeric asphalt PmB 45A, PmB 45B, PmB 65A, PmB 65B, TL-PmB -- Κατηγορές
τροποποιημένης ασφάλτου. (Γερμανικοί κανονισμοί).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Aπόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
Milling of asphalt concrete pavements

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-1400 «Απόξεση (φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-14-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-03-14-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4
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Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην απόξεσης (φρεζάρισμα)
επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφοράς και απόθεσης του φρεζαρισμένου υλικού
οδοστρώματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφή δεν εφαρμόζονται ιδιαίτερες τυποποιητικές παραπομπές.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

Η εκτέλεση της εργασίας δεν απαιτεί υλικά προς ενσωμάτωση

5

Τρόπος εκτέλεσης

5.1 Εξοπλισμός
Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο πλάτος φρεζαρίσματος
τουλάχιστον 1,8 m. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί και μικρότερα μηχανήματα στις δυσπρόσιτες θέσεις.
Τα μηχανήματα θα διαθέτουν αυτόματο σύστημα ελέγχου της ακρίβειας των διαμήκων και εγκάρσιων
κλίσεων του οδοστρώματος με ανοχή της τάξης των ± 6 mm, εκτός εάν αλλιώς καθορίζεται στα συμβατικά
τεύχη.
Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει έναν εσωτερικό σύστημα κοπής καθώς και αποτελεσματικά μέσα ελέγχου της
παραγόμενης σκόνης.
Το μηχάνημα απόξεσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής μιας ομοιόμορφα φρεζαρισμένης
επιφάνειας, απαλλαγμένης από κυματισμούς και αυλακώσεις.
Η εξάρτηση των ‘’δοντιών’’ του μηχανήματος και οι αποστάσεις των θα συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται το κατάλληλο αποτέλεσμα (υφή). Τα σκασμένα, κατεστραμμένα ή υπέρμετρα φθαρμένα
«δόντια» πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
Όλα τα μηχανήματα θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της εργασίας.
Στην περίπτωση που απαιτείται πλήρης αποξήλωση του ασφαλτικού οδοστρώματος η Υπηρεσία μπορεί να
εγκρίνει τη χρήση εναλλακτικού εξοπλισμού αποξήλωσης και θρυμματισμού αντί του προαναφερόμενου
εξοπλισμού φρεζαρίσματος.
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5.2 Διαδικασία εκτέλεσης
Πριν από την έναρξη της απόξεσης θα αποξηλώνονται οι τυχόν υφιστάμενοι ανακλαστήρες οδοστρώματος
(μάτια γάτας).
Η επιφάνεια του ασφαλτικού οδοστρώματος θα φρεζάρεται σε βάθος, πλάτος, κλίσεις και υφή σύμφωνα με
τα συμβατικά τεύχη. Προσαρμογές (ρυθμίσεις) στα προδιαγραφόμενα βάθη θα γίνονται με μικρές
προσαυξήσεις των 6 mm ή λιγότερο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η διαδικασία της απόξεσης θα ρυθμίζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αυλακώσεις ή οι προεξοχές και
να παράγεται μια επιφάνεια που θα έχει ομοιόμορφη υφή και αποδεκτή ομαλότητα για την κυκλοφορία. Η
φρεζαρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι ελεύθερη από χώμα, αποξέσματα και φερτά και να μην εμφανίζει
αποκλίσεις που θα υπερβαίνουν τα 12 mm όταν αυτές μετρώνται με 3-μετρο πήχη.
Η διαδικασία απόξεσης θα ακολουθεί τα οριζόμενα στα εφαρμοστέα σχέδια. Όταν το αποτέλεσμα της
απόξεσης παρουσιάζει επιφάνειες όπου παραμένει το νερό της βροχής τότε θα πρέπει να αποκόπτονται οι
προεξοχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων, σύμφωνα και με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Η επίστρωση με τη νέα ασφαλτική στρώση σε κάθε φρεζαρισμένη επιφάνεια θα αρχίζει την επόμενη ημέρα
μετά το φρεζάρισμα, εκτός αν αλλιώς εγκρίνει η Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η φρεζαρισμένη επιφάνεια
δεν επιτρέπεται να δίνεται σε κυκλοφορία για περισσότερο διάστημα από δέκα εργάσιμες ημέρες, μετά από
την ημερομηνία της απόξεσης, χωρίς να εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στην επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Τυχόν μη συμμορφώσεις όσον αφορά στον τρόπο απόξεσης ή ζημιές παρακείμενων κατασκευών που
προκαλούνται από τις εργασίες, θα αποκαθίστανται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι τυχόν φθορές (βλάβες) στη φρεζαρισμένη επιφάνεια θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο με πρόσθετο
φρεζάρισμα ή με “μπάλωμα”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Όταν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι
βλάβες δεν οφείλονται στον Ανάδοχο, το απαιτούμενο επιπλέον φρεζάρισμα ή ‘’μπάλωμα’’ θα πληρώνεται
(σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη) με τις προβλεπόμενες τιμές μονάδας απόξεσης ή επισκευής
(μπαλώματος) φρεζαρισμένης επιφάνειας.
Όταν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι βλάβες έχουν προξενηθεί από τον Ανάδοχο ή έχουν προκύψει λόγω μη
πρόνοιας του Αναδόχου, δε θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται, οι απαραίτητες επισκευές.
Τα αποξέσματα από το φρεζάρισμα του ασφαλτικού οδοστρώματος θα απομακρύνονται αμέσως, θα
συσσωρεύονται (αποθηκεύονται) και θα διατίθενται, όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, ή/ και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης. Η
Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την προδιαβροχή του οδοστρώματος.
Στην αρχή και στο τέλος των φρεζαρισμένων επιφανειών θα ρυθμίζεται το βάθος κοπής ώστε να προκύπτει
ομαλή υψομετρική μεταβολή, κατάλληλη για τη βατότητα των οχημάτων.
Πριν από την απόδοση σε κυκλοφορία φρεζαρισμένων επιφανειών θα εξασφαλίζεται με μηχανική σκούπα η
απομάκρυνση στο μέγιστο δυνατό όλων των υπολειμμάτων της απόξεσης.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή
x Έλεγχος της επιφάνειας που έχει προκύψει μετά την εργασία απόξεσης, για την επιβεβαίωση
ότι αυτή εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις κλίσεις (κατά μήκος και εγκάρσια της οδού) και το βάθος,
που προδιαγράφονται από τη μελέτη εφαρμογής.
x Έλεγχος της αποκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τυχόν φθορών στο
οδόστρωμα και σε άλλα στοιχεία της οδού.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της απόξεσης της επιφάνειας υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος γίνεται σε τετραγωνικά
μέτρα (m2). Οι εργασίες διακρίνονται ανάλογα με το βάθος της απόξεσης, το οποίο τυποποιείται σε 40, 60
και 80 mm. Ως βάθος απόξεσης νοείται το μέσο βάθος της αφαιρούμενης ασφαλτικής στρώσης για την
επίτευξη της στάθμης εφαρμογής της νέας ασφαλτικής στρώσεως.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω απόξεσης (φρεζάρισμα)
επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφοράς και απόθεσης του φρεζαρισμένου υλικού
οδοστρώματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προσκόμιση και χρήση του εγκεκριμένου από τον ΚτΕ εξοπλισμού για την εκτέλεση της
απόξεσης.
x Η προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να αποξεστεί (π.χ. απομάκρυνση τυχόν
ανακλαστήρων οδοστρώματος).
x Η εργασία της απόξεσης.
x Η μεταφορά και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού σε θέσεις σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη,
ή /και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
x Η εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση των εργασιών.
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις
δοκιμές και τους ελέγχους.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη
αφρώδους ασφάλτου (CIR)
Full depth road pavement reclamation with cold in-situ recycling and addition of foamed
asphalt

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-1600 «Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-16-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-16-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην ανακατασκευή της ανώτατης
στρώσης βάσης οδοστρωσίας, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αντοχές, με χρήση, κατά κύριο λόγο, των
επί τόπου υλικών των ανώτερων στρώσεων του υπάρχοντος οδοστρώματος με την τεχνική της ψυχρής
ανακύκλωσης.
Η ανακύκλωση θα εφαρμόζεται μετά από συστηματική έρευνα και δειγματοληψία του υπάρχοντος
οδοστρώματος, μελέτη σύνθεσης του μίγματος προς διάστρωση, προσδιορισμό του ελαχίστου πάχους της
στρώσης (διαστασιολόγηση οδοστρώματος).
Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

2

x

Η θραύση, ανακύκλωση και ομογενοποίηση του μίγματος αδρανών των ανώτερων στρώσεων
του υπάρχοντος οδοστρώματος.

x

Η βελτίωση της κοκκομετρίας του προς ανακύκλωση υλικού με την προσθήκη κατάλληλων
αδρανών, όταν απαιτείται (βλέπε παράγραφο 4.2 της παρούσας).

x

Η προσθήκη και ανάμιξη κατάλληλων πρόσθετων υλικών, όπως τσιμέντου, αφρώδους
ασφάλτου (άσφαλτος διογκωμένη με νερό), και ενδεχομένως άλλων χημικών πρόσθετων, βάσει
της εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης υλικών.

x

Η διάστρωση και συμπύκνωση του προκύπτοντος μίγματος για την κατασκευή της νέας βάσης
οδοστρωσίας.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13286 - 2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content – Ασφαλτομίγματα Μέθοδοι δοκιμής θερμού
ασφαλτομίγματος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό

ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-3.

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3:
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Bitumen recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι
δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου:
Περιστρεφόμενος αποστακτήρας.
ΕΛΟΤ EN 12697-23

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23:
Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος
23: Προσδιορισμός της έμμεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων
ασφάλτου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

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

ΕΛΟΤ ISO/TS 17892-1

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1
: Determination of water content -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1 : Προσδιορισμός
περιεκτικότητας σε νερό

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Road pavement layers with unbound aggregates
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά.

3

--

Στρώσεις

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

1.1 4.1

Αδρανή υλικά υπάρχοντος οδοστρώματος

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος του
υπάρχοντος οδοστρώματος προκειμένου:
x

Να αποτυπωθεί η στρωματογραφία του.

x

Να προσδιοριστούν η κοκκομετρία, η πλαστικότητα και όλες οι λοιπές σχετικές ιδιότητες των
αδρανών του, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη μελέτη σύνθεσης του υλικού που θα διαστρωθεί με
την μέθοδο της ψυχρής ανακύκλωσης.

x

Να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία του υπάρχοντος υλικού οδοστρωσίας.

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών και εργαστηριακών ελέγχων θα προσδιορισθούν τα
χαρακτηριστικά της νέας στρώσης που θα κατασκευαστεί
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1.2 4.2

Πρόσθετα αδρανή υλικά

Σε περίπτωση διαπίστωσης κοκκομετρικών ασυνεχειών στα υπάρχοντα αδρανή, προκειμένου να επιτευχθεί
η βέλτιστη συμπεριφορά του προς διάστρωση μίγματος θα προστεθούν κατάλληλα κλάσματα αδρανών
ούτως ώστε να αποκατασταθεί η κοκκομετρία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-03-00.
Τα πρόσθετα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι θραυστά προέλευσης λατομείου ή θραυστά φυσικά
συλλεκτά αμμοχάλικα ποταμών, χειμάρρων ή ορυχείων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Η φθορά σε τριβή και κρούση προσδιοριζόμενη κατά την Πρότυπη Μέθοδο Los Angeles δεν θα
υπερβαίνει το 40%.

x

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών θα είναι συνεχής. Το 95% των δειγματοληψιών κατά την
διάρκεια της κατασκευής, δεν θα αποκλίνουν της μελέτης συνθέσεως πέραν του r 6% για
κλάσματα διερχόμενα από το κόσκινο Νο 4, κατά r 4 % για τα διερχόμενα από το Νο 40 και
κατά r 2 % για τα διερχόμενα από το Νο 200.

x

Ποσοστό 75% κατά βάρος των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4 πρέπει να
εμφανίζει τουλάχιστον δύο επιφάνειες που προέρχονται από θραύση.

Εάν η παραπάνω απαίτηση ομοιομορφίας της διαβαθμίσεως δεν μπορεί να τηρηθεί, τα αδρανή που θα
ανακτώνται διαχωρίζονται σε κλάσματα (π.χ. σκύρα, γαρμπίλι, άμμος) και θα επανασυντίθενται με βάση τις
απαιτούμενες αναλογίες.

4.3

Συνδετικά υλικά

4.3.1 Χημικά συνδετικά/ σταθεροποιητικά υλικά
Ως σταθεροποιητικά υλικά για την ψυχρή ανακύκλωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν:
x

Τσιμέντα διαφόρων τύπων.

x

Υδράσβεστος, όπου και αν κριθεί απαραίτητη από τη μελέτη σύνθεσης.

Ειδικότερα για τη χρήση του τσιμέντου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
β) Συνιστάται η χρήση τσιμέντου τύπου II ή τύπου III.
γ) Δεν θα χρησιμοποιούνται τσιμέντα κατηγορίας αντοχής ανώτερης των 32,5 MΡa.
4.3.2 Ασφαλτικά συνδετικά υλικά
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της ανακυκλωμένης στρώσης αφρώδης άσφαλτος τύπου
50/70 ή κατά προτίμηση 80/100, αλλά πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης. Σε κάθε
περίπτωση, στην πράξη θα εφαρμόζεται ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΥΠΟΥ, με αυτή που
χρησιμοποιήθηκε στην εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης (βλέπε παράγραφο 5 της παρούσας).

4.4

Νερό

Το νερό αναμίξεως, διογκώσεως της ασφάλτου και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 για τα άοπλα σκυροδέματα.
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Μελέτη σύνθεσης

Αντικείμενο της μελέτης σύνθεσης είναι ο καθορισμός της περιεκτικότητας του μίγματος σε τσιμέντο,
άσφαλτο, νερό, και τυχόν άλλα πρόσθετα υλικά, της κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών καθώς και της
πυκνότητας του συμπυκνωμένου υλικού.
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες ειδικού Συμβούλου/ Οίκου για τη μελέτη (ή τις
μελέτες) σύνθεσης και την εκτέλεση των εργασιών, οφείλει δε να παρουσιάσει αναλυτικά την προτεινόμενη
μεθοδολογία κατασκευής, την μεθοδολογία των μελετών σύνθεσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεων
αυτών, σε περιοχές όπου συνυπάρχουν ημιάκαμπτα και εύκαμπτα οδοστρώματα.
Στις μελέτες σύνθεσης θα καθορίζεται ποια αποτελέσματα δοκιμών/ ελέγχων θα θεωρούνται καθοριστικά για
την αποδοχή της έτοιμης συμπυκνωμένης στρώσης.
Οι μελέτες συνθέσεως, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, θα αναφέρονται στα ακόλουθα:
1. Προσδιορισμός των αφρωδών χαρακτηριστικών του ασφαλτοσκυροδέματος.
Επισημαίνεται ότι για την παρασκευή αφρώδους ασφάλτου στο εργαστήριο απαιτείται ειδική
εργαστηριακή μονάδα, με την οποία θα προσδιοριστεί η εφαρμοστέα θερμοκρασία της ασφάλτου και η
αναλογία του ψεκαζόμενου νερού, για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων αφροποίησης της
συγκεκριμένης ασφάλτου, δηλ. την μεγιστοποίηση του λόγου εξάπλωσης και της ημιδιάρκειας ζωής
του παραγόμενου αφρού. Συνήθως εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
x

Ρύθμιση της παροχής της ασφάλτου και του νερού.

x

Μέτρηση των χαρακτηριστικών αφροποίησης της ασφάλτου σε θερμοκρασίες 160°C, 180°C, και
200°C, οι οποίες διατηρούνται σταθερές επί τουλάχιστον 10’ πριν αρχίσει η παραγωγή αφρού.
Για κάθε θερμοκρασία ελέγχου γίνονται μετρήσεις των χαρακτηριστικών αφροποίησης
τεσσάρων δειγμάτων με ποσοστά νερού (που προστίθεται με ψεκασμό) από 1 έως 4 % κ.β.
ασφάλτου, σε βήματα του 1% .

2. Προετοιμασία αδρανών.
x

Ανάδευση του δείγματος και λήψη πέντε αντιπροσωπευτικών δειγμάτων βάρους 10 kg έκαστο.

x

Εκτέλεση τυπικών κοκκομετρικών ελέγχων και προσδιορισμός του δείκτη πλαστικότητας από τα
διαφορετικά υλικά του μείγματος.

x

Εμπλουτισμός, αν απαιτείται, με κατάλληλα κλάσματα αδρανών για να επιτευχθεί η επιθυμητή
διαβάθμιση.

x

Προσδιορισμός της βέλτιστης υγρασίας του εμπλουτισμένου δείγματος.

x

Ξήρανση του υλικού με θερμό αέρα και έλεγχος δύο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για τον
προσδιορισμό του ποσοστού της υγρασίας.

x

Προσδιορισμός του ποσοστού ασφάλτου του ανακτώμενου υλικού (αν αυτό περιέχει
φρεζαρισμένη άσφαλτο).

3. Προσδιορισμός της βέλτιστης περιεκτικότητας αφρώδους ασφάλτου.
x

Επεξεργασία με αφρώδη άσφαλτο και προετοιμασία δειγμάτων.

x

Προετοιμασία δοκιμίων Marshall κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-3.

Παρατηρήσεις:
α) Για κάθε δοκίμιο, απαιτείται ποσότητα υλικού ~ 1150 gr.
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β) Δεν λαμβάνονται υπόψη για περαιτέρω ελέγχους δοκίμια Marshall που έχουν διαφορά από τη μέση
πυκνότητα μεγαλύτερη από 50 kg/m3.
x

Συντήρηση δοκιμίων επί 72 ώρες σε φούρνο, στους 40 °C, με συνεχή ροή αέρα.

x

Προσδιορισμός πυκνότητας δειγμάτων.

x

Προσδιορισμός (έμμεσος) αντοχής σε θλίψη (ITS = Indirect Tensile Strength).

x

Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη υπό υγρές και ξηρές συνθήκες, με μέτρηση του μέγιστου
φορτίου θραύσης με σταθερό βαθμό παραμόρφωσης κατά τον διαμήκη άξονα του δοκιμίου.

x

Προσδιορισμός του βέλτιστου ποσοστού αφρώδους ασφάλτου.
Προς τούτο σχεδιάζεται διάγραμμα με άξονες τις προκύπτουσες αντοχές σε θλίψη και το
ποσοστό κατά βάρος του μίγματος της αφρώδους ασφάλτου (προστιθέμενη άσφαλτος), για όλα
τα δείγματα, υγρά και ξηρά. Το προστιθέμενο ποσοστό αφρώδους ασφάλτου για το οποίο η
αντοχή σε θλίψη του υγρού δοκιμίου προκύπτει μέγιστη αποτελεί το βέλτιστο ποσοστό.

x

Οι αναλογίες προστιθέμενης ασφάλτου και τσιμέντου θα καθορισθούν στην τελική μελέτη
σύνθεσης, αλλά δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 3% και 1% αντίστοιχα, κατά βάρος του
μίγματος.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η μελέτη σύνθεσης, για να
βελτιωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Προς τούτο θα γίνει νέα σειρά δοκιμών και η νέα
μελέτη συνθέσεως θα υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση.

6

Τρόπος κατασκευής

6.1 Γενικά
Επισημαίνεται ότι η επιτυχία της κατασκευής εξαρτάται κατά πολύ τόσο από τον ορθό προγραμματισμό των
εργασιών όσο και από τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό.
Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκούς δυναμικότητας και σε άψογη κατάσταση
λειτουργίας, ενώ το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αποδεδειγμένης εμπειρίας, που θα
τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις παρωχημένης τεχνολογίας ή κακοσυντηρημένα και συνεργεία κατασκευής
χωρίς τεκμηριωμένη, ως ανωτέρω, εμπειρία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6.2 Μηχανικός εξοπλισμός για επί τόπου ψυχρή ανακύκλωση
Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός θα έχει την δυνατότητα ανακύκλωσης των υφιστάμενων
οδοστρωμάτων στο προβλεπόμενο βάθος, διαχείρισης του υλικού της εγκεκριμένης μελέτης συνθέσεως, και
διατήρησης της ομοιογένειάς του, σε μία μόνη διέλευση του συρμού ανακύκλωσης.
Ο εξοπλισμός (ανακυκλωτής, recycler) θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Δυνατότητα ανακύκλωσης σε βάθος τουλάχιστον 30 cm, σε μία μόνη διέλευση με αυτόματο
έλεγχο του επιλεγόμενου βάθους ανακύκλωσης και εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 600 ΗΡ.

x

Τύμπανο αναμόχλευσης, περιστρεφόμενο κατ’ ανθωρολογιακή φορά, ελαχίστου πλάτους 2,0 m

x

Διάταξη ρύθμισης κοκκομετρίας στο τύμπανο ανακύκλωσης.

x

Εάν το προβλεπόμενο βάθος ανακύκλωσης υπερβαίνει τα 300 mm, το σύστημα του
ανακυκλωτού πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αύξησης του όγκου του θαλάμου ανακύκλωσης.
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Το ανακυκλωμένο υλικό θα εξέρχεται από το θάλαμο ανακύκλωσης κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μη
απόμιξη.
Η διάστρωση και η ισοπέδωση του υλικού θα γίνεται είτε με τη χρήση ισοπεδωτή (grader) είτε με ειδική
εξάρτηση που θα φέρει στο οπίσθιο μέρος του ο ανακυκλωτής (π.χ. δονητική πλάκα).
Η ανάμιξη του ανακυκλούμενου υλικού με το νερό, το τσιμέντο και την αφρώδη άσφαλτο θα γίνεται είτε στον
ίδιο τον ανακυκλωτή ή σε ανεξάρτητη μονάδα του συρμού. Ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή για την συνεχή ρύθμιση της προσθήκης νερού και
λοιπών ρευστών υλικών σταθεροποίησης σε συνάρτηση με την ταχύτητα κίνησης του
ανακυκλωτή και τη μάζα του ανακυκλούμενου υλικού.

x

Ανεξάρτητες δοσιμετρικές διατάξεις για την προσθήκη νερού και σταθεροποιητών, ακριβείας r
3% κατ’ όγκον.

x

Σύστημα αυτοκαθαρισμού των ακροφυσίων ψεκασμού για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας
του τελικού μίγματος.

x

Σύστημα ψεκασμού με δυνατότητα προσαρμογής στο εκάστοτε πλάτος εφαρμογής της
ανακύκλωσης.

x

Σύστημα παραγωγής αφρώδους ασφάλτου εφοδιασμένο με αυτόματη διάταξη ελέγχου/
ρύθμισης του λόγου νερού προς άσφαλτο.

x

Για την αποφυγή συμπυκνωμάτων ασφάλτου στα ακροφύσια ο ανακυκλωτής πρέπει να διαθέτει
ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης για την διατήρηση της ασφάλτου σε θερμοκρασία μεγαλύτερη
από 150 °C (±5 C).

x

Η σύνδεση του ανακυκλωτή με το βυτιοφόρο τροφοδοσίας θα γίνεται με ένα μόνον σωλήνα (δεν
γίνεται αποδεκτή η αντεπιστροφή της ασφάλτου από τον ανακυκλωτή προς το βυτιοφόρο).
Άσφαλτος που για οποιονδήποτε λόγο θερμανθεί πάνω από 220 °C είναι ακατάλληλη για την
παραγωγή αφρώδους ασφάλτου και θα απορρίπτεται.

Τα βυτιοφόρα ασφάλτου θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 10.000 λίτρων και να φέρουν κατάλληλες
διατάξεις πρόσδεσης με τον συρμό (κοτσαδόρους, προφυλακτήρες κλπ). Τα βιτιοφόρα θα είναι σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας και δεν θα παρουσιάζουν καμία απολύτως διαρροή ασφάλτου, θα διαθέτουν δε
υποχρεωτικώς:
x

Όργανο ένδειξης της θερμοκρασίας του κατώτερου 1/3 του βυτίου.

x

Βαλβίδα τουλάχιστον D 75 mm που θα επιτρέπει την πλήρη εκκένωση του φορτίου.

x

Πλήρη θερμομόνωση.

x

Σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα ανύψωσης της θερμοκρασίας του φορτίου κατά 20 °C εντός
μιας ώρας.

x

Βαθμονομημένο μετρητή (βέργα) με υποδιαιρέσεις όχι μεγαλύτερες των 100 lt, για μέτρηση του
εκάστοτε περιεχομένου του βυτίου.

6.3 Συμπύκνωση – τελική επιφάνεια
6.3.1 Συμπύκνωση
Η συμπύκνωση γενικώς θα γίνεται αμέσως μετά από την ανακύκλωση του υλικού σε ποσοστό 97% της
μέγιστης ξηράς πυκνότητας κατά Proctor σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2, καθ’ όλο το βάθος
της στρώσης, με δονητικούς ή ελαστικοφόρους οδοστρωτήρες.
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Το κατώτερο 1/3 του πάχους της ανακυκλωμένης στρώσης δεν επιτρέπεται να έχει βαθμό συμπύκνωσης
χαμηλότερη από 95% κατά Proctor σε κανένα δείγμα.
Το ελάχιστο στατικό βάρος του οδοστρωτήρα εξαρτάται από το πάχος της ανακυκλωμένης στρώσεως.
Ενδεικτικά παρατίθενται τα στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1- Στατικό βάρος οδοστρωτήρα σε σχέση με το πάχος στρώσης
Πάχος Στρώσης

Στατικό βάρος οδοστρωτήρα

<15 cm

12 ton

15 cm έως 20 cm

17 ton

>20 cm

≥20 ton

Η συμπύκνωση συνιστάται να γίνεται αρχικά με δόνηση χαμηλής συχνότητας, για να συμπυκνωθεί το
κατώτερο τμήμα της στρώσης και στην συνέχεια με δόνηση υψηλότερης συχνότητας.
Μετά την αρχική συμπύκνωση χαμηλής συχνότητας η επιφάνεια της στρώσης θα ομαλοποιείται με
ισοπεδωτή (grader), πριν από την έναρξη της συμπύκνωσης υψηλότερης συχνότητας.
Για την τελική συμπύκνωση θα χρησιμοποιούνται οδοστρωτήρες με λεία μεταλλικά τύμπανα ή
ελαστικοφόροι, αφού προηγηθεί ελαφρός ψεκασμός με νερά.
Η συμπύκνωση θα συνεχίζεται μέχρι να εξασφαλισθεί πλήρως συμπυκνωμένη επιφάνεια. Τυχόν χαλαρά
υλικά στην επιφάνεια θα απομακρύνονται με τη λεπίδα του ισοπεδωτή.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να προστεθεί εκ των υστέρων υλικό οποιασδήποτε σύστασης σε λεπτές στρώσεις επί
της τελικής επιφανείας της ανακυκλωμένης στρώσης, είτε για να επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος είτε για να
εξασφαλισθούν οι λοιπές γεωμετρικές και κατασκευαστικές ανοχές.
6.3.2 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα αποθηκεύεται σε σιλό επαρκούς χωρητικότητας για την ημερήσια κατανάλωση αιχμής και την
κάλυψη τυχόν καθυστερήσεων αφίξεως σιλοφόρων τροφοδοσίας.
6.3.3 Νερό
Το νερό γενικώς θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές. Σε περίπτωση που θα ληφθεί από το δίκτυο υδρεύσεως
συνιστάται ενδιάμεση δεξαμενή αποθηκεύσεως.

6.4 Κατασκευή
6.4.1 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
Για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο
Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη εκτροπών και εργοταξιακής σήμανσης την οποία θα υποβάλει στην Υπηρεσία
προς έγκριση. Η μελέτη θα βασίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.
6.4.2 Προσδιορισμός ποσοστού υγρασίας του επί τόπου υλικού
Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ανακυκλωμένου υλικού πρέπει να ελέγχεται κατά διαστήματα προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνεται προς την βέλτιστη υγρασία που έχει προσδιορισθεί από την μελέτη
σύνθεσης. Προς τούτοις θα γίνονται δύο μετρήσεις υγρασίας ανά 500 m διέλευσης του συρμού, σε θέσεις επί
της αυτής διατομής απέχουσες 2,00 m μεταξύ τους.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται λίγο πριν την έναρξη των εργασιών και, οπωσδήποτε, κάθε φορά που οι
συνθήκες φυσικής υγρασίας μεταβάλλονται, (π.χ. βροχή) οπότε απαιτείται νέος προσδιορισμός της επί
τόπου υγρασίας.
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6.4.3 Χρονικοί περιορισμοί
Το χρονικό διάστημα, από την ανάμιξη του επί τόπου υλικού και των προβλεπόμενων από την μελέτη
συνθέσεως συνδετικών υλικών (αφρώδης άσφαλτος, τσιμέντο κλπ.) μέχρι την διάστρωση και συμπύκνωση,
μπορεί θεωρητικώς να είναι αρκετά μεγάλο, μέχρι τρεις ημέρες. Συνιστάται πάντως η συμπύκνωση να
πραγματοποιείται αμέσως μετά την ανακύκλωση.
6.4.4 Προγραμματισμός εργασιών
6.4.4.1 Γενικά
Οι εργασίες θα εκτελούνται με βάση αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα:
x

Σχηματικό διάγραμμα των διελεύσεων του συρμού ανακύκλωσης κατά μήκος και κατά πλάτος
της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, με τις επικαλύψεις μεταξύ διαδοχικών διελεύσεων και την
αλληλουχία τους.

x

Εκτίμηση ταχύτητας ανακύκλωσης, ανάμιξης και συμπύκνωσης κάθε διέλευσης
προσδιορισμός του προσδοκώμενου χρόνου αποπεράτωσης εκάστης διέλευσης.

x

Τις θέσεις δειγματοληψιών για τον προσδιορισμό της υγρασίας του υλικού.

x

Την προβλεπόμενη προσθήκη νερού ανά διέλευση, με επισήμανση των θέσεων αλλαγής του
προστιθέμενου νερού.

x

Τις ποσότητες και τον τύπο των συνδετικών υλικών που αναλογούν σε κάθε διέλευση, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.

x

Τους προβλεπόμενους ποιοτικούς ελέγχους (θέσεις είδος κλπ.).

και

Συνιστάται η χρήση τυποποιημένου εντύπου για τη σύνταξη του ημερησίου προγράμματος.
Ο υπεύθυνος Μηχανικός του Έργου πρέπει να έχει το εν λόγω πρόγραμμα διαθέσιμο επί τόπου σε πρώτη
ζήτηση.
6.4.4.2 Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την έναρξη της ανακύκλωσης θα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες προεργασίες:
x

Απόξεση για την εξομάλυνση των υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων (εάν προβλέπεται).

x

Απομάκρυνση τυχόν λιμναζόντων νερών.

x

Καθαρισμός και απομάκρυνση τυχόν απορριμμάτων και ακατάλληλων υλικών.

x

Επισήμανση των προβλεπόμενων τροχιών διέλευσης του συρμού ανακύκλωσης.

Η ερυθρά και οι επικλίσεις που θα εφαρμοσθούν θα καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής.
6.4.4.3 Διαδικασίες ανακύκλωσης
Κοκκομετρία ανακυκλωμένου υλικού
Η κοκκομετρία και η ομοιομορφία του ανακυκλούμενου υλικού επηρεάζεται από την ταχύτητα περιστροφής
του τυμπάνου, τα χαρακτηριστικά του ανακυκλωτή, την ταχύτητα κίνησης του συρμού, και τις ρυθμίσεις
μεγίστου κόκκου θρυμματιζομένου υλικού. Τα ανωτέρω πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσαρμόζονται
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η πλησιέστερη προς τη μελέτη σύνθεσης κοκκομετρία.
Για την αξιολόγηση του επιτυγχανόμενου αποτελέσματος θα προηγείται η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος
(βλέπε παράγραφο 6,5 της παρούσας).
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Προσθήκη νερού και ρευστών σταθεροποιητών
Οι σύγχρονοι ανακυκλωτές διαθέτουν ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου (με μικροεπεξεργαστές) της παροχής
νερού και λοιπών προσθέτων ρευστών υλικών και επιτρέπουν συνεχή έλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται το
βέλτιστο αποτέλεσμα από άποψη συμπύκνωσης, αλλά και ποσοστού ενσωματωμένης ασφάλτου.
Στο πέρας της βάρδιας θα ελέγχεται η ποσότητα της ενσωματωθείσας ασφάλτου (ογκομέτρηση
περιεχομένου δεξαμενών) και θα γίνεται σύγκρισή της με την αναλογούσα, σύμφωνα με την μελέτη
συνθέσεως, για το διαστρωθέν τμήμα.
Κάθε φορά που συνδέεται νέο βυτιοφόρο ασφάλτου με το συρμό ανακύκλωσης θα προσδιορίζονται τα
χαρακτηριστικά της διόγκωσης της αφρώδους ασφάλτου εντός πέντε λεπτών από την έναρξη της
ανακύκλωσης, με λήψη δείγματος από το ειδικό ακροφύσιο του ανακυκλωτή.
Έλεγχος βάθους ανακύκλωσης
Το βάθος της ανακύκλωσης θα καταγράφεται ανά 100 mm στα δύο άκρα του τύμπανου ανακύκλωσης, από
την μετρητική διάταξη του ανακυκλωτή.
Επικαλύψεις διαδοχικών παράλληλων διελεύσεων
Για διασφάλιση πλήρους ανακύκλωσης του οδοστρώματος, οι κατά μήκος αρμοί μεταξύ διαδοχικών
διελεύσεων θα επικαλύπτονται κατ’ ελάχιστο κατά 150 mm.
Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την χάραξη επί του οδοστρώματος των γραμμών διέλευσης του συρμού.
Μόνο η πρώτη ζώνη διέλευσης θα έχει πλάτος ίσο με το πλάτος του τύμπανου του ανακυκλωτή. Οι
υπόλοιπες θα είναι κατά 15 cm στενότερες.
Το ως άνω μειωμένο (λόγω επικάλυψης) πλάτος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ρύθμιση των
ακροφυσίων προσθήκης νερού και ασφάλτου του ανακυκλωτή.
Συνέχεια της στρώσης κατά μήκος - Εγκάρσιοι αρμοί
Πρέπει να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συνέχεια της στρώσης μεταξύ διαδοχικών, κατά μήκος ή
πλάτος, τμημάτων ανακύκλωσης.
Δεν πρέπει να παραμένουν μη ανακυκλωμένα τμήματα μεταξύ των «εισόδων» και «εξόδων» του κοπτικού
τύμπανου ανακυκλωτή σε γειτονικά τμήματα.
Για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ομοιομορφίας της στρώσης ανακύκλωσης, η θέση παύσης
εργασιών του ανακυκλωτή θα σημειώνεται, κατά το πέρας των εργασιών, στην θέση του άξονα περιστροφής
του τύμπανου.
Την επόμενη μέρα, η έναρξη εργασιών θα γίνεται τουλάχιστον 0,5 m πριν την σημειωμένη γραμμή (μικρή
οπισθοπορεία του συρμού).
Συντήρηση της στρώσης
Εάν προβλέπεται απόδοση του ανακυκλωθέντος τμήματος στην κυκλοφορία, μετά τη συμπύκνωση της
τελικής επιφάνειας της στρώσης, απαιτείται ελαφρά επάλειψη με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα και
διέλευση ελαστικοφόρου οδοστρωτήρα, προκειμένου να επιτευχθεί μια «κλειστή» τελική επιφάνεια.
Η τελειωμένη επιφάνεια της στρώσης ανακύκλωσης πρέπει να διαβρέχεται ελαφρά και συχνά. (για 3-4
ημέρες μετά την αποπεράτωση).
Δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθεί συγκολλητική επάλειψη πριν το ποσοστό υγρασίας της ανακυκλωμένης
στρώσης υποχωρήσει στο - 2% υπό την υγρασία κορεσμού του μίγματος της εν λόγω στρώσης.
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Παράδοση στην κυκλοφορία
Το αποπερατωμένο οδικό τμήμα της ανακύκλωσης μπορεί να παραδοθεί σε κυκλοφορία κατά τις βραδινές
ώρες της ίδιας ημέρας, εφόσον βέβαια έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς χρήσης του
(σήμανση, συντήρηση ως ανωτέρω κλπ).

6.5 Δοκιμαστικό τμήμα
Πριν από την έναρξη των καθ’ αυτό εργασιών θα κατασκευαστεί δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 100
m και πλάτους μιας πλήρους λωρίδας κυκλοφορίας, με τα υλικά, την σύνθεση, τα μηχανήματα και το
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για το κύριο έργο.
Σκοπός της κατασκευής του τμήματος αυτού είναι να γίνει γενική δοκιμή της καταλληλότητας των μεθόδων
εκτέλεσης (μελέτη σύνθεσης, ταχύτητα συρμού, ποιότητα επιτόπου υλικού, ρυθμός περιστροφής τύμπανου
ανακυκλωτή) του μηχανικού εξοπλισμού (επίτευξη των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών της
στρώσης) και του τρόπου συντήρησης καθώς και η επαλήθευση των παραμέτρων της μελέτης σύνθεσης και
αντοχής του οδοστρώματος. Συνιστάται το δοκιμαστικό τμήμα να περιλαμβάνει έναν εγκάρσιο και ένα
διαμήκη αρμό.
Η θέση του δοκιμαστικού τμήματος θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας και μπορεί να ενσωματωθεί στο
κύριο έργο του Αναδόχου εφ' όσον οι έλεγχοι προκύψουν ικανοποιητικοί.
Στο δοκιμαστικό τμήμα θα γίνουν όλοι οι δυνατοί έλεγχοι που προβλέπονται στις παραγράφους 6.6 και 7 της
παρούσας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ομοιομορφία του πάχους της στρώσης, την αντοχή, την
συμπύκνωση και την επίτευξη της απαιτούμενης επιπεδότητας.
Σε περίπτωση που οι δοκιμές δείξουν ότι δεν εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας,
θα γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις παραμέτρους λειτουργίας του συρμού ανακύκλωσης και στις
διαδικασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης ή, αν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη
σύνθεσης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ελέγχονται εκ νέου, με την κατασκευή πρόσθετου δοκιμαστικού
τμήματος.

6.6 Παραλαβή στρώσης - ανοχές περαιωμένης επιφάνειας
6.6.1 Γενικά
Δεν θα εκτελούνται εργασίες επιφανειακών ασφαλτικών στρώσεων (ισοπεδωτική, αντιολισθηρή) πριν
ελεγχθεί η υποκείμενη στρώση του ανακυκλωμένου υλικού ως προς την πυκνότητα, επιπεδότητα, τα
υψόμετρα και τις κλίσεις και επικλίσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Κάθε απόκλιση θα αποκαθίσταται
σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, ώστε η στρώση εξ ανακύκλωση να βρίσκεται μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια ανοχών.
Η επιφάνεια της ανακυκλωμένης στρώσης δεν πρέπει να εμφανίζει:
x

Επιφανειακές αποφλοιώσεις.

x

Τμήματα με συσσωματώσεις λεπτόκοκκων ή χονδρόκοκκων υλικών.

x

Αυλακώσεις ή άλλες παραμορφώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
λειτουργία της στρώσης, και την ένταξη τους στο σύνολο του οδοστρώματος.

6.6.2 Ειδικές γεωμετρικές απαιτήσεις της ανακυκυκλωμένης στρώσης.
Λόγω του ότι επί της ανακυκλωθείσας στρώσης πρόκειται να διαστρωθούν φέρουσες ασφαλτικές στρώσεις,
καθορίζονται, κατ' ελάχιστον, οι ακόλουθες απαιτήσεις (εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του
έργου):
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1. Στάθμη
Η τελική επιφάνεια της στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις, σε σχέση με τα θεωρητικά
υψόμετρα, μεγαλύτερες από r 20 mm, για το 90% των μετρήσεων, ενώ καμία μέτρηση δεν πρέπει να
αποκλίνει περισσότερο από r 25 mm. Ο ελάχιστος αριθμός των μετρήσεων ορίζεται σε 50 για κάθε
περιοχή ανακύκλωσης και οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός του υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
2. Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων
α. Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή: Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της
πλήρους διατομής, όπως άκρα και θέσεις τελικών λωρίδων διαγράμμισης, καθώς και ενδιάμεσα
σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 5,0 m.
β. Μέγιστες αποστάσεις διατομών χωροσταθμικών ελέγχων: 10 m.
3. Ομαλότητα
Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχη, παράλληλα και
κάθετα προς τον άξονα της οδού.
Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω ακμής του πήχη και της ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί
(κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 mm, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο τυχαίων
σημείων δεν πρέπει να αποκλίνει από την αντίστοιχη θεωρητική περισσότερο από 15 mm.
Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσον του πλάτους κάθε
λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου
υπάρχει.
Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το πολύ 10,0 m.
Η εφαρμογή του 4μετρου πήχη θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία
διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες.
4. Πάχος ανακυκλωμένης στρώσης
Το πάχος D της στρώσης, δεν θα υπολείπεται του θεωρητικού, περισσότερο από 20 mm, για το 90%
των μετρήσεων, ενώ καμία μέτρηση δεν θα υπολείπεται πέραν των 30 mm. Ο ελάχιστος αριθμός των
μετρήσεων ορίζεται σε 20 και οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός τους υπόκεινται στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
Γενικώς, ο μέσος όρος όλων των μετρήσεων πρέπει να πληροί την σχέση:
D μέσο ≥ D θεωρ – (D θεωρ / 20)

6.7 Καιρικοί περιορισμοί
Η ανακυκλωμένη στρώση, θα κατασκευάζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι
μεγαλύτερη των 5 °C και δεν υπάρχει ενδεχόμενο παγετού. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει
τάση να πέσει κάτω από 10 qC, μόνο εργασίες αποπεράτωσης και συμπύκνωσης θα επιτρέπονται.
Δεν θα πρέπει να γίνεται έναρξη εργασιών αν ο καιρός είναι υγρός ή βρέχει ή κι’ ακόμη αν υπάρχει
πιθανότητα τέτοιων συνθηκών πριν αποπερατωθεί πλήρως η προγραμματισμένη προς επεξεργασία
επιφάνεια.
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Ποιοτικός έλεγχος

7.1 Αντικείμενο ελέγχων
Οι έλεγχοι αφορούν:
x

Τα ενσωματούμενα υλικά: άσφαλτος, τσιμέντο κλπ. πρόσμικτα ή πρόσθετα.

x

Τις αναλογίες και την παρασκευή του μίγματος: Έλεγχος επίτευξης των προβλεπόμενων, από
τις μελέτες σύνθεσης και αντοχής οδοστρώματος, τιμών ορισμένων χαρακτηριστικών
παραμέτρων, (όπως έμμεση διατμητική τάση, συντελεστής ακαμψίας, παραμορφώσεις, κλπ.).

x

Την επιφάνεια έδρασης.

x

Την διάστρωση.

x

Την συμπύκνωση.

x

Την συντήρηση.

x

Την γεωμετρική ακρίβεια της στρώσης (ανοχές).

7.2 Έλεγχοι υλικών
7.2.1 Σκοπός
Επαλήθευση ότι τα προς χρήση υλικά, πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τόσο στον τόπο προέλευσης
όσο και στον τόπο χρήσης, ώστε να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις που είναι δυνατό να συμβούν ως συνέπεια
των εργασιών φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης.
7.2.2 Διαδικασία
Στον τόπο παραλαβής
Λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ασφάλτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, στα οποία θα
γίνονται οι δοκιμές διείσδυσης:
x

Πριν από την έναρξη των εργασιών και εφόσον υπάρχει υποψία διακυμάνσεων των
χαρακτηριστικών του υλικού.

x

Ανά δύο παραλαμβανόμενα βυτία (περίπου 50 ton) ασφάλτου, ή, αν χρησιμοποιείται μικρότερη
ποσότητα, μία φορά την ημέρα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής
(Άσφαλτος 50/70).
7.2.3 Έλεγχος ανακυκλούμενου υλικού
Σκοπός
Επαλήθευση ότι τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, αναμιγνύονται στις καθοριζόμενες από την μελέτη
συνθέσεως αναλογίες και επιτυγχάνονται οι τιμές των παραμέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη
αντοχής του οδοστρώματος.
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Διαδικασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Επαλήθευση των παραμέτρων του μίγματος, ανά 2.500 m2 διαστρωνόμενου υλικού ή μία φορά ημερησίως
(αν η παραγωγή είναι μικρότερη), με λήψη 20 kg μίγματος από τυχαίες θέσεις πίσω από το συρμό
ανακύκλωσης (πριν τη συμπύκνωση).
Το δείγμα θα σφραγίζεται για να διατηρηθεί η αρχική υγρασία του στο πεδίο. Θα παρασκευάζονται έξι (6)
πυρήνες Marshall από το κάθε δείγμα για να ελεγχθεί η έμμεση διατμητική τάση (ITS) του υλικού και να
συγκριθεί με την προσδοκώμενη από τις μελέτες σύνθεσης και αντοχής.
Οι τρεις από τους εν λόγω πυρήνες θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ξηράς ITS, ενώ οι λοιποί
πυρήνες μπορούν, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της υγράς ΙΤS. Οι
προσδιοριζόμενες από τα ανωτέρω δείγματα τιμές δεν επιτρέπεται να υπολείπονται περισσότερο από 15%
των αντιστοίχων της μελέτης σύνθεσης του σταθεροποιημένου υλικού.
Η υγρασία των δειγμάτων πρέπει να ρυθμίζεται στο εργαστήριο στο 70% της βέλτιστης υγρασίας, που
καθορίστηκε κατά την διάρκεια της μελέτης σύνθεσης.
Στο παρακάτω Πίνακα 2, παρουσιάζονται συνοπτικά, οι ελάχιστοι έλεγχοι που απαιτούνται για την
διασφάλιση της ποιότητας των επιτόπου ανακυκλούμενων στρώσεων με αφρώδη άσφαλτο.

Πίνακας 2 - Ελάχιστοι έλεγχοι που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας των επιτόπου
ανακυκλούμενων στρώσεων με αφρώδη άσφαλτο
ΕΙΔΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ

Χαρακτηριστικά
διόγκωσης
ασφάλτου

Οπτική

Σε κάθε
παραλαμβανόμενο
βυτίο

1 lt

-

Συμπύκνωση

Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 13286-2

Ανά 2.500 m2

20 kg για
δημιουργία 6
δοκιμίων

97% ή ότι
προβλέπει η
ειδική μελέτη

Σχέση
πυκνότητας υγρασίας

Πρότυπο ΕΛΟΤ
ISO/TS 17892-1

Ως ανωτέρω

3 τεμ.

Σύμφωνα με την
μελέτη σύνθεσης

ITS

Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 12697-23

Ως ανωτέρω

3 τεμ.

>250 kPa, σε
ξηρό δείγμα

ΕΛΕΓΧΟΥ

Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης στρώσης με υλικά ανακύκλωσης
Ανά 5000 m2 κατασκευαζόμενης στρώσης θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα
προσδιορίζονται:
α. το πάχος στρώσης.
β. το φαινόμενο βάρος και ποσοστό κενών.
γ. το ποσοστό ασφάλτου (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2), κατά την κρίση της
Υπηρεσίας.
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Βαθμός συμπύκνωσης
Ο μέσος όρος των φαινομένων βαρών των 5 πυρήνων συμπυκνωμένης ανακυκλωμένης στρώσης δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερος του προσδιοριζόμενου από την ειδική μελέτη ποσοστού
συμπύκνωσης και σε καμία περίπτωση μικρότερος από 97% του φαινόμενου βάρους, που προσδιορίζεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.
Κανένας μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος μικρότερο του 95% της
τροποποιημένης δοκιμής Proctor. Επιπρόσθετα η επιτυγχανόμενη συμπύκνωση στο κατώτερο 1/3 του
πάχους της στρώσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του 2%, του μέσου όρου του βαθμού συμπύκνωσης
των ανωτέρω πυρήνων.
Ποσοστό ασφάλτου
Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να περιορίσει τις απαιτούμενες δοκιμές προσδιορισμού του
ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία.
Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου
Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσδιορίζονται και
με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα όργανα και υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία
χρήσης τους (επιβεβαίωση αποτελεσμάτων πυρηνικών μετρήσεων σε σύγκριση με αυτά των συμβατικών
μεθόδων κατά την κατασκευή των πιλοτικών τμημάτων). Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης συσκευών με
ραδιενεργά ισότοπα ο αριθμός των ελέγχων πρέπει να διπλασιασθεί.
7.2.4 Γεωμετρικός έλεγχος
Σκοπός
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιπεδότητας και ακρίβειας υψομέτρων, κλίσεων και επικλίσεων.
Διαδικασία
Θα ελέγχεται ο άξονας, με μετρήσεις ανά 10 m στις ευθυγραμμίσεις και επί πλέον στα χαρακτηριστικά σημεία
των καμπυλών με πασσάλους υψομετρημένους με ακρίβεια χιλιοστού. Στα σημεία αυτά θα ελέγχεται το
πλάτος και η εγκάρσια κλίση με τοποθέτηση πασσάλων στα άκρα της διατομής.
Θα ελέγχεται εάν παρουσιάζονται αποκλίσεις στο πλάτος, τη μηκοτομή, ή την εγκάρσια κλίση και θα
εφαρμόζεται ο 4μετρος πήχης όπου υπάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων των αποδεκτών.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Θα γίνονται αποδεκτές οι διατομές που πληρούν τις απαιτήσεις επιπεδότητας και ακρίβειας υψομέτρων,
κλίσεων και επικλίσεων που προβλέπονται από τη Μελέτη του Έργου.
Οι ανωμαλίες που υπερβαίνουν τις ανοχές, θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας και στην συνέχεια θα επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι πυκνότητας και οι γεωμετρικοί έλεγχοι.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και τους αναφερομένους ελέγχους του πάχους της στρώσης.
Οι εργασίες ψυχρής ανακύκλωσης με αφρώδη άσφαλτο διακρίνονται με βάση το μέσο πάχος
κατασκευαζόμενης στρώσης:

18

α.

Ανακυκλούμενη στρώση μέσου πάχους έως 20 cm.

β.

Ανακυκλούμενη στρώση μέσου πάχους 21-25 cm.
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Ανακυκλούμενη στρώση μέσου πάχους 26-30 cm.

Εναλλακτικά η εργασία μπορεί να επιμετρηθεί ανά κυβικό μέτρο (m3) ανακυκλωμένης στρώσης, σύμφωνα με
την παρούσα και αποδεκτής από την Υπηρεσία.
Τα πρόσθετα ενσωματούμενα υλικά (αδρανή, άσφαλτος και τσιμέντο) επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τις
αναλογίες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφαρμογής συνεπτυγμένων άρθρων κατά m2 ή m3 πλήρως αποπερατωμένων
στρώσεων (ανακύκλωση, προσθήκη υλικών, ανάμιξη, διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση, μεταφορικό
έργο κλπ).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά (ανεξαρτήτως αποστάσεως) όλων των απαιτούμενων
υλικών,

x

Ο καθαρισμός της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφάνειας (εάν απαιτείται),

x

Η ανακύκλωση του οδοστρώματος, η προσθήκη αφρώδους ασφάλτου κλπ προσθέτων ή
προσμίκτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του προκύπτοντος μίγματος,

x

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

x

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

x

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

x

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

x

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

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο
μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων
στρώσεων οδοστρωσίας

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τις περιπτώσεις επισκευής
παλαιών φθαρμένων εύκαμπτων οδοστρωμάτων, με την οποία (επισκευή) επιδιώκεται η αναβάθμιση των
λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και ταυτόχρονα η αποκατάσταση ή η ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς
τους.
Σκοπός της ανακύκλωσης με τσιμέντο είναι η επαναχρησιμοποίηση των υλικών, μέρους ή όλων, των
υφιστάμενων στρώσεων ενός φθαρμένου οδοστρώματος και μέσω κατάλληλης επεξεργασίας με τσιμέντο, η
κατασκευή μιας τσιμεντόδετης στρώσης οδοστρώματος, αυξημένης φέρουσας ικανότητας. Το ελάχιστο
πάχος μετά τη συμπύκνωση της ανακυκλωμένης στρώσης είναι συνήθως 200 mm, ενώ το μέγιστο πάχος
είναι 350 mm.
Πάνω στη στρώση αυτή διαστρώνονται ασφαλτικές στρώσεις κατάλληλου πάχους, ανάλογα με τις
απαιτήσεις της μελέτης του οδοστρώματος. Όλη η διαδικασία εκτέλεσης του έργου πραγματοποιείται
επιτόπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αφού προηγηθεί η κατασκευή ενός δοκιμαστικού τμήματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2

Cement - Part 2 : Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity
control and evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων
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και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση
της συμμόρφωσης
ΕΛΟΤ EN 13286-2

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

ΕΛΟΤ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -- Μίγματα
μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 4:
Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και
την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική σφύρα

ΕΛΟΤ EN 13286-41

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for the
determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures -Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη
σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the
determination of the workability period of hydraulically bound mixtures. –
Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες –
Μέρος 45: Mέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της περιόδου
εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13286.51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51 : Methods for making test
specimens by vibrating hammer compaction – Μίγματα μη σταθεροποιημένα
και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος παρασκευής
δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με
συμπύκνωση με δονητική σφύρα

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμο

ΕΛΟΤ EN 12504-1

Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining
and testing in compression -- Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος
1 : Δοκίμια πυρήνων - Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity
measurement of pavement courses : the straightedge test -- Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και
αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7: Μέτρηση ανωμαλιών των
στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων (τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods
for the determination of resistance to fragmentation -- Δοκιμές για τον
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προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1:
Determination of water content -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1 : Προσδιορισμός περιεκτικότητας
σε νερό
BS 1377-3

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1

Επιτόπου ανακυκλωμένη στρώση με τσιμέντο

Στρώση από ομοιόμορφο μίγμα, κατάλληλα διαστρωμένο, συμπυκνωμένο και συντηρημένο που αποτελείται
από:
x Τα υλικά που προέρχονται από την αναμόχλευση και τον θρυμματισμό του καταπονημένου
παλιού οδοστρώματος, (συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων ή μέρους των α) ασφαλτικών
στρώσεων και β) των υποκειμένων στρώσεων)
x Τσιμέντο
x Προστιθέμενα ενδεχομένως αδρανή
x Νερό
x Χημικά πρόσθετα, αν θεωρηθεί απαραίτητο

3.2

Επιτόπου ανακύκλωση οδοστρώματος με τσιμέντο

Το σύνολο των εργασιών για τη δημιουργία της ανακυκλωμένης στρώσης, σύμφωνα με τις ακόλουθες
διαδικασίες:
x Αναμόχλευση και θρυμματισμός του παλιού οδοστρώματος μέχρι ένα καθορισμένο βάθος, με
μία συνήθως διέλευση του μηχανήματος ανακύκλωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, αναμιγνύονται
μαζί με τα υφιστάμενα υλικά το τσιμέντο, το νερό, τα κατάλληλα χημικά πρόσθετα, που ενίοτε
χρησιμοποιούνται, με σκοπό την παράταση της περιόδου εργασιμότητας του επεξεργασμένου
υλικού και τα προστιθέμενα αδρανή υλικά κατάλληλης διαβάθμισης και προκαθορισμένης
ποσότητας, τα οποία διαστρώνονται στην επιφάνεια του προς ανακύκλωση οδοστρώματος πριν
ή εναλλακτικά μετά την αναμόχλευση και το θρυμματισμό, σε περιπτώσεις που κρίνεται
αναγκαία η διόρθωση της διαβάθμισης του επιτόπου προς ανακύκλωση υλικού.
x Διαμόρφωση της επιφάνειας και των εγκάρσιων κλίσεων με ισοπεδωτή.
x Δημιουργία αρμών όταν το υλικό είναι ακόμα νωπό (προρηγμάτωση).
x Συμπύκνωση και μόρφωση της τελικής επιφάνειας.
x Συντήρηση και προστασία της επιφάνειας.

3.3

Φρεζαρισμένο υλικό

Το υλικό που προκύπτει μετά την διέλευση του ειδικού μηχανήματος ανακύκλωσης (ανακυκλωτής) και
αποτελείται από θρυμματισμένο ασφαλτόμιγμα ή από μίγμα θρυμματισμένου ασφαλτομίγματος με
αναμοχλευμένο αμμοχάλικο ή άλλο υλικό που αποτελεί τις υποκείμενες του ασφαλτοτάπητα στρώσεις
(στρώσεις από ΚΘΑ, ΣΕΥ, κλπ), αλλά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της ανακύκλωσης, δηλ. η
ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, η διάστρωση, η συμπύκνωση και η συντήρηση. Ειδικότερα, αν το υλικό που
προκύπτει αποτελείται μόνον από ασφαλτόμιγμα ονομάζεται φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα.

3.4

Ανακυκλωμένο με τσιμέντο οδόστρωμα

Το οδόστρωμα του οποίου μία στρώση (συνήθως η βάση) έχει κατασκευαστεί με ανακύκλωση με τσιμέντο.
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Νωπό ανακυκλωμένο υλικό ή νωπό μίγμα

Το ανακυκλωμένο με τσιμέντο μίγμα υλικών, που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση κατά την οποία μπορεί να
συμπυκνωθεί με τα διαθέσιμα μηχανήματα συμπύκνωσης, επιτυγχάνοντας πυκνότητες που ικανοποιούν την
Προδιαγραφή αυτή.

3.6

Αρμός εργασίας

Η επιφάνεια διαχωρισμού δύο διαδοχικών εργασιών διάστρωσης ανακυκλωμένου υλικού. Εάν το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο διαστρώσεων είναι μεγάλο, τότε λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την
διαμόρφωση της περιοχής του αρμού.

3.7

Αρμοί προρηγμάτωσης

Οι εγκοπές που δημιουργούνται σε μέρος ή σε όλο το βάθος και το πλάτος μίας στρώσεως από τσιμεντόδετο
υλικό, που σκοπίμως δημιουργούνται εγκάρσια προς τον άξονα της οδού, ανά ορισμένες αποστάσεις, με
σκοπό την μείωση της μεταβολής του εύρους του ανοίγματος των εγκάρσιων ρωγμών των τσιμεντόδετων
στρώσεων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάδυσης στην επιφάνεια του οδοστρώματος των ρωγμών
αυτών.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1

Υλικά ανακύκλωσης

Τα προς ανακύκλωση υλικά προέρχονται από την αναμόχλευση και τον θρυμματισμό μίας ή περισσότερων
στρώσεων του υπάρχοντος οδοστρώματος. Αποτελούνται από υλικά που βρίσκονται κάτω από τις
ασφαλτικές στρώσεις (συνήθως ασύνδετα αμμοχάλικα) και από φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα των
ασφαλτικών στρώσεων (μίγματα από τεμάχια ασφαλτικού κονιάματος και μεγαλύτερων αδρανών
περιβεβλημένων από άσφαλτο).
Αφού μελετηθούν τα χαρακτηριστικά, η κατάσταση και τα πάχη των στρώσεων του παλιού οδοστρώματος,
θα διαπιστώνεται αν υπάρχουν τμήματα με υλικό ακατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
Στην περίπτωση αυτή, το παλαιό υλικό θα αφαιρείται, θα μεταφέρεται σε εγκεκριμένο χώρο απόθεσης και να
αντικαθίσταται από κατάλληλο υλικό. Μπορεί να γίνει αποδεκτή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας,
η χρησιμοποίηση υλικού που προέρχεται από εργασίες ανακύκλωσης σε περιοχή εκτός του έργου.
Πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο άμεσης αντίδρασης του προς ανακύκλωση υλικού με τα αλκαλικά
στοιχεία του τσιμέντου. Υλικά των οποίων δεν είναι επαρκώς γνωστή η συμπεριφορά τους όταν
αναμιγνύονται με τσιμέντο, θα ελέγχονται ως προς την αλκαλοπυριτική αντίδραση σύμφωνα με το Πρότυπο
ASTM C 289. Με βάση το διάγραμμα Sc προς Rc του Προτύπου αυτού, το υλικό θεωρείται ως αντιδρόν αν:
Sc > Rc, όταν Rc ≥70
Sc > 35+0.5 Rc, όταν Rc < 70
Το φρεζαρισμένο υλικό δεν θα περιέχει κόκκους μεγέθους μεγαλυτέρου των 80 mm και θα λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του φρεζαρισμένου υλικού μετά και την τυχόν προσθήκη θραυστού υλικού
πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη διαβάθμισης του Πίνακα 1, (βλπ. και Σχ. 1). Επιτρέπεται η χρήση
φρεζαρισμένου υλικού εκτός των ορίων της ως άνω ζώνης, μετά από μελέτη η οποία θα αποδεικνύει ότι
επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αντοχές.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό του διερχομένου υλικού από το κόσκινο ανοίγματος 4 mm, θα είναι
τουλάχιστον 20 %, από δε το κόσκινο ανοίγματος 63 μm έως 25 %. O συντελεστής ομοιομορφίας πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από 10. Εφ’ όσον αυτά τα όρια δεν επιτυγχάνονται, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση
προσθέτων αδρανών για τη διόρθωση της κοκκομετρικής σύνθεσης.
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Πίνακας 1 - Ζώνη κοκκομετρικής διαβάθμισης ανακυκλωμένου υλικού
Άνοιγμα
κόσκινου
(mm)
80
63
40
31,5
20
16
10
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063

Διερχόμενο ποσοστό (%)
Κάτω όριο
100
84
58
51
41
38
31
29
22
18
14
11
8
5
2

Άνω όριο

100
94
81
76
62
50
41
32
26
23
20

Το φρεζαρισμένο υλικό δεν πρέπει να περιέχει οργανικά ή άλλα επιβλαβή υλικά που μπορούν να
επηρεάσουν τη διαδικασία ενυδάτωσης του τσιμέντου. Η περιεκτικότητα του υλικού αυτού σε οργανικές ύλες,
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο AASΗTO T-194, δεν θα υπερβαίνει το 1 % της μάζας. Επίσης, η
περιεκτικότητα του μίγματος σε θείο, ανηγμένη σε SO3.σύμφωνα με το Πρότυπο ΒS 1377-3t 3, δεν θα
υπερβαίνει το 1 % της μάζας του.
Ο δείκτης πλαστικότητας, προσδιοριζόμενος σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 105-86/6 του ΥΠΕΧΩΔΕ
(βλέπε Βιβλιογραφία), θα είναι PI ≤15% και, αντίστοιχα, το όριο θα είναι LL ≤35%. Αν το υλικό δεν πληροί
αυτές τις απαιτήσεις, θα πρέπει να προηγηθεί επεξεργασία με υδράσβεστο. Η απαιτούμενη ποσότητα της
υδρασβέστου θα καθορίζεται με εργαστηριακές δοκιμές.

4.2

Προστιθέμενα θραυστά υλικά

Τα προστιθέμενα θραυστά αδρανή στο φρεζαρισμένο υλικό (για την διόρθωση της κοκκομετρίας του), θα
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Προδιαγραφών ως προς τις ιδιότητες αυτών. Η κοκκομετρική
διαβάθμισή τους θα προσδιορίζεται με βάση την μελέτη συνθέσεως του τελικού, προς διάστρωση, μίγματος.
Το ίδιο ισχύει και όταν απαιτούνται πρόσθετα θραυστά υλικά, για τα ερείσματα, τη συμπλήρωση του πάχους
της προς ανακύκλωση στρώσης, τη διαπλάτυνση της παλαιάς οδού κλπ.
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Τσιμέντο

Θα χρησιμοποιούνται τσιμέντα κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 (αναφέρονται στη
σύνθεση και στην αποδοχή των τσιμέντων) που ανήκουν στη κατηγορία αντοχής 32.5 Ν. Μπορεί να
επιτραπεί η χρήση τσιμέντου υψηλότερης αντοχής ή ταχύτερης αναπτύξεως αντοχής (τύπου R), σε ειδικές
περιπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση (π.χ. σε εποχές που ο καιρός είναι πολύ κρύος).
Αν το ποσοστό των θειικών στοιχείων SO3 που περιέχεται στο προς ανακύκλωση υλικό, προσδιοριζόμενο
σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3, είναι μεγαλύτερο από 0,5 %, θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ανθεκτικό
στα θειικά που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΠΔ 244/1980 (βλέπε Βιβλιογραφία).
Η έναρξη της πήξης του τσιμέντου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 2 ώρες. Ωστόσο,
αν η διάστρωση του τσιμέντου γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 30°C, η έναρξη της
πήξης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 ώρα. Για την διαπίστωση της παραπάνω ιδιότητας μπορεί να
γίνει αποδεκτό πιστοποιητικό από το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου.

4.4

Νερό

Το νερό που προστίθεται στο μίγμα του προς ανακύκλωση υλικού θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.

4.5

Χημικά πρόσθετα

Στη μελέτη σύνθεσης θα γίνεται αναφορά στα χημικά πρόσθετα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. Αν η
διαδικασία της ανακύκλωσης γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 30°C, είναι απαραίτητη η
χρησιμοποίηση επιβραδυντικών πρόσθετων. Κατά την κατασκευή, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε να επιτευχθεί η σωστή ενσωμάτωση του πρόσθετου στο μίγμα. Επίσης πρέπει να ληφθούν
υπόψη, τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή, οι τυχόν αλλαγές των ιδιοτήτων του μίγματος λόγω της
παρουσίας των προσθέτων αυτών.
Τα χημικά πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 934-6.

5

Μελέτες συνθέσεως

5.1 Γενικά
Θα συντάσσονται οι εξής μελέτες :
x Προκαταρτική μελέτη βασισμένη σε "ιστορικά στοιχεία"
x Μελέτη βασισμένη σε μετρήσεις
x Μελέτη εφαρμογής
Γενικά τα ανακυκλωμένα μίγματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 7
της παρούσας και κάθε μελέτη σύνθεσης μίγματος στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι κατά την κατασκευή οι
απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται.

5.2

Απαιτήσεις της μελέτης σύνθεσης

Ο τύπος και η σύνθεση του ανακυκλωμένου μίγματος καθορίζονται από τη μελέτη σύνθεσης, στην οποία θα
αναφέρεται και η κοκκομετρία του προστιθέμενου θραυστού υλικού, οι οριακές τιμές της περιεκτικότητας του
μίγματος σε τσιμέντο και η ελάχιστη αντοχή του ανακυκλωμένου υλικού σε θλίψη.
Η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 % κατά βάρος των ξηρών
υλικών του μίγματος.
Τα δοκίμια που θα παρασκευαστούν για να προσδιοριστεί η αντοχή του υλικού, θα συμπυκνωθούν με
δονητική ηλεκτρόσφυρα και στη συνέχεια, μετά την καθορισμένη περίοδο συντήρησης, θα δοκιμαστούν σε
θλίψη. Η αντοχή σε θλίψη δοκιμίων ανακυκλωμένου υλικού ηλικίας 7 ημερών θα είναι κατ’ ελάχιστον 7 ΜPa
και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ΜPa.
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Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του ανακυκλωμένου μίγματος, πρέπει ο μέσος όρος της
αντοχής σε θλίψη σε ηλικία 14 ημερών, 5 δοκιμίων που παρασκευάστηκαν με το ποσοστό του τσιμέντου που
προσδιορίστηκε παραπάνω, να έχει τιμή μετά από 7ήμερο υδρεμποτισμό όχι μικρότερη από το 80 % της
αντοχής των κανονικώς συντηρηθέντων δοκιμίων της ίδιας ηλικίας (14 ημέρες). Επίσης τα δοκίμια μετά τον
υδρεμποτισμό δεν πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή ρηγμάτωση ή διόγκωση.
Η βέλτιστη υγρασία για συμπύκνωση θα προσδιορίζεται με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 ή σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-4 (δονητική ηλεκτρόσφυρα). Με
τη δοκιμή αυτή θα καθορίζεται επίσης η πυκνότητα αναφοράς με βάση την οποία θα γίνεται ο έλεγχος
συμπύκνωσης της ανακυκλωμένης στρώσης.
Η διάρκεια εργασιμότητας του μίγματος πρέπει να επιτρέπει την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης μιας
λωρίδας πριν να λήξει η περίοδος εργασιμότητας της ήδη ανακυκλωμένης γειτονικής λωρίδας. Η διάρκεια
εργασιμότητας καθορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-45, με την παρασκευή μιγμάτων στη
μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος που επικρατεί μεταξύ των ωρών 12:00 και 15:00.
Οι χρόνοι εργασιμότητας θα καθορίζονται από τις συνθήκες του εκάστοτε έργου (π.χ. δυνατότητα
διοχέτευσης της κυκλοφορίας) και πάντως δεν θα είναι μικρότεροι από :
x 180 min όταν η εργασία ανακύκλωσης γίνεται σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος
x 240 min όταν η εργασία ανακύκλωσης γίνεται ανά λωρίδες χωρίς κυκλοφορία σε παράπλευρες
λωρίδες
x 300 min όταν η εργασία ανακύκλωσης γίνεται με κυκλοφορία σε παράπλευρες λωρίδες
Ειδικές απαιτήσεις για άμεση απόδοση της στρώσης στην κυκλοφορία
Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δοθεί η ανακυκλωμένη στρώση αμέσως σε κυκλοφορία, πρέπει το
ανακυκλωμένο μίγμα να έχει μεγάλη αρχική ευστάθεια. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται, εφόσον
δοκίμια παρασκευαζόμενα στη μήτρα CBR με πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 97 % της μέγιστης
εργαστηριακής πυκνότητας (πυκνότητα αναφοράς που αναφέρθηκε παραπάνω), υποβαλλόμενα αμέσως
μετά την παρασκευή τους σε δοκιμή CBR (Προδιαγραφή Ε 105-86/12, ΥΠΕΧΩΔΕ) χωρίς βάρη επιφόρτισης,
δίνουν τιμή τουλάχιστον ίση με 70 %.

5.3

Προκαταρκτική μελέτη με ιστορικά στοιχεία

Με τη μελέτη αυτή κρίνεται, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από την κατασκευή και τις τυχόν εργασίες
συντήρησης του υπό μελέτη οδοστρώματος, αν η μέθοδος της ανακύκλωσης με τσιμέντο είναι πρόσφορη
από τεχνική και οικονομική άποψη. Το μήκος του του προς αναβάθμιση οδοστρώματος χωρίζεται σε
τμήματα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, και εκτιμάται το ποσοστό του τσιμέντου, οι αναλογίες
φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών καθώς και η τυχόν ανάγκη προσθήκης θραυστού
υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της 7 της παρούσας.

5.4

Μελέτη βασισμένη σε μετρήσεις

Επιθεωρείται η προς ανακύκλωση επιφάνεια και γίνεται επαλήθευση ή διόρθωση του επιμερισμού του
οδοστρώματος σε τμήματα, που είχε γίνει κατά την προκαταρκτική μελέτη με ιστορικά στοιχεία. Λαμβάνονται
αντιπροσωπευτικά δείγματα των υλικών από κάθε τμήμα του έργου, με πυρήνες, διερευνητικές τομές κλπ.
και άλλων μεθόδων δειγματοληψίας, έτσι ώστε να εξακριβωθεί το πάχος και ο τύπος των υλικών των
διαφόρων στρώσεων. Κατ’ ελάχιστο θα γίνονται δύο πυρηνοληψίες και μία διερευνητική τομή ανά χιλιόμετρο.
Ο αριθμός των τομών πρέπει να πυκνώσει αν τα αποτελέσματα δεν είναι εντός των αναμενομένων ορίων. Σε
κάθε δείγμα που λαμβάνεται από κάθε επιλεχθείσα ζώνη, επομένως για κάθε κατηγορία υλικού, πρέπει να
προσδιοριστούν τα ακόλουθα :
x Κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1.
x Όριο υδαρότητας και δείκτης πλαστικότητας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ε 105-86/5 και Ε
105-86/6 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία).
x Περιεκτικότητα σε θειικές ενώσεις σύμφωνα με το Πρότυπο BS 1377-3.
x Περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες, σύμφωνα με το Πρότυπο AASHTO T-194.
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x Περιεχόμενη υγρασία, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 178921.
x Συμπύκνωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13286-2 (τροποποιημένη δοκιμή Proctor) ή το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-4 (δονητική ηλεκτρόσφυρα).
x Η παρουσία στοιχείων που μπορούν να αναστείλουν ή να προκαλέσουν προβλήματα στην
ενυδάτωση του τσιμέντου όπως οι οργανικές, αλκαλικές και χλωριούχες ενώσεις.
Εάν οι δοκιμές των υλικών που λήφθηκαν από τις δειγματοληψίες παρουσιάζουν διαφορές μεγαλύτερες από
τις τιμές που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2, τότε τα τμήματα από τα οποία λήφθηκαν τα δείγματα
θεωρούνται ανεξάρτητα μεταξύ των και πρέπει να γίνει ξεχωριστή μελέτη για κάθε ένα από αυτά.
Πίνακας 2 - Μέγιστες αποδεκτές ανοχές σε ομοιογενή τμήματα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κοκκομετρία του υλικού
(κόσκινα κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ - EN 933-2)

Μέγιστος κόκκος
Διερχόμενο %
από κόσκινο
ανοίγματος 4 mm

Μέγιστη πυκνότητα από δοκιμή συμπύκνωσης*
*

ΜΟΝΑΔΑ
% κ.β. του
ξηρού προς
ανακύκλωση
υλικού
%

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΝΟΧΗ
0
r10
r5

Τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286.02) ή δονητική ηλεκτρόσφυρα (Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 13286-4)

Στη μελέτη γίνεται ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και η
προς ανακύκλωση οδός επιμερίζεται σε τμήματα με κριτήριο τις ανοχές του Πίνακα 2. Σε κάθε τμήμα γίνεται
ξεχωριστή μελέτη σύνθεσης με βάση τον μέσο όρο των αντιστοίχων τιμών και γίνεται σύγκριση του κόστους
εφαρμογής με άλλες δόκιμες μεθόδους αποκατάστασης, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την λύση
που θα εφαρμοσθεί.
Στη φάση αυτή, με βάση τη μελέτη σύνθεσης και τα στοιχεία των τυχόν υποκειμένων στρώσεων και του
υπεδάφους, καθορίζεται το απαιτούμενο πάχος του οδοστρώματος.

5.5

Μελέτη εφαρμογής

Η μελέτη αυτή εκπονείται από τον Ανάδοχο. Η εκτέλεση των εργασιών ανακύκλωσης δεν θα αρχίζει πριν
από την έγκρισή της από την Υπηρεσία. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
x

Τα πάχη των στρώσεων του προς ανακύκλωση οδοστρώματος

x

Την κοκκομετρική ανάλυση του ανακυκλωμένου υλικού και το ποσοστό και την κοκκομετρία του
προστιθέμενου θραυστού υλικού που ενδεχομένως απαιτείται.

x

Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και το ποσοστό του στη μάζα του προς ανακύκλωση
ξηρού υλικού και, για κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη ποσότητα ανηγμένη ανά m2 επιφάνειας

x

Το ποσοστό νερού του μίγματος ως προς την μάζα του προς ανακύκλωση ξηρού υλικού

x

Τον τύπο και την αναλογία των πρόσθετων, ως προς την μάζα του προς ανακύκλωση ξηρού υλικού

x

Την ελάχιστη πυκνότητα

x

Τον χρόνο εργασιμότητας του μίγματος, στη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος που επικρατεί μεταξύ
των ωρών 12:00 και 15:00.

x

Για την περίπτωση που προβλέπεται άμεση απόδοση της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία,
θα πραγματοποιούνται 3 δοκιμές CBR

Το ποσοστό του νερού στο τελικό μίγμα θα αντιστοιχεί στη μέγιστη πυκνότητα της τροποποιημένης δοκιμής
Proctor, κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2. Είναι προφανές, ότι λόγω της ανομοιομορφίας των προς ανακύκλωση
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υλικών, είναι πιθανόν να χρειαστούν τροποποιήσεις του ποσοστού της περιεχόμενης υγρασίας κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη των εργασιών θα κατασκευάζεται δοκιμαστικό τμήμα, στο οποίο
αξιολογείται η μελέτη σύνθεσης και η καταλληλότητα των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Το ποσοστό προσθήκης τσιμέντου στο μίγμα προσδιορίζεται με την θραύση δοκιμίων ηλικίας 7 ημερών κατά
ΕΛΟΤ EN 13286.41. Τα δοκίμια συμπυκνώνονται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286.51.
Όταν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και ο προμηθευτής του τσιμέντου, των προσθέτων χημικών ή των
προστιθεμένων αδρανών, θα γίνεται νέα μελέτη σύνθεσης, Σε περίπτωση έντονης μεταβολής των συνθηκών
του περιβάλλοντος θα καθορίζεται νέος χρόνος εργασιμότητας του μίγματος.
Οι αποδεκτές ανοχές των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη σύνθεσης των υλικών δίνονται
στον παρακάτω Πίνακα 3
Πίνακας 3 - Αποδεκτές ανοχές των χαρακτηριστικών των υλικών σε σχέση με τη μελέτη σύνθεσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ

Μέγιστος κόκκος
> 4 mm

'Ανοιγμα κοσκίνων
κατά το Πρότυπο

≤ 4 mm

ΕΛΟΤ EN 933-2

0.063 mm
(συμπεριλαμβανομένου του
τσιμέντου)

0
% της συνολικής
μάζας του προς
ανακύκλωση ξηρού
υλικού

Μέγιστη πυκνότητα από δοκιμή συμπύκνωσης*
*

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΟΧΗ
±12
r10
±2.0
±5.0

Τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ΕΛΟΤ EN 13286-2) ή δονητική ηλεκτρόσφυρα (ΕΛΟΤ EN 13286-4)

6

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

6.1

Εξοπλισμός για την εκτέλεση των έργων

6.1.1 Μηχανήματα για την εκτέλεση της επιτόπου ανακύκλωσης
Ο μηχανικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μηχανήματα:
x Φρεζαρίσματος
x Ανάμιξης
x Διάστρωσης και ενδεχομένως προσυμπύκνωσης
x Δοσολόγησης και διανομής του τσιμέντου
x Δοσολόγησης και διανομής του νερού
x Δημιουργίας αρμών στο νωπό υλικό
x Συμπύκνωσης
x Ισοπέδωσης της επιφάνειας
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει γίνει κατ' αρχήν αποδεκτός από την Υπηρεσία, κατά την κατασκευή του
δοκιμαστικού τμήματος.
Το μηχάνημα φρεζαρίσματος θα πρέπει να μπορεί να φρεζάρει το υπάρχον οδόστρωμα στο απαιτούμενο
βάθος και πλάτος και να παράγει ομοιογενές υλικό με την απαιτούμενη κοκκομετρική σύνθεση σε μία μόνο
διέλευση, με σταθερή ή με αυτόματα ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Πρέπει να διαθέτει σύστημα ελέγχου με το
οποίο θα εξασφαλίζεται ότι το φρεζάρισμα πραγματοποιείται στο προκαθορισμένο βάθος, καθώς διάταξη
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που θα εξασφαλίζει ότι το υλικό του φρεζαρίσματος, θρυμματίζεται έτσι ώστε να μην περιέχει τεμάχια
μεγαλύτερα από 50 mm.
Το ελάχιστο πλάτος εργασίας δεν θα είναι μικρότερο από το μισό του πλάτους της λωρίδας, το δε πλάτος
του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 2,00 m.
Η τροφοδοσία του τσιμέντου και του νερού γίνεται γενικά μέσω σιλό ή κινητών δεξαμενών, με σύστημα
αυτόματου ελέγχου της δοσολογίας, με το οποίο θα είναι δυνατή η εξασφάλιση της σταθερότητας αυτής υπό
συνθήκες αλλαγής της ταχύτητας του μηχανήματος ανάμιξης, εντός των παρακάτω πρίων ανοχών:
x Τσιμέντο : ± 0.3 % κατά βάρος της συνολικής μάζας του προς ανακύκλωση ξηρού υλικού
x Νερό

: ± 0.3 % κατά βάρος της συνολικής μάζας του εκάστοτε προστιθέμενου νερού

Το μηχάνημα ανάμιξης μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τη μηχανή φρεζαρίσματος ή να είναι τμήμα αυτής.
Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα ελέγχου της δοσολογίας θα είναι ενσωματωμένο στο μηχανισμό
φρεζαρίσματος.
Η ενσωμάτωση του τσιμέντου στο μίγμα θα είναι συνεχής, ώστε να μην διακόπτεται η διαδικασία της
ανάμιξης και της διάστρωσης για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με τσιμέντο.
Το τσιμέντο θα προστίθεται ως υδαρές αιώρημα. Κατ' εξαίρεση, (π.χ. σε μικρά έργα, σε περιοχές οι οποίες
δεν είναι εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους, όταν δεν υπάρχει γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές κ.λ.π.),
μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, θα μπορεί να προστεθεί υπό μορφή σκόνης. Στην περίπτωση
αυτή θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός με διατάξεις ελέγχου της τροφοδότησης τσιμέντου ανά μονάδα
επιφάνειας, ανεξάρτητα από την ταχύτητα κινήσεως. Αν η εκφόρτωση του τσιμέντου στο προς ανακύκλωση
οδόστρωμα πραγματοποιείται από ύψος μεγαλύτερο των 10 cm, ο μηχανισμός εκφόρτωσης πρέπει να φέρει
πετάσματα προστασίας, των οποίων το κάτω μέρος δεν θα απέχει πάνω από 10 cm από την επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Στην περίπτωση παροχής του τσιμέντου ως υδαρούς αιωρήματος, η μηχανή παρασκευής θα είναι
εξοπλισμένη με αναμικτήρα στον οποίο θα παρέχεται νερό μετρημένο κατ΄ όγκο και τσιμέντο σε σκόνη
μετρημένο κατά βάρος.
Το μηχάνημα ανακύκλωσης πρέπει να μπορεί να προσαρμόσει την προβλεπόμενη δοσολογία των υλικών,
ανάλογα με το πλάτος και το βάθος επεξεργασίας και την ταχύτητα του οχήματος που προπορεύεται, εντός
των ορίων ανοχών που ήδη αναφέρθηκαν στην παρούσα παράγραφο. Προς τούτο πρέπει να είναι
εξοπλισμένο με ένα δοσομετρητή - διανεμητή κατ΄ όγκο του αιωρήματος, με αντλία ρευστού υλικού,
ψεκαστήρα και μηχανισμό αυτόματου ελέγχου δοσολογίας.
Πρέπει επίσης να διατίθεται ένα βυτιοφόρο αυτοκίνητο ή παρόμοιος εξοπλισμός ικανός να τροφοδοτεί τον
ανακυκλωτή ή τον διανεμητή με την απαιτούμενη ποσότητα νερού, ανάλογα με την ταχύτητα του
μηχανήματος και το βάθος επεξεργασίας.
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν χημικά πρόσθετα, όταν ο ανακυκλωτής δεν διαθέτει δοσιμετρικές
διατάξεις, αυτά θα ενσωματώνονται στη συσκευή τροφοδοσίας του νερού.
6.1.2 Μηχανήματα συμπύκνωσης
Οι οδοστρωτήρες θα είναι αυτοκινούμενοι, οι δε δονητικοί θα διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό παύσης
δόνησης κατά την αναστροφή της πορείας τους.
Η καταλληλότητά τους για το έργο θα επαληθεύεται στο δοκιμαστικό τμήμα. Θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον
ένας δονητικός οδοστρωτήρας και ένας ελαστικοφόρος.
Ο δονητικός οδοστρωτήρας θα διαθέτει λείους μεταλλικούς κυλίνδρους με στατικό φορτίο στη γενέτειρα όχι
κατώτερο από 300 N/cm, θα είναι συνολικής δονούμενης μάζας κατ' ελάχιστον 15 t με κατάλληλο εύρος και
συχνότητα δόνησης. Ο ελαστικοφόρος οδοστρωτήρας θα είναι συνολικού φορτίου 35 t, με φορτίο ανά τροχό
τουλάχιστον 5,0 t και εσωτερική πίεση ελαστικών τουλάχιστον 0.8 MΡa.

15

32941

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Οι δονητικοί οδοστρωτήρες με μεταλλικούς κυλίνδρους δεν πρέπει να δημιουργούν ίχνη στο πέρασμά τους
ούτε ανωμαλίες. Οι ελαστικοφόροι θα έχουν λείους τροχούς, και αριθμό, μέγεθος και διάταξη ελαστικών
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η επικάλυψη των λωρίδων εργασίας.
Σε περιοχές που είναι αδύνατη η πρόσβαση των οδοστρωτήρων θα γίνεται χρήση άλλων συμπυκνωτών, με
μέγεθος και συμπυκνωτική ικανότητα κατάλληλη για την εκτέλεση των εργασιών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται σε περιπτώσεις συμπύκνωσης στρώσεων πάχους μεγαλύτερου των 200 mm
για την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης και την αποφυγή διαφοροποιήσεων της
πυκνότητας κατά την έννοια του πάχους της στρώσης.
6.1.3 Μηχανήματα δημιουργίας αρμών στο νωπό υλικό
Για τη δημιουργία των αρμών όταν το ανακυκλωμένο οδόστρωμα είναι ακόμα νωπό, θα χρησιμοποιείται
αυτόνομος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα πραγματοποιεί κατά την διέλευσή του τομή βάθους
τουλάχιστον μέχρι τα 2/3 του πάχους της στρώσης και ταυτόχρονα θα εισάγει ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας
διάσπασης ή άλλο προϊόν κατάλληλο (πλαστικό φύλλο ή κυματοειδές πλαστικό τεμάχιο) για την αποφυγή της
επανασυγκόλλησης των παρειών του αρμού.
Μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μικρά έργα) να γίνει
αποδεκτή η χρήση χειροκίνητου μηχανικού εξοπλισμού με εργαλείο "κοπής" σε βάθος βάθος ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης,
6.1.4 Μηχανήματα μόρφωσης της τελικής επιφάνειας
Όταν απαιτηθεί μικρή αναπροσαρμογή της τελικής επιφάνειας της νωπής ανακυκλωμένης στρώσης, θα
γίνεται με ισοπεδωτή (grader). Επιτρέπεται μόνον η αφαίρεση και απομάκρυνση του υλικού και ουδέποτε η
προσθήκη υλικού.

6.2

Εκτέλεση των εργασιών

6.2.1 Προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας
Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνεται προετοιμασία της προς ανακύκλωση επιφανείας με τις ακόλουθες
διαδικασίες:
x Καθαρισμός και απομάκρυνση των ξένων στοιχείων από την επιφάνεια του οδοστρώματος, σε
ολόκληρο το πλάτος του, συμπεριλαμβανομένων και των λωρίδων που δεν πρόκειται να
ανακυκλωθούν.
x Επεξεργασία ή εξάλειψη ζωνών με αυξημένη ρύπανση, που δεν πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
x Ισοπέδωση του καταστρώματος, με την προσθήκη θραυστών αδρανών σε περίπτωση έλλειψης
υλικού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη της οδού κατά την κατά μήκος και την εγκάρσια
διεύθυνση.
6.2.2 Φρεζάρισμα του οδοστρώματος
Το φρεζάρισμα του παλιού οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μηχανημάτων και μεθόδων
αποδεκτών από την Υπηρεσία, μετά και την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος. Τόσο η ταχύτητα
κίνησης της μηχανής ανακύκλωσης όσο και του περιστρεφόμενου οδοντωτού τυμπάνου που φέρει, πρέπει
να είναι σταθερή για κάθε τμήμα του έργου, έτσι ώστε το βάθος φρεζαρίσματος να είναι το ίδιο και το
ανακυκλωμένο υλικό ομοιογενές. Οι στάσεις του μηχανήματος ανακύκλωσης πρέπει να αποφεύγονται και αν
αυτές είναι αναγκαίες, τότε πρέπει να σταματά άμεσα η παροχή αιωρήματος τσιμέντου και νερού, για να μην
δημιουργούνται λόγω υπερδοσολογίας περιοχές με περιεκτικότητα σε νερό ή/ και τσιμέντο περισσότερη από
την απαιτούμενη.
Κάθε φορά που διαπιστώνεται υπέρβαση των αποδεκτών ορίων αποκλίσεων, που αναφέρονται στον Πίνακα
3 της παρούσας, θα σταματά η εργασία της ανακύκλωσης, μέχρι να εξαλειφθούν οι λόγοι για τους οποίους
παρουσιάζονται οι αποκλίσεις (φθορά των δοντιών εκσκαφής, έμφραξη των εγχυτήρων αιωρήματος κ.α.).
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Σε ειδικές περιπτώσεις που είναι τοπικά αδύνατη η χρήση της μηχανής ανακύκλωσης για το φρεζάρισμα του
οδοστρώματος, το παλιό υλικό θα θρυμματίζεται με άλλα μηχανικά μέσα και θα μεταφέρεται σε χώρο
απόθεσης. Στις ζώνες αυτές, θα διαστρώνονται άλλα κατάλληλα υλικά, τα οποία έχουν προαναμιχθεί με τις
απαιτούμενες ποσότητες τσιμέντου και νερού, και θα συμπυκνώνονται με απλά μηχανικά μέσα.
6.2.3

Προσθήκη τσιμέντου , νερού και χημικών πρόσθετων

Το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα θα προστίθενται ομοιόμορφα με δοσιμετρικές διατάξεις, σύμφωνα με
τη μελέτη σύνθεσης. Το τσιμέντο θα προστίθεται σε μορφή αιωρήματος απευθείας στον αναμικτήρα του
μηχανήματος ανακύκλωσης.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ανακύκλωσης θα καθαριστούν και θα τεθούν σε λειτουργία οι αντλίες
και οι ψεκαστήρες του νερού και του αιωρήματος του τσιμέντου, για να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους. Σε
κάθε διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος ανακύκλωσης οι ψεκαστήρες θα καθαρίζονται, και κατ' ελάχιστον
δύο φορές την ημέρα. Ο εφοδιασμός του μηχανήματος με τσιμέντο θα γίνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται
η κυκλοφορία στις γειτονικές λωρίδες, όταν αυτές είναι υπό κυκλοφορία.
Μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, σε ειδικές περιπτώσεις, ή όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω
υψηλής υγρασίας του προς ανακύκλωση οδοστρώματος το τσιμέντο μπορεί να προστίθεται σε σκόνη.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα οι ταχύτητες του μηχανήματος διανομής του
τσιμέντου και του μηχανήματος ανακύκλωσης, ώστε το μήκος της λωρίδας του διαστρωνόμενου τσιμέντου
μπροστά από το μηχάνημα να μην υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Η διάστρωση του τσιμέντου θα σταματά όταν η
ταχύτητα των επικρατούντων ανέμων είναι μεγαλύτερη από 10 m/s ή και μικρότερη, όταν η διάστρωση του
τσιμέντου επηρεάζει κατοικημένες περιοχές, ή περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες.
Σε ζώνες μη προσβάσιμες από τον μηχανικό εξοπλισμό, η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχτεί τη διάστρωση του
τσιμέντου με τα χέρια. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιούνται σάκοι τσιμέντου, οι οποίοι θα
τοποθετούνται πάνω στο οδόστρωμα σχηματίζοντας τετράγωνο με ίσες περίπου πλευρές, που θα
αντιστοιχεί στην επιθυμητή δοσολογία του. Από τη στιγμή που θα ανοίξουν οι σάκοι, το περιεχόμενό τους θα
διασκορπίζεται και θα κατανέμεται γρήγορα και ομοιόμορφα με τη βοήθεια τσουγκρανών χειροκίνητων ή
ρυμουλκούμενων.
Δεν θα πραγματοποιείται διάστρωση του τσιμέντου όταν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά στην επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Κατά τη διάστρωση του τσιμέντου θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των
εργαζομένων.
6.2.4

Ανάμιξη και διάστρωση

Σε περίπτωση προσθήκης του τσιμέντου υπό μορφή σκόνης, η διαδικασία φρεζαρίσματος και ανάμιξης του
υλικού της στρώσης που πρόκειται να ανακυκλωθεί πρέπει να αρχίσει άμεσα. Σε περίπτωση προσθήκης του
τσιμέντου σε μορφή αιωρήματος, η ανάμιξη γίνεται ταυτόχρονα με την προσθήκη του τσιμέντου.
Δεν θα ανακυκλώνεται κανένα τμήμα του οδοστρώματος, όταν αυτό έχει υγρασία μεγαλύτερη από τη
βέλτιστη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανοχές του Πίνακα 3.
Το τσιμέντο πρέπει θα είναι ομοιόμορφα διασκορπισμένο στο μίγμα, πράγμα που διαπιστώνεται από το
ενιαίο χρώμα του μίγματος υλικό και από την απουσία σβόλων τσιμέντου. Το διαστρωνόμενο τσιμέντο θα
αναμιγνύεται με το φρεζαρισμένο υλικό πριν από την πάροδο μίας (1) ώρας από την διάστρωσή του.
Εάν διαπιστωθεί διαχωρισμός του μίγματος, τμήματα χωρίς ανάμιξη, ή διαφοροποιήσεις στο ποσοστό του
τσιμέντου ή του νερού σε τμήματα της ανακυκλωμένης επιφάνειας, θα σταματά η διαδικασία και θα γίνονται
οι κατάλληλες διορθώσεις.
Σε περίπτωση που το πλάτος του οδοστρώματος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος που έχει τη δυνατότητα να
επεξεργαστεί το μηχάνημα, η ανακύκλωση θα γίνεται σε παράλληλες λωρίδες που θα αλληλοεπικαλύπτονται
κατά 15 - 30cm, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιοχές χωρίς ανάμιξη στις άκρες. Θα λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υπερδοσολογία τσιμέντου ή νερού στα τμήματα αυτά. Η μηχανή
ανακύκλωσης πρέπει να έχει κλειστούς τους διανεμητές νερού και τσιμέντου στις ζώνες επικάλυψης. Τα ίδια
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ισχύουν και στην περίπτωση, που η ανακύκλωση γίνεται με δύο μηχανές ανακύκλωσης που δουλεύουν
παράλληλα. Οι δύο μηχανές πρέπει να προχωρούν κατά το δυνατόν με την ίδια ταχύτητα, ή με όσο το
δυνατό μικρότερη διαφορά φάσης, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κατά μήκος αρμοί μεταξύ των λωρίδων.
Το υλικό των ερεισμάτων, όταν αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία της ανακύκλωσης, θα
απομακρύνεται ώστε να μην αναμιγνύεται με το υλικό των προς ανακύκλωση στρώσεων.
6.2.5 Προσθήκη θραυστού υλικού
Όταν κριθεί αναγκαία η χρησιμοποίηση προσθέτων θραυστών αδρανών στο προς ανακύκλωση υλικό, τότε
θα ενσωματώνονται στο μίγμα με μία από τις παρακάτω μεθόδους :
x Με διάστρωση σε μία ομοιόμορφη στρώση, πάνω στην υπάρχουσα επιφάνεια πριν από το
φρεζάρισμα
x Με προσθήκης στο προς ανακύκλωση υλικό μετά το φρεζάρισμα του δρόμου. Για να
πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται μια επιπλέον μηχανή, ανεξάρτητη από το μηχάνημα
ανακύκλωσης, που θα αναμιγνύει το ήδη φρεζαρισμένο υλικό με τα προστιθέμενα θραυστά
υλικά.
Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία, μετά από εφαρμογή στο
δοκιμαστικό τμήμα.
6.2.6 Προρηγμάτωση
Πριν από την έναρξη της συμπύκνωσης της ανακυκλωμένης στρώσης ή, σπανιότερα, μετά την
πραγματοποίηση μέρους της απαιτούμενης συμπύκνωσης θα δημιουργούνται εγκάρσιοι αρμοί στο νωπό
υλικό. Ο εξοπλισμός και η μέθοδος εκτέλεσης θα έχουν γίνει αποδεκτά από την Υπηρεσία κατά την
κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
Η απόσταση μεταξύ των αρμών αυτών θα καθορίζεται από τη μελέτη, ανάλογα με την κατηγορία της
κυκλοφορίας, τις κλιματολογικές συνθήκες και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης που θα τοποθετηθεί επί
της ανακυκλωμένης στρώσης. Γενικά, οι αποστάσεις των αρμών κυμαίνονται μεταξύ 3,0 και 4,0 m.
6.2.7 Συμπύκνωση
Η συμπύκνωση θα γίνεται αμέσως μετά την ανάμιξη και τη δημιουργία των εγκάρσιων αρμών στο νωπό
υλικό, έτσι ώστε να αποφευχθούν απώλειες υγρασίας και η εργασία να ολοκληρωθεί στην χρονική περίοδο
εργασιμότητας του υλικού. Το μίγμα δεν πρέπει να παραμείνει ασυμπύκνωτο για περισσότερο από 1/2 ώρα.
Η συμπύκνωση θα πραγματοποιείται κατά μήκος του ανακυκλωμένου τμήματος, με συνεχή και συστηματικό
τρόπο, μέχρι να επιτευχθεί η καθορισμένη πυκνότητα, Αν η διάστρωση πραγματοποιείται σε συνεχόμενες
λωρίδες, η ζώνη συμπύκνωσης θα εκτείνεται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει 15 cm από την προηγούμενη
ζώνη. Αν η διάστρωση πραγματοποιείται με δύο μηχανές ανακύκλωσης που κινούνται παράλληλα με μικρή
διαφορά φάσης, η συμπύκνωση θα γίνεται ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες.
Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να ακολουθεί τη μηχανή φρεζαρίσματος. Αλλαγές κατεύθυνσης του
οδοστρωτήρα επιτρέπεται να γίνονται μόνον σε ήδη συμπυκνωμένο μίγμα και με ομαλό τρόπο. Οι κύλινδροι
του οδοστρωτήρα πρέπει να είναι πάντα καθαροί και, αν είναι απαραίτητο, να διαβρέχονται.
Η συμπύκνωση θα αρχίζει από το χαμηλότερο άκρο της προς συμπύκνωση λωρίδας και θα συνεχίζεται
προς το υψηλότερο, υπερκαλύπτοντας τα ακραία τμήματα των ζωνών εργασίας με τις διαδοχικές διελεύσεις
του οδοστρωτήρα. Κατά τη συμπύκνωση θα διατίθεται εξοπλισμός ψεκασμού, που να παρέχει νερό υπό
μορφή νέφους στην επιφάνεια της ανακυκλωμένης στρώσης, ώστε να αποφευχθεί στέγνωμα της επιφάνειας.
Σε μια οποιαδήποτε εγκάρσια διατομή, η συμπύκνωση της λωρίδας θα έχει ολοκληρωθεί πριν περάσει η
χρονική περίοδος εργασιμότητας της προηγούμενης γειτονικής, ήδη ανακυκλωμένης λωρίδας.
Σε σημεία απρόσιτα για τους οδοστρωτήρες θα χρησιμοποιούνται δονητικές πλάκες ή δονητικοί κύλινδροι, με
κατάλληλα χαρακτηριστικά, ώστε η συμπύκνωση που επιτυγχάνεται να είναι αντίστοιχη με αυτήν των
εγκεκριμένων μηχανημάτων συμπύκνωσης.
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6.2.8 Δημιουργία αρμών εργασίας
Α. Διαμήκεις αρμοί
Κατά τη συμπύκνωση δύο λωρίδων σε επαφή, δεν δημιουργείται κατά μήκος αρμός στην διεπιφάνεια, εφ’
όσον η συμπύκνωση ολοκληρωθεί πριν περάσει η περίοδος εργασιμότητας της λωρίδας που διαστρώθηκε
πρώτα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να δημιουργείται διαμήκης αρμός.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος του τμήματος που ανακυκλώνεται, τη διατήρηση της κυκλοφορίας και τα
χαρακτηριστικά του μηχανικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται προσδιορίζεται το πλάτος των λωρίδων
διάστρωσης του υλικού με τρόπο ώστε :
x Να απαιτείται η δημιουργία όσο το δυνατόν λιγότερων αρμών
x Να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συνέχεια στη διάστρωση
x Να μην δημιουργούνται αρμοί σε θέσεις με μεγάλη συχνότητα διέλευσης τροχών φορτηγών
αυτοκινήτων
Μεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων της μηχανής ανακύκλωσης θα γίνεται υπερκάλυψη 15 - 30 cm, ώστε να
αποφευχθούν ζώνες μη επαρκώς επεξεργασμένες. Η ζώνη υπερκάλυψης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ. Η
μηχανή ανακύκλωσης πρέπει να έχει κλειστούς τους διανεμητήρες του τσιμέντου και του νερού στη ζώνη
υπερκάλυψης, ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή ανακυκλωμένου μίγματος με αναλογίες διαφορετικές από
τις προκαθορισμένες.
Β. Εγκάρσιοι αρμοί
Όταν η διαδικασία του έργου διακόπτεται για χρόνο περισσότερο από το χρόνο εργασιμότητας του μίγματος
θα δημιουργούνται εγκάρσιοι αρμοί εργασίας, φρεζάροντας το ήδη ανακυκλωμένο υλικό σε μήκος ίσο
τουλάχιστον με την διάμετρο του τύμπανου του ανακυκλωτή, στο προκαθορισμένο βάθος, χωρίς να κινείται
το μηχάνημα.
6.2.9 Τελική μόρφωση της επιφάνειας
Μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης μιας λωρίδας, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον προσθήκη υλικού
για την αύξηση του πάχους, καθ’ όσον δεν επιτυγχάνεται συγκόλληση του προστιθέμενου υλικού με το
υπάρχον, με καταστροφικές συνέπειες στη συμπεριφορά του οδοστρώματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση
που το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης είναι μικρότερο του συμβατικού, λαμβάνοντας υπόψη τις και τις
αποδεκτές ανοχές, θα αποξηλώνεται η στρώση, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται προσθήκη υλικού.
Τα τελικά υψόμετρα της επιφάνειας, αν απαιτείται διόρθωση, θα μορφώνονται με ισοπεδωτή (grader) χωρίς
προσθήκη αλλά μόνο με αφαίρεση υλικού, μέσα περίοδο εργασιμότητας του μίγματος. Θα ακολουθεί
ύγρανση της επιφάνειας του οδοστρώματος και επανασυμπύκνωση. Τα υλικά που θα προέλθουν από την
τελική μόρφωση της επιφάνειας θα απομακρύνονται. Η τελική συμπύκνωση θα γίνεται με οδοστρωτήρες με
λείους τροχούς, χωρίς δόνηση.
Η μόρφωση της τελικής επιφάνειας θα ελέγχεται και στην κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος.
Το πλεόνασμα του υλικού που βρίσκεται στα πλευρικά άκρα του οδοστρώματος και δεν έχει συμπυκνωθεί
επαρκώς, θα απομακρύνεται, εκτός και αν αυτό αποτελεί τμήμα του ερείσματος του οδοστρώματος το οποίο
και θα υποστεί επεξεργασία στη συνέχεια.
6.2.10 Συντήρηση και προστασία της επιφάνειας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συμπύκνωσης και της τελικής μόρφωσης (συμπεριλαμβανομένης
και της τυχόν επανασυμπύκνωσης) και πριν από την πάροδο δύο ωρών, επακολουθεί η επάλειψη της τελικά
μορφωμένης επιφάνειας με υγρό υλικό συντήρησης. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην μελέτη, ως υλικό
συντήρησης θα χρησιμοποιείται ασφαλτικό γαλάκτωμα ανιονικό ή κατιονικό ταχείας διάσπασης, με
υπόλειμμα σε άσφαλτο τουλάχιστον 55 % το οποίο ψεκάζεται στην επιφάνεια σε αναλογία τέτοια ώστε η
ποσότητα της ασφάλτου να είναι 400 g/m2. Ακολουθεί διασκορπισμός αδρανών υλικών 0/5 mm σε ποσότητα
τουλάχιστον 10 kg/m2, με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο 0.063 mm έως 15% κ.μ. Αν η στρώση
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πρόκειται να εξυπηρετήσει σημαντική κατασκευαστική κυκλοφορία, τότε η επάλειψη αυτή ενισχύεται με μία
ακόμη επάλειψη.
Αν το τμήμα που κατασκευάστηκε δεν θα κυκλοφορηθεί μέχρι την κατασκευή μίας τουλάχιστον από τις
προβλεπόμενες ασφαλτικές στρώσεις, τότε η διάστρωση αδρανών υλικών στην επιφάνεια της περατωθείσας
ανακυκλωμένης στρώσης μπορεί να παραληφθεί.
Γενικά, όταν υπάρχει κίνδυνος αυλακώσεων ή άλλου τύπου φθορών στην επιφάνεια δεν θα επιτρέπεται η
κυκλοφορία. Ελαφρά οχήματα επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν μετά από την παρέλευση 3 ημερών και βαριά
κυκλοφορία επιτρέπεται μετά από την παρέλευση 7 ημερών. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται η διάστρωση αδρανών υλικών επάνω από το υλικό συντήρησης στην επιφάνεια της
ανακυκλωμένης στρώσης.
Άμεση παράδοση της ανακυκλωμένης στρώσης στη κυκλοφορία μπορεί να επιτραπεί αν στη μελέτη
σύνθεσης έχει αποδειχθεί ότι η τιμή CBR (χωρίς βάρη επιφόρτισης) του νωπού μίγματος είναι μεγαλύτερη
από 70 % και έχει προηγηθεί η κατασκευή της διπλής ασφαλτικής επάλειψης που αναφέρθηκε παραπάνω.
Επίσης άμεση παράδοση στην κυκλοφορία μπορεί να επιτραπεί αν διαστρωθεί ασφαλτική στρώση πάχους
τουλάχιστον 40 mm.

6.3

Δοκιμαστικό τμήμα

Πριν από την έναρξη των εργασιών ανακύκλωσης, είναι υποχρεωτική η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος,
με τον ίδιο μηχανικό εξοπλισμό, το ίδιο προσωπικό, την ίδια σύνθεση υλικών και το ίδιο πάχος της
ανακυκλωμένης στρώσης όπως κατά την εκτέλεση του κυρίως έργου. Με το δοκιμαστικό τμήμα θα ελέγχεται
κυρίως η δυνατότητα του μηχανικού εξοπλισμού και ειδικότερα η απόδοση του μηχανήματος ανακύκλωσης,
των μέσων συμπύκνωσης, καθώς και η ακολουθούμενη μεθοδολογία στην κατασκευή της ανακυκλωμένης
στρώσης. Θα ελέγχεται επίσης η ομοιομορφία της ανακύκλωσης, η επίτευξη των απαιτήσεων ως προς την
υγρασία, το πάχος της στρώσης, η ομοιομορφία πυκνότητας κατά την έννοια του πάχους, η κοκκομετρία, η
περιεκτικότητα σε τσιμέντο, ο βαθμός συμπύκνωσης, το CBR (σε περίπτωση που η ανακυκλωμένη στρώση
δοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μετά την κατασκευή της), η προδιαγραφόμενη αντοχή καθώς και η
απαιτούμενη ομαλότητα της τελικής επιφάνειας.
Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα επιλέξει τη θέση του δοκιμαστικού τμήματος, το μήκος του
οποίου δεν θα είναι μικρότερο των 200 m για δρόμους βαριάς κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δε θα
είναι μικρότερο των 100 m. Η Υπηρεσία επίσης θα αποφασίσει αν το δοκιμαστικό τμήμα μπορεί να
ενσωματωθεί στο υπό κατασκευή συμβατικό έργο, σε περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν ότι το τμήμα
ικανοποιεί όλα τα κριτήρια αποδοχής.

6.4 Περιορισμοί στην εκτέλεση εργασιών
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών επιτόπου ανακύκλωσης με τσιμέντο όταν:
x Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, υπό σκιά, είναι μεγαλύτερη από 35°C.
x Όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 5°C.
x Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων οι εργασίες ανακύκλωσης πρέπει να σταματούν.
Στις περιπτώσεις εργασιών ανακύκλωσης που η Υπηρεσία επιτρέπει τη διανομή του τσιμέντου εν ξηρώ,
πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα.

7

Έλεγχοι αποδοχής εργασιών

7.1

Έλεγχοι κατά την κατασκευή

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνονται τουλάχιστον :
x 15 έλεγχοι πάχους συμπυκνωμένης στρώσεως που θα συσχετισθούν με ισάριθμες μετρήσεις
ασυμπύκνωτου πάχους για να προσδιοριστεί ο λόγος των δύο παχών. Ο λόγος αυτός θα
χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κατασκευής για τον ταχύ έλεγχο του τελικού πάχους
(επίπλησμα).
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x 15 έλεγχοι περιεχόμενης υγρασίας μίγματος. Πέντε τουλάχιστον δείγματα θα ληφθούν σε μία
εγκάρσια διεύθυνση, από διαφορετικά κατά πλάτος σημεία, για να εξακριβωθεί η ομοιομορφία
διαβροχής του μηχανήματος κατά πλάτος.
x 10 προσδιορισμοί κοκκομετρίας μίγματος.

7.2

Έλεγχος συμπυκνωμένης στρώσης

Στο συμπυκνωμένο δοκιμαστικό τμήμα θα εκτελεστούν:
x Τουλάχιστον 10 έλεγχοι συμπύκνωσης σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του
ΥΠΕΧΩΔΕ και, ταυτόχρονα, ισάριθμοι έλεγχοι πάχους ανακυκλωμένης στρώσης
x Έλεγχος ομαλότητας συμπυκνωμένης στρώσης σύμφωνα με τις § 9.5 και 10.5 της
Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία).
x Έλεγχος ποσότητας και διαδικασίας διάστρωσης γαλακτώματος και των αδρανών υλικών
x Έλεγχος επιτυγχανόμενης αντοχής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με τουλάχιστον 18 δοκίμια,
σύμφωνα με τις § 9.3 και 10.3. της παραπάνω Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ
x Έλεγχος πάχους και ομοιομορφίας στρώσης με αποκοπή πυρήνων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με
αποκοπή 10 τουλάχιστον πυρήνων (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12504-1) από τυχαία
σημεία, που απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 7,0 m κατά μήκος και τουλάχιστον 50 cm από
οποιαδήποτε ρωγμή συστολής, εγκάρσιο αρμό ή άκρο για να εξακριβωθεί :
- Το πάχος της στρώσεως
- Η ομοιομορφία συμπυκνώσεως κατά την έννοια του πάχους της στρώσεως. Θα γίνονται 3
προσδιορισμοί πυκνότητας σε τρία ισοϋψή περίπου τμήματα του πυρήνα: ανώτερο, μεσαίο
και κατώτερο. Η διαφορά των τριών μετρήσεων μεταξύ τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 3%
- Η ελάχιστη ηλικία κατά την οποία είναι δυνατή η αποκοπή πυρήνων
Στο δοκιμαστικό τμήμα επίσης :
x Καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων διελεύσεων των οδοστρωτήρων για την επίτευξη της
απαιτούμενης πυκνότητας
x Βαθμονομούνται τα όργανα ελέγχου πυκνότητας με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν (κατά τα Πρότυπα ASTM D 2922 και ASTM D 3017), και υπολογίζεται ο
συντελεστής διόρθωσης των μετρήσεων λόγω της παρουσίας ασφάλτου στο μίγμα
x Ελέγχονται και βαθμονομούνται τα όργανα δοσομέτρησης του μηχανήματος ανακύκλωσης ή
των μηχανημάτων διάστρωσης τσιμέντου
x Ελέγχεται ο τρόπος δημιουργίας των αρμών
x Για την περίπτωση άμεσης απόδοσης της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία
πραγματοποιούνται 3 δοκιμές CBR
Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, η Υπηρεσία θα καθορίσει αν είναι αποδεκτός ο μηχανικός
εξοπλισμός και η ακολουθούμενη μέθοδος κατασκευής, καθώς και τις απαιτούμενες, ενδεχομένως,
τροποποιήσεις ή βελτιώσεις.

7.3

Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

Η εξακρίβωση ότι η κατασκευή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής στηρίζεται στον έλεγχο:
x Του μίγματος του ανακυκλωμένου υλικού με δείγματα που λαμβάνονται πίσω από το μηχάνημα
ανακύκλωσης (για τον προσδιορισμό της αντοχής, της υγρασίας, και της κοκκομετρίας) και
x Της τελειωμένης στρώσης για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και της ομαλότητας της
επιφάνειας.
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7.3.1 Κοκκομετρία
Η κοκκομετρία, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις και των Πινάκων 2 και 3 της παρούσας Προδιαγραφής.
7.3.2 Πυκνότητα
Η μέση τιμή της πυκνότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ
(βλπ. Βιβλιογραφία), υπολογίζεται από 5 δοκιμές, και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 97%, ενώ καμία
μεμονωμένη τιμή στην πεντάδα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 95% της μεγίστης εργαστηριακής
πυκνότητας (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 ή 13286-4). Ο έλεγχος συμπύκνωσης γίνεται πριν περάσουν 12
ώρες από το πέρας των εργασιών ανακύκλωσης.
Αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικές μέθοδοι (Πρότυπα ASTM D 2922 και ASTM D 3017), το κριτήριο
συμμόρφωσης παραμένει το ίδιο, αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας και ελέγχων τουλάχιστον διπλασιάζεται. Η
βαθμονόμηση του οργάνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο δοκιμαστικό τμήμα.
7.3.3 Αντοχή σε θλίψη
Η μέση αντοχή σε θλίψη ηλικίας επτά ημερών, προσδιοριζόμενη από 6 δοκίμια συντηρημένα όπως ορίζεται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13286.41, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7 ΜPa, και καμία μεμονωμένη τιμή
στην 6άδα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 4.5 MPa.
7.3.4 Τελική μόρφωση, γεωμετρικοί περιορισμοί
Η τελική επιφάνεια της ανακυκλωμένης στρώσης πρέπει να είναι ομοιόμορφη, χωρίς απομίξεις,
διαχωριστικές ρωγμές ή κυματώσεις και σύμφωνη με τις επικλίσεις της μελέτης.
Το επίπεδο της τελικής επιφάνειας δεν θα ξεπερνά τα θεωρητικά όρια σε κανένα σημείο, ούτε να διαφέρει
από αυτά περισσότερο από 15 mm. Ο έλεγχος των υψομετρικών αποκλίσεων θα γίνεται με χωροσταθμικές
μετρήσεις σε κάνναβο 20 x 2 m, κατά τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα, ή όπως άλλως
καθορίζεται στους όρους δημοπράτησης.
Το πλάτος του ανακυκλωμένου οδοστρώματος δεν θα πρέπει να διαφέρει από το θεωρητικό πλάτος που
αναφέρεται στη μελέτη, περισσότερο από ±10 cm.
7.3.5 Ομαλότητα επιφανείας
Μετά την ολοκλήρωση της ανακυκλωμένης στρώσης θα ελέγχεται η ομαλότητα της επιφάνειάς της, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7, με τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα
της οδού. Οι αποκλίσεις της επιφάνειας της στρώσης από την κάτω επιφάνεια του κανόνα δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερες από 20 mm.

7.4

Έλεγχος ποιότητας

Ο έλεγχος ποιότητας διενεργείται στο "ελεγχόμενο τμήμα" το οποίο ορίζεται ως το τμήμα εκείνο το οποίο
καλύπτει το πιο περιοριστικό από τα ακόλουθα κριτήρια:
x Μήκος όχι μεγαλύτερο από 500 m
x Επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 3.500 m2
x Μήκος που δεν υπερβαίνει το κατασκευαζόμενο σε μία ημέρα εργασίας.
Αν το μήκος ή η επιφάνεια του κατασκευασθέντος σε μία ημέρα τμήματος είναι μεγαλύτερο από τα
παραπάνω όρια, το τμήμα χωρίζεται σε δύο περίπου ίσου μήκους τμήματα και κάθε ένα από αυτά αποτελεί
ξεχωριστό "ελεγχόμενο τμήμα".
7.4.1 Τσιμέντο και νερό
α. 'Έλεγχος ποιότητας τσιμέντου
Κάθε παραλαμβανόμενη παρτίδα τσιμέντου θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό του προμηθευτή ότι το
τσιμέντο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
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β. 'Έλεγχος δοσολογίας
Σε περίπτωση που το τσιμέντο διανέμεται υπό μορφή υδαρούς αιωρήματος θα ελέγχεται δύο φορές
καθημερινά (πρωί και απόγευμα) η ορθή λειτουργία και ρύθμιση του συστήματος διανομής του
μηχανήματος (ακροφύσια). Επίσης θα γίνεται έλεγχος κατανάλωσης του τσιμέντου και του νερού από
τα καθημερινά στοιχεία του επεξεργαστή του μηχανήματος διανομής.
Το τσιμέντο θα διανέμεται σε ποσότητα τέτοια, οι οποία δεν θα διαφέρει από την ποσότητα που
καθορίζεται στη μελέτη σύνθεσης περισσότερο από ± 0.3 % της συνολικής μάζας του προς
ανακύκλωση ξηρού υλικού, ενώ το νερό δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από -1.5 /+0.5 % της
βέλτιστης υγρασίας κατά μάζα.
Σε περίπτωση διανομής του τσιμέντου υπό μορφή σκόνης στην προς ανακύκλωση επιφάνεια, ο
έλεγχος της διαστρωνόμενης ποσότητας θα γίνεται με τοποθέτηση υποδοχέα (από λαμαρίνα,
καραβόπανο ή άλλο κατάλληλο υλικό γνωστής επιφάνειας και βάρους) διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x
0.5 m, σε διαφορετικά σημεία της τροχιάς διέλευσης του μηχανήματος διανομής, και ζύγιση του
υποδοχέα μετά τη διανομή του τσιμέντου. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στην έναρξη της κατασκευής σε
διαδοχικές αποστάσεις κατά πλάτος έτσι ώστε να καλύψουν όλο το πλάτος διάστρωσης.
Εφόσον τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δώσουν διαφορές από τη συμβατική ποσότητα
μικρότερες από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, η μέθοδος διανομής θεωρείται ότι ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της Προδιαγραφής αυτής και οι έλεγχοι μπορούν να μειωθούν σε δύο ανά ημέρα σε τυχαία
σημεία.
7.4.2 Προστιθέμενα αδρανή υλικά
Εφόσον χρησιμοποιηθούν προστιθέμενα αδρανή υλικά, θα ελέγχονται εάν συμμορφώνονται προς την
κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από τη μελέτη σύνθεσης. Γενικώς θα διεξάγονται με τις
αναγραφόμενες συχνότητες οι παρακάτω έλεγχοι, και οπωσδήποτε όταν αλλάζει η πηγή των αδρανών:
x

Κοκκομετρική διαβάθμιση (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1): Ένας έλεγχος ημερησίως

x

Ισοδύναμο Άμμου (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8): Ένας έλεγχος ανά εβδομάδα

x

'Όριο Υδαρότητας και Δείκτης Πλαστικότητας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ε 105-86/5 και Ε
105-86/6 αντίστοιχα του ΥΠΕΧΩΔΕ: Ένας έλεγχος ανά εβδομάδα

x

Περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες και σε θειικά: Στην έναρξη της κατασκευής ή όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα

x

Αντοχή σε φθορά και κρούση - Los Angeles (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2): Στην έναρξη της
κατασκευής ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα

7.4.3 Έλεγχος ανακυκλωμένου υλικού
Στην ανακυκλωμένη στρώση θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
α. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης ανακυκλωμένου υλικού
Δύο φορές την ημέρα (πρωί, απόγευμα) ή από κάθε "ελεγχόμενο τμήμα" θα λαμβάνεται δείγμα από το
ανακυκλωμένο υλικό πίσω από το μηχάνημα ανακύκλωσης από όλο το πάχος της στρώσης για τον
προσδιορισμό:
x

της διαβάθμισης του μίγματος (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1).

x

της περιεχόμενης υγρασίας.

x

του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή επιπλήσματος
που προσδιορίστηκε στο δοκιμαστικό τμήμα.

β. Έλεγχος αντοχής
Τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (πρωί, απόγευμα) ή σε κάθε "ελεγχόμενο τμήμα" θα λαμβάνονται
δείγματα πίσω από το μηχάνημα ανακύκλωσης για την παρασκευή (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-4) έξι
δοκιμίων (6 το πρωί και 6 το απόγευμα). Αν οι εργασίες ανακύκλωσης γίνονται με 2 μηχανήματα
ανακύκλωσης τότε τα παραπάνω αφορούν κάθε ένα μηχάνημα, επομένως ο συνολικός αριθμός των
δοκιμίων θα είναι διπλάσιος.
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Τα δοκίμια που παρασκευάζονται από το ανακυκλωμένο μίγμα, αμέσως μετά από τη διέλευση του
μηχανήματος ανακύκλωσης, θα παραμένουν στο έργο για ένα εικοσιτετράωρο σκεπασμένα με
πλαστικά φύλλα και υγρές λινάτσες, ώστε να αποτραπεί η εξάτμιση νερού από την επιφάνειά τους και
θα μεταφέρονται την επόμενη μέρα στο εργαστήριο, όπου θα ξεκαλουπώνονται. Στη συνέχεια, θα
τοποθετούνται μέσα σε πλαστικές σακούλες στο θάλαμο συντηρήσεως, σε θερμοκρασία 20 ± 2°C,
όπου θα συντηρούνται μέχρι τη δοκιμή τους σε θλίψη σε επτά ημέρες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286.41).
Με τη λήψη του δείγματος θα ελέγχεται επίσης και το πάχος της στρώσης λαμβάνοντας υπόψη τον
συντελεστή επιπλήσματος. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την αύξηση των ελέγχων του πάχους της
ανακυκλωμένης στρώσης με την μέθοδο του συντελεστή επιπλήσματος, αν στους παραπάνω
ελέγχους παρουσιαστεί μεγάλη ανομοιομορφία πάχους.
γ. Έλεγχος μηχανημάτων συμπύκνωσης
Ελέγχονται :
x Ο αριθμός και ο τύπος των οδοστρωτήρων
x Το βάρος του έρματος και στην περίπτωση των ελαστικοφόρων οδοστρωτήρων η πίεση των
ελαστικών των τροχών
x Η συχνότητα και το εύρος δόνησης των δονητικών οδοστρωτήρων
x Ο αριθμός των διελεύσεων κάθε μηχανήματος συμπύκνωσης
x Έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η συμπυκνωθείσα επιφάνεια διατηρείται υγρή, έως ότου
πραγματοποιηθεί η επάλειψη συντήρησης κατά της ξήρανσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα
x Έλεγχος δοσολογίας ασφαλτικού γαλακτώματος και της ποσότητας του αδρανούς υλικού που
διαστρώνεται με μεθοδολογία παρόμοια εκείνης που ισχύει για το διασκορπιζόμενο τσιμέντο
στην επιφάνεια της προς ανακύκλωση στρώσης

7.5

Έλεγχος τελειωμένου τμήματος

Σε κάθε ελεγχόμενο τμήμα θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
7.5.1 Έλεγχος πυκνότητας επιτόπου (σε νωπό μίγμα)
Μετά το πέρας της συμπύκνωσης, πριν παρέλθουν 12 ώρες από την ολοκλήρωσή της θα διενεργείται
έλεγχος του βαθμού συμπυκνώσεως σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ με 5 τυχαία
δείγματα από κάθε ελεγχόμενο τμήμα. Θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο συμμόρφωσης της υπόψη
Προδιαγραφής.
Ο προσδιορισμός της πυκνότητας επιτόπου μπορεί να γίνεται με συσκευή ραδιενεργών ισοτόπων υπό την
προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει κατάλληλα βαθμονομηθεί κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος
και η βαθμονόμηση έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των ελέγχων
ανά "ελεγχόμενο τμήμα" πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος και οι έλεγχοι να έχουν γίνει εντός δύο ωρών
από την περάτωση της τελικής συμπύκνωσης.
7.5.2 Έλεγχος συμπυκνωμένου πάχους ανακυκλωμένης στρώσης
Κατά τον έλεγχο της πυκνότητας θα διενεργείται και έλεγχος συμπυκνωμένου πάχους της νωπής
ανακυκλωμένης στρώσης. Σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται το προσδιοριζόμενο με τον τρόπο αυτό πάχος
να είναι μικρότερο από το προδιαγεγραμμένο πάχος περισσότερο από 15 mm. Αν το πάχος της στρώσης
υπολείπεται του προδιαγεγραμμένου περισσότερο από 15 mm, οι έλεγχοι θα πυκνώσουν έτσι ώστε να
εντοπισθεί πλήρως η περιοχή με το ελαττωμένο πάχος. Η περιοχή αυτή πρέπει να ανακατασκευάζεται.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος της πυκνότητας διενεργείται με ραδιενεργές μεθόδους, τότε ο έλεγχος του
πάχους γίνεται με διάνοιξη μιας οπής κάθε 300 m2.
7.5.3 Έλεγχος υψομέτρων
Θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
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7.5.4. Έλεγχος ομαλότητας
Οι μετρήσεις ομαλότητας με τον τρίμετρο ευθύγραμμο κανόνα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
Προδιαγραφής Ε 106-86/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα πραγματοποιούνται:
x κατά τη διαμήκη διεύθυνση (παράλληλα προς τον άξονα) στο μέσον του πλάτους κάθε λωρίδας
κυκλοφορίας.
x κατά την εγκάρσια διεύθυνση (κάθετα στον άξονα) σε διατομές που απέχουν μεταξύ τους 10 m.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στο
εργοτάξιο και για τους τυχόν επισκέπτες, ιδιαίτερα δε όταν οι εργασίες ανακύκλωσης γίνονται σε αστικές ή
περιαστικές περιοχές, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της όχλησης των περίοικων
από θόρυβο, σκόνη κλπ.
Θα πρέπει προς τούτο να τηρούνται οι όροι και τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ειδικότερα, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
ασφαλείας των μηχανημάτων οδοποιίας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη λειτουργία του συρμού μηχανημάτων ανακύκλωσης για:

9

x

τυχόν παρεμβολή ατόμων μεταξύ του κυρίως μηχανήματος και ρυμουλκούμενων
δευτερευόντων μηχανημάτων σε θέσεις που δεν είναι ορατές από τον οδηγό του κυρίως
μηχανήματος

x

τυχόν ύπαρξη σε μικρό βάθος δικτύων κοινής ωφέλειας

x

την προστασία του προσωπικού από τα διερχόμενα οχήματα, σε περιπτώσεις που οι εργασίες
γίνονται με ταυτόχρονη κυκλοφορία τμήματος της οδού

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση του προκύπτοντος μίγματος.

x

Η συντήρηση με εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος

x

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

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

x

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

x

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

Δεν περιλαμβάνονται και επιμετρούνται ιδιαιτέρως:
x Τα προστιθέμενα αδρανή υλικά, αν απαιτούνται, ανά κυβικό μέτρο
x Τα χημικά πρόσθετα, αν απαιτούνται, ανά χιλιόγραμμο
x Τα αδρανή υλικά (ψηφίδα) που διασκορπίζονται στην επιφάνεια του ασφαλτικού γαλακτώματος
καθώς και η δεύτερη επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα (στην περίπτωση της άμεσης
απόδοσης της ανακυκλωμένης στρώσης στην κυκλοφορία), ανά τετραγωνικό μέτρο.
x Η εργασία δημιουργίας των αρμών, ανά τρέχον μέτρο.
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Βιβλιογραφία
 Ε 105-86/6 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής, ‘’Προσδιορισμός του
ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας"
 Ε 105-86/5 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής, "Μέθοδος
προσδιορισμού του ορίου υδαρότητας"
 Ε 105-86/12 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής,: "Μέθοδος δοκιμής
του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας"
 Ε 105-86/12 - ΥΠΕΧΩΔΕ, Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής: "Προσδιορισμός
πυκνότητας εδαφών επί τόπου με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου"
 Π Δ. 244/1980 - Υπ.Δ.Ε., "Κανονισμός τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα
και άοπλο)

(Προεντεταμένο,οπλισμένο

 ASTM C 289 Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical
Method) – Πρότυπη δοκιμή για τον προσδιορισμό του ενδεχομένου αλκαλοπυριτικής αντίδρασης των
αδρανών (χημική μέθοδος).
 RILEM AAR-4 Detection of potential alkali-reactivity. Accelerated method for aggregate combinations and
concrete mix designs using concrete prisms – Ανίχνευση του ενδεχομένου αλκαλοπυριτικής αντίδρασης
των αδρανών – Επιταχυντική μέθοδος μιγμάτων αδρανών και συνθέσεων σκυροδέματος με χρήση
πρισμάτων σκυροδέματος.
 AASHTO T 194
Determination of organic matter in soils by wet combustion – Προσδιορισμός
οργανικών υλικών στο έδαφος με την καύση υγρού δείγματος.
 ASTM D 2922-04 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth)" – Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού επί τόπου της πυκνότητας του εδάφους και
των αδρανών με χρήση ραδιοϊσοτόπων (πυρηνικές μέθοδοι για μικρό βάθος)
 ASTM D 3017-04 Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear
Methods (Shallow Depth)" - Πρότυπη δοκιμή για τον επιτόπιο προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νερό
εδαφικών και βραχωδών υλικών με χρήση ραδιοϊσοτόπων (πυρηνικές μέθοδοι για μικρό βάθος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος
Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-18-01
«Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων
οδοστρώματος» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-18-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-18-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ
99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ασφαλτική
επάλειψη
προστασίας
στρώσεων οδοστρώματος
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σταθεροποιημένων

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την επάλειψη με συνεχή και
ομοιόμορφη μεμβράνη από ασφαλτικό γαλάκτωμα, ώστε να προκύψει αδιαπέρατη επιφάνεια για την
προστασία από ξήρανση σταθεροποιημένων στρώσεων με άσβεστο, τσιμέντο ή άλλες υδραυλικές κονίες
(Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01,
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-01).
Όταν μετά την επάλειψη η οδός πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία θα εφαρμόζεται προστατευτική διάστρωση
αδρανών υλικών, τα οποία θα κυλινδρώνονται ελαφρώς.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 932-1

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling -Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγματοληψίας.

ΕΛΟΤ EN 933-1

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

ΕΛΟΤ EN 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures -- Δοκιμές
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κατανομής
μεγέθους κόκκων. Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα βροχίδων.

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test -- Μέρος 8: Δοκιμή ισοδυνάμου
άμμου του
λεπτόκοκκου υλικού.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens - Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλτους
οδοστρωσία
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00

Road pavement subgrade layer with unbound soil -- Στρώση έδρασης
οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime
stabilized soil -- Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01

Road pavement layers with cement bound aggregates -- Στρώσεις
οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00

Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from
asphalt concrete and underlying layers milling -- Στρώσεις οδοστρώματος
από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και
υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1

Υλικά

Τα ενσωματούμενα υλικά είναι : το ασφαλτικό γαλάκτωμα και τα αδρανή.
4.1.1 Ασφαλτικό γαλάκτωμα
Ο τύπος του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα χρησιμοποιηθεί εκτός αν ορίζεται αλλιώς, θα είναι ανιονικού
ή κατιονικού τύπου ταχείας διάσπασης με ιξώδες max 50 s κατά τη μέθοδο Saybolt Furol στους 25°C, και
υπόλειμμα ασφαλτικού συνδετικού υλικού min 60%.
Η ποσότητα του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τέτοια ώστε να σχηματίζεται
συνεχής, ομοιόμορφη, λεπτή στρώση και σε κάθε περίπτωση θα είναι τουλάχιστον 300 gr/m2.
4.1.2 Αδρανή
Τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από φυσικά ή θραυστά αμμοχάλικα ή από συνδυασμό
και των δύο.
Τα αδρανή θα διέρχονται σε ποσοστό 100% από το κόσκινο των 4 mm (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2)
και δε θα περιέχουν υλικά μικρότερου μεγέθους από 0,063 mm σε ποσοστό περισσότερο από 15%
(Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-1).
Η απώλεια από τριβή και κρούση κατά τη δοκιμή Los Angeles (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2) δεν θα είναι
μεγαλύτερη από 40%, το δε ισοδύναμο άμμου κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8 θα είναι τουλάχιστον 50%.
Τα αδρανή δεν θα περιέχουν σκόνη, ρύπους, σβώλους αργίλου, εδαφικό υλικό, λιπαντικά, ή άλλα ξένα
υλικά. Τα υλικά δε θα έχουν πλαστικότητα (έλεγχος με τη μέθοδο των παραγράφων 5 και 6 της
Προδιαγραφής Ε 105-86 του ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλέπε Βιβλιογραφία).
Η ποσότητα του αδρανούς θα είναι η ελάχιστη απαιτούμενη, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία της
επάλειψης από τα φορτία της κυκλοφορίας του εργοταξίου κατά τη διάρκεια των εργασιών διάστρωσης. Σε
κάθε περίπτωση αυτή η ποσότητα πρέπει να είναι από 4 έως 6 kg/m2.

4.2

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υλικών

Η συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα των ενσωματούμενων υλικών θα επιβεβαιώνεται με
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

32959

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01:2009

Όταν τα εν λόγω προϊόντα φέρουν σήμα ποιότητας ή συνοδεύονται από πιστοποιητικά που εγγυώνται τη
συμμόρφωσή τους προς τα ισχύοντα πρότυπα θα γίνονται αποδεκτά.
Ισχύουν τα παρακάτω Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 932-1 για τις μεθόδους δειγματοληψίας, ΕΛΟΤ EN 933-1 για
τον προσδιορισμό του διαγράμματος κοκκομετρίας (Μέθοδος με κόσκινα), ΕΛΟΤ EN 933-2 για τον
προσδιορισμό κατανομής του μεγέθους των κόκκων. (Εργαστηριακά κόσκινα, ονομαστικό άνοιγμα
βροχίδων), ΕΛΟΤ EN 933-8 για τη δοκιμή ισοδυνάμου άμμου του λεπτόκοκκου υλικού και ΕΛΟΤ EN 10972, για τις μεθόδους προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη.
Για τα ασφαλτικά γαλακτώματα ισχύουν τα καθοριζόμενα στην οικεία Προδιαγραφή του ΕΛΟΤ.

5

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1

Απαραίτητος εξοπλισμός

5.1.1 Εξοπλισμός ψεκασμού συνδετικού υλικού
Για την εφαρμογή του ασφαλτικού συνδετικού θα διατίθεται αυτοκινούμενος εξοπλισμός (διανομέας, Federal)
και, επικουρικά, ευέλικτος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός με κινητούς ψεκαστήρες χειρονακτικής λειτουργίας
(για δυσπρόσιτα σημεία μη προσπελάσιμα από τους αυτοκινούμενους διανομείς).
Οι διανομείς θα είναι ελαστικοφόροι και θα διαθέτουν:
x

θερμομονωμένη δεξαμενή.

x

σύστημα θέρμανσης τύπου εμβαπτιζόμενου θερμαντικού στελέχους (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση).

x

αντλία προώθησης ασφαλτικού συνδετικού εφοδιασμένη με μανόμετρο.

x

θερμόμετρα εγκατεστημένα σε απόσταση από το (τα) θερμαντικό (-α) στοιχείο (-α).

x

διάταξη ψεκαστήρων με ρυθμιστικό παροχής και δικλείδες απομόνωσης, επί σταθερού φορέα
προσαρμοσμένου στο οπίσθιο μέρος του οχήματος.

Η διάταξη ψεκαστήρων θα εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό του ασφαλτικού υλικού σε ολόκληρη την ζώνη
λειτουργίας του μηχανήματος.
5.1.2 Εξοπλισμός διάστρωσης αδρανών
Για τη διάστρωση των αδρανών θα χρησιμοποιούνται μηχανικοί διανομείς (αμουδιέρες) προσαρμοσμένοι σε
φορτηγά ανατρεπόμενα ή ρυμουλκούμενους διανομείς.
Χειρωνακτικός διασκορπισμός αδρανών μπορεί να επιτραπεί από την Υπηρεσία μόνο σε μεμονωμένες
περιοχές όπου εμφανίζεται περίσσευμα συνδετικού υλικού. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα
εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή των αδρανών.

5.2

Εκτέλεση της εργασίας

5.2.1 Προετοιμασία υπάρχουσας επιφάνειας
Θα ελέγχεται εάν η επιφάνεια επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η ασφαλτική επάλειψη συντήρησης έχει
κατάλληλα προετοιμαστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, η
επιφάνεια θα αποκαθίσταται σύμφωνα με τις αντίστοιχες για τη συγκεκριμένη στρώση Τεχνικές
Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Αμέσως πριν αρχίσει η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος, η επιφάνεια θα καθαρίζεται από σκόνες
και τυχόν χαλαρά ή ρυπαντές.
Σε περιοχές απρόσιτες από τα μηχανικά σάρωθρα θα χρησιμοποιούνται σάρωθρα χειρός.
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5.2.2 Ψεκασμός του ασφαλτικού γαλακτώματος
Το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα ψεκάζεται ομοιόμορφα ώστε η αναλογία του ανά m2 επιφανείας να είναι η
προβλεπόμενη από τη Μελέτη. Η θερμοκρασία εφαρμογής δε θα διαφέρει ουσιωδώς από τη συνιστώμενη
από τον παραγωγό. Πρέπει να αποφεύγονται οι επικαλύψεις ψεκασμού και για το λόγο αυτό στις περιοχές
εγκάρσιων ή κατά μήκος ενώσεων κατά την επανάληψη της εργασίας διαστρώνονται λωρίδες χαρτιού έτσι
ώστε να αποφευχθεί η διπλή επικάλυψη. Οι λωρίδες αυτές συλλέγονται μετά την εργασία και καταστρέφονται
με καύση. Η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται στα παρακάτω Σχήματα 1 έως 11.

Η σωστή ρύθμιση και λειτουργία του διανομέα
αποτελεί την προϋπόθεση ομοιόμορφης
διανομής της προβλεπόμενης ποσότητας του
ασφαλτικού.
Η ράβδος και τα ακροφύσια πρέπει να
ρυθμίζονται κατάλληλα για την επίτευξη
ομοιόμορφης εκροής.
Το μέγεθος των ακροφυσίων, η μεταξύ τους
απόσταση και η γωνία τους εν σχέσει με την
ράβδο καθορίζουν το ύψος της ράβδου από
την προς επίστρωση επιφάνεια.

Σχήμα 1

(Σχήματα 1, 2 και 3)

Σχήμα 2

Σχήμα 3
Επί του καταστρώματος της οδού θα εμφανισθούν
επιμήκη ίχνη (ενδεικτικά της ανομοιόμορφης
κατανομής του ασφαλτικού) στις εξής περιπτώσεις:
- Όταν η θερμοκρασία του
μικρότερη της απαιτούμενης.

ασφαλτικού

είναι

- Όταν το ιξώδες του ασφαλτικού είναι υπερβολικό.
- Όταν έχουν
ακροφύσια.

εμφραχθεί

ένα

ή

περισσότερα

- Όταν το άνοιγμα των ακροφυσίων έχει διευρυνθεί
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λόγω φθορά.
- Όταν οι γωνίες των ακροφυσίων ως προς τη
ράβδο δεν είναι ίσες (Σχ. 4).
- Όταν η ράβδος των ακροφυσίων είναι
περισσότερο από ότι πρέπει υπερυψωμένη από
το έδαφος (Σχ. 5).

Σχήμα 5

- Όταν η ράβδος είναι υπερβολικά χαμηλωμένη
(Σχ. 6).
- Όταν η πίεση στη ράβδο εξόδου είναι υπερβολική
(Σχ. 7) (δημιουργία ιχνών απόπλυσης λόγω
υψηλής πίεσης ή μικρού μεγέθους ακροφυσίων).

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Σχήμα 8

- Όταν το σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής της
στάθμης της ράβδου ως προς το πλαίσιο του
οχήματος (για την αντιστάθμιση της μεταβολής της
βύθισης της ανάρτησης του οχήματος κατά την
εκφόρτωση του υλικού) εμφανίζει εμπλοκές ή
δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα η απόσταση της
ράβδου από το έδαφος να μην διατηρείται σταθερή
(Σχ. 8).
- Όταν η ράβδος είναι μεγάλου μήκους ή/ και τα
ανοίγματα των ακροφυσίων δυσανάλογα μεγάλα για
την αντλία ψεκασμού, οι ριπές θα είναι στενότερες
και παλλόμενες (το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με
μικρότερα ακροφύσια ή ισχυρότερη αντλία).
- Όταν η δεξαμενή κοντεύει να αδειάσει τελείως η
εκροή από τα ακροφύσια θα αρχίσει να γίνεται
διαλείπουσα
ή
ακανόνιστη.
Συνιστάται
να
διακόπτεται η εφαρμογή του ασφαλτικού όταν το
περιεχόμενο της δεξαμενής κατέβει κάτω από τα
500 lt.
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Ρύθμιση ύψους ράβδους (μπάρας):

Σχήμα 9

- Εάν η ράβδος βρίσκεται πολύ χαμηλά
προκύπτουν λωρίδες χωρίς υλικό (Σχ. 9)

θα

- Εάν η ράβδος βρίσκεται πολύ υψηλά
εμφανισθούν ζώνες επικάλυψης (Σχ.10).

θα

- Η ορθή ρύθμιση έχει το αποτέλεσμα του Σχήματος
11.

Σχήμα 10

Σχήμα 11

Η θερμοκρασία εφαρμογής του μίγματος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το ιξώδες να είναι μεταξύ δέκα (10)
και σαράντα (40) sec Saybolt - Furol (10-40 SFS).
Σχετικά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: το Πρότυπο
ASTM D88-94, για την πρότυπη δοκιμή
προσδιορισμού ιξώδους Saybolt, το Πρότυπο ASTM D2161-05 για την πρότυπη μέθοδο μετατροπής του
κινηματικού ιξώδους σε ιξώδες Saybolt Universal, ή ιξώδες Saybolt Furol.
Ο χρόνος προετοιμασίας του μίγματος θα προδιαγράφεται από τις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, ή από
την Υπηρεσία.
Πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προληφθεί η ρύπανση από το μίγμα των
οποιωνδήποτε παρακείμενων στοιχείων όπως είναι, κράσπεδα, στηθαία ασφαλείας και λοιπά στοιχεία του
εξοπλισμού της οδού.
5.2.3 Διάστρωση αδρανών υλικών και κυλίνδρωση
Σε περιπτώσεις που η επιφάνεια προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία, πρέπει να προστατευθεί η
επάλειψη από τους τροχούς των οχημάτων και για τον λόγο αυτό θα διαστρώνονται αδρανή υλικά σε
προκαθορισμένες ποσότητες.
Η διάστρωση των αδρανών θα γίνεται με τη χρήση μηχανικών μέσων, κατά ομοιόμορφο τρόπο και σε
ποσότητες σύμφωνα με την μελέτη. Τα αδρανή κατά τη διάρκεια της διάστρωσης δεν θα πρέπει να
περιέχουν νερό σε ποσοστό μεγαλύτερο από 4%. Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι τροχοί του
οχήματος που φέρει τον διανομέα να μην έρχονται σε επαφή απευθείας με επαλειμμένη επιφάνεια χωρίς να
έχει προηγηθεί κάλυψή της με αδρανή.
Μετά τη διάστρωση των αδρανών, το υλικό θα συμπυκνώνεται με τη χρήση ελαστικοφόρων, κατά προτίμηση
οδοστρωτήρων ή ελαφρών στατικών οδοστρωτήρων.
Πριν επιτραπεί η κυκλοφορία, η επιφάνεια θα σκουπίζεται, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν
πλεονάζοντα χαλαρά αδρανή, με προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην ασφαλτική επάλειψη.
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Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των τροχών του μηχανικού σαρώθρου με τμήματα επιφάνειας που
έχουν επαλειφθεί με γαλάκτωμα αλλά δεν έχουν επιστρωθεί με αδρανή.
Σε περιπτώσεις που επαλειμμένη λωρίδα πρέπει να καλυφθεί με αδρανή ενώ η γειτονική προς αυτή λωρίδα
δεν έχει ακόμη επαλειφθεί με γαλάκτωμα, κατά τη διάστρωση των αδρανών θα αφήνεται χωρίς κάλυψη
λωρίδα σε επαφή με την μη επαλειμμένη λωρίδα πλάτους 20 cm περίπου. Κατά την διανομή του
γαλακτώματος στην μη επαλειμμένη λωρίδα θα λαμβάνονται μέτρα (π.χ. κάλυψη με χαρτί) για να
αποφευχθούν διπλές επαλείψεις.

5.3

Περιορισμοί εργασίας

Η ασφαλτική επάλειψη συντήρησης μπορεί να εφαρμόζεται μόνον όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
μεγαλύτερη από 10 ºC και δεν υπάρχει πρόβλεψη για επικείμενη βροχή. Το όριο αυτό μπορεί να κατέλθει
στους 5 ºC εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Ποιοτικός έλεγχος

6.1.1 Έλεγχος ποιότητας
x

Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12591

x

Από κάθε πηγή προέλευσης αδρανών θα λαμβάνονται δύο δείγματα σύμφωνα με τη προδιαγραφή
ΕΛΟΤ EN 932-1 για τον προσδιορισμό του ισοδυνάμου άμμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 933-8. Το ισοδύναμο άμμου δεν θα είναι μικρότερο από 50.

6.1.2 Έλεγχος εκτελεσθείσας εργασίας
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά παρτίδες οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές ή θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.
Ως παρτίδα ελέγχου θα λαμβάνεται η μικρότερη από τις ακόλουθες επιφάνειες:
x

επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 500 m οδού.

x

επιφάνεια οδού 3500 m2.

x

η επιφάνεια που καλύπτεται σε μια ημέρα.

Η Υπηρεσία μπορεί να καθορίζει και διαφορετικά μεγέθη παρτίδων.
Σε κάθε παρτίδα θα γίνονται τουλάχιστον 5 προσδιορισμοί των ελεγχόμενων χαρακτηριστικών. Θα
ελέγχονται οι ποσότητες ασφαλτικού γαλακτώματος και αδρανών. Ο έλεγχος θα γίνεται με μεταλλικούς
δίσκους ή φύλλα χαρτιού, ή άλλα παρόμοια υλικά, τοποθετημένα στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής του μίγματος ή κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των αδρανών, σε 5 σημεία το λιγότερο. Η
Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί έλεγχο των μέσων ποσοτήτων του ασφαλτικού γαλακτώματος και των
αδρανών και με άλλες μεθόδους.
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας που πρόκειται να διαστρωθεί, καθώς και η
θερμοκρασία του ασφαλτικού συνδετικού υλικού θα ελέγχεται με τη χρήση θερμομέτρων τοποθετημένων
μακριά από θερμαντικά σώματα του διανομέα ασφάλτου.

6.2

Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης

Οι μέσες τιμές τόσο του απομένοντος ασφαλτικού συνδετικού υλικού όσο και των αδρανών, δεν θα
διαφέρουν από αυτές που προδιαγράφονται από την Μελέτη, περισσότερο από 15%.
Δεν επιτρέπεται περισσότερα του ενός του δείγματος να δίδουν αποτελέσματα που να υπερβαίνουν τα
προδιαγεγραμμένα από την Μελέτη όρια. Από τα δείγματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
μέσης τιμής, μόνον το ένα επιτρέπεται να μην ικανοποιεί το αντίστοιχο κριτήριο.
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Η Υπηρεσία θα προσδιορίζει τα μέτρα που θα υιοθετούνται τελικά για τις παρτίδες εκείνες που δεν
συμμορφώνονται προς τα προηγούμενα κριτήρια.

7

Όροι υγείας και ασφάλειας

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με προστατευτικά υποδήματα εργασίας, γάντια και
προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών με το δέρμα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των ακροφυσίων.
Απαγορεύεται η εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάμους, οχετούς ή αύλακες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα αδρανή και το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα επιμετρώνται, είτε κατά βάρος σε τόνους (tn), είτε ως
διαστρωνόμενη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (m2).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή ασφαλτικής
επάλειψης προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

η προετοιμασία της υφιστάμενης επιφάνειας,

x

η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος,

x

η διάστρωση των αδρανών,

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Universal, ή ιξώδες Saybolt Furol.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0401-00 «Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για την αφαίρεση υφιστάμενης προσωρινής ή μόνιμης
οριζόντιας σήμανσης οδοστρώματος, περιλαμβανομένων και των ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια
γάτας»).
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται όταν προβλέπεται η κατάργηση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης
προκειμένου να εφαρμοσθεί νέα για την υλοποίηση διαφορετικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1824

Road marking materials - Road Trials - - Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών Δοκιμές πεδίου εφαρμογής

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Μέθοδος
δοκιμής : Aντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear –- Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection - Vocabulary -- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά
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Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Η αφαίρεση της οριζόντιας σήμανσης μπορεί να γίνει με μεθόδους οι οποίες υλοποιούνται με ή χωρίς τη
χρήση υλικών.
Για εφαρμοζόμενες μεθόδους με προσθήκη υλικών, η εργασία εκτελείται με χρήση ενός από τα ακόλουθα
υλικά:
α.

β.

γ.

4.2

Υλικά κάλυψης:


Χρώματα υδατικών ή οργανικών διαλυτών.



Ασφαλτικό διάλυμα.



Θερμοπλαστικά υλικά ελεύθερα σταθεροποιητών, υαλώδους βάσης.



Ψυχροπλαστικά υλικά, αποτελούμενα από μεθυλο-μετακρυλικές ρητίνες και αδρανή έκδοχα.



Αυτοκόλλητη ταινία μαύρου χρώματος, ειδική για τον σκοπό αυτό.



Άμμος μεγέθους κόκκου 1 mm για επίπαση των υλικών επικάλυψης.

Εκτοξευόμενα υλικά με μέγεθος καθοριζόμενο από τη συσκευή εκτόξευσης:


Άμμος.



Σκωρία χαλκού.



Μεταλλικά σφαιρίδια.

Χημικοί διαλύτες:


Βάση διττανθρακικού νατρίου (σόδας).



Οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλκαλίων και χλωριόντων.



Βάση μεθυλενοχλωρίδιου.

Γενικές απαιτήσεις

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών αφαίρεσης της υφιστάμενης
οριζόντιας σήμανσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση επί της μεθοδολογίας
που προτίθεται να εφαρμόσει, καθώς και επί των μέτρων προστασίας του προσωπικού, κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης των εργασιών με ταυτόχρονη κυκλοφορία οχημάτων, απαιτείται εφαρμογή
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διάταξη μέσων προσωρινής κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες,
ανακλαστικοί κώνοι, αναλάμποντες φανοί κλπ.). Θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές διατάξεις που
περιγράφονται στις Οδηγίες – Προδιαγραφές ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε Βιβλιογραφία της
παρούσας), ώστε να καθοδηγείται η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Τα κριτήρια αποδοχής των μεθόδων και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας είναι:
α. Η μη διατήρηση επί του οδοστρώματος μονίμων ιχνών ή ειδώλων μετά την αφαίρεση της υφιστάμενης
σήμανσης.
β. Η προστασία από φθορά της επιφάνειας του μονίμου οδοστρώματος.
γ. Η ελαχιστοποίηση της όχλησης αλλά και η ασφάλεια της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων από
τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ιδιαίτερα από επιβλαβή στην υγεία υλικά.
Σε κάθε περίπτωση, το οδόστρωμα θα καθαρίζεται με απομάκρυνση και απόρριψη των πάσης φύσεως
προϊόντων που θα προκύψουν κατά την αφαίρεση της σήμανσης καθώς και των πλεοναζόντων υλικών από
αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών σε εγκρινόμενη από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος.
Η αφαίρεση σήμανσης με βέλη, γράμματα ή σύμβολα θα γίνεται με εφαρμογή της μεθόδου σε ορθογωνική
επιφάνεια που θα περικλείει την αφαιρούμενη σήμανση ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δημιουργίας
ειδώλων, τα οποία μπορεί να παραπλανούν του οδηγούς.
Οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό με λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων
προστασίας κατά περίπτωση.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Αφαίρεση διαγράμμισης

Για την αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος επιτρέπεται να εφαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες μια από τις ακόλουθες μεθόδους, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
5.1.1
α.

Κάλυψη

Επικάλυψη με βαφή μαύρου χρώματος.

Εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και εφόσον η ανάγκη της κάλυψης περιορίζεται
μέχρι 5 ημέρες, ανάλογα και με τον κυκλοφοριακό φόρτο.
Η επικάλυψη της υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης, πραγματοποιείται με χρώματα υδατικών ή οργανικών
διαλυτών, εφαρμοζόμενα με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό. Μετά από την εργασία επικάλυψης, ακολουθεί
επίπαση με άμμο μεγέθους κόκκου 1 mm, για μείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής
επιφάνειας.
β.

Επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα.

Εφαρμόζεται σε πλάτος περίπου 1 m, εφ’ όσον πρόκειται για αφαίρεση διαγράμμισης, και ακολουθεί
επίπαση με άμμο μεγέθους κόκκου  1 mm, για μείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής
επιφάνειας.
γ.

Επικάλυψη με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.

Εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό και ακολουθεί επίπαση με λεπτόκοκκα αδρανή μεγέθους κόκκου 3-5 mm,
για μείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας.
δ.

Επικάλυψη με αυτοκόλλητη ταινία μαύρου χρώματος.

Εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εφόσον υπάρχει ανάγκη προσωρινής κάλυψης
της υφιστάμενης διαγράμμισης για διάστημα που υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Η εφαρμογή της ταινίας θα γίνεται
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σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της. Η ταινία θα αφαιρείται όταν θα παύουν να συντρέχουν λόγοι
επικάλυψης της υπάρχουσας διαγράμμισης.
5.1.2

Εκτόξευση υλικών

Αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης με απόξεση δια της εκτόξευσης υλικών υπό πίεση. Η μέθοδος δεν συνιστάται
για την αφαίρεση διαγραμμίσεων από ελαστομερή υλικά, όπως επίσης και εντός κατοικημένων περιοχών,
λόγω του θορύβου που δημιουργείται κατά την εφαρμογή της.
Εφόσον μετά από την αφαίρεση της διαγράμμισης παραμένουν επί του οδοστρώματος είδωλα ή ίχνη, θα
εφαρμόζεται επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα.
Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθες:
α.

Εκτόξευση άμμου:

Η άμμος θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά με προσθήκη νερού στο ακροφύσιο εκτόξευσης.
β.

Εκτόξευση σκωρίας χαλκού:

Η αναλισκόμενη σκωρία θα συλλέγεται μέσω του συστήματος αναρρόφησης της συσκευής εκτόξευσης
(υποχρεωτικά το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με τέτοια διάταξη).
γ.

Εκτόξευση μεταλλικών σφαιριδίων:

Η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου απαιτεί εξοπλισμό εφοδιασμένο με σύστημα αναρρόφησης και δυνατότητα
διαχωρισμού σφαιριδίων και προϊόντων αποξήλωσης. Τα σφαιρίδια θα είναι ανακυκλώσιμα. Η μέθοδος δεν
θα εφαρμόζεται επί ασφαλτικών στρώσεων ανοικτού τύπου, λόγω της σημαντικής φθοράς που προκαλείται.
δ.

Υδροβολή:

Αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης με εκτόξευση νερού υπό υπερ-υψηλή πίεση (200 ΜPa). Η εν λόγω μέθοδος
συνιστάται για μεγάλης κλίμακας έργα. Απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό βαρέως τύπου.
5.1.3

Καύση

Καύση της υφιστάμενης διαγράμμισης με χρήση κατάλληλου φλογίστρου (εστιασμένη φλόγα υψηλής
ταχύτητας, παραγόμενη από μίγμα προπανίου και πεπιεσμένου αέρα).
Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται για αφαίρεση απλού χρώματος, θερμοπλαστικών υλικών ή ταινιών
προσωρινής σήμανσης, μόνον όταν η επιφάνεια κυκλοφορίας πρόκειται, είτε να επανεπιστρωθεί, είτε να
αποξηλωθεί σε σύντομο διάστημα, μετά την αναδιάταξη της σήμανσης.
5.1.4

Χρήση χημικών διαλυτών

Η εφαρμογή μεθόδων με χρήση χημικών διαλυτών απαιτεί εξοπλισμό εκτόξευσης του διαλύτη. Οι διαλύτες
που θα χρησιμοποιούνται θα είναι ενδεικτικώς διττανθρακικού νατρίου, ή οργανικοί, ή βάσης
μεθυλενοχλωρίδιου.
Στην περίπτωση χρήσης μίγματος διττανθρακικού νατρίου (σόδας), η ανάμιξη του διττανθρακικού νατρίου με
το νερό, θα γίνεται εντός ειδικού ακροφυσίου. Το μίγμα θα εκτοξεύεται με υψηλή πίεση. Αυτή η μέθοδος
συνήθως προτιμάται έναντι των μεθόδων που χρησιμοποιούν άλλους χημικούς διαλύτες, λόγω της
φιλικότητας του διττανθρακικού νατρίου προς το περιβάλλον.
Κατά την χρήση χημικών διαλυτών θα λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης, ανάλογα με την
χρησιμοποιούμενη χημική ένωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτών.
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Εφαρμογή τεχνικών λειότριψης

Η επιφανειακή λειότριψη των διαγραμμίσεων ή συμβόλων θα πραγματοποιείται με χρήση ειδικού
εξοπλισμού. Τα δημιουργούμενα ίχνη στο οδόστρωμα από τη λειότριψη, θα επικαλύπτονται με ασφαλτικό
διάλυμα, ή γαλάκτωμα.

5.2

Αφαίρεση ανακλαστήρων οδοστρώματος

Η αφαίρεση των ανακλαστήρων οδοστρώματος θα γίνεται με χειρωνακτική μέθοδο, με χρήση εξολκέων και
προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο οδόστρωμα.
Στην περίπτωση που κατά την αφαίρεση του ανακλαστήρα, παραμένουν στο οδόστρωμα υπολείμματα
κόλλας, αυτά θα αφαιρούνται με λειότριψη.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος του οδοστρώματος για παραμένοντα μόνιμα ίχνη της αφαιρεθείσας σήμανσης. Όταν
απαιτείται, θα γίνεται έλεγχος για παραμένοντα (Qd) και οπισθανάκλαση (RL) σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1824.
 Εάν διαπιστωθούν είδωλα στις περιοχές του οδοστρώματος όπου αφαιρέθηκε η οριζόντια
σήμανση, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ασφαλτική επάλειψη ή θερμοπλαστική στρώση με επίπαση
λεπτόκοκκων αδρανών, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1 της παρούσας.
 Έλεγχος για πρόκληση φθοράς στην επιφάνεια του οδοστρώματος, κατά τις εργασίες
αφαίρεσης της οριζόντιας σήμανσης.
 Έλεγχος της περιοχής του έργου για την διαπίστωση της απομάκρυνσης και απόρριψης των
υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης.
 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων προστασίας του προσωπικού που απασχολείται.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλοφορία, απαιτείται πλήρης εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 της παρούσας.
Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση ή/και θερμοκρασία, απαιτείται πλήρης
εξάρτηση του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 396/94 (συμμόρφωση προς την Οδηγία
89/656/ΕΟΚ) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Όταν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες, απαιτείται λήψη ανάλογων προστατευτικών μέτρων κατά
περίπτωση, από το προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών.
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ,που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το
ΠΔ 305/96) είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και 159/99 κλπ).
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Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα παρακάτω Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 388,
ΕΛΟΤ EN 397, ΕΛΟΤ EN ISO 20345 και ΕΛΟΤ EN 165.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πλήρης συμμόρφωση προς τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Ειδικότερα η επιμέτρηση γίνεται ως εξής:
α.

Αφαίρεση διαγράμμισης: Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πραγματικής επιφάνειας
οριζόντιας σήμανσης. Στην περίπτωση συμβόλων ή γραμμάτων η επιφάνεια επιμετράται βάσει του
ορθογώνιου σχήματος στο οποίο εγγράφεται το αφαιρούμενο σύμβολο.

β.

Αφαίρεση ανακλαστήρων οδοστρώματος: Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια (τεμ).

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Οι εργασίες αφαίρεσης της σήμανσης σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη μέθοδο.
x Η προμήθεια και απώλεια των υλικών που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σήμανσης.
x Τα μέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της
διάθεσης όλων των απαιτούμενων μέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας
(μεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, τοποθέτηση κλπ.).
x Η απομάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης καθώς και
η αφαίρεση προσωρινά τοποθετούμενης αυτοκόλλητης ταινίας.
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία



ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (έκδοση 2002) - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Προδιαγραφές και
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε οδούς



Κ.Ο.Κ - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: (Ν 2696/1999)



ΠΔ 396/94 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
89/656/ΕΟΚ.



Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα Υ&Α - Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99



Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.

Οδηγίες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ανακλαστήρες οδοστρώματος
Road reflectors

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0403-00 «Ανακλαστήρες οδοστρώματος» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ανακλαστήρες οδοστρώματος

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος. Οι
ανακλαστήρες οδοστρώματος (κοινώς “μάτια γάτας”), αποτελούν στοιχείο της οριζόντιας σήμανσης, και
χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση, καθοδήγηση ή πληροφόρηση των οδηγών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1463-1

3

Road marking materials - Retroflecting road studs - Part 1: Initial
performance requirements -- Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων

Όροι και ορισμοί

Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος τοποθετούνται στις διαχωριστικές γραμμές των λωρίδων κυκλοφορίας και
στα όρια των επιφανειών αποκλεισμού.
Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος διακρίνονται με βάση:
 Την χρονική διάρκεια χρήσης: μόνιμοι και προσωρινοί
 Την λειτουργία: απλής και διπλής όψης
 Τον σχεδιασμό: συμβατικοί (μη συμπιεζόμενοι) και συμπιεζόμενοι (για διέλευση π.χ.
εκχιονιστικών μηχανημάτων χωρίς την καταστροφή τους)
 Τον τρόπο στερέωσης επί του οδοστρώματος: συγκολλητοί ή καρφωτοί.

4

Απαιτήσεις

Οι ανακλαστήρες θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1463-1 και θα συνοδεύονται από
σχετικό πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Θα φέρουν ευκρινή και μόνιμη σήμανση με τις πληροφορίες:
 Τύπος του ανακλαστήρα με βάση τις ταξινομήσεις της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1463-1.

5
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 Στοιχεία εργοστασίου παραγωγής.
Το σώμα του ανακλαστήρα μπορεί να είναι μεταλλικό ή πλαστικό.
Τα αντανακλαστικά στοιχεία του ανακλαστήρα μπορεί να είναι:
 Γυάλινα (τύπος 1)
 Πλαστικά (τύπος 2)
 Πλαστικά με επίστρωση ανθεκτική στην τριβή (τύπος 3).
Οι συμπιεζόμενοι ανακλαστήρες πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες επαναφοράς τους μετά από συμπίεση
κατά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί ενενήντα ημέρες μετά την έκθεσή τους στην κυκλοφορία.
Η επιλογή των διαστάσεων του σώματος του, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, θα γίνεται
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1.

Πίνακας 1- Επιλογή διαστάσεων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης
Διαστάσεις ανακλαστικού [κάτοψης]

Θέση τοποθέτησης

Μήκος [mm]

Πλάτος [mm]

60 έως 100

100

150 έως 300

100

Οριογραμμή:
1.

x Στο τμήμα απόσβεσης λωρίδας
x Στο τμήμα στένωσης λωρίδας
x Στο τμήμα επιφάνειας αποκλεισμού

2.

Σε θέσεις όπου είναι επιθυμητό να δοθεί
πρόσθετη έμφαση

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1463-1, καθορίζονται τα ακόλουθα με τους ανακλαστήρες (βλέπε
παρακάτω Πίνακα 2 Ελάχιστων τιμών έντασης φωτεινότητας σε σχέση με τις διαστάσεις των
ανακλαστήρων):
Πίνακας 2- Ελάχιστες τιμές έντασης φωτεινότητας (R) και διαστάσεις ανακλαστήρων
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1463-1
Ελάχιστες τιμές (R)

Διαστάσεις [mm]

Τύποι ανακλαστήρων
Στοιχεία

Μόνιμοι
(Ρ)

Προσωρινοί
(Τ)

Τύπος 1: Γυάλινα

4&5

Τύπος 2: Πλαστικά
Τύπος 3: Πλαστικά με
επίστρωση ανθεκτική
στην τριβή

Μέγιστες

Ελάχιστες

Μόνιμοι και προσωρινοί

Προσωρινοί

Ύψος
(Η)

Μήκος

Πλάτος

Μήκος

Πλάτος

6&5

Η<18

250

190

35

84

4&5

7&5

18<Ηd
20

320

230

75

90

4&5

8&5

20<Η
d25

320

230

75

90

Αντανακλαστικό υλικό

6
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Ελάχιστες τιμές (R)

Διαστάσεις [mm]

Τύποι ανακλαστήρων
Στοιχεία

Μόνιμοι
(Ρ)

Προσωρινοί
(Τ)

9

9

10

10

Μέγιστες

Ελάχιστες

Μόνιμοι και προσωρινοί

Προσωρινοί

Ύψος
(Η)

Μήκος

Πλάτος

Μήκος

Πλάτος

Ορατότητα κατά τη
νύκτα
Κορυφές χρωματικών
περιοχών της
οπισθανακλώμενης
ακτινοβολίας
Ορατότητα κατά την
ημέρα
Κορυφές χρωματικών
περιοχών και ελάχιστη
τιμή παράγοντα
φωτεινότητας (β) των
σωμάτων καινούργιων
ανακλαστήρων

Παρατήρηση: οι συμπιεζόμενοι και οι μη βατοί από οχήματα ανακλαστήρες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς
διαστάσεων του σώματός τους.

Στην περίπτωση εφαρμογής των ανακλαστήρων με συγκόλληση το υλικό συγκόλλησης θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου (κατά τις ισχύουσες απαιτήσεις της Ε.Ε.) και αναλυτικές οδηγίες
του κατασκευαστή για την ανάμειξη και εφαρμογή (προετοιμασία επιφανείας, επιτρεπόμενες θερμοκρασίες
εφαρμογής, χρόνος σκλήρυνσης συγκολλητικού υλικού).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος (retroflecting road studs) θα τοποθετούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη σήμανσης της οδού (όσον αφορά την οριζοντιογραφική διάταξη και τις αποστάσεις μεταξύ των)
και τις οδηγίες του κατασκευαστή για την στερέωση (καρφωτά ή συγκολλητά στοιχεία).
Όταν οι εργασίες εκτελούνται υπό κυκλοφορία απαιτείται εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με τις
σχετικές απαιτήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε
Βιβλιογραφία). Η οργάνωση των εργασιών θα είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις προς την
κυκλοφορία.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα φορά υποχρεωτικά ανακλαστικά γιλέκα.
Οι εγκοπές για την τοποθέτηση των ανακλαστήρων θα δημιουργούνται με κρουστικό στέλεχος με μία κίνηση
(ενδείκνυται η χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού περιπατητικού τύπου για τον σκοπό αυτό).
Πριν από την τοποθέτηση και στερέωση των ανακλαστήρων (με κάρφωμα ή πάκτωση), η εγκοπή θα
καθαρίζεται επιμελώς.
Όταν εφαρμόζεται συγκόλληση θα εξασφαλίζεται η μη διέλευση οχημάτων για τον χρόνο που απαιτείται για
την σκλήρυνση του συγκολλητικού υλικού.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η παραλαβή θα γίνεται μετά την παρέλευση τριμήνου από την τοποθέτηση των ανακλαστήρων. Απαιτούνται
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

7
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 Έλεγχος των επιδόσεων του ανακλαστήρα και του τρόπου στερέωσης στο οδόστρωμα
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στη μελέτη, με βάση τα πιστοποιητικά και τις οδηγίες
τοποθέτησης του κατασκευαστή.
 Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας της τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια και τις
προβλεπόμενες οριζοντιογραφικές ανοχές από τη μελέτη.
 Δειγματοληπτικός έλεγχος για την διαπίστωση επαρκούς στερέωσης των ανακλαστήρων στο
κατάστρωμα κυκλοφορίας σε ποσοστό 1% επί των τοποθετηθέντων, με ελάχιστο αριθμό 5
τεμάχια.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια (τεμ), ανάλογα με το είδος του ανακλαστήρα, τον τρόπο στερέωσης του και
τον τύπο των αντανακλαστικών στοιχείων.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ανακλαστήρων και των απαιτούμενων υλικών
συγκόλλησης στη θέση ενσωμάτωσης τους στο έργο συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των
μέσων μεταφοράς και η κάθε είδους εργασία για την πλήρη τοποθέτηση των ανακλαστήρων
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της παρούσας.
 Τα μέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης.
 Κάθε είδους εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και συσκευών) για την ασφαλή
διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια τοποθέτησης ανακλαστήρων οδοστρώματος.
 Η εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα προστασίας προσωπικού, κατά την εκτέλεση υπό
κυκλοφορία.
 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.

9

32986

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία

 ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 7: Προδιαγραφές και οδηγίες σήμανσης
εκτελούμενων έργων.
 Κ.Ο.Κ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: (Ν 2696/1999)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Οριοδείκτες οδού
Road delineators

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0404-00 «Οριοδείκτες οδού» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Οριοδείκτες οδού

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τους οριοδείκτες της οδού.
Οι οριοδείκτες τοποθετούνται στα όρια του καταστρώματος μη φωτιζόμενων οδών για την επισήμανση
αυτών κατά τη νύκτα και την καθοδήγηση των διερχόμενων οδηγών.
Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επίσης σε θέσεις στενώσεων του καταστρώματος και θέσεις τεχνικών ή τυχόν
επικινδύνων σημείων.
Όταν προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων, οι οριοδείκτες συνεχίζουν όπισθεν του στηθαίου ή
τοποθετούνται επί του στηθαίου (προσθήκες), σε τρόπο ώστε το κέντρο βάρους του αντανακλαστικού
στοιχείου να βρίσκεται 85 cm πάνω από την ερυθρά της οδού.
Στις ευθυγραμμίες η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οριοδεικτών, ανερχόμενη σε 60 m, πρέπει να
διατηρείται σταθερή σε ολόκληρο το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση των οριοδεικτών μόνο με ανακλαστήρες τοποθετούμενους στα μεταλλικά ή
από σκυρόδεμα στηθαία, σε αποστάσεις ίσες με τις απαιτούμενες για τους οριοδείκτες.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs -- Σταθερές πινακίδες
κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Μόνιμες πινακίδες

ΕΛΟΤ EN 45011

General requirements for bodies operating product certification systems -Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση πρoϊόvτωv

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1

Γενικά
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Οι οριοδείκτες, ανάλογα με τις δυνατότητες του στύλου, ταξινομούνται σε τέσσερις τύπους σύμφωνα με τον
παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Τύποι οριοδεικτών ανάλογα με τις δυνατότητες του στύλου
Τύπος D1

Οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και αχρηστεύονται μετά από
πρόσκρουση οχήματος.

Τύπος D2

Οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και
(επανακάμπτουν) μετά από τυχόν πρόσκρουση οχήματος.

Τύπος D3

Οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν μετά από τυχόν πρόσκρουση οχήματος (απαιτούν
επανατοποθέτηση).

Τύπος D4

Οριοδείκτες που στερεώνονται επί κατασκευών και στηθαίων ασφαλείας.

επανέρχονται

Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών ταξινομούνται σε τρεις τύπους σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα 2:
Πίνακας 2 – Αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών

4.2
4.2.1

Τύπος R1

Αυτοκόλλητη μεμβράνη.

Τύπος R2

Ολόσωμο πλαστικό στοιχείο.

Τύπος R3

Ολόσωμο γυάλινο στοιχείο.

Αποδεκτά υλικά
Στύλοι

Θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο με υψηλή αντοχή έναντι της ακτινοβολίας (PVC-HI, UVresistant). Το χρώμα του στύλου θα είναι λευκό, ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια.
Διαστάσεις:
ύψος ≥ 1,50 m (τμήμα 50 cm πακτώνεται εντός του εδάφους)
διατομή: ισοσκελές τρίγωνο (30°/ 75°/ 75°)
πλευρά Β = 10-16 cm για συμπαγή διατομή
πλευρά Β = 12-16 cm για κοίλη διατομή (στην περίπτωση αυτή πάχος τοιχώματος ≥ 3 mm)
οι γωνίες της τριγωνικής διατομής του στύλου θα διαμορφώνονται με στρογγυλεύσεις ακτίνας R = 1,00 cm
(βλέπε Σχήμα 1).
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Σχήμα 1
Ισχύον Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Οι στύλοι θα φέρουν εγχάρακτη σήμανση στην οποία θα αναφέρεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1 και ο
τύπος του υλικού (εάν είναι ανακυκλώσιμο).
Κατά την παραλαβή των οριοδεικτών (στύλων και αντανακλαστικών στοιχείων) θα γίνεται δειγματοληπτικός
έλεγχος σε ποσοστό 1% των παραλαμβανομένων τεμαχίων, με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια.
4.2.2

Αντανακλαστικά στοιχεία

Χρώμα

λευκό, κόκκινο ή κίτρινο (κατά περίπτωση).

Διαστάσεις

12 x 8 cm (εκτός αν προβλέπονται διαφορετικές διαστάσεις από τη μελέτη).

Ανακλαστικότητα

σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12899-1.

Τοποθέτηση

και επί των δύο ίσων πλευρών του ισοσκελούς τριγώνου της διατομής, επί ταινίας
πλάτους 25 cm, χρώματος μαύρου, καλύπτουσας την παράπλευρη επιφάνεια του
στύλου. Το κέντρο βάρους του αντανακλαστικού στοιχείου θα βρίσκεται 15-20 cm
κάτω από την κορυφή του οριοδείκτη (βλέπε Σχήμα 2).

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει πιστοποιητικά για την ανακλαστικότητα των στοιχείων, από διαπιστευμένο
εργαστήριο, σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011).
4.2.3

Άμμος λατομείου

Για την επανεπίχωση της οπής πάκτωσης του οριοδείκτη χρησιμοποιείται άμμος λατομείου.
4.2.4

Μικροϋλικά στερέωσης οριοδεικτών σε κατασκευές

Οι πάσης φύσεως κοχλίες, περικόχλια και ειδικά χαλύβδινα τεμάχια που θα χρησιμοποιούνται θα είναι
γαλβανισμένα εν θερμώ (hot dip galvanized) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Το γαλβάνισμα θα
εφαρμόζεται μετά την απαιτούμενη μηχανουργική επεξεργασία των στοιχείων αυτών.
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Σχήμα 2

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι οριοδείκτες θα τοποθετούνται κατακορυφωμένοι, στις αποστάσεις που καθορίζονται από την μελέτη, σε
τρόπο ώστε τα ερυθρού χρώματος αντανακλαστικά στοιχεία να βρίσκονται δεξιά ως προς τη φορά της
κυκλοφορίας στην παρακείμενη λωρίδα.
Πάκτωση οριοδεικτών:
Θα διανοίγεται οπή βάθους 50 cm, διαμέτρου διπλασίας από τη μέγιστη πλευρά του στύλου, η οποία μετά
την τοποθέτηση και την κατακορύφωση του θα πληρούται με άμμο λατομείου.
Στερέωση επί κατασκευών:
Θα γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και/ή τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος των διαστάσεων του στύλου, της αντοχής συγκόλλησης των αντανακλαστικών
στοιχείων, της κατακορυφότητας του ορθοστάτη και της πάκτωσης του σε ποσοστό 1% επί των
τοποθετηθέντων οριοδεικτών, με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια.

8
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 Έλεγχος της ακριβείας τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προβλεπόμενες
οριζοντιογραφικές ανοχές της μελέτης.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια (τεμ), ανά τύπο οριοδεικτών και αντανακλαστικών στοιχείων, που έχουν
τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής:
D1 : με πάκτωση, μιας χρήσης
D2 : με πάκτωση, επαναχρησιμοποιούμενοι
D3 : με πάκτωση, ανακάμπτοντες
D4 : με στερέωση επί κατασκευών
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στην θέση του έργου των οριοδεικτών καθώς και
όλων των υλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη πάκτωση – στερέωσή τους,
συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των μεταφορικών μέσων.

x

Η κάθε είδους εργασία για την πλήρη τοποθέτηση των οριοδεικτών, ήτοι επισήμανση της θέσης
τους, διάνοιξη της οπής, πάκτωση, επαναπλήρωση της οπής με άμμο λατομείου, σύμφωνα με το
Κεφάλαιο 5 της παρούσας.

x

Κάθε είδους εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μέσων) για την ασφαλή διευθέτηση
της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των οριοδεικτών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

9
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x

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

x

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

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση
αυτών
Removal and/or repositioning of traffic signs and webs

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0405-00 «Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και
επανατοποθέτηση αυτών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:
 Αφαίρεση πινακίδων σήμανσης
 Αφαίρεση ιστών στήριξης
 Επανατοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
 Επανατοποθέτηση ιστών στήριξης

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 1461

3

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Eπικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμον προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα – Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Υλικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση επανατοποθέτησης πινακίδων και ιστών:
 Για τις πινακίδες: μικροϋλικά ανάρτησης επί των ιστών στήριξης.
 Για τους ιστούς:

σκυρόδεμα θεμελίου.

Τα εξαρτήματα ανάρτησης των πινακίδων επί των προβλεπόμενων ιστών στήριξης (κοχλίες, περικόχλια,
ειδικές διατάξεις κλπ.), θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Το άοπλο σκυρόδεμα θεμελίου θα είναι γενικώς κατηγορίας C12/15.

5
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

α. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση τεχνική έκθεση για τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας και ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
β. Η αφαίρεση των πινακίδων από την στήριξή τους θα γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα
τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η κατάστασή τους επιτρέπει την επανατοποθέτησή τους.
γ. Αμέσως μετά την αποξήλωση των ιστών, η δημιουργούμενη οπή θα πληρούται με υλικά, ίδια με εκείνα
της γύρω επιφάνειας, τα οποία θα συμπυκνώνονται κατάλληλα.
δ. Τα απομακρυνόμενα υλικά (πινακίδες, ιστοί και λοιπά μικροϋλικά) θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται
σε θέση που θα ορίζει η Υπηρεσία.
ε. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την αφαίρεση των ιστών θα απομακρύνονται και
απορρίπτονται.
στ. Η επανατοποθέτηση των πινακίδων ή και των ιστών τους σε νέα θέση, θα γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος των πινακίδων και ιστών που αφαιρέθηκαν εξ αυτών προκειμένου να επιλεχθούν τα
κατάλληλα προς επανατοποθέτηση.
 Έλεγχος της αποκατάστασης της επιφάνειας στη θέση της θεμελίωσης των αφαιρεθέντων
ιστών.
 Στην περίπτωση επανατοποθέτησης θα γίνονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι που απαιτούνται για τις
νέες τοποθετήσεις πινακίδων και ιστών.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
1.

6

Οι πινακίδες επιφάνειας d 1 m2, οι οποίες επιμετρώνται σε τεμάχια.
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2. Οι πινακίδες επιφάνειας >1 m2, οι οποίες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πραγματικής
επιφάνειας.
3.

Οι ιστοί, οι οποίοι επιμετρώνται σε τεμάχια (τεμ), ανάλογα με το είδος και την μορφή τους.

Σημειώνεται ότι επιμετρώνται ιδιαιτέρως οι πινακίδες και οι ιστοί που αφαιρούνται απλώς και ιδιαιτέρως οι
πινακίδες και οι ιστοί που επανατοποθετούνται.
Στις παραπάνω επιμέρους επιμετρήσεις περιλαμβάνονται:
x

Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.

x

Οι εργασίες (συμπεριλαμβανομένων και των μέσων) για την αφαίρεση των πινακίδων και την
αποξήλωση των ιστών.

x

Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των πινακίδων και ιστών που αφαιρέθηκαν σε θέσεις
καθοριζόμενες από την Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των μεταφορικών μέσων.

x

Η επαναφορά του περιβάλλοντος χώρου στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αφαίρεση των
ιστών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Στην περίπτωση επανατοποθέτησης περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
 Η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης των πινακίδων και τα απαιτούμενα μικροϋλικά
συνδέσεως επί των ιστών στήριξης.
 Η εργασία πάκτωσης των ιστών (διάνοιξη οπής και σκυρόδεμα θεμελίωσης).
Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής ή αποξήλωσης θεμελίων μεγάλων διαστάσεων (διαμέτρου
> 30 cm). Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται χωριστά σαν εργασίες εκσκαφής θεμελίων και κατασκευής
σκυροδεμάτων ή καθαίρεσης σκυροδεμάτων.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0407-00
«Διατάξεις
στήριξης
πινακίδων
κατακόρυφης
σήμανσης» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-07-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τις διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. – Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 573-3

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 3: Chemical composition -- Αλουμίνιο και κράματα
αλουμινίου - Χημική σύσταση και μορφή των κατεργασμένων προϊόντων -.
Μέρος 3: Χημική σύσταση και μορφή των προϊόντων

ΕΛΟΤ EN ISO 15609.01

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification - Part 1: Arc welding -- Προδιαγραφή και
έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή
διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου

ΕΛΟΤ EN 898-1

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse
thread and fine pitch thread -- Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών
κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 1:
Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα
σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα

ΕΛΟΤ EN ISO 3506-1

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners - Part
1: Bolts, screws and studs -- Μηχανικές ιδιότητες
αντιδιαβρωτικών
στερεωτικών από ανοξείδωτο χάλυβα - Μέρος 1: Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με βαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

DIN 18800-7

Steel structures - Part 7: Execution and constructor's qualification -Χαλύβδινες κατασκευές. Μέρος 7: Εκτέλεση εργασιών και προσόντα
κατασκευαστή
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

Οι διατάξεις στήριξης διακρίνονται στους εξής τύπους:

3.1 Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες
Για την στήριξη μικρών πινακίδων (επιφάνειας d 2 m2).

3.2 Δικτυωτοί ορθοστάτες
Για την στήριξη μεγάλων πινακίδων (επιφάνειας > 2,0 m2).

3.3 Γέφυρες σήμανσης
Φέρουσες κατασκευές από χάλυβα ή κράματα αλουμινίου για την στήριξη μεγάλων πινακίδων (ή και
σηματοδοτών) υπεράνω του υποστρώματος της οδού. Οι γέφυρες σήμανσης μπορεί να είναι και μορφής
προβόλου (μονού ή διδύμου).

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Ανάλογα με το είδος της διάταξης στήριξης απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά:
α.

Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες
 Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι ή σωλήνες από κράμα αλουμινίου, διαφόρων μηκών και
εξωτερικών διαμέτρων, ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,0 mm.
 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15.
 Xάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s.

β.

Δικτυωτοί ορθοστάτες
 Χαλυβδοσωλήνες ή κοιλοδοκοί γαλβανισμένοι ή σωλήνες από κράμα αλουμινίου, διαφόρων
μηκών και διατομών, ελαχίστου πάχους τοιχώματος 2,0 mm.
 Χαλύβδινες πλάκες έδρασης, αγκύρια, κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, δακτύλιοι σύσφιξης
(ροδέλες).
 Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s.

6
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γ.

4.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009

Γέφυρες σήμανσης


Κλειστές διατομές από χάλυβα ή αλουμίνιο. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δικτυωμάτων για την
διαμόρφωση των γεφυρών σήμανσης.



Πλάκες έδρασης χαλύβδινες ή από αλουμίνιο, αγκύρια, κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια,
δακτύλιοι σύσφιξης (ροδέλες).



Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 η C25/30.



Σκυρόδεμα εξομάλυνσης.



Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s.

Αποδεκτά υλικά

Για την ονοματολογία των χαλύβων παρατίθενται τα ακόλουθα:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
S 235 JR

St 37-2

S 235 JR G1

USt 37-2

S 235 JR G2

RSt 37-2

S235 JO

St 37-3U

S 235 J2 G3

St 37-3N

S 355 JO

St 52-3U

S 355 J2 G3

St 52-3N

Η ποιότητα του χάλυβα κατασκευών θα καθορίζεται στην μελέτη.
Το δομικό αλουμίνιο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3 διακρίνεται στις εξής ποιότητες:
AIMgSi1-F30,
AIMgSi1-F31,
AIMgSi 0,7,
AIMg 4,5Mn –F27,
AIMg 4,5Mn
Θα εφαρμόζεται η ποιότητα που καθορίζεται στην μελέτη.
Οι πλάκες έδρασης των ορθοστατών των γεφυρών σήμανσης που κατασκευάζονται από αλουμίνιο θα
διαμορφώνονται αποκλειστικά με κράμα αλουμινίου ποιότητας AIMg 4,5Mn F27 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 573-3. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
15609.01.
Για τους κοχλίες των γεφυρών σήμανσης έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α) Στον πόδα της γέφυρας θα χρησιμοποιούνται επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ κοχλίες, ποιότητας 5.6,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 898-1.
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β) Στην γωνία σύνδεσης ορθοστάτη και ζυγώματος πλαισίου, πλήρως προεντεταμένοι κοχλίες ποιότητας 8.8
ή 10.9 σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 898-1.
γ) Στα στοιχεία ενίσχυσης του ζυγώματος, επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ κοχλίες, ποιότητας 5.6, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 898-1.
δ) Στους σφιγκτήρες και στα συστήματα ανάρτησης των πινακίδων, κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα
Α 5 Νr 1.4571 σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 3506-1.
Για τα σκυροδέματα έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
Για τον χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι διατάξεις στήριξης των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (μεμονωμένοι ορθοστάτες, δικτυώματα,
γέφυρες σήμανσης) θα είναι εργοστασιακής προέλευσης.
Η επιψευδαργύρωση των χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Για την αντιδιαβρωτική προστασία γίνονται αποδεκτά και όσο καθορίζονται στις Γερμανικές Οδηγίες ο ZTVKOR.
Όταν προβλέπεται συγκολλητή φέρουσα κατασκευή από χάλυβα για την ικανότητα των ηλεκτροσυγκολλητών
και την διαδικασία εκτέλεσης των συγκολλήσεων έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο DIN 188007.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και αποθηκεύσεις των στοιχείων των κατασκευών, οι γαλβανισμένες επιφάνειες
θα προστατεύονται από φθορές με τη λήψη καταλλήλων μέτρων (π.χ. κατά τη στοίβαξη των στοιχείων για
μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από ξύλο, ώστε τα μεταλλικά στοιχεία να
μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς).
Η διάτρηση των οπών στα χαλύβδινα μέρη των στοιχείων στήριξης θα γίνεται πριν από το γαλβάνισμα.
Οποιαδήποτε φθορά στην γαλβανισμένη επιφάνεια των στοιχείων θα αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη
υλικού με βάση σκόνη ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδάργυρο.
Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές συγκολλήσεις. Για την συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων των
διαφόρων τμημάτων των διατάξεων στήριξης στο εργοτάξιο θα χρησιμοποιούνται κοχλίες ως στοιχεία
σύνδεσης.
Η κατασκευή της θεμελίωσης πάκτωσης ή αγκύρωσης των στοιχείων στήριξης, θα γίνονται σύμφωνα με την
μελέτη. Για τις επιμέρους εργασίες έχουν εφαρμογή οι οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 περί εκσκαφών
θεμελίων, σκυροδεμάτων κλπ.
Μετά το πέρας της πάκτωσης ή αγκύρωσης, η φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια γύρω από την θεμελίωση
θα αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και
θα απορρίπτονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη σχετικά με τους χώρους απόρριψης
αχρήστων υλικών.
Στα στοιχεία της στήριξης που τυχόν κατά την διακίνηση ή τοποθέτηση θα υποστούν φθορές θα
απομακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται με καινούργια, με δαπάνη του Αναδόχου.
Οι διατάξεις στήριξης θα τοποθετούνται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά όπως ορίζει η μελέτη και οι
σχετικές ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, έκδοση 2003: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων, Μέρος 1 (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας), κατακόρυφα ή με κλίση (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και σε κάθε
περίπτωση θα εξασφαλίζεται το απαρομόρφωτο αυτών.
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Όταν οι εργασίες τοποθέτησης γίνονται σε θέσεις γειτνιάζουσες με υπόγεια ή εναέρια δίκτυα ΟΚΩ αγωγών,
θα λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα κατά περίπτωση μέτρα ασφαλείας
Δεν επιτρέπεται ούτε η διάταξη στήριξης, ούτε η πινακίδα να απέχουν απόσταση < 1,50 m από το όριο του
χώρου κυκλοφορίας σε υπεραστικές οδούς, ή γενικά να βρίσκονται σε απόσταση < 1,00 m (επιθυμητή
1,50 m) πίσω από στηθαία ασφαλείας (βλέπε Σχήματα 1, 3, 4).
Σε αστικές οδούς το όριο αυτό περιορίζεται στα 0,50 m (επιθυμητό 0,75 m) με αφετηρία την όψη του
κρασπέδου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις που περιγράφονται στο Μέρος 4
των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (2003), ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών στο πεζοδρόμιο.
Η θεμελίωση των δικτυωτών ορθοστατών στήριξης πινακίδων δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από
0,05 m από το γύρω έδαφος (βλέπε Σχήμα 2).

Σχήμα 1

Σχήμα 2
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Σχήμα 3
Συνίσταται οι δικτυωτοί ορθοστάτες να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,80 m. Αυτό μειώνει την
πιθανότητα πρόσκρουσης των οχημάτων που εκτρέπονται από την πορεία τους και εξέρχονται από το
οδόστρωμα, και επί των ορθοστατών (βλέπε Σχήμα 5). Μεταξύ των ορθοστατών δεν πρέπει να διατάσσεται
αντιανέμιος σύνδεσμος.

Σχήμα 4
Η ανάρτηση των πινακίδων στους ορθοστάτες τους θα γίνεται αφού παρέλθουν 4 τουλάχιστον ημέρες από
τη σκυροδέτηση του θεμελίου, προκειμένου για τις μικρές πινακίδες, και αντίστοιχα τουλάχιστον 7 ημέρες για
τις μεγάλες πινακίδες.

10
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Σχήμα 5
(33/3: εξωτερική διάμετρος/πάχος τοιχώματος)

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής διάταξης στήριξης, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος της επεξεργασίας των μεταλλικών κατασκευών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της
παρούσας.
 Έλεγχος συμμόρφωσης προς την μελέτη, της διάταξης στήριξης όσον αφορά τα υλικά και τις
διατομές των επί μέρους στοιχείων.
 Έλεγχος της θεμελίωσης και της πάκτωσης ή αγκύρωσης, με βάση τα προβλεπόμενα στη
μελέτη.
 Έλεγχος της θέσης εγκατάστασης/τοποθέτησης (θεμελίωση – στοιχεία στήριξης – πινακίδα)
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με βάση τα προβλεπόμενα στη μελέτη και στις σχετικές
ΟΜΟΕ.
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 Έλεγχος των γαλβανισμένων επιφανειών για την διαπίστωση τυχόν φθορών.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Στην επιμέτρηση περιλαμβάνονται:
α.

Απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες

Οι μεμονωμένοι ορθοστάτες κυκλικής διατομής συμπεριλαμβανόμενης και της στήριξης τους, επιμετρώνται
σε τεμάχια (τεμ) ανάλογα με τη διατομή, το ύψος και το πάχος του τοιχώματος τους.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των γαλβανισμένων χαλύβδινων σωληνωτών ορθοστατών και όλων των
απαιτουμένων υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η φορτοεκφόρτωση, η σταλία του
μεταφορικού μέσου, η διαμόρφωση της κεφαλής, και του κάτω άκρου του σωλήνα για την
πάκτωση εντός του σκυροδέματος.
 Οι εργασίες και τα υλικά πλήρους κατασκευής της πάκτωσης του ορθοστάτη με σκυρόδεμα
C12/15, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης,
συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής του απαιτούμενου σε έδαφος πάσης φύσεως.
 Οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεμελίωση καθώς και η φόρτωση,
μεταφορά, απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής και η σταλία του μεταφορικού μέσου.
 Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.
β.

Δικτυωτοί ορθοστάτες

Οι δικτυωτοί ορθοστάτες επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρους και τοποθετημένης διάταξης στήριξης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργτασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες κατασκευής δικτυώματος μορφής σύμφωνης με τα
σχέδια της μελέτης.
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 Η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και μέσων σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των πλακών
έδρασης, των αγκυρίων, των κοχλιών, περικοχλίων κλπ.
 Η επιψευδαργύρωση (εργασία και υλικά) των δικτυωμάτων, πλακών έδρασης κλπ.
 Η μεταφορά επί τόπου του έργου των δικτυωμάτων, των μέσων σύνδεσης κλπ.
συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των μέσων μεταφοράς.
 Η εκσκαφή σε έδαφος πάσης φύσεως για την θεμελίωση.
 Η συναρμολόγηση, τοποθέτηση,
κατασκευασθείσα θεμελίωση.

κατακορύφωση

και

στερέωση

του

φορέα

στην

 Η επαναφορά της επιφάνειας γύρω από την θεμελίωση στην αρχική της κατάσταση, όποια και
αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισμα, ασφαλτοσκυρόδεμα, πλακόστρωση, κλπ.).
 Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.
γ.

Γέφυρες σήμανσης

Οι γέφυρες σήμανσης επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρους και τοποθετημένης γέφυρας σήμανσης.
Η κατασκευή της θεμελίωσης επιμετράται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες κατασκευής των γεφυρών σήμανσης, οποιασδήποτε
μορφής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης από χάλυβα η κράματα αλουμινίου σύμφωνα με την
παράγραφο 4.1 της παρούσας.



Η προμήθεια των απαιτουμένων εξαρτημάτων σύνδεσης των διαφόρων τμημάτων της γέφυρας
καθώς και των εξαρτημάτων στήριξης – αγκύρωσής της στα βάθρα (πλακών έδρασης, αγκυρίων,
κοχλιών, περικοχλίων κλπ.)



Η επιψευδαργύρωση (εργασία και υλικά) της γέφυρας σήμανσης (στην περίπτωση χρήσης χάλυβα).



Η μεταφορά της γέφυρας σήμανσης και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και αγκύρωσης από το
εργοστάσιο κατασκευής στη θέση ανέγερσης, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και
της σταλίας του μεταφορικού μέσου.



Η συναρμολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και στήριξη του φορέα στα βάθρα από
οπλισμένο σκυρόδεμα.



Η επαναφορά της επιφάνειας γύρω από την εκσκαφή της θεμελίωσης στην αρχική της κατάσταση,
όποια και αν είναι αυτή (φυσικό έδαφος, έρεισμα, ασφαλτοσκυρόδεμα, πλακόστρωση, κλπ.).



Η λήψη των απαραίτητων μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
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Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



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



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



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



ΟΜΟΕ-ΚΣΑ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Κατακόρυφη σήμανση αυτοκινητοδρόμων, έκδοση
2003: «Στήριξη πινακίδων σήμανσης»



ZTV-KOR Additional technical contract conditions and guidelines for
corrosion protection ZTVKOR Γερμανικoί πρόσθετοι τεχνικοί συμβατικοί όροι και οδηγίες για την αντιδιαβρωτική προστασία.



ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs -- Σταθερές πινακίδες
κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)
Changeable message signs

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

33020

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-08-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0408-00 «Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-04-08-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για τις πινακίδες μεταβλητής ένδειξης ή
μεταβλητού περιεχομένου ή μεταβλητών μηνυμάτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12966-1

Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product
standard – Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων
μηνυμάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 12899-1

Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs -- Σταθερές πινακίδες
κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες

ΕΛΟΤ EN 12767

Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and
test methods -- Παθητική ασφάλεια των φερουσών κατασκευών για τον
εξοπλισμό οδών – Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων
δοκιμών και διακριβώσεων

ΕΛΟΤ EN 60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP code) – Βαθμοί
προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (Κώδικας IP)

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με βαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 61000-6-3

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential,commercial and light-industrial
environments -- Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-3: Γένια
πρότυπα - Πρότυπο εκποµπής σε κατοικιακά, εµπορικά και βιοτεχνικά
περιβάλλοντα

IEC 60068-2-14

Environmental testing - Part 2: Tests. Test N: Change of temperature -Περιβαλλοντικές δοκιμές. Μέρος 2: Δοκιμή Ν: Μεταβολή θερμοκρασίας
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Όροι και ορισμοί

3.1 Γενικά
Ως πινακίδες ΠΜΜ ορίζονται οι πινακίδες των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με
τις συνθήκες ή/και να καταργείται.
Οι ΠΜΜ τοποθετούνται σε μόνιμες διατάξεις στήριξης πλευρικώς της οδού, επί γεφυρών σήμανσης ή επί
οχημάτων (για εργοταξιακή χρήση).

3.2 Επιμέρους στοιχεία του συστήματος ΠΜΜ
α.

Οθόνη εμφάνισης μηνυμάτων (τύπου matrix) με λυχνίες αλογόνου ή φωτοδιόδους (LEDs).

β.

Προστατευτικό κέλυφος οθόνης.
Συνήθως το περίβλημα των ΠΜΜ κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου και βάφεται σε χρώμα φαιό Β
κατά το Πρότυπο RAL 7042. Τα αρχικά RAL αναφέρονται στο σύστημα κωδικοποίησης χρωμάτων που
εφαρμόζεται σήμερα στην Ευρώπη -- RAL 7042: απόχρωση του γκρι, ονομαζόμενη ‘’γκρι της
κυκλοφορίας’’ - traffic grey (RAL: Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung" – German
State Commission for Delivery Terms and Quality Assurance – Γερμανική Κρατική Επιτροπή Όρων
Παράδοσης και Διασφάλισης Ποιότητος).

γ.

Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου του προβαλλόμενου μηνύματος και διάταξη προγραμματισμού
(hardware και software).

δ.

Διάταξη στήριξης της ΠΜΜ σε σταθερή κατασκευή αυτοκινούμενο όχημα ή ρυμουλκούμενο φορείο.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Οι ΠΜΜ που θα εγκατασταθούν μόνιμα στο έργο ή θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά, θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12966-1.
Τα υλικά κατασκευής του πλαισίου και της επικάλυψης της οθόνης προβολής των μηνυμάτων θα πρέπει να
αντέχουν σε διάβρωση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη
μελέτη.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Υπηρεσία εγγύηση του συστήματος ΠΜΜ που πρόκειται να εγκαταστήσει
και πιστοποιητικά από αρμόδιο πιστοποιημένο εργαστήριο σχετικά με τη χρωματική απόδοση, τους
κλιματικούς περιορισμούς για τη λειτουργία, τις λάμπες αλογόνου ή τις φωτοδιόδους (LEDs), και τον
εξοπλισμό ελέγχου και επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12966-1.
Η παθητική ασφάλεια της διάταξης στήριξης, θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 12767.
Η παρεχόμενη εγγύηση του κατασκευαστή θα καλύπτει τις απαιτήσεις συντήρησης και λειτουργίας για
περίοδο 10 ετών (συντήρηση, ανταλλακτικά, αναλώσιμα χωρίς την δαπάνη της ηλεκτρικής παροχής).
Το προς έγκριση σύστημα των ΠΜΜ θα πρέπει να συνοδεύεται από τρεις τουλάχιστον βεβαιώσεις επιτυχούς
εφαρμογής του από αρμόδιες Υπηρεσίες στις οποίες θα αναφέρεται η θέση τοποθέτησης/εγκατάστασης του
ΠΜΜ, το χρονικό διάστημα λειτουργίας, και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.
Τα χαρακτηριστικά των πινακίδων μεταβλητής ένδειξης θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικό από
διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Αποδεκτά συστήματα ΠΜΜ

5.1.1
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Οθόνη εμφάνισης μηνύματος

Τα συστήματα προβολής διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
α.

Αντανακλώμενου φωτός.

β.

Εκπομπής φωτός.

γ.

Υβριδικά συστήματα.

Αποδεκτοί τύποι συστήματος ΠΜΜ αντανακλώμενου φωτός:
 Με οθόνη αποτελούμενη από περιστρεφόμενα στοιχεία (ψηφίδες) κυκλικού ή ορθογωνικού
σχήματος, δυο όψεων, μια αντανακλαστική φθορίζοντος κιτρινοπράσινου χρώματος και μια
μελανού χρώματος ως υπόβαθρο.
 Με οθόνη που σχηματίζεται από περιστρεφόμενα στοιχεία μορφής είτε λάμας δυο όψεων είτε
πρισματικά τριών όψεων, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ.
Αποδεκτοί τύποι συστήματος προβολής μηνυμάτων με εκπομπή φωτός:
 Οι οθόνες δέσμης οπτικών ινών φωτιζόμενες από λυχνία αλογόνου δεν συνιστώνται.
 Οθόνη αποτελούμενη από φωτοεκπέμπουσες διόδους (LEDs), υπέρλαμπρου τύπου, ελάχιστης
διάρκειας ζωής 100 000 ωρών συνεχούς λειτουργίας. Οι βάσεις των LEDs θα είναι
σφραγισμένες με εποξειδικό υλικό.
Στις οθόνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται τύποι με επιμέρους πινακίδια για κάθε
χαρακτήρα (modular character matrix), με πίνακες ανά γραμμή (continuous line matrix), ή με
πλήρη πίνακα (full matrix).
Οι διαστάσεις των χαρακτήρων εξαρτώνται από την ταχύτητα μελέτης της οδού (με μέγιστο
ύψος 420 mm για την περίπτωση αυτοκινητοδρόμου).
Ο αριθμός των στοιχείων (pixels) ανά χαρακτήρα ή σύμβολο καθώς και ο τύπος προβολής θα
καθορίζονται από την μελέτη του έργου.
 Με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).
Οι αποδεκτοί τύποι υβριδικών συστημάτων, θα αποτελούνται από συνδυασμό αποδεκτών τύπων
συστημάτων αντανάκλασης και εκπομπής φωτός. Είναι π.χ. αποδεκτός ο συνδυασμός οθόνης
αντανακλαστικών ψηφίδων με σύστημα οπτικών ινών.
Τα συστήματα προβολής ΠΜΜ θα έχουν τις εξής δυνατότητες προβολής:
 Λέξεων και συμβόλων κυκλοφοριακών πινακίδων σταθερού περιεχομένου.
 Δίγλωσσων μηνυμάτων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
 Μηνυμάτων με αναγνωσιμότητα από ελάχιστη απόσταση 200 m.
 Χαρακτήρων και αριθμών μεγέθους και μορφής σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ
(βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Η μήτρα σχηματισμού των χαρακτήρων (matrix) θα είναι τουλάχιστον 7 (καθ’ ύψος), 5 (κατά
πλάτος).
 Σταθερού, ή εναλλασσόμενου, ή αναλάμποντος μηνύματος.
Οι διαστάσεις του πλαισίου θα πρέπει να επαρκούν για την αναγραφή της μεταβλητής πληροφορίας, με
περιθώρια (μέχρι τα εξωτερικά όρια του μελανού υποβάθρου) και αποστάσεις μεταξύ των γραμμών των
μηνυμάτων σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ.
5.1.2

Προστατευτικό κέλυφος οθόνης

Το κέλυφος της οθόνης εμφάνισης των μηνυμάτων θα έχει στεγανότητα κατηγορίας Ρ2 για σκόνη και
επιπέδου Ρ3 για υδατοστεγάνωση, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60529.
Στην περίπτωση οθόνης εκπομπής φωτός, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός των φωτεινών
πηγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
Το πλαίσιο του κελύφους θα είναι από κράμα αλουμινίου με προστατευτική επίστρωση στις εξωτερικές και
εσωτερικές του επιφάνειες, από πολυεστερικές πούδρες ανθεκτικές στις εξωτερικές επιδράσεις,
εφαρμοζόμενες με ηλεκτροστατικές μεθόδους και πολυμερισμένες σε φούρνο.
Η όψη του κελύφους θα είναι από σκληρό και άθραυστο διαφανές υλικό (π.χ. Lexan) ανθεκτικό στην
υπεριώδη ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Το τελείωμα της όψης θα έχει μη στιλπνή (ματ) επιφάνεια και μη ανακλαστική για την αποφυγή θαμβώσεως
των διερχομένων οδηγών. Για τον ίδιο λόγο το κέλυφος θα φέρει σκίαστρο από υλικό ίδιο με το υλικό του
πλαισίου.
Το σκίαστρο θα πρέπει να είναι ημέρας – νύκτας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατότητα ανάγνωσης
των πινακίδων, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά την διάρκεια της νύκτας και να αποφεύγεται
ο κίνδυνος θάμβωσης.
Στην οπίσθια όψη του κελύφους θα υπάρχει πινακίδιο από αλουμίνιο στο οποίο θα αναγράφονται με
ανεξίτηλα στοιχεία: ο κωδικός αριθμός της πινακίδας (σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας), το έτος
κατασκευής, τα στοιχεία του κατασκευαστή, η τάση τροφοδοσίας, η ισχύς και οι κλιματικοί περιορισμοί
λειτουργίας της ΠΜΜ. Θα αναγράφεται επίσης η δήλωση συμμόρφωσης CE, ο αριθμός αναγνώρισης του
φορέα πιστοποίησης και ο αριθμός του Ευρωπαϊκού Προτύπου, το οποίο πληροί η κατασκευή (Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 12966).
Το κέλυφος της ΠΜΜ θα είναι ηλεκτρικώς γειωμένο.
5.1.3

Σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας

Ως σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας των ΠΜΜ νοείται ο υλικός εξοπλισμός (π.χ. φορητός Η/Υ, ρυθμιστές
(controllers), modems, ασύρματες διατάξεις τηλεχειρισμού, κλπ.) καθώς και το λογισμικό.
Οι ΠΜΜ που θα εγκατασταθούν, θα παρέχουν δυνατότητα τηλεχειρισμού και θα διαθέτουν συμβατότητα
σύνδεσης με άλλα «έξυπνα συστήματα» (Intelligent Transportation Systems) μέσω τυποποιημένων
πρωτοκόλλων σύνδεσης/επικοινωνίας ενσύρματων ή ασυρμάτων δικτύων.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας και το λογισμικό λειτουργίας θα είναι κοινό για κάθε ομάδα ΠΜΜ και συμβατό
για την δικτύωση με τυχόν υφιστάμενο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. Οι σχετικές απαιτήσεις καθορίζονται
στην μελέτη του συστήματος.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει προς έγκριση στην Υπηρεσία πιστοποιητικά του κατασκευαστή του συστήματος
ελέγχου και επικοινωνίας σχετικά με την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης αυτού με χρήση πρόσθετων
καρτών ή λογισμικού.
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Οι λειτουργίες που θα εκτελούν οι ΠΜΜ (π.χ. εμφάνιση προγραμματισμένων τυπικών μηνυμάτων,
διαδικασίες αλλαγής μηνυμάτων, δυνατότητες ελέγχου και επικοινωνίας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά
συστήματα ελέγχου ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων κλπ.) καθορίζονται επίσης από την μελέτη του
συστήματος.
5.1.4

Διάταξη στήριξης

Η διάταξη στήριξης των ΠΜΜ σε σταθερή κατασκευή (γέφυρες προβόλους ή στύλους) ή αυτοκινούμενο
όχημα ή ρυμουλκούμενο φορείο, θα είναι υπολογισμένη ώστε να φέρει το βάρος της πινακίδας και την
ανεμοπίεση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η σταθερή κατασκευή θα πρέπει να προστατεύεται
από προσκρούσεις οχημάτων με κατάλληλες διατάξεις.
Όλα τα χαλύβδινα εξαρτήματα (εκτός αλουμινίου) της διάταξης στήριξης θα είναι γαλβανισμένα με επικάλυψη
ψευδαργύρου ελάχιστου πάχους 70 μm με εμβάπτιση εν θερμώ, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
Η διάταξη στήριξης επί σταθερής κατασκευής θα επιτρέπει την ρύθμιση της θέσης της πινακίδας ως προς
την κατακόρυφο, ώστε να περιορίζεται η θάμβωση λόγω ηλιακού φωτός.
Η διάταξη στήριξης επάνω σε όχημα ή ρυμουλκούμενο φορείο θα επιτρέπει την οριζόντια περιστροφή της
ΠΜΜ κατά 360q (δυνατότητα αναστροφής).

5.2

Εγκατάσταση των ΠΜΜ

Οι ΠΜΜ εγκαθίστανται στις θέσεις που ορίζονται από την μελέτη, με ανάρτηση ή στήριξη στην εκάστοτε
προβλεπόμενη διάταξης.
Για τον περιορισμό του προβλήματος της θάμβωσης λόγω του ηλιακού φωτός, οι πινακίδες θα
τοποθετούνται με απόκλιση της όψης από την κατακόρυφη θέση και θα αποφεύγεται η τοποθέτησή τους σε
θέση προσανατολισμένη δυτικό – νοτιοδυτικά ή ανατολικά, ή βορειοανατολικά.
Στις εργασίες εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται:
 Η σύνδεση με την πηγή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (δίκτυα, φωτοβολταϊκά στοιχεία ή
χημικοί συσσωρευτές).
 Η σύνδεση με το σύστημα τηλεχειρισμού μέσω κατάλληλου αγωγού, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδείξει η
Υπηρεσία στην λειτουργία του συστήματος.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των ενσωματούμενων υλικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών που
προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, καθώς και των πιστοποιητικών του εργοστασίου
κατασκευής για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επιδόσεων και αντοχής που καθορίζονται
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12966-1.
 Έλεγχος του συστήματος προστασίας έναντι στιγμιαίας υπέρτασης σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12966-1.
 Έλεγχος πιστοποιητικών για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
61000-6-3.
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 Έλεγχος πιστοποιητικών για λειτουργία σε θερμοκρασίες αναπτυσσόμενες στο σώμα της
πινακίδας από -15qC μέχρι 55qC, σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60068-2-14.
 Έλεγχος της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων σύμφωνα με τη μελέτη, ή τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, καθώς και των προβλεπομένων οριζοντιογραφικών ανοχών από την μελέτη.
 Έλεγχος εξασφάλισης του απαιτούμενου ελάχιστου περιτυπώματος οδικής κυκλοφορίας.
 Έλεγχος της γωνίας απόκλισης από την κατακόρυφο κατά την τοποθέτηση των ΠΜΜ σύμφωνα
με τα σχέδια.
 Για την παραλαβή των ΠΜΜ από την Υπηρεσία, θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση του
προσωπικού της επιλογής της Υπηρεσίας στην λειτουργία του συστήματος ελέγχου και
επικοινωνίας, με δαπάνες του Αναδόχου. Επίσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σειρά
εγχειριδίων με τεχνική μετάφραση αυτών στην Ελληνική γλώσσα.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (τεμ), πλήρως εγκατεστημένων συστημάτων με βάση το περιεχόμενο
σύστημα προβολής, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας και το μέγεθος της ΠΜΜ (μέγιστο μήκος
αναγραφής και αριθμός των γραμμών εμφάνισης μηνυμάτων).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία εγκατάστασης
του πλήρως εγκατεστημένου συστήματος ΠΜΜ. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

10



Η προμήθεια της ΠΜΜ (οθόνη και κέλυφος), ο υλικός εξοπλισμός (hardware) και το λογισμικό
(software) λειτουργίας του συστήματος ελέγχου και επικοινωνίας και τα εξαρτήματα ανάρτησης ή
στήριξης σε κάθε είδους διάταξη.



Η μεταφορά της ΠΜΜ και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων επιτόπου του έργου, και η τυχόν
προσωρινή αποθήκευσή τους μέχρι την ενσωμάτωση τους στη θέση τοποθέτησης.



Η εργασία ανάρτησης ή εγκατάστασης της πινακίδας σε κάθε είδους διάταξη.



Η σύνδεση της πινακίδας με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής και το δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο)
του συστήματος ελέγχου και επικοινωνίας ώστε να είναι άμεσα λειτουργική.



Η σύνδεση της πινακίδας με σύστημα τηλεχειρισμού, εφόσον αυτό προβλέπεται.



Η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας για τον έλεγχο και τη λειτουργία του συνολικού
συστήματος της ΠΜΜ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Οι εργασίες δοκιμών λειτουργίας της συσκευής.



Η κατασκευή της διάταξης ανάρτησης ή στήριξης της πινακίδας, εκτός εάν προβλέπεται από τα
συμβατικά τεύχη ιδιαίτερη επιμέτρηση για το υπόψη αντικείμενο.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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

11
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Βιβλιογραφία



ΟΜΟΕ (*) - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ



ΟΜΟΕ-ΚΣΑ - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Τεύχος 6 - Κατακόρυφη Σήμανση
Αυτοκινητοδρόμων

_____________________________________________
(*) Παρατήρηση:
Οι ΟΜΟΕ πρέπει να αναμορφωθούν ώστε να είναι απολύτως συμβατές με την σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317: Road
restraint systems: Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης. Οδηγίες για τα ΣΑΟ.
Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει συντάξει το 2003 κείμενα εισαγωγής και τεκμηρίωσης ΣΑΟ (τεύχος 1) και
Οδηγίες για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση των ΣΑΟ (τεύχος 2).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης
Expropriation zone markers

Κλάση τιμολόγησης: 1
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0505-00 «Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-05-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για τους προκατασκευασμένους δείκτες οριοθέτησης
απαλλοτριωμένης ζώνης. Οι δείκτες οριοθέτησης τοποθετούνται στις εξωτερικές οριογραμμές του
εγκεκριμένου κτηματολογικού διαγράμματος της ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι προκατασκευασμένοι δείκτες θα είναι διαστάσεων 20 x 20 x 75 cm και κατασκευασμένοι από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Θα φέρουν οπλισμό κατηγορίας S400 (τυπικός οπλισμός: 4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15).
Το σκυρόδεμα πάκτωσης των δεικτών στο έδαφος θα είναι κατηγορίας C12/15.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

α. Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξη της οριογραμμής της απαλλοτρίωσης με βάση τις συντεταγμένες
των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών, σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα. Επιτρέπεται η απόκλιση
από τις προκαθοριζόμενες αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών δεικτών σε περίπτωση συνάντησης
εμποδίων, με την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των δεικτών δεν θα διαφέρει από την
προκαθορισμένη περισσότερο από r 5 m.
β.

Οι δείκτες υλοποίησης της οριογραμμής απαλλοτρίωσης θα τοποθετούνται ως εξής:
 Σε κάθε σημείο θλάσης της γραμμής απαλλοτρίωσης.
 Γενικά σε αποστάσεις μεταξύ έως ≤ 50 m όταν βρίσκονται σε ευθυγραμμία.
 Όταν η χάραξη της γραμμής απαλλοτρίωσης είναι παράλληλη με τον άξονα της οδού,
εφαρμόζονται οι αποστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη.

γ.

Επιπλέον δείκτες τοποθετούνται σε κάθε σημείο θλάσης της οριογραμμής απαλλοτρίωσης.

5
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δ. Στις θέσεις τοποθέτησης των δικτύων διανοίγεται όρυγμα κάτοψης 40 x 40 cm και βάθους έως 50 cm
στις θέσεις τοποθέτησης των δεικτών, εντός του οποίου τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση και
σταθεροποιούνται οι προκατασκευασμένοι δείκτες. Το όρυγμα πληρούται με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15,
ούτως ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm.
ε. Μετά την πάκτωση, η φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια γύρω από τη θεμελίωση θα αποκαθίσταται
στην αρχική της κατάσταση. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και απορρίπτονται.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των διαστάσεων των προκατασκευασμένων δεικτών,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσας.
 Έλεγχος της πάκτωσης (διαστάσεις ορύγματος, πλήρωση οπής με σκυρόδεμα).
 Τοπογραφικός έλεγχος των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών με δειγματοληπτικές μετρήσεις,
με βάση το εγκεκριμένο κτηματολογικό διάγραμμα.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η επιμέτρηση των δεικτών γίνεται ανά τεμάχιο (τεμ).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια και μεταφορά των δεικτών και όλων των απαιτουμένων υλικών στις θέσεις
τοποθέτησης.

x

Οι τοπογραφικές εργασίες για τον καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών.

x

Η εκσκαφή ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του δείκτη, η
πλήρωση του εναπομένοντος όγκου του ορύγματος με άοπλο σκυρόδεμα και η αποκατάσταση της
επιφάνειας γύρω από το όρυγμα.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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x

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

x

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

x

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

x

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

7
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0506-00 «Μόνιμη περίφραξη οδών» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-05-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μόνιμη περίφραξη οδών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις μόνιμες περιφράξεις οι οποίες εφαρμόζονται στις κλειστές υπεραστικές
οδούς για την παρεμπόδιση της εισόδου οχημάτων, πεζών και ζώων και οι περιφράξεις παρόδιων
εγκαταστάσεων των οδών (του Δημοσίου ή τρίτων).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10244-2

Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα
συρμάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων ψευδαργύρου

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods – Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity –
Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

3

Όροι και ορισμοί

Ο τύπος της περίφραξης και οι θέσεις εφαρμογής καθορίζονται από τη Μελέτη. Οι συνήθεις εφαρμοζόμενοι
τύποι περίφραξης (τυποποιημένοι στα μεγάλα οδικά έργα) είναι οι εξής:

3.1 Περίφραξη υψηλή, τύπου Υ/2,25 (ύψους 2,25 m)
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη ιδιοκτησιών του Δημοσίου στην περιοχή των οδικών έργων.

3.2 Περίφραξη μέσου ύψους
 Τύπος Υ/1,45 (ύψος 1,45 m).
 Τύπος Υ/1,60 (ύψος 1,60 m).
Χρησιμοποιείται για την περίφραξη των ζωνών διέλευσης της οδού.

5
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4.1

Γενικά
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Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο.
 Σύρμα τάνυσης γαλβανισμένο.
 Πάσσαλοι και αντηρίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 Σκυρόδεμα πάκτωσης των πασσάλων στο έδαφος.
 Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων περίφραξης.

4.2

Αποδεκτά υλικά

4.2.1

Συρματόπλεγμα – σύρμα

Το συρματόπλεγμα και το σύρμα τάνυσης θα έχουν υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης (γαλβάνισμα)
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10244-2 ή άλλα ισοδύναμα.
Το γαλβάνισμα του συρματοπλέγματος και του σύρματος θα πληρεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
Κατά την κρίση της Επίβλεψης μπορούν να γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι του συρματοπλέγματοςσύρματος που προσκομίζεται στο έργο.
Η τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο μόνο μετά την αποδοχή του προσκομιζομένου συρματοπλέγματοςσύρματος που θα πιστοποιείται με υπογραφή σχετικού πρακτικού.
Για τα τυποποιημένα είδη περίφραξης (υψηλή ή μέσου ύψους) έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά συρματοπλέγματος - σύρματος και διαστάσεις (εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από την
Μελέτη):
α.

Περίφραξη υψηλή, Τύπος Υ/2,25
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm, με σύρμα Φ 3 mm,
βάρους 2,36 kg/m2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση
από ένα γαλβανισμένο σύρμα Νο 19 διαμέτρου 3,6 mm.
 Σύρμα Νο 13 (Φ 2 mm), γαλβανισμένο, διπλό αγκαθωτό τοποθετούμενο στην ανώτατη πλευρά
της περίφραξης.
 Σύρμα Νο 19 (Φ 3,6 mm) γαλβανισμένο, που τοποθετείται στο μέσο του ύψους και διαγωνίως
χιαστί.
 Σύρμα Νο 17 (Φ 3,0 mm) γαλβανισμένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του
συρματοπλέγματος.
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Περίφραξη μέσου ύψους, Τύπος Υ/1,45
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm, με σύρμα Φ 3 mm,
βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει
ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα Νο 19 (σύρμα Φ 3,6 mm).
 Σύρμα Νο 13 (Φ 2 mm), γαλβανισμένο διπλό αγκαθωτό τοποθετούμενο στην ανώτατη πλευρά
της περίφραξης.
 Σύρμα Νο 19 (Φ 3,6 mm)
συρματοπλέγματος.

γ.

για

την

πρόσδεση

και

ενίσχυση

της

στερέωσης

του

Περίφραξη μέσου ύψους, Τύπος Υ/1,60
 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ορθογωνικές οπές (τύπου URSUS της BEKAERT) ή
ανάλογο, ύψους 1,60 m τύπου MEDIUM 160/23/5M με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 23 οριζόντια σύρματα (τα δυο ακραία Φ 2,50 mm και τα υπόλοιπα 21 εσωτερικά
Φ 2,00 mm) από ατσαλόσυρμα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45 - 0,50%) και
εφελκυστικής αντοχής 1200-1400 N/mm2 (16 διαστήματα 0,05 m στο κάτω τμήμα, στη
συνέχεια 3 διαστήματα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήματα 0,15 m και τέλος, στο ανώτερο
τμήμα, ένα διάστημα 0,20 m).
 Κατακόρυφα σύρματα ανά 0,15 m, Φ 1,9 mm από χάλυβα με περιεκτικότητα σε άνθρακα
d 0,10% και με αντοχή σε εφελκυσμό 400/500 N/mm2.
 Ελάχιστο βάρος γαλβανίσματος (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461): 210 gr/m2.
 Σύρμα Νο 17 (Φ 3,0 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του συρματοπλέγματος.

4.2.2

Πάσσαλοι - αντηρίδες - σκυρόδεμα πάκτωσης

Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή δονητικό) ελάχιστης
κατηγορίας C30/37, «στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 206-1.
Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραμίδας διατομής κυκλικής ή σχήματος
κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου. Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των
πασσάλων και τουλάχιστον 6 Ø10 (S400 KTX) σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής
και 4 Ø8 (S400 KTX) σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατομής. Ως οπλισμός διατομής θα
χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής
διατομής) Ø4 (S400 KTX) ανά 35 cm σε όλο το μήκος των πασσάλων.
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Πίνακας 1 – Διαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξης
Τύποι περίφραξης
Χαρακτηριστικά πασσάλων – αντηρίδων

Υψηλή

Μέσου ύψους

Υ/2,25

Υ/1,45

Υ/1,60

300

1,90

210

στη βάση [cm]

13

12

12

στην κορυφή [cm]

10

9

9

12

9

9

στη βάση [cm]

13

12

12

στην κορυφή [cm]

12

9

9

Ελεύθερο ύψος πασσάλου για έλεγχος αντοχής με
εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου F [cm]

230

150

150

Ελάχιστη ροπή αστοχίας Μ [kNm]

3,75

2,40

2,40

Ύψος [cm]
Διάμετρος κυκλικής διατομής ή περιγεγραμμένου
κύκλου οκταγωνικής διατομής:

Πλευρά ορθογωνικής διατομής [cm]
Πλευρά πρισματικής ορθογωνικής διατομής:

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σε ποσοστό 0,5% του πλήθους που θα
χρησιμοποιηθεί στο έργο, και κατ΄ ελάχιστο σε 2 τεμάχια. Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται
τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο.
Ο έλεγχος της ροπής αστοχίας M θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε
απόσταση 2,20 m από τη στέψη της πάκτωσης (0,10 m από την κορυφή) για την υψηλή περίφραξη και σε
απόσταση 1,40 m για την μέσου ύψους. Όταν ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για
F < 1,70 kN απορρίπτεται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει.
Οι αντηρίδες θα έχουν μήκος 3,00 m και θα είναι προκατασκευασμένες (όπως οι πάσσαλοι).
Το σκυρόδεμα πάκτωσης του πασσάλου στο έδαφος θα είναι κατηγορίας C8/10.
4.2.3

Μικροϋλικά σύνδεσης

Τα διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης των αντηρίδων με τους πασσάλους (κοχλίες, περικόχλια κλπ.), θα έχουν
υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης (γαλβάνισμα) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1461. Ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό περί της ποιότητας του γαλβανίσματος
αυτών των τεμαχίων.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Η ζώνη γύρω από τη γραμμή περίφραξης θα καθαρίζεται σε πλάτος 1,00 m από δέντρα, θάμνους, κορμούς
δέντρων και άλλα εμπόδια. Εξομάλυνση του εδάφους δεν απαιτείται εκτός από περιοχές με έντονες
εναλλαγές της κλίσης του εδάφους σε μικρές αποστάσεις, που καθιστούν δυσχερή την ευθυγράμμιση και
προσαρμογή των πασσάλων στο ανάγλυφο του εδάφους.
Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της ζώνης περίφραξης θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση με την
ελάχιστη δυνατή ενόχληση και βλάβη της γύρω περιοχής.
Σε γέφυρες, κάτω διαβάσεις και οχετούς, η περίφραξη θα τερματίζεται στους πτερυγότοιχους ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των ζώων και των πλημμυρικών απορροών.
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Για τις τυποποιημένες περιφράξεις έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στον παρακάτω Πίνακα 2.
Πίνακας 2 - Διαστάσεις θεμελίωσης – Αποστάσεις πασσάλων – Εγκατάσταση συρματοπλέγματος
Τύπος περίφραξης
Α/
Α

1.

Υψηλή

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Διαστάσεις
διανοιγόμενων
πασσάλων [mm]

οπών

Μέσου ύψους

Υ/2,25 m

Υ/1,45 m

Υ/1,60 m

Διάμετρος

250

200

200

Βάθος

550

300

350

Διάμετρος

600

400

400

Βάθος

150

100

100

θεμελίωσης

x Κατώτερο τμήμα οπής:

x Ανώτερο τμήμα οπής

2.

Μέγιστη απόσταση πασσάλων [m]

3,0

2,5

2,5

3.

Μέγιστη απόσταση πασσάλων με αντηρίδες [m]

60

60

60

4.

Επιπλέον αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε οριζόντια
ή κατακόρυφη γωνία μεγαλύτερη από

15q

15q

15q

5.

Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρματος Νο 13
στην άνω παρειά της περίφραξης σε 3 σειρές
[διέρχεται
από
πασσάλους
μέσα
από
προδιαμορφωμένες οπές Φ 10 mm]. Αποστάσεις
μεταξύ σειρών αγκαθωτού σύρματος [mm]

100

80

80

6.

Απαιτούμενες ενισχύσεις συρματοπλέγματος:
x Ενίσχυση χιαστί με 2 σύρματα Νο 19



-

-

x Ενίσχυση στο μέσο με 1 σύρμα Νο 19





-

x Πρόσδεση σε 3 σημεία των πασσάλων με άλλο
σύρμα Νο 17







Η απόσταση τοποθέτησης των πασσάλων θα μετράται παράλληλα με την κλίση του εδάφους. Οι πάσσαλοι
θα τοποθετούνται κατακόρυφα.
Όταν στην θέση πάκτωσης του πασσάλου συναντάται βράχος, θα διανοίγεται οπή ελάχιστου βάθους: 35 cm
για ενδιάμεσο πάσσαλο, 50 cm για τερματικό, γωνιακό ή πάσσαλο θύρας. Η διάμετρος της οπής θα είναι
τουλάχιστον 3 cm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πασσάλου. Η πάκτωση του πασσάλου στην περίπτωση
αυτή θα γίνεται με ρευστό κονίαμα.

9

33047

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Όταν βρεθεί συμπαγής βράχος κάτω από στρώμα εδάφους ή μη συνεκτικό επιφανειακό υλικό, η διάτρηση
για την θεμελίωση θα προχωράει και εντός του βράχου μέχρι να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο βάθος
θεμελίωσης.
Όταν το πάχος του υπερκειμένου του βράχου εδαφικού στρώματος είναι μεγαλύτερο από 30 cm, θα
διαμορφώνεται πλάκα αγκύρωσης από σκυρόδεμα από τη στάθμη του συμπαγούς βράχου έως τη στάθμη
του φυσικού εδάφους. Όταν το πάχος του υπερκείμενου στρώματος είναι ίσο με 30 cm ή μικρότερο, τότε δεν
απαιτείται πλάκα αγκύρωσης και ο πάσσαλος θα πακτώνεται στο συμπαγή βράχο.
Στους τερματικούς πασσάλους τοποθετούνται αντηρίδες.
Όταν η νέα περίφραξη συνδέεται με υφιστάμενη, θα πρέπει στο σημείο της ένωσης να τοποθετείται
τερματικός πάσσαλος.
Το συρματόπλεγμα θα τοποθετείται στην πλευρά του πασσάλου που βρίσκεται προς την οδό.
Στα καμπύλα τμήματα το συρματόπλεγμα θα τοποθετείται στην πλευρά του πασσάλου που βρίσκεται στο
εξωτερικό της καμπύλης.
Πριν από τη σύνδεση του πλέγματος στον πάσσαλο, θα τανύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
με κατάλληλο εργαλείο (π.χ. ναυτικό κλειδί). Η εφαρμοζόμενη δύναμη τάνυσης θα πρέπει να έχει
ομοιόμορφη κατανομή επί των διαμηκών συρμάτων, έτσι ώστε να μην παραμορφώνεται το σχήμα των
βρόχων του πλέγματος. Η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος για την τάνυση του πλέγματος δεν επιτρέπεται.
Μάτισμα του πλέγματος μεταξύ διαδοχικών πασσάλων επιτρέπεται μόνον όταν η ελάχιστη απόσταση από το
επόμενο μάτισμα είναι 15 m. Το μάτισμα του πλέγματος θα γίνεται με περιτύλιξη των άκρων των
συνδεομένων ρολών κατά τουλάχιστον έξι πλήρεις περιστροφές. Κοντά σε τερματικό πάσσαλο ή όπου
προβλέπεται θύρα δεν επιτρέπεται μάτισμα.
Τα διαμήκη σύρματα ενίσχυσης του πλέγματος θα τυλίγονται γύρω από τον πάσσαλο και ύστερα γύρω από
τον εαυτό τους με τουλάχιστον τέσσερις περιστροφές.
Σε ενδιάμεσους πασσάλους το πλέγμα θα δένεται στο άνω και κάτω μέρος του και σε ενδιάμεσα σημεία σε
αποστάσεις που δε θα υπερβαίνουν τα 30 cm. Η πρόσδεση του πλέγματος θα γίνεται με σύρμα ή με
μεταλλικούς σφικτήρες. Τα σύρματα τάνυσης θα ματίζονται στο πλέγμα και στις δύο πλευρές του πασσάλου
(δύο περιστροφές στο πίσω τμήμα του πασσάλου και μία στο εμπρόσθιο τμήμα).
Στα τμήματα που λόγω της τάνυσης ασκούνται δυνάμεις έλξης του πασσάλου από το έδαφος (π.χ. σε
ταπεινώσεις της κατά μήκος κλίσης), θα τοποθετείται πρότονος, ο οποίος θα συνδέεται με κάθε βρόχο του
συρματοπλέγματος καθώς και με τα ακραία διαμήκη σύρματα, έτσι ώστε να διατηρείται σε όλο το ύψος του
πλέγματος το κανονικό του σχήμα. Ο πρότονος θα αγκυρώνεται στο έδαφος με αγκύριο, σε βάθος
τουλάχιστον 60 cm. Εάν ο πρότονος αγκυρωθεί σε συμπαγή βράχο, τότε θα πρέπει να διανοιχθεί στο βράχο
οπή διαμέτρου 5 cm και βάθους τουλάχιστον 25 cm.
Οι προβλεπόμενες από την μελέτη θύρες θα κατασκευάζονται με τον αυτό τύπο πλέγματος της περίφραξης.
Το άνοιγμα της θύρας θα καλύπτεται με ένα επαρκώς τανυσμένο και ευθυγραμμισμένο πλέγμα σε πλαίσιο,
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η θύρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει με το χέρι.
Σε θέσεις διασταύρωσης της γραμμής της περίφραξης με ηλεκτρικό δίκτυο, θα κατασκευάζεται γείωση
ακριβώς κάτω από το σημείο διασταύρωσης, με έμπηξη στο έδαφος γαλβανισμένης ή επιχαλκωμένης
ράβδου ελάχιστης διαμέτρου 13 mm και μήκους 2,5 m. Η ράβδος θα εμπήγνυται κάθετα στο έδαφος σε
βάθος μέχρις ότου το κορυφαίο τμήμα της να βρίσκεται 15 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Όταν η
κατακόρυφη έμπηξη της ράβδου δεν είναι δυνατή, θα χρησιμοποιείται ισοδύναμο οριζόντιο σύστημα
γείωσης.
Κάθε στοιχείο του πλέγματος της περίφραξης θα συνδέεται στη ράβδο γείωσης με αμιγώς χάλκινα σύρματα
διαμέτρου 5 mm ή με ανάλογο αγωγό. Όλες οι συνδέσεις θα πραγματοποιούνται με ανοξείδωτους σφικτήρες.
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Όταν παράλληλα ή σχεδόν παράλληλα στη γραμμή περίφραξης διέρχεται ηλεκτρικό δίκτυο το
συρματόπλεγμα θα γειώνεται σε κάθε άκρη ή θύρα και σε ενδιάμεσα σημεία που απέχουν μεταξύ τους το
πολύ 500 m.
Μετά το πέρας της κατασκευής, η φυσική ή διαμορφωμένη επιφάνεια γύρω από την περιοχή των πασσάλων
θα αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα
απομακρύνονται και θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο από τη μελέτη ή τα λοιπά συμβατικά τεύχη
χώρο.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος συμμόρφωσης της κατασκευασθείσας περίφραξης ως προς τα υλικά και τον
προβλεπόμενο τύπο που καθορίζεται στην μελέτη.
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της περίφραξης, σύμφωνα με την παράγραφο
4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος της πάκτωσης των πασσάλων, της τάνυσης και της στερέωσης του συρματοπλέγματος
επί των πασσάλων.
 Έλεγχος της επιπεδότητας συρματοπλέγματος (να μην παρουσιάζει παραμορφώσεις).
 Έλεγχος της διακοπής της περίφραξης σε θέσεις γεφυρών, κάτω διαβάσεων και οχετών.
 Έλεγχος των θέσεων διασταύρωσης ή παράλληλης όδευσης με την περίφραξη αγωγών
ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η κατασκευή γείωσης).
 Οριζοντιογραφικός έλεγχος της περίφραξης και των θέσεων των θυρών, ως προς τα
προβλεπόμενα στην μελέτη.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Προκειμένου περί τυποποιημένων περιφράξεων η επιμέτρηση θα γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους
κατασκευασμένης περίφραξης ανάλογα με τον τύπο της. Για μη τυποποιημένες περιφράξεις η εργασία
επιμετράται σε m2 περίφραξης (επιφάνεια συρματοπλέγματος).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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 Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου όλων των υλικών που
απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης.
 Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης και της
τυχόν απαιτούμενης γείωσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην παρούσα Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.
 Οι εργασίες της εκσκαφής και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεμελίωση καθώς
και η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής.
 Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήμανση της θέσης της περίφραξης (όρια απαλλοτρίωσης
κλπ.).
Λοιποί τύποι περίφραξης, όπως συνδυασμός τοιχίσκου με περίφραξη ή μεταλλικού στηθαίου με περίφραξη,
επιμετρώνται είτε ως πλήρης αποπερατωμένη εργασία ανά τρέχον μέτρο ή αναλυτικά (τοιχίο, στηθαίο,
επιφάνεια συρματοπλέγματος κ.ο.κ.), σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υποδομή οδοφωτισμού
Infrastructure for road lighting

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0701-00 «Υποδομή οδοφωτισμού» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποδομή οδοφωτισμού

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού η οποία περιλαμβάνει:
 Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων
διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την
αποκατάσταση της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την
απομάκρυνση των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.
 Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών
φωτισμού.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
 Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ HD 21-1 S4

Cables of rated voltages up to and including 450/750V and having thermoplastic
insulation - Part 1: General requirements -- Καλώδια ονοµαστικής τάσης µέχρι και
450/750V που έχουν θερµοπλαστική µόνωση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ 563.4

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 4: Sheathed cables for fixed wiring -- Καλώδια µε µόνωση από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονοµαστικής τάσης µέχρι και 450/750 V - Μέρος 4:
Καλώδια µε µανδύα για σταθερή καλωδίωση

ΕΛΟΤ 843

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage 600/1000
V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

5
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 60228

Conductors of insulated cables -- Αγωγοί μονωμένων καλωδίων

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών
και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.
 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.
 Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες.
 Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφικτήρες)
γείωσης.
 Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.
 Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης).
 Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 21-1 S4).
 Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S).
 Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
 Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά.
 Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις:
1.

Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15.

2.

Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25.

3.

Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).

4.

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.

6
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5.

Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar.

6.

Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 60228.

7.

Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm2, σύμφωνα με το Πρότυπο
IEC EN 60228.

8.

Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar.

9.

Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar.

10. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Φ101,6 (4’’).
11. Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
12. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 500 x 500 x5 mm.
13. Τα αγκύρια με κοχλίωση θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S400s ΚΤΧ (βλέπε Βιβλιογραφία της
παρούσας), γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
14. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE, βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας) με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ 563.4 αποτελούμενα από:


Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2



Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2



Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm2

15. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση από
θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ 843 με διατομές:


2 x 10 mm2



3 x 10 mm2



4 x 10 mm2

16. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2.
17. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα συμμορφώνονται με την Απόφαση
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
18. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 1461.
19. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα και τα
σχέδια της μελέτης.
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Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των καλωδίων σε όσα τμήματα
προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η έγγραφη αποδοχή της από τον
επιβλέποντα εφόσον το νέο μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα
σχέδια.

5.2

Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους τουλάχιστον 70 cm)
στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από
την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η
τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με
κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο
βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να
έχει πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία
που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να παραμορφώνεται.
Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο
από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης
άχρηστων υλικών.

5.3

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα στερεώνονται κατάλληλα
ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών
επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα.
Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως απαραίτητου
μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα της
σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των
καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του
σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με ελάχιστη
ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των.
Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους θα συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους.
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που τραυματίζουν τα καλώδια.
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα γίνεται με σωλήνες που
θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια.
Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των
καλωδίων.

5.4

Έλξη καλωδίων

Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης
καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός
του σωλήνα.
Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιείται
δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που
ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων.
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Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων.
Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό
διατομής 6 mm2 με σφικτήρες. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και
συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm2 ή μεγαλύτερης εάν έτσι ορίζεται στη μελέτη.

5.6

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων

Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια και θα τοποθετούνται εντός της τάφρου των
καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25,
θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και θα φέρουν στον πυθμένα τους σωλήνα PVC Ø50.
Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο
λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική
της κατάσταση.

5.7
5.7.1

Στήριξη ιστών οδοφωτισμού
Με βάσεις στήριξης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα)

Οι βάσεις στήριξης (θεμελίωση) των ιστών οδοφωτισμού θα είναι είτε προκατασκευασμένες από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 είτε θα κατασκευάζονται με πασσάλους (έγχυτους από σκυρόδεμα ή
εμπηγνυόμενους σιδηροπασσάλους χάλυβα κατηγορίας S500s, με κατάλληλη προστασία έναντι
διάβρωσης). Η θεμελίωση με εφαρμογή πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H > 14 m).
Επί της προκατασκευασμένης βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο
αγκύρωσης του ιστού σύμφωνα με τη μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να παραμένει ακλόνητο
κατά τη σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγμα οπλισμού της βάσης.
Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων, θα
ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και
αναλόγως με τον εκτιμώμενο κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης του σκάμματος ή/και
προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων.
Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση
τους μέσα στα σκάμματα θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται
το σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία πρέπει να παραμένουν κατακόρυφα με
ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη
τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τα σχέδια.
Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι προεξέχοντες κοχλίες του
στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται με πλαστικά καλύμματα (κατ’ ελάχιστο τεμάχιο πλαστικού
σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται μέσα
στη βάση του φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους.
Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται με άμμο λατομείου και θα αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή
επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.
Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη.
5.7.2

Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα)

Ο πυθμένας της τάφρου θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός θα εγκαθίσταται σε
κατακόρυφη θέση και ο κενός χώρος της τάφρου θα επανεπιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (βλέπε
παράγραφο 5.2), έως 0,20 m από την επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την επιφάνεια του
εδάφους θα γίνεται με σκυρόδεμα.
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Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά ή από
ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου,
περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για κάθε
τύπο που ορίζεται στην μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ θα φέρει
κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη.
Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.
Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του μετρητή της
ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό
γαλβάνισμα ή και εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το
πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας ΙP55.
Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό
πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια
θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Τα κιβώτια
θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του
καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης
τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.
 Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της
διαμέτρου του σωλήνα.
 Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.
 Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των
ιστών οδοφωτισμού.
 Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη μελέτη.
 Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, στήριξης της
βάσης των ιστών οδοφωτισμού.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον:
α.

έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ

β.

έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο

γ.
έλεγχος της
βραχυκυκλώματος

εγκατάστασης

γείωσης

με

δημιουργία

συνθηκών

ελεγχόμενου

 Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το πέρας των εργασιών
κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και απομάκρυνσης των περισσευμάτων των
προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις.
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Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/ αντικείμενα:
α.

Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση.

β.

Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγό.

γ.

Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατομή).

δ.

Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης.

ε.

Τις πλάκες γείωσης.

στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με το κάλυμμα τους, πλήρως τοποθετημένα.
ζ.

Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με
βάση την τυπική διατομή της Μελέτης.

η.

Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού.

θ.

Την κατασκευή πίλλαρ. Διακρίνονται με βάση τον αριθμό αναχωρήσεων.

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρωεργασάς. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαμμάτων, της φυσικής ή
τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος
οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κλπ., καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των
προϊόντων εκσκαφής.



Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των λοιπών
στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το
σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.).



Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, γειώσεων
και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η ενσωμάτωση τους στο έργο.



Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα.



Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
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Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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

12
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Βιβλιογραφία



Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86



VDE Association for Electrical, Electronic & Information Technologies -- Σύνδεσμος Ηλεκτρικών,
Ηλεκτρονικών και πληροφοριακών τεχνολογιών



ΚΤΧ Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
Road lighting columns and fixtures

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0702-00 «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού και περιλαμβάνει:
 Την προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών
σωμάτων, λαμπτήρων, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων,
απαιτούμενων για το φωτισμό οδών, σταθμών διοδίων και σταθμών εξυπηρέτησης.
 Όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού.
Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής και αντιμετωπίζονται σαν μεταλλικές κατασκευές
διαστασιολογημένες κατά EC3, με αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τις οικίες Προδιαγραφές
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00

Infrastructure for road lighting -- Υποδομή οδοφωτισμού

ΕΛΟΤ EN 40-1

Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος
1: Ορισμοί και όροι

ΕΛΟΤ EN 40-2

Lighting Columns - Part 2: General requirements and dimensions -- Ιστοί
φωτισμού - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 40-3-1

Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for
characteristic loads -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και
επαλήθευση - Προδιαγραφή για χαρακτηριστικά φορτία

ΕΛΟΤ EN 40-3-2

Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing -Στύλοι φωτισμού - Μέρος 3-2: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση με
δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 40-3-3

Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by
calculation -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 3-3: Σχεδιασμός και επαλήθευση Επαλήθευση βάσει υπολογισμών

ΕΛΟΤ EN 40-5

Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns -- Στύλοι
φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού
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ΕΛΟΤ EN 40-6

Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns -Στύλοι φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο

ΕΛΟΤ EN 40-7

Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer
composite lighting columns -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για
ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές

ΕΛΟΤ EN 40-9

Lighting columns - Part 9: Special requirements for reinforced and
prestressed concrete lighting columns -- Στύλοι φωτισμού - Μέρος 9: Eιδικές
απαιτήσεις για στύλους φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο
σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions – Προϊόντα θερμής εξέλασης για χάλυβες κατασκευών – Μέρος 1
: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10149-1

Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming Part 1: General delivery conditions. -- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από
χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση - Μέρος 1: Γενικοί όροι
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10149-2

Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels. -- Πλατεά
προϊόντα θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή
διαμόρφωση - Μέρος 2: Όροι παράδοσης για θερμομηχανικά ελατούς
χάλυβες

ΕΛΟΤ EN ISO 15612

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Qualification by adoption of a standard welding procedure -- Προδιαγραφή
και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών Αξιολόγηση καταλληλότητας με βάση πρότυπη διαδικασία συγκόλλησης

ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification - Part 1: Arc welding-- Προδιαγραφή και
έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή
διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου

ΕΛΟΤ EN ISO 15613

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials Qualification based on pre-production welding test -- Προδιαγραφή και
έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε δοκιμή συγκόλλησης κατά την
διαδικασία πριν την παραγωγή

ΕΛΟΤ EN 287-1

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels – Δοκιμασία
καταλληλότητας συγκολλητών - Μέρος 1: Χάλυβες

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως
διαμορφωμένων σιδηρών και χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και
μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 60598.02.03

Luminaires – Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and
street lighting -- Φωτιστικά σώµατα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις Φωτιστικά σώµατα για οδικό φωτισµό

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 9000

Quality management systems – Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο
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ΕΛΟΤ ΕΝ 60384.01

Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 1 : Generic
specification -- Σταθεροί πυκνωτές για χρήση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό –
Μέρος 1 : Γένια προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 485-2

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical
properties -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Φύλλα, ταινίες και επίπεδες
πλάκες - Μέρος 2: Μηχανικές ιδιότητες

ISO 209-1

Wrought aluminium and aluminium alloys -- Chemical composition and forms
of products -- Part 1: Chemical composition -- Σφυρήλατο αλουμίνιο και
κράματα αλουμινίου. Χημική σύνθεση και μορφές προϊόντων. Μέρος 1:
Χημική σύνθεση

ΕΛΟΤ EN 15088

Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works
- Technical conditions for inspection and delivery -- Αλουµίνιο και κράµατα
αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου
και παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 12020-2

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN
AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form -Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆ιελασµένο προφίλ ακριβείας από
κράµατα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και
µορφή

ΕΛΟΤ EN 60900

Live working. Hand tools for use up to 1000 V/AC. and 1500 V/DC -Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets -- Κράνη
προστασίας

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη προστασίας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Measurements of self-health protection - vocabulary -- Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικοί και υψηλοί)
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 Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων
 Φωτιστικά σώματα τοποθετούμενα επί βραχιόνων ιστών
 Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαμβανομένου του συστήματος ανάρτησης, κίνησης
και μανδάλωσης
 Προβολείς εξωτερικού φωτισμού υψηλών ιστών
 Λαμπτήρες φωτιστικών σωμάτων, όπως λαμπτήρες εκκενώσεως ατμών νατρίου ή υψηλής ή χαμηλής
πιέσεως
 Μετασχηματιστές
 Διανομείς ισχύος και εξοπλισμός ελέγχου
 Σταθεροποιητές τάσης
 Πυκνωτές αντιστάθμισης
 Ακροκιβώτια ιστών
 Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών
 Συνδετήρες καλωδίων
 Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες
 Μικροϋλικά συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού
 Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

4.2

Αποδεκτά υλικά

4.2.1

Γενικά

Οι ιστοί οδοφωτισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN: 40-1, 40-2, 40-3-1, 40-3-2,
40-3-3, 40-5, 40-6, 40-7, 40-9, 10025-1, 10149-1, 10149-2, ISO 15612, ISO 15609-1, ISO 15613, ISO
15609-1, 287-1, ISO 1461 και 60598.02.03.
Η πιστοποίηση της ποιότητας οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού, που είναι βιομηχανικό προϊόν,
γίνεται με υποβολή στην Υπηρεσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής. Θα
πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να φέρουν σήμανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συμμόρφωσης του
προϊόντος με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών της
παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τους ακόλουθους κανονισμούς (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας):
α.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9.9.1986) κατά το τμήμα της που
διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την Απόφαση.

β.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88) κατά το τμήμα της που
διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την Απόφαση.

γ.

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94).
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δ.

Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE), σχετικές με θέματα
ηλεκτροφωτισμού οδών.

ε.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60384.01.

στ. Η Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές
Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισμού».
ζ.

Η Εγκύκλιος 1/2005 με α. πρ. Δ13/β/ο/4318/8-3-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

4.2.2
4.2.2.1

Ιστοί οδοφωτισμού
Γενικά

Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται ανάλογα με το ύψος τους σε συμβατικούς ιστούς (ύψους μικρότερου
από 20 m), ή υψηλούς ιστούς (ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από 20 m). Οι συμβατικοί ιστοί φέρουν
βραχίονες με φωτιστικά σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους κινητή κεφαλή (στεφάνη) επί της
οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα αφής των προβολέων.
Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάστασή του και την πλήρη
συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου
σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40.6 και 40.7 για ιστούς ύψους μέχρι 20 m. Για ιστούς μεγαλυτέρου
ύψους τα φορτία θα λαμβάνονται σύμφωνα με ΕC3, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
4.2.2.2

Ιστοί αλουμινίου

Οι ιστοί αλουμινίου θα παράγονται με περιδίνηση, χωρίς καμία ραφή, σε σχήμα κοίλου κώνου σταθερά
μεταβαλλόμενης διατομής (εκτός από το κατώτερο τμήμα που μπορεί να είναι σταθερής διατομής). Σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, το κράμα αλουμινίου θα ακολουθεί τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 485-2,
ISO 209-1 και ΕΛΟΤ EN 15088 ή θα είναι κατηγορίας 6063-Τ6 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 12020-2. Τα τοιχώματα των ιστών θα έχουν ελάχιστο πάχος ανάλογα με το ύψος ως εξής:
Ύψος h [m]

H ≤ 10

10 < h< 12

12 < h

Πάχος t [mm]

t ≥ 3,96

t ≥ 4,78

t ≥ 5,56

Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καμία συγκόλληση κατά το μήκος τους, ενώ μπορεί να έχουν συγκόλληση
κατά μήκος της περιμέτρου της βάσης τους με την πλάκα βάσης τους, η οποία αγκυρώνεται στο θεμέλιο. Η
πλάκα βάσης των ιστών θα είναι ενιαίο τεμάχιο, από αλουμίνιο κατηγορίας 356-Τ6, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12020-2, και θα στερεώνεται με ενσφήνωση και ηλεκτροσυγκόλληση
στον ιστό. Όλες οι ακμές της πλάκας θα έχουν λείο τελείωμα.
Στην περίπτωση ιστού αλουμινίου που έχει παραχθεί με μήτρα διαμόρφωσης, μπορεί η βάση και το σώμα
του ιστού να αποτελούν ολόσωμο τεμάχιο, προερχόμενα από ενιαία μήτρα. Η πλάκα βάσης ιστών
αλουμινίου που έχουν παραχθεί με μέθοδο περιδίνησης ή ψυχρής εξέλασης πρέπει να είναι ενιαία και να
συμμορφώνεται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12020-2, κράματος 356.0-Τ6.
Η επιφάνεια των ιστών θα έχει λειανθεί με αμμοβολή δια περιστροφής και θα φέρει επένδυση για την
προστασία της κατά τη φόρτωση και μεταφορά των ιστών.
Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουμινίου χωρίς ραφή τύπου 6063-Τ6, μήκους και σχήματος
σύμφωνα με την μελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται επάνω στους ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου
προσαρμογής τους και θα στερεώνονται επί του ιστού με διαμπερείς κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια.
Το άκρο των βραχιόνων από αλουμίνιο, θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση (χυτή, επεξεργασμένη ή
συγκολλημένο τεμάχιο αλουμινίου από εξέλαση), για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του ιστού.
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Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το Πρότυπο AWS D1.2/D1.2M.
4.2.2.3

Ιστοί χαλύβδινοι

Αυτοί θα έχουν σχήμα κοίλο κωνικό, διατομής κύκλου ή οκταγώνου και θα είναι από χάλυβα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1. Μετά από τη βιομηχανική κατασκευή τους, ανάλογα με την κατηγορία του
υλικού χάλυβα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις:
για υλικό με όριο διαρροής [MPa]

≥ 275

≥ 379,3

ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων t [mm]

t ≥ 3,4

t≥3

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε ως ενιαία τεμάχια χωρίς ραφή στην περίπτωση κυκλικής διατομής ή στην
περίπτωση οκταγωνικής διατομής μπορεί να είναι με μια ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά μήκος μιας
γενέτειρας του κώνου. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει με αυτόματο μηχάνημα, να είναι
διαμήκης, ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του υλικού στη βάση του ιστού και
με αποκλίσεις από τη γεωμετρία της διατομής του ιστού όχι μεγαλύτερες από 2 mm. Το πάχος του σώματος
του ιστού πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.
Ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 15 μέτρων, είναι δυνατόν να διαμορφώνονται με δύο τεμάχια τα οποία θα
συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους
τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο βάσης του υπερκειμένου και όχι μικρότερο των 60 cm.
Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα βάσης του με δυο περιμετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η πλάκα βάσης θα
είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλο με όρια διαρροής υλικού τουλάχιστον 248 MPa και με διαστάσεις
που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται
με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ιστού, με πάχος τουλάχιστον ίσο με το
πάχος του σώματος του ιστού. Η εφαρμογή της σύνδεσης με ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτει την κατοχή
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 9000 της βιομηχανίας παραγωγής
των ιστών καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού δοκιμών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 40-1 από
αναγνωρισμένο εργαστήριο. H διαδικασία συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Πρότυπα
ΕΛΟΤ EN 287 και ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1.
Εφόσον από τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εναλλακτική εφαρμογή ενισχυτικών
πτερυγίων στήριξης μεταξύ της πλάκας βάσης και του ιστού, αντί της προαναφερόμενης μεθόδου.
Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων. Το
μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής βάσης και του σκυροδέματος του θεμελίου θα πληρούται με μη
συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα.
Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω
άκρου του ιστού από την κάτω επιφάνεια της πλάκας βάσης ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις:
Ιστός συνολικού ύψους

[m]

6

9

11

12

15

Επιτρεπόμενη απόκλιση

[mm]

20

25

30

40

45

Οι αρμοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm.
Αυτοί θα τοποθετούνται με ειδικό τεμάχιο στην κεφαλή του ιστού με ολίσθηση και συγκράτηση με διαμπερείς
κοχλίες και σχετικά περικόχλια.
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Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το Πρότυπο AWS D1.1/D1.1M.
Κάθε έτοιμο τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος
70 μm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου.
Οποιεσδήποτε εκδορές που θα συμβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα επιδιορθώνονται
επιτόπου με μια βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%).
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την
είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300 mm
και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 402. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την
αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με
έλασμα κατάλληλου πάχους, ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του
συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα
όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος
ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής,
εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων από έλασμα
ιδίου πάχους και σχήματος ίδιου με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την
επιφάνεια του σιδηροϊστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα
εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
Οι ελάχιστες διαστάσεις για την πλάκα βάσης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά από
αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και 40-7 και θα είναι κατ΄ ελάχιστον
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 117Β/31.3.88, όπως καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Η
πλάκα βάσης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των
καλωδίων και τέσσερις σχήματος οβάλ για τη στερέωση της στους κοχλίες αγκύρωσης (σύμφωνα με τα
σχέδια).
Πίνακας 1 – Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας βάσης και αγκυρίων ιστών
Πλάκα βάσης ιστών

Ύψος ιστού

4.2.2.4

Αγκύρια
διαμέτρου

[m]

Διαστάσεις [mm]

Πάχος [mm]

10

400 x 400

20

M24

12

400 x 400

20

M24

15

500 x 500

20

M27

Ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα

Οι ιστοί οδοφωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατατάσσονται στους συμβατικούς ιστούς με ονομαστικό
ύψος μικρότερο των 20 m και φέρουν βραχίονες με φωτιστικά σώματα.
Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάστασή του και την πλήρη
συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40.9.
Οι ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα θα παράγονται με περιδίνηση, σε σχήμα κοίλου κώνου σταθερά
μεταβαλλόμενης διατομής.
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα επαρκών διαστάσεων για
την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Απέναντι από τη θυρίδα, στο μέσο του ιστού,
συμμετρικά και σ’ όλο το μήκος της θυρίδας θα επικολληθεί καλά πάνω στον οπλισμό του ιστού
γαλβανισμένη σιδηρόλαμα 25 x 4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας
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της θυρίδας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Πίνακα της
παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη
βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας θα
κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι δακτύλιοι Φ8 mm, που
ενώνουν περιμετρικά τον οπλισμό, στο άνω και κάτω άκρο της θυρίδας), ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε
άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους
υπολογισμούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα
όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’
ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με
κάλυμμα κατάλληλων διαστάσεων - συνήθως από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο το ακροκιβώτιοτο οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα
γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει
στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
4.2.2.5

Απαιτήσεις

 στο σκυρόδεμα το περιεχόμενο τσιμέντο δεν θα είναι λιγότερο από 350 kg/m3. Περισσότερες
λεπτομέρειες για το μίγμα δίνονται στην παράγραφο 2.1.6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 ο χάλυβας οπλισμού θα είναι του τύπου S500. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον χάλυβα δίνονται στην
παράγραφο 2.1.7 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του οπλισμού θα είναι σύμφωνες με τις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
 η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος θα υπερβαίνει την τιμή των 32 Ν/mm2.
 οι ειδικές απαιτήσεις του οπλισμού θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 3.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 40-9.
4.2.2.6

Ανοχές

1. Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του
άνω άκρου από το κάτω άκρο του ιστού ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2:
Πίνακας 2 – Ευθύτητα ιστών (ονομαστικό ύψος ιστού - επιτρεπόμενη απόκλιση)
Ιστός ονομαστικού ύψους [m]

5

6

8

10

12

15

18

Επιτρεπόμενη απόκλιση [mm]

17

20

27

34

40

50

58

2. Η ανοχή του συνολικού μήκους των ιστών χωρίς βραχίονες θα είναι r 0,5%, ενώ των ιστών με
βραχίονες r 1%.
3. Οι ανοχές των διαμέτρων θα είναι μέχρι r 1 % σε σχέση με την ονομαστική διάμετρο. Αντιδιαμετρικά
επιτρέπεται απόκλιση μέχρι r 5%, με ελάχιστη τιμή 10 mm.
4. Οι αποστάσεις προβολής στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες θα είναι 0,75 m ή 1,25 m ή 2 m ή
3 m και η ανοχή τους r 2%.
5.

12

Όλες οι ανοχές θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 8 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.

33075

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009

Διαστάσεις ιστών

Οι διαστάσεις των ιστών φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 – Διαστάσεις ιστών
Ονομαστικό ύψος ιστού[m]

5

6

8

10

12

15

18

Ελάχιστο* βάθος πάκτωσης[m]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,5

1,5

Ολικό ύψος ιστού[m]

5,6

6,8

9

11,2

13,5

16,5

19,5

*
Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό με το υπέδαφος. Οι τιμές που δίνονται αναφέρονται σε συνηθισμένη
ποιότητα υπεδάφους.
4.2.2.8

Βάσεις Ιστών

Η θεμελίωση των μεταλλικών ιστών θα γίνεται με προκατασκευασμένες βάσεις που έχουν ενσωματωμένο
φρεάτιο για το τράβηγμα των καλωδίων, ενώ των τσιμεντοϊστών θα γίνεται με πάκτωση σύμφωνα με την
οικεία Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.
Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΙSO 9000. Επιτρέπεται
επίσης η χρήση κυλινδρικών βάσεων κατόπιν εγκρίσεως ειδικής δομοστατικής μελέτης για τις βάσεις αυτές.
Οι ιστοί για το φωτισμό των γεφυρών και των άνω διαβάσεων θα τοποθετούνται έξω από τα στηθαία
ασφαλείας.
4.2.2.9

Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας):
 Μονοί βραχίονες.
 Διπλοί βραχίονες.
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτημάτων του ιστού,
θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονομαστική
διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm.
 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο σχηματίζοντας
γωνία από 0º έως 15º.
 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια που
εμποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να
εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους 200 mm και
ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός
τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).
 Όταν από τη μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε απόσταση από το
οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους μεγαλύτερου από 2,4 m, αυτοί θα κατασκευάζονται
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από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με τη σχετική στατική μελέτη.
Κάθε βραχίονας θα σχεδιάζεται για να στηρίζει ένα φωτιστικό με χαρακτηριστικά βάρους και επιφάνειας
σύμφωνα με τη μελέτη (και τουλάχιστον βάρους 26 kg και επιφάνειας 0,25 m2).
4.2.2.10 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς από οπλισμένο σκυρόδεμα
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας):
 Μονοί βραχίονες.
 Διπλοί βραχίονες.
Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα στον κορμό του ιστού.
Μετά από συμφωνία με τον αγοραστή υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοσθεί στην κορυφή του ιστού
τεμάχιο σιδηροσωλήνα για την στήριξη του βραχίονα. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος εξ
ολοκλήρου και στερεά ηλεκτροσυγκολλημένος πάνω στον οπλισμό του ιστού, εξωτερικής διαμέτρου
76÷78 mm και μήκους 600 mm (200 mm εντός και 400 mm εκτός).
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτημάτων του ιστού,
θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονομαστική
διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 50 mm.
 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο σχηματίζοντας
γωνία από 0º έως 15º.
 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια που
εμποδίζουν τη διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να
εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου μήκους 200 mm και
ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός
τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).
 Όταν από την μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε απόσταση από το
οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους μεγαλύτερου από 2,4 m, αυτοί θα κατασκευάζονται
από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με την σχετική στατική μελέτη.
Κάθε βραχίονας θα σχεδιάζεται για να στηρίζει ένα φωτιστικό με χαρακτηριστικά βάρους και επιφάνειας
σύμφωνα με τη μελέτη (και τουλάχιστον βάρους 26 kg και επιφάνειας 0,25 m2).
4.2.2.11 Υψηλοί ιστοί οδοφωτισμού (Η≥20 m), στεφάνες
Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια (υλικού κατηγορίας Fe 510B σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 10025-1) διατομής σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή κόλουρου κώνου. Ο μέγιστος αριθμός των
χαλύβδινων τμημάτων, θα είναι:
 για ιστούς ύψους έως και 30 m ............................................................................. τμήματα 4
 για ιστούς ύψους μέχρι 37 m ................................................................................ τμήματα 5
 για ιστούς ύψους μεγαλύτερου από 37 m ............................................................ τμήματα 6
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Τα τμήματα του σώματος του ιστού, θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα στο
άλλο, με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του υπερκείμενου
τμήματος και τουλάχιστον 60 cm. Πριν από την ενσωμάτωση του ιστού στο έργο, θα πρέπει αυτός να έχει
συναρμολογηθεί δοκιμαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και κάθε τμήμα του να έχει επισημανθεί κατάλληλα
για την συναρμολόγηση στην θέση του έργου.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σε κάθε τμήμα του κορμού του ιστού πάνω από δύο διαμήκεις ραφές
ηλεκτροσυγκόλλησης.
Όλες οι ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχουν γίνει με αυτόματο μηχάνημα, να είναι πλήρους
διείσδυσης (εκτός από τις διαμήκεις), ομοιόμορφης πυκνότητας με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του
υλικού στη βάση του ιστού, με μέγιστη απόκλιση 20% του πάχους.
Οι διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχουν διείσδυση τουλάχιστον 85%, εκτός των
τμημάτων που κατά τη σύνδεση επικαλύπτονται από υπερκείμενο τμήμα. Σ΄ αυτό το μήκος και για 150 mm
επιπλέον, η διείσδυση θα είναι πλήρης.
Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση
πλήρους διείσδυσης, με επιπλέον εξωτερική συγκόλληση ταινίας ίσης με το πάχος του χάλυβα του σώματος
του ιστού. Η βάση θα φέρει οπές (για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων), με
κατάλληλη ενίσχυση ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση τάσεων.
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα κατηγορίας Fe 360, ή από
υλικό με χαρακτηριστικά αντοχής όμοια με εκείνα του σώματος του ιστού.
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστημα ανάρτησης της κινητής κεφαλής (στεφάνης) η οποία θα
φέρει τα φωτιστικά σώματα. Η κεφαλή αυτή θα κινείται από την κορυφή του ιστού μέχρι τη βάση του και θα
αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης. Το
σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης
κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισμός
του απαιτούμενου αριθμού φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά
προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Όλοι οι άξονες του συστήματος κινητής κεφαλής, θα είναι ανοξείδωτοι, το δε άγκιστρο
ασφάλισης της κινητής κεφαλής θα είναι χυτό.
Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της κεφαλής αποτελούμενη από
μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.
Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα προσαρμόζεται στο
σύστημα μειωτήρας - τύμπανα και θα τροφοδοτείται από ρευματοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα
στη βάση του ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο
και κάθοδο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα
κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής
και θα πρέπει να προδιαγράφεται η μέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήματος. Η θυρίδα επίσκεψης μέσα
στην οποία θα βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης της κινητής κεφαλής θα ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας.
Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των υψηλών
ιστών, προδιαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον κατασκευαστή του συστήματος του υψηλού ιστού.
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη αντί του συστήματος μειωτήρα και τύμπανου σε κάθε
ιστό είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας η οποία φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με καδένα, η οποία
συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των φωτιστικών σωμάτων.
Τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό της θυρίδας, ώστε να διασφαλίζεται
η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φωτιστικά σώματα κατά την μετακίνηση αυτών. Το βαρούλκο
στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που υπάρχουν στον ιστό.
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης ώστε ο φορέας της κεφαλής να συγκρατείται
χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρματόσχοινα.
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Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για τα συρματόσχοινα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του ιστού που θα είναι
σταθερά στερεωμένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε να μη συστρέφονται, φθείρονται ή
καταπονούνται κατά το ανέβασμα και κατέβασμα της κεφαλής.
Στη βάση των υψηλών ιστών θα υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων (τουλάχιστον Β x Υ = 30 x 70 cm)
εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα καθώς και τα όργανα αφής των
προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά με θύρα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού.
Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις
κατάλληλες διαστάσεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 70 cm. Αυτή η θύρα, σε κάθε περίπτωση, θα
έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί,
δηλαδή με αφαιρούμενη χειρολαβή).
Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται με κατάλληλη λάμα. Η θυρίδα θα
είναι από έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm.
Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με κινητή κεφαλή.
Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τους
στατικούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών σύμφωνα με τον Ευροκώδικα EC3. Στα δεδομένα για τον
υπολογισμό αντοχής των ιστών θα λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός προβολέων
μελλοντικά.
Από τους υπολογισμούς θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και ως προς την
επιτρεπόμενη κάμψη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση του κατασκευαστή του ιστού ότι σύμφωνα με δοκιμές έχουν
επιβεβαιωθεί από αρμόδιο φορέα οι τιμές των εξής παραμέτρων:
 Ιδιοσυχνότητα του ιστού.
 Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό.
 Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού.
 Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού.
 Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισμού.
 Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα.
Επίσης θα υποβάλλονται σχέδια με τις λεπτομέρειες όπως είναι:
 Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις.
 Η κατασκευή της πλάκας βάσης η οποία θα είναι από ενιαίο φύλλο χάλυβα.
 Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας βάσης.
 Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες στεγάνωσης.
 Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα γαλβανισμένα κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 στοιχεία όπως κοχλίες περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί θα συνοδεύονται με
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου που θα βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και του
γαλβανίσματος.
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Φωτιστικά σώματα

Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαμπτήρα και IP43 στο χώρο των οργάνων,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 αποτελούμενα από:
 Κέλυφος.
 Κώδωνα από διαφανές υλικό.
 Λαμπτήρες 150 W ή 250 W ή 400 W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS).
 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα.
 Λυχνιολαβή.
 Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κλπ.)
Ο ελάχιστος χρόνος της «οικονομικής ζωής» των λαμπτήρων Na, θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 15.000
ώρες λειτουργίας.
4.2.4

Προβολείς εξωτερικού φωτισμού

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών οδοφωτισμού, θα
έχουν προστασία IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10ºC μέχρι
+40ºC. Τα υλικά κατασκευής τους θα είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και τις
δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής μέρη:
 Κέλυφος και οπτικό σύστημα.
 Υάλινο κάλυμμα
 Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής
 Ηλεκτρική μονάδα
 Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS) σωληνωτού τύπου 400 ή 1000 W με απόδοση
αντίστοιχα κατ΄ ελάχιστον 55.000 ή 130.000 Lumen, κατάλληλος για λειτουργία υπό τάση 230 V/50 Hz
και ελάχιστο χρόνο οικονομικής ζωής αντίστοιχα 15 000 και 11 000 ώρες.
Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του προβολέα θα είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το γυάλινο κάλυμμα του προβολέα θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 mm, θα είναι τύπου SECURIT και θα έχει
ειδική επεξεργασία για αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του προβολέα
ή τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Το κάλυμμα θα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με ειδικά κλίπς με
ελατήριο, ώστε να αποκλείεται η απόστασή του από το κέλυφος.
Στο εσωτερικό του προβολέα θα υπάρχει λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από πορσελάνη, με κάλυκα
τύπου Ε 40 για τη στήριξη της σωληνωτής λυχνίας.
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη, προσαρμοσμένου πάνω στο
κέλυφός του.
Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και έναυσης.
Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ελέγχου θα ενσωματώνεται σε κουτί κράματος αλουμινίου με βαθμό προστασίας
IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή του ιστού.
Τα ηλεκτρικά όργανα του προβολέα είναι:
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α. Στραγγαλιστικό πηνίο (Balast), κατάλληλο για τον λαμπτήρα που προορίζεται, τάσεως λειτουργίας
230 V, συχνότητας 50 Hz του οποίου οι απώλειες δεν θα υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής ισχύος του
λαμπτήρα.
β. Πυκνωτής διόρθωσης συνημίτονου, που θα εξασφαλίζει την επίτευξη συντελεστή ισχύος (συνφ) με τιμή
μεγαλύτερη ή ίση από 0,85. Ο πυκνωτής θα φέρει αντίσταση εκφόρτισης και θα είναι κατάλληλος για χρήση
σε συνδυασμό με το στραγγαλιστικό πηνίο του προβολέα.
γ. Ηλεκτρονικός εναυστήρας (Starter), αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας, που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη
υψηλή τάση για την έναυση του λαμπτήρα.
4.2.5

Ακροκιβώτια ιστών

Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά σύμφωνα με την παράγραφο 3
της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων,
κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή άκαυστο πλαστικό, το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος του
διαιρούμενο κάλυμμα με τρεις οπές για διέλευση καλωδίων E1VV-R 4 x 10 mm2. Στο επάνω μέρος θα φέρει
δυο οπές για διέλευση καλωδίων E1VV 4 x 2,5 mm2. Κάθε οπή θα διαθέτει μεταλλικό ή πλαστικό (από ΡΡ)
στυπιοθλίπτη με στεγανοποιητικό ελαστικό δακτυλίδι.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή
επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδώσεις θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ αυτών
και του σώματος του ακροκιβωτίου θα υπάρχει κατάλληλη μόνωση. Θα υπάρχουν κυλινδρικές ασφάλειες με
βάσεις από άκαυστο μονωτικό υλικό ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν
ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε σπείρωμα που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι
κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ. για τη σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του
φωτιστικού σώματος.
Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό με τη βοήθεια δυο κοχλίων και θα κλείνει
με πώμα το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων κοχλίων. Το πώμα
θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για
την πλήρη εφαρμογή του πώματος.
4.2.6

Στεγανές διανομές μέσα σε υψηλούς ιστούς

Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς θα γίνει από μια στεγανή
διανομή που εγκαθίστανται μέσα στη βάση του ιστού.
Κάθε στεγανή διανομή θα περιλαμβάνει:
α.

Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο.

β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία θα περιλαμβάνει αυτόματο
μαγνητοθερμικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση θα τροφοδοτεί τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης του,
που είναι τοποθετημένα μέσα σε στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού.
γ. Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που θα καταλήγει σε ρευματοδότηση
για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού.
4.2.7

Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση

Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη στους υψηλούς ιστούς θα πρέπει να τοποθετούνται
διατάξεις αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τη μελέτη.
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Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών

Εφ’ όσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο θα πρέπει να τοποθετούνται επί αυτών φανοί
επισήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως προβλέπεται από τη μελέτη.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι
ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και των
λοιπών σχετικών Προδιαγραφών.
Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισμού καθορίζονται στη μελέτη. Όπου απαιτείται η Υπηρεσία
μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από την μελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να
αποφευχθούν εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης υπογείων δικτύων και να
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή τοποθέτησης των μεταλλικών
στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται η γαλβανισμένη επιφάνειά τους από φθορές. Κατά τη στοίβαξη
αυτών των στοιχείων για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που
δεν προξενεί φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε τα μεταλλικά στοιχεία να μην
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα
χαλύβδινα μέρη θα γίνεται υποχρεωτικά πριν από το γαλβάνισμα.
Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισμένης επιφάνειας θα αποκαθίσταται με διπλή επάλειψη από χρώμα υλικού
«σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης θα γίνεται μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ιστού.
Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται με μια από τις τρεις μεθόδους σύμφωνα με
ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το
συγκεκριμένο στοιχείο.

5.2

Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων

Οι ιστοί εγκαθίστανται στις βάσεις από σκυρόδεμα σε κατακόρυφη θέση. Η βάση τους συνδέεται στους ήδη
εγκατεστημένους κοχλίες των αγκυρίων.
Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-0100.
Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στη όψη πριν την οδό θα τοποθετείται πινακίδα από αλουμίνιο με
τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού ο οποίος θα ορίζεται από την
Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση μητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία του
εργοστασίου παραγωγής.
Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι κεφαλές των υψηλών ιστών και
οι προβλεπόμενοι προβολείς, θα τοποθετούνται στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της βάσης σκυροδέματος και
της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των
αγκυρίων πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό
κάλυμμα.
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Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση πλαστικός σωλήνας
διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων.

5.3

Ακροκιβώτια ιστών

Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
διαμέτρου Ø50.

5.4

Δοκιμές καλής λειτουργίας

Όλες οι δοκιμές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος οδοφωτισμού και τα αποτελέσματα
τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για
την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία που προκύπτει κατά τις δοκιμές θα επιδιορθώνεται και μετά θα
γίνονται νέες δοκιμές. Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει
σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη μελέτη. Οι δοκιμές που
γίνονται είναι:
 Μέτρηση γειώσεων
 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων
 Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων
 Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:
 Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για την εξακρίβωση της
ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής
παραγωγής. Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο τυχαία
δείγματα υλικών και εξαρτημάτων από τη θέση του έργου, το χώρο αποθήκευσης ή από το χώρο
παραγωγής τους, για τον έλεγχο της ποιότητάς τους.
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των διατάξεων
οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης.
β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του δικτύου (βλέπε
παράγραφο 5.4), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκτυο
δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως
αναμμένα τα φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική λειτουργία του
συστήματος.
γ. Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιμών ή με υπαιτιότητα
του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή του έργου.
δ. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος οδοφωτισμού.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

 Χρήση γερανού.
 Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 Χρήση καδοφόρου.
 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων.
 Χρήση συσκευών συγκόλλησης.
 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού).
 Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη μόνωση (κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας).
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60900.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο,
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται με
ασφάλεια τον εξοπλισμό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
σωληνουργικές/ηλεκτρολογικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388.
 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397.
 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345.
 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Η ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/αντικείμενα:
 Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και τον τύπο τους (από χάλυβα ή αλουμίνιο).
 Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται).
 Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί ή διπλοί, από χάλυβα ή
αλουμίνιο) και το μήκος τους.
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 Τους λαμπτήρες που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και τον τύπο τους.
 Τα φωτιστικά σώματα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
 Τους προβολείς εξωτερικού φωτισμού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
 Τα ακροκιβώτια.
 Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται).
Η επιμέτρηση θα γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, κινητών
κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.).



Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών κεφαλών σε ιστούς
ύψους t 20 m ή του συγκροτήματος μειωτήρα – κινητήρα.



Οι εργασίες και διαδικασίες λήψης παροχής ενέργειας από τη ΔΕΗ, οι οποίες δεν επιμετρώνται
χωριστά.



Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού, οι οποίες δεν επιμετρώνται χωριστά.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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


EC3 Ευροκώδικας 3

 CIE Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE, σχετικές με θέματα
ηλεκτροφωτισμού οδών.
 Υπ. Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ: - ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9.9.1986)
-

ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88)

-

Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94)

 - Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004 «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού
Ηλεκτροφωτισμού».
-

Εγκύκλιος 1/2005 με α. πρ. Δ13/β/ο/4318/8-3-2005

 Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159.99 κλπ.
 Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 AWS D1.2/D1.2M Structural Welding Code - Aluminum (includes ANSI/AWS D1.2A-83, Commentary) -Κανονισμός δομικών συγκολλήσεων. Aλουμίνιο. (εγχειρίδιο της American Welding Society)
 AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code - Steel -- Κανονισμός δομικών συγκολλήσεων. Χάλυβες
(εγχειρίδιο της American Welding Society)
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-0704-00 «Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-04-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-05-07-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4
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Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υποδομής
τηλεφωνοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφώνων ανάγκης SOS κατά μήκος οδών.
Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται:
x Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης των
καλωδίων και των φρεατίων.
x Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.
x Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.
x Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.
Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης καλωδίων και τα λοιπά μέρη, τα οποία περιλαμβάνονται στις
εργασίες κατασκευής της επιδομής της τηλεφωνοδότησης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 1461

3

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods – Eπικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων
από σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα – αποδεκτά υλικά

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.

5
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Για την κατασκευή της υποδομής του δικτύου τηλεφωνοδότησης, απαιτούνται τα εξής υλικά :
x Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων.
x Σκυρόδεμα κατασκευής φρεατίων.
x Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.
x Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.
x Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE.
x Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι.
x Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.
x Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη καλωδίων.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Οι απαιτήσεις για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, είναι οι εξής:
x Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15, ΚΤΣ.
x Το σκυρόδεμα φρεατίων θα είναι κατηγορίας C20/25, ΚΤΣ.
x Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500s, ΚΤΧ.
x Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
Προδιαγραφής.
x Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) θα έχουν διάμετρο Ø90 και αντοχή 6 bar. Ειδικά για τη
διέλευση οπτικών ινών οι απαιτήσεις είναι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με διάμετρο Ø40 ή
Ø50 και αντοχή 8 bar έως 10 bar
x Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Ø101,6
(4’’).
x Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου.
x Το σύρμα - οδηγός θα έχει διατομή 2 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 1461.

5

Τρόποι κατασκευής

5.1

Γενικά

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τηλεφωνικά δίκτυα καθώς
και με τις απαιτήσεις του αρμόδιου οργανισμού τηλεφωνίας.
Επιβάλλεται να γίνεται πασσάλωση της χάραξης της τάφρου διέλευσης των καλωδίων στα τμήματα, όπου
προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η αποδοχή της από τον
επιβλέποντα εφ’ όσον το νέο μήκος είναι >5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια.

6
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5.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00:2009

Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 70 cm) στις
θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης και μέχρι βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόμενη
στάθμη των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς, η
τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια, θα συμπληρώνεται με
υλικό κατάλληλο για επίχωμα με κοκκομετρική διαβάθμιση η οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου
25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει
πλάτος μικρότερo από 300 mm.
Η επανεπίχωση της τάφρου θα συμπυκνώνεται με δονητική πλάκα ή δονητικό κόπανο (με εξάρτηση σε
υδραυλική σφύρα) ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπεται να δέχεται η άνω επιφάνεια της τάφρου.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο από
την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης
άχρηστων υλικών.

5.3

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ή γαλβανισμένου χάλυβα θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα
στερεώνονται κατάλληλα με σφήνες, ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και η αποσυναρμολόγηση τους
κατά τη διάρκεια των εργασιών της επανεπίχωσης ή του εγκιβωτισμού τους σε σκυρόδεμα.
Όπου χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες, αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως
απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).
Όταν απαιτείται διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, θα τοποθετείται προσωρινό επιστόμιο
στα άκρα του σωλήνα, προκειμένου η σωληνογραμμή να παραμένει εσωτερικά καθαρή.
Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό της σωλήνωσης με εισχώρηση σφαίρας
διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, εφ’ όσον δεν παραμορφώνονται κατά διάμετρο. Συνιστάται
καμπυλότητα ελάχιστης ακτίνας 12πλάσια της διαμέτρου των.
Οι χαλυβδοσωλήνες θα συνενώνονται μεταξύ τους με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες).
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που θα μπορούσαν να
τραυματίσουν τα καλώδια κατά την διέλευσή τους.
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδοστρώματα ή λοιπές ζώνες με κινητά φορτία, θα γίνεται με
χαλυβδοσωλήνες εγκιβωτισμένους ή μη σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις τυπικής διατομής
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

5.4

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων

Τα φρεάτια θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με
στεγάνωση και στον πυθμένα τους σωλήνα PVC Ø50 για αποστράγγιση. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των
παρειών του σκάμματος και των φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή
τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.
Τα φρεάτια συνιστάται να είναι προκατασκευασμένα.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι
x

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής τηλεφωνοδότησης, σύμφωνα με
την παράγραφο 4.2. της παρούσας Προδιαγραφής.

7
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x Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της διανοιγόμενης
τάφρου.
x Έλεγχος του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.
x Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της
διαμέτρου του σωλήνα.
x Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων.
x Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας του εδάφους μετά το πέρας
των εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού.
x Έλεγχος της απομάκρυνσης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και της απόρριψης αυτών
σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

H εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση.

x

Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων, οι οποίοι κατατάσσονται ως προς το υλικό κατασκευής και την
διάμετρό τους (συνήθως σωλήνες πολυαιθυλενίου ή χαλυβδοσωλήνες).

x

Το γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.

x

Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης μαζί με το κάλυμμα πλήρως τοποθετημένα.

x

Ο εγκιβωτισμός προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων, με άμμο λατομείου ή σκυρόδεμα
(σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της εγκεκριμένης μελέτης).

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Οι ανωτέρω εργασίες μπορούν να επιμετρώνται είτε μεμονωμένες, είτε με συνεπτυγμένα άρθρα, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-0101-00 «Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-01-01-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-06-01-01-00εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009

Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δαπέδων
αεροδρομίων από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα σε περιοχές πεδίων κίνησης αεροσκαφών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

H παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12620 +A1

Aggregates for concrete -- Αδρανή για σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ EN 13877-1

Concrete pavements - Part 1: Materials -- Οδοστρώματα από σκυρόδεμα Μέρος 1: Υλικά

ΕΛΟΤ EN 197-1

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

ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Έλεγχοι μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός της πυκνότητας
του φίλερ και απορρόφησης του νερού

ΕΛΟΤ EN 1367-2

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

ΕΛΟΤ EN 933-8

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

ΕΛΟΤ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος
- Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση.
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ΕΛΟΤ EN 1008

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

EΛOT EN 12350-2

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

EΛOT EN 12350-3

Testing fresh concrete - Part 3 : Vebe test -- Δοκιμές νωπού σκυροδέματος –
Μέρος 3 : Δοκιμή Vebe

ΕΛΟΤ EN 12390-1

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds -- Δοκιμές σκληρυμένου
σκυροδέματος. Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια
και καλούπια.

ΕΛΟΤ EN 12390-7

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete -- Δοκιμές
σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 7: Πυκνότητα σκληρυμένου
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση.

ΕΛΟΤ EN 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Mέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

EΛΟΤ ΕΝ 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής
- Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις, δοκιμές,
σήμανση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Concrete curing - Συντήρηση σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Concrete production and transport -- Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-02-00 Concrete joints of airport runways - Αρμοί Δαπέδων Αεροδρομίων από
Σκυρόδεμα

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Πεδία κίνησης αεροσκαφών: νοείται το σύνολο των κατασκευών επί των οποίων κινούνται
αεροσκάφη προς εκτέλεση πάσης φύσεως χειρισμών, όπως προσγειώσεις, απογειώσεις, τροχοδρομήσεις,
ελιγμοί στάθμευσης κτλ.
8
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πάσης φύσεως «αρμοί» στα δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα αποτελούν αντικείμενο της
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-02-00 και ως εκ τούτου στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται γενική μόνο αναφορά
σε θέματα αρμών, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
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Ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά είναι τα παρακάτω:

4.1 Σκυρόδεμα δαπέδων
4.1.1 Γενικά
Το σκυρόδεμα δαπέδων αεροδρομίων θα πρέπει γενικά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Η κατηγορία του σκυροδέματος προσδιορίζεται στη μελέτη του έργου,
δεν μπορεί όμως να είναι χαμηλότερη της κατηγορίας C 25/30 του πίνακα 2.2 του ΚΤΣ, για λόγους
ανθεκτικότητας.
Γενικές απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα αναφέρονται στο πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 13877-1
Για τα υλικά παρασκευής σκυροδέματος δαπέδων αεροδρομίων ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι :
4.1.2

Τσιμέντο

Το τσιμέντο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1
Ολόκληρη η ποσότητα του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο θα προέρχεται από το ίδιο
εργοστάσιο παραγωγής και θα είναι της ίδιας ποιότητας. Σε περίπτωση που κατά τη φάση εκτέλεσης του
έργου καταστεί αναπόφευκτη η αλλαγή του εργοστασίου παραγωγής, θα διακόπτεται η σκυροδέτηση και θα
συντάσσεται νέα μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος.
Η χρήση τσιμέντου τύπου R (ταχείας ανάπτυξης αντοχής) γενικά δεν επιτρέπεται σε κατασκευή νέων έργων.
Η χρήση του τσιμέντου αυτού μπορεί να επιτραπεί μόνο σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μικρής έκτασης
άμεση επισκευή και τούτο έπειτα από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
4.1.3

Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή υλικά θα είναι θραυστά κατά προτίμηση ασβεστολιθικής σύστασης και θα πρέπει να ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12620+A1 και του ΚΤΣ, με τις ακόλουθες επισημάνσεις – ειδικές
απαιτήσεις :
x Ο μέγιστος κόκκος των χρησιμοποιουμένων αδρανών θα είναι 1” (25 mm) για την σειρά των
αμερικανικών κοσκίνων, η δε καμπύλη της κοκκομετρικής διαβάθμισης αυτών θα βρίσκεται
μέσα στα όρια της υποζώνης Δ του Πίνακα 4.3.2.10β και του Διαγράμματος I του ΚΤΣ.
x Το ποσοστό φθοράς σε τριβή και κρούση του χονδρόκοκκου υλικού κατά τη δοκιμή του
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1097-2, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35%.
x Η απώλεια κατά τον έλεγχο ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (υγεία) κατά ΕΛΟΤ EN 1367-2,
πρέπει να είναι μικρότερη από 12%.
x Το ισοδύναμο άμμου, σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο ελέγχου του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
933-8, δεν πρέπει να έχει τιμή μικρότερη από 75%.
Τα αδρανή πρέπει να προσκομίζονται χωρισμένα σε τρία (3) τουλάχιστον κλάσματα.
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Νερό

Το νερό ανάμιξης, όπως και αυτό της συντήρησης, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1008
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και την συντήρηση σκυροδέματος
δαπέδων αεροδρομίων.
4.1.5 Πρόσθετα σκυροδέματος
Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα (αν αυτά είναι περισσότερα) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934-2. Ειδικότερα χρησιμοποίηση προσθέτων επιτρέπεται, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 του ΚΤΣ.
Εφ’ όσον χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή περισσότερα πρόσθετα, αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά
μεταξύ τους καθώς επίσης και με τον τύπο του χρησιμοποιουμένου τσιμέντου.
Τα εγκεκριμένα πρόσθετα θα προστίθενται στον αναμικτήρα σκυροδέματος κατά την φάση ανάμιξης και
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Μετά την απομάκρυνση του μίγματος από τον αναμικτήρα επιτρέπεται μόνο η προσθήκη
υπερρευστοποιητικού προσθέτου και τούτο εφ’ όσον η μεταφορά του ετοίμου σκυροδέματος γίνεται με
αυτοκίνητο – αναδευτήρα. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθεί νέα ανάμιξη του μίγματος για τουλάχιστον 1
3
min ανά m σκυροδέματος και όχι μικρότερη από 5 min συνολικά.
Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και στην μελέτη
σύνθεσης και θα προστίθενται στην αναλογία που προβλέπεται σ’ αυτήν.

4.2 Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ, με τις ακόλουθες διευκρινίσεις - ειδικές απαιτήσεις :
x Η εργασιμότητα του σκυροδέματος, εκφραζόμενη σε εκατοστά κάθισης, καθορίζεται σε
συσχετισμό με τον τύπο των μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Γενικά, η κάθιση του σκυροδέματος κατά την διάστρωση,
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το Πρότυπο EΛOT EN 12350-2, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40
mm όταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα ολισθαινόντων σιδηροτύπων και τα 60 mm όταν
χρησιμοποιούνται συρμοί πάνω σε σταθερούς σιδηροτύπους.
x Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 320 kg/m3.
x Ο μέγιστος λόγος Νερού/Τσιμέντου (Ν/Τ), μετά την αφαίρεση του νερού απορρόφησης των
αδρανών, θα είναι 0,45.
Η σύνθεση του σκυροδέματος θα καθοριστεί, έτσι ώστε το σκυρόδεμα να συμμορφώνεται με τις πιο πάνω
απαιτήσεις και παράλληλα η αντοχή σε κάμψη σε 60 ημέρες να είναι ίση με την απαιτούμενη από την μελέτη
του οδοστρώματος αντοχή υπολογισμού.
Ειδικότερα, η μελέτη σύνθεσης θα καθορίζει τις απαιτούμενες ποσότητες τσιμέντου, νερού, αδρανών,
χημικών προσθέτων και ενδεχομένως προσμίκτων, έτσι ώστε όταν το σκυρόδεμα ελέγχεται επί τόπου με
κυβικά δοκίμια και ικανοποιούνται τα κριτήρια ελέγχου της παρούσας Προδιαγραφής, να εξασφαλίζεται
παράλληλα ότι η καμπτική αντοχή σε ηλικία 60 ημερών είναι η απαιτούμενη από τη μελέτη του δαπέδου.
Ο έλεγχος δηλαδή της κατασκευής θα γίνεται μόνο με κυβικά δοκίμια σε ηλικία 28 ημερών και η ικανοποίηση
των κριτηρίων συμμόρφωσης θα εξασφαλίζει (μέσω της μελέτης σύνθεσης) ότι το σκυρόδεμα έχει την
απαιτούμενη από τη μελέτη του δαπέδου καμπτική αντοχή σε ηλικία 60 ημερών.
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Για τον σκοπό αυτό θα παρασκευάζονται στο εργαστήριο από το ίδιο ανάμιγμα πρισματικά δοκίμια
διαστάσεων 150x150x525 mm και κυβικά ακμής 150 mm.
Τα κυβικά δοκίμια θα δοκιμάζονται σε θλίψη σε ηλικία 28 ημερών και τα πρισματικά σε κάμψη σε ηλικία 60
ημερών.
Θα παρασκευάζεται ικανός αριθμός αναμιγμάτων ώστε να καθοριστεί μία αξιόπιστη συσχέτιση της αντοχής
σε κάμψη και της αντοχής σε θλίψη, βασισμένη σε 20 τουλάχιστον ζεύγη τιμών (αντοχής σε θλίψη 28
ημερών και σε κάμψη 60 ημερών).
Η αντοχή σε θλίψη (28 ημερών) που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη αντοχή υπολογισμού σε κάμψη (60
ημερών) θα θεωρηθεί ότι είναι η χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη fck (28 ημερών) του σκυροδέματος και με
βάση την αντοχή αυτή θα καθοριστούν οι τελικές αναλογίες των υλικών του μίγματος.
Για τα καλούπια, την παρασκευή, την συντήρηση και τις δοκιμές σε θλίψη και κάμψη των δοκιμίων ισχύουν
τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα κεφάλαια του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12390-1.
Το παραγόμενο για την κατασκευή δαπέδων αεροδρομίων σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται ως εργοταξιακό
μεγάλων έργων. Με απόφαση της Υπηρεσίας που θα εκδίδεται πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, θα
καθορίζεται αν το κριτήριο συμμόρφωσης, σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται ο έλεγχος αντοχής του
σκυροδέματος, θα είναι το Γ (άρθρο 13.6.3 του ΚΤΣ) ή το Δ (άρθρο 13.6.4).
Από την μελέτη σύνθεσης θα πρέπει να προσδιορίζονται αξιόπιστες συσχετίσεις της αντοχής σε θλίψη και σε
κάμψη σε ηλικίες 7, 14 και 28 ημερών για την διευκόλυνση της προεκτίμησης της συμμόρφωσης σε 60
ημέρες καθώς και της αντοχής σε κάμψη σε ενδιάμεσες ηλικίες.
Από την μελέτη σύνθεσης θα δίνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα του νωπού
σκυροδέματος, την πυκνότητα και την απορρόφηση νερού των αδρανών (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 1097-6 τους τύπους και τις αναλογίες των προσθέτων καθώς επίσης και την μεταβολή της κάθισης του
μίγματος με τον χρόνο και την θερμοκρασία.

4.3 Χάλυβας ελαφρού οπλισμού πλακών
Η όπλιση ή μη των πλακών αποτελεί επιλογή της μελέτης.
Ο ελαφρός οπλισμός, εφ’ όσον προβλέπεται, αποτελείται από δομικό πλέγμα χάλυβα Β500Α ή Β500C που
τοποθετείται στην άνω παρειά της πλάκας σε ελάχιστο ποσοστό 0,05% σε κάθε κατεύθυνση, για την
παρεμπόδιση της ανάπτυξης και διεύρυνσης των ρηγματώσεων του σκυροδέματος από αυξομειώσεις
θερμοκρασίας και υγρασίας.
Ο οπλισμός κατά την τοποθέτησή του πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγμένος από ρύπους που
υποβαθμίζουν τη συνάφειά του με το σκυρόδεμα, χωρίς διαβρώσεις και μηχανικές βλάβες (εγκοπές,
πλαστικές παραμορφώσεις, θραύσεις συγκολλήσεων κ.τ.λ.).

4.4 Υλικά συντήρησης σκυροδέματος
Τα υλικά και η μέθοδος συντήρησης θα πρέπει γενικά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 10
του ΚΤΣ και της προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00.
Συνιστάται η συντήρηση να γίνεται με ειδικό χημικό υγρό, που απαλειφόμενο ή ψεκαζόμενο με μηχανικούς
ψεκαστήρες που δημιουργεί ενιαία μεμβράνη. Τα ψεκαζόμενα υγρά συντήρησης πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του Προτύπου ASTM C 309.
Η συντήρηση με επικαλυπτικά υλικά (φύλλα πολυαιθυλενίου, αδιάβροχα φύλλα, υγρές λινάτσες) επιτρέπεται
εφ’ όσον από την χρήση τους δεν προκαλείται βλάβη ή αλλοίωση της τραχύτητας της επιφάνειας του
σκυροδέματος.
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4.5 Υλικά επικάλυψης σκάφης
Ασφαλτόχαρτο ή πλαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου ελαχίστου πάχους 125 μικρά.

5 Μέθοδοι κατασκευής
5.1 Μηχανικός εξοπλισμός
5.1.1 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος
Για τους αποδεκτούς τύπους των αναμικτήρων, τις απαιτήσεις ισχύος, τους αυτοματισμούς χειρισμών, τους
μηχανισμούς ζύγισης και εξοπλισμούς μέτρησης των συστατικών του μίγματος, τους καταγραφικούς
μηχανισμούς - τηρούμενα καταγραφικά στοιχεία και τις απαιτήσεις απασχόλησης εξειδικευμένου
προσωπικού στο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, ισχύουν γενικά οι απαιτήσεις του άρθρου 6 του
ΚΤΣ-97, του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1, καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις – συμπληρώσεις της
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.
5.1.2 Μεταφορικά μέσα έτοιμου σκυροδέματος
Ανάλογα με τον προγραμματισμένο ρυθμό διάστρωσης του σκυροδέματος, τις κλιματολογικές συνθήκες, την
απόσταση μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος (εργασιμότητα, εξίδρωση κτλ), η μεταφορά του
σκυροδέματος από τον αναμικτήρα στον συρμό διάστρωσης θα γίνεται είτε με ανατρεπόμενα αυτοκίνητα
πλάγιας ή οπίσθιας ανατροπής, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή απόμιξης,
απώλειας υγρασίας ή διαβροχής σε περίπτωση βροχής, είτε με αυτοκίνητα – αναδευτήρες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αριθμό αυτοκινήτων μεταφοράς ίσο προς τον απαιτούμενο για την
τροφοδότηση του συρμού διάστρωσης, προσαυξημένο κατά 1 έως 2 αυτοκίνητα (εφεδρικά).
Όλα τα αυτοκίνητα πριν από την πλήρωσή τους με νωπό σκυρόδεμα θα καθαρίζονται επιμελώς.
5.1.3 Μηχανήματα διάστρωσης σκυροδέματος
Οι εργασίες διάστρωσης, ισοπέδωσης, συμπύκνωσης και μόρφωσης της τελικής επιφάνειας εκτελούνται από
βαρέως τύπου αυτοκινούμενα μηχανήματα, ειδικά σχεδιασμένα για την κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα
και κατάλληλα για την διάστρωση σκυροδέματος στο προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος.
Ειδικότερα, οι εργασίες αυτές μπορούν να εκτελεστούν :
α. Από συρμό μηχανημάτων που εκτελούν διαδοχικά τις επί μέρους εργασίες και που κυλίονται σε
σιδηροτροχιές πάνω σε πλευρικούς σιδηροτύπους, οι οποίοι και καθορίζουν τα πλευρικά όρια του
διαστρωνομένου σκυροδέματος (συρμός πάνω σε σταθερούς σιδηροτύπους).
β.

Από ένα μηχάνημα με ολισθαίνοντες σιδηροτύπους που συνδυάζει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις
για τη διάστρωση, συμπύκνωση και μόρφωση της επιφάνειας του σκυροδέματος (μηχάνημα
ολισθαινόντων σιδηροτύπων).

Τα μηχανήματα των παραπάνω περιπτώσεων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο βάρος 3 tn ανά μέτρο πλάτους
λωρίδας διάστρωσης και ισχύ 20 HP, ομοίως ανά μέτρο πλάτους, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη
σταθερή ταχύτητα προώθησης κατά την διάστρωση.
Τα μηχανήματα διάστρωσης απαρτίζονται συνήθως από τα ακόλουθα επί μέρους τμήματα :
x Τροφοδότης - διανομέας
x Ισοπεδωτής – προσυμπυκνωτής
x Συμπυκνωτής εσωτερικής δόνησης
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x Διάταξη δονητικής έμπηξης βλήτρων – συνδετήριων ράβδων
x Δονητικός πήχης/δοκός μόρφωσης τελικής επιφάνειας
x Γέφυρα κίνησης τεχνιτών
x Διάταξη πρόσδοσης επιφανειακής τραχύτητας στην τελική επιφάνεια
x Μηχανικοί ψεκαστήρες υγρού συντήρησης σκυροδέματος
Η τροφοδοσία με σκυρόδεμα των μηχανημάτων διάστρωσης μπορεί να γίνεται κατά μέτωπο ή πλευρικά. Σε
κάθε περίπτωση το ύψος πτώσεως του σκυροδέματος θα είναι μικρότερο από 1,0 m.
H διανομή του σκυροδέματος θα γίνεται κατά τρόπο που δεν θα προκαλεί απόμιξη.
Εφ’ όσον τα μηχανήματα διάστρωσης διαθέτουν διατάξεις δονητικής έμπηξης βλήτρων συνεργασίας ή
συνδετήριων ράβδων στο νωπό σκυρόδεμα, η λειτουργία των διατάξεων αυτών δεν θα πρέπει να
παρεμποδίζει την συνεχή και ομαλή προς τα εμπρός κίνηση του μηχανήματος. Τα βλήτρα κατά την
απελευθέρωσή τους από τους οδηγούς της διάταξης έμπηξης μέσα στην μάζα του σκυροδέματος θα πρέπει
να είναι παράλληλα μεταξύ τους, κάθετα στο επίπεδο του αρμού και παράλληλα προς την επιφάνεια του
σκυροδέματος.
Η εργασία τελικής μόρφωσης της επιφάνειας θα γίνεται με παλινδρομούντα πήχη, με τον οποίο θα ωθείται
προς τα εμπρός η πλεονάζουσα ποσότητα του σκυροδέματος και κατά τρόπον ώστε να μην αφήνεται στην
επιφάνεια του σκυροδέματος υδαρές κονίαμα πάχους μεγαλύτερου από 3 mm.
Απαιτήσεις λειτουργίας των επί μέρους τμημάτων των μηχανημάτων διάστρωσης αναφέρονται κατωτέρω
στις παραγράφους 5.7,5.8,5.9 και 5.10 της παρούσας Προδιαγραφής.
5.1.4 Σταθεροί σιδηρότυποι με χειροκίνητους δονητές μάζας – δονητικούς πήχεις
Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περιοχές όπου λόγω ύπαρξης πολλών εμποδίων (φρεάτια, οχετοί, υποδομές
φωτοσήμανσης κτλ) η κίνηση των μηχανημάτων διάστρωσης της προηγουμένης παραγράφου είναι πρακτικά
ανέφικτη ή σε πολύ μικρής κλίμακας επεκτάσεις υφισταμένων κατασκευών, επιτρέπεται η διάστρωση να
γίνεται με χρήση σταθερών σιδηροτύπων και η συμπύκνωση με χειροκίνητους δονητές μάζας – δονητικούς
πήχεις. Το πλάτος των λωρίδων διάστρωσης στην περίπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει τα 5 m και οι πάσης
φύσεως οπλισμοί αρμών θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται πριν από την διάστρωση του
σκυροδέματος. Η τροφοδότηση του νωπού σκυροδέματος θα γίνεται από το πλάι με κεκλιμένη μεταλλική
αύλακα, η δε διανομή του με κατάλληλο πήχη. Οι εργασίες περαίωσης της επιφάνειας, μόρφωσης της
επιφανειακής τραχύτητας, εφαρμογής του ψεκαζόμενου υγρού συντήρησης κ.τ.λ θα γίνονται χειρωνακτικά
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5.1.5 Σταθεροί πλευρικοί σιδηρότυποι
Οι σταθεροί σιδηρότυποι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινη λάμα πάχους όχι μικρότερου από
5 mm και σε μήκη όχι μικρότερα από 3 m, να φέρουν δε λεπίδες ενίσχυσης ακαμψίας εκτεινόμενες μέχρι τα
2/3 τουλάχιστον του ύψους τους (μετρούμενο από την βάση).
Το ύψος των σιδηροτύπων πρέπει να είναι ίσο με το πάχος της προς διάστρωση πλάκας. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση σιδηροτύπων χαμηλότερου ύψους στους οποίους έχει προστεθεί καθ’ ύψος μεταλλικό τμήμα
(προς τα πάνω ή προς τα κάτω).
Για καμπύλες ακτίνας ≤ 30 m θα χρησιμοποιούνται καμπύλοι σιδηρότυποι.
Σιδηρότυποι με κακοποιημένες, στρεβλωμένες ή σπασμένες τις πλευρικές επιφάνειες, ή τις επιφάνειες
κύλισης ή τους πόδες στήριξης, δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Επισκευασμένοι σιδηρότυποι θα γίνονται δεκτοί
μόνο κατόπιν επιθεώρησής τους από την Επίβλεψη.
Η άνω επιφάνεια των σιδηροτύπων δεν πρέπει να διαφέρει από την επίπεδη επιφάνεια περισσότερο από 3
mm στα 3,0 m, ενώ ο πόδας στήριξης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 6 mm στα 3,0 m.
Τα άκρα γειτονικών τμημάτων σιδηροτύπων θα συνδέονται σταθερά με κατάλληλα ελάσματα σύνδεσης.
Γενικά όλοι οι σύνδεσμοι, ενισχύσεις, στερεώσεις κτλ θα προσαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του
σιδηροτύπου, ώστε η εσωτερική να διατηρείται επίπεδη και λεία, χωρίς προεξοχές ή εσοχές.

5.2 Γενικά περί διάταξης αρμών (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-02-00)
Οι πάσης φύσεως αρμοί στα δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα κατασκευάζονται για την αποτροπή της
ανεξέλεγκτης ρηγμάτωσης του σκυροδέματος των πλακών από τις μικρομετακινήσεις που αυτό υφίσταται
λόγω της αρχικής συστολής του και στην συνέχεια από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας,
αποτελώντας έτσι προκαθορισμένες και ελεγχόμενες θέσεις ρηγμάτωσης. Με τους αρμούς η πλάκα του
δαπέδου, πάχους D, διαχωρίζεται σε φατνώματα.
Η ακριβής διάταξη των πάσης φύσεως αρμών καθορίζεται στην μελέτη του έργου.
Διακρίνονται τέσσερα (4) βασικά είδη αρμών:
5.2.1 Αρμοί εργασίας
Τα διαμήκη άκρα των λωρίδων διάστρωσης πλάτους α μορφώνονται σαν αρμοί εργασίας. Το πλάτος α
κυμαίνεται συνήθως από 4,0 έως 6,0 m.
Εάν το πλάτος διάστρωσης είναι 2πλάσιο ή 3πλάσιο του α, τότε θα μορφώνονται με αρμοκόπτες παράλληλα
προς τους ακραίους αρμούς εργασίας αρμοί όμοιοι με τους εγκάρσιους αρμούς συστολής, ώστε να
δημιουργούνται λωρίδες με πλάτος όχι μεγαλύτερο του α.
5.2.2 Αρμοί συστολής
Κάθετα προς τις λωρίδες διάστρωσης και ανά αποστάσεις β, με β ≈ α και πάντως έτσι ώστε 0,65 α ≤ β ≤ 1,5
α, διατάσσονται αρμοί συστολής που αποσκοπούν στο τοπικό αδυνάτισμα των πλακών, ώστε οι ρωγμές
συστολής να γίνουν σε προκαθορισμένες θέσεις.
5.2.3 Αρμοί διαστολής – Αρμοί διαχωρισμού
Οι αρμοί διαστολής αποσκοπούν στο να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη διαστολή των πλακών λόγω
θερμοκρασιακών μεταβολών. Διατάσσονται ανά αποστάσεις που καθορίζονται από την μελέτη και συνήθως
δεν είναι μεγαλύτερες από 80 m.
Οι αρμοί διαστολής κατά κανόνα οπλίζονται με βλήτρα συνεργασίας.
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Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν επιδιώκεται η απομόνωση μιας σειράς πλακών από τις επιδράσεις μιας άλλης,
οι αρμοί διαστολής κατά την επαφή των δύο αυτών σειρών είναι δυνατόν να μην διαθέτουν βλήτρα, για να
παρέχεται η δυνατότητα σχετικής εγκάρσιας μετακίνησης. Οι αρμοί αυτοί ειδικότερα ονομάζονται αρμοί
διαχωρισμού.
5.2.4 Εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας
Στο τέλος κάθε ημερήσιας διάστρωσης ή σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της διάστρωσης μορφώνεται
εγκάρσιος αρμός διακοπής εργασίας, κατασκευαστικά όμοιος με τον διαμήκη αρμό εργασίας, σε θέση αρμού
συστολής ή διαστολής και το τυχόν πλεονάζον σκυρόδεμα απορρίπτεται.

5.3 Προετοιμασία υποκείμενης στρώσης
Πριν από την έναρξη της διάστρωσης πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο όργανο η ακρίβεια των υψομέτρων
της υποκείμενης στρώσης (υπόβασης). Εάν χρησιμοποιούνται σταθεροί σιδηρότυποι ο έλεγχος υψομέτρων
μπορεί να γίνει με αρνητικό οδηγό κυλιόμενο πάνω στους ήδη διαστρωμένους σιδηροτύπους, των οποίων η
υψομετρική ακρίβεια έχει ήδη ελεγχθεί. Εάν απαιτηθεί προσθαφαίρεση υλικού σε περίπτωση υποβάσεων
από ασύνδετα αμμοχάλικα, η εξομάλυνση της επιφάνειας επιτυγχάνεται με διάστρωση άμμου σε όλη την
επιφάνεια, οπότε ακολουθεί κυλίνδρωση με οδοστρωτήρα βάρους 12 έως 16 ton.
Μετά τη διαπίστωση της ακρίβειας των υψομέτρων τμήματος της υπόβασης απαγορεύεται η επ’ αυτού
κυκλοφορία οχημάτων ή μηχανημάτων, άλλως επαναλαμβάνεται ο έλεγχος των υψομέτρων.

5.4 Τοποθέτηση σιδηροτύπων
5.4.1 Σταθεροί σιδηρότυποι
Το συνεργείο τοποθέτησης των σταθερών σιδηροτύπων προηγείται του συρμού διάστρωσης συνήθως κατά
μία εργάσιμη ημέρα. Οι σταθεροί σιδηρότυποι, σε τμήματα ελαχίστου μήκους 3 m, τοποθετούνται πάνω σε
ακλόνητο συμπυκνωμένο υπόστρωμα, εδράζονται σε όλο το μήκος τους και στερεώνονται με 3 τουλάχιστον
καρφιά ανά τεμάχιο.
Ο έλεγχος επιπεδότητας, σύμφωνα με τις ανοχές της παραγρ. 6.6 της παρούσας, πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον για τους επισκευασμένους σιδηροτύπους.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των σταθερών σιδηροτύπων ως τροχιών κύλισης του συρμού
διάστρωσης.
5.4.2 Ολισθαίνοντες σιδηρότυποι
Στην περίπτωση αυτή το ίδιο το μηχάνημα διάστρωσης διαθέτει πλευρικούς τύπους καταλλήλου
(προσαρμοζόμενου) μήκους, μορφής και ακαμψίας. Η κίνηση του μηχανήματος καθοδηγείται από
ηλεκτρονικούς αισθητήρες, ενώ δεν υπάρχουν ούτε σταθεροί σιδηρότυποι ούτε τροχιές κύλισης συρμού.

5.5 Τοποθέτηση υλικού επικάλυψης σκάφης
Πάνω στη διαμορφωμένη και ελεγμένη υποκείμενη επιφάνεια και εφ’ όσον προβλέπεται από την μελέτη,
επιστρώνεται το αδιάβροχο επικαλυπτικό υλικό που αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της προς τα κάτω
απώλειας του νερού του υγρού σκυροδέματος και στην μείωση της τριβής μεταξύ πλάκας και υποκείμενης
στρώσης.
Το υλικό επικάλυψης σκάφης διαστρώνεται σε λωρίδες με ελάχιστη αλληλεπικάλυψη 10 cm τόσο κατά μήκος
όσο και εγκάρσια.

5.6 Τοποθέτηση οπλισμών
Ο ελαφρός οπλισμός των πλακών, εφ’ όσον και όπου προβλέπεται από την μελέτη, αποτελείται από δομικό
πλέγμα που τοποθετείται στην άνω επιφάνεια της πλάκας με επικάλυψη (d) που ορίζεται επίσης στην μελέτη
(συνήθως 4 έως 5 cm).
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Ο οπλισμός διακόπτεται στους αρμούς των πλακών. (απόσταση από τους αρμούς 5-15 cm).
Τα φύλλα των δομικών πλεγμάτων πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από
τη μελέτη κατά την έννοια του μήκους η επικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 cm και όχι λιγότερο από
30 φορές την διάμετρο της διαμήκους ράβδου του πλέγματος. Οι εγκάρσιες επικαλύψεις πρέπει να είναι
τουλάχιστον 15 cm και όχι λιγότερο από 20 φορές την διάμετρο της εγκάρσιας ράβδου του πλέγματος.
Η τοποθέτηση του οπλισμού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους :
x Με τοποθέτηση και στήριξη των δομικών πλεγμάτων προ της διάστρωσης του σκυροδέματος,
που γίνεται αμέσως μετά την διάστρωση του υλικού επικάλυψης σκάφης και συνήθως μία
εργάσιμη ημέρα πριν την σκυροδέτηση. Η στήριξη του οπλισμού στο προβλεπόμενο ύψος
γίνεται με κατάλληλα στηρίγματα – αναβολείς, ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο του
οπλισμού κατά την διάρκεια της διάστρωσης του σκυροδέματος, που γίνεται σε μία στρώση, και
της συμπύκνωσής του.
x

Με τοποθέτηση των πλεγμάτων κατά την διάστρωση του σκυροδέματος, η οποία και γίνεται σε
δύο στρώσεις, με χρονική διαφορά όμως μεταξύ των δύο διαστρώσεων που δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 20 min για θερμό καιρό και τα 45 min για ψυχρό καιρό, για να μην διαταράσσεται
η μονολιθικότητα της πλάκας. Αν τα υπόψη χρονικά όρια δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν, η
μέθοδος αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Η κάτω στρώση, πάχους D-d, διαστρώνεται και
συμπυκνώνεται σε όλη την έκταση του φατνώματος και ο οπλισμός τοποθετείται απ’ ευθείας
πάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος στην τελική του θέση, χωρίς άλλη παρέμβαση.
Ακολουθεί η διάστρωση της δεύτερης στρώσης (πάχους d) και η συμπύκνωσή της, που γίνεται
με χειρωνακτικά οδηγούμενο δονητικό πήχη επικουρούμενο με δονητή μάζας. Η μόρφωση της
επιφάνειας γίνεται με το δονητικό πήχη.

5.7 Διάστρωση, συμπύκνωση, και μόρφωση επιφάνειας σκυροδέματος
5.7.1 Γενικά – Επιλογή τύπου μηχανημάτων διάστρωσης
Η επιφάνεια της υποκείμενης στρώσης επί της οποίας θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται, ώστε
κατά την διάστρωση να είναι υγρή, χωρίς όμως το νερό να λιμνάζει πάνω σ’ αυτή.
Και οι δύο τύποι μηχανημάτων διάστρωσης των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5.1.3 (συρμός πάνω
σε σταθερούς σιδηροτύπους και μηχάνημα ολισθαινόντων σιδηροτύπων) είναι αποδεκτοί.
Η επιλογή του τύπου πρέπει να γίνει έγκαιρα από τον ανάδοχο, ώστε αυτή να ληφθεί υπόψη στη μελέτη
σύνθεσης του σκυροδέματος (διαφορετική κάθιση κτλ).
Η σειρά διάστρωσης των λωρίδων εξαρτάται επίσης από τον τύπο του χρησιμοποιουμένου μηχανήματος
διάστρωσης. Στο συρμό με σταθερούς σιδηροτύπους η διάστρωση ξεκινά από την μεσαία και συνεχίζεται
προς τις ακραίες λωρίδες, ενώ στο συρμό με ολισθαίνοντες σιδηροτύπους από την χαμηλότερη υψομετρικά
προς τις ψηλότερες, γεγονός που επιβάλλει την λήψη μέτρων προστασίας από τα ανάντη όμβρια νερά στην
φάση κατασκευής του έργου.
5.7.2 Διάστρωση, συμπύκνωση και μόρφωση επιφάνειας σκυροδέματος με συρμό σε σταθερούς
σιδηροτύπους
Το σκυρόδεμα εκφορτώνεται από τα αυτοκίνητα μεταφοράς στο μηχανικό διανομέα, ο οποίος διαθέτει
μηχανισμό ρύθμισης της ταχύτητας, της ποσότητας και του ύψους εκφόρτωσης του σκυροδέματος. Το
σκυρόδεμα διανέμεται – προσυμπυκνώνεται ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος διάστρωσης και στο απαιτούμενο
πάχος, ώστε μετά την τελική συμπύκνωση και μόρφωση της επιφάνειας να αποκτήσει το προβλεπόμενο
πάχος, κλίσεις και ομαλότητα. Προς τούτο θα διατίθεται μηχανισμός απομάκρυνσης του πλεονάζοντος
σκυροδέματος τύπου ατέρμονα κοχλία ή περιστρεφόμενων λεπίδων.
Η συμπύκνωση του σκυροδέματος γίνεται με εσωτερική δόνηση με δονητές μάζας, οι οποίοι δεν πρέπει να
απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 50 cm, ή με συνδυασμό δόνησης και επιφανειακού μηχανικού
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κοπανίσματος με πήχη. Οι δονητές απαγορεύεται να έλθουν σε επαφή με τους πλευρικούς σιδηροτύπους,
τους οπλισμούς αρμών ή το συμπιέσιμο υλικό πλήρωσης των αρμών διαστολής.
Η αρχική μόρφωση της επιφάνειας του σκυροδέματος εκτελείται με πήχη που παλινδρομεί εγκάρσια ή
διαγώνια προς τον κατά μήκος άξονα διάστρωσης. Ο πήχης θα πρέπει να απομακρύνει συνεχώς περίπου
σταθερή ποσότητα σκυροδέματος καθ’ όλο το πλάτος της διαστρωνόμενης πλάκας. Σε μεμονωμένες
περιοχές όπου παρατηρείται εμφανώς μειωμένη ποσότητα πλεονάζοντος σκυροδέματος σε σχέση με τις
γειτονικές, θα γίνεται συμπλήρωση της ελλείπουσας ποσότητας χειρωνακτικά, ενώ δεν επιτρέπεται να
υπάρχουν περιοχές από τις οποίες να διέρχεται ο πήχης χωρίς να παρασύρει ποσότητα σκυροδέματος.
Η τελική μόρφωση της επιφάνειας του σκυροδέματος (μετά την μηχανική έμπηξη των βλήτρων, εφ’ όσον
διατίθεται, αλλά πριν από την πρόσδοση της επιφανειακής τραχύτητας) εκτελείται με αυτόνομο μηχάνημα με
δίδυμους πήχεις που παλινδρομούν διαγώνια προς τον κατά μήκος άξονα διάστρωσης.
Μικροδιορθώσεις που τυχόν απαιτούνται γίνονται με συνήθη μέσα (μυστρί κτλ) από τεχνίτες που κινούνται
πάνω στην γέφυρα τεχνιτών.
5.7.3
Διάστρωση, συμπύκνωση
ολισθαινόντων σιδηροτύπων

και

μόρφωση

επιφάνειας

σκυροδέματος

με

μηχάνημα

Το σκυρόδεμα εκφορτώνεται μπροστά από το μηχάνημα ολισθαινόντων τύπων και ισοκατανέμεται σε όλο το
πλάτος διάστρωσης και στο απαιτούμενο πάχος με τον ειδικό μηχανισμό ισοκατανομής και απομάκρυνσης
της πλεονάζουσας ποσότητας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Η οριζοντιογραφική και υψομετρική ακρίβεια της επιφάνειας του σκυροδέματος καθορίζεται από το
μηχανισμό συμπύκνωσης και μόρφωσης, ο οποίος ελέγχεται από αισθητήρες τοποθετημένους στα 4 άκρα
του μηχανήματος που λαμβάνουν ενδείξεις υψομέτρων και αποστάσεων από προτοποθετημένα καλώδια
κατά μήκος των άκρων της διαστρωνόμενης λωρίδας. Εναλλακτικά, το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει γι’ αυτές
τις ρυθμίσεις ακριβείας κατάλληλο σύστημα ακτίνων lazer.
Η συμπύκνωση επιτυγχάνεται με σειρά από δονητές μάζας ρυθμιζόμενης απόδοσης ώστε να
προσαρμόζονται σύμφωνα με την εργασιμότητα και το πάχος του διαστρωνομένου σκυροδέματος αλλά και
με την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος.
Οι πλευρικοί τύποι και οι πήχεις μόρφωσης της επιφάνειας θα πρέπει να έχουν προσαρμοζόμενο μήκος.
Η ακαμψία, η μορφή, οι διαστάσεις και η δυνατότητα ρύθμισης του μήκους των πλευρικών τύπων θα πρέπει
να είναι τέτοιες ώστε να συγκρατούν το σκυρόδεμα για επαρκή χρόνο, ώστε να ελαχιστοποιείται η κάθιση
των ελεύθερων ακμών (βλέπε παράγραφο 6.8 της Παρούσας).
Η τελική μόρφωση της επιφάνειας γίνεται μηχανικά με διάταξη κατά μήκος δονητικής δοκού, η οποία
αναρτάται από άκαμπτο πλαίσιο.

5.8 Επιπέδωση – Λείανση της επιφάνειας
Μετά την μόρφωσή της, η επιφάνεια του σκυροδέματος λειαίνεται περαιτέρω και επιπεδώνεται με διαμήκη
λειαντικό πήχη. Η επιπέδωση – λείανση μπορεί να γίνει με μηχανικούς ή χειροκίνητους πήχεις.
Οι χειροκίνητοι πήχεις θα έχουν μακριά λαβή και επαρκή ακαμψία, ώστε να μην στρεβλώνουν. Ανάλογα με
τον τύπο του χρησιμοποιουμένου μηχανήματος διάστρωσης, οι χειριστές τους θα κινούνται πάνω στην
γέφυρα τεχνιτών (σταθεροί σιδηρότυποι) ή εκατέρωθεν των άκρων της λωρίδας διάστρωσης (ολισθαίνοντες
σιδηρότυποι). Οι πήχεις θα σύρονται κάθετα στον άξονα διάστρωσης και σε όλο το διαστρωνόμενο πλάτος.
Μετά την ολοκλήρωση της κίνησης αυτής, θα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με κίνηση του πήχη κατά
την έννοια του μήκους.
Οι μηχανικοί πήχεις αναρτώνται σε άκαμπτο πλαίσιο που, ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιουμένου
μηχανήματος διάστρωσης, είτε στηρίζεται στους σταθερούς πλευρικούς σιδηροτύπους είτε αποτελεί διάταξη
του μηχανήματος ολισθαινόντων τύπων. Η λείανση με μηχανικούς πήχεις είναι δυνατόν να συνεπικουρείται
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και από χειροκίνητους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δίκλινων διατομών, όπου
απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια στην διαμόρφωση της στέψης.
Σε κάθε περίπτωση, το πλεονάζον μετά την λείανση νερό ή υδαρής τσιμεντοπολτός άνω των 3 mm, θα
αφαιρείται και θα απορρίπτεται.

5.9 Δημιουργία επιφανειακής τραχύτητας
Η επιθυμητή τραχύτητα στην τελική επιφάνεια, που αποσκοπεί στην αντιολισθηρότητά της, παρέχεται κατά
κανόνα μηχανικά, με συρμάτινο κύλινδρο ή βούρτσα και συνίσταται στην δημιουργία μικροαυλακώσεων
βάθους περίπου 2 mm. Εφ’ όσον η διάστρωση γίνεται με σταθερούς πλευρικούς τύπους, η σχετική διάταξη
αποτελεί τμήμα του συρμού διάστρωσης. Η διαδικασία εφαρμόζεται αφού εξαφανιστεί η γυαλάδα του
επιφανειακού νερού και πριν από την εφαρμογή του υλικού συντήρησης.
Χειροκίνητο βούρτσισμα ή πρόσδοση τραχύτητας με άλλα μέσα (π.χ. σύρσιμο λινάτσας) δεν συνιστώνται,
λόγω μειωμένης ομοιομορφίας του παραγόμενου αποτελέσματος.

5.10 Συντήρηση σκυροδέματος
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ και στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00.
Η συντήρηση του σκυροδέματος των δαπέδων είναι υποχρεωτική και θα αρχίζει αμέσως μετά την μόρφωση
της τραχύτητας της επιφάνειάς του.
Η συντήρηση θα γίνεται με ψεκασμό ειδικού υγρού σχηματισμού μεμβράνης πάνω στην επιφάνεια του
σκυροδέματος.
Το ψεκαζόμενο υγρό θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 της παρούσας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει για έγκριση δείγμα, κατάλογο
τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή του υγρού, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν
από την έναρξη της σκυροδέτησης.
Το ψεκαζόμενο υγρό συντήρησης δεν θα πρέπει να είναι εύφλεκτο, εκρηκτικό ή επικίνδυνο όταν εισπνέεται.
Επίσης, δεν θα πρέπει να αντιδρά χημικά με το σκυρόδεμα.
Το υγρό θα εφαρμόζεται σε ποσότητα της τάξεως των 0,25 lt ανά m2 επιφάνειας και πάντως σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρασκευαστή του. Τυχόν απώλεια υλικού κατά την εφαρμογή του λόγω ανέμου, θα πρέπει να
αναπληρώνεται.
Το υγρό συντήρησης θα ψεκάζεται υπό πίεση με μηχανικούς ψεκαστήρες, που αποτελούν διάταξη του
μηχανήματος διάστρωσης. Χειροκίνητος ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένης έκτασης περιοχές
ακανόνιστου σχήματος και στις κατακόρυφες επιφάνειες μετά την αφαίρεση των πλευρικών τύπων.
Η λεπτή μεμβράνη που θα σχηματίζεται στις οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες του σκυροδέματος θα
είναι ομοιόμορφη και χωρίς κενά. Η μεμβράνη πρέπει να σταθεροποιείται σε 60 min από την εφαρμογή της
και να αποσυντίθεται μετά από 20 ημέρες περίπου. Οποιοδήποτε τμήμα της μεμβράνης καταστραφεί κατά
την διάρκεια της περιόδου συντήρησης θα αποκαθίσταται με το ίδιο υλικό.
Η συντήρηση με υγρές λινάτσες, σύμφωνα με το άρθρο 10.3. του ΚΤΣ, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και με την
προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται φθορές στην επιφανειακή τραχύτητα και ομαλότητα και δεν
επικολλούνται στην επιφάνεια. Οι λωρίδες θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 30 cm σε κάθε
κατεύθυνση, θα ψεκάζονται με καθαρό νερό και θα διατηρούνται υγρές ολόκληρο το 24ωρο για τουλάχιστον
7 έως 14 ημέρες, οπότε και μπορούν να αφαιρεθούν. Για την αφαίρεσή τους πριν από τις 14 ημέρες ισχύουν
επίσης τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ.

5.11 Αφαίρεση σιδηροτύπων
Ο χρόνος αφαίρεσης των σταθερών σιδηροτύπων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, και η αφαίρεση των
σιδηροτύπων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην κακοποιούνται τα χείλη των αρμών.
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Μικροκενά που τυχόν διαπιστώνονται στους αρμούς εργασίας κατά την αφαίρεση των σιδηροτύπων, θα
γεμίζονται αμέσως με τσιμεντοκονία αναλογίας άμμου προς τσιμέντο 1:2.
Οι αφαιρούμενοι σιδηρότυποι θα καθαρίζονται αμέσως από τυχόν κολλημένες τσιμεντοκονίες, θα ελέγχονται
για την επιπεδότητά τους και τυχόν υπάρχουσες κακώσεις θα επισκευάζονται πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

5.12 Προστασία δαπέδου κατά την πήξη και ωρίμανση του σκυροδέματος
5.12.1 Προστασία από την κυκλοφορία
Η κυκλοφορία πάνω στο νεοδιαστρωμένο σκυρόδεμα δαπέδου δεν θα επιτρέπεται γενικά για διάστημα
τουλάχιστον 7 ημερών το καλοκαίρι και 10 ημερών το χειμώνα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας αποτελεί
ευθύνη του αναδόχου και θα υλοποιείται με διάθεση προσωπικού σε συνδυασμό με τοποθέτηση
προειδοποιητικών πινακίδων.
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κυκλοφορία αρμοκοπτών με ελαστικά επίσωτρα, ενώ απαγορεύεται εντελώς και
σε οποιονδήποτε χρόνο η κίνηση οχημάτων ή μηχανημάτων με μεταλλικά επίσωτρα ή ερπύστριες.
Η κυκλοφορία ελαφρών οχημάτων του αναδόχου, μικτού βάρους μέχρι 2 ton, επιτρέπεται από την τρίτη
ημέρα. Πριν επιτραπεί η κυκλοφορία αυτή, οι αρμοί πρέπει να έχουν σφραγιστεί ή να έχουν προστατευθεί οι
ακμές τους.
5.12.2 Προστασία από τη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία
Το νωπό σκυρόδεμα πρέπει να προστατεύεται από την βροχή, καθώς επίσης και από την ηλιακή
ακτινοβολία, με χαμηλό στέγαστρο από κατάλληλο αδιαφανές υλικό που κινείται μαζί με το συρμό
διάστρωσης, μέχρι η πήξη του σκυροδέματος να προχωρήσει, τόσο ώστε σε περίπτωση βροχής να μην
αποπλένονται το τσιμέντο και τα λεπτόκοκκα αδρανή του και να μην υφίσταται βλάβη η επιφάνεια κύλισης.
Εάν το στέγαστρο χρησιμοποιείται για την προστασία του σκυροδέματος από την ηλιακή ακτινοβολία και την
επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του, το μήκος του θα είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει διάστρωση 3
τουλάχιστον ωρών.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι- δοκιμές

6.1 Γενικά
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές των ενσωματούμενων υλικών και των τελειωμένων επί μέρους εργασιών
καθώς και οι έλεγχοι γεωμετρικής ακρίβειας των εργασιών αυτών και της τελικής κατασκευής,
αναπτύσσονται στις επόμενες ενότητες της παρούσας Προδιαγραφής.
Με βάση τους υπόψη ελέγχους και δοκιμές και τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά ποιότητας των
ενσωματωμένων υλικών γίνεται από την Υπηρεσία επίβλεψης η παραλαβή των υλικών, των επί μέρους
τελειωμένων εργασιών και της τελικής κατασκευής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη
της αντίστοιχης εργασίας.

6.2 Έλεγχος θερμοκρασίας νωπού σκυροδέματος
Εφ’ όσον η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 28 οC ή χαμηλότερη από 8 οC, θα γίνονται
μετρήσεις θερμοκρασίας του νωπού σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης, με συχνότητα τουλάχιστον μία
μέτρηση ανά 4 αυτοκίνητα μεταφοράς σκυροδέματος.
Δεν θα διαστρώνεται σκυρόδεμα του οποίου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 30 οC με υψηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή μικρότερη από 10 οC με χαμηλές θερμοκρασίες.

19

33115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 12.8 και 12.9 του ΚΤΣ (σκυροδέτηση με χαμηλή και
υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, αντίστοιχα).

6.3 Έλεγχος εργασιμότητας
Ο έλεγχος της εργασιμότητας του σκυροδέματος θα γίνεται στην θέση διάστρωσης τουλάχιστον ανά 4
αυτοκίνητα μεταφοράς σκυροδέματος. Η εργασιμότητα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων που
προβλέπονται από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος.
Ο έλεγχος εργασιμότητας θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.

6.4 Έλεγχος αντοχής
Οι κρίσιμες τάσεις στα δάπεδα από σκυρόδεμα είναι καμπτικές και όχι θλιπτικές.
Επειδή όμως η λήψη, η συντήρηση, η μεταφορά και η θραύση των δοκιμίων της κάμψης είναι δυσχερέστερες
από αυτών της θλίψης, ο έλεγχος αντοχής κατά την διάρκεια της κατασκευής θα γίνεται σε θλίψη, με την
παραδοχή ότι η συσχέτιση αντοχής κάμψης – θλίψης είναι αυτή που καθορίστηκε κατά την μελέτη σύνθεσης
του σκυροδέματος.
Ο έλεγχος και η συχνότητα δειγματοληψίας για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της αντοχής του
σκυροδέματος θα γίνονται σύμφωνα με το κριτήριο Γ ή Δ του ΚΤΣ, με κυβικά δοκίμια ακμής 150 mm τα
οποία θα παρασκευάζονται επί τόπου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ.

6.5 Έλεγχος πάχους
Ο έλεγχος πάχους θα γίνεται με αποκοπή πυρήνων από το σκληρυμένο σκυρόδεμα σε ηλικία τουλάχιστον 7
ημερών. Θα αποκόπτεται ένας τουλάχιστον πυρήνας ανά 750 m2 διαστρωθείσας επιφάνειας ή 4 πυρήνες
ανά ημερήσια διάστρωση.
Το μετρούμενο πάχος σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του συμβατικού πάχους
περισσότερο από 15 mm.
Θα αποφεύγεται η λήψη πυρήνων από θέσεις κοντά σε γωνίες ή ακμές φατνωμάτων (περιοχές όπου
αναπτύσσονται υψηλές τάσεις ή συναντώνται βλήτρα) καθώς επίσης και από τις τροχιές διέλευσης των
τροχών κυρίου σκέλους των αεροσκαφών, εφ’ όσον αυτές είναι εκ των προτέρων γνωστές. Σε κάθε
περίπτωση οι θέσεις λήψης πυρήνων θα απέχουν από κάθε αρμό τουλάχιστον 50 cm.
Οι διανοιγόμενες από την πυρηνοληψία οπές θα πληρώνονται εντός 3 ημερών με μη συρρικνούμενο
σκυρόδεμα παραπλήσιας αντοχής.

6.6 Έλεγχος επιπεδότητας επιφάνειας
Η επιπεδότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος θα ελέγχεται μόλις η σκλήρυνση προχωρήσει τόσο ώστε
να επιτρέπεται το βάδισμα πάνω στο δάπεδο, με κανόνα των 5 m ο οποίος τοποθετείται προς κάθε
κατεύθυνση και ιδιαίτερα κατά μήκος και εγκάρσια των αρμών.
Αποκλίσεις μέχρι 6 mm θεωρούνται αποδεκτές.
Αποκλίσεις μεγαλύτερες από 6 mm και μέχρι 13 mm επιδιορθώνονται με ειδικό αποξεστικό μηχάνημα.
Αν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν τα 13 mm το σκυρόδεμα θα αποξηλώνεται και θα επαναδιαστρώνεται.

6.7 Έλεγχος γεωμετρικών αποκλίσεων
Οριζοντιογραφικά, οι αποκλίσεις των ακμών των πλακών από την προβλεπομένη στην μελέτη θέση δεν
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από + 30 mm.
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Υψομετρικά, δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο απόκλιση μεγαλύτερη από 12 mm.

6.8 Έλεγχος κάθισης ελεύθερων ακμών
Όταν η διάστρωση γίνεται με μηχάνημα ολισθαινόντων τύπων, η κάθιση που πιθανόν να παρουσιάσουν
τμήματα των ελεύθερων ακμών των πλακών δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να είναι μεγαλύτερη από 10
mm.
Ομοίως δεν επιτρέπεται ποσοστό άνω του 15% του μήκους κάθε ακμής να έχει κάθιση μεγαλύτερη από 6
mm.
Η περιοχή η οποία επηρεάζεται από την κάθιση δεν πρέπει να εκτείνεται κατά μήκος του άξονα διάστρωσης
περισσότερο από 460 mm.
Ο έλεγχος γίνεται με κανόνα των 3 m ο οποίος τοποθετείται στο κεντρικό τμήμα της πλάκας κάθετα στον
άξονα διάστρωσης, ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεάζονται από τυχόν κάθιση των περιοχών κοντά στην
ακμή.
Η διάστρωση κάθε νέας λωρίδας θα γίνεται αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί η κάθιση των ακμών των
ομόρων της ήδη διαστρωμένων λωρίδων.

6.9

Δοκιμές

6.9.1 Δοκιμαστικό τμήμα δαπέδου
6.9.1.1 Σκοπός, θέση και διαστάσεις
Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης του συμβατικού δαπέδου θα κατασκευάζεται ένα δοκιμαστικό τμήμα
δαπέδου, που αποσκοπεί στην διαπίστωση της ποιοτικής και αριθμητικής επάρκειας του προσωπικού και
της καταλληλότητας των μηχανημάτων και των υλικών του αναδόχου για την εκτέλεση του συμβατικού
έργου. Για την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά το προσωπικό, τα
υλικά, τα μηχανήματα και οι μέθοδοι κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν και στο συμβατικό δάπεδο.
Η θέση του δοκιμαστικού δαπέδου θα καθορίζεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Το δοκιμαστικό δάπεδο κατά κανόνα αποτελεί τμήμα του συμβατικού δαπέδου, οπότε και οι δαπάνες τόσο
για την κατασκευή όσο και για τον έλεγχό του βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Είναι δυνατόν να οριστεί και θέση δοκιμαστικού δαπέδου εκτός των ορίων του συμβατικού. Στην περίπτωση
αυτή ο ανάδοχος θα βαρύνεται μόνο με τις δαπάνες ελέγχου του δοκιμαστικού τμήματος.
Το δοκιμαστικό τμήμα θα έχει πλάτος ίσο με το συμβατικό πλάτος διάστρωσης, πάχος ίσο με το
προβλεπόμενο από την μελέτη και συνολικό μήκος τουλάχιστον 100 m.
Το δοκιμαστικό τμήμα δαπέδου θα χωρίζεται σε δύο υποτμήματα, ελαχίστου μήκους εκάστου 50 m. Το
δεύτερο υποτμήμα θα κατασκευάζεται μετά την διενέργεια και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων του πρώτου, ώστε να είναι δυνατή η λήψη διορθωτικών μέτρων.
Στην κατασκευή του κάθε υποτμήματος θα περιλαμβάνονται :
x Αρμοί συστολής (με βλήτρα, εφ’ όσον προβλέπονται στο συμβατικό δάπεδο).
x Εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας, ομοίως με βλήτρα.
x Διαμήκεις αρμοί εργασίας, τα βλήτρα των οποίων θα τοποθετούνται σε οπές που θα
διανοίγονται στο μέσον του ύψους της παρειάς, μετά την διάστρωση και επαρκή σκλήρυνση του
σκυροδέματος και θα στερεώνονται με εποξειδική ρητίνη.
Στο δοκιμαστικό τμήμα θα μορφώνεται και θα ελέγχεται και η επιφανειακή τραχύτητα
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6.9.1.2 Έλεγχοι δοκιμαστικού τμήματος
Στο δοκιμαστικό τμήμα θα διενεργούνται όλοι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 6 της παρούσας, έλεγχοι και
επιπρόσθετα οι ακόλουθοι :
Σε κάθε υποτμήμα θα παρασκευάζονται 24 κυβικά δοκίμια ακμής 150 mm εκ των οποίων τα 12 θα
χρησιμοποιούνται για τον συνήθη έλεγχο αντοχής σε θλίψη σε ηλικία 28 ημερών (Κριτήριο Γ του ΚΤΣ-97) και
τα άλλα 12 θα δοκιμάζονται, επίσης σε θλίψη, σε ηλικία 7 ημερών. Οι αντοχές των 7 ημερών θα ανάγονται σε
“αντοχές 28 ημερών” με τους συντελεστές αναγωγής που προσδιορίστηκαν στην μελέτη σύνθεσης και θα
εφαρμόζεται το Κριτήριο Γ για τον έλεγχο ικανοποίησης του 5ου και 6ου Κανόνα αποδοχής.
Από τα 24 συνολικά (και των δύο υποτμημάτων) κυβικά δοκίμια που θα δοκιμαστούν σε ηλικία 7 ημερών και
τα αντίστοιχα 24 που θα δοκιμαστούν σε 28 ημέρες, θα υπολογίζεται ένας νέος συντελεστής αναγωγής της
αντοχής 7 ημερών σε αντοχή 28 ημερών. Για τον έλεγχο συμμόρφωσης του σκυροδέματος του συμβατικού
δαπέδου θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος του συντελεστή αυτού και του αντίστοιχου της μελέτης σύνθεσης.
Η τυπική απόκλιση που θα προκύψει από τον έλεγχο των δοκιμίων σε 28 ημέρες θα χρησιμοποιηθεί για την
ορθότερη εκτίμηση της τυπικής απόκλισης του χρησιμοποιουμένου συγκροτήματος παραγωγής
σκυροδέματος και ενδεχομένως για την διόρθωση της απαιτουμένης αντοχής fa της μελέτης σύνθεσης (βλ.
άρθρα 5.2.2 και 13.5.1 του ΚΤΣ).
Από κάθε υποτμήμα θα αποκόπτονται 4 πυρήνες διαμέτρου 100 mm και σε βάθος τουλάχιστον όσο το
πάχος του διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Από τους πυρήνες αυτούς :
Θα μετράται το πάχος του διαστρωθέντος σκυροδέματος, που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
υπολείπεται του συμβατικού πάχους κατά 15 mm.
Θα προσδιορίζεται η ξηρή πυκνότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
12390-7, ως μέσος όρος των ξηρών πυκνοτήτων των 4 πυρήνων. Επίσης θα υπολογίζεται η θεωρητικά
μέγιστη ξηρή πυκνότητα (που αντιστοιχεί σε ποσοστό αέρα 0%) από τις αναλογίες σύνθεσης και τις τιμές
πυκνότητας των συστατικών του μίγματος που προσδιορίζονται εργαστηριακά, για μεν τα αδρανή σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-6, για δε το τσιμέντο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 196-1
Ακολούθως θα υπολογίζεται το ποσοστό του περιεχόμενου αέρα, ως διαφορά των ανωτέρω δύο
πυκνοτήτων. Αν το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από 3,5%, που είναι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, θα
γίνονται διορθωτικές ρυθμίσεις στο σύστημα δόνησης (συχνότητα, θέση δονητών) ή και στην ταχύτητα
μετακίνησης του μηχανήματος.
Θα ελέγχεται η γεωμετρική ακρίβεια τοποθέτησης και το ακλόνητο της στήριξης των βλήτρων
(προτοποθετημένων και δονητικά εμπηγνυομένων) καθώς επίσης και η έγκαιρη κοπή και η ακρίβεια της
θέσης και της κοπής των αρμών (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-02-00).
6.9.1.3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων – Έναρξη συμβατικής διάστρωσης
Αν τα αποτελέσματα των ελέγχων του δοκιμαστικού τμήματος ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των
προηγούμενων παραγράφων, ή η τυχόν παρουσιαζόμενη απόκλιση κρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
αμελητέα, γνωστού αιτίου και εύκολα αντιμετωπίσιμη με τα διατιθέμενα από τον ανάδοχο μέσα, καλείται ο
ανάδοχος να προβεί στην έναρξη κατασκευής του συμβατικού έργου.
Άλλως, ο ανάδοχος καλείται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των αιτιών της
μη ικανοποίησης των απαιτήσεων και να προβεί στην κατασκευή νέου δοκιμαστικού τμήματος, με τις
αναγκαίες παρεμβάσεις στο κύκλωμα προσωπικό –μηχανήματα –υλικά – μέθοδοι κατασκευής.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας Προδιαγραφής πιθανολογούνται
οι ακόλουθοι κίνδυνοι :
Κίνδυνοι προσβολής εργαζομένων από την ωστική και θερμική δράση καυσαερίων αεροσκαφών, εφ’ όσον οι
εργασίες εκτελούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με πεδία κίνησης αεροσκαφών που βρίσκονται σε
επιχειρησιακή λειτουργία.
Κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων σε περιοχές όπου διασταυρώνεται η κίνηση οχημάτων – μηχανημάτων του
αναδόχου με υπηρεσιακά οχήματα του Αερολιμένα ή ακόμα και με τροχοδρομούντα αεροσκάφη,
διασταύρωση πάντως η οποία και θα απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό.
Κίνδυνοι μικροτραυματισμών των άκρων κατά την κοπή, κατεργασία και τοποθέτηση των οπλισμών.

7.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων – σχετικές διατάξεις

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η μελέτη μέτρων Ασφάλειας και
Υγείας των εργαζομένων και η χρησιμοποίηση μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε επί μέρους εκτελούμενη
εργασία, (βλέπε βιβλιογραφία).
Ειδικότερα για θέματα ασφάλειας κίνησης ατόμων, κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και λειτουργίας
μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών σε ελεγχόμενους χώρους Πολιτικών Αερολιμένων ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) (βλέπε και
Βιβλιογραφία).
Μέσα ατομικής προστασίας, ειδικότερα, απαιτούνται για την προστασία κεφαλής, ποδιών και χεριών κατά τα
πρότυπα του ΕΛΟΤ που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1- Μέσα Ατομικής Προστασίας

8

Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία αναπνοής

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.

8.1

Σκυρόδεμα δαπέδων άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο

Η επιμέτρηση γίνεται κατ’ όγκο, σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως περαιωμένου δαπέδου από σκυρόδεμα. Στον
επιμετρούμενο όγκο σκυροδέματος δεν συμπεριλαμβάνεται (αφαιρείται) ο όγκος του συμπιέσιμου υλικού
πλήρωσης των αρμών διαστολής, ενώ δεν αφαιρούνται ο όγκος του ενσωματούμενου οπλισμού (κύριου και
βοηθητικού), ο όγκος που αποκόπτεται με αρμοκόπτες για την διαμόρφωση των εγκοπών των αρμών, όπως
επίσης και οι λοξοτμήσεις (“γωνιάσματα”) των ακμών των αρμών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια ή η παραγωγή του σκυροδέματος και η μεταφορά του επί τόπου του έργου

x

Ο τοπογραφικός έλεγχος και η τυχόν απαιτούμενη αποκατάσταση της γεωμετρίας της υποκείμενης
στρώσης

x

Οι απαιτούμενοι πλευρικοί σιδηρότυποι

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση, επιφανειακή μόρφωση και συντήρηση του σκυροδέματος, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

8.2 Ελαφρός οπλισμός δαπέδου από δομικό πλέγμα
Η επιμέτρηση γίνεται σε χιλιόγραμμα (kg) πλήρως τοποθετημένου οπλισμού κατά κατηγορία χάλυβα,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.

8.3 Επικάλυψη σκάφης έδρασης δαπέδου
Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επικαλυπτόμενης επιφάνειας. Δεν επιμετρούνται οι
επιφάνειες αλληλοκάλυψης.
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Bιβλιογραφία
 ΚΤΧ - Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων
 ΕΚΩΣ - Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος
 ΚΤΣ - Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
 Ν. 1396/83 - Mελέτη Mέτρων Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων
 Π.Δ. 17/96 - Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391 και 91/383 ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/99.
 Απόφαση Διοικητή της ΥΠ Δ3/Β/52598/7561/18-12-95 (ΦΕΚ 27Β/96) Έγκριση
Αερολιμενικής
Διάταξης με αριθμό 1 για την ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας, λειτουργίας και όρων εκμετάλλευσης των
Αερολιμένων της Χώρας
 Απόφαση Διοικητή της ΥΠΑ Δ3/Β/47159/9521/7-11-01 (ΦΕΚ 1532Β/01) - Έγκριση Αερολιμενικής
Διάταξης με αριθμό 2 της Διεύθυνσης Αερολιμένων της ΚΥ/ ΥΠΑ”, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
 Δ3/Β/45546/9815/19-11-02 (ΦΕΚ 1484Β/02) : “Τροποποίηση αριθμ. 1 της Αερολιμενικής Διάταξης με
αριθμό 2 κ.τ.λ.”, που αφορούν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος


ASTM C 309 Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete -- Ρευστά υλικά σχηματίζοντα
μεμβράνη για την συντήρηση - ωρίμανση του σκυροδέματος

-

EΛΟΤ ΕΝ ISO 15630-1
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire -- Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος - Μέθοδοι
δοκιμής - Μέρος 1: Οπλισμός από ράβδους, χονδρόσυρμα και σύρμα

-

ΕΛΟΤ EN 12390-2
Testing hardened concrete- Part 2 – Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής

-

ΕΛΟΤ EN 12390-3
Testing hardened concrete- Part 3 -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος
Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων

-

-

ΕΛΟΤ EN 12390-5
Testing hardened concrete- Part 5 -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος
Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων

-

-

EΛΟΤ ΕN 1992-1-1
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for
buildings - Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και
κανόνες για κτίρια
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-02-0100 «Αρμοί Δαπέδων Αεροδρομίων από Σκυρόδεμα» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-02-01-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή των πάσης φύσεως αρμών στα δάπεδα
αεροδρομίων από σκυρόδεμα και ειδικότερα η διάταξη, η όπλιση, η μόρφωση – κοπή και η πλήρωση –
σφράγισή τους.
Η διάστρωση, συμπύκνωση, μόρφωση της επιφάνειας, συντήρηση κτλ του σκυροδέματος των δαπέδων
αποτελούν αντικείμενο της συναφούς Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-06-01-01-00
Οι αρμοί στα δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα κατασκευάζονται για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης
ρηγμάτωσης του σκυροδέματος των πλακών από τις μικρομετακινήσεις που αυτό υφίσταται λόγω της
αρχικής συστολής του και στην συνέχεια από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας,
αποτελώντας έτσι ελεγχόμενες θέσεις ρηγμάτωσης. Με τους αρμούς η πλάκα του δαπέδου, πάχους D,
διαιρείται σε φατνώματα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛΟΤ 1421-2

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

EΛΟΤ 1421-3

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

ΕΛΟΤ EN 14188-3

Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals. -Υλικά πλήρωσης αρμών και σφραγιστικά. Μέρος 3: Προδιαγραφές για
προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-1

Joint fillers and sealants – Part 1: Specifications for hot applied joint sealers
-- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 1: Προδιαγραφές για
θερμά υλικά σφράγισης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00

Airport runways made of concrete -- Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής τους

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Τα κύρια υλικά κατασκευής των δοκών είναι τα ακόλουθα:

4.1 Χάλυβας οπλισμού αρμών
Έχουν εφαρμογή τα Πρότυπα: ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, καθώς και τα κείμενα αναφοράς: ΚΤΧ και
ΕΚΩΣ-2000 (βλέπε Βιβλιογραφία).
Οι οπλισμοί των αρμών, εφ’ όσον προβλέπονται από τη μελέτη, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Τα βλήτρα συνεργασίας πλακών και τις συνδετήριες ράβδους.
4.1.1 Βλήτρα συνεργασίας πλακών (Dowels)
Είναι λείες ευθύγραμμες ράβδοι από χάλυβα Β500Α και εάν η μελέτη δεν προβλέπει διαφορετικά διαμέτρου
από Φ25 έως Φ32, μήκους τουλάχιστον 500 mm, και αποστάσεις συνήθως ανά 300 έως 400 mm και
αποσκοπούν αφ’ ενός μεν στην σταδιακή μεταφορά φορτίου από τη μία πλάκα στην άλλη μέσω του αρμού,
αφ’ ετέρου δε στην παρεμπόδιση των κατακόρυφων μετακινήσεων των άκρων των όμορων πλακών.
Τα βλήτρα κόβονται στο προβλεπόμενο μήκος με πριόνι (όχι με ψαλίδα), τα άκρα τους λειαίνονται ώστε να
μην έχουν προεξοχές και επαλείφονται με υγρό αντισκωριακής προστασίας.
Οι ράβδοι των βλήτρων συνεργασίας πρέπει να αναπτύσσουν συνάφεια με τη μία μόνο (την
σκυροδετούμενη πρώτα) από τις όμορες του αρμού πλάκες (κατά το ήμισυ του μήκους τους), ενώ το
υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα τους, που ενσωματώνεται στην δεύτερη πλάκα, πρέπει να ολισθαίνει ελεύθερα
εντός αυτής και για το σκοπό αυτό επαλείφεται με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό (π.χ. ασφαλτικό) ή
καλύπτεται από στενά εφαρμοσμένο πλαστικό κάλυμμα πάχους μέχρι 1,25 mm (πλαστικοποιημένα βλήτρα).
4.1.2 Συνδετήριες ράβδοι (Tie Bars)
Είναι ράβδοι από χάλυβα Β500C, και εάν η μελέτη δεν προβλέπει διαφορετικά διαμέτρου Φ16 ή Φ18 και
μήκους από 750 έως 1000 mm, και πρέπει να αναπτύσσουν την απαιτούμενη συνάφεια με το σκυρόδεμα και
των δύο εκατέρωθεν του αρμού πλακών. Η τοποθέτησή τους αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της (οριζόντιας)
διεύρυνσης του αρμού.
Οι συνδετήριες ράβδοι κόβονται με κοινές μηχανικές μεθόδους και επαλείφονται με υγρό αντισκωριακής
προστασίας.
Οι ράβδοι αυτές απαγορεύεται να είναι επαλειμμένες με αντικολλητικό υλικό ή να τοποθετούνται σε
περιβλήματα.

4.2 Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής
Τα προκατασκευασμένα υλικά πλήρωσης του κενού των αρμών διαστολής πρέπει να παρέχονται σε λωρίδες
στις απαιτούμενες διαστάσεις, ώστε το τμήμα κάθε αρμού διαστολής μεταξύ δύο εγκάρσιων αρμών να
πληρούται με ένα μόνο τεμάχιο.
Η συσκευασία τους θα πρέπει να προστατεύει το περιεχόμενο υλικό από φθορές κατά την φορτοεκφόρτωση,
μεταφορά και παραμονή του στο εργοτάξιο.
Τα υλικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες :
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x Συμπιεστότητα και ελαστικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Μεταξύ των
άλλων θα πρέπει να επανέρχονται στο αρχικό τους πάχος μετά από συμπίεσή τους στο 1/2 του
πάχους αυτού.
x Ακαμψία επαρκή για να μην παραμορφώνονται κατά την διάστρωση και συμπύκνωση του
σκυροδέματος.
x Αντοχή στο χρόνο και στις θερμοκρασίες εφαρμογής του υλικού σφράγισης.
Συνήθη υλικά πλήρωσης με ικανοποιητικές ιδιότητες είναι οι πλάκες φελλού και οι συμπιέσιμες μοριοσανίδες
με ασφαλτικό συνδετικό. Η καταλληλότητα του υλικού πλήρωσης των αρμών διαστολής ελέγχεται σύμφωνα
με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ EN 14188-3.
Τα υλικά κατά την προσκόμισή τους θα συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά και έγγραφα από τα
οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.

4.3 Υλικά σφράγισης αρμών
Η σφράγιση των αρμών δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα κατά κανόνα γίνεται με χρήση υλικών
θερμής εφαρμογής.
Η σφράγιση με εκχυνόμενα υλικά εν ψυχρώ ή με προκατασκευασμένα υλικά σε λωρίδες δεν συνιστάται από
την παρούσα Προδιαγραφή. Εφ’ όσον από την μελέτη προβλέπεται σφράγιση των αρμών με υλικά αυτών
των κατηγοριών, οι απαιτήσεις τόσο των υλικών αυτών όσο και των μεθόδων εφαρμογής τους θα πρέπει να
προδιαγράφονται ειδικά.
Τα υλικά θερμής εφαρμογής αποτελούνται συνήθως από μίγμα λιθανθρακόπισσας ή εξευγενισμένης
ασφάλτου, διαλυτών, συνθετικών ρητινών και κατά περίπτωση τροποποιητικών πρόσμικτων υλικών.
Η απαίτηση ή μη προεπάλειψης με ειδικό αστάρι των από σκυρόδεμα παρειών του αρμού προ της
εφαρμογής τους, καθορίζεται από τον κατασκευαστή τους.
Από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού επίσης καθορίζονται η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία (και ο
αντίστοιχος χρόνος) θέρμανσής του καθώς και η συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής.
Τα υλικά πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες :
x Να είναι ανθεκτικά στις χημικές επιδράσεις των υγρών καυσίμων των αεροσκαφών (fuelresistant sealants) και στις θερμικές επιβαρύνσεις από τα εκπεμπόμενα καυσαέριά τους.
x Να έχουν μεγάλη ελαστικότητα σε εφελκυσμό (high-extension sealants) και ταυτόχρονα καλή
πρόσφυση με τις παρειές του αρμού σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
x Να μην υπερρευστοποιούνται και εκρέουν από τους αρμούς στις υψηλές θερμοκρασίες και
αντίστοιχα να μην γίνονται εύθρυπτα στις χαμηλές θερμοκρασίες.
x Να έχουν ομοιογενή σύσταση και αντοχή στο χρόνο.
Τα υλικά παραδίδονται συσκευασμένα σε μεταλλικά δοχεία και συνοδεύονται από φύλλο ιδιοτήτων πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία
του κατασκευαστή, η κατηγορία, ο τύπος και η σύνθεση του υλικού, τα πρότυπα στα οποία αυτό
ανταποκρίνεται, η απαίτηση ή μη προεπάλειψης και σε θετική περίπτωση οι τύποι των συμβατών ασταριών,
η ημερομηνία παραγωγής, η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία θέρμανσής του (και ο αντίστοιχος χρόνος)
καθώς και η συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής.
Τα υλικά σφράγισης αρμών θα πρέπει να είναι υψηλής διαστολής, ανθεκτικά στα καύσιμα (high extension
fuel-resistant), κατηγορίας F1, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-1.
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5 Τρόπος κατασκευής
5.1 Γενικά
Διακρίνονται τέσσερα (4) είδη αρμών :
x Αρμοί εργασίας, στα διαμήκη πέρατα των λωρίδων διάστρωσης.
x Αρμοί συστολής, που αποσκοπούν στο τοπικό αδυνάτισμα των πλακών, ώστε οι ρωγμές
συστολής να γίνουν σε προκαθορισμένες θέσεις.
x Αρμοί διαστολής – αρμοί διαχωρισμού, που αποσκοπούν στο να επιτρέψουν την
ανεμπόδιστη διαστολή των πλακών λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.
x Εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας, οι οποίοι κατασκευάζονται στο πέρας κάθε ημερήσιας
διάστρωσης ή στην περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της διάστρωσης.

5.2 Διάταξη των αρμών
Η ακριβής διάταξη των πάσης φύσεως αρμών καθορίζεται στη μελέτη. Γενικά, ισχύουν τα κάτωθι :
5.2.1 Αρμοί εργασίας
Το σκυρόδεμα διαστρώνεται σε λωρίδες πλάτους α, το οποίο καθορίζεται στην μελέτη και κυμαίνεται
συνήθως από 4 έως 6 m. Τα διαμήκη πέρατα των λωρίδων διάστρωσης μορφώνονται σαν αρμοί εργασίας.
Εάν το πλάτος διάστρωσης είναι 2πλάσιο ή 3πλάσιο του α, τότε θα μορφώνονται με αρμοκόπτες εσωτερικά
και παράλληλα προς τους ακραίους αρμούς εργασίας, αρμοί όμοιοι με τους εγκάρσιους αρμούς συστολής
ώστε να δημιουργούνται διαμήκεις λωρίδες με πλάτος όχι μεγαλύτερο του α.
5.2.2 Αρμοί συστολής
Κάθετα προς τις λωρίδες διάστρωσης και ανά αποστάσεις β, με β ≈ α και πάντως έτσι ώστε 0,65 α ≤ β ≤1,5
α, διατάσσονται αρμοί συστολής που αποσκοπούν στο τοπικό αδυνάτισμα των πλακών, ώστε οι ρωγμές
συστολής να γίνουν σε προκαθορισμένες θέσεις.
5.2.3 Αρμοί διαστολής – Αρμοί διαχωρισμού
Για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης διαστολής των πλακών λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών,
διατάσσονται αρμοί διαστολής ανά αποστάσεις που καθορίζονται από την μελέτη και συνήθως δεν είναι
μεγαλύτερες από 80 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των αρμών διαστολής εξαρτώνται από τις κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής του έργου, την εποχή του έτους στην οποία γίνεται η διάστρωση, το διάκενο των
εκατέρωθεν του αρμού πλακών κτλ.
Οι αρμοί διαστολής κατά κανόνα οπλίζονται με βλήτρα συνεργασίας.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν επιδιώκεται η απομόνωση μιας σειράς πλακών από τις επιδράσεις μιας άλλης,
οι αρμοί διαστολής κατά την επαφή των δύο αυτών σειρών είναι δυνατόν να μην διαθέτουν βλήτρα, για να
παρέχεται η δυνατότητα σχετικής εγκάρσιας μετακίνησης. Οι αρμοί αυτοί ειδικότερα ονομάζονται αρμοί
διαχωρισμού.
5.2.4 Εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας
Στο τέλος κάθε ημερήσιας διάστρωσης ή σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της διάστρωσης,
μορφώνεται με τοποθέτηση καταλλήλου σιδηρότυπου, εγκάρσιος αρμός διακοπής εργασίας, κατασκευαστικά
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όμοιος με τον αρμό εργασίας, σε θέση αρμού συστολής ή διαστολής και το τυχόν πλεονάζον σκυρόδεμα θα
απορρίπτεται.
Η κατασκευή αρμών διακοπής εργασίας σε ενδιάμεσες θέσεις απαγορεύεται, γιατί μπορούν να οδηγήσουν
σε ρηγματώσεις κατά την προέκταση αυτών στις γειτονικές λωρίδες.

5.3 Τοποθέτηση οπλισμών αρμών
5.3.1 Γενικά
Η όπλιση ή μη των αρμών των δαπέδων, κατά είδος και θέση, αποτελεί επιλογή της μελέτης.
Οι διατομές, τα μήκη και οι αποστάσεις μεταξύ των ράβδων, που εξαρτώνται κυρίως από το πάχος της
πλάκας, καθορίζονται επίσης επακριβώς στην μελέτη. Ενδεικτική αναφορά στα μεγέθη αυτά γίνεται στην
παράγραφο 4.1 της παρούσας Προδιαγραφής.
Οι οπλισμοί κάθε αρμού δεν πρέπει να συναντώνται με αυτούς των εγκάρσιών του αρμών και για το λόγο
αυτό δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις μικρότερες από το 1/2 του μήκους τους από τις
κορυφές των γωνιών των φατνωμάτων.
Για την παραλαβή του οπλισμού στο εργοτάξιο, την απόθεση – αποθήκευση την κοπή – διαμόρφωση και την
τοποθέτησή του, πέραν των όσων ειδικά ορίζονται στην συνέχεια, έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις – έλεγχοι –
κριτήρια της αντίστοιχης ενότητας της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 .
Η παραλαβή των προτοποθετημένων οπλισμών των αρμών θα διενεργείται πριν από την έναρξη της
σκυροδέτησης, τμηματικά. Οι οπλισμοί θα ελέγχονται και θα παραλαμβάνονται από την επίβλεψη, η οποία
μπορεί να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων, κακοτεχνιών ή ασυμφωνίας προς τα εγκεκριμένα
σχέδια, και τους ισχύοντες Κανονισμούς. Προς τούτο θα διατίθεται επί τόπου ο αναγκαίος αριθμός τεχνιτών –
σιδηρουργών, διαφορετικά θα αναγράφονται στο ημερολόγιο του έργου οι σχετικές παρατηρήσεις και θα
αναβάλλεται η σκυροδέτηση.
5.3.2 Βλήτρα συνεργασίας
Βλήτρα συνεργασίας μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε είδους αρμό.
Τα βλήτρα τοποθετούνται στο μέσον του πάχους της πλάκας, παράλληλα τόσο στην επιφάνεια της πλάκας
όσο και μεταξύ τους.
α.

Διαμήκεις αρμοί εργασίας - εγκάρσιοι αρμοί διακοπής εργασίας
Στους διαμήκεις αρμούς εργασίας, όταν η διάστρωση γίνεται με συρμό σε σταθερούς σιδηρότυπους,
οι πλευρικοί αυτοί τύποι πρέπει να έχουν οπές στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, για την
δίοδο μέσω αυτών των ράβδων των βλήτρων προς την όμορη, μεταγενέστερα διαστρούμενη,
λωρίδα.
Οι οπές αυτές πρέπει να έχουν διάμετρο ελάχιστα μεγαλύτερη από αυτή των βλήτρων, ώστε αφ’
ενός μεν να παρεμποδίζεται η δίοδος κονιάματος μέσω του διακένου, αφ’ ετέρου δε να
απομακρύνονται ανεμπόδιστα οι τύποι κατά το ξεκαλούπωμα. Η επιφάνεια του σιδηρότυπου που θα
έλθει σε επαφή με το διαστρούμενο σκυρόδεμα θα επαλείφεται επιμελώς με ειδικό αντικολλητικό
υγρό.
Τα βλήτρα στηρίζονται σταθερά πάνω σε κατάλληλα λίκνα (“κρεβατίνες”) από χάλυβα S 220
(συνήθως διαμέτρου Φ 8 mm), τα οποία θα στερεώνονται ακλόνητα πάνω στην υπόβαση της
λωρίδας που διαστρώνεται πρώτη (μονόπλευρα).
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στους εγκάρσιους αρμούς διακοπής εργασίας, ανεξάρτητα από
το είδος του χρησιμοποιούμενου μηχανήματος διάστρωσης.
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Όταν η διάστρωση γίνεται με μηχάνημα ολισθαινόντων σιδηροτύπων, τα βλήτρα στους διαμήκεις
αρμούς εργασίας τοποθετούνται μέσα σε οπές που διανοίγονται με περιστροφικό τρυπάνι στο
σκληρυμένο σκυρόδεμα της παρειάς τους και στο μέσον του ύψους αυτής.
Οι διανοιγόμενες οπές θα έχουν διάμετρο κατά 3 έως 6 mm μεγαλύτερη από αυτή των βλήτρων. Το
διάκενο των οπών θα γεμίζεται με εποξειδική ρητίνη, η οποία θα εισάγεται στο βάθος της οπής και η
περίσσειά της θα υπερχειλίζει προς τα έξω κατά την εισαγωγή του βλήτρου, ώστε να αποφεύγεται ο
εγκλωβισμός αέρα εντός του διακένου. Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται η εισαγωγή των βλήτρων
στις οπές να γίνεται με παλινδρομική κίνηση.
β.

Αρμοί συστολής
Τα βλήτρα των αρμών συστολής στηρίζονται επίσης σε λίκνα στήριξης τα οποία στερεώνονται
ακλόνητα πάνω στην υπόβαση των εκατέρωθεν του αρμού πλακών (αμφίπλευρα) και κατά τρόπο
που να εξασφαλίζεται το ακλόνητο και αμετακίνητό τους κατά την σκυροδέτηση.
Εναλλακτικά, τα βλήτρα αυτά μπορούν να εισαχθούν κατά την φάση της διάστρωσης στην μάζα του
νωπού σκυροδέματος με ειδική διάταξη δονητικής έμπηξης, εφ’ όσον το χρησιμοποιούμενο
μηχάνημα διάστρωσης διαθέτει τέτοια διάταξη.

γ. Αρμοί διαστολής
Η στήριξη των βλήτρων γίνεται με λίκνα, ως ανωτέρω, αμφίπλευρα.
Τα βλήτρα διαπερνούν το συμπιέσιμο υλικό πλήρωσης του αρμού διαστολής που, για το σκοπό
αυτό, θα έχει οπές στις προβλεπόμενες θέσεις, με διάμετρο ελάχιστα μεγαλύτερη αυτής των
βλήτρων.
Το ελεύθερο άκρο του βλήτρου καλύπτεται από ειδική καλύπτρα, μεταλλική ή, συνήθως, από P.V.C.
Το άκρο της καλύπτρας δεν εφάπτεται στο αντίστοιχο άκρο του βλήτρου, παρέχοντας έτσι ελεύθερο
διάστημα, τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του αρμού διαστολής, διατιθέμενο για την ελεύθερη
διαστολή της ράβδου. Το κενό αυτό γεμίζεται με υλικό πλήρωσης αρμών διαστολής ή άλλο
συμπιέσιμο υλικό (π.χ. βαμβάκι).
5.3.3 Συνδετήριες ράβδοι
Οι συνδετήριες ράβδοι τοποθετούνται σε ορισμένους αρμούς, κυρίως σε ακραίες λωρίδες διάστρωσης, εφ’
όσον το προβλέπει η μελέτη.
Υψομετρικά τοποθετούνται επίσης στο μέσον του πάχους της πλάκας.
5.3.4 Ανοχές τοποθέτησης
Η ακριβής τοποθέτηση των ράβδων οπλισμών των αρμών, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, είναι πολύ
σημαντική. Εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να καταστήσει τους οπλισμούς αυτούς άχρηστους ή ακόμα και
επιζήμιους.
Για τον έλεγχο τοποθέτησης των ράβδων πριν την σκυροδέτηση, που θα διενεργείται οπωσδήποτε και στους
αρμούς του δοκιμαστικού δαπέδου, ισχύουν οι παρακάτω ανοχές :
x Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση του βάθους τοποθέτησης από το μέσον του πάχους της πλάκας:
+ 25 mm.
x Μέγιστη επιτρεπτή οριζόντια ή κατακόρυφη διαφορά των άκρων των ράβδων ενός αρμού
συνολικά : 2% του μήκους τους (δηλαδή 10 mm σε 50 cm μήκους βλήτρου).
Διάστρωση της πλάκας σε δύο στρώσεις, πάχους εκάστης D/2, ενώ διευκολύνει την
ακριβέστερη τοποθέτηση των ράβδων, δεν συνιστάται από την παρούσα Προδιαγραφή, γιατί
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τυχόν καθυστέρηση στη διάστρωση της δεύτερης στρώσης διαταράσσει την μονολιθικότητα της
πλάκας, υποβαθμίζοντας έτσι την φέρουσα ικανότητά της.

5.4

Κατασκευή - μόρφωση των αρμών

5.4.1 Αρμοί εργασίας
Οι αρμοί εργασίας είναι τελείως ευθύγραμμοι και η παρειά τους κατακόρυφη σε όλο το πάχος του
σκυροδέματος.
Στο άνω μέρος της παρειάς δημιουργείται με αρμοκόπτη εγκοπή βάθους 25 mm και συνολικού πλάτους 10
έως 15 mm (κατά το ήμισυ σε κάθε μία από τις εκατέρωθεν του αρμού πλάκες), εντός της οποίας
τοποθετείται το υλικό σφράγισης του αρμού.
5.4.2 Αρμοί συστολής
Οι αρμοί συστολής είναι τελείως ευθύγραμμοι με κατακόρυφα τοιχώματα και συνεχίζονται σε όλες τις
γειτονικές πλάκες, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Η κοπή του αρμού γίνεται σε δύο στάδια (διελεύσεις του
αρμοκόπτη), γιατί με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι απολεπίσεις των ακμών.
Κατά την πρώτη διέλευση του αρμοκόπτη ο αρμός κόβεται σε πλάτος 3 mm (με μονό δίσκο κοπής) και σε
βάθος ίσο με το 1/3 του πάχους της πλάκας (D/3).
Στο δεύτερο στάδιο ο αρμός διευρύνεται σε τελικό πλάτος 10 έως 15 mm με βάθος κοπής 30 έως 40 mm.
Κοπή απ’ ευθείας στο τελικό πλάτος (σε ένα στάδιο) δεν συνιστάται, ενώ δεν επιτρέπεται η διεύρυνση με
πολλαπλές διελεύσεις.
Ο προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου κοπής του αρμού συστολής έχει καθοριστική σημασία για την
επιτυχημένη κατασκευή του. Στην πραγματικότητα η κοπή πρέπει να γίνει μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός
μεγίστου χρόνου. Κοπή νωρίτερα από τον ελάχιστο χρόνο συνεπάγεται απολέπιση των ακμών του αρμού,
ενώ αν η κοπή γίνει αργότερα από τον μέγιστο χρόνο θα έχει ήδη αρχίσει η δημιουργία ανεξέλεγκτων
ρηγματώσεων στο σκυρόδεμα. Το βέλτιστο χρονικό διάστημα, διάρκειας μερικών μόνο ωρών, εξαρτάται από
τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέματος, όπως θερμοκρασία,
άνεμος, πρόσμικτα κτλ και προσδιορίζεται επί τόπου κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος του
δαπέδου (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00). Επειδή οι κλιματολογικές συνθήκες κατά
την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές κατά την κατασκευή του
δαπέδου, πρέπει να γίνεται ανάλογη προσαρμογή του χρονικού διαστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο
χρόνος έναρξης κοπής είναι της τάξεως των 12 ωρών, μετά την σκυροδέτηση. Επειδή η κοπή των αρμών
συχνά απαιτείται να γίνει σε νυκτερινές ώρες, πρέπει να διατίθεται πάντοτε από τον ανάδοχο επαρκής για
την νυκτερινή κοπή φωτισμός.
Η κοπή των αρμών γίνεται με αυτοκινούμενους αρμοκόπτες βαρέως τύπου (ιπποδύναμης της τάξης των 40
HP), κατάλληλους για κοπή μη πλήρως σκληρυμένου σκυροδέματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις. Οι
αρμοκόπτες αυτοί φέρουν κυκλικούς περιστρεφόμενους αδαμαντοφόρους δίσκους κοπής και τροχούς
κύλισης με ελαστική επένδυση για να μην προκαλούν φθορές στην επιφάνεια του μη πλήρως σκληρυμένου
σκυροδέματος. Δεδομένης της κρισιμότητας του χρόνου κοπής, η δυνατότητα κοπής των αρμοκοπτών (σε
μέτρα μήκους) θα πρέπει να είναι 50% μεγαλύτερη από την απαιτούμενη, σύμφωνα με την δυνατότητα
παραγωγής – διάστρωσης του σκυροδέματος και για κάθε χρησιμοποιούμενο αρμοκόπτη θα διατίθεται στο
εργοτάξιο και ένας εφεδρικός, καθώς επίσης και επαρκής αριθμός δίσκων, άλλως δεν θα επιτρέπεται η
έναρξη διάστρωσης του σκυροδέματος.
Αν η κοπή γίνεται με ταυτόχρονη έγχυση νερού, ο δημιουργούμενος πολτός θα πρέπει να απομακρύνεται με
νερό υπό πίεση, πριν συγκολληθεί στις επιφάνειες της εγκοπής.
Αν η κοπή γίνεται εν ξηρώ, η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής μπορεί να γίνει είτε με πεπιεσμένο αέρα
είτε με νερό υπό πίεση.
5.4.3 Αρμοί διαστολής
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Οι αρμοί διαστολής είναι ευθύγραμμοι με κατακόρυφες παρειές και συνεχίζονται από άκρο σε άκρο του
δαπέδου και σε ολόκληρο το πάχος των πλακών. Οι αρμοί αυτοί συνιστούν διακοπή της συνέχειας του
δαπέδου και ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η “γεφύρωση” των ομόρων του αρμού πλακών σε
οποιαδήποτε περιοχή.
Το διάκενο μεταξύ των εκατέρωθεν του αρμού διαστολής πλακών, συνήθως της τάξεως των 20 mm,
καθορίζεται επακριβώς στα σχέδια της μελέτης. Το διάκενο αυτό καταλαμβάνεται από το
προκατασκευασμένο υλικό πλήρωσης του αρμού διαστολής σε ύψος που υπολείπεται ελαφρά του πάχους
της πλάκας. Κατά την φάση κοπής των αρμών (βλέπε παράγραφο 5.4.2 της παρούσας) αποκόπτεται με
αρμοκόπτη εγκοπή για την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης πλάτους αυξημένου κατά 4 έως 6 mm από
αυτό του διακένου (συμμετρικά ως προς τον διαμήκη άξονα του αρμού) και στο απαιτούμενο για την
τοποθέτηση του υλικού σφράγισης βάθος.
Το υλικό πλήρωσης, που θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ακαμψία, θα στερεώνεται ακλόνητα στην στρώση
έδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται το αμετακίνητο και απαραμόρφωτο αυτού κατά την διάστρωση και
συμπύκνωση του σκυροδέματος. Θα ελέγχεται η επιπεδότητα και η ευθυγραμμία του οριζόντιου άξονα της
λωρίδας του υλικού πλήρωσης, η οποία και δεν θα πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από + 5 mm από τον
θεωρητικό άξονα του αρμού.
Εφ’ όσον από την μελέτη προβλέπεται τοποθέτηση βλήτρων στους αρμούς διαστολής, στην λωρίδα του
υλικού πλήρωσης θα διανοίγονται οπές στις προβλεπόμενες θέσεις και αποστάσεις με διάμετρο ίση ή
ελάχιστα μεγαλύτερη από αυτή των βλήτρων, ώστε να μην διέρχεται κονίαμα μέσα από αυτές.
Η στερέωση στην στρώση έδρασης, η γεωμετρική ακρίβεια και το ακλόνητο της τοποθέτησης καθώς και η
ακρίβεια της διάνοιξης των οπών του υλικού πλήρωσης θα ελέγχονται οπωσδήποτε και κατά την κατασκευή
του δοκιμαστικού τμήματος του δαπέδου.
Παρέχεται επίσης η ευχέρεια στον ανάδοχο να προτείνει δική του ολοκληρωμένη μέθοδο κατασκευής αρμών
διαστολής συμβατή με το μηχανικό εξοπλισμό που διαθέτει και την εμπειρία προηγούμενων εφαρμογών, η
οποία και θα πρέπει να εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση και πριν από την έγκριση της μεθόδου, θα προηγείται εφαρμογή της στο δοκιμαστικό
δάπεδο.

5.5 Μόρφωση των ακμών των αρμών
Μετά την κοπή των αρμών στις προβλεπόμενες διαστάσεις, ακολουθεί η μόρφωση των ακμών τους που
βρίσκονται στην επιφάνεια κύλισης.
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή των ανεπιθύμητων φθορών και απολεπίσεων κατά μήκος των
ακμών αυτών κατά την μεταφορά φορτίου από το ένα φάτνωμα στο άλλο και που έχουν σαν αποτέλεσμα την
διεύρυνση και αποσταθεροποίηση της περιοχής του αρμού. Συντελεί επίσης στην ακριβέστερη σφράγιση του
αρμού (βλέπε παράγραφο 5.6 της παρούσας).
Συνίσταται σε αφαίρεση με λοξότμηση μικρού τμήματος κατά μήκος της κάθε ακμής, σχήματος ισοσκελούς
ορθογωνίου τριγώνου με μήκος καθέτων πλευρών 5 mm περίπου. Δηλαδή οι ακμές “φαλτσοκόβονται” κατά
5 mm με γωνία 45ο και για την εργασία αυτή χρησιμοποιείται μηχάνημα που φέρει ειδικό αδαμαντοφόρο
δίσκο κοπής με γωνία 45ο.
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5.6 Σφράγιση των αρμών
5.6.1 Γενικά
Η εργασία της σφράγισης αποσκοπεί στην στεγανοποίηση των αρμών, κυρίως από τα όμβρια νερά (αλλά και
από άλλα υγρά όπως καύσιμα, λιπαντικά κτλ.), των οποίων η εισχώρηση στον αρμό προκαλεί την βαθμιαία
αποσταθεροποίηση της περιοχής του.
Όλοι οι αρμοί σφραγίζονται, ανεξαρτήτως του είδους τους.
Η σφράγιση των αρμών πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου συντήρησης του σκυροδέματος
και πριν από την παράδοση του δαπέδου στην κυκλοφορία.
Εφ’ όσον για τις ανάγκες του έργου είναι απαραίτητη η κυκλοφορία στο δάπεδο αρμοκοπτών και ελαφρών
οχημάτων του αναδόχου πριν από την σφράγιση των αρμών, αυτή θα επιτρέπεται αφού προηγουμένως
ληφθούν μέτρα προσωρινής προστασίας των ακμών τους (π.χ. τοποθέτηση κορδονιού από νάιλον).
Η σφράγιση ακολουθεί γενικά τα παρακάτω στάδια :
5.6.2 Καθαρισμός του αρμού
Οι αρμοί πριν από την σφράγισή τους πρέπει να καθαριστούν επιμελώς από σκόνες, ξένα σώματα κτλ.
Ο καθαρισμός του αρμού μπορεί να γίνει είτε με πεπιεσμένο αέρα, οπότε απαιτείται κοινός μικρός
ελαστιχοφόρος αεροσυμπιεστής, είτε με μηχανική συρματόβουρτσα (περιστροφική), η οποία και αφαιρεί
αποτελεσματικότερα τυχόν χαλαρά συνδεδεμένους κόκκους.
Οι παρειές των εγκοπών των αρμών πριν από την σφράγισή τους πρέπει να είναι εντελώς στεγνές και
καθαρές.
5.6.3 Προετοιμασία του υλικού σφράγισης θερμής εφαρμογής
Απαιτείται ειδικό συγκρότημα που απαρτίζεται από την εστία (π.χ. υγρού αερίου), τον κλίβανο θέρμανσης,
τον αναδευτήρα και την αντλία αναρρόφησης και συμπληρώνεται με την πυράντοχη εύκαμπτη σωλήνωση
και το ακροφύσιο εφαρμογής.
Το υλικό σφράγισης θερμαίνεται και ρευστοποιείται στον απαιτούμενο βαθμό στον κλίβανο θέρμανσης, που
θα έχει διπλά τοιχώματα, με κλειστό κύκλωμα λαδιού και θα διαθέτει θερμοστατική λειτουργία.
Η θέρμανση γίνεται υπό συνεχή ανάδευση και η θερμοκρασία ελέγχεται με θερμόμετρο ακριβείας καθ’ όλη
την διάρκεια της προετοιμασίας.
Ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας του υλικού στον κλίβανο καθώς επίσης και η τελική θερμοκρασία
εφαρμογής του θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής (του
υλικού) και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας της σφράγισης και της πρόσφυσης
του υλικού στις παρειές του σκυροδέματος. Μη τήρηση των κανόνων αυτών μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
να υπερρευστοποιηθεί το υλικό ή να καταστεί εύθρυπτο (“καρβούνιασμα”).
Υπέρβαση της μεγίστης επιτρεπτής θερμοκρασίας συνεπάγεται την απόρριψη ολόκληρης της θερμανθείσας
ποσότητας. Υλικό που θερμάνθηκε και κρύωσε χωρίς να χρησιμοποιηθεί δεν θα επαναθερμαίνεται, αλλά
επίσης θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση βλάβης του θερμομέτρου θα διακόπτεται η εργασία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι θερμοκρασίες εφαρμογής κυμαίνονται από 120ο C έως 170ο C, το δε υλικό,
αφού προετοιμαστεί, είναι κατάλληλο για εφαρμογή για 4 περίπου ώρες, με αυστηρό έλεγχο της
θερμοκρασίας και συνεχή ανάδευση.
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5.6.4 Εφαρμογή του υλικού σφράγισης
Το υλικό σφράγισης πρέπει να εφάπτεται μόνο στις παρειές και όχι στον πυθμένα της εγκοπής του αρμού.
Προς τούτο, όπως επίσης και για την αποτροπή άσκοπης κατανάλωσης υλικού, προ της εφαρμογής του
υλικού σφράγισης τοποθετείται στον πυθμένα του κοιλώματος του αρμού ειδικό συμπιέσιμο κορδόνι,
ανθεκτικό στις θερμοκρασίες εφαρμογής του υλικού σφράγισης, του οποίου η διάμετρος είναι κατά 1 έως 2
mm μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού, ώστε αυτό να “σφηνώσει” στην τελική του θέση.
Εναλλακτικά και εφ’ όσον δεν διατίθεται στην αγορά κορδόνι κατάλληλης διαμέτρου, (σε αρμούς διαστολής
μεγάλου εύρους), μπορεί σαν υλικό αποτροπής της επαφής να χρησιμοποιηθεί συνθετική λωρίδα πάχους 2
έως 3 mm που διατίθεται σε πλάτη έως 30 mm, ή και άμμος.
Τα παραπάνω απομονωτικά υλικά δεν θα πρέπει να αναπτύσσουν συνάφεια ούτε με το σκυρόδεμα, ούτε με
το υλικό σφράγισης.
Η εφαρμογή του θερμού και ρευστοποιημένου υλικού σφράγισης γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, με ειδικό
ακροφύσιο, με το οποίο το υλικό διοχετεύεται στον πυθμένα της εγκοπής του αρμού, ώστε να μην
εγκλωβίζονται φυσαλίδες αέρα. Εφ’ όσον συνιστάται από τον κατασκευαστή του υλικού, προ της εφαρμογής
του υλικού σφράγισης γίνεται προεπάλειψη των παρειών του αρμού με συμβατό αστάρι στην συνιστώμενη
ποσότητα.
Η (άνω) στάθμη του υλικού σφράγισης πρέπει να βρίσκεται 5 mm χαμηλότερα από την γραμμή κύλισης με
ανοχή + 1 mm, δηλαδή στην κάτω ακμή του λοξοτμημένου αρμού, που χρησιμεύει έτσι σαν οδηγός.
Τυχόν πλεονάζον υλικό (π.χ. από υπερχείλιση) που αφαιρείται, απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθεί.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή των υλικών και εργασιών

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές των ενσωματούμενων υλικών και των τελειωμένων επί μέρους εργασιών
και οι έλεγχοι γεωμετρικής ακρίβειας των εργασιών αυτών αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες της
παρούσας Προδιαγραφής.
Με βάση τους ανωτέρω πραγματοποιηθέντες ελέγχους και δοκιμές και τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά
ποιότητας των ενσωματωμένων υλικών, γίνεται η παραλαβή των υλικών και των επί μέρους τελειωμένων
εργασιών από την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των υλικών πλήρωσης και σφράγισης
αρμών με τις απαιτήσεις των προτύπων που αφορούν στις ιδιότητες: συμπιεστότητα (για τα υλικά
πλήρωσης) και ελαστικότητα, διεισδυτικότητα, ροή, αντοχή πρόσφυσης και ανθεκτικότητα σε καύσιμα για τα
υλικά σφράγισης.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, συνεπάγεται την απόρριψη
της αντίστοιχης εργασίας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

7.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά τη διάρκεια των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας Προδιαγραφής πιθανολογούνται
οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
x Κίνδυνοι από την ωστική και θερμική δράση καυσαερίων αεροσκαφών, εφ’ όσον οι εργασίες
εκτελούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με πεδία κίνησης αεροσκαφών που βρίσκονται σε
επιχειρησιακή λειτουργία.
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x Κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων σε περιοχές διασταύρωσης, κίνησης οχημάτων –
μηχανημάτων του αναδόχου με υπηρεσιακά οχήματα του Αερολιμένα ή και αεροσκάφη,
διασταύρωση πάντως η οποία και θα απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό.
x Κίνδυνοι εγκαυμάτων και εισπνοών αναθυμιάσεων κατά την φάση θέρμανσης και εφαρμογής
των υλικών σφράγισης των αρμών.
x Κίνδυνοι μικροτραυματισμών των άκρων κατά την κοπή, κατεργασία και τοποθέτηση των
οπλισμών των αρμών.

7.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων – σχετικές διατάξεις
Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η μελέτη μέτρων Ασφάλειας και
Υγείας των εργαζομένων και η χρησιμοποίηση μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε επί μέρους εκτελούμενη
εργασία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας (βλέπε Bιβλιογραφία).
Ειδικότερα για θέματα ασφάλειας κίνησης ατόμων, κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και λειτουργίας
μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών σε ελεγχόμενους χώρους Πολιτικών Αερολιμένων ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) (βλέπε
Bιβλιογραφία).
Μέσα ατομικής προστασίας, ειδικότερα, απαιτούνται για την προστασία κεφαλής, ποδιών και χεριών κατά τα
πρότυπα που φαίνονται στον Παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 - Νομοθεσία περί Μέσων Ατομικής Προστασίας

8

Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία αναπνοής

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149

Τρόπος επιμέτρησης

8.1 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα
Η επιμέτρηση θα γίνεται, κατά είδος πλήρως κατασκευασμένου αρμού, σε μέτρα μήκους (m).
Διευκρινίζεται ότι στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται η κοπή, η μόρφωση των ακμών του αρμού, η
πλήρωση (προκειμένου για αρμούς διαστολής) και η σφράγιση.
Η μόρφωση των παρειών των πλακών με σιδηρότυπους περιλαμβάνεται στο αντικείμενο κατασκευής του
δαπέδου (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

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

x

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

x

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

Δεν περιλαμβάνεται επίσης η όπλιση των αρμών, που επιμετράται ως κατωτέρω

8.2 Οπλισμοί αρμών δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα
Η επιμέτρηση θα γίνεται, κατά κατηγορία χάλυβα οπλισμού, σε χιλιόγραμμα (kg) πλήρως τοποθετημένου
οπλισμού, βάσει των Πινάκων Οπλισμού και σύμφωνα με τους επίσημους Πίνακες Βαρών.
Διευκρινίζεται ότι επιμετρούνται τα λίκνα στήριξης, ενώ αγνοείται το σύρμα πρόσδεσης και τα λοιπά
μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
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σφράγισης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Xωνευτoί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης
In-pavement runway edge light systems
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-0401-00 «Xωνευτoί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής
φωτιστικής έντασης» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-04-01-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-06-04-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Xωνευτoί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής
έντασης

1

Αντικείμενο

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών
κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Mέσα ατομικής προστασίας –
Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόμασκες
για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

3 Όροι και ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4 Ενσωματούμενα υλικά
4.1 Γενικά
Το φωτιστικό σώμα (φανός με άνω κάλυμμα), περιλαμβάνει: μεταλλικό δακτύλιο συγκρατήσεως, οπτικό
σύστημα μετά των πρισμάτων, προεστιασμένους λαμπτήρες μετά των λυχνιολαβών, μεταλλική βάση,
διπολικό τροφοδοτικό καλώδιο μετά του ειδικού συνδέσμου ρευματολήπτη, δακτύλιο συγκράτησης και
στεγανοποίησης, κοχλίες, ωτίδια γειώσεως, κ.λ.π.
Τα ισχύοντα Πρότυπα για τα υλικά αυτά είναι :το ICAO Αnnex 14 Volume I, para 5.3.9 για χρήση στις
κατηγορίες διαδρόμου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το FAA L-862 (AC 150/5345-46B) και το NATO STANAG 3316
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4.2 Γενικά χαρακτηριστικά χωνευτού πλευρικού φανού διαδρόμου
Θα είναι διπλής κατεύθυνσης ακτινοβολίας (bi-directional) χωνευτός, προοριζόμενος για σήμανση των
πλευρών του διαδρόμου, ιδίως σε σημεία όπου διέρχονται αεροσκάφη εντός του πεδίου ελιγμών.
Θα είναι εφοδιασμένος με προεστιασμένο ή προεστιασμένους λαμπτήρες αλογόνου, διάρκειας ζωής 1000
ωρών τουλάχιστον στην μέγιστη λαμπρότητα.
Η ηλεκτρική τροφοδοσία θα γίνεται από κύκλωμα σειράς 5 kV, σταθερής έντασης ρεύματος 6,6 Α μέσω
μετασχηματιστού απομόνωσης, σε ιδιαίτερο περίβλημα.
Προορίζεται για εγκατάσταση και πλήρη προσαρμογή σε προκατασκευασμένη μεταλλική βάση ρηχού τύπου.
Ο φανός θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασίες από –20°C έως και +55°C.
Η κλίση της πάνω επιφάνειας του φωτιστικού σώματος του φανού η οποία προεξέχει από την επιφάνεια του
δαπέδου δεν θα είναι μεγαλύτερη από 20°. Η τελική προεξοχή του φωτιστικού σώματος από την τελειωμένη
επιφάνεια του δαπέδου δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 cm.
Το σώμα και τα κύρια μέρη του φανού θα είναι κατασκευασμένα από πρεσσαριστό κράμα αλουμινίου με
μηχανουργική επεξεργασία μεγάλης ακρίβειας.
Η εγκατάσταση του φανού θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή του υλικού.
Ο φανός θα συνοδεύεται από παρελκόμενα όπως έχουν προαναφερθεί, ήτοι σώμα φανού, άνω κάλυμμα,
μεταλλικό δακτύλιο συγκρατήσεως, οπτικό σύστημα μετά των πρισμάτων, προεστιασμένους λαμπτήρες μετά
των λυχνιολαβών, μεταλλική βάση, διπολικό τροφοδοτικό καλώδιο μετά του ειδικού συνδέσμου ρευματολήπτου, δακτύλιο συγκράτησης και στεγανοποίησης, κοχλίες, ωτίδια γειώσεως, κλπ. Όλα τα
ανωτέρω υλικά θα έχουν τέτοια σύνθεση, έτσι ώστε να ανθίστανται πλήρως στην οξείδωση και στις
εσωτερικά αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες από την λειτουργία του φανού.
Όλα τα υλικά στερέωσης και στήριξης του φωτιστικού σώματος (βίδες, κλπ) θα αποτελούνται από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Η στεγανοποίηση του φωτιστικού θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικών παρεμβυσμάτων.
Η κατασκευή του οπτικού συστήματος και του ηλεκτρικού μέρους του φωτιστικού σώματος θα εξασφαλίζει
άνετη συντήρηση και πρόσβαση στα σημεία επέμβασης, χωρίς να απαιτείται αποκόλληση του φωτιστικού
σώματος από την βάση του. Η στεγανοποίηση του φωτιστικού μετά από αλλαγή λαμπτήρα θα γίνεται χωρίς
την βοήθεια πρόσθετων στεγανοποιητικών μειγμάτων.
Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται επίσης από βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει υποστεί
επιτυχώς όλα τα τεστ που αναφέρονται στο ανωτέρω κείμενο FAA.

5

Εγκατάσταση, απαιτήσεις, έλεγχοι

5.1 Απαιτήσεις
Η εγκατάσταση των πλευρικών φανών θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό, με ιδιαίτερη εμπειρία σε
παρόμοιας φύσης εγκαταστάσεις.

5.2 Τρόπος εγκατάστασης
Το φωτιστικό σώμα θα εγκατασταθεί εντός ειδικής προς τούτο υποδοχής (βάσης) του ιδίου κατασκευαστικού
οίκου, η οποία θα τοποθετηθεί σε εσοχή του δαπέδου που θα διαμορφωθεί με τις προβλεπόμενες από τα
σχέδια λεπτομερειών διαστάσεις. Η στερέωση στην θέση τοποθέτησής του θα γίνεται με το προβλεπόμενο
από τον κατασκευαστή υλικό.
4
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Το εποξειδικό ή άλλο συγκολλητικό υλικό θα αποτελείται από δύο συστατικά, ένα λεπτόρευστο και ένα
παχύρευστο, τα οποία δεν θα αντιδρούν με την άσφαλτο του διαδρόμου.
Τα συστατικά αυτά θα προθερμαίνονται στους 25°C και θα αναμειγνύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 8°C, χωρίς την εφαρμογή
εξωτερικής θέρμανσης.
Η θερμοκρασία αποθήκευσης των συγκολλητικών υλικών δεν θα υπερβαίνει τους 30°C, και γενικώς θα
εφαρμόζονται οι υποδείξεις του κατασκευαστή.
Φρεάτια θα εγκατασταθούν σε κάθε θέση του φωτιστικού σώματος και σε όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης των
καλωδίων.
Το συγκολλητικό υλικό θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επιμήκυνση υπό εφελκυστική τάση 70kg/cm2

8%,

β) Συντελεστής θερμικής διαστολής

0,00090-0,00120 (cm3/°C)

γ) Συντελεστής γραμμικής διαστολής

0,00030-0,00040 (cm/cm°C)

δ) Πρόσφυση σε χάλυβα

70kg/cm2

ε) Πρόσφυση σε τσιμέντο

14kg/cm2

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

5.3 Ποιοτικοί έλεγχοι
5.3.1 Στα ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.
x Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών.
5.3.2 Στην εγκατάσταση
Επιτόπιος έλεγχος φωτομετρικών στοιχείων φωτιστικού με ειδική φορητή διάταξη μέτρησης.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, συνεπάγεται την απόρριψη
της εργασίας.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου μπορούν να καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη
ή/και τη Μελέτη του Έργου.
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6 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
6.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών
x Χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα.
x Διατρήσεις στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

6.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1
Πίνακας 1 - Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέσων Ατομικής Προστασίας
Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία οφθαλμών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Προστασία αναπνοής

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149

7 Τρόπος επιμέτρησης
Οι χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου επιμετρούνται ως φωτιστικά με τον λαμπτήρα τους και τα
πάσης φύσεως εξαρτήματά τους σε τεμάχια (τεμ). Οι βάσεις των φανών επιμετρούνται ιδιαίτερα.
Το σύστημα φανού / βάσης νοείται πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο με τις ηλεκτρικές γραμμές
τροφοδοσίας και πλήρως ανταποκρινόμενο προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην μελέτη
καθώς και τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Βιβλιογραφία
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Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π. - Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας



Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων



ICAO Αnnex 14 - Runway leading - in lighting systems -- Φωτιστικά συστήματα καθοδήγησης σε
διαδρόμους αεροδρομίων



FAA L-862 - High Intensity Elevated Lights -- Υπερυψωμένοι φανοί υψηλής φωτιστικής έντασης



NATO STANAG 3316 - Airfield Lighting -- Φωτισμός αεροδρομίων



ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non industrial use against
mechanical hazards and/or heat – Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού
πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου
Elevated runway edge light systems
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0604-02-00«Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η
ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-05-02-00, ανέλαβε
η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου
1

Αντικείμενο

Aντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η εγκατάσταση υπερυψωμένων πλευρικών φανών υψηλής
έντασης σε διαδρόμους αεροδρομίων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας ματιών –
Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
βιομηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής
- Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις, δοκιμές,
σήμανση

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Mέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά

Η περιγραφή των υπερυψωμένων φανών διαδρόμου και τα γενικά χαρακτηριστικά των υλικών που
χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

3
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4.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Ο υπερυψωμένος φανός θα προορίζεται για την σήμανση πλευρών διαδρόμου, είναι δε κατάλληλος και για
σήμανση κατωφλίου ή τέρματος διαδρόμου. Το φωτιστικό που χρησιμοποιείται θα είναι υψηλής φωτιστικής
έντασης με λαμπτήρα μέχρι 150 W.
Θα είναι εφοδιασμένος με προεστιασμένο λαμπτήρα αλογόνου, ή άλλης πιστοποιημένης τεχνολογίας
διάρκειας ζωής 1000 ωρών τουλάχιστον στην μέγιστη λαμπρότητα.
Η ηλεκτρική τροφοδοσία θα γίνεται από κύκλωμα σειράς 5 kV σταθερής έντασης ρεύματος 6,6 Α, μέσω
μετασχηματιστού απομόνωσης σε ιδιαίτερο περίβλημα.
Προορίζεται για εγκατάσταση και πλήρη προσαρμογή σε προκατασκευασμένη μεταλλική βάση ή άλλη βάση
στην οποία μπορεί να περιέχεται και ο μετασχηματιστής απομόνωσης.
Ο φανός θα αποτελείται κυρίως από:
x υάλινο κώδωνα, με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης, ανθεκτικό στην υψηλή θερμοκρασία
λειτουργίας του φανού, με εξωτερική επιφάνεια που να μην ευνοεί την συγκράτηση σκόνης και
λοιπών ρύπων,
x εσωτερικό πρισματικό φακό από διαφανές ή έγχρωμο κρύσταλλο για προσανατολισμό του
φωτός κατά μήκος ημιαξόνων σε γωνία 180 μοιρών,
x το κυρίως σώμα από χυτό κράμα αλουμινίου με αντιοξειδωτική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
(βαμμένο σε κίτρινο χρώμα αεροπορίας, RAL 1007),
x την βάση στήριξης που συνίσταται σε κατακόρυφο σωληνωτό στέλεχος από χυτό κράμα
αλουμινίου, στην οποία προσαρμόζεται θραυστός σύνδεσμος,
x λυχνία και λυχνιολαβή,
x τροφοδοτικό καλώδιο με τον ειδικό σύνδεσμο ρευματολήπτη σύμφωνα με FAA L-823,
x μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης, ρύθμισης προσανατολισμού και οριζοντίωσης από
ανοξείδωτο χάλυβα,
x ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητος.
Γενικά όλα τα ανωτέρω υλικά θα έχουν τέτοια σύνθεση, έτσι ώστε να ανθίστανται πλήρως στην οξείδωση και
στις εσωτερικά αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες από την λειτουργία του φανού.
Ο φανός θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασίες από –20°C έως και +55°C και θα αντέχει σε
ταχύτητα καυσαερίων μέχρι 300 κόμβους.
Το συνολικό ύψος του φανού τοποθετημένου θα κυμαίνεται από 300 έως 320 χιλιοστά από το επίπεδο της
βάσης του.
Η εγκατάσταση του φανού θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή του υλικού.
Η στεγανοποίηση του φωτιστικού θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικών παρεμβυσμάτων.
Η κατασκευή του οπτικού συστήματος και του ηλεκτρικού μέρους του φωτιστικού σώματος θα εξασφαλίζει
άνετη συντήρηση και πρόσβαση στα σημεία επέμβασης, χωρίς να απαιτείται αποκόλληση του φωτιστικού
σώματος από την βάση του. Η στεγανοποίηση του φωτιστικού μετά από αλλαγή λαμπτήρα θα γίνεται χωρίς
την βοήθεια πρόσθετων στεγανοποιητικών μέσων.
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Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται επίσης από βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει υποστεί
επιτυχώς όλα τα τεστ που αναφέρονται στο ανωτέρω πρότυπο FAA.

5

Εγκατάσταση, απαιτήσεις, έλεγχοι

5.1

Απαιτήσεις

Η εγκατάσταση των φανών θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό, με ιδιαίτερη εμπειρία σε παρόμοιας
φύσης εγκαταστάσεις.

5.2

Τρόπος εγκατάστασης

Το φωτιστικό σώμα θα προσαρμόζεται επί της ειδικής για το φωτιστικό αυτό βάσης (του ιδίου
κατασκευαστικού οίκου). Η στερέωση στην θέση τοποθέτησής του θα γίνεται με το προβλεπόμενο από τον
κατασκευαστή υλικό.
Το σχήμα και οι διαστάσεις της οπής, στην οποία θα τοποθετηθεί η βάση του φωτιστικού σώματος θα
δίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο. Κάθε φωτιστικό θα περιλαμβάνει μετασχηματιστή απομόνωσης 5 kV.
Φρεάτια θα εγκατασταθούν σε κάθε θέση του φωτιστικού σώματος και σε όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης των
καλωδίων.

5.3

Ποιοτικοί έλεγχοι

5.3.1 Στα ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.
x Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.
x Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής του θραυστού συνδέσμου σύμφωνα με τους όρους
θραυστότητος του ICAO.
5.3.2 Στην εγκατάσταση
Επιτόπιος έλεγχος φωτομετρικών στοιχείων φωτιστικού με ειδική φορητή διάταξη μέτρησης.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, συνεπάγεται την απόρριψη
της εργασίας.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου μπορούν να καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη
ή/ και τη Μελέτη του Έργου.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

6.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση εργασιών
x Χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα
x Διατρήσεις στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

6.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (βλέπε Bιβλιογραφία) .
5
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Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

Πίνακας 1 - Ελάχιστες Απαιτήσεις Μέσων Ατομικής Προστασίας
Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία οφθαλμών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Προστασία αναπνοής

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149

7 Τρόπος επιμέτρησης
Οι υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμων επιμετρώνται ως φωτιστικά με τον λαμπτήρα τους και τα
πάσης φύσεως εξαρτήματά τους, σε τεμάχια (τεμ). Οι βάσεις των φανών επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Το σύστημα φανού/ βάσης νοείται πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο με τις ηλεκτρικές γραμμές
τροφοδοσίας και πλήρως ανταποκρινόμενο προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην μελέτη
καθώς και τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Βιβλιογραφία


Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π. - Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας



Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων»



ΕΛΟΤ ΕΝ 1731 Mesh type eye and face protectors for industrial and non industrial use against
mechanical hazards and/or heat – Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού
πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0605-01-00 «Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η
ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-05-01-00 , ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες
1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ευθύγραμμων μεταφορικών
ταινιών (ιμάντων), για τη διακίνηση των αποσκευών εντός των χώρων των αεροσταθμών σε οριζόντια ή/και
κεκλιμένη διάταξη, εδραζόμενες επί δαπέδου ή αναρτημένες.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών πρέπει να έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 20340

Conveyor belts -Flame retandation – Specifications and test methods -Ταινιόδρομοι - Επιβράδυνση φλόγας - Προδιαγραφές και μέθοδος δοκιμής.

DIN 22103

Flame resistant steelcord conveyor belts; requirements and method of test -Μεταφορικοί ιμάντες οπλισμένοι με χαλύβδινα νήματα ανθεκτικοί στην φωτιά.
Απαιτήσεις και μέθοδος δοκιμής.

EΛΟΤ ΕΝ ISO 340

Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements
and test method -- Μεταφορικοί ιμάντες. Εργαστηριακά χαρακτηριστικά
αναφλεξιμότητας. Απαιτήσεις και μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for
επαγγελματική χρήση

ΕΛΟΤ ISO 9000

Quality managements systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης ποιότητας- Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου
τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι
μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Κράνη προστασίας.

Professional

Use

--

Υποδήματα

ασφαλείας

για
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ΕΛΟΤ

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής δεν εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματουμενων υλικών

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο με προσοχή, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προδιαγραφή είναι τα ακόλουθα:
x Κλίνη μεταφορικής ταινίας
x Κινητήριος σταθμός
x Ιμάντας

4.2 Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000 από φορέα της EQNET.
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϊόντα από άλλα κράτη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρώτες ύλες από κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, θα θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς θα επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό διαρκώς η απαιτούμενη μέθοδος προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.

4.3 Χαρακτηριστικά υλικών
4.3.1 Κλίνη μεταφορικής ταινίας
Η κλίνη μεταφορικής ταινίας αποτελεί τη φέρουσα μεταλλική επιφάνεια επί της οποίας ολισθαίνει ο
κινούμενος, μέσω αυτόνομου σταθμού κίνησης, μεταφορικός ιμάντας, με τις επ΄ αυτού διακινούμενες
αποσκευές. Περιλαμβάνει όλα τα ενσωματούμενα υλικά, όπως τα ακραία τύμπανα, τα κύλιστρα ελεύθερης
περιστροφής (ράουλα), και τα προστατευτικά πλευρικά τοιχώματα.
α. Γενικά χαρακτηριστικά
Το σχήμα και οι κατά μήκος διαστάσεις της κλίνης θα είναι σύμφωνα με τις κατόψεις της διάταξης της
μεταφορικής ταινίας. Θα είναι κατάλληλη για ωφέλιμο πλάτος ιμάντα όχι μικρότερο από 1000 mm, με μέγιστο
πλάτος της κλίνης όχι μεγαλύτερο των 1200 mm.
Όλα τα μεταλλικά μέρη της κλίνης, πλην αυτών που προκύπτουν από μηχανουργική κατεργασία, (όπως
ράουλα, τύμπανα κ.λ.π.) θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή γαλβανισμένα εν θερμώ μετά την
μηχανική τους κατεργασία.
Η κλίνη θα είναι κατασκευασμένη για να μεταφέρει ένα μέσο γραμμικό φορτίο 35 kg/m με την μέγιστη
ταχύτητα μεταφοράς που κυμαίνεται από 0,30 έως 0,50 m/s.
4
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Αντοχή σε δυναμική φόρτιση όχι μικρότερη των 50 kg/m και σε στατική φόρτιση 200 kg/m.
Το μέγιστο μήκος κάθε αυτόνομης κλίνης ταινίας δεν θα υπερβαίνει τα 20m.
Η κλίνη της ταινίας θα είναι τύπου box, σχηματιζόμενη από ενιαίο στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα πάχους
τουλάχιστον 2,5 mm
Η κλίνη θα συντίθεται κατά μήκος από τέσσερα κύρια τμήματα ήτοι του ακραίου τυμπάνου κεφαλής, του
ακραίου τυμπάνου ουράς, του ενδιάμεσου κινητήριου μηχανισμού και των ενδιάμεσων τμημάτων για την
επίτευξη του απαραίτητου μήκους.
Ανά 1,5 m στην κάτω πλευρά η κλίνη θα φέρει εγκάρσιες χαλύβδινες τραβέρσες για εξασφάλιση στρεπτικής
ακαμψίας.
Ανά 2 έως 2,5m στην κάτω πλευρά θα υπάρχουν ράουλα ελεύθερης περιστροφής για υποστήριξη του
κλάδου επιστροφής του ιμάντα. Τα ράουλα αυτά θα έχουν την δυνατότητα μετατόπισής τους κατά την
διεύθυνση του ιμάντα ώστε να διευκολύνεται η συγκράτηση του ιμάντα.
Σε όλο το μήκος της θα έχει πλευρικά προστατευτικά τοιχώματα από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2
mm σε ύψος 300 έως 400mm εκτός από τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης των αποσκευών. Τα
πλευρικά καλύμματα θα είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα από την κλίνη της ταινίας. Κάθε πάνελ θα έχει
περιμετρικά στραντζαρίσματα για να εξασφαλίζει ακαμψία αλλά και για αποφυγή αιχμηρών ακμών. Στους
χώρους εμφανείς στο κοινό όλα τα πλευρικά τοιχώματα θα είναι από ανοξείδωτο έλασμα ειδικά
διαμορφωμένο κλειστό box ώστε να αποτελεί μία ενιαία επιφάνεια. Όλα τα πλευρικά τοιχώματα θα είναι
στερεωμένα στην κλίνη της ταινίας με ασφάλεια και χωρίς εμφανείς βίδες.
Τα ακραία τύμπανα θα είναι σταθερά και κατά το δυνατόν μικρής διαμέτρου κατασκευασμένα από χαλύβδινο
σωλήνα ακριβείας άνευ ραφής, πάχους αναλόγου με το μεταφερόμενο φορτίο. Ο άξονας των τυμπάνων θα
εδράζεται σε ρουλεμάν ακριβείας κλειστού τύπου, αυτολιπαινόμενα, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε
έδρανα πάνω στην κλίνη. Όλα τα περιστρεφόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι στατικά ζυγοσταθμισμένα.
Για την υποστήριξη του κλάδου επιστροφής του ιμάντα, θα υπάρχουν ράουλα ελεύθερης περιστροφής
κατασκευασμένα από σωλήνα ακριβείας γαλβανιζέ εξωτερικής διαμέτρου όχι μικρότερης από 50 mm,
εφοδιασμένα με ρουλεμάν ακριβείας αυτολιπαινόμενα κλειστού τύπου. Η διάμετρος του άξονα των ράουλων
δεν θα είναι μικρότερη από 15 mm.
4.3.2 Kινητήριος μηχανισμός
Αποτελείται από ηλεκτρομειωτήρα και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την μετάδοση της κίνησης στον
ιμάντα, δηλαδή κινητήρα, μειωτήρα, τύμπανα κινήσεως και τανύσεως. Δεν γίνονται δεκτοί μειωτήρες
γρανάζια από συνθετικό υλικό. Η όλη μονάδα πρέπει να φέρει προστατευτικό κάλυμμα και να εδράζεται σε
χαλύβδινα υποστηρίγματα.
Ο σταθμός τανύσεως θα είναι με σύστημα κοχλία (screw type) με ένα τύμπανο τανύσεως κατάλληλης
διαμέτρου ανάλογα με το συνολικό μήκος του ιμάντα. Η διάμετρος του τυμπάνου αυτού δεν θα είναι
μικρότερη από 120 mm.
Η μετάδοση κίνησης στο κινητήριο τύμπανο να γίνεται με σύζευξη του ηλεκτρομειωτήρα στον άξονα του
κινητήριου τυμπάνου.
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλος για λειτουργία υπό τάση 220/380 V, τριών φάσεων, συχνότητας 50
Ηz και θα έχει ισχύ κατάλληλη για κίνηση του ιμάντα με ενδεικτικά στοιχεία σχεδιασμού: ταχύτητα 0,50
m/sec, γραμμικό δυναμικό φορτίο 50kg/m, μέγιστη θερμοκρασία 40ο C και συντελεστή ασφαλείας 1,25. Τα
τύμπανα κινήσεως και τανύσεως θα είναι από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής (τούμπο) με πάχος τοιχώματος
τουλάχιστον 6 mm και θα στηρίζονται επί ένσφαιρων αυτολιπάντων και αυτορυθμιζόμενων εδράνων
κλειστού τύπου.
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Τα χαλύβδινα τύμπανα κινήσεως θα φέρουν επένδυση, χυτοπρεσσαριστή, καλύπτουσα όλο το πλάτος
αυτών, από υλικό που θα ανθίσταται σε γδαρσίματα π.χ. ελαστικό ή παρόμοιο υλικό. Το πάχος της
επένδυσης δεν θα είναι μικρότερο από 5 mm.
Το κιβώτιο του ηλεκτρομειωτήρα θα είναι ερμητικού τύπου, με ελικοειδή γρανάζια για αθόρυβη λειτουργία.
Κάθε κινητήριος μηχανισμός θα συνοδεύεται από ηλεκτρομαγνητική πέδη για αποτελεσματική ακινητοποίηση
υπό πλήρες φορτίο σε διάστημα το πολύ 300 mm για κεκλιμένη θέση, στη θερμοκρασία και στην συχνότητα
σχεδιασμού. Η πέδη θα είναι αυτορυθμιζόμενη έναντι φθοράς του υλικού τριβής και όπου απαιτείται θα
προβλέπεται ψύξη με ανεμιστήρα. Υπό συνθήκες έλλειψης τάσεως θα εξασφαλίζεται αυτόματη πέδηση με
χειροκίνητη επαναφορά.
4.3.3 Ιμάντας
Ο ιμάντας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από δύο στρώσεις ισχυρού πολυεστερικού υφάσματος,
ανθεκτικού στην υγρασία, να είναι ατέρμων και πάχους σύμφωνα με την μελέτη, τουλάχιστον 3 mm (η άνω
στρώση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm).
Η επιφάνεια επαφής του ιμάντα με την μεταλλική επιφάνεια ολίσθησης της κλίνης θα έχει συντελεστή τριβής
όχι μεγαλύτερο από 0,2. Θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασία λειτουργίας από -10 έως 60ο C.
Η πάνω επιφάνεια του ιμάντα θα είναι λεία στις ταινίες με οριζόντια θέση ενώ στις κεκλιμένες θα έχει
αντιολισθητική διαμόρφωση (σαγρέ), σε κάθε δε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η μη ολίσθηση των
αποσκευών κατά την εκκίνηση ή το σταμάτημα της ταινίας.
Θα έχει αντιστατικές ιδιότητες και θα είναι αυτοσβενυόμενος σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 20340, DIN
22103 και ΕΛΟΤ EN ISO 340
Η συνένωση των δύο άκρων του ιμάντα προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχειά του (ατέρμων) θα
επιτυγχάνεται με βουλκανισμό με χρήση ειδικής πρέσσας. Ο ιμάντας θα επιτρέπει και συνένωση με
μεταλλικούς συνδέσμους όποτε τούτο απαιτείται.

5

Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστικού οίκου ή
των αντιπροσώπων του.

5.2 Τρόπος εγκατάστασης
Στην περίπτωση έδρασης της κλίνης στο δάπεδο πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα και
υπολογισμένα σε αντοχή στηρίγματα, προκατασκευασμένα στο εργοστάσιο με δυνατότητα επί τόπου
συναρμολόγησης στην κλίνη της ταινίας. Τα στηρίγματα πρέπει να έχουν σύστημα κατακόρυφης ρύθμισης
και πρέπει να στερεώνονται με βύσματα στο δάπεδο, με την παρεμβολή αντικραδασμικών εδράνων, για τον
περιορισμό της μετάδοσης κραδασμών στα δομικά στοιχεία.
Αποδεκτή στάθμη θορύβου στο χώρο επιβατών όχι μεγαλύτερη των 65 db(A).
Στην περίπτωση ανάρτησης, αυτή πρέπει να γίνεται με υπολογισμένα στοιχεία μορφοσιδήρου,
προκατασκευασμένα στις απαιτούμενες διαστάσεις. Επίσης, σε όλα τα αναρτημένα τμήματα στο κάτω μέρος
της κλίνης της ταινίας πρέπει να προσαρμοστούν προστατευτικά μεταλλικά καλύμματα, ώστε για λόγους
ασφαλείας να μην είναι θεατός ο ιμάντας.
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η επί τόπου διαμόρφωση και η συγκόλληση.
Η κλίνη πρέπει να προσκομίζεται στο εργοτάξιο προσυναρμολογημένη
6
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Έλεγχοι στα ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.
x Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών.

6.2 Έλεγχος της εγκατάστασης
x Έλεγχος συμμόρφωσης εξοπλισμού προς τα προβλεπόμενα πρότυπα της μελέτης.
x Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας της κατασκευής. Οπτικός έλεγχος για εμφανή μειονεκτήματα,
κατασκευαστικά ή εκ της μεταφοράς.
x Δοκιμαστική λειτουργία υπό πλήρες φορτίο για έλεγχο ταχύτητος, αμπερομέτρηση κινητήρα,
έλεγχο υπερθέρμανσης, διαπίστωση θορύβων.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, συνεπάγεται
την απόρριψη της εργασίας.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου πρέπει να καθορίζονται στα λοιπά
Συμβατικά Τεύχη ή/και την Μελέτη του Έργου και πρέπει να αποτελούν προσθήκη στην
παρούσα Προδιαγραφή.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Εκτιμώνται πιθανοί κίνδυνοι κατά την μεταφορά, εκφόρτωση, κίνηση του υλικού λόγω του μεγάλου όγκου και
βάρους.
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (βλέπε Bιβλιογραφία).
Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της απαιτούμενης τάνυσης του ιμάντα.
Είναι υποχρεωτική η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ιδιαίτερα η προστασία κεφαλής,
ποδιών, χεριών και βραχιόνων κατά τα πρότυπα που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Μέσα Ατομικής Προστασίας
Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία οφθαλμών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Προστασία αναπνοής

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149

7
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Τρόπος επιμέτρησης

Η εργασία επιμετράται σε μέτρα μήκους (m) αξονικής γραμμής κλίνης μεταξύ των δύο ακραίων τυμπάνων
και ανά τεμάχιο κινητήριου μηχανισμού.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία προμήθειας και
εγκατάστασης ευθύγραμμων μεταφορικών ταινιών (ιμάντων), για τη διακίνηση των αποσκευών εντός των
χώρων των αεροσταθμών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Η εργασία έχει εφαρμογή για όλα τα αποδεκτά πλάτη ιμάντα, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.

8
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Βιβλιογραφία



Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π. - Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας



Oδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου
Closed loop belt conveyor systems for air terminals

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-05-0200 «Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της
2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-06-05-02-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-06-05-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου
1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μεταφορικών ταινιών με
επάλληλα πέλματα, για τη διακίνηση των αποσκευών εντός των χώρων των αεροσταθμών σε οριζόντια
διάταξη, εδραζόμενες επί δαπέδου.
Η μεταφορική ταινία έχει κάτοψη σε σχήμα κλειστού βρόχου με κινούμενη επιφάνεια για τοποθέτηση ή
παραλαβή αποσκευών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality managenents systems- Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα
διαχείρισης ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου
τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι
μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών
κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική
χρήση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών
κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Κράνη προστασίας.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

3
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Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στα ενσωματούμενα είναι τα ακόλουθα:
1. Μεταφορική επιφάνεια - Πέλματα
2. Κλίνη μεταφορικής ταινίας
3. Κινητήριος μηχανισμός
4. Διατάξεις ασφαλείας

4.2 Αποδεκτά υλικά
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001 από φορέα της
EQNET.Τα προσκομιζόμενα υλικά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Προϊόντα από άλλα κράτη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρώτες ύλες από κράτη μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή,
πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο
κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς πρέπει να επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό διαρκώς η απαιτούμενη
μέθοδος προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.

4.3 Χαρακτηριστικά των υλικών
4.3.1 Μεταφορική επιφάνεια – Πέλματα
Η μεταφορική ταινία πρέπει να αποτελείται από μία ατέρμονα σειρά αλληλεπικαλυπτομένων ελαστικών
πελμάτων, τα οποία δημιουργούν μία ομαλή κινούμενη επιφάνεια μορφής ταινίας κλειστού βρόχου σε ύψος
35 έως 45 cm από το επίπεδο έδρασης, χωρίς διάκενα, ούτως ώστε να αποκλείεται η εμπλοκή των
αποσκευών και το ενδεχόμενο τραυματισμού.
Τα ελαστικά πέλματα πρέπει να επικαλύπτονται και να ολισθαίνουν ομαλά μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να
ακολουθούν ευθύγραμμη ή/και καμπύλη τροχιά με ελάχιστη εσωτερική ακτίνα καμπυλότητας από 500 mm.
Τα ελαστικά πέλματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές ελαστικό μαύρου κατά κανόνα
χρώματος (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη). Πρέπει να έχουν σχήμα παραλληλόγραμμο
με τη μεγαλύτερη πλευρά τους κάθετη στον άξονα της ταινίας. Η άνω επιφάνειά τους πρέπει να είναι λεία
ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους ολίσθηση αλλά και η εύκολη παραλαβή των αποσκευών.
Τα πέλματα πρέπει να στηρίζονται σταθερά μέσω κοχλιών σε βάση από μορφοσίδηρο ή άλλο μεταλλικό
ισχυρό υλικό στο μέσο της οποίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σταυροειδές στοιχείο, το οποίο πρέπει
να φέρει τριβείς κυλίσεως σε όλα τα άκρα και να αποτελεί τμήμα μιας ατέρμονης κινούμενης αλυσίδας εντός
οδηγού σταυροειδούς σχήματος από μορφοσίδηρο.
Η ταχύτητα μεταφοράς πρέπει να είναι τυπικά 0,30 m/sec έως 0,50 m/sec και το πλάτος των πελμάτων 980
έως 1.000mm (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη μελέτη).
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4.3.2 Kλίνη μεταφορικής ταινίας
Η κλίνη της μεταφορικής ταινίας αποτελεί τη φέρουσα μεταλλική κατασκευή επί της οποίας στηρίζεται η
κινούμενη ατέρμονη σειρά των πελμάτων, ο οδηγός της κινούμενης αλυσίδας, ο κινητήριος μηχανισμός και
τα προστατευτικά πλευρικά τοιχώματα.
Γενικά χαρακτηριστικά
Το σχήμα και το μήκος της κλίνης πρέπει να ανταποκρίνεται προς την διάταξη της μεταφορικής ταινίας. Η
κλίνη πρέπει να είναι κατάλληλη για ωφέλιμο πλάτος πελμάτων 980 έως 1.100mm.
Όλα τα μεταλλικά μέρη της κλίνης, πλην αυτών που προκύπτουν από μηχανουργική κατεργασία, πρέπει να
είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή (εκτός αν άλλως ορίζεται στην μελέτη).
Ο οδηγός της αλυσίδας μεταφοράς πρέπει να αποτελείται από στοιχεία μορφοσιδήρου με εσωτερικές
επιφάνειες διαμορφωμένες με μηχανουργική επεξεργασία. Η συναρμογή των τεμαχίων μεταξύ τους πρέπει
να εξασφαλίζει απόλυτα ομαλή εσωτερική επιφάνεια για την κύλιση των τριβέων, που υπάρχουν στα
σταυροειδή στοιχεία της αλυσίδας.
Η κλίνη πρέπει να είναι διαστασιολογημένη για κινητό γραμμικό φορτίο 100 kg/m, συν δυναμική φόρτιση
τουλάχιστον 50 kg/m. Η αντοχή της σε στατική φόρτιση πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 kg/m.
Η κλίνη πρέπει να εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
α. στήριξη του οδηγού της κινητήριας αλυσίδας κατά τον διαμήκη άξονα του κλειστού βρόγχου,
β.

στήριξη και ολίσθηση των δύο ελευθέρων άκρων των ελαστικών πελμάτων σε ύψος 35 έως 45cm
από το δάπεδο,,

γ. στήριξη της όλης κατασκευής σε οριζόντιο δάπεδο με ποδαρικά επαρκούς διατομής ανά 1,5m για την
ανάληψη των ανωτέρω φορτίσεων,
δ.

στήριξη της κινητήριας μονάδας,

ε. στήριξη όλων των πλευρικών πετασμάτων (ώστε η όλη κατασκευή να έχει το σχήμα κλειστού κουτιού).
Η όλη κατασκευή πρέπει να αποτελείται από στοιχεία τυποποιημένης μορφής και διαστάσεων (modules). Η
συνολική κατασκευή δεν πρέπει να παρουσιάζει διάκενα, οπές, εγκοπές και ανωμαλίες. Πρέπει να στηρίζεται
στο δάπεδο μέσω κοχλιών με τυποποιημένα ποδαρικά, ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος, που στα πέλματα τους να
υπάρχει ελαστική αντικραδασμική βάση για τον περιορισμό της μετάδοσης κραδασμών στα δομικά στοιχεία.
Η στάθμη θορύβου στον χώρο επιβατών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 65 db(A).
Οι εξωτερικές επιφάνειες της κλίνης στους χώρους επιβατών πρέπει να είναι κατασκευασμένες από
ανοξείδωτα διαμορφωμένα ελάσματα πάχους τουλάχιστον 2 mm προσαρμοσμένα αποκλειστικά με κοχλίες
(με μη εμφανή περικόχλια), ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη αποσυναρμολόγηση. Στους λοιπούς χώρους
του αεροσταθμού μπορούν να είναι από γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 2,5 mm βαμμένα με
ηλεκτροστατική βαφή ή γαλβανισμένα εν θερμώ μετά την μηχανική τους κατεργασία. Στην εξωτερική πλευρά
και πλησίον του δαπέδου η πλευρική κάλυψη πρέπει να είναι σε εσοχή 10 cm, ώστε να διευκολύνεται η
στάση ορθίων επιβατών πλησίον της ταινίας.
Η εσωτερική επιφάνεια του κλειστού βρόχου, εφόσον ευρίσκεται μέσα στην αίθουσα επιβατών, πρέπει να
φέρει κάλυψη από ανοξείδωτα ελάσματα πάχους 2 mm με σατινέ επιφάνεια.
4.3.3 Κινητήριος μηχανισμός
Ο κινητήριος μηχανισμός πρέπει να είναι ενιαίο συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκινητήρα, με
μειωτήρα στροφών και μετάδοση τύπου caterpillar drive. Πρέπει να είναι σταθερά προσαρμοσμένος στην
5
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κλίνη κατά τρόπο που αποκλείει μετάδοση κραδασμών και εξασφαλίζει ομαλή ώθηση μέσω των ωστηρίων
στην κινητήρια αλυσίδα.
Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να είναι τριφασικός 400 V/50 Hz, και πρέπει να ελέγχεται από ηλεκτρονικό
σύστημα ομαλής εκκίνησης υπό πλήρες φορτίο. Το κιβώτιο του ηλεκτρομειωτήρα πρέπει να είναι ερμητικού
τύπου, με ελικοειδή γρανάζια για αθόρυβη λειτουργία.
Μπορεί να υπάρχει και δεύτερος κινητήριος μηχανισμός εφόσον προβλέπεται από την μελέτη ανάλογα με τις
απαιτήσεις μήκους - φορτίου.
Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί κινητήριος μηχανισμός με απ’ ευθείας μετάδοση ώθησης εφοδιασμένος
με γραμμικό επαγωγικό κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή ο στάτορας πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην
κλίνη ενώ ο κινούμενος οπλισμός να είναι σταθερά προσαρμοσμένος σε στοιχεία της κινητήριας αλυσίδας.
Εναλλακτικά γίνεται δεκτός και μηχανισμός μετάδοσης κίνησης διά τριβής.
Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι τριβείς κύλισης πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες
λειτουργίας υπό το ονομαστικό φορτίο.
Οι αλυσίδες του μηχανισμού πρέπει να είναι διαστασιολογημένες με συντελεστή ασφαλείας 8, και να
διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της τάνυσης.
Σε όσα σημεία απαιτείται λίπανση αυτή εξασφαλίζεται ότι γίνεται με το χέρι κατά την διάρκεια της
συντήρησης ή αυτόματα.
Kάθε κινητήριος μηχανισμός πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρομαγνητική πέδη ακινητοποίησης υπό
πλήρες φορτίο σε διάστημα το πολύ 300 mm. H πέδη πρέπει να είναι αυτορρυθμιζόμενη έναντι φθοράς του
υλικού τριβής. Υπό συνθήκες έλλειψης τάσεως πρέπει να εξασφαλίζεται αυτόματη πέδηση με αυτόματη
επαναφορά.
4.3.4 Διατάξεις ασφαλείας
Στο πλευρικό κάλυμμα της κλίνης πρέπει να ευρίσκονται ενσωματωμένα σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των
5 m, κομβία κινδύνου εντόνου χρώματος (συνήθως κίτρινα) τύπου «μανιτάρι» σε ειδικά διαμορφωμένη
υποδοχή για αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης, με λυχνία ένδειξης λειτουργίας του κομβίου.
Για την επανενεργοποίηση της ταινίας πρέπει να απαιτείται επέμβαση τεχνικού.
Σε εμφανές σταθερό σημείο πρέπει να εγκατασταθεί προειδοποιητικός αναλάμπων φανός ερυθρού
χρώματος, με δυνατότητα ηχητικού σήματος, ο οποίος πρέπει να ενεργοποιείται πριν την έναρξη της κίνησης
της ταινίας (λόγοι ασφαλείας). Ο χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης μετά το προειδοποιητικό σήμα πρέπει να
είναι 5 sec.

5

Τρόπος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Εξειδικευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό
Η εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστικού οίκου ή
των αντιπροσώπων του.

5.2 Τρόπος εγκατάστασης
Για την επίτευξη άριστων συνθηκών συναρμολόγησης και λειτουργίας απαιτείται πλήρης οριζοντίωση όλης
της ταινίας.
Για προστασία της ταινίας αλλά και για την εξασφάλιση εργονομίας στον χώρο φόρτωσης, η ταινία πρέπει να
εδράζεται επί υπερυψωμένου δαπέδου από σκυρόδεμα.
6
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Έλεγχος στα ενσωματούμενα κύρια υλικά
Για τα ενσωματούμενα υλικά προβλέπονται οι παρακάτω έλεγχοι:
x έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματωμένων υλικών.
x έλεγχος φακέλου εργοστασιακών δοκιμών.

6.2 Έλεγχος της εγκατάστασης
Για την εγκατάσταση προβλέπονται οι παρακάτω έλεγχοι:
x

έλεγχος συμμόρφωσης εξοπλισμού προς τα προβλεπόμενα πρότυπα της μελέτης.

x

έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας της κατασκευές. οπτικός έλεγχος για εμφανή μειονεκτήματα
κατασκευαστικά η εκ της μεταφοράς.

x

δοκιμαστική λειτουργία υπό πλήρες φορτίο για τον έλεγχο της ταχύτητας, αμπερομέτρηση
κίνητρα, έλεγχο υπερθέρμανσης, διαπίστωση θορύβων.

Τυχόν μη συμμορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, πρέπει να αποκαθίστανται
από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας χωρίς ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Κυρίου του έργου πρέπει να καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη
η/και τη μελέτη του έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Οι πιθανοί κίνδυνοι εκτιμώνται κατά τη μεταφορά, εκφόρτωση, κίνηση του υλικού λόγω του μεγάλου όγκου
και βάρους και αντιμετωπίζονται ανάλογα με την περίπτωση.
Εφαρμόζεται η Oδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η
Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία).
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της απαιτούμενης τάνυσης της αλυσίδας του μηχανισμού
και της κινητήριας αλυσίδας.
Η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ιδιαίτερα η προστασία κεφαλής, ποδιών, χεριών και
βραχιόνων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1 - Μέσα Ατομικής Προστασίας
Προστασία χεριών και βραχιόνων

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία κεφαλιού

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Προστασία οφθαλμών

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Προστασία αναπνοής

ΜΑΠ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 149
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Τρόπος επιμέτρησης

Η προμήθεια και εγκατάσταση μεταφορικών ταινιών με επάλληλα πέλματα, για τη διακίνηση των αποσκευών
εντός των χώρων των αεροσταθμών σε οριζόντια διάταξη, εδραζόμενες σε δάπεδο επιμετράται σε μέτρα
μήκους (m) αξονικής γραμμής κλίνης μεταξύ των δύο ακραίων τυμπάνων και ανά τεμάχιο (τεμ) κινητήριου
μηχανισμού.
Δεν επιμετριώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης της
προμήθειας και εγκατάστασης μεταφορικών ταινιών. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετριώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Η εργασία έχει εφαρμογή για όλα τα αποδεκτά πλάτη ιμάντα, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία

 Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π. - Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας
 Oδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum health and safety requirements for permanent and mobile work-sites -Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων
 ΕΛΟΤ EN 20340 Conveyor belts -Flame retandation – Specifications and test methods --Ταινιόδρομοι –
Επιβράδυνση φλόγας – Προδιαγραφές και μέθοδος δοκιμής.
 DIN 22103
Flame resistant steelcord conveyor belts; requirements and method of test -- Μεταφορικοί
ιμάντες οπλισμένοι με χαλύβδινα νήματα ανθεκτικοί στη φωτιά. Απαιτήσεις και μέθοδος δοκιμής.
 EN ΕΝ ISO 340
Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test
method -- Μεταφορικοί ιμάντες. Εργαστηριακά χαρακτηριστικά αναφλεξιμότητας.
Απαιτήσεις και
μέθοδος δοκιμής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής
Rail tracks alignment

Κλάση τιμολόγησης: 11
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

33179
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0101-10 «Χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-01-01-10, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις γενικές αρχές για την χάραξη
κανονικού εύρους γραμμής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Δ.Γ.

Εννοείται η διεύθυνση γραμμής.

3.2

Σύμβολα

Στον παρακάτω Πίνακα 1 απεικονίζονται τα σύμβολα διαφόρων μεγεθών και οι μονάδες μέτρησης τους.
Πίνακας 1 – Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

4

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ

h

mm

R

m

v

km/h

L

m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H εφαρμοζόμενη υπερύψωση
Η ακτίνα της καμπύλης σε μέτρα
Η εφαρμοζόμενη ταχύτητα
Το μήκος της καμπύλης συναρμογής
Η κλίση του πρανούς υπερύψωσης (η μεταβολή της
εφαρμοζόμενης υπερύψωσης h ανά μονάδα μήκους, στις
παραβολικές συναρμογές)

i

mm/m

α

mm

Η ανεπάρκεια της υπερύψωσης

π

mm

Τo πλεόνασμα της υπερύψωσης

μ

mm/sec

Η μεταβολή της ανεπάρκειας της εφαρμοζόμενης υπερύψωσης h,
ανά μονάδα χρόνου, στις παραβολικές συναρμογές

γ

m/sec2

Μη εξισορροπούμενη πλευρική επιτάχυνση

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5
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5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Χαρακτηριστικά στοιχεία στις καμπύλες

ΕΛΟΤ

Πίνακας 2 – Χαρακτηριστικά στοιχεία καμπυλών
1.

H ακτίνα καμπύλης R

2.

Το παραβολικό L

3.

H εφαρμοζόμενη υπερύψωση h

4.

Η ανεπάρκεια α της υπερύψωσης

L≤

R
3,5

ισούται με την διαφορά της εφαρμοζόμενης
υπερύψωσης h από τη θεωρητική hθVμεγ, που
αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα Vμεγ των
ταχυκίνητων (επιβατικών) αμαξοστοιχιών.
α = h θ Vμεγ – h

5.

To πλεόνασμα π της υπερύψωσης

ισούται με την διαφορά της θεωρητικής
υπερύψωσης hθVελ που αντιστοιχεί στη,
θεωρούμενη σαν ελάχιστη, ταχύτητα Vελ των
βραδυκίνητων (εμπορικών) αμαξοστοιχιών, από
την εφαρμοζόμενη υπερύψωση h.
π = h – hθ Vελ

6.

Η μεταβολή της εφαρμοζόμενης
υπερύψωσης h ανά μονάδα μήκους,
στις παραβολικές συναρμογές

7.

Η μεταβολή μ=Δα/Δχ της
ανεπάρκειας της εφαρμοζόμενης
υπερύψωσης h, ανά μονάδα χρόνου,
στις παραβολικές συναρμογές

που εκφράζεται με την κλίση i του πρανούς
υπερύψωσης

Για κάθε ένα από τα προηγούμενα στοιχεία θεσπίζονται οριακές τιμές, που πρέπει να τηρούνται. Ο
συσχετισμός των οριακών αυτών τιμών οδηγεί, για κάθε ακτίνα καμπύλης και για κάθε συνδυασμό μέγιστης
και ελάχιστης ταχύτητας, σε ορισμένο περιθώριο διακύμανσης, μέσα στο οποίο πρέπει να επιλεγεί η
υπερύψωση, που θα εφαρμοσθεί.
Από την τελική αυτή υπερύψωση θα προκύψει, στην συνέχεια, ένα ελάχιστο μήκος παραβολικής
συναρμογής, που πρέπει επίσης να τηρηθεί (Σχήμα 1)

Σχήμα 1 – Διαδικασία σχεδιασμού καμπυλών

6
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Ισχύουν οι οριακές τιμές του Πίνακα 3:
Πίνακας 3 – Οριακές τιμές στοιχείων καμπυλών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Οριακή τιμή της υπερύψωσης
h στην ελεύθερη γραμμή

h μεγ = 160 mm

Οριακή τιμή της υπερύψωσης
h σε σταθμούς

h μεγ = 100 mm

Οριακή τιμή της ανεπάρκειας α
της υπερύψωσης

αμεγ = hθ Vμεγ – h = 105 mm

Οριακή τιμή του πλεονάσματος
π της υπερύψωσης

πμεγ = h - hθ Vελ = 100 mm

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’
ΕΞΑΙΡΕΣΗ

με απόφαση της Δ.Γ.:
Οριακή τιμή της μεταβολής της
εφαρμοζόμενης υπερύψωσης
h, στις παραβολικές
συναρμογές, ανά μονάδα
μήκους.
Η οριακή αυτή τιμή, ισοδυναμεί
με τη μέγιστη ανεκτή κλίση i
του πρανούς υπερύψωσης
Οριακή τιμή της μεταβολής της
ανεπάρκειας της
εφαρμοζόμενης υπερύψωσης,
στις παραβολικές συναρμογές,
ανά μονάδα χρόνου
Οριακή τιμή της μη
εξισορροπούμενης πλευρικής
επιτάχυνσης*

i

144
V PHJ

i

216
,
V PHJ

με ανώτατο όριο :
(με παραδοχή μέγιστου
ρυθμού αύξησης της
υπερύψωσης r = 40 mm/sec)

P

'D
'F

i μεγ = 2,5 mm/m
(με παραδοχή μέγιστου
ρυθμού αύξησης της
υπερύψωσης r = 60
mm/sec)

60mm / sec

γ= 0,7 m/sec2
κυρτές καμπύλες

Οριακή τιμή της μέγιστης
κατακόρυφης επιτάχυνσης

γκ = 0,2 m/sec2
κοίλες καμπύλες
γκ = 0,3 m/sec2

Από τις καθοριζόμενες στην προηγούμενη παράγραφο οριακές τιμές, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της
Δ.Γ., υπέρβαση μέχρι 5% και για μία μόνο από τις ανωτέρω οριακές τιμές σε κάθε καμπύλη, εκτός της
μέγιστης τιμής της εφαρμοζόμενης υπερύψωσης (hμεγ = 160 mm).
Για τον προσδιορισμό της υπερύψωσης h, καθώς και του μήκους της παραβολικής συναρμογής L, που θα
εφαρμοσθούν, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συνδυασμοί μέγιστων και ελάχιστων ταχυτήτων V (V μεγ για
τις επιβατικές αμαξοστοιχίες και V ελ για τις εμπορικές):

δεν περιλαμβάνεται στον Νέο Κανονισμό Επιδομής Γραμμής (2000)
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ΕΛΟΤ

Πίνακας 4 – Οριακές ταχύτητες αμαξοστοιχιών
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

α

V μεγ d 100 km/h

V ελ = 60 km/h

β

100 < V μεγ d 140 km/h

V ελ = 70 km/h

γ

140 < V μεγ d 200 km/h

V ελ = 80 km/h

Αν το επιβάλλουν τοπικές συνθήκες, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της Δ.Γ., να χρησιμοποιηθεί για κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση διαφορετικός συνδυασμός τιμών Vμεγ και Vελ.

5.2

Μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες στις καμπύλες, συναρτήσει της ακτίνας R της
καμπύλης

1. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, συναρτήσει της ακτίνας R των κυκλικών καμπυλών, που είναι
επακριβώς πασσαλωμένες, εφ΄ όσον δεν συντρέχουν άλλοι περιορισμοί, λόγω κατά μήκος κλίσεως της
γραμμής, κλίσεως του πρανούς υπερύψωσης κτλ, θα υπολογίζεται με τον τύπο1:

(1)
O τύπος (1) ισχύει για τους α και β, συνδυασμούς ταχυτήτων Vμεγ και Vελ του Πίνακα 4 της παραγράφου 5.1,
ανεξάρτητα από την ακτίνα.
Για τον συνδυασμό γ της ίδιας παραγράφου, ο τύπος (1) ισχύει εφόσον R d 1250 m, ενώ για R > 1250 m ο
τύπος:

(2)
2.

Για τις ατμήλατες αμαξοστοιχίες, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα θα υπολογίζεται με τον τύπο:
(3)
με οριακή τιμή V μεγ d 120 km/h

3. Από την επίλυση των εξισώσεων (1) και (2) ως προς το R προκύπτουν οι ακόλουθοι τύποι που δίνουν
την ελάχιστη ακτίνα Rελ συναρτήσει της μέγιστης ταχύτητας Vμεγ. Για τους α και β συνδυασμούς των Rμεγ
και Vελ της παραγράφου 2.1.4 καθώς και για τον συνδυασμό γ εφόσον V μεγ d 170 km/h ισχύει:

(4)
Για 170 < Vμεγ d 200 km/h ισχύει:

1

8

λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη υπερύψωση h=160 mm
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(5)
Οι επιτρεπόμενες από τον Κανονισμό Κινήσεως μέγιστες ταχύτητες δεν πρέπει να υπερβαίνονται.

5.3

Υπερυψώσεις

1. Στα ευθύγραμμα τμήματα των γραμμών, οι επιφάνειες κυλίσεως των σιδηροτροχιών τοποθετούνται στο
ίδιο ύψος και για τις δύο τροχιοσειρές.
2. Στις καμπύλες, η εξωτερική τροχιοσειρά τοποθετείται ψηλότερα από την εσωτερική κατά την υπερύψωση
h, δηλ. η υπερύψωση δίδεται πάντα στην εξωτερική σιδηροτροχιά. Η εσωτερική σιδηροτροχιά ακολουθεί
τα υψόμετρα της μηκοτομής.
3.

Η κανονική υπερύψωση h που θα εφαρμοσθεί, υπολογίζεται με τον τύπο:

h

160 11,8V 2

R
265

7,12V 2
R

(6)

Στην περίπτωση αυτή, η ανεπάρκεια υπερύψωσης α δίνεται από τον τύπο :

a

105 11,8V 2

R
265

4,68V 2
R

(7)

και το πλεόνασμα υπερυψώσεως π από τον τύπο:

S

160 11,8V 2 11,8V 2 HO


R
R
265

11,8
 (0,60V 2  V 2 HO )
R

(8)

όπου V ελ η τιμή, που προκύπτει από τον συνδυασμό ταχυτήτων του Πίνακα 4 της παραγράφου 5.1.
4. Κατ’ εξαίρεση, σε ορισμένες καμπύλες, στις οποίες οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή
της υπερύψωσης, που προκύπτει από τον τύπο (6), είτε γιατί δεν είναι δυνατή η εφαρμογή παραβολικής
συναρμογής του απαιτούμενου μήκους, είτε γιατί το μήκος του κυκλικού τόξου της καμπύλης είναι
ανεπαρκές, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση - για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση - της Δ.Γ., να
εφαρμοσθεί μικρότερη υπερύψωση, με ελάχιστη τιμή, υπολογιζόμενη από τον τύπο:

h

11,8V 2
 105
R

(9)

Στις περιπτώσεις, που από τον τύπο (9) προκύπτουν αρνητικές τιμές (δηλαδή υποβιβασμοί – πράγμα
απαράδεκτο), θα εφαρμόζεται μηδενική υπερύψωση.
5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα Vμεγ, για μια καμπύλη με ακτίνα R, συναρτήσει μόνο της υπερύψωσης,
δίνεται από τον τύπο:

VPHJ

0,375 Rh

(10)

H μέγιστη δυνατή ταχύτητα - επιτρεπτή μόνο ύστερα από έγκριση της Δ.Γ.- σε μια καμπύλη με ακτίνα R,
συναρτήσει μόνο της υπερύψωσης, δίνεται από τον τύπο:

9
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R
(h  105)
11,8

VPHJ

Ο τύπος (11) για h=0 γίνεται:

VPHJ

2,98 R

και για h=160:

VPHJ

4,74 R

ΕΛΟΤ

(11)

(11α)

6. Oπως ορίστηκε στην παράγραφο 5.1, η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερύψωση είναι:
h μεγ = 160 mm
Oι εφαρμοζόμενες υπερυψώσεις στρογγυλεύονται στα 5 mm.
7. Στις κύριες γραμμές μέσα σε σταθμούς, η εφαρμοζόμενη υπερύψωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την
τιμή h = 100 mm.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η εφαρμογή μεγαλυτέρων υπερυψώσεων, ύστερα από έγκριση της
Δ.Γ.
9. Σε αλλαγές τροχιάς, τοποθετημένες σε καμπύλες κυρίας γραμμής, δίδεται η κανονική υπερύψωση στον
κλάδο τους, που ανήκει στην κύρια γραμμή, όπως προκύπτει από τον τύπο (6), για την αποδεκτή
ταχύτητα διελεύσεως του κλάδου αυτού.
10.Αρνητική υπερύψωση, που τυχόν θα προκύψει στον άλλο κλάδο της αλλαγής, μπορεί να γίνει δεκτή,
ύστερα από έγκριση της Δ.Γ.
11.Σε τμήματα με διπλή γραμμή και μεγάλες κλίσεις, εξαιτίας των οποίων προβλέπεται διαφορετική ταχύτητα
για κάθε γραμμή, πρέπει να εφαρμόζεται αντίστοιχα και διαφορετική υπερύψωση.
12.Δεν επιτρέπεται όμως, η υπερύψωση στην γραμμή, που διατρέχεται με μικρότερη ταχύτητα, να είναι
μικρότερη από εκείνη, που δίνει ο τύπος (9) για τη μεγαλύτερη ταχύτητα της άλλης γραμμής.

5.4

Πρανή υπερύψωσης (μεταβολές της υπερύψωσης ανά μονάδα μήκους)

1. Η μετάβαση από ένα τμήμα γραμμής με μηδενική υπερύψωση, σε άλλο με υπερύψωση h, καθώς και η
μετάβαση από τμήμα γραμμής με υπερύψωση h1 σε τμήμα με υπερύψωση h2 (μεγαλύτερη ή μικρότερη),
πραγματοποιείται με ευθύγραμμο πρανές υπερύψωσης.
2. Η μεταβολή της υπερύψωσης ανά μονάδα μήκους ονομάζεται κλίση του πρανούς υπερύψωσης και
εκφράζεται με το λόγο: i

'h
όπου Δh η μεταβολή υπερύψωσης, που αντιστοιχεί σε μήκος
'L

συναρμογής ΔL.
3. Για την κλίση i του πρανούς υπερύψωσης ισχύει:

id

144
d 2,5mm / m
VPHJ

(12)

4. Τα πρανή υπερύψωσης πρέπει να συμπίπτουν με τις παραβολικές συναρμογές.

10
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5. Πρέπει να επιδιώκεται, τα πρανή υπερύψωσης να βρίσκονται, ολόκληρα, έξω από αλλαγές τροχιάς,
συσκευές διαστολής και, γενικά, συσκευές γραμμής. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω τοπικών
συνθηκών, επιβάλλεται περιορισμός στην ταχύτητα, που ορίζεται από τη Δ.Γ. κατά περίπτωση.
6. Από την κυκλοφορία των συρμών, εμφανίζονται τοπικές μεταβολές στην κλίση του πρανούς
υπερύψωσης, κατά μήκος της συναρμογής.
7. Σαν ανοχές επεμβάσεως, για τη διόρθωση των ανωμαλιών αυτών, ορίζονται για τις διάφορες μέγιστες
ταχύτητες κυκλοφορίας, οι εξής τιμές, που προκύπτουν από μετρήσεις σε φορτιζόμενη γραμμή, με βάση
τμήμα μήκους 3,0 m:
Πίνακας 5 – Ανοχές επεμβάσεως για μεταβολή της υπερύψωσης και την στρεβλότητα
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ [mm/m]

ΤΙΜΗ μεταξύ σημείων που απέχουν 3 m

V d 60 km/h

6 mm/m

18 mm

60 km/h <V d80 km/h

5 mm/m

15 mm

80 km/h <V d100 km/h

4 mm/m

12 mm

100 km/h <V d120 km/h

3,3 mm/m

10 mm

V > 120 km/h

3 mm/m

9 mm

8. Παρόμοιες ανωμαλίες εμφανίζονται επίσης στις ευθυγραμμίες και τα κυκλικά τόξα, από ανομοιόμορφες
υποχωρήσεις των σιδηροτροχιών, που δημιουργούν τοπικές στρεβλότητες της γραμμής.
Για τις στρεβλότητες αυτές, ισχύουν οι ίδιες ανοχές επεμβάσεως του Πίνακα 5.

5.5
1.

Μεταβολές της ανεπάρκειας της υπερύψωσης
Η μεταβολή μ της ανεπάρκειας υπερύψωσης ανά μονάδα χρόνου, εκφράζεται με το λόγο:

P

'D
'F

(σε mm/sec)

όπου Δα η μεταβολή της ανεπάρκειας υπερύψωσης σε χρονικό διάστημα Δχ.
Η μεταβολή αυτή, υπολογίζεται, συναρτήσει της αντίστοιχης μεταβολής της ανεπάρκειας υπερύψωσης
μήκους ανά μονάδα μήκους με τη σχέση:

'D
'F

και έχει σταθερή τιμή, ίση με:

P

'D VPHJ

'L 3,6

a VPHJ

L 3,6

(13)

(13 α)

2. Η μέγιστη τιμή της μεταβολής της ανεπάρκειας υπερύψωσης ανά μονάδα χρόνου, που ορίζεται με τον
Πίνακα 3 της παραγράφου 5.1 ίση με 60 mm/sec, για την μέγιστη εφαρμοζόμενη ταχύτητα της γραμμής,
θεωρείται ανεκτή, από άποψη ανέσεως των επιβατών.

5.6

Οριζόντιες συναρμογές

5.6.1 Γενικά
1. Μεταξύ ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης (με ακτίνα R) ή μεταξύ δύο συνεχόμενων, ομόστροφων
κυκλικών καμπυλών (με ακτίνες R1 και R2), πρέπει να παρεμβάλλεται καμπύλη συναρμογής, για να

11
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εξασφαλίζεται βαθμιαία και ομαλή μεταβολή της ακτίνας καμπυλότητας, από την τιμή f που έχει για την
ευθυγραμμία στην τιμή R, ή από R1 σε R2, κατά την μετάβαση από τη μια καμπύλη στην άλλη.
2. Κατά μήκος της καμπύλης συναρμογής, μεταξύ ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης, η καμπυλότητα
πρέπει να μεταβάλλεται γραμμικά, από την μηδενική τιμή, που έχει στην αρχή της (δηλαδή στο σημείο
επαφής της με την ευθυγραμμία), ως την τελική τιμή

1
, που αντιστοιχεί στην ακτίνα R της κυκλικής
R

καμπύλης, στο τέλος της καμπύλης συναρμογής (δηλαδή το σημείο επαφής της με το κυκλικό τόξο).
Γραμμική επίσης πρέπει να είναι η μεταβολή καμπυλότητας της καμπύλης συναρμογής, όταν
παρεμβάλλεται μεταξύ δύο συνεχόμενων ομόστροφων κυκλικών καμπυλών.
Για την ομαλή κύλιση των συρμών, πρέπει το πρανές υπερύψωσης να εκτείνεται στο μήκος της
παραβολικής συναρμογής. Δηλαδή η υπερύψωση πρέπει να αρχίζει στο ίδιο σημείο με την παραβολική
συναρμογή και, αυξάνοντας γραμμικά ως το τέλος της συναρμογής, να φθάνει στο σημείο αυτό, την
καθορισμένη, για το κυκλικό τόξο, τιμή h, όπως δείχνει το Σχήμα 2.

Σχήμα 2 – Διάγραμμα βελών και υπερυψώσεων
5.6.2 Υπολογισμός καμπύλης συναρμογής
Η καμπύλη συναρμογής, που θα εφαρμόζεται, είναι κυβική παραβολή της μορφής:
y = K x3
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
5.6.3 Οριζοντιογραφική συναρμογή ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης
Για την περίπτωση συναρμογής ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης, ο σταθερός συντελεστής Κ ορίζεται:

12
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.

1
6 lR VXQ 3W

όπου: l η προβολή στην ευθυγραμμία του μήκους L της καμπύλης συναρμογής, R η ακτίνα της καμπύλης και
τ η γωνία, που σχηματίζει με την ευθυγραμμία η κοινή εφαπτόμενη της καμπύλης συναρμογής και του
κυκλικού τόξου, στο σημείο επαφής τους (βλ. Σχήμα 3).
Με βάση τα ανωτέρω, η εξίσωση της καμπύλης συναρμογής γίνεται:

y

&3
6lRVXQ 3W

(14)

Σχήμα 3 – Παραβολική συναρμογή μεταξύ ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης

Στις περιπτώσεις που το μήκος της καμπύλης συναρμογής είναι:

Ld

R
3,5

επιτρέπεται να εφαρμόζεται, αντί του τύπου (14), ο απλοποιημένος τύπος της κυβικής παραβολής:

y

&3
(15)
6 LR

όπου δεχόμαστε ότι : L = l ( βλ. Σχήμα 3α)

13

33191

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10:2009

©

ΕΛΟΤ

Σχήμα 3α – Παραβολική συναρμογή μεταξύ ευθυγραμμίας και κυκλικής καμπύλης
(περίπτωση L≤R/3,5)
5.6.4 Υπολογισμός του μήκους του τόξου συναρμογής
Διακρίνονται δύο περιπτώσεις, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της υπερύψωσης:
1.

Υπολογισμός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R (βλ. παράγραφο 5.3)2:
Πίνακας 6 – Υπολογισμός μήκους τόξου συναρμογής
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

LHO

V t 57,6 km/h

LHO

V < 57,6 km/h

2. Υπολογισμός υπερύψωσης
παράγραφος 5.3)3:

βάσει

του

τύπου

h V
144
h
2,5

(20)

(20α)

h=7,12*v2/R-105

(κατ’

εξαίρεση

περίπτωση,

Το ελάχιστο μήκος της παραβολικής συναρμογής θα είναι το μεγαλύτερο που προκύπτει από τους εξής τρεις
τύπους:

2

LHO

h V
(20)
144

LHO

a V
(22)
216

Εφ΄ όσον η υπερύψωση που θα εφαρμοσθεί υπολογίζεται με τον τύπο (6) όπως κατά κανόνα πρέπει να γίνεται (βλ.
παρ. 5.3), θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου μήκους Lελ της παραβολικής συναρμογής, μόνο
η οριακή τιμή της μεταβολής της υπερύψωσης ανά μονάδα μήκους
δυσμενέστερα αποτελέσματα, (μεγαλύτερα μήκη του Lελ).

3

14

βλ. προηγούμενη υποσημείωση

(i d

144
VPHJ

και i d2,5 mm/m) γιατί δίνει

33192
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10:2009

LHO

h
2,5

(20α)

5.6.5 Οριζοντιογραφική συναρμογή δύο ομόστροφων, συνεχόμενων, κυκλικών καμπυλών
1. Εάν η διαφορά της επιτάχυνσης μεταξύ δύο ομόστροφων, συνεχόμενων, κυκλικών καμπυλών είναι <
0,2 m/sec2, τότε παραλείπεται η συναρμογή αυτών με παραβολικό τόξο 4.
2. Για την περίπτωση σύνδεσης δύο ομόστροφων, συνεχόμενων, κυκλικών καμπυλών, με ακτίνες R1 και
R2 ( όπου R1 > R2), οι οποίες έχουν αντίστοιχα με τις εκατέρωθεν ευθυγραμμίες, καμπύλες συναρμογής
μήκους L1 και L2, με προβολές l 1 και l 2 και μετατοπίσεις δ1 και δ2, η παραβολική συναρμογή ορίζεται από τις
εξισώσεις (βλ. Σχήμα 4):
α. Για την πλευρά προς την καμπύλη με ακτίνα R1:

y
β.

1
&2 G
 
2 R1 2 6lU

l
ª l 3
3º
«( 2 )  ( 2  x ) »
¬
¼

(16α)

Για την πλευρά προς την καμπύλη με ακτίνα R2: Για την πλευρά προς την καμπύλη με ακτίνα R2:

y

&2 G
1
 
2 R2 2 6lU

ª l 3 l
3º
«( 2 )  ( 2  x ) »
¬
¼

G

η μετατόπιση

G 2  G1
R1 R2
R1  R2

U

24 U .G

l

(16β) όπου:

l12
l 22

24 R2 24 R1

(17)

(18) και

(19)

Όπως δείχνει το Σχήμα 4, σαν αρχή των συντεταγμένων ορίζεται το σημείο 0

δεν προβλέπεται στον Νέο Κανονισμό Επιδομής Γραμμής (2000)
4

η πλευρική επιτάχυνση υπολογίζεται ως εξής:

J

v2
h
g
R
S

όπου v [m/sec], R [m], g=9,81 m/sec2, h [mm], S=1500 [mm]
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Σχήμα 4 – Παραβολική συναρμογή μεταξύ δύο συνεχόμενων κυκλικών καμπυλών
5.6.6 Σύνδεση δύο ομόστροφων κυκλικών καμπυλών, που μεταξύ τους μεσολαβεί μια μικρή
ευθυγραμμία
Για την περίπτωση δύο ομόστροφων κυκλικών καμπυλών, με ακτίνες R1 και R2 (R1>R2), που μεταξύ τους
μεσολαβεί μια μικρή ευθυγραμμία, της οποίας το μήκος δεν είναι αρκετό, για να τοποθετηθεί, στην κάθε
καμπύλη, κανονική παραβολική συναρμογή, με στρογγυλεύσεις, και να παραμείνει το απαιτούμενο
ενδιάμεσο ευθύγραμμο τμήμα (μήκους τουλάχιστον 30m5), η σύνδεση των δύο καμπυλών γίνεται με μια
ενιαία παραβολική συναρμογή T1 – Τ2 (Σχήμα 5), χωρίς μεσολάβηση ευθύγραμμου τμήματος. Οι
συντεταγμένες της ενιαίας αυτής συναρμογής δίνονται από την εξίσωση:

&3

y

6l 2 R2VXQ 3W 2
εφόσον

L2 ²

(20)

R2
,
3,5

ή από την απλοποιημένη μορφή της:

y

5

16

&3
6l2 R2

(20α)

προτείνεται η τοποθέτηση ευθύγραμμου τμήματος μήκους ίσου με V (km/h) με ελάχιστο μήκος τα 30 m χωρίς τις
στρογγυλεύσεις.
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εφ’ όσον

L2 d

R2
3,5

Στις εξισώσεις αυτές και το Σχήμα 6 είναι:
 L1, L2 τα απαιτούμενα μήκη τόξων συναρμογής της ευθυγραμμίας με τις δύο κυκλικές καμπύλες
(αντίστοιχων ακτινών R1, R2).
 l1, l2 τα αντίστοιχα μήκη προβολών των δύο αυτών τόξων συναρμογής επί της ευθυγραμμίας.
 δ1, δ2 οι μετατοπίσεις των δύο κυκλικών καμπυλών, που αντιστοιχούν στα μήκη συναρμογής L1,
L2.
 Μ1, Μ2 τα σημεία επαφής των αρχικών καμπυλών με την ενδιάμεσή τους ευθυγραμμία.
 Οι εξισώσεις (20) και (20α) εφαρμόζονται με τις εξής προϋποθέσεις:
 Οι τιμές του χ πρέπει να μεταβάλλονται μεταξύ l1 και l2, δηλαδή
l1 d χ d l 2
 Η αρχική ενδιάμεση ευθυγραμμία Μ1, Μ2 πρέπει να έχει μήκος:

(010 2 ) t

l 2HO  l1HO
2

όπου l1ελ και l2ελ είναι τα ελάχιστα μήκη προβολών των τόξων συναρμογής, που αντιστοιχούν στη μέγιστη
επιτρεπτή κλίση του πρανούς υπερύψωσης:
Τα μήκη l

1

και l

υπερύψωσης: i

2

πρέπει να υπολογισθούν για την ίδια ταχύτητα V και την ίδια κλίση i του πρανούς

144
V
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Σχήμα 5 – Παραβολική συναρμογή μεταξύ δύο ομόστροφων κυκλικών καμπυλών ακτίνων R1 & R2
(R1 > R2) με μικρή ενδιάμεση ευθυγραμμία
5.6.7 Οριζοντιογραφική συναρμογή δύο αντίστροφων κυκλικών καμπυλών
Μεταξύ δύο αντίστροφων κυκλικών καμπυλών της κύριας γραμμής πρέπει οπωσδήποτε, να μεσολαβεί ένα
ευθύγραμμο τμήμα, αρκετά μεγάλο, ώστε να μπορούν να παρεμβληθούν από μια παραβολική συναρμογή
προς την κάθε κυκλική καμπύλη.
Μεταξύ των δύο αυτών συναρμογών πρέπει να παραμένει ευθύγραμμο τμήμα, ελάχιστου μήκους 30m 6, στο
οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι στρογγυλεύσεις στις άκρες των συναρμογών.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρεμβολή του ελάχιστου ευθύγραμμου τμήματος, θα πρέπει το
τμήμα αυτό να παραλείπεται και οι δύο συναρμογές να έχουν κοινή αρχή, κοινή εφαπτομένη και την ίδια
μεταβολή καμπυλότητας.
Μεταξύ δύο αντίστροφων καμπυλών, με κοινή αρχή καμπύλης συναρμογής, όπου η μεταβολή της
καμπυλότητας είναι η ίδια σε όλο το μήκος των δύο συναρμογών, θα πρέπει επίσης η υπερύψωση να
μεταβάλλεται ομοιόμορφα, σε όλο το μήκος των δύο συναρμογών και να μηδενίζεται στην κοινή αρχή των
(σημείο καμπής).
Στη γραφική παράσταση αυτών των καμπυλών, η γραμμική μεταβολή των βελών και των υπερυψώσεων
απεικονίζονται, αντίστοιχα, με τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΟΒ και ΓΟΔ.
Στην περίπτωση σύνδεσης δύο αντίστροφων καμπυλών, με κοινή αρχή καμπύλης συναρμογής, θα πρέπει οι
δύο συνεχόμενες παραβολικές συναρμογές να έχουν ελάχιστο μήκος που υπολογίζεται, για την κάθε μια και

6
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προτείνεται η τοποθέτηση ευθύγραμμου τμήματος μήκους ίσου με V/2 (km/h) με ελάχιστο μήκος τα 30m χωρίς τις
στρογγυλεύσεις
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να συνδυάζονται κατά τρόπο ώστε να αποτελούν ενιαία συναρμογή, με σταθερή μεταβολή καμπυλότητας και
υπερύψωσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Σχήμα 6 – Διάγραμμα βελών και υπερυψώσεων δύο διαδοχικών αντίστροφων κυκλικών καμπυλών
5.6.8 Υψομετρική συναρμογή ομόστροφων κυκλικών καμπυλών
Μεταξύ δύο ομόστροφων, συνεχόμενων καμπυλών, με ακτίνες R1 και R2 και αντίστοιχες υπερυψώσεις h1
και h2, η ενδιάμεση παραβολική συναρμογή θα έχει, στην αρχή της, υπερύψωση h1 και στο τέλος h2, με
ενδιάμεση γραμμική μεταβολή (βλ. Σχήμα 7).

Σχήμα 7 - Διάγραμμα βελών και υπερυψώσεων δύο διαδοχικών κυκλικών καμπυλών
Το ελάχιστο μήκος του τόξου συναρμογής υπολογίζεται ως εξής:
Διακρίνονται δύο περιπτώσεις, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της υπερύψωσης:
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Υπολογισμός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R (παράγραφος 5.3)7:
Πίνακας 7 – Μήκος τόξου συναρμογής συναρτήσει της ταχύτητας
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

LHO

V t 57,6 km/h

(h2  h1 )V
144

(21)

h2  h1
2,5

(21α)

LHO

V < 57,6 km/h

2. Υπολογισμός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R-105 (κατ’ εξαίρεση περίπτωση) (παράγραφος
5.3)8:

LHO

(h2  h1 )V
144

(21)

LHO

(a 2  a1 )V
216

(23)

LHO

h2  h1
2,5

(21α)

5.6.9 Εφαρμογή των τόξων συναρμογής
Η εφαρμογή των τύπων των προηγούμενων παραγράφων, για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων
χαράξεως της παραβολικής συναρμογής, γίνεται κυρίως, σε αρχικές χαράξεις γραμμής, ενώ για τις
διορθώσεις καμπυλών στις υπάρχουσες γραμμές, χρησιμοποιείται σπανιότερα.
Σε υφιστάμενες γραμμές, και για ταχύτητες μέχρι 100 km/h, επιτρέπονται εξαιρέσεις από όσα ορίζονται στις
παραγράφους 5.6.1, 5.6.2 και 5.7, όταν οι τοπικές συνθήκες εμποδίζουν την εφαρμογή τους και ύστερα από
έγκριση της Δ.Γ.9

7

Εφ΄ όσον η υπερύψωση που θα εφαρμοσθεί υπολογίζεται με τον τύπο (6) όπως κατά κανόνα πρέπει να γίνεται, θα
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου μήκους Lελ της παραβολικής συναρμογής, μόνο η οριακή τιμή
της μεταβολής της υπερύψωσης ανά μονάδα μήκους

(i d

144
VPHJ

και i d2,5 mm/m) γιατί δίνει δυσμενέστερα

αποτελέσματα, (μεγαλύτερα μήκη του Lελ).
8

βλ. προηγούμενη υποσημείωση

9

Στις περιπτώσεις αυτές, θα εφαρμόζεται ότι ορίζουν αντίστοιχα οι καταργούμενοι ΚΕΓ (Κανονισμοί Επιδομής
Γραμμής, 1953) και ΣΚΕΓ (Συμπλήρωμα Κανονισμών Επιδομής Γραμμής, 1953).
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5.6.10 Διόρθωση της χάραξης σε υφιστάμενες καμπύλες
Για την διόρθωση της χάραξης σε υφιστάμενες καμπύλες, χρησιμοποιείται η μέθοδος των βελών, κατά την
οποία, με πολύ ικανοποιητική προσέγγιση, τα βέλη θεωρούνται ανάλογα προς την καμπυλότητα, τόσο κατά
μήκος της συναρμογής, όσο και της κυκλικής καμπύλης.
Με αφετηρία την παραδοχή αυτή, μετρώνται επί τόπου και καταγράφονται σε διάγραμμα τα βέλη μιας
χορδής, σταθερού μήκους 2l = 20 m, που μετατοπίζεται διαδοχικά, ανά 10 m, και κατόπιν – στο γραφείο – με
κατάλληλη επεξεργασία του διαγράμματος (αναλυτικά ή με τη βοήθεια ειδικών διορθωτικών συσκευών)
προσδιορίζεται η απαιτούμενη μετάθεση της γραμμής στις άκρες της κάθε χορδής, ώστε το διάγραμμα
βελών να αποκτήσει την επιθυμητή μορφή του Σχήματος 8, δηλαδή να εξισωθούν τα βέλη σε όλο το μήκος
του κυκλικού τόξου και να μεταβάλλονται γραμμικά, στο μήκος της καμπύλης συναρμογής.

Σχήμα 8 – Διάγραμμα βελών
5.6.11 Συναρμογές σε αλλαγές τροχιάς
Οι οριζόντιες συναρμογές των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να μην εφαρμόζονται σε
δευτερεύοντες κλάδους αλλαγών τροχιάς, σε συνδέσεις αλλαγών μεταξύ τους, καθώς επίσης και σε
παρακαμπτήριες γραμμές σταθμών, βιομηχανικών συνδέσεων, λιμένων, κτλ.
Ειδική τεχνική οδηγία της Δ.Γ. θα καθορίσει τους όρους χαράξεως και περιορισμού ταχύτητας, που θα
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές.

5.7

Στρογγυλεύσεις στα άκρα τόξων συναρμογής

Στις άκρες των οριζοντιογραφικών συναρμογών των κυκλικών καμπυλών, τόσο προς την ευθεία, όσο και
προς το κυκλικό τμήμα της καμπύλης, δημιουργούνται, υποχρεωτικά, στρογγυλεύσεις, όπως δείχνει το
Σχήμα 9, για να γίνει η κύλιση ομαλότερη.
Αντίστοιχες στρογγυλεύσεις εφαρμόζονται και στις υπερυψώσεις. Η μορφή αυτών των στρογγυλεύσεων,
καθορίζεται με τεχνική οδηγία της Δ.Γ.
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Σχήμα 9 – Στρογγυλεύσεις στα άκρα οριζόντιων συναρμογών και πρανών υπερυψώσεων
Στην περίπτωση δύο αντίστροφων καμπυλών, με κοινή αρχή καμπύλης συναρμογής, που μορφώνονται
σύμφωνα με την παράγραφο 5.6.7, δεν γίνονται στρογγυλεύσεις στο σημείο καμπής της συναρμογής (βλ.
Σχήματα 9 και 10).
Για τη μόρφωση του πρανούς υπερύψωσης των δύο τροχιοσειρών, μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε από
τις τρεις διατάξεις του Σχήματος 10 και εκλέγεται, κατά περίπτωση, εκείνη, που συνεπάγεται τις λιγότερες
εργασίες ανυψώσεως ή υποβιβασμού γραμμής.
Οι ανωμαλίες που προκαλούνται από την είσοδο ή έξοδο σε μια παραβολική συναρμογή (ή πρανές
υπερύψωσης) δεν αποσβένονται αμέσως και επομένως, αν δύο συναρμογές βρίσκονται κοντά η μια στην
άλλη, είναι πιθανό οι ανωμαλίες να επαυξηθούν.
Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται, να αφήνεται ένα διάστημα, τουλάχιστον 30 m, – ανεξάρτητα από την ταχύτητα –
ανάμεσα στα σημεία περατώσεως των στρογγυλεύσεων δύο διαδοχικών συναρμογών (ή πρανών
υπερύψωσης), τόσο στο μεταξύ των δύο καμπυλών ευθύγραμμο τμήμα, όσο και στο καθαρό κυκλικό τόξο,
που απομένει στην κάθε καμπύλη (βλ. Σχήμα 9).
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Σχήμα 10 – Μηκοτομή τροχιοσειρών

5.8

Κατακόρυφες συναρμογές

1. Στην κατά μήκος τομή της γραμμής, τα τμήματα της ερυθράς με διαφορετικές κλίσεις, πρέπει να
συναρμόζονται στα σημεία αλλαγής κλίσεων, με κατάλληλα κυκλικά τόξα (κατακόρυφες κυκλικές
συναρμογές), εφ’ όσον η διαφορά των αντίστοιχων κλίσεων – αν είναι ομόρροπες – ή το άθροισμά τους –
αν είναι αντίρροπες – προκύπτει μεγαλύτερο από 0,0025.
2. Για την άνεση της κυκλοφορίας, πρέπει να επιδιώκεται, η ακτίνα της κατακόρυφης κυκλικής συναρμογής
να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη.
Ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μέγιστη ταχύτητα, ορίζονται οι εξής ελάχιστες επιτρεπόμενες ακτίνες της
κατακόρυφης συναρμογής:
Πίνακας 8 – Ελάχιστες επιτρεπόμενες ακτίνες της κατακόρυφης συναρμογής
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ R [m]

R [m]
Κατ’ εξαίρεση

V d 100 km/h

5.000 m

100 < V d 150 km/h

10.000 m

5.000 m

150 < V d 200 km/h

20.000 m

10.000 m

2.500 m
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3. Η κατακόρυφη συναρμογή πρέπει, όσο είναι δυνατό, ν’ αποφεύγεται στα πρανή υπερύψωσης. Αν όμως
αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα εφαρμόζεται συναρμογή, με ακτίνα όσο το δυνατό μεγαλύτερη.
Επίσης η κατακόρυφη συναρμογή κλίσεων πρέπει να τερματίζεται σε απόσταση τουλάχιστον 6m από την
αρχή ή το τέλος κάθε συσκευής γραμμής (αλλαγής τροχιάς, συσκευής διαστολής κτλ.).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και για ταχύτητες μέχρι 100 km/h, επιτρέπεται η ύπαρξη καμπύλης
κατακόρυφης συναρμογής κλίσεων και σε συσκευές γραμμής, εφόσον η ακτίνα της κυκλικής αυτής
συναρμογής είναι τουλάχιστον 5.000 m.
Τέλος οι κατακόρυφες συναρμογές πρέπει ν’ αποφεύγονται στα, χωρίς έρμα, καταστρώματα μεταλλικών
γεφυρών.
Η υψομετρική πασσάλωση των κατακόρυφων συναρμογών κλίσεως είναι υποχρεωτική.
4. Στις κατακόρυφες συναρμογές οι επιτρεπόμενες αναπτυσσόμενες κατακόρυφες επιταχύνσεις ορίζονται :
Σε κοίλα τόξα: 0,30 m/sec2
Σε κυρτά τόξα: 0,20 m/sec2
5. Το μήκος l των εφαπτόμενων των κατακόρυφων συναρμογών κλίσεως δίνεται, με ικανοποιητική
προσέγγιση, από τους εξής τύπους (βλ. Σχήμα 11):
Πίνακας 9 – Μήκη κατακόρυφων συναρμογών
α. Συναρμογή, οριζόντιου τμήματος γραμμής με
κεκλιμένο, κλίσεως 1:m

l1

RV 1 1

2 m

(24α)

β. Συναρμογή μεταξύ ομόσημων κλίσεων 1:m και
1: n:

l2

RV 2 § 1 1 ·
¨  ¸
2 ©m n¹

(24β)

γ. Συναρμογή μεταξύ ετερόσημων κλίσεων 1:m
και 1:n

l3

RV 3 § 1 1 ·
¨  ¸
2 ©m n¹

(24γ)

Σχήμα 11 – Κατακόρυφη συναρμογή διαφορετικών κλίσεων

δεν προβλέπεται στον Νέο Κανονισμό Επιδομής Γραμμής (2000)
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6. Οι τεταγμένες y, για την χάραξη της κυκλικής κατακόρυφης συναρμογής, δίνονται, με ικανοποιητική
προσέγγιση, από τον τύπο:

y

&2
2 RV

(25)

(βλ. Σχήμα 12)

Σαν άξονας των τετμημένων χ θεωρείται η κάθε μια από τις συναρμοζόμενες κλίσεις και οι τεταγμένες y
μετρώνται κάθετα στις κλίσεις αυτές.

Σχήμα 12 – Συντεταγμένες κατακόρυφης συναρμογής
Η αρχή των τετμημένων προσδιορίζεται από το μήκος l των εφαπτομένων, που υπολογίζεται με έναν από
τους τύπους (24) της προηγούμενης παραγράφου.

5.9

Μέγιστη κατά μήκος κλίση10

Η μέγιστη κατά μήκος κλίση ορίζεται σε:
5.9.1 Ελεύθερη (εκτός σταθμών) γραμμή
 Έως 25 ‰ σε υφιστάμενες γραμμές για ταχύτητες v ≤ 120 km/h
 Έως 14 ‰ σε νέες γραμμές (έως 16‰ κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Γ.)
5.9.2 Σήραγγες (νεοκατασκευαζόμενες)
 Μήκους ≤ 1.000 m: ≤ 2‰
 Μήκους >1.000 m: ≤ 1‰

10

Για ταχύτητες άνω των 200 km/h θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ).
Έχουν ληφθεί στοιχεία και από την Τεχνική Οδηγία των DB 800.0110
Δεν προβλέπεται στον Νέο Κανονισμό Επιδομής Γραμμής (2000).
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5.9.3 Σταθμοί (νεοκατασκευαζόμενοι)
 Έως 2,5‰

5.10 Αξονικά φορτία
Οι νέες γραμμές θα κατασκευάζονται για αξονικά φορτία 22,5 t.

5.11 Αξονική απόσταση σιδηροδρομικών γραμμών11
Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων παρακείμενων γραμμών η απόσταση μεταξύ των αξόνων δύο
γραμμών καθορίζεται από:
 το στατικό περιτύπωμα του τροχαίου υλικού (μέγιστο περίγραμμα που καταλαμβάνει ο συρμός
σε στάση),
 το δυναμικό περιτύπωμα του τροχαίου υλικού στις ευθυγραμμίες (μέγιστο περίγραμμα που
καταλαμβάνει ο συρμός εν κινήσει), το επιπλέον διάστημα που επιβάλλει η κίνηση στις στροφές.
Στις ευθυγραμμίες και σε καμπύλες ακτίνας καμπυλότητας Rc > 250m η απόσταση των αξόνων των δύο
γραμμών κυμαίνεται σύμφωνα με την U.I.C., ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης V από 3,57 m μέχρι
3,67 m.
Πίνακας 10 – Αξονική απόσταση γραμμών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

V ≤ 80km/h
80 < V ≤ 160km/h
160 < V ≤ 200km/h
V > 200km/h

11

(κατ’ εξαίρεση 3,60 m)
4,00 m
4,20 m
(κατ’ εξαίρεση 4,00 m)
4,20 m

Για ταχύτητες άνω των 200 km/h θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ).
Δεν προβλέπεται στον Νέο Κανονισμό Επιδομής Γραμμής (2000)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των
ορίων απαλλοτρίωσης
Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0203-10 «Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-02-03-10, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εξασφάλιση του άξονα της
γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης με εξασφαλιστικούς πασσάλους παρά την γραμμή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

3

Terms and requirements for health, safety and protection of the environment
during the execution of railroad works -- Όροι και απαιτήσεις υγείας –
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κτλ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Στο έργο ενσωματώνονται τα εξής υλικά:
 Αποτμήματα παλαιών σιδηροτροχιών, τα οποία θα διαθέσει στον ανάδοχο ο Ο.Σ.Ε.
 Λάμες από φύλλα αλουμινίου, διαστάσεων 100 Χ 300 Χ 2,5 [mm].
 Ετικέτες αλουμινίου στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία εξασφάλισης (περίπτωση
εξασφάλισης με λάμες).

5
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Χάραξη του άξονα
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Η χάραξη του άξονα γραμμής (και η προσωρινή σήμανση με ξύλινους πασσάλους) θα γίνει, σύμφωνα με τις
διατομές της μελέτης των χωματουργικών.

5.2

Εξασφάλιση άξονα διπλής γραμμής

Η εξασφάλιση του άξονα της διπλής γραμμής θα γίνει με δύο τρόπους, ως ακολούθως:
1. Με έμπηξη δύο πασσάλων (αποτμήματα σιδηροτροχιών), οι οποίοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν του
άξονα της διπλής γραμμής κατακόρυφα και κάθετα ως προς αυτόν.
2. Στις σήραγγες, γέφυρες, κρηπιδώματα σταθμών κλπ. (όπου δεν είναι δυνατή η έμπηξη πασσάλων στην
επιθυμητή απόσταση) η εξασφάλιση θα γίνεται από λάμες αλουμινίου επίπεδες οι οποίες θα
στερεώνονται εκατέρωθεν του άξονα της διπλής γραμμής και κάθετα ως προς τον άξονα, σε σημεία που
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
3. Σαν πάσσαλοι εξασφάλισης θα χρησιμοποιηθούν παλιές άχρηστες σιδηροτροχιές, τις οποίες θα διαθέσει
ο ΟΣΕ σε διάφορα μήκη. Τις λάμες θα τις προμηθευτεί ο ανάδοχος του έργου από το εμπόριο.
4. Η εργασία της εξασφάλισης του άξονα διπλής γραμμής θα γίνει πριν από τις εργασίες στρώσης. Η
στρώση και η παραλαβή των γραμμών θα γίνεται βάσει των εξασφαλιστικών πασσάλων.
Η εργασία εξασφάλισης του άξονα της διπλής γραμμής περιλαμβάνει:
5.2.1 Εξασφάλιση με πασσάλους
Ο πάσσαλος θα εμπήγνυται κατακόρυφα και κάθετα προς τον άξονα της διπλής γραμμής. Το πέλμα της
σιδηροτροχιάς του άξονα θα βρίσκεται πάντα προς την πλευρά της κίνησης των αμαξοστοιχιών.
Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής:
 Κοπή – μεταφορά και διασπορά των πασσάλων επί τόπου του έργου.
 Έμπηξη πασσάλων εξασφάλισης (διάνοιξη οπής, τοποθέτηση πασσάλου, πλήρωση με
σκυρόδεμα Β160), σε αποστάσεις όπως καθορίζονται κατωτέρω.
 Τοποθέτηση του εξασφαλιστικού σημείου (ποντάρισμα).
 Βαφή πασσάλων.
5.2.2 Εξασφάλιση με λάμες
Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής:
 Προμήθεια, διαμόρφωση και διασπορά των λαμών αλουμινίου επί τόπου του έργου.
 Στερέωση των λαμών με κάρφωμα ή με συγκόλληση.
 Το κάρφωμα των λαμών θα γίνεται με ειδικό εργαλείο καρφώματος. Η συγκόλληση των λαμών,
όπου αυτό θ’ απαιτηθεί, θα γίνεται με ηλεκτροκόλληση.
 Τοποθέτηση του εξασφαλιστικού σημείου (ποντάρισμα).
 Βαφή λαμών.
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 Τοποθέτηση επί των λαμών ετικέτας αλουμινίου στην οποία θα έχει αναγραφεί με ανάγλυφα
στοιχεία η απόσταση μεταξύ του σημείου εξασφάλισης και του άξονα της πλησιέστερης
γραμμής, όταν η γραμμή θα είναι στην τελική οριζοντιογραφική θέση της.
Οι διαστάσεις των λαμών θα είναι 100 Χ 300 Χ 2,5 [mm] και θα κατασκευασθούν από φύλλα αλουμινίου
(πάχους 2,5 mm).
5.2.3 Αποστάσεις εξασφαλιστικών σημείων
Τα εξασφαλιστικά σημεία (πάσσαλοι / λάμες) θα τοποθετούνται κάθετα προς τον άξονα της γραμμής1 ως
εξής:
5.2.3.1 Αποστάσεις από άξονα γραμμής
Η απόσταση του εξασφαλιστικού πασσάλου από τον άξονα της πλησιέστερης γραμμής θα ανέρχεται σε 3 m.
Η λάμα θα στερεώνεται σε σταθερό σημείο (κρηπίδωμα σταθμού, τοιχίο κλπ) σε απόσταση 3 m, η εάν αυτό
δεν είναι δυνατόν στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς την απόσταση των 3 m
5.2.3.2 Αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων
Η απόσταση μεταξύ των εξασφαλιστικών σημείων κατά μήκος της γραμμής θα είναι:
 Σε ευθυγραμμίες 50 m
 Σε καμπύλες 10 m και
 Υποχρεωτικά θα τοποθετείται πάσσαλος στην αρχή, στο τέλος των παραβολικών τόξων των
καμπυλών και στο μέσον της καμπύλης.
5.2.4 Ύψος πασσάλων
1. Το ύψος του ζεύγους των πασσάλων σε κάθε διατομή θα είναι 25 cm ± 5 cm πάνω από την ερυθρά
(τελική στάθμη) της σιδηροτροχιάς της γραμμής (στις καμπύλες θα λαμβάνεται η ερυθρά της
υπερυψωμένης σιδηροτροχιάς).
2. Ο πάσσαλος θα εμπήγνυται στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 50 cm, εντός οπής διαμέτρου τουλάχιστον
20 cm, η οποία θα πληρούται με σκυρόδεμα Β160.
5.2.5 Τοποθέτηση εξασφαλιστικού σημείου (ποντάρισμα)
1. Στους πασσάλους, θα γίνεται βαθούλωμα στο πέλμα με ειδική πόντα. Το βαθούλωμα αυτό είναι το
εξασφαλιστικό σημείο. Υψομετρικά το εξασφαλιστικό σημείο για μεν τις ευθυγραμμίες θα βρίσκεται στο
ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς της γραμμής, στις δε καμπύλες στο
ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της εσωτερικής σιδηροτροχιάς της γραμμής. Στις καμπύλες θα
αναγράφεται και η υπερύψωση.
2. Στις λάμες που θα είναι τοποθετημένες σε σήραγγα κρηπιδώματα, και γέφυρες με την βοήθεια ειδικής
πόντας θα γίνεται βαθούλωμα πάνω στην επιφάνεια της λάμας, το βαθούλωμα αυτό θα είναι το
εξασφαλιστικό σημείο, και η απόσταση από τον άξονα της πλησιέστερης γραμμής θα αναγράφεται
σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2. επί της λάμας. Υψομετρικά το σημείο εξασφάλισης για μεν τις
ευθυγραμμίες θα βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της κεφαλής σιδηροτροχιάς της
γραμμής στις δε καμπύλες στο ίδιο υψόμετρο με το τελικό υψόμετρο της εσωτερικής σιδηροτροχιάς της
γραμμής. Στις καμπύλες θα αναγράφεται και η υπερύψωση.

1

Η ευθυγραμμία που ορίζεται από το ζεύγος των εξασφαλιστικών σημείων θα είναι κάθετη προς τον άξονα της
γραμμής.
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5.2.6 Βαφή πασσάλων και λαμών
1. Η βαφή των πασσάλων θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη θα είναι βάψιμο με αντισκωριακό πριν την
έμπηξη θα ακολουθήσουν σε δύο στρώσεις με ελαιόχρωμα χρώματος μαύρου, από το έδαφος έως την
μέση του πασσάλου και λευκού τον υπόλοιπο μισό.
2. Η βαφή των λαμών θα γίνει σε τρεις φάσεις, η πρώτη φάση θα είναι βάψιμο με αντισκωριακό και των δύο
πλευρών της λάμας, η δεύτερη φάση θα είναι βάψιμο με ελαιόχρωμα χρώματος λευκού. Οι δύο φάσεις
αυτές θα γίνουν πριν την τοποθέτηση των εξασφαλιστικών σημείων. Η τρίτη φάση θα είναι βάψιμο με
λευκό χρώμα των λαμών αφού τοποθετηθούν.

5.3

Εξασφάλιση άξονα μονής γραμμής

Η εξασφάλιση του άξονα της μονής γραμμής θα γίνεται:
 V ≤ 120 km/h: με μονή εξασφάλιση2 (ένα εξασφαλιστικό σημείο παράλληλα προς τον άξονα της
γραμμής).
 V > 120 km/h: με διπλή εξασφάλιση (ζεύγος εξασφαλιστικών σημείων εκατέρωθεν του άξονα
της γραμμής).
Η εργασία θα εκτελεσθεί κατ’ αντιστοιχία όσων ισχύουν στην παράγραφο 5.2.

5.4

Εξασφάλιση ορίων απαλλοτρίωσης

Η σήμανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα γίνει ως ακολούθως.
5.4.1 Έμπηξη πασσάλων
 Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται κατακόρυφα εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής και σύμφωνα
με τις συντεταγμένες κορυφών του ορίου απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τα σχέδια του Ο.Σ.Ε
 Για την σήμανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα χρησιμοποιηθούν για πάσσαλοι παλιές
άχρηστες σιδηροτροχιές τις οποίες θα διαθέσει ο Ο.Σ.Ε.
 Οι συντεταγμένες του ορίου απαλλοτρίωσης αναφέρονται στα σχέδια γ/δ όπου γ η απόσταση
του ορίου απαλλοτρίωσης από τον άξονα χάραξης διπλής γραμμής και δ η χιλιομετρική
απόσταση του ορίου απαλλοτρίωσης στον άξονα χάραξη της διπλής γραμμής.
 Ο πάσσαλος θα εμπήγνυται στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 1 m.
 Το ύψος του πασσάλου από το έδαφος θα είναι 0,80 εκ. έως 1,00 m.
5.4.2 Βαφή πασσάλων
Οι πάσσαλοι θα βαφούν αφού μπηχθούν με μία στρώση αντισκωρικό και με δύο στρώσεις με ελαιόχρωμα,
χρώματος λευκού.

5.5

Σύνταξη μητρώου εξασφάλισης

Θα συνταχθεί μητρώο εξασφάλισης γραμμής, το οποίο θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο
Παράρτημα Α δίδεται υπόδειγμα για την σύνταξη του μητρώου της γραμμής.

2

8

Εάν η Υπηρεσία κρίνει σκόπιμο, θα γίνει αντί της μονής, διπλή εξασφάλιση του άξονα.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την Επίβλεψη βάσει των αναφερόμενων εδώ (Κεφάλαιο 5)
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη
στοιχείων της μελέτης.
Το έργο της τακτοποίησης της γραμμής θα επιμετράται ανά τεμάχιο εξασφάλισης (πάσσαλος ή λάμα).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

9
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0703-01-10 «Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών
γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-01-10, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις γενικές διατάξεις για την
στρώση της γραμμής. Επίσης αναφέρονται τα όρια των γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής, και δίδονται
τυπικές διατομές της γραμμής.
Ο τρόπος κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής περιγράφεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0703-01-20. Για γραμμές με Σ.Σ.Σ. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-0310. Για την καταγραφή των σφαλμάτων γραμμής με το καταγραφικό όχημα ΕΜ-120 του Ο.Σ.Ε. θα ληφθεί
υπόψη η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10

Rail tracks alignment – Χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20

Rail tracks ballast – Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80

Rail tracks control with profilometric wagon – Ελεγχος χαρακτηριστικών
γραμμής με καταγραφικό όχημα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing – Στρώση
συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των
τάσεων.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισμούς
 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής
 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφή δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.

5
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5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Εύρος γραμμής

©
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1. Σαν εύρος της γραμμής ορίζεται η κάθετη απόσταση των δύο σιδηροτροχιών, μετρούμενη μεταξύ των
εσωτερικών παρειών των κεφαλών τους και σε στάθμη 14 mm κάτω από την επιφάνεια κυλίσεως.
2. Το κανονικό εύρος της γραμμής, που εφαρμόζεται στις ευθυγραμμίες και τις καμπύλες με μεγάλη ακτίνα,
είναι 1435 mm.

5.2

Διαπλάτυνση εύρους

1. Το εύρος της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται στις καμπύλες με μικρή ακτίνα, για τις οποίες
προβλέπονται διαπλατύνσεις, που ορίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
-

Σε γραμμή με ξύλινους ή μεταλλικούς στρωτήρες, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Διαπλάτυνση σε γραμμή με ξύλινους ή μεταλλικούς στρωτήρες

-

Ακτίνα καμπύλης

Διαπλάτυνση

Εύρος γραμμής

(m)

(mm)

(mm)

Ευθυγραμμία και καμπύλη με ακτίνα: R t 400

0

1435

400 > R t 350

5

1440

350 > R t 300

10

1445

300 > R t 250

15

1450

250 > R

20

1455

Σε γραμμή με διμερείς εξ οπλισμένου σκυροδέματος στρωτήρες, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 2:
Πίνακας 2 – Διαπλάτυνση σε γραμμή με διμερείς εξ οπλισμένου σκυροδέματος στρωτήρες

-

Ακτίνα καμπύλης

Διαπλάτυνση

Εύρος γραμμής

(m)

(mm)

(mm)

Ευθυγραμμία και καμπύλη με ακτίνα: R t 600

0

1435

Καμπύλη με ακτίνα: 300 d R < 600

5

1440

Σε γραμμή με ολόσωμους στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ακόλουθο
Πίνακα 3:
Πίνακας 3 – Διαπλάτυνση σε γραμμή με ολόσωμους στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα

6

Ακτίνα καμπύλης

Διαπλάτυνση

Εύρος γραμμής

(m)

(mm)

(mm)

Ευθυγραμμία και καμπύλη: R t 400

0

1435

400 > R t 300

5

1440

300 > R > 250

10

1445

33224
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10:2009

2. Οι τιμές των πινάκων 1,2,3 δεν ισχύουν στις αλλαγές τροχιάς, για τις οποίες οι διαπλατύνσεις
καθορίζονται στα σχέδιά τους.
3. Η διαπλάτυνση διαμορφώνεται στην καμπύλη συναρμογής, με μετατόπιση της εσωτερικής σιδηροτροχιάς
προς το εσωτερικό της καμπύλης.
4. Η μετάβαση από το κανονικό εύρος στο αυξημένο, που ορίζουν οι πίνακες 1,2,3 για τις καμπύλες, γίνεται
κλιμακωτά, ως εξής.
-

Σε γραμμές με μεταλλικούς ή ολόσωμους εκ προεντεταμένου σκυροδέματος στρωτήρες η
διαπλάτυνση κλιμακώνεται ανά 5mm. Στο διάγραμμα του Σχήματος 1 φαίνεται η κλιμάκωση για την
περίπτωση των μεταλλικών στρωτήρων.

-

Για την περίπτωση στρωτήρων ολόσωμων εκ προεντεταμένου σκυροδέματος το διάγραμμα
προσαρμόζεται αναλόγως.

Σχήμα 1 – Προσαρμογή διαπλάτυνσης σε γραμμή με ολόσωμους στρωτήρες
Σε γραμμή με ξύλινους στρωτήρες η διαπλάτυνση κλιμακώνεται ανά 2,5 mm, σύμφωνα με το διάγραμμα
του Σχήματος 2:

7
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Σχήμα 2 – Προσαρμογή διαπλάτυνσης σε γραμμή με ξύλινους στρωτήρες
-

Σε γραμμή με διμερείς εξ οπλισμένου σκυροδέματος στρωτήρες η διαπλάτυνση κλιμακώνεται ανά 2,5
mm, σύμφωνα με το διάγραμμα του Σχήματος 3:

Σχήμα 3 – Προσαρμογή διαπλάτυνσης σε γραμμή με διμερείς στρωτήρες
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν υπάρχει καμπύλη συναρμογής, η διαπλάτυνση διαμορφώνεται
κλιμακωτά στο ακραίο, προς την καμπύλη, τμήμα της γειτονικής ευθυγραμμίας, έτσι ώστε στην αρχή της
κυκλικής καμπύλης η διαπλάτυνση να έχει πάρει την απαιτούμενη, τελική τιμή της.

5.3

Επιλογή υλικών επιδομής για διάφορες ταχύτητες

Ο συνδυασμός των κατάλληλων υλικών για γραμμές που σχεδιάζονται για διάφορα επίπεδα ταχυτήτων θα
επιλέγεται από τον επόμενο πίνακα:

8
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Κλίση της σιδηροτροχιάς

Ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζει ο άξονας συμμετρίας της διατομής της σιδηροτροχιάς (τοποθετημένης
και συνδεδεμένης με τον στρωτήρα), με την κάθετο στο επίπεδο κύλισης.
Στις γραμμές θα χρησιμοποιείται η κλίση 1:20.

5.5

Σφάλματα γραμμής – μετρήσεις δια χειρός

Τα σφάλματα γραμμής θα μετρώνται με μετρήσεις δια χειρός ή με το καταγραφικό όχημα σφαλμάτων
γραμμής ΕΜ-120 του Ο.Σ.Ε. Οι μετρήσεις των σφαλμάτων γραμμής με το καταγραφικό όχημα σφαλμάτων
γραμμής ΕΜ-120 πραγματεύονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80. Κατωτέρω δίδονται τα
όρια σφαλμάτων για την μεταβολή της υπερύψωσης και την στρεβλότητα καθώς και το εύρος της γραμμής
για τις μετρήσεις δια χειρός.
5.5.1 Όρια σφαλμάτων για την μεταβολή της υπερύψωσης και την στρεβλότητα
Τα όρια σφαλμάτων γραμμής για την μεταβολή της υπερύψωσης και την στρεβλότητα αναφέρονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10, ως εξής:
Πίνακας 5 – Ανοχές επεμβάσεως για μεταβολή της υπερύψωσης και την στρεβλότητα
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ [mm/m]

ΤΙΜΗ μεταξύ σημείων
που απέχουν 3 m

V d 60 km/h

6 mm/m

18 mm

60 km/h < V d 80 km/h

5 mm/m

15 mm

80 km/h < V d 100 km/h

4 mm/m

12 mm

100 km/h < V d 120 km/h

3,3 mm/m

10 mm

V > 120 km/h

3 mm/m

9 mm

5.5.2 Όρια σφαλμάτων για το εύρος της γραμμής:
Τα όρια σφαλμάτων για το εύρος της γραμμής αναφέρονται στον επόμενο πίνακα:

10
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100 ≥ V

100 < V < 130

V ≥ 130

V ≤ 100

100 < V < 130
1435 έως 1465
1432 έως 1460
1435 έως 1465

600 > R
Ευθείες & R ≥600
600 > R

1440 έως 1465
1445 έως 1465
1452 έως 1465

300 > R ≥ 250
250 > R

1435 έως 1465

350 > R ≥ 300

1432 έως 1460

400 > R ≥ 350

1432 έως 1460

1000 > R
Ευθείες & R ≥ 400

1432 έως 1450

Ευθείες & R ≥ 1000

1432 έως 1442

1432 έως 1460

1000 > R ≥ 600

1432 έως 1450

Ευθείες & R ≥ 1000

4
1432 έως 1442

Ευθυγρ. & καμπύλες

V ≥ 130

(mm)

3

(m)

(km/h)

Ακρότατες
επιτρεπόμενες εύρους
τιμές του

2

Ακτίνα καμπυλότητος
της γραμμής R

Μεγίστη ταχύτητα
κυκλοφορίας V

3 mm*

2 mm

1 mm

2 mm

2 mm

2 mm

1 mm

5

Μεγίστη επιτρεπόμενη
μεταβολή του εύρους
από στρωτήρα σε
στρωτήρα

8 mm

8 mm

11

Για R < 1000 12 mm

Για R ≥ 1000

6 mm

4 mm

12 mm

Για R < 1000 12 mm

Για R ≥ 1000

6 mm

4 mm

6

Μεγίστη επιτρεπόμενη
μεταβολή του εύρους
σε μήκος γραμμής 15m
τουλάχιστον

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10:2009

Πίνακας 6 – Επιτρεπόμενες οριακές τιμές και διακυμάνσεις του εύρους της γραμμής

Ο περιορισμός δεν ισχύει στις θέσεις μεταβολής του εύρους λόγω διαπλατύνσεως.

ΜΕ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ
ΞΥΛΙΝΟΥΣ Ή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ

ΜΕ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1

Είδος Γραμμής

ΕΛΟΤ
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Τυπικές διατομές γραμμής

Στα επόμενα δίδονται τυπικές διατομές γραμμής σε ευθυγραμμία και καμπύλη για τις συνηθέστερες
περιπτώσεις στρώσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής
Rail tracks ballast

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0301-20 «Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-01-20, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή της επιδομής
σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους και διαφόρων τύπων υλικών επιδομής, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων σταθερής επιδομής.
Η παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανακαίνισης υπαρχουσών γραμμών και σε
περιπτώσεις στρώσης καινούργιων σιδηροδρομικών γραμμών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
 Προσκυρόστωση
 Συναρμολόγηση γραμμής
 Σκυρόστρωση
Οι εργασίες εξασφάλισης, συγκόλλησης, μόρφωσης της διατομής έρματος, οριζοντιογραφικής και
υψομετρικής τακτοποίησης και σταθεροποίησης της γραμμής δεν περιλαμβάνονται εδώ και περιγράφονται
στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-0150 αντίστοιχα. Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν περιλαμβάνεται επίσης η στρώση αλλαγών και λοιπών
συσκευών γραμμής.
Για την κατασκευή της γραμμής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ειδικότερες διατάξεις των
Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ που αναφέρονται στα επί μέρους κεφάλαια, καθώς επίσης και οι παρακάτω
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ που δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 και ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-03-03-10

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10

Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard
stakes -- Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής
γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10

General requirements for rail tracks laying – Geometric tolerances - Typical
cross sections -- Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών –
Γεωμετρικές ανοχές – Τυπικές διατομές.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10

General requirements for jointed rail tracks laying -- Γενικές απαιτήσεις
στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing -- Στρώση
συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των
τάσεων.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50

Rail tracks alignment adjustments with heavy equipment -- Οριζοντιογραφική
και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10

Alouminothermic welding of rail tracks -- Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις
σιδηροτροχιών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Terms and requirements for health, safety and protection of the environment
during the execution of railroad works -- Όροι και απαιτήσεις υγείας –
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής

2

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

3

Απαιτήσεις

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή
φθορών, στρεβλώσεων κτλ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να
εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Στη στρώση της γραμμής, ενσωματώνονται τα ακόλουθα υλικά:
 στρωτήρες διαφόρων τύπων (μεταλλικοί, ξύλινοι, διμερείς, ολόσωμοι στρωτήρες σκυροδέματος)
 σιδηροτροχιές διαφόρων τύπων (UIC60, UIC54 κλπ)
 μικρό υλικό (σύνδεσμοι, υποθέματα, αμφιδέτες κλπ)
 σκύρα γραμμής διαφόρων ποιοτήτων
 αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις
Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω υλικών καθώς και οι προδιαγραφές προμήθειας των υλικών αυτών
αναφέρονται στις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.
Τα κριτήρια αποδοχής υλικών και οι έλεγχοι παραλαβής των υλικών που ενσωματώνονται, περιγράφονται
στις οικείες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ.

4

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

4.1

Προστασία εγκαταστάσεων στην περιοχή του εργοταξίου

1. Στις περιπτώσεις ύπαρξης χανδάκων παραπλεύρως της γραμμής, οι εργασίες θα εκτελούνται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην εισέρχονται σκύρα στην διατομή των χανδάκων.
2. Στις περιπτώσεις ύπαρξης υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΟΣΕ (επιφανειακοί φορείς διέλευσης
καλωδίων, στύλοι ηλεκτροκίνησης, εξοπλισμός ΑΣΙΔ, σηματοδότησης κλπ) στο χώρο του εργοταξίου, οι
εργασίες και οι κινήσεις των μηχανημάτων θα πρέπει να εκτελούνται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
ακεραιότητα και η θέση των υφιστάμενων κατασκευών.
3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός Σταθμών, θα πρέπει τα παράπλευρα κρηπιδώματα, όπου
υπάρχουν, να διατηρούνται στην υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς φθορές από την κίνηση των
μηχανημάτων.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20:2009

Προσκυρόστρωση γραμμής

Συνιστάται να προηγηθεί της συναρμολόγησης η προσκυρόστρωση της γραμμής επί ετοίμου
διαμορφωμένου επιχώματος. Η εργασία είναι υποχρεωτική στην περίπτωση κατά την οποία στην στέψη της
υποδομής τοποθετείται γεωϋφασμα (διότι απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση της εσχάρας απευθείας σε
γεωϋφασμα) ή στην περίπτωση η οποία καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης.
Η προσκυρόστρωση της γραμμής συνίσταται στην διάστρωση κατάλληλης ποσότητας σκύρων επί του
καταστρώματος της υποδομής με μηχανήματα δομικών έργων (φίνισερ, φορτωτές, προωθητήρες κτλ.)
προτού τοποθετηθούν οι στρωτήρες επί της επιδομής.
Σε περίπτωση κατά την οποία έχει αφαιρεθεί το υπάρχον έρμα, επιβάλλεται πριν την προσκυρόστρωση η
διαμόρφωση των κλίσεων του υποστρώματος της επιδομής και η συμπύκνωση αυτού με δονητικό
οδοστρωτήρα.
Για την εκτέλεση των εργασιών προσκυρόστρωσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιτόπου των έργων
κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό και να τον συντηρεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας. Μεταξύ των
απαραίτητων μηχανημάτων περιλαμβάνονται προωθητήρες, μηχανήματα διαστρώσεως και μετακινήσεως
των σκύρων, μηχανήματα διαβροχής σκύρων και ελαστιχοφόροι οδοστρωτήρες ελαφρού τύπου κατάλληλοι
για ελαφρά συμπύκνωση των σκύρων γραμμής.
Η προσκυρόστρωση περιλαμβάνει:
 Την εκφόρτωση των σκύρων γραμμής επιτόπου του έργου και τις τοπικές μεταφορές
ποσοτήτων σκύρων.
 Την διάστρωση των σκύρων σε πάχος 25 cm r 2 cm και σε πλάτος 5 m περίπου ανά γραμμή.
 Την διαβροχή των σκύρων.
 Την ελαφρά συμπύκνωση με κατάλληλο δονητικό μηχάνημα ώστε να μην προκαλούνται φθορές
στα σκύρα.

4.3

Στρώση γραμμής

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την στρώση σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους που αποτελείται
από οποιαδήποτε υλικά επιδομής και λαμβάνει χώρα στην ανοικτή γραμμή, σε Σταθμούς, Ισόπεδες
διαβάσεις, Σήραγγες, γεφυρίδια και γέφυρες, είναι ανεξάρτητη από την μεθοδολογία εκτέλεσης των
σιδηροδρομικών εργασιών και των διατιθέμενων κατά περίπτωση μέσων, που αποτελούν αποκλειστική
ευθύνη του Αναδόχου.
Η Προδιαγραφή δεν αφορά την στρώση βοηθητικών γραμμών (προσωρινές παραλλαγές).
Για την εκτέλεση των εργασιών στρώσης γραμμής ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιτόπου των έργων
κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό (μικρά και βαρέα μηχανήματα γραμμής, εργαλεία, συσκευές κλπ) και να τον
συντηρεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας. Μεταξύ των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων
περιλαμβάνονται:
1. Μικρά μηχανήματα γραμμής: μηχανήματα κοχλίωσης – αποκοχλίωσης με ρυθμιζόμενη σύσφιξη,
δισκοπρίονα, τιρφωνέζες, μηχανήματα διάτρησης σιδηροτροχιών, μηχανήματα πεδίλωσης ξύλινων
στρωτήρων, μηχανήματα λείανσης συγκολλήσεων, πυλωνάκια κλπ. απαιτούμενα για σιδηροδρομικές
εργασίες.
2. Βαρέα μηχανήματα γραμμής: rail-threader, πυλώνες, μηχανήματα μεταφοράς σιδηροτροχιών (trolleys),
μαμούθ, μηχανές έλξης οποιουδήποτε τύπου και ελκτικής δυνατότητας, κτλ.
3. Μηχανήματα δομικών έργων όπου απαιτούνται, μηχανήματα διπλής ενέργειας (κινούμενα επί γραμμής
και με τροχούς) κτλ.
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4. Ειδικά εργαλεία, όπως γρύλοι ανύψωσης σιδηροτροχιών, πικούνια κτλ.
5. Μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου.
Για όλα τα μηχανήματα που κινούνται επί γραμμής θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί από τον ΟΣΕ άδεια
κυκλοφορίας.
Στην εργασία της στρώσης της γραμμής εννοείται ότι όλα τα υλικά της επιδομής διατίθενται επιτόπου του
έργου και περιλαμβάνονται:
 Ο έλεγχος των σημείων εξασφάλισης εφ’ όσον υφίσταται εξασφάλιση του άξονα της γραμμής, ή η
προσωρινή εξασφάλιση του άξονα μέχρι την οριστική εξασφάλιση1.
 Οι τοπικές μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις των υλικών.
 Η συναρμολόγηση της γραμμής (τοποθέτηση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων, γώνιασμα,
τοποθέτηση συνδέσμων, σύσφιξη κλπ.) σύμφωνα με τα σχέδια στρώσης της γραμμής, την παρούσα
Προδιαγραφή, τους ισχύοντες Κανονισμούς (πχ. ΝΚΕΓ 2000) και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, δηλ.:

1

8

-

Η αφαίρεση των οπών των σιδηροτροχιών που τυχόν υπάρχουν, στα σημεία που θα γίνει
συγκόλληση σιδηροτροχιών.

-

Η τοποθέτηση των στρωτήρων σε κανονική μεταξύ τους απόσταση (60 cm r2 cm), στην οριστική
τους θέση ως προς τον άξονα (με ανοχή 5 cm) και γώνιασμά τους (καθετότητα ως προς τον άξονα
της γραμμής). Στις περιπτώσεις στρώσης γραμμής με αρμούς προβλέπεται τοποθέτηση δίδυμων
στρωτήρων στη θέση του αρμού. Η απόσταση μεταξύ των στρωτήρων μπορεί να μεταβάλλεται στις
καμπύλες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.

-

Η τοποθέτηση των ελαστικών υποθεμάτων επί των στρωτήρων.

-

Καμπύλωση των σιδηροτροχιών με ειδική συσκευή καμπύλωσης, όπου απαιτείται.

-

Η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων με μεταξύ τους διάκενο (αρμό) 2 cm r 0,5
cm. Για τις περιπτώσεις που δεν θα γίνεται άμεσα συγκόλληση των σιδηροτροχιών και εφ’ όσον η
γραμμή θα παραδίδεται σε κυκλοφορία, επιβάλλεται η προσωρινή σύνδεση της γραμμής με
εργοταξιακούς σφικτήρες του Αναδόχου, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία της γραμμής με
ταχύτητα που θα καθορίζει η Υπηρεσία.

-

Τα ακραία σημεία των σιδηροτροχιών που θα συγκολλούνται θα πρέπει να είναι απηλαγμένα από
οπές αμφίδεσης. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν οπές θα γίνεται κοπή της
σιδηροτροχιάς σε κατάλληλο μήκος και με κατάλληλο μηχάνημα που θα διασφαλίζει την επιπεδότητα
της διατομής.

-

Η τοποθέτηση των συνδέσμων.

-

Η σύσφιξη των συνδέσμων με βοήθεια ειδικών μηχανημάτων κοχλίωσης και με την κανονική ροπή
συσφίξεως.

-

Η λίπανση – πετρελαίωση των βλήτρων όπου απαιτείται.

-

Η αμφίδεση της γραμμής με Σ.Σ.Σ. με προσωρινούς αμφιδέτες και ειδικούς σφιγκτήρες (όχι διάνοιξη
οπών) που θα επιτρέπουν στα μηχανήματα γραμμής να εργάζονται ελεύθερα και θα εξασφαλίζουν
την κυκλοφορία των εργοταξιακών σιδηροδρομικών οχημάτων και μηχανημάτων, μέχρι την εκτέλεση
των απαιτούμενων συγκολλήσεων.

Συνιστάται η στρώση να γίνει μετά την οριστική εξασφάλιση της γραμμής.
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-

Σε περίπτωση στρώσης γραμμής με αρμούς, η διάτρηση των σιδηροτροχιών στα αμφιδετούμενα
άκρα και η αμφίδεση αυτών.

-

Το γώνιασμα των αρμών.

-

Η ρύθμιση του εύρους της γραμμής.

-

Η αφαίρεση των επικάμψεων στην περίπτωση χρήσης παλαιών σιδηροτροχιών.

-

Η συντήρηση των αμφιδετών και των βλήτρων στην περίπτωση χρησιμοποίησης παλαιών υλικών.

-

Η πεδίλωση των ξύλινων στρωτήρων όπου απαιτείται.

-

Η πρόσδεση των ξύλινων στρωτήρων με ειδικά βλήτρα επί γεφυρών.

-

Η τοποθέτηση αντιτροχιών στις περιπτώσεις ισόπεδων διαβάσεων.

-

Η στρώση βοηθητικών γραμμών και γραμμών κυλίσεως πυλώνων, σε περίπτωση χρήσης πυλώνων
στρώσης γραμμών, η τυχόν προσυναρμολόγηση των εσχαρών της γραμμής εκτός επιχώματος
καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που απαιτείται, ανάλογα με τον τρόπο επιλογής στρώσης
της γραμμής.

 Για γραμμές κανονικού εύρους με αρμούς, που αποτελούνται από σιδηροτροχιές UIC50, τα αγκύρια
ερπυσμού (αντιοδευτικά) τοποθετούνται σε εσχάρες με κλίση i t 5 ‰ και πάντοτε στην προς τα ανάντη
της κλίσεως, πλευρά των στρωτήρων, ως εξής:
-

Σε μια εσχάρα των 36 m τοποθετούνται 8 τεμάχια ανά εσχάρα και συγκεκριμένα στις θέσεις του 26ου,
29ου, 32ου και 35ου στρωτήρα.

-

Σε μια εσχάρα των 54 m τοποθετούνται 12 τεμάχια ανά εσχάρα και συγκεκριμένα στις θέσεις του
37ου, 40ου, 43ου , 45ου , 48ου και 51ου στρωτήρα.

 Η προσωρινή τακτοποίηση της γραμμής στην οριστική της θέση (οριζοντιογραφική απόκλιση r 5y10 cm
από τον άξονα) και η απαιτούμενη προσωρινή υψομετρική τακτοποίησή της για την ασφαλή διέλευση
των σιδηροδρομικών οχημάτων και μηχανημάτων γραμμής.
 Η περισυλλογή όλων των υλικών που θα περισσέψουν, η μεταφορά και αποθήκευσή τους σε θέσεις
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
 Ο ποιοτικός έλεγχος όλων των εργασιών με φορητά μηχανήματα ελέγχου που θα διαθέτει ο Ανάδοχος.
Τα αποτελέσματα από τις καταγραφικές συσκευές θα εμπεριέχονται στο ΠΠΕ και θα αποτελούν
προϋπόθεση για την πιστοποίηση της εργασίας, αλλιώς οι αντίστοιχες εργασίες θα πιστοποιούνται ως
ημιτελείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία.
 Σύνταξη Μητρώου Καμπυλών (βλ. και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10).

4.4

Γραμμή με αρμούς

Σε γραμμές που στρώνονται με αμφιδετούμενους αρμούς οι αρμοί θα τοποθετούνται αντικριστά και θα
εφαρμόζεται η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10.

4.5

Γραμμή με Συνεχώς Συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

Για τις γραμμές με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) θα εφαρμόζεται η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-03-03-10.
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Σκυρόστρωση

Η σκυρόστρωση νοείται ως εργασία διάστρωσης σκύρων επί προσκυροστρωμένης γραμμής ή επί ετοίμου
επιχώματος ή ως συμπλήρωση έρματος υφιστάμενης γραμμής. Η σκυρόστρωση της γραμμής συνίσταται
στην διάστρωση κατάλληλης ποσότητας σκύρων επί του καταστρώματος της επιδομής με σύνθεση συρμού
σκυροβαγόνων, εκτελούμενη με διαδοχικές διελεύσεις επί γραμμής. Η διατομή που εφαρμόζεται στην
εργασία αυτή συνιστάται να είναι η τυπική διατομή του ΟΣΕ, αλλά μπορεί να διαφέρει κατόπιν εγκρίσεως του
Εργοδότη.
Για την εκτέλεση των εργασιών σκυρόστρωσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιτόπου των έργων
κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό (ελκτική μονάδα, σκυροβάγονα με ρυθμιζόμενη ροή) και να τον συντηρεί για
την απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας.
Η σκυρόστρωση περιλαμβάνει:
 Την φόρτωση των σκύρων γραμμής από τις σκυραποθήκες στα σκυροβάγονα.
 Μεταφορά των σκύρων με τον συρμό σκυρόστρωσης.
 Την διάστρωση των σκύρων σε διαδοχικές διελεύσεις και με κατάλληλο πάχος.
Εάν δεν περιλαμβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δημοπράτησης τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής θα
ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιμέτρηση θα γίνεται δια λήψεως διατομών μετρουμένων προ και μετά της εργασίας σκυρόστρωσης
(κατάσταση διαμορφωμένου επιχώματος – κατάσταση σκυροστρωμένης γραμμής). Οι διατομές θα
λαμβάνονται τουλάχιστον ανά 50 μέτρα στην ευθυγραμμία και ανά 20 μέτρα στις καμπύλες.
Τα σημεία εξασφάλισης (ρεπέρ) θα είναι σταθερά και αναλλοίωτα και θα καταγράφονται υποχρεωτικά (οι
θέσεις τους) στα φύλλα καταμέτρησης εργασιών.
Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιμετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται. Είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισμός της ποσότητας των σκύρων
που διαστρώνονται με συρμό, από τις ποσότητες που διαστρώνονται με μηχανήματα δομικών έργων
(προσκυρόστρωση).
Η πληρωμή γίνεται ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης διατομής σκύρων. Ο συντελεστής επιπλήσματος
εμπεριέχεται στην τιμή του τιμολογίου και δεν υπολογίζεται στην επιμέτρηση.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της μιας σιδηροδρομικών γραμμών τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά,
χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και τον τρόπο
επιμέτρησης και πληρωμής.

4.7

Τακτοποίηση γραμμής

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50.

5

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η παραλαβή της γραμμής θα γίνει με την χρήση του καταγραφικού μηχανήματος του Ο.Σ.Ε. (ΕΜ 120) ή με
άλλο μηχάνημα της απολύτου επιλογής του ΟΣΕ.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.
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6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20:2009

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00.

7

Τρόπος επιμέτρησης

7.1

Γενικά

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

7.2

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Προσκυρόστρωση γραμμής

Εάν δεν περιλαμβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δημοπράτησης, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
 Η επιμέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης διατομής σκύρων. Ο συντελεστής
επιπλήσματος εμπεριέχεται και δεν υπολογίζεται στην επιμέτρηση.
 Η επιμέτρηση θα γίνεται δια λήψεως διατομών μετρουμένων προ και μετά της εργασίας
προσκυρόστρωσης (κατάσταση φυσικού διαμορφωμένου επιχώματος – κατάσταση
προσκυροστρωμένης γραμμής). Οι διατομές θα λαμβάνονται τουλάχιστον ανά 50 μέτρα στην
ευθυγραμμία και ανά 20 μέτρα στις καμπύλες.
Τα σημεία εξασφάλισης (ρεπέρ) θα είναι σταθερά και αναλλοίωτα και θα καταγράφονται υποχρεωτικά (οι
θέσεις τους) στα φύλλα καταμέτρησης εργασιών.
Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιμετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της μιας σιδηροδρομικών γραμμών τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά,
χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και τον τρόπο
επιμέτρησης και πληρωμής.
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©
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Στρώση γραμμής

Εάν δεν περιλαμβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δημοπράτησης, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
 Η επιμέτρηση γίνεται ανά μέτρο μήκους μονής γραμμής (και οι δύο σιδηροτροχιές), ανάλογα με
τις συνθήκες κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στα οικεία τεύχη του τιμολογίου.
 Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους μονής γραμμής, μετρούμενης επί του άξονα της
σιδηροδρομικής γραμμής. Η αναλυτική επιμέτρηση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις
χιλιομετρικές θέσεις στις οποίες έχουν εκτελεστεί οι εργασίες και θα διαχωρίζονται σε θέσεις
ευθυγραμμίας και σε θέσεις καμπύλης, ενώ θα αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος της στρώσης
(π.χ. UIC 54 / Μ.Σ2, κλπ), η ακτίνα καμπυλότητας κλπ, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Χ.Θ.
ΑΡΧΗΣ

Χ.Θ.
ΤΕΛΟΥΣ

ΜΗΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΣΤΡΩΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

………

………..

……….

UIC54/Μ.Σ.

…………..

Ευθυγραμμία

…………

-

………

………..

……….

UIC54/Μ.Σ.

…………..

Καμπύλη

…………..

…….

R

Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιμετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται.
Το εκάστοτε διατιθέμενο περιθώριο κυκλοφορίας θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο Ημερολόγιο Έργου.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της μιας σιδηροδρομικών γραμμών τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά,
χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και τον τρόπο
επιμέτρησης και πληρωμής.

7.4

Σκυρόστρωση γραμμής

Εάν δεν περιλαμβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δημοπράτησης, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
 Η επιμέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης διατομής σκύρων. Ο συντελεστής
επιπλήσματος εμπεριέχεται και δεν υπολογίζεται στην επιμέτρηση.
 Η επιμέτρηση θα γίνεται δια λήψεως διατομών μετρουμένων προ και μετά της εργασίας
σκυρόστρωσης (κατάσταση διαμορφωμένου επιχώματος – κατάσταση σκυροστρωμένης
γραμμής). Οι διατομές θα λαμβάνονται τουλάχιστον ανά 50 μέτρα στην ευθυγραμμία και ανά 20
μέτρα στις καμπύλες.
Τα σημεία εξασφάλισης (ρεπέρ) θα είναι σταθερά και αναλλοίωτα και θα καταγράφονται υποχρεωτικά (οι
θέσεις τους) στα φύλλα καταμέτρησης εργασιών.
Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιμετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται. Είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισμός της ποσότητας των σκύρων
που διαστρώνονται με συρμό, από τις ποσότητες που διαστρώνονται με μηχανήματα δομικών έργων
(προσκυρόστρωση).
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της μιας σιδηροδρομικών γραμμών τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά,
χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και τον τρόπο
επιμέτρησης και πληρωμής.

2
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20:2009

Τακτοποίηση γραμμής

Η επιμέτρηση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50.
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SPECIFICATION

Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα
γραμμής
Rail tracks alignment’s horizontal and vertical adjustments with heavy equipment
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0301-50 «Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση
γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-01-50, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με
βαρέα μηχανήματα γραμμής

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην οριζοντιογραφική και
υψομετρική τακτοποίηση της γραμμής με βαρέα μηχανήματα γραμμής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

3

Terms and requirements for health, safety and protection of the environment
during the execution of railroad works -- Όροι και απαιτήσεις υγείας –
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με
συγκεκριμένες απαιτήσεις.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Στην εργασία περιλαμβάνεται η τακτοποίηση της γραμμής, δηλ. η πλήρης τακτοποίηση της γραμμής από
απόψεως υπογόμωσης, οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τακτοποίησης και η σταθεροποίηση της
γραμμής με χρήση βαρέων μηχανημάτων οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τακτοποίησης της γραμμής
(μπουρέζα), βαρέως μηχανήματος τακτοποιήσεως έρματος (ρεγκαλέζα) και βαρέως μηχανήματος
σταθεροποίησης γραμμής (σταμπιλιζάτορας) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Στην εργασία
περιλαμβάνεται και η χωροστάθμιση της γραμμής.

5
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Χωροστάθμιση γραμμής

5.1.1 Μήκος ράμπας σε περίπτωση ανύψωσης της γραμμής
Όταν γίνεται ανύψωση ενός τμήματος μιας γραμμής κυκλοφορίας (για την άρση των σφαλμάτων της
γραμμής) προκύπτει στην αρχή και στο τέλος του τμήματος αυτού μια ανισοσταθμία (όση η υψομετρική
διαφορά της γραμμής πριν και μετά την ανύψωση). Για την ομαλή κυκλοφορία στα σημεία αυτά της
διαφορετικής ανισοσταθμίας, είναι απαραίτητη η κατασκευή μιας ράμπας συγκεκριμένου μήκους.
Το μήκος της ράμπας εξαρτάται από την κατηγορία της γραμμής (κύρια ή δευτερεύουσα), τα γεωμετρικά της
στοιχεία στην οριζοντιογραφία (καμπύλη ή ευθεία) καθώς και από την τιμή της ανύψωσης η οποία θα δοθεί.
Σε κύρια γραμμή για δεδομένη ανύψωση u [m], το μήκος της ράμπας L [m] είναι:
ευθύγραμμο τμήμα

:

καμπύλο τμήμα

L = 1000 u (1: 1000)

:

L = 600 u (1 : 600)

Σε δευτερεύουσα γραμμή για δεδομένη ανύψωση u [m], το μήκος της ράμπας L [m] είναι:
ευθύγραμμο τμήμα

:

καμπύλο τμήμα

L = 1000 u (1: 1000)

:

L = 400 u (1 : 400)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω ότι η προβλεπόμενη ανύψωση σε κύρια γραμμή είναι μεγέθους 30mm. (= 0,03 m) σε ένα ευθύγραμμο
τμήμα. Το μήκος της ράμπας θα είναι:
L = 600 Χ 0,03 m = 18 m
Σε καμπύλο τμήμα το αντίστοιχο μήκος θα ήταν:
L = 1000 Χ 0,03 m = 30 m.
5.1.2 Κατασκευή ράμπας εισόδου

Σχήμα 1

6
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1. Η ράμπα κατασκευάζεται με τον χωροβάτη του μηχανήματος υπογομώσεως (Σχήμα 1). Το μήκος της
ράμπας υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1.
2. Επιλέγεται η σιδηροτροχιά αναφοράς.
3. Σε ευθύγραμμα τμήματα γραμμής θεωρείται σιδηροτροχιά αναφοράς η σιδηροτροχιά που βρίσκεται
ψηλότερα (π.χ. λόγω σφάλματος γραμμής).
4. Σε καμπύλα τμήματα γραμμής θεωρείται σιδηροτροχιά αναφοράς η εσωτερική χαμηλότερη σιδηροτροχιά
(«θηλυκή» σιδηροτροχιά).
5. Τοποθετείται ο χωροβάτης στην αρχή Α της ράμπας και ελέγχεται η κατακορυφότητα του με την
αεροστάθμη. Μηδενίζεται ο χωροβάτης (η κλίμακα των υψών δείχνει «Ο»).
6. Τοποθετείται η σταδία στο τέλος Τ της ράμπας. Στο πέλμα της σιδηροτροχιάς αναγράφεται η επιθυμητή
τιμή της ανύψωσης.
7. Στοχεύεται η επιθυμητή τιμή της ανύψωσης (πάνω στη σταδία), ορίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο το
κεκλιμένο επίπεδο σκόπευσης.
8. Η χωροστάθμιση εκτελείται με μετακίνηση της σταδίας από το τέλος Τ προς την αρχή Α της ράμπας. Ανά
4 μέτρα γίνεται ανάγνωση και οι τιμές της ανάγνωσης αναγράφονται στο πέλμα της σιδηροτροχιάς
(πύκνωση σημείων). Η χωροστάθμιση συνεχίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο έως την αρχή Α της ράμπας.
9. Ο χωροβάτης διατηρείται στην θέση Α και η χωροστάθμιση συνεχίζεται ανά 4 μέτρα πέρα από το τέλος
της ράμπας Τ μέχρις σημείου Τ’ σε απόσταση από το Τ όσο το μήκος της μηχανής υπογομώσεως. Οι
τιμές της ανάγνωσης αναγράφονται σε παρένθεση στο πέλμα της σιδηροτροχιάς.
10.Ο στοιχειοδότης της μηχανής υπογομώσεως (χειριστής στον εμπρόσθιο θάλαμο) δίδει από το σημείο Τ
έως το σημείο Τ΄ τις τιμές σε παρένθεση και κατόπιν συνεχίζει με τις τιμές της ανύψωσης που διαβάζει
στο πέλμα της σιδηροτροχιάς οι οποίες προκύπτουν από την χωροστάθμιση (βλ. παράγραφο 5.1.3.).
5.1.3 Χωροστάθμιση γραμμής
Τα επόμενα αφορούν την χωροστάθμιση της γραμμής μεταξύ της ράμπας εισόδου και της ράμπας εξόδου.

Σχήμα 2
1. Η σταδία τοποθετείται στο τέλος της ράμπας εισόδου Τ. Ο χωροβάτης τοποθετείται στο επόμενο υψηλό
σημείο (ΥΣ, σφάλμα γραμμής) κατά την φορά εργασίας και σε απόσταση 50 – 70 μέτρων από την σταδία
στο Τ.
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2. Ανυψώνεται το οπτικό του χωροβάτη κατά την τιμή της ανύψωσης u (π.χ. Σχήμα 2, 15 mm) και γίνεται
σκόπευση στην σταδία στο σημείο Τ.
3. Το τέλος της ράμπας εισόδου Τ έχει από την κατασκευή της ράμπας ανύψωση u (π.χ. Σχήμα 2, 20 mm).
Ανυψώνοντας το όργανο επίσης κατά u ορίζουμε μια ευθυγραμμία (επιθυμητή θέση γραμμής).
4. Γίνεται πύκνωση των σημείων ανά 4 μέτρα και αναγράφονται οι τιμές της ανύψωσης στο πέλμα της
σιδηροτροχιάς.
5. Συνεχίζεται η χωροστάθμιση τοποθετώντας την σταδία στην θέση του χωροβάτη και τον χωροβάτη στο
επόμενο υψηλό σημείο σε απόσταση 50 – 70 μέτρων. Η πύκνωση σημείων γίνεται κανονικά ανά 4 μέτρα.
Η εργασία επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της ράμπας εξόδου.
6. Το μηχάνημα υπογομώσεως εργάζεται από το τέλος της ράμπας εισόδου προς το τέλος της ράμπας
εξόδου με τις τιμές που έχουν αναγραφεί στο πέλμα της σιδηροτροχιάς.
5.1.4 Κατασκευή ράμπας εξόδου
Η χωροστάθμιση συνεχίζεται και πέραν του τέλους Τ της ράμπας εξόδου (προς την αρχή) και κατά μήκος
όσο το μήκος του μηχανήματος (προέκταση ευθυγραμμίας). Οι τιμές αυτές αναγράφονται σε παρένθεση στο
πέλμα της σιδηροτροχιάς.
Το μήκος της ράμπας εξόδου είναι το ίδιο με το της μηχανής εισόδου (βλ. κεφάλαιο 5.1.1).
Ο χωροβάτης τοποθετείται στο τέλος της ράμπας εξόδου Τ και η σταδία στην αρχή Α. Δίδεται στην κλίμακα
των υψών του χωροβάτη η τιμή u και γίνεται σκόπευση στο “Ο” στης σταδίας (η σκόπευση μας ακολουθεί
την κλίση της ράμπας).
Γίνεται πύκνωση ανά 4 μέτρα όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

5.2

Σύνταξη μηκοτομής

Ο ανάδοχος θα μελετήσει και συντάξει μηκοτομή της γραμμής την οποία θα υποβάλλει προς έγκριση στην
Υπηρεσία. Μετά την έγκρισή της, αυτή θα είναι δεσμευτική, μετά δε το πέρας των εργασιών θα υποβάλλει
την τελική μηκοτομή, με τυχόν εγκεκριμένες αλλαγές.

5.3

Υπογόμωση γραμμής

Η υπογόμωση της γραμμής περιλαμβάνει 3 φάσεις εργασίας:
 Α’ φάση συμπίεσης.
 Α’ φάση σταθεροποίησης
 Β’ φάση σταθεροποίησης.
Α΄ φάση συμπίεσης
Η κάθε ανύψωση, στη Α’ φάση συμπίεσης του έρματος πάνω στην ήδη σκυροστρωμένη γραμμή σε πάχος
περίπου 25 cm δεν θα ξεπερνά τα 6 cm. Θα εκτελείται διπλή υπογόμωση (μπουράρισμα), με παράλληλη
χρήση του δονητή έρματος του μηχανήματος. Το βάθος εισχώρησης του συστήματος συμπίεσης (μπούρα)
θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μηχανήματος και η συμπίεση θα ρυθμίζεται ανάλογα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή για το είδος των σκύρων που θα χρησιμοποιηθούν. Στην φάση αυτή γίνεται και
οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής. Η φάση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του 1 περάσματα
(διελεύσεις εργασίας).
Α΄ φάση σταθεροποίησης
Στην Α΄ φάση σταθεροποίησης του έρματος η γραμμή ανυψώνεται έως 2,5 cm ενώ τα μπούρα της μηχανής
υπογομώσεως (μπουρέζας) βυθίζονται δύο φορές κατά 2 έως 3 cm χαμηλότερα από το κάτω πέλμα του
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στρωτήρα και γίνεται και χρήση του δονητή έρματος. Η φάση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του
1 περάσματα (διελεύσεις εργασίας).
Β΄ φάση σταθεροποίησης
Στην Β΄ φάση σταθεροποίησης του έρματος η γραμμή ανυψώνεται μέχρι 1,5 cm ενώ τα μπούρα βυθίζονται
μόνο μια φορά 2 έως 3 cm χαμηλότερα από το κάτω πέλμα του στρωτήρα και γίνεται και χρήση του δονητή
έρματος.
Σε κάθε φάση εργασίας του μηχανήματος υπογομώσεως (μπουρέζα) ακολουθεί το μηχάνημα
τακτοποιήσεως έρματος (ρεγκαλέζα) που διαμορφώνει τα σκύρα σύμφωνα με την τυπική διατομή και το
μηχάνημα σταθεροποίησης έρματος (σταμπιλιζάτορας) που παρέχει την απαραίτητη σταθεροποίηση της
γραμμής.
Τα βαρέα μηχανήματα γραμμής (υπογομώσεως, τακτοποίησης έρματος και σταθεροποίησης γραμμής) θα
πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε ισχύουσες Προδιαγραφές.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει με την χρήση του καταγραφικού μηχανήματος του Ο.Σ.Ε. (ΕΜ 120), ή με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος.

Οι όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων της μελέτης.
Το έργο της τακτοποίησης της γραμμής θα επιμετράται ανά μέτρο μήκους (μμ) γραμμής.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η εργασία του μηχανήματος και του προσωπικού (τοπογραφικό συνεργείο παροχής στοιχείων
εργασίας και ελέγχου, χειριστές, βοηθητικό προσωπικό) με όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 5 της παρούσας.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

9
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x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα
Rail tracks control with profilometric wagon
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0703-01-80
«Έλεγχος
χαρακτηριστικών
γραμμής
με
καταγραφικό όχημα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-01-80, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα

Αντικείμενο1

1

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν:
 στον καθορισμό των ορίων των γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής σε συνάρτηση με το
καταγραφικό όχημα ΕΜ-120, και των δεικτών ποιότητας.
 στον τρόπο παραλαβής της γραμμής μετά την εκτέλεση έργων.
 στην ερμηνεία των διαγραμμάτων καταγραφής του καταγραφικού οχήματος ΕΜ-120.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Για τους σκοπούς της παρούσας δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τυποποιητικές παραπομπές.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους – ορισμούς:
 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής
 ORE: Έκθεση του ERRI (European Railway Research Institute)
 DB: Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι

1

Η παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ βασίσθηκε:
x

στον Νέο Κανονισμό Επιδομής Γραμμής (2000), Άρθρο 12

x

στην μελέτη «ΕΜ 120 – Όχημα Καταγραφής Σφαλμάτων Γραμμής» του Α. Καλογερόπουλου
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Απαιτήσεις
Σύντομη παρουσίαση του καταγραφικού οχήματος ΕΜ-120

Σχήμα 1 – Καταγραφικό όχημα ΕΜ-120
Το αυτοκινούμενο όχημα καταγραφής σφαλμάτων γραμμής EM-120 που διαθέτει ο ΟΣΕ, κατασκευάστηκε το
1986 από την Αυστριακή εταιρεία Plasser & Theurer. Το έτος 1997 στο Minden της Γερμανίας έγιναν
αλλαγές και βελτιώσεις στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του οχήματος καθώς και στα προγράμματα
επεξεργασίας.
Σήμερα με το καταγραφικό όχημα καταγράφονται οι ακόλουθες παράμετροι:
 Υψομετρικά σφάλματα αριστερής σιδηροτροχιάς σύμμετρη / ασύμμετρη χορδή
 Υψομετρικά σφάλματα δεξιάς σιδηροτροχιάς σύμμετρη / ασύμμετρη χορδή
 Υπερύψωση
 Ανεπάρκεια υπερύψωσης
 Στρεβλότητα
 Οριζοντιογραφικά σφάλματα αριστερής σιδηροτροχιάς και καμπυλότητα
 Οριζοντιογραφικά σφάλματα δεξιάς σιδηροτροχιάς
 Εύρος γραμμής
 Οριζόντιες επιταχύνσεις οχήματος
 Κάθετες επιταχύνσεις οχήματος

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Όρια γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής σε συνάρτηση με το καταγραφικά όχημα ΕΜ120

5.1.1 Γενικά
1. Στα κλασικά καταγραφικά οχήματα που καταγράφουν τα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σφάλματα
γραμμής με την μέθοδο των τριών σημείων (όπως και το ΕΜ-120) τα μετρούμενα μεγέθη διαφέρουν εν
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γένει από τα πραγματικά, ο δε λόγος τους συναρτήσει του μήκους κύματος του εκάστοτε μετρούμενου
γεωμετρικού μεγέθους γραμμής παρουσιάζεται στις συναρτήσεις μεταφοράς του οχήματος.
2. Οι συναρτήσεις μεταφοράς κάθε οχήματος εξαρτώνται άμεσα από τα μήκη χορδής αυτού. Συνεπώς για
κάθε καταγραφικό όχημα με μήκη χορδής που διαφέρουν σημαντικά απ’ αυτά του ΕΜ-120, θα πρέπει να
επανεξετάζονται τα τιθέμενα στην παρούσα Προδιαγραφή όρια γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής.
3. Επομένως τα εμφανιζόμενα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σφάλματα στα διαγράμματα 1:5.000 και
1:100.000 καθώς και στους πίνακες σφαλμάτων (Error list) θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά για
τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών. Συνεπώς για την επιβολή βραδυποριών θα πρέπει να
γίνεται γενικότερη εκτίμηση από τους αρμόδιους τεχνικούς σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα σφάλματα
καθώς και με τοπικές μετρήσεις εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο να γίνουν.
4. Τα όρια που τίθενται στους αντίστοιχους πίνακες για τα γεωμετρικά σφάλματα γραμμής που μετρούνται
με το Καταγραφικό Όχημα ΕΜ-120 δεν ισχύουν στις περιοχές των αλλαγών τροχιάς. Σ’ αυτές ο έλεγχος
δεν θα γίνεται μέσω του καταγραφικού οχήματος αλλά βάσει αναλυτικών μετρήσεων.
5.1.2 Κατηγορίες γραμμής από άποψη μεγίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων
Για την θέσπιση ορίων γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής ορίζονται επτά (7) κατηγορίες γραμμής από
άποψη μεγίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων οι οποίες αναγράφονται στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Κατηγορίας γραμμής ανά ταχύτητα V
Kατηγορία Γραμμής

Για ταχύτητα V [km/h]

0

160 < V d 200

1

140 < V d 160

2

120 < V d 140

3

100 < V d 120

4

80 < V d 100

5

60 < V d 80

6

V d 60

5.1.3 Επίπεδα κατάστασης γραμμής
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες γραμμής ορίζονται τρία (3) επίπεδα κατάστασης της γραμμής
(A,B,C), από άποψη συντήρησής της, για τα οποία θα αντιστοιχούν συγκεκριμένα ανώτατα όρια
μεμονωμένων γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής:
 Επίπεδο Α: Είναι το επίπεδο των νεοκατασκευασμένων γραμμών μόλις δίδονται σε κυκλοφορία,
στις οποίες θα πρέπει τα μετρούμενα γεωμετρικά σφάλματα να ευρίσκονται κάτω των
προτεινομένων ορίων ανά κατηγορία γραμμής.
 Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει να εξετασθούν και διερευνηθούν οι λόγοι
στους οποίους οφείλεται αυτό, ώστε να αρθούν και να αποδοθεί η γραμμή στην σωστή
κατάσταση που θα πρέπει να βρίσκεται.
 Είναι αυτονόητο ότι μια νέα γραμμή που αποδίδεται σε κυκλοφορία χωρίς να πληροί τα
ανωτέρω όρια sΑs θα περιπέσει πολύ ταχύτερα στα όρια sCs δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει
κατασκευασθεί για την προβλεφθείσα γι’ αυτή κατηγορία ταχύτητας.
 Επίπεδο Β: Είναι το επίπεδο συντήρησης της γραμμής κάτω των ορίων του οποίου δεν
απαιτείται καμία επέμβαση επί της γραμμής. Απαιτείται όμως διερεύνηση αν διαπιστωθεί
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δυσανάλογη με τα διελθόντα φορτία από της στρώσεως ή της τελευταίας συστηματικής
ανακαίνισης επιδείνωση κάποιων σφαλμάτων.
 Όταν τα μετρούμενα σφάλματα αρχίσουν να ξεπερνούν τα όρια του επιπέδου «Β», πρέπει να
μελετηθεί και να προγραμματισθεί συστηματική συντήρηση ή ανακαίνιση της γραμμής. Αυτό
βέβαια πρέπει να γίνει αρκετά πριν τα σφάλματα πλησιάσουν τα όρια του επιπέδου sCs.
 Επίπεδο C: Είναι το επίπεδο του οποίου τα όρια μεμονωμένων γεωμετρικών σφαλμάτων
δείχνουν την ανάγκη ταχείας τοπικής επέμβασης στις περιοχές όπου παρατηρείται υπέρβαση
των ορίων αυτών.
5.1.4 Όρια των γεωμετρικών σφαλμάτων ανά κατηγορία και επίπεδο κατάστασης γραμμής
Σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς των κατηγοριών και επιπέδων γραμμής τα τιθέμενα αντίστοιχα όρια
των γεωμετρικών σφαλμάτων εμφαίνονται στον Πίνακα 2:

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ
(r mm)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
(r mm)
ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ
(r mm)
ΣΤΡΕΒΛΟΤΗΤΑΣ
(mm/m)
ΕΥΡΟΥΣ
(mm)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ

Πίνακας 2 – Όρια μεμονωμένων γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής μετρούμενων με το ΕΜ-120 για
τα επίπεδα A, B, C
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ
0

1

2

3

4

5

6

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ [km/h]
161-200

141-160

121-140

101-120

81-100

61-80

d 60

A

5

5

5

7

7

-

-

B

-

8

10

11

13

16

-

C

-

11

13

15

18

20

22

A

3

3

3

5

5

-

-

B

-

6

7

9

10

12

-

C

-

9

10

12

14

17

20

A

3

4

4

5

5

-

-

B

-

6

7

8

9

10

-

C

-

7

9

10

12

14

16

A

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

-

-

B

-

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

-

C

-

3,0

3,0

3,3

4,0

5,0

6,0

A

-2/+3

-2/+3

-2/+3

-3/+4

-3/+5

-

-

B

-

-3/+6

-3/+6

-3/+8

-4/+10

-4/+15

-

C

-

-4/+8

-5/+10

-5/+15

-5/+20

-5/+25

-5/+30

5.1.5 Επιβολή βραδυποριών
Ειδικότερα για τα υψομετρικά και οριζοντιογραφικά σφάλματα ισχύει και ο Πίνακας 2, με περιοχές τιμών των
σφαλμάτων αυτών στις οποίες όταν φθάσουν οι μετρούμενες τιμές των σφαλμάτων επιβάλλονται οι
συγκεκριμένες βραδυπορίες που φαίνονται στον πίνακα 3 αυτό, λαμβανομένων υπόψη και των
αναφερομένων στην παράγραφο 5.1.1.
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Τονίζεται ότι όταν τα αντίστοιχα σφάλματα έχουν υπερβεί τα όρια του επίπεδου C (βραχυχρόνια επέμβαση)
θα πρέπει, εφ’ όσον δεν γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις εντός μέγιστου διαστήματος 30 ημερών, να
γίνεται επανέλεγχος της περιοχής των σφαλμάτων αυτών με καταγραφικό όχημα ή και με τοπικές μετρήσεις
εφ’ όσον πρόκειται για εντελώς μεμονωμένα σφάλματα.
Αυτή η καταγραφή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 30 ημέρες μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες
επεμβάσεις.
Πίνακας 3 – Όρια υψομετρικών και οριζοντιογραφικών σφαλμάτων γραμμής για την άμεση επιβολή
βραδυποριών
ΤΙΜΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

L

Α

V = 140 km/h

18-19 mm

15-16 mm

V = 120 km/h

20-22 mm

17-18 mm

V = 100 km/h

23-24 mm

19-21 mm

V = 80 km/h

25-26 mm

22-24 mm

V = 60 km/h

27-29 mm

25-27 mm

V = 40 km/h

t 30 mm

t 28 mm

ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΑΣ

Όσον αφορά τα υπόλοιπα σφάλματα γραμμής για μεν τα της υπερύψωσης δεν τίθεται όριο άμεσης επιβολής
βραδυπορίας για δε τα της στρεβλότητας και του εύρους ως όρια άμεσης επιβολής βραδυπορίας θα ισχύουν
τα αντίστοιχα του Πίνακα 2 που αφορούν όρια βραχυχρόνιας επέμβασης.

5.2

Ορισμός και όρια δεικτών ποιότητας γραμμής

Ως δείκτης ποιότητας γραμμής για κάποιο γεωμετρικό σφάλμα αυτής και για ένα συγκεκριμένο μήκος αυτής
ορίζεται το μαθηματικό μέγεθος της τυπικής αποκλίσεως όλων των αριθμητικών τιμών του γεωμετρικού
αυτού σφάλματος μετρουμένων ανά ίσα διαστήματα στο μήκος αυτό2.
Οι δείκτες ποιότητας δίδουν αξιόπιστες πληροφορίες για την γενικότερη κατάσταση της γραμμής και του
προγραμματισμού επεμβάσεων σ’ αυτήν.
Στον Πίνακα 4 δίδονται τα τιθέμενα όρια των τυπικών αποκλίσεων για τα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά
σφάλματα καθώς και για τα σφάλματα υπερύψωσης.
Tα αναγραφόμενα επίπεδα Ο και , ορίζονται ως εξής:
 Επίπεδο O: Είναι το επίπεδο των νεοκατασκευασμένων γραμμών και των γραμμών επί των οποίων
έγινε ανακαίνιση.
Οι τιμές του επιπέδου αυτού θα είναι τα όρια παραλαβής των γραμμών αυτών.

2

Οι τυπικές αποκλίσεις υπολογίζονται από τα μηκοτομικά σφάλματα (se-leveling), σφάλματα υπερύψωσης (sesuperelevation) και οριζοντιογραφικά σφάλματα (se-alignment). Ο υπολογισμός γίνεται σ’ ένα μήκος 250m, δηλαδή
για κάθε σημείο λαμβάνεται υπ’ όψη η τυπική απόκλιση των τιμών σε μήκος 125m πριν και 125m μετά το
θεωρούμενο σημείο. Επειδή στο διάγραμμα του καταγραφικού οχήματος παρουσιάζονται τιμές ανά μήκος 25m, ο
υπολογισμός της τυπικής απόκλισης γίνεται από τις διακυμάνσεις και τους μέσους όρους των αντιστοίχων τιμών
των 10 επιμέρους τμημάτων μήκους 25m και οι αντίστοιχες στατιστικές τιμές της απόκλισης προκύπτουν από τις
τιμές αυτές.
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 Επίπεδο ,: Είναι το επίπεδο στο οποίο όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων αυτού σε κάποια τμήματα
γραμμής θα πρέπει σε βραχυχρόνιο ορίζοντα να προγραμματίζεται συστηματική επέμβαση στα τμήματα
αυτά.

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πίνακας 4 – Προτεινόμενα όρια τυπικών αποκλίσεων γεωμετρικών σφαλμάτων γραμμής
μετρούμενων με το ΕΜ-120 για τα επίπεδα Ο και Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ
0

1

2

3

4

5

6

ΤΑΧΥΤΗΤΑ [km/h]
160-200

140-160

120-140

100-120

80-100

60-80

d 60

0

1,5

1,8

1,8

1,8

2,0

-

-

,

-

2,8

3,4

4,0

5,0

5,5

6,0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,5

-

-

(r mm)

,

-

2,2

2,8

3,0

3,5

4,0

4,5

0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,5

-

-

,

-

2,2

2,8

3,0

3,5

4,0

4,5

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ
L
(r mm)

ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ
C
(r mm)

5.3

Παραλαβή γραμμών βάσει των ορίων των γεωμετρικών σφαλμάτων της γραμμής

Οι νεοκατασκευαζόμενες γραμμές θα παραλαμβάνονται βάσει των ορίων των γεωμετρικών σφαλμάτων της
γραμμής των πινάκων 2 και 4.

5.4

Ερμηνεία των διαγραμμάτων καταγραφής

Τα στοιχεία της γεωμετρίας της γραμμής αποτυπώνονται σε διάγραμμα 1:5000 συνεχούς ροής αναλόγου της
ταχύτητας του οχήματος και τα όρια των παραμέτρων που εκτυπώνονται είναι του επιπέδου C για κάθε
κατηγορία γραμμής.
Υπάρχουν δύο είδη διαγραμμάτων:
 τύπου ΟΣΕ και
 τύπου DB αντίστοιχο αυτού που χρησιμοποιούν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι
Πληροφορίες για όλα τα πιθανά γεωμετρικά σφάλματα σε είδος, μέγεθος και αριθμό δίνουν:
 ο Κατάλογος Σφαλμάτων (Error List),
 ο Πρόσθετος Κατάλογος (Extra List) και
 η Συγκεντρωτική Αναφορά (Summary Report).
Τέλος το διάγραμμα 1:100.000 δίδει πληροφορίες και αξιολογεί την γραμμή κατά τον Γερμανικό Κανονισμό
Επιδομής (DB) DS 820.01.
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5.4.1 Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 τύπου ΟΣΕ

Σχήμα 2 – Διάγραμμα καταγραφής 1:5000 σε εκτύπωση κατά ΟΣΕ
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Θέση 1: Πραγματική ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης του διαγράμματος. Στο Σχήμα 2 έχουμε: 16 Sep 03
time scale 10:46:38, δηλαδή η εκτύπωση έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 10:46:38.
Θέση 2: Εμφάνιση του ονόματος αρχείου αποθήκευση στο PC ανά 500m. Το όνομα του αρχείου έχει την
μορφή HHMMEE, ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ, F/R δημιουργείται πριν εκκινήσει η καταγραφή και προσδιορίζει
την ημερομηνία καταγραφής, το τμήμα γραμμής που καταγράφηκε και από ποιο θάλαμο έγινε η
καταγραφή.
Στην Σχήμα 1 έχουμε: 160903Sfe-AvloR που δηλώνει ότι κατεγράφη το τμήμα γραμμής από την
Σφενδάλη προς τον Αυλώνα, στις 16/09/03, από το οπίσθιο (Rear) θάλαμο. Η θέση των ονομάτων
των σταθμών ή των χιλιομετρικών σημείων προσδιορίζει την διεύθυνση της καταγραφής, π.χ. TithLia από την Τιθορέα προς το Λιανοκλάδι. Σε τμήματα διπλής γραμμής προσδιορίζει την άνοδο ή
την κάθοδο, π.χ. Dom - Pal από το Δομοκό προς τον Παλαιοφάρσαλο γραμμή ανόδου ενώ Pal Dom είναι από το Παλαιοφάρσαλο προς το Δομοκό γραμμή καθόδου.
Εάν συγκρίνουμε της ημερομηνίες των θέσεων 1 και 2 έχουμε τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α. θέση 1: 16 Sep 03
θέση 2: 160903Sfe-AvloR
Έχουμε την πρωτότυπη εκτύπωση της καταγραφής Σφενδάλης – Αυλώνα που έγινε στις 16
Σεπτεμβρίου 2003 από τον οπίσθιο θάλαμο.
β. θέση 1: 16 Sep 03
θέση 2: \160903Sfe-AvloR
Έχουμε αντίγραφο (copy) του αρχείου της ανωτέρω καταγραφής που εκτυπώθηκε στις 16
Σεπτεμβρίου 2003.
γ. θέση 1: 08 Nov 03
θέση 2: 160903Sfe-AvloR
Έχουμε μία επεξεργασμένη (play back) εκτύπωση της ανωτέρω καταγραφής μέσω του server
(VMEX system) που εκτυπώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2003. Το πρωτότυπο όνομα ενός αρχείου δεν
αλλάζει όταν γίνεται play back, ανεξάρτητα από μία πιθανή μετονομασία του στο PC.
Θέση 3: L. Level [1:1]. Υψομετρικά σφάλματα απεικονισμένα σαν ύψη βελών της αριστερής σιδηροτροχιάς
κλίμακα 1:1.
Θέση 3α: Θετικό όριο των ανωτέρω σφαλμάτων, εδώ 18 mm.
Θέση 3β: Αρνητικό όριο των ανωτέρω σφαλμάτων, εδώ -18 mm.
Θέση 4: R.LEVEL [1:1] Υψομετρικά σφάλματα δεξιάς σιδηροτροχιάς, κλίμακα 1:1.
Θέση 4α: Θετικό όριο των ανωτέρω σφαλμάτων.
Θέση 4β: Αρνητικό όριο των ανωτέρω σφαλμάτων.
Θέση 5: TWIST [5mm ‰] Στρεβλότητα για βάση μήκους 3 m, μόνο σε θετικές τιμές, κλίμακα 5:1.
Θέση 5α: Όριο σφαλμάτων στρεβλότητας, εδώ 4 mm.
Θέση 6: GAUGE[1:1] Αποτύπωση αποκλίσεων εύρους, κλίμακα 1:1.
Θέση 6α: Θετικό όριο αποκλίσεων εύρους, εδώ 20 mm.
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Θέση 6β: Αρνητικό όριο αποκλίσεων εύρους, εδώ -5 mm.
Θέση 7:

Χαρακτηριστικά σημεία της γραμμής:
BRIDGE: Γέφυρα
CROSS (CROSSING): Αλλαγή τροχιάς
LEVEL (LEVELCROSSING): Ισόπεδη διάβαση
SIGNAL: Σήμα καλύψεως σταθμού
TUNNEL: Σήραγγα
STATION: Σταθμός
OVER (OVERBRIDGE): Ανισόπεδη διάβαση, Αερογέφυρα

Θέση 8: Χιλιομέτρηση.
Θέση 9: Δείκτες ποιότητας με παλαιούς αλγόριθμους ΕΜ120.
Θέση 10: CROSS [1:5 ] (CROSSLEVEL). Απεικονίζεται η υπερύψωση σε κλίμακα 1:5. Στο διάγραμμα αυτό
φαίνονται οι απόλυτες τιμές υπερύψωσης στις περιοχές των καμπύλων καθώς και τα σφάλματα
υπερύψωσης μεγάλου μήκους.
Θέση 11: CROSS Hp [1:1]. Σφάλματα υπερύψωσης3.
Στο διάγραμμα εμφανίζονται τα όρια των σφαλμάτων υπερύψωσης σαν ευθείας γραμμές
παράλληλες στο μηδενικό άξονα.
Θέση 11α: Θετικό όριο σφαλμάτων υπερύψωσης, εδώ 12 mm.
Θέση 11β: Αρνητικό όριο σφαλμάτων υπερύψωσης, εδώ -12 mm.
Θέση 12: CURV [cm=1/km]. Απεικονίζεται η καμπυλότητα του άξονα της γραμμής. Για τιμή στο διάγραμμα
1cm έχουμε ακτίνα 1.000m, για 2 cm ακτίνα 500 m, κλπ.
Θέση 13: L.ALIGN Hp 1:1. Απεικονίζονται τα οριζοντιογραφικά σφάλματα της αριστερής σιδηροτροχιάς. Για
ευκρινέστερη παράσταση των οριζοντιογραφικών σφαλμάτων γίνεται, μέσω υπολογιστικού
αλγορίθμου, φιλτράρισμα των μετρούμενων απολύτων τιμών. Η μέθοδος είναι ίδια αυτής των
σφαλμάτων υπερύψωσης. Έτσι, αφού αφαιρεθεί η επιρροή των καμπυλών (βέλη) είναι δυνατή η
παράσταση του διαγράμματος με κλίμακα 1:1 με εμφάνιση των δυο γραμμών-ορίων παράλληλων
προς τον μηδενικό άξονα.

3

Για ευκρινέστερη παράσταση των σφαλμάτων υπερύψωσης γίνεται μέσω υπολογιστικού αλγόριθμου φιλτράρισμα
των μετρούμενων απόλυτων τιμών. Έτσι αφαιρείται η επιρροή των καμπύλων και εμφανίζονται μόνο τα σφάλματα
από μία μέση γραμμή η οποία πλέον μπορεί να ταυτιστεί με τον μηδενικό άξονα. Γίνεται κατ’ αρχήν μία συνεχής
εξαγωγή μέσου όρου τιμών απλών σφαλμάτων (SE) για κάθε θέση μέτρησης. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής
γίνεται μεταξύ τιμών συνολικού μήκους 40m (20m εκατέρωθεν του θεωρητικού σημείου μέτρησης) και με
συντελεστές βαρύτητας για κάθε τιμή που προκύπτουν από τριγωνικό διάγραμμα με κορυφή τη μετρούμενη θέση.
Η τιμή της υπερύψωσης είναι φιλτραρισμένη από φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων (SE Lp). Στη συνέχεια
υπολογίζεται η τιμή της υπερύψωσης από φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (SE Hp) με τον αλγόριθμο: SE Hp
= SE – SE Lp.
Αυτή η τιμή υπερύψωσης απεικονίζεται στην Σχήμα 1 με κλίμακα 1:1. Έτσι στο διάγραμμα 1:5000 απεικονίζονται με
τον ίδιο άξονα αναφοράς οι αφιλτράριστες τιμές υπερύψωσης με κλίμακα 1:5 καθώς και οι τιμές υπερυψώσεων που
προκύπτουν από φιλτράρισμα μέσω φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων με κλίμακα 1:1.
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Θέση 13α: Θετικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλμάτων αριστερής σιδηροτροχιάς, εδώ 14 mm.
Θέση 13β: Αρνητικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλμάτων αριστερής σιδηροτροχιάς, εδώ -12 mm.
Θέση 14: R.ALIGN Hp 1:1. Απεικονίζονται τα οριζοντιογραφικά σφάλματα της δεξιάς σιδηροτροχιάς.
Θέση 14α: Θετικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλμάτων δεξιάς σιδηροτροχιάς.
Θέση 14β: Αρνητικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλμάτων δεξιάς σιδηροτροχιάς.
Θέση 15: Γραφική απεικόνιση ταχύτητας οχήματος καταγραφής. Η κλίμακα απεικόνισης της ταχύτητας είναι
1 mm=10km/h.
Θέση 16: Εμφάνιση της κατηγορίας της γραμμής ανά χιλιόμετρο, εδώ Level 4.
Θέση 17: Αποτύπωση υπερβάσεων ορίων για τα επίπεδα Α, B, C.
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5.4.2 Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 τύπου DB

Σχήμα 3 – Διάγραμμα καταγραφής 1:5000 σε εκτύπωση κατά DB
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Το διάγραμμα του σχήματος 3 διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά. Μέχρι και τη θέση 8 οι πληροφορίες
είναι αντίστοιχες με αυτές του Σχήματος 1.
Θέση 9: Ανά 500 m περίπου εμφανίζεται το λογότυπο DB AG - DS820- OUTPUT.
Θέση 12: CANTDEF [1:5] Αντί της καμπυλότητας απεικονίζεται η υστέρηση υπερύψωσης σε κλίμακα 1:5.
Θέση 15: Απεικονίζεται η καμπυλότητα του άξονα των οριζοντιογραφικών σφαλμάτων δεξιάς σιδηροτροχιάς.
Θέση 17: ENTIRE.S Απεικονίζει σε ποσόστωση το σύνολο των εκτιμώμενων τυπικών αποκλίσεων (δείκτες
ποιότητας) και υψομετρικών, οριζοντιογραφικών και σφαλμάτων υπερύψωσης, οι οποίοι
υπολογίζονται για τμήματα μήκους 250m, συνεχόμενα με βήμα 25 m.
Οι ακραίες τιμές ποσοστοποιούνται σε σχέση με τις οριακές τιμές της κατηγορίας SR100
(υποεπίπεδο C). Η τιμή αυτή εκφράζει πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος βαθμολόγησης σε σχέση με
το υποεπίπεδο C.
0 έWUR βαθμολόγησης (%)

Μέγεθος βαθμολόγησης
u 100
2ULDNό μέγεθος υυποεπιπέου C

5.4.3 Κατάταξη και πρόσημο των τιμών
Για τον χαρακτηρισμό δεξιά ή αριστερά λαμβάνεται υπ΄ όψη η κύρια κατεύθυνση της γραμμής και όχι η θέση
ή η κατεύθυνση του καταγραφικού οχήματος.
Κύρια κατεύθυνση ονομάζεται η διαδρομή στη δεξιά γραμμή ενός τμήματος διπλής γραμμής ή η διαδρομή
στην κατεύθυνση της αύξουσας χιλιομέτρησης μίας μονής γραμμής.
Ο χαρακτηρισμός αριστερά χαρακτηρίζει, με άξονα αναφοράς την κύρια κατεύθυνση της γραμμής, την
αριστερή σιδηροτροχιά.
Θετική καμπυλότητα σημαίνει, με άξονα αναφοράς την κύρια κατεύθυνση της γραμμής, μια καμπύλη προς τα
δεξιά. Η υπερύψωση είναι θετική όταν, με άξονα αναφοράς την κύρια κατεύθυνση, η αριστερή σιδηροτροχιά
ευρίσκεται υψηλότερα από την δεξιά.
Στο όχημα καταγραφής σφαλμάτων γραμμής ο χαρακτηρισμός αριστερά χαρακτηρίζει την οδήγηση του
οχήματος από τον εμπρόσθιο θάλαμο (front)4. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε από ποιόν θάλαμο
γίνεται η καταγραφή (εμφανίζεται στο όνομα του αρχείου) για να δούμε εάν το αριστερό μέρος του οχήματος
συμπίπτει με την αριστερή σιδηροτροχιά ή αντίθετα. Στην περίπτωση που δεν συμπίπτουν, τα δεδομένα των
υψομετρικών, οριζοντιογραφικών σφαλμάτων, η διαγραφή καμπυλών, κτλ., είναι αντίθετα δηλαδή όπου
L.Level o R.Level και αντιστοίχως όπου L.Align oR.Align, θετική καμπύλη o αρνητική καμπύλη, θετική
υπερύψωση o αρνητική υπερύψωση.
Επίσης μπορεί να υπάρξει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 Προγραμματισμένη κίνηση με αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας στη διπλή γραμμή.
 Αλλαγή από ένα τμήμα μονής γραμμής με φθίνουσα χιλιομέτρηση σε ένα τμήμα μονής γραμμής
με αύξουσα στη δεξιά γραμμή ενός τμήματος διπλής γραμμής.
 Αλλαγή από μονή γραμμή σε διπλή ή από διπλή σε μονή εντός ενός τμήματος με φθίνουσα
χιλιομέτρηση.

4

16

Ο χαρακτηρισμός αριστερή / δεξιά σιδηροτροχιά που εμφανίζεται στα διαγράμματα και τους καταλόγους
σφαλμάτων (βλ. παρακάτω) αντιστοιχούν πάντα στην αριστερή/ δεξιά πλευρά του καταγραφικού οχήματος.
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Ο υπολογισμός της στρεβλότητας κατά ORE και οι δείκτες ποιότητας της γραμμής δεν επηρεάζονται από τα
ανωτέρω.
5.4.4 Δείκτες ποιότητας
Στο πρόγραμμα έχουμε τους δείκτες LINE, TAMP, GAGE και TQI.
 LINE: αναφέρεται στην οριζοντιογραφία της γραμμής.
 TAMP: αναφέρεται στην υπογράμμιση της γραμμής.
 GAGE: αναφέρεται στις μεταβολές του εύρους.
 TQI: συνολική αξιολόγηση της γραμμής.
5.4.5 Κατάλογος σφαλμάτων (error list)
Ο κατάλογος σφαλμάτων περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σφάλματα της γεωμετρίας της γραμμής τα οποία
αποτυπώνονται στα διαγράμματα 1:5.000, με πληροφορίες για την χιλιομετρική θέση, τη μέγιστη τιμή
σφάλματος και το νέο επίπεδο που προκύπτει βάση της μέγιστης τιμής σφάλματος.
Ο κατάλογος σφαλμάτων εκτυπώνεται κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Σε κάθε σελίδα υπάρχει
επικεφαλίδα με το όνομα του καταλόγου, το όνομα του αρχείου καταγραφής και ο αριθμός της σελίδας, π.χ.
Error List 180200Kar-PalR.w40 – Page 2 - καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία η επεξήγηση των οποίων
δίδεται στον Πίνακα 5:
Πίνακας 5 – Επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχει ο κατάλογος σφαλμάτων (Error List).
Error

From Km

To

Όνομα / είδος
σφάλματος

Από χιλ/κη

έως χιλ/κη

θέση

Peak

At

θέση

Επίπεδο
καταγραφής

Κορυφή
σφάλματος

.559

C1

.560

(27.559)

(Επίπεδο 1)

(27.560)

Max

Lim

Ok

Μέγιστη
τιμή
σφάλματος

Οριακή τιμή
βάσει
επιπέδου

Νέο επίπεδο
βάσει μέγιστης
τιμής
2

WIDE.GAUGE

27.562

4.2

3.0

(Επέμβαση/
βραδυπορεία
140 km/h)
-

TIGHT.
GAUGE

6.785

.780

C1

.783

-6.0

-2.0

(δεν υπάρχει
χαμηλότερο
επίπεδο
κατάταξης)

5.4.6 Πρόσθετος κατάλογος (extra list)
Περιλαμβάνει σφάλματα μεταβολής εύρους ανά 75 cm (DQQ75) και ανά 1.500 cm (D1500) καθώς επίσης
σφάλματα στρεβλότητας που πιθανόν θα προκύψουν από την μέτρηση της για όλες τις προβλεπόμενες
βάσεις (από 1,5 m έως και 19,5 m, βήμα 1,5 m).
Ο πρόσθετος κατάλογος δεν εκτυπώνεται κατά την διάρκεια της καταγραφής, υπάρχει όμως στο αρχείο και
μπορεί να εκτυπωθεί όταν ζητηθεί. Σε κάθε σελίδα υπάρχει επικεφαλίδα με το όνομα του καταλόγου, το
όνομα του αρχείου καταγραφής και ο αριθμός της σελίδας π.χ. Extra List 261099Str-ProR.w40 – Page 1
καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία η επεξήγηση των οποίων δίδεται στους Πίνακες 6 και 7.
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Πίνακας 6 – Επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχει ο κατάλογος σφαλμάτων (Error List).
Error

From Km

To

Peak

At

Max

Lim

Ok

D1500.GAUGE

0,227

.227

C5

.227

14.0

12.0

-

D0075.GAUGE

1.533

.534

C5

.533

3.9

3.0

-

Παρατηρείται ότι η παρουσίαση των σφαλμάτων μεταβολής εύρους είναι ίδια με των υπολοίπων σφαλμάτων
του καταλόγου σφαλμάτων (error list).
Τα σφάλματα στρεβλότητας διαφόρων βάσεων μέτρησης, παρουσιάζονται ως:
Πίνακας 7 – Επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχει ο κατάλογος σφαλμάτων (Error List).
Είδος / όνομα

Χιλιομ. θέση

Ποσόστωση

Μέγεθος σφάλματος

ΒΟ150 TWIST

0.075

ORE: 108%

8.5 . (βάση 1.5 m)

BO300 TWIST

0.278

ORE: 105%

8.27 . (βάση 3 m)

5.4.7 Συγκεντρωτική αναφορά (summary report)
Παρουσιάζει για κάθε χιλιόμετρο και για τα τρία επίπεδα (Α, Β, C) την ποσότητα σφαλμάτων που έχουν
καταμετρηθεί καθώς και τους συντελεστές ποιότητας ανά 500 m. Η συγκεντρωτική αναφορά δεν εκτυπώνεται
κατά την διάρκεια της καταγραφής, υπάρχει στο αρχείο και μπορεί να εκτυπωθεί όταν ζητηθεί.
Σε κάθε σελίδα υπάρχει επικεφαλίδα με το όνομα του καταλόγου, το όνομα του αρχείου καταγραφής και ο
αριθμός της σελίδας. Κάθε σελίδα περιέχει δύο αναφορές. Με το κλείσιμο της κατηγορίας δίνεται
συγκεντρωτική αναφορά αριθμού σφαλμάτων όλου του μήκους που κατεγράφη. Σε κάθε αλλαγή επιπέδου ή
χιλιομέτρησης εμφανίζεται νέα αναφορά άσχετα εάν δεν ολοκληρωθεί ένα (1) χιλιόμετρο. Στις περιπτώσεις
αυτές ή στο κλείσιμο της καταγραφής εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 500 m από την προηγούμενη
αναφορά δεν εμφανίζονται δείκτες ποιότητας.
Κάθε αναφορά αριθμείται, αναφέρει το όνομα του αρχείου, τα χιλιομετρικά σημεία και το επίπεδο
καταγραφής, π.χ.
Αναφορά #9 για 261099Str-ProR μεταξύ km10.0-11.0 / LEV5
Στη συνέχεια ένας πίνακας εμφανίζει τρεις στήλες για τα τρία υποεπίπεδα A, B, C όπου “m” είναι τα μέτρα
στα οποία μετρήθηκαν σφάλματα και # ο αριθμός των σφαλμάτων. Μία τέταρτη στήλη καταγράφει τα είδη
των σφαλμάτων και στην τελευταία γραμμή δίδεται ο συνολικός αριθμός των σφαλμάτων και των μέτρων στα
όποία αυτά μετρήθηκαν.
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5.4.8 Συνοπτικό διάγραμμα 1:100.000

Σχήμα 4 – Συνοπτικό Διάγραμμα 1:100.000
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Από πάνω προς τα κάτω έχουμε:
Α: Όνομα αρχείου καταγραφής, τύπος οχήματος, κλίμακα, ημερομηνία και ώρα.
Β: Χιλιομέτρηση της γραμμής (ακέραιοι αριθμοί). Όταν γίνονται διορθώσεις χιλιομέτρησης, κατά την διάρκεια
της καταγραφής, εμφανίζονται είτε με παχύτερη γραμμή κάτω από τον αριθμό είτε η απόσταση των αριθμών,
μεταξύ τους, είναι μεγαλύτερη.
C: Ενδείξεις χαρακτηριστικών σημείων της γραμμής (αλλαγές, γέφυρες, κλπ.).
I: V allowed: Μέγιστη ταχύτητα, κατηγορία γραμμής.
V act: Ταχύτητα οχήματος κατά την καταγραφή.
Gauge: Οι μέγιστες κι’ ελάχιστες τιμές εύρους
Superelevation: Υπερύψωση
Cant deficiency: Υστέρηση υπερύψωσης
Curvature: Καμπυλότητα
II: Single error (se) evaluation. Αποτίμηση απλών σφαλμάτων.
Στη συνοπτική αποτίμηση απλών σφαλμάτων συμμετέχουν τα μεγέθη που είναι καθοριστικά για τις εργασίες
υπογόμωσης και τακτοποίησης της γραμμής, δηλαδή υψομετρικά (se-leveling), οριζοντιογραφικά (sealignment), υπερύψωσης (se-superelevation) και σφάλματα στρεβλότητας κατά ORE (se-twist).
Το μέγεθος se είναι ένα στατιστικό μέγεθος που εκφράζει την μέγιστη τιμή κάθε σφάλματος σε ένα τμήμα
μήκους 25 m. Η θέση των τμημάτων μήκους 25 m δεν συνδέεται με την χιλιομέτρηση. Η σκιασμένη περιοχή
προσδιορίζει τα όρια των σφαλμάτων (C) εκάστης κατηγορίας γραμμής. Στο γράφημα για τα υψομετρικά και
οριζοντιογραφικά σφάλματα λαμβάνονται οι μέγιστες τιμές της αριστερής και δεξιάς σιδηροτροχιάς. Ειδικά για
την στρεβλότητα η αποτίμηση γίνεται κατά τον Γερμανικό κανονισμό επιδομής, ο οποίος προβλέπει τη
μέτρησή της σε 13 διαφορετικές βάσεις ανά 1,5 m. Επίσης προβλέπει τα ακόλουθα:
 SR0: Τιμή μέχρι την οποία το απόθεμα χρήσης της γραμμής είναι τόσο μεγάλο ώστε δεν
απαιτείται αξιολόγηση.
 SRA: Τιμή μετά την υπέρβαση της οποίας απαιτείται μία λεπτομερής αξιολόγηση.
 SR100: Τιμή μετά την υπέρβαση της οποίας απαιτείται άμεση συντήρηση - αποκατάσταση της
γεωμετρικής θέσης της γραμμής ή επιβολής βραδυπορίας.
 SRLIM: Αφορά γραμμές υψηλών ταχυτήτων >160 Km/h και είναι η τιμή μετά την υπέρβαση της
οποίας απαιτείται η επιβολή τοπικών βραδυποριών με σύγχρονη υποβάθμιση της γραμμής σε
ταχύτητα < 160 Km/h. Τέλος όλα τα απλά σφάλματα ποσοστοποιούνται σαν ποσοστά των
οριακών τιμών SR100 (entire error value % of SR100) και απεικονίζονται οι οριακές τιμές σαν
ευθείες.
ΙΙΙ: 250 m section evaluation. Αποτίμηση τμήματος 250 m. Τυπικές αποκλίσεις.
Οι τυπικές αποκλίσεις υπολογίζονται από τα μηκοτομικά σφάλματα (se-leveling), σφάλματα υπερύψωσης
(se-superelevation) και οριζοντιογραφικά σφάλματα (se-alignment). Ο υπολογισμός γίνεται σ’ ένα μήκος
250 m, δηλαδή για κάθε σημείο λαμβάνεται υπ’ όψη η τυπική απόκλιση των τιμών σε μήκος 125 m πριν και
125 m μετά το θεωρούμενο σημείο. Επειδή στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται τιμές ανά μήκος 25 m, ο
υπολογισμός της τυπικής απόκλισης γίνεται από τις διακυμάνσεις και τους μέσους όρους των αντιστοίχων
τιμών των 10 επιμέρους τμημάτων μήκους 25 m και οι αντίστοιχες στατιστικές τιμές της απόκλισης
προκύπτουν από τις τιμές αυτές. Στην παράγραφο 5.2 αναφέρονται τα όρια τυπικών αποκλίσεων επιπέδων
0 και Ι, όπου:
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 Ι: Είναι το επίπεδο βραχυπρόθεσμης προετοιμασίας συστηματικής επέμβασης (C/SR100).
 0: Είναι το επίπεδο παραλαβής νέων γραμμών.
Στο τέλος του διαγράμματος απεικονίζεται η ποσόστωση των ακραίων τιμών των τυπικών αποκλίσεων.
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Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς
General requirements for jointed rail tracks laying
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-02-10:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0302-10 «Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής
με αρμούς» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-02-10, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με
αρμούς

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ειδικότερες διατάξεις για την
στρώση γραμμών με αρμούς.
Γενικές διατάξεις για την στρώση γραμμών (με αρμούς ή με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές)
περιλαμβάνονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10, η οποία θα πρέπει να ληφθεί επίσης
υπόψη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10

General requirements for rail tracks laying – Geometric tolerances – Typical
cross sections -- Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών Γεωμετρικές ανοχές – Τυπικές διατομές.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20

Rail tracks ballast -- Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Terms and requirements for health, safety and protection of the environment
during the execution of railroad works -- Όροι και απαιτήσεις υγείας –
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους – ορισμούς:
Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής

4

Απαιτήσεις

Οι εργασίες της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ δεν απαιτούν την ενσωμάτωση υλικών με συγκεκριμένες απαιτήσεις.
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5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Διάκενα αρμών – σιδηροτροχιές εξισώσεως

ΕΛΟΤ

Σε γραμμές που στρώνονται με αμφιδετούμενους αρμούς, ισχύουν τα εξής:

1. Στο ύπαιθρο, τα διάκενα των αρμών που πρέπει να αφήνονται, τη στιγμή της τοποθέτησης των
σιδηροτροχιών, δίνονται στον επόμενο πίνακα για τους συνηθισμένους τύπους σιδηροτροχιών και,
ανάλογα με την θερμοκρασία κατά τη στιγμή εκείνη όπως φαίνεται στον πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Διάκενα αρμών και θερμοκρασία τη στιγμή της τοποθέτησης
Θερμοκρασία της
σιδηροτροχιάς

Άνοιγμα (διάκενο) του αρμού [mm]
Μήκος σιδηροτροχιάς
11,887 ή 12 m

18 m

0

0

45 C

1

1

40 ΟC

2

2

35 C

2

3

30 ΟC

3

4

20 C

4

5

15 ΟC

5

6

10 C

5

6

5 ΟC

6

7

Ο

0 C

6

8

- 5 ΟC

7

9

8

10

50ΟC
Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

- 10 C

2. Για σιδηροτροχιές, συγκολλημένες σε μήκη μεγαλύτερα από 18 m, τα αντίστοιχα διάκενα θα
καθορίζονται κάθε φορά από τη Δ.Γ., ανάλογα με τον τύπο της σιδηροτροχιάς και της στρώσεως.
3. Σε σήραγγες, μήκους μικρότερου ή ίσου με 200 m, καθώς και στα ακραία τμήματα μεγαλύτερων
σηράγγων, μέχρις αποστάσεως 100 m από τα στόμιά τους, θ’ αφήνονται τα ίδια διάκενα, όπως και στο
ύπαιθρο.
Στο εσωτερικό σηράγγων μεγαλύτερου μήκους από 200 m, και για τα σημεία των, που απέχουν 100 m
και πέρα από το πλησιέστερο στόμιο, τα κανονικά διάκενα υποβιβάζονται στο μισό της αντίστοιχης
τιμής, που θα είχαν στο ύπαιθρο. Η ίδια μείωση εφαρμόζεται και για γραμμές σε
εργοστάσια,
αμαξοστάσια, υπόστεγα κτλ.
Πάντως, στο εσωτερικό των σηράγγων μεγάλου μήκους, το διάκενο ρυθμίζεται έτσι, ώστε να
μηδενίζεται, όταν η θερμοκρασία φθάνει στο μέγιστο όριο, που έχει παρατηρηθεί εκεί.
4. Τα διάκενα των αρμών πρέπει να μειώνονται, αν σε μήκος 180 μέτρων το άθροισμά τους βρεθεί
μεγαλύτερο, κατά 75%, από το άθροισμα των κανονικών διακένων στη θερμοκρασία της μετρήσεως.
Μεμονωμένοι αρμοί, με διάκενο κατά 100% μεγαλύτερο από το κανονικό (ιδίως σε τμήματα με συχνές
καθιζήσεις), πρέπει να διορθώνονται αμέσως, για ν’ αποφεύγεται η φθορά στις άκρες των
σιδηροτροχιών.
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5. Τα διάκενα των αρμών πρέπει ν’ αυξάνονται στις εξής περιπτώσεις:
 Αν, σε μήκος 180 μέτρων, το άθροισμά τους βρεθεί μικρότερο κατά 25% από το άθροισμα των
κανονικών διακένων, στη θερμοκρασία της μετρήσεως.
 Αν τρεις (για σιδηροτροχιές μήκους 18 m) ή τέσσερις (για σιδηροτροχιές μήκους 12 m)
διαδοχικοί
αρμοί παραμένουν κλειστοί, σε θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη, με την οποία
υπολογίστηκαν.
 Εξαιρετικά, σε τμήματα που εμφανίζεται κίνδυνος λυγισμού της γραμμής, τα διάκενα των αρμών
πρέπει ν’ αυξάνονται και πριν εξαντληθούν τα προαναφερθέντα όρια.
6. Η ρύθμιση (σμίκρυνση ή αύξηση) των διακένων των αρμών πρέπει να εκτελείται πάντοτε σε
θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη, για την οποία ο αρμός προβλέπεται να κλείσει τελείως, και, κατά
κανόνα, μεταξύ 15-25°C, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τη ρύθμιση και με άλλη θερμοκρασία.
7. Εργασίες επιδομής, που συνεπάγονται απογύμνωση της γραμμής, δεν επιτρέπεται να εκτελούνται σε
ψηλές θερμοκρασίες, για ν’ αποφεύγονται παραμορφώσεις.
Επίσης δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες πάνω στην ίδια τη γραμμή, σε περίπτωση παγετού.
8. Κάτω από ψηλές θερμοκρασίες, δεν επιτρέπεται να χαλαρώνονται ή να λύνονται τα βλήτρα των
αγκυρίων ή τα ελικωτά.
9. Κατά τις εξαιρετικά ζεστές μέρες, είναι απαραίτητη ιδιαίτερη παρακολούθηση της γραμμής.
Στις περιπτώσεις αυτές, για να διευκολύνεται η διαστολή των σιδηροτροχιών, επιτρέπεται ελαφρά
χαλάρωση των βλήτρων των αμφιδετών στους αρμούς, που η θέση τους δημιουργεί αμφιβολίες για
την ομαλή λειτουργία τους.
Επίσης ιδιαίτερη παρακολούθηση της γραμμής επιβάλλεται και σε περιπτώσεις παγετού, για τον
κίνδυνο θραύσεως των σιδηροτροχιών.
10.Τα διάκενα των αρμών πρέπει να παρακολουθούνται ιδιαίτερα σε θέσεις, που συνεπάγονται δυσμενείς
συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή:
 Στις άκρες τμημάτων με έντονες κλίσεις και στα χαμηλότερα σημεία ανωφερειών ή
κατωφερειών, σε θέσεις που επιβαρύνονται με συχνές τροχοπεδήσεις (σήματα, εισόδους
σταθμών, σημεία σταθμεύσεως), στις προσβάσεις μεταλλικών γεφυρών, εφοδιασμένων με
ειδικές συσκευές διαστολής, σε περιοχές ισόπεδων διαβάσεων, αλλαγών, διασταυρώσεων,
πλαστίγγων, κτλ.
 Σε τμήματα, που το κατάστρωμα παρουσιάζει καθιζήσεις, ιδίως στις περιόδους των χαμηλών
θερμοκρασιών.
 Σε τμήματα όπου υπάρχει κίνδυνος λυγισμού της γραμμής.

5.2

Σιδηροτροχιές εξισώσεως στις καμπύλες

Στα καμπύλα τμήματα των γραμμών πρέπει, για την εσωτερική τροχιά, να χρησιμοποιούνται σιδηροτροχιές
εξισώσεως, (δηλαδή βραχύτερες από το κανονικό μήκος).
Ο αναγκαίος αριθμός ράβδων και η διάταξη στρώσεως, για τις βραχείες σιδ/χιές, υπολογίζεται ανάλογα με
την ακτίνα της καμπύλης και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η εκτροπή της αντιστοιχίας των αρμών εσωτερικής και
εξωτερικής τροχιάς (δηλαδή η προχώρηση ή οπισθοχώρηση του άκρου κάθε εσωτερικής σιδηροτροχιάς, σε
σχέση με το αντίστοιχο άκρο της εξωτερικής) να μην υπερβαίνει το μισό της διαφοράς (βαθμίδας), με την
οποία κλιμακώνεται το μήκος στις βραχείες σιδ/χιές, και πάντως να μην είναι μεγαλύτερη από 30 mm.
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Η θεωρητική μείωση μ του μήκους της εσωτερικής σιδηροτροχιάς, σε σχέση με το κανονικό μήκος l της
αντίστοιχης εξωτερικής, είναι σε μέτρα:

3

P l

R

3
2

(1)

και, κατά μεγάλη προσέγγιση:

P

l

3
R

(2)

όπου Π το πλάτος της γραμμής στην καμπύλη (δηλαδή η απόσταση μεταξύ αξόνων εσωτερικής και
εξωτερικής σιδηροτροχιάς) σε μέτρα και R η ακτίνα της καμπύλης σε μέτρα.

Σχήμα 1 – Διαφορά μεταξύ σιδηροτροχιών σε καμπύλη

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας αναφέρονται στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ που αφορούν
την κατασκευή γραμμής με Σ.Σ.Σ. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20).
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00.

8
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Τρόπος επιμέτρησης

Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των
τάσεων
Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing

Κλάση τιμολόγησης: 11
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-0310 «Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
και απελευθέρωση των τάσεων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-03-10, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-03-03-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και
απελευθέρωση των τάσεων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις προϋποθέσεις
χρησιμοποίησης και τους κανόνες στρώσης και απελευθέρωσης των τάσεων για γραμμές στρωμένες με
Σ.Σ.Σ. 1.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10

General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances – Typical
cross sections -- Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών –
Γεωμετρικές ανοχές – Τυπικές διατομές.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20

Rail tracks ballast -- Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52

Distressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices -Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με
την χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54

Distressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks -Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με
την χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10

Maintenance of continuous welded rail tracks -- Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30

Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks -- Ρύθμιση
συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
(Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10

Rail track insulated glued joints, type S -- Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α.)
τύπου S.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Terms and requirements for health, safety and protection of the environment
during the execution of railroad works -- Όροι και απαιτήσεις υγείας –

1

Η παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ βασίσθηκε στις οδηγίες του Ο.Σ.Ε. που φαίνονται στη Βιβλιογραφία στο τέλος της παρούσας
Προδιαγραφής.
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ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Όροι
 UIC: Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων
 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής.
 Ν.Κ.Ε.Γ.: Νέος Κανονισμός Επιδομής Γραμμής (2000)
 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
 Σ.Δ.: Συσκευές Διαστολής

3.2 Σ.Σ.Σ.
Ονομάζουμε Σ.Σ.Σ. κάθε σιδηροτροχιά, της οποίας το μήκος είναι τέτοιο ώστε να υφίσταται πάντοτε ένα
κεντρικό τμήμα σταθερό (αμετακίνητο) σε οποιαδήποτε μεταβολή της θερμοκρασίας.

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Γραμμές με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές μπορούν να στρωθούν με μεταλλικούς, ξύλινους και
στρωτήρες σκυροδέματος (διμερείς ή ολόσωμους) και σιδηροτροχιές S33, UIC 50, UIC 54, UIC 60, με τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5. Γραμμές Σ.Σ.Σ. μπορούν να στρωθούν επίσης σε γραμμές
χωρίς έρμα (σταθερή επιδομή).

4.2

Χαρακτηριστικά υλικών

Τα χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωματώνονται περιγράφονται στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ
ΤΠ στρώσης (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20).

4.3

Κριτήρια αποδοχής υλικών – έλεγχοι παραλαβής

Τα κριτήρια αποδοχής των υλικών που ενσωματώνονται περιγράφονται στις αντίστοιχες Προδιαγραφές
ΕΛΟΤ ΤΠ στρώσης (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

6

1.

Οι θερμοκρασιακές μεταβολές συνεπάγονται τη δημιουργία θλιπτικών ή εφελκυστικών τάσεων των
σιδηροτροχιών. Η σύνδεση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων και ο εγκιβωτισμός των
στρωτήρων εντός του έρματος, αντιτίθεται στην ελεύθερη μετακίνηση τους.

2.

Η αναπτυσσόμενη αντίσταση ασκείται, κατά την διαμήκη κατεύθυνση. Σε μία γραμμή καλά
σταθεροποιημένη (με καλή υπογόμωση επί καλά συμπιεσμένου έρματος κανονικής διατομής), η
αναπτυσσόμενη ολική αντίσταση είναι επαρκής σε μια ορισμένη απόσταση από το άκρο της
ράβδου, για να παρεμποδιστεί κάθε μετακίνηση αυτής που προκαλείται από τις μεταβολές της
θερμοκρασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3.

Η μεσαία περιοχή των Σ.Σ.Σ. όπου οι θερμικές τάσεις εμφανίζονται με μεγαλύτερες τιμές κατά τις
ακραίες θερμοκρασίες, είναι αυτή η οποία παραμένει πρακτικά αμετακίνητη.

4.

Και από τις δύο πλευρές της μεσαίας περιοχής και επί μεταβλητού μήκους, μη υπερβαίνοντος
όμως, στην πράξη, τα 150 m από τα άκρα της ράβδου, οι κατά μήκος κινήσεις εμποδίζονται
μερικώς μόνο. Οι περιοχές αυτές καλούνται «ζώνες εκτόνωσης» (ή ζώνες αναπνοής), οι δε έπ’
αυτών παρατηρούμενες κατά μήκος κινήσεις των σιδηροτροχιών εμφανίζουν, προφανώς, τη
μέγιστη τιμή σε αυτά τα άκρα της Σ.Σ.Σ.

5.

Για να παραμείνουν οι τάσεις θλίψεως ή εφελκυσμού σε λογικά όρια, απαιτείται η στερέωση
(σύσφιξη συνδέσμων) των Σ.Σ.Σ. να πραγματοποιείται στην πρέπουσα θερμοκρασία και να
λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εκτέλεση των επισκευών ή των τροποποιήσεων.

6.

Προς αποφυγή δημιουργίας απαράδεκτων διακένων στα άκρα της Σ.Σ.Σ. λόγω των ανωτέρω
κινήσεων, καθίσταται αναγκαία η χρησιμοποίηση συσκευών διαστολής (Σ.Δ.).

7.

Είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις (που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή) η στρώση
γραμμής με Σ.Σ.Σ. χωρίς την χρήση Σ.Δ. στα άκρα της.

8.

Το διάκενο μίας Σ.Δ., εξαρτάται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας, οι οποίες εμφανίζονται επί
της Σ.Σ.Σ., από της στρώσεως αυτής. Συνεπώς οι τιμές του διακένου ποικίλλουν, χωρίς ωστόσο να
υπερβαίνουν κάποια καθορισμένα όρια, για τη δεδομένη θερμοκρασία.

9.

Εδώ σημειώνεται ότι για να μη προκληθεί ολίσθηση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων, αλλά
μόνο κίνηση των στρωτήρων στις ζώνες εκτόνωσης, είναι απαραίτητο οι σύνδεσμοι να
εξασφαλίζουν μια αποτελεσματική σύνδεση. Η χρήση ελαστικών συνδέσμων διευκολύνει την καλή
διατήρηση της σύσφιξης.

10.

Στρεβλωμένες σιδηροτροχιές ή συγκολλήσεις που εμφανίζουν γωνιακά ελαττώματα, είναι δυνατό να
επηρεάσουν δυσμενώς τη σταθερότητα μιας γραμμής στρωμένης με Σ.Σ.Σ.

11.

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι κανόνες και τα ειδικά μέτρα που αναγράφονται στην παρούσα
Προδιαγραφή, για τον καθορισμό των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη τα διάφορα αίτια ανωμαλιών.

12.

Είναι αναγκαίο να δίνονται συνεχείς και ακριβείς οδηγίες στο προσωπικό των ομάδων κατά την
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

5.2

Στρώση των Σ.Σ.Σ.

Η μεθοδολογία κατασκευής γραμμών με σιδηροτροχιές συνεχώς συγκολλημένες, περιγράφεται στις
αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20.

5.3

Προϋποθέσεις στρώσης γραμμής με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 2

Επιτρέπεται η στρώση γραμμών με συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών, σε απεριόριστο μήκος και με
στρωτήρες ξύλινους, μεταλλικούς ή σκυροδέματος, υπό τις εξής γενικές προϋποθέσεις:
 Το μήκος μιας γραμμής με Σ.Σ.Σ., δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 300 m.
 Στα άκρα κάθε Σ.Σ.Σ., σε κύριες γραμμές και εκτός περιοχής σταθμών, θα τοποθετούνται ειδικές
Συσκευές Διαστολής (Σ.Δ.)3.
 Σε γραμμές με Σ.Σ.Σ., μέσα σε σταθμούς ή σήραγγες, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της
Δ.Γ., η αντικατάσταση των Σ.Δ. με μεταβατικές, αμφιδετημένες, εσχάρες σιδηροτροχιών με
ξύλινους ή μεταλλικούς στρωτήρες.

2
3

ΝΚΕΓ (2000) Νέος Κανονισμός Επιδομής Γραμμής (2000). Άρθρο 11
βλ. όμως και Κεφ. 5.6, 5.7
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 Στις μεταλλικές γέφυρες χωρίς έρμα επιτρέπεται η στρώση με Σ.Σ.Σ., εφ΄ όσον το άνοιγμά τους
δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα.
 Για τις μεταλλικές γέφυρες χωρίς έρμα, ανοίγματος μεγαλύτερου από 20 m, πρέπει να
τοποθετούνται συσκευές διαστολής, πριν και μετά το άνοιγμα.
 Σε μεγάλες μεταλλικές γέφυρες, χωρίς έρμα, με πολλά ανοίγματα, χρειάζεται, για κάθε
περίπτωση, ειδική μελέτη, εγκρινόμενη από την Δ.Γ., στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη και η
θέση των σταθερών και κινητών εφεδράνων των ζευκτών.
 Σε περίπτωση χρήσης πλευρικού μηχανισμού (πτερύγια) επί των στρωτήρων, για αύξηση της
εγκάρσιας αντίστασης των στρωτήρων, θα καθορίζονται από τη Δ.Γ. τα αντίστοιχα ισχύοντα
μειωμένα ελάχιστα όρια ακτινών καμπυλών για κατασκευή Σ.Σ.Σ. καθώς και οι όροι και οι
προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
Για στρώση γραμμών με Σ.Σ.Σ. επί μεταλλικών στρωτήρων, θα ισχύει και το κεφάλαιο 5.14.
Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα όρια καμπυλών για τις οποίες επιτρέπεται η στρώση Σ.Σ.Σ., ανάλογα με το είδος
των στρωτήρων και των σιδηροτροχιών φαίνονται στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1 – Ελάχιστα όρια καμπυλότητας για στρώση Σ.Σ.Σ.
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Στρώση γραμμών με Σ.Σ.Σ. με σιδηροτροχιές UIC 54, ολόσωμους στρωτήρες
σκυροδέματος και συνδέσμους SKL 14 σε ακτίνα 250m ≤ R ≤ 300m4

1.

Σιδηροτροχιές
 Θα χρησιμοποιηθούν καινούργιες σιδηροτροχιές σκληρότητας 900.
 Θα προβλεφθεί λείανσή τους μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.
 Θα γίνεται πλήρης περιοδικός έλεγχος κάθε 2 χρόνια και θα αντικαθίστανται αυτές, εάν η πλάγια
φθορά υπερβεί το 70% του προβλεπόμενου από τους κανονισμούς ορίου φθοράς.

2.

Στρωτήρες
 Θα τοποθετηθούν καινούργιοι ολόσωμοι στρωτήρες από σκυρόδεμα ανά 60 cm.
 Θα γίνεται πύκνωση των στρωτήρων και τοποθέτησή τους σε αξονική απόσταση 55 cm, σε
διάστημα 10 m προ της αρχής του παραβολικού, καθ’ όλο το μήκος του παραβολικού και του
κυκλικού τόξου, καθώς και 10 m μετά το πέρας του παραβολικού.
 Θα γίνεται αυστηρός περιοδικός έλεγχος κάθε 2 χρόνια και διόρθωση της καθετότητας των
στρωτήρων.

3.

Μικρό υλικό γραμμής
 Θα χρησιμοποιηθούν καινούργιοι σύνδεσμοι SKL 14.
 Θα γίνεται προσεκτική σύσφιγξη του συνδέσμου σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή.

4.

Συγκολλήσεις
 Θα γίνονται με την μέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης (flash butt welding) με μηχανή
ηλεκτροσυγκόλλησης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% των συγκολλήσεων.
 Το ποσοστό των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων θα περιοριστεί στο 20 %.

5.

Έρμα
 Θα χρησιμοποιηθεί σκύρο σκληρότητας DR t 14.
 Θα γίνεται αυστηρή τήρηση της διατομής του έρματος που προβλέπεται, κυρίως στην
υπερυψωμένη πλευρά των κυκλικών τόξων των καμπυλών με κατασκευή φραγμάτων
συγκρατήσεως σκύρων, όπου απαιτείται.
 Θα δημιουργηθεί αρχείο χαρακτηριστικών διατομών επιδομής ανά 500 m και να γίνεται
επανέλεγχος των διατομών αυτών πριν από κάθε θερινή περίοδο.

6.

Συμπύκνωση Έρματος
 Μετά την ερμάτωση και τελική διόρθωση των γραμμών από μηχανή υπογόμωσης, είναι
απαραίτητη η χρήση μηχανήματος σταθεροποίησης έρματος (σταμπιλιζάτορας) και πλαϊνού
συμπυκνωτή έρματος.

4

Τα αναφερόμενα βασίζονται σε Προσωρινή Οδηγία που συντάχθηκε τον Οκτώβριο 2001 από την ΔΓ (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Γεωμετρία στρώσης
 Προ της στρώσης θα γίνει εξασφάλιση των καμπυλών (εφ’ όσον δεν υφίσταται).
 Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος της γεωμετρίας της γραμμής ως προς την τελική οριζοντιογραφική
της θέση με το μηχάνημα καταγραφής σφαλμάτων γραμμής με απαίτηση παράδοσης της
γραμμής από πλευράς σφαλμάτων σε επίπεδο Β5. Εν συνεχεία θα γίνεται τακτικός έλεγχος με
το καταγραφικό μηχάνημα, ώστε τα σφάλματα να μην υπερβαίνουν τις απαιτήσεις επιπέδου C.

8.

Απελευθέρωση τάσεων
 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5.13. Επιπρόσθετα θα ισχύουν τα εξής.
 Θα γίνεται απελευθέρωση των τάσεων το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την
πρώτη καλοκαιρινή περίοδο.

Η απελευθέρωση θα γίνεται σε θερμοκρασία 28–38˚C όταν αυτή γίνεται με θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Συνιστάται η απελευθέρωση των τάσεων να γίνεται σε θερμοκρασία σιδηροτροχιάς που θα πλησιάζει
προς το άνω όριο της θερμοκρασίας απελευθέρωσης, ώστε να αποφεύγονται οι ενδεχόμενες
οριζοντιογραφικές ανωμαλίες της γραμμής κατά την αύξηση των θλιπτικών τάσεων αυτής στις θερμές
περιόδους που είναι και οι περισσότερο ανεπιθύμητες.
Σε περίπτωση χρήσης συσκευών θέρμανσης ή υδραυλικών εντατήρων, η απελευθέρωση να γίνεται σε
θερμοκρασία 32˚ C.
 Συνιστάται η απελευθέρωση τάσεων να γίνεται με συσκευή θέρμανσης.
 Σε όλη την διάρκεια των εργασιών απελευθέρωσης και μέχρι σταθεροποίηση της γραμμής με
μηχάνημα σταθεροποίησης έρματος (σταμπιλιζάτορα) θα επιβάλλεται βραδυπορία 20 km/h.
 Θα τηρείται αναλυτικό αρχείο απελευθέρωσης.

5.5

Τοποθέτηση Σ.Δ. σε Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 6

Οι Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται:
α Σε καμπύλες με ακτίνα R < 500 m.
Λεπτομέρειες και τυχόν περιορισμοί κατά περίπτωση αναφέρονται σε σχετικές τεχνικές οδηγίες της
Δ.Γ.
β. Στις καμπύλες συναρμογής γενικά.
γ. Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από Ισόπεδη Διάβαση, στρωμένη με Σ.Σ.Σ., για στρώση με
σιδ/χιές βάρους ≤ 50 kg/m.
δ. Σε απόσταση μικρότερη των 120 m από Ισόπεδη Διάβαση, στρωμένη με Σ.Σ.Σ., για στρώση με σιδ/χιές
βάρους > 50 kg/m.
Για τις μεταλλικές γέφυρες χωρίς έρμα, ανοίγματος μεγαλύτερου από 20 m, πρέπει να τοποθετούνται
συσκευές διαστολής, πριν και μετά το άνοιγμα.

5
6

10

Βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10
ΝΚΕΓ (2000). Άρθρο 11
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Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ. χωρίς Σ.Δ.

5.6.1 Μεθοδολογία κατασκευής
Για να ενσωματωθεί σε μία Σ.Σ.Σ. γίνονται οι ακόλουθες κατά σειρά εργασίες:
α. Στρώση της πλήρους αλλαγής
β. Σκυρόστρωση
γ. Οριστική υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση
δ. Εκτέλεση εσωτερικών συγκολλήσεων
ε. Ενσωμάτωση της αλλαγής στις Σ.Σ.Σ. με εκτέλεση των εξωτερικών συγκολλήσεων
Οι εργασίες ενσωμάτωσης εκτελούνται μόνο σε θερμοκρασία 23ºC έως 35ºC. Ταυτόχρονα με τις εξωτερικές
συγκολλήσεις S γίνεται η εκτέλεση των συγκολλήσεων των δυο εκατέρωθεν τμημάτων ανοικτής γραμμής σε
μήκος 150 m το καθένα.
Εάν μετά την εκτέλεση των συγκολλήσεων S και κατά την εκτέλεση των υπολοίπων συγκολλήσεων των
εκατέρωθεν της αλλαγής τμημάτων η θερμοκρασία εξέλθει των παραπάνω ορίων (23ºC ≤ t ≤ 35ºC),
εκτελούνται οι συγκολλήσεις και εκ των υστέρων γίνεται απελευθέρωση των τμημάτων αυτών (χωρίς τη
χρήση συσκευών θερμάνσεως στην αλλαγή).
Σε περίπτωση κατά την οποία η θερμοκρασία είναι εκτός των ανωτέρω ορίων (23ºC ≤ t ≤ 35ºC) και δεν
προβλέπεται να κυμανθεί σύντομα εντός των παραπάνω ορίων, τότε συγκολλούνται στον ευθύγραμμο
κλάδο εκατέρωθεν της αλλαγής από 1 σιδηροτροχιά των 18 m και στη συνέχεια τοποθετούνται τρεις
σιδηροτροχιές των 18 m και δημιουργούνται 4 αρμοί σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.7. Μόλις η θερμοκρασία
κυμανθεί στα όρια των θερμοκρασιών απελευθέρωσης (23ºC ≤ t ≤ 35ºC) τότε αντικαθίστανται οι
σιδηροτροχιές των 18m που φέρουν οπές στα άκρα τους, συγκολλούνται οι αρμοί και γίνεται απελευθέρωση
των τάσεων των Σ.Σ.Σ. σε μήκος 150 m εκατέρωθεν της αλλαγής.
Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που αντί των 4 αρμών υπάρχουν Σ.Δ. οι οποίες
αντικαθίστανται με κουπόνι σιδηροτροχιάς αντίστοιχου μήκους κατά τα ισχύοντα για Σ.Σ.Σ.
Στην ίδια την αλλαγή κατά την απελευθέρωση των τάσεων δεν γίνεται χαλάρωση συνδέσμων αλλά δίνονται
μερικά κτυπήματα με μπάλα από καουτσούκ ή ξύλο.
Στα εκατέρωθεν μιας ενσωματωμένης αλλαγής καταλήγοντα τμήματα των Σ.Σ.Σ. τοποθετούνται 80
αντιοδευτικά γραμμής σε μήκος 50 m περίπου, εναλλάξ στρωτήρα παρά στρωτήρα.

5.7

Σύνδεση με 4 αρμούς (χωρίς συσκευή διαστολής) μιας Σ.Σ.Σ. σε μια κανονική γραμμή
ή σε μια αλλαγή τροχιάς.

5.7.1 Αντικείμενο
Το παρόν κεφάλαιο έχει σκοπό να ορίσει:
 τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, σε γραμμές με ταχύτητα v ≤ 120 km/h, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε στα άκρα μιας Σ.Σ.Σ. τρεις σιδηροτροχιές των 18 m αντί μιας συσκευής
διαστολής.
 τις οδηγίες που αφορούν τη στρώση, επίβλεψη, και συντήρηση των 3 σιδηροτροχιών των 18 m
και των αρμών αυτών.
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5.7.2 Γενικά
Η σύνδεση μιας Σ.Σ.Σ. με μία γραμμή με αρμούς ή με μια αλλαγή τροχιάς, γίνεται με τη χρησιμοποίηση τριών
σιδηροτροχιών μήκους 18 m της ίδιας διατομής με αυτή της Σ.Σ.Σ. εκτός από την τρίτη σιδηροτροχιά που
μπορεί να είναι μεταβατική σιδηροτροχιά. Οι σιδηροτροχιές αυτές καθώς και τα τελευταία 6m της Σ.Σ.Σ.
στρώνονται σε ξύλινους στρωτήρες.

Σχήμα 1 – Μετάβαση από αμφιδετημένη σιδ/χιά σε Σ.Σ.Σ.
Οι τρεις αρμοί Α1, Α2, Α3 πρέπει να φέρουν αμφιδέτες με 6 οπές. Η διάτρηση των αμφιδετών και των
σιδηροτροχιών εκτελείται σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της Δ.Γ. Η εσωτερική επιφάνεια των οπών
πρέπει να είναι κυλινδρική και λεία. Η επιτρεπόμενη από την αμφίδεση μέγιστη μετακίνηση πρέπει να είναι
μεταξύ 23 και 25 mm7 . Μεταξύ των αμφιδετών και της ροδέλας γκρόβερ τοποθετείται μια πλάκα 45x45x45
mm με οπή 23 mm στο μέσο της, όπως φαίνεται και στο σχήμα 3. Η σύσφιξη των μπουλονιών γίνεται
κανονικά όπως και στους απλούς αμφιδέτες.

Σχήμα 2 – Αμφιδέτης UIC 54

7

12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: από τα υπάρχοντα σήμερα υλικά στον Ο.Σ.Ε. μόνο οι σιδηροτροχιές U.I.C. 54 έχουν αμφιδέτες 6
οπών που παρουσιάζουν δυνατότητα μετακίνησης στην αμφίδεση 23 mm και επομένως προς το παρόν
τουλάχιστον η οδηγία αυτή αφορά μόνο σιδηροτροχιές U.I.C. 54.
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Σχήμα 3 – Τομή Α-Α

Σχήμα 3 – Πλάκα στήριξης
Αν ένας Κ.Μ.Α. ευρίσκεται στην περιοχή των τριών σιδηροτροχιών των 18 m, τοποθετούμε ένα κουπόνι των
18 m που μετακινεί τον Κ.Μ.Α. στην επιθυμητή θέση.
Τα τρία μήκη των 18 m πρέπει να ευρίσκονται σε ευθυγραμμία ή σε καμπύλη ακτίνας R ≥ 800 m.
Χρησιμοποιούμε την ενισχυμένη διατομή έρματος για τα τελευταία 100m της Σ.Σ.Σ. καθώς και για τις τρεις
εσχάρες των 18 m.
5.7.3 Ρύθμιση
Μετά τη στρώση της Σ.Σ.Σ. τα διάκενα των τριών αρμών Α1, Α2, Α3 ρυθμίζονται έτσι ώστε να είναι ίσα με:

Di
όπου

15 

T
3

L

1 3

αi :το διάκενο σε mm και
θ: η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς τη στιγμή της ρύθμισης.
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5.7.4 Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ.
5.7.4.1 Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. χωρίς θέρμανση των σιδηροτροχιών
Η απελευθέρωση γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 23° και 30°C.
Η Σ.Σ.Σ. εκτρέπεται στον αρμό Α1, μετά δε το τέλος της απελευθέρωσης των τάσεων, δημιουργείται ένα
διάκενο α1 ίσο:

D1

( 45  T )  D 2  D 3

είτε κόβοντας το άκρο της Σ.Σ.Σ., είτε τοποθετώντας ένα κουπόνι μήκους τουλάχιστον 6 m, όπου:
θ : η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς τη στιγμή της ρύθμισης
α2,3: τα μετρούμενα διάκενα σε mm των αρμών Α2 και Α3.
Στη συνέχεια μετακινούνται οι σιδηροτροχιές ώστε τα διάκενα των αρμών Α1, Α2, Α3 να είναι ίσα μεταξύ τους.
Ο αρμός Α1 μπορεί προσωρινά να δεθεί από το μέρος της Σ.Σ.Σ. με σφιγκτήρες έως ότου ανοιχτούν οι
τρύπες της αμφίδεσης στη σιδηροτροχιά.
Ο αρμός Α4 και οι επόμενοι ρυθμίζονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10.
5.7.4.2 Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. με θέρμανση των σιδηροτροχιών
Αν η απελευθέρωση των τάσεων της Σ.Σ.Σ. γίνεται με τη βοήθεια συσκευής θερμάνσεως των
σιδηροτροχιών, τότε μετά το τέλος της απελευθέρωσης των τάσεων της Σ.Σ.Σ. περιμένουμε να κρυώσει η
Σ.Σ.Σ. και να αποκτήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οπότε δημιουργούμε στον αρμό Α1 ένα διάκενο α1.

D1

( 45  T )  D 2  D 3

είτε κόβοντας το άκρο της Σ.Σ.Σ., είτε τοποθετώντας ένα κουπόνι μήκους τουλάχιστον 6 m.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Αν η ρύθμιση του διακένου των αρμών έγινε σε θερμοκρασία μικρότερη των 15°C, επιβάλλεται να γίνει νέα
ρύθμιση του διακένου των αρμών σε θερμοκρασία μεταξύ 15° και 30°C.

5.8

Κατάργηση υφιστάμενης συσκευής διαστολής

Αν μια συσκευή διαστολής πρέπει να αντικατασταθεί λόγω βλάβης, είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί με
τρεις σιδηροτροχιές των 18 m και με αμφιδέτες, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα. Στους
δημιουργούμενους αρμούς δίδονται διάκενα ώστε να ισχύουν οι σχέσεις.

D1  D 2  D 3
D1

D2

45  T

D3

Η ρύθμιση γίνεται σε θερμοκρασία σιδηροτροχιάς μεταξύ 15° και 30°C.
Αν η γραμμή με αρμούς είναι στρωμένη μετά την Σ.Σ.Σ. και έχει μη ελαστικούς συνδέσμους, οι 4 πρώτες
εσχάρες γραμμής με αρμούς εφοδιάζονται με αντιοδευτικά, δηλ. τοποθετούνται στους τρεις κεντρικούς
στρωτήρες κάθε εσχάρας από 4 αντιοδευτικά ανά στρωτήρα.
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Θερμοκρασία των Σ.Σ.Σ. – Ορισμοί

Όλες οι θερμοκρασίες που αναγράφονται στο παρόν κείμενο, αναφέρονται στις σιδηροτροχιές:
 είτε αυτές μετρούνται στην υπόψη σιδηροτροχιά, κατά προτίμηση στο εσωτερικό ενός
αποτμήματος σιδηροτροχιάς (κουπόνι), το οποίο είναι εκτεθειμένο στις ίδιες συνθήκες.
 είτε αυτές υπολογίζονται, κατόπιν των διαπιστούμενων επιμηκύνσεων, όταν χρησιμοποιούμε
τεχνική θέρμανση σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52, ή εφελκυσμό με
υδραυλικούς εντατήρες σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54.
5.9.1 Ουδέτερη θερμοκρασία (Θ.Ο.) σε σημείο της Σ.Σ.Σ.
Είναι η θερμοκρασία κατά την οποία οι θερμικές τάσεις μηδενίζονται, στο εν λόγω σημείο της Σ.Σ.Σ. Η
θερμοκρασία αυτή είναι πρακτικά η ίδια, όταν το σημείο βρίσκεται στο μεσαίο τμήμα της σιδηροτροχιάς.
5.9.2 Θερμοκρασία παγίωσης (Θ.Π.) μίας Σ.Σ.Σ. ή ενός τμήματος αυτής
Η θερμοκρασία παγίωσης (Θ.Π.) μιας Σ.Σ.Σ. ή ενός τμήματος αυτής είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των
θερμοκρασιών, οι οποίες υφίστανται κατά τη σύσφιξη των συνδέσμων σ’ ολόκληρο το μήκος αυτής (πριν την
απελευθέρωση τάσεων).
5.9.3 Θερμοκρασία απελευθέρωσης (Θ.Α.) μίας Σ.Σ.Σ. ή ενός τμήματος αυτής
Είναι η θερμοκρασία παγίωσης μετά την απελευθέρωση.
5.9.4 Θερμοκρασία αναφοράς (Θ.αν.) για μία περιοχή της γραμμής
Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία απελευθέρωσης (ή παγίωσης εφ’ όσον δε έγινε απελευθέρωση) για κάθε
μία από τις τροχιοσειρές, εφ’ όσον κατ’ εξαίρεση οι δύο τροχιοσειρές δεν απελευθερώθηκαν ταυτόχρονα ή αν
η θερμοκρασία παγίωσης ή απελευθέρωσης μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Για τις Σ.Σ.Σ., οι
οποίες απελευθερώθηκαν κατά τμήμα του ολικού τους μήκους, επιβάλλεται να καθοριστούν οι ακραίες
χιλιομετρικές θέσεις των περιοχών, στις οποίες εφαρμόστηκαν διαφορετικές θερμοκρασίες αναφοράς.
5.9.5 Θερμοκρασία ρύθμισης (Θ.Ρ.) των Σ.Δ.
Είναι η θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται η ρύθμιση του διακένου της Σ.Δ.
5.9.6 Θερμή περίοδος
Θερμή περίοδος του έτους θεωρείται το διάστημα από 1η Μαΐου έως και 15 Σεπτεμβρίου.

5.10 Σταθεροποίηση γραμμής
Η χρονική περίοδος για τη διέλευση των φορτίων του επόμενου πίνακα ονομάζεται «χρόνος
σταθεροποίησης». Αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο, χωρίς όμως να είναι μικρότερος
των δύο ημερών. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται για γραμμές που είναι στρωμένες με στρωτήρες
από σκυρόδεμα ή γραμμές με ξύλινους στρωτήρες, στους οποίους έχει γίνει συμπύκνωση έρματος με
μηχανήματα.
Η αγκύρωση των στρωτήρων εντός του έρματος, τόσο κατά την κατά το μήκος έννοια, όσο και κατά την
εγκάρσια του μήκους έννοια, είναι το πρωταρχικό στοιχείο για τη σταθερότητα των γραμμών που είναι
στρωμένες με Σ.Σ.Σ. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να επαγρυπνούμε για τη διατήρηση της κανονικής
διατομής του έρματος και να λαμβάνουμε ειδικά μέτρα προφύλαξης κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, που επηρεάζει τη σταθερότητα της γραμμής.
Τα στελέχη οφείλουν να έχουν πάντα υπόψη τους:
α. ότι μια γραμμή, πρόσφατα στρωμένη, αποκτά την τελική της σταθερότητα με το πέρασμα του χρόνου
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β. ότι κάθε εργασία που απαιτεί ανύψωση ή οριζόντια μετατόπιση, έστω και μικρού μεγέθους, μιας
γραμμής που «είναι σε κυκλοφορία», συνεπάγεται αξιοσημείωτη χαλάρωση της σταθερότητάς της, για
χρονικό διάστημα, περισσότερο ή λιγότερο μακρύ. Γι’ αυτό τέτοιες επεμβάσεις απαγορεύονται αν δεν
έχει επιβληθεί βραδυπορία, εφόσον δεν υφίστανται κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στα επόμενα κεφάλαια.
Πίνακας 2 – Χρόνος σταθεροποίησης για διάφορες εργασίες
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ
ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ:

ΜEΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ «ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΗΣΗΣ»

Στρωτήρες
από
σκυρόδεμα

Άλλου τύπου
στρωτήρες

20.000

100.000

α. Ανακαινίσεις
1. μετά τη 2η ανύψωση
2. μετά τη συμπληρωματική υψομετρική τακτοποίηση με
βαριά μηχ/τα και στη συνέχεια με οριζοντιογραφική
τακτοποίηση που πραγματοποιείται εντός 24h:
x

για ανυψώσεις μεταξύ υψηλών σημείων
(Υ.Σ.)<50mm και οριζόντιες μετατοπίσεις
μικρότερες των 20mm.

0

20.000

x

Ανυψώσεις και οριζόντιες μετατοπίσεις
μεγαλύτερες από τις προηγούμενες τιμές.

20.000

100.000

0

20.000

β. Εργασίες συντήρησης 2ης κατηγορίας, όπως αυτές
ορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-0503-10
1. Μετά την ανύψωση με βαριά μηχ/τα γόμωσης και στη
συνέχεια την οριζοντιογραφική τακτοποίηση, η οποία
πραγματοποιείται εντός 24h:
x

για ανυψώσεις μεταξύ υψηλών σημείων
(Υ.Σ.)<50mm και οριζόντιες μετατοπίσεις
μικρότερες των 20mm

20.000

100.000

x

Ανυψώσεις και οριζόντιες μετατοπίσεις
μεγαλύτερες από τις προηγούμενες τιμές

20.000

100.000

2. Άλλες επιμέρους εργασίες 2ης κατηγορίας.

20.000

100.000

γ. Εργασίες τροποποίησης που προξενούν χαλάρωση
της σταθερότητας της γραμμής, όπως αυτές
ορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας
Προδιαγραφής.

20.000

100.000

5.11 Απαιτούμενες
εγκρίσεις
σε
περίπτωση
χαρακτηριστικών μιας γραμμής Σ.Σ.Σ.

τροποποιήσεως

των

αρχικών

Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση του μήκους των Σ.Σ.Σ., σε γραμμές σε «κυκλοφορία», οι προς
εκτέλεση εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών, που ενδεχομένως απαιτηθούν, πρέπει να
υποβληθούν προς έγκριση στην Διεύθυνση Γραμμής.
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5.12 Τοποθέτηση των μονωτικών αρμών
α

Η κατάτμηση σε τμήματα, ηλεκτρικά μεμονωμένα, για τα κυκλώματα της γραμμής, πραγματοποιείται
σε οποιοδήποτε σημείο της Σ.Σ.Σ., τοποθετώντας απότμημα σιδηροτροχιάς, το οποίο συγκολλάται
κατά τα άκρα του και το οποίο περιέχει στο μέσο του κολλητό αρμό μόνωσης.

β

Οι προϋποθέσεις στρώσης, επίβλεψης, συντήρησης και επισκευής των κολλητών αρμών μόνωσης
καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10.

γ

Εντούτοις, για τους μονωτικούς αρμούς τους συνεχόμενους με τις Σ.Δ., επιτρέπεται η χρήση
αμφιδετών με μόνωση.

5.13 Απελευθέρωση τάσεων των Σ.Σ.Σ.
5.13.1 Γενικές αρχές
Η απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. είναι μία εργασία, η οποία αποσκοπεί, μέσω της δημιουργίας συνθηκών
ελεύθερης διαστολής, στο μηδενισμό όλων των τάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί.
Πραγματοποιείται, κατά το μέτρο του δυνατού, ταυτόχρονα και στις δύο τροχιοσειρές, είτε σε μία μόνη φορά
επί του συνόλου του μήκους της Σ.Σ.Σ., που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο Σ.Δ., είτε κατά τμήματα μήκους, με
ενδεχόμενη κοπή και εν συνεχεία εκτροπή τουλάχιστον του ενός άκρου του επεξεργαζόμενου μήκους της
Σ.Σ.Σ.
Για γραμμές με Σ.Σ.Σ. σε μεταλλικούς στρωτήρες ισχύουν και τα στο κεφάλαιο 5.14 αναφερόμενα.
Για γραμμές με 4 αρμούς αντί Σ.Δ. ισχύουν τα στο κεφάλαιο 5.7.
Για να πετύχουμε την ελεύθερη διαστολή ενδείκνυται, μετά τη χαλάρωση των συνδέσμων, να μειώσουμε,
όσο το δυνατόν περισσότερο, όλες τις υφιστάμενες τριβές μεταξύ των σιδηροτροχιών και των στρωτήρων,
όπως επίσης και αυτές επί των συσκευών διαστολής (Σ.Δ.).
Προς τούτο απαιτούνται:
 έλεγχος της καλής λίπανσης των πλακών έδρασης των Σ.Δ.,
 έδραση των σιδηροτροχιών επί κυλίνδρων, τοποθετούμενων ανά 10 ως 15 στρωτήρες,
 εγκάρσιες κρούσεις με ξύλινη ή χάλκινη ράβδο (βαριά), με σημείο έναρξης το ένα άκρο και
μετακινούμενοι κατά μήκος της Σ.Σ.Σ.8.
Στην περίπτωση που η απελευθέρωση πραγματοποιείται επί του συνόλου της Σ.Σ.Σ. ή σε τμήμα αυτής,
συνδεδεμένου με Σ.Δ., επιβάλλεται η προσεκτική παρακολούθηση της περίπτωσης εμπλοκής της Σ.Δ. κατά
τη διάρκεια των εργασιών. Αν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος, πρέπει να διαχωριστεί η αντίστοιχη βελόνη της
Σ.Σ.Σ. και να εκτραπούν τα υπόψη άκρα, πριν την έναρξη των προαναφερθέντων εργασιών.
Δεν συνίσταται πάντως να γίνεται απελευθέρωση σε μία μόνη φορά μιας Σ.Σ.Σ., μήκους μεγαλύτερου των
1.200 m για το λόγο ότι οι τριβές που συσσωρεύονται δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διαστολή.
Οι Σ.Σ.Σ. πρέπει να απελευθερώνονται σε θερμοκρασία μεταξύ 23° και 35°C και όταν η αντίσταση για την
κατά μήκος μετατόπιση της γραμμής καθίσταται επαρκής.
 Η προϋπόθεση αυτή εκπληρώνεται όταν μετά την δεύτερη ανύψωση, η οποία πρέπει να
εκτελείται με βαριά μηχανήματα γόμωσης:
 ή επακολούθησε μια συμπύκνωση των μεσοδιαστημάτων με μηχανήματα, ή συμπληρώθηκε ο
χρόνος σταθεροποίησης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 (σε γραμμές μικρής κυκλοφορίας,

8

Επιτρέπεται η χρήση δονητών εγκεκριμένων από την Υπηρεσία.
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στις οποίες ο χρόνος σταθεροποίησης είναι σχετικά μεγάλος, συνιστάται η συμπύκνωση με
μηχανήματα).
Η διατομή του έρματος είναι αυτή που καθορίζεται από τη σχετική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-0110.
Αν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει εντός των
προαναφερθέντων ορίων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύσφιξη των συνδέσμων, καταφεύγουμε στη
θέρμανση της Σ.Σ.Σ. ή την απελευθέρωση με εντατήρες (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52, 54).
Αν η απελευθέρωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετά από συμπληρωματική μικρή ανύψωση της
γραμμής, την οποία δεν ακολούθησε μηχανική συμπλήρωση των μεσοδιαστημάτων, απαιτείται μετά την
ανύψωση, αναμονή για την ολοκλήρωση του χρόνου σταθεροποίησης, όπως αυτός καθορίζεται στην
παρούσα Προδιαγραφή.
Ανάλογα με το μήκος της Σ.Σ.Σ., που περικλείεται μεταξύ δύο Σ.Δ., και του χρόνου περιθωρίου που
διατίθεται, η απελευθέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ή περισσότερες φορές (τμηματικά).
Η τοποθέτηση των Σ.Σ.Σ. στη θέση τους, με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, σε περιπτώσεις ανακαίνισης
γραμμών με εσχάρες ή ανακαίνισης μόνο των σιδηροτροχιών, ισοδυναμεί με πλήρη απελευθέρωση αν η όλη
εργασία γίνει σε θερμοκρασία μεταξύ 23° και 35°.
5.13.2 Τοπική ομαλοποίηση των τάσεων
Η εργασία ομαλοποίησης των τάσεων είναι δυνατό να γίνει υπό οποιαδήποτε θερμοκρασία, εξαιρουμένων
των πολύ υψηλών ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.
Η εργασία δεν πρέπει να εκταθεί πέραν της μεσαίας περιοχής της Σ.Σ.Σ. και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να
εκτελείται σε απόσταση μικρότερη των 150 m από Σ.Δ. (αν η θερμοκρασία, κατά την εργασία, είναι σε μέτρια
επίπεδα, τότε η απόσταση, κατ’ εξαίρεση είναι 100 m).
Η εργασία αυτή, η οποία δεν απαιτεί την κοπή της Σ.Σ.Σ., συνίσταται στη χαλάρωση των συνδέσμων στο
προς επεξεργασία μήκος, την τοποθέτηση ή μη της σιδηροτροχιάς επί κυλίνδρων αν το μήκος της
σιδηροτροχιάς είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αντίστοιχα, των 150 m, το χτύπημα με ξύλινες ή χάλκινες
βαριές των σιδηροτροχιών και εν συνεχεία τη σύσφιξη των συνδέσμων υπό σταθερή θερμοκρασία.
5.13.3 Απόδοση πλήρους ταχύτητας στη γραμμή
 Οι Σ.Σ.Σ. απελευθερώθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό και
 Συμπληρώθηκε ο χρόνος σταθεροποίησης, μετά τη δεύτερη ανύψωση και τη συμπληρωματική
υψομετρική τακτοποίηση, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Προδιαγραφή.
 Υπάρχει η προβλεπόμενη διατομή του έρματος (κανονική ή ενισχυμένη).
Εφ’ όσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η γραμμή θα κυκλοφορεί με ανώτατη ταχύτητα ως εξής:
 100 km/h σε γραμμές στρωμένες με στρωτήρες από σκυρόδεμα και σιδηροτροχιές UIC 50 ή 54
καθώς και σε γραμμές με μεταλλικούς στρωτήρες UIC 28 και σιδ/χιές UIC 50.
 80 km/h σε γραμμές στρωμένες με ξύλινους στρωτήρες με σύνδεση και σιδηροτροχιές UIC 50 ή
UIC 54.
 70 km/h σε σιδηροτροχιές S33 και Β.Ο. σε μεταλλικούς στρωτήρες.
5.13.4 Παραβάσεις που αφορούν την απελευθέρωση
Είτε πρόκειται για ανακαίνιση γραμμής, είτε μόνο σιδηροτροχιών, η απελευθέρωση επιβάλλεται αν οι Σ.Σ.Σ.
ή τα συγκολλημένα μήκη, που την απαρτίζουν, δεν έχουν όλα στερεωθεί (σύσφιξη συνδέσμων), συγκολληθεί
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και ερματωθεί, σε θερμοκρασία μεταξύ των 23° και 35°C. Η απελευθέρωση αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο για εκείνα τα τμήματα της Σ.Σ.Σ., στα οποία ενδεχομένως η σύσφιξη των συνδέσμων
να έγινε εκτός των προαναφερθέντων ορίων, ακόμη και αν δεν έγινε μηχανική συμπύκνωση, μετά την
συμπληρωματική υψομετρική τακτοποίηση, αφού παρήλθε όμως ο χρόνος σταθεροποίησης μετά τη 2η
ανύψωση.
Στην περίπτωση, στην οποία η ταχύτητα διέλευσης των αμαξοστοιχιών θα μπορούσε να αυξηθεί πέραν των
ορίων της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να απελευθερωθούν όλα τα συγκολλημένα μήκη, τα
οποία δεν απελευθερώθηκαν.
Δεν επιτρέπονται παραβάσεις σε όσα εκτίθενται παραπάνω, παρά μόνο στις παρακάτω καθοριζόμενες
περιπτώσεις.
5.13.4.1 Τμήματα γραμμής με προβλεπόμενες (λόγω χάραξης) ταχύτητες αμαξοστοιχιών ίσες ή
μεγαλύτερες των 80 km/h
Παραβάσεις που αφορούν την απελευθέρωση:
Δεν επιτρέπεται καμία παράβαση σ’ αυτές τις γραμμές.
Η απελευθέρωση πρέπει να συντελείται αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό, και υποχρεωτικά πριν τη
χειμερινή περίοδο, αν σε μερικές ράβδους η σύσφιξη έγινε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35°C.
Παραβάσεις που αφορούν την απόδοση της κανονικής ταχύτητας:
Η κανονική ταχύτητα μπορεί να επιτραπεί προ της απελευθέρωσης αν
 οι διατομές του έρματος είναι σύμφωνοι με τις Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10.
 έχουν συμπληρωθεί οι χρόνοι σταθεροποίησης μετά τη 2η ανύψωση και τη συμπληρωματική
υψομετρική τακτοποίηση.
 η διαφορά της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας ως προς τη χαμηλότερη θερμοκρασία, στην
οποία τα συνιστώντα την Σ.Σ.Σ. συγκολλημένα μήκη σιδηροτροχιών στερεώθηκαν (σύσφιξη
συνδέσμων), συγκολλήθηκαν και ερματώθηκαν, δεν υπερβαίνει τους 25° C.
Αν, πριν την απελευθέρωση, η μέγιστη θερμοκρασία υπερβεί την παραπάνω καθορισμένη, οριακή,
θερμοκρασιακή διαφορά των 25° C, πρέπει να τεθεί, τουλάχιστον κατά την περίοδο των υψηλών
θερμοκρασιών της ημέρας, βραδυπορία που αναφέρεται στην παράγραφο «Απόδοση πλήρους ταχύτητας
στη γραμμή» (εφ’ όσον η κανονική ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από αυτή την τιμή).
Σε περιπτώσεις ανακαίνισης μόνο των σιδηροτροχιών σε παλιά γραμμή, που είναι ήδη σταθεροποιημένη,
πρέπει να τηρούνται μόνο οι προϋποθέσεις της ύπαρξης κανονικής διατομής του έρματος και της μη
υπέρβασης της οριακής διαφοράς των θερμοκρασιών πέραν των 25°C.
Η παράβαση αυτή δεν έχει παρά μόνο προσωρινό χαρακτήρα και απαιτεί όσο το δυνατό ταχύτερη επέμβαση
για την απελευθέρωση των τάσεων των Σ.Σ.Σ.
Η κανονική ταχύτητα δύναται να αποδοθεί, πριν την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, μετά την 2η
ανύψωση και τη συμπληρωματική υψομετρική τακτοποίηση, αν:
 η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε μετά από μηχανική συμπύκνωση του έρματος
 οι διατομές του έρματος είναι σύμφωνες με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10
 η συμπληρωματική υψομετρική και οριζόντια τακτοποίηση πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον δύο
μέρες νωρίτερα
 η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας δεν υπερβαίνει τους 40°C.
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Αν η μέγιστη θερμοκρασία υπερέβη την παραπάνω αναφερόμενη, οριακή τιμή θερμοκρασίας των 40°C, πριν
την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης μετά τη δεύτερη ανύψωση και συμπληρωματική υψομετρική
τακτοποίηση, συνιστάται, τουλάχιστον κατά τις ώρες των υψηλών θερμοκρασιών της ημέρας, επιβολή
βραδυπορίας που αναφέρεται στην παράγραφο «Απόδοση πλήρους ταχύτητας στη γραμμή» (εφ’ όσον η
κανονική ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από αυτή την τιμή).
Η παράβαση αυτή αφορά κυρίως τις γραμμές με μικρή κυκλοφορία, στις περιπτώσεις στρώσης ή
ανακαίνισης της γραμμής με ξύλινους στρωτήρες.
5.13.4.2 Τμήματα γραμμής με προβλεπόμενες (λόγω χάραξης) ταχύτητες αμαξοστοιχιών μικρότερες
των 80 km/h
Παραβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση της κανονικής ταχύτητας:
Σ’ αυτές τις γραμμές είναι δυνατό να αποδοθεί η κανονική ταχύτητα, σε περιοχές όπου υφίστανται Σ.Σ.Σ. υπό
τις ίδιες προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν για γραμμές στρωμένες με κανονικές σιδηροτροχιές, μη
συγκολλημένες.
Εντούτοις συνίσταται, αν αυτό δεν προκαλεί υπερβολική ενόχληση στην κυκλοφορία, να αναμείνουμε την
παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, μετά τη 2η ανύψωση.

5.14 Στρώση - συγκόλληση - απελευθέρωση γραμμής με Σ.Σ.Σ. επί μεταλλικών στρωτήρων
5.14.1 Γενικά
Η τεχνική στρώσης - συγκόλλησης - απελευθέρωσης γραμμής με Σ.Σ.Σ. επί μεταλλικών στρωτήρων είναι
παρόμοια με την αντίστοιχη που εφαρμόζεται επί στρωτήρων από σκυρόδεμα ή ξύλινων και η οποία
περιγράφεται λεπτομερώς στα προηγούμενα κεφάλαια.
Στη στρώση επί μεταλλικών στρωτήρων με τα χρησιμοποιούμενα άκαμπτα αγκύρια η ελαστικότητα της
συνδέσεως σιδηροτροχιάς -στρωτήρα είναι πάρα πολύ μικρή και επιτυγχάνεται μόνον από το ελαστικό
υπόθεμα και τη διπλή ελατηριωτή ροδέλα.
Η επίτευξη της παραπάνω αναφερόμενης ελαστικής σύνδεσης που είναι και πρωταρχικής σημασίας για την
ασφάλεια έναντι παραμορφώσεων της γραμμής, επιτυγχάνεται με κατάλληλη σύσφιγξη του βλήτρου
αγκυρίου η οποία ελέγχεται από το διάκενο που θα παραμένει στη διπλή ελατηριωτή ροδέλα μετά την
σύσφιγξη9.
Η σύσφιγξη πρέπει να γίνεται με μηχανήματα κοχλιώσεως εφοδιασμένα με διάταξη ρύθμισης της ροπής
σύσφιγξης η οποία θα προσδιορίζεται μετά από δοκιμή σύσφιγξης.
5.14.2 Μετατροπή αμφιδετούμενης γραμμής σε γραμμή με Σ.Σ.Σ. ή χρησιμοποίηση παλαιών
σιδηροτροχιών και στρωτήρων για στρώση γραμμής Σ.Σ.Σ.
Για μετατροπή αμφιδετούμενης γραμμής σε γραμμή με Σ.Σ.Σ. ή χρησιμοποιήσεως παλαιών σιδ/χιών και
στρωτήρων για στρώση γραμμής Σ.Σ.Σ. θα πρέπει:
α. Να γίνεται επιλογή των σιδ/χιών ώστε να μη παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα (πλευρικές φθορές,
πατιναρίσματα, ρωγμές κλπ).
β. Να αποκόπτονται τα άκρα των σιδ/χιών 30 έως 50 cm περίπου ανάλογα από τον τύπο της σιδ/χιάς
ώστε να αφαιρούνται οι οπές και οι φθορές που παρουσιάζονται στην περιοχή των αρμών.

9
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Στο θέμα αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου ότι παρά τις οδηγίες και συστάσεις το προσωπικό
γραμμής που εκτελεί τις εργασίες αυτές έχει την τάση να συσφίγγει μέχρι αρνήσεως την διπλή ελατηριωτή ροδέλα
νομίζοντας ότι έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη σύνδεση ενώ το κανονικό διάκενο, που πρέπει να παραμένει, στο μέσον
της διπλής ελατηριωτής ροδέλας (όχι στα άκρα) για να θεωρηθεί η σύσφιγξη ικανοποιητική, πρέπει να κυμαίνεται
από 1 έως 2 mm.
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γ. Να γίνεται επιλογή των μεταλλικών στρωτήρων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μην εμφανίζουν
παραμορφώσεις, φθορές και ρηγματώσεις στις οπές και στις θέσεις έδρασης των σιδ/χιών.
δ. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται καινούργιο υλικό για το μικρό υλικό σύνδεσης σιδ/χιάς-στρωτήρα. Σε
περίπτωση χρησιμοποίησης παλαιού υλικού θα πρέπει να γίνεται σχολαστική επιλογή αυτού.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση παλαιών διπλών ελατηριωτών ροδελών και παλαιών
ελαστικών υποθεμάτων.
5.14.3 Στρώση γραμμής
Συνιστάται η στρώση (σύσφιγξη συνδέσμων) να γίνεται πάντοτε σε θερμοκρασία σιδ/χιάς εντός των ορίων
της θερμοκρασίας απελευθέρωσης των τάσεων (23o έως 35o C) και να τηρούνται με αυστηρότητα οι διατάξεις
της παρούσας Προδιαγραφής.
Η στρώση θα γίνεται με χρήση Σ.Δ. (Συσκευή διαστολής) και απόσταση στρωτήρων 60 cm και δεν θα πρέπει
μεταξύ αλλαγών επί μεταλλικών στρωτήρων και Σ.Δ. (οι οποίες στρώνονται πάντοτε σε ξύλινους στρωτήρες)
να παρεμβάλλεται μια σιδηροτροχιά η οποία θα είναι στρωμένη κατά το μισό της μήκος (προς τις Σ.Δ.) σε
ξύλινους στρωτήρες και κατά το άλλο μισό (προς την αλλαγή) σε μεταλλικούς στρωτήρες.
Η θερμοκρασία της σιδ/χιάς θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς με θερμόμετρα ακριβείας τοποθετημένα στη
ψυχή της σιδ/χιάς και προς την σκιερή πλευρά αυτής.
Απαγορεύεται κάθε εργασία επί των Σ.Σ.Σ. στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου λόγω
των αναπτυσσομένων κατά την περίοδο αυτή θερμοκρασιών.
Να εφαρμόζεται και να ελέγχεται πάντοτε με αυστηρότητα η διατομή του έρματος που εμφανίζεται στο σχήμα
5, για την ασφάλεια έναντι παραμορφώσεως της γραμμής.

Σχήμα 4 – Ενισχυμένη διατομή έρματος σε γραμμές με Σ.Σ.Σ. σε μεταλλικούς στρωτήρες
Για τον καλύτερο έλεγχο της διατομής έρματος κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνονται ανά 500 m διατομές με
χωροβάτη.
Να γίνεται χρήση καινούργιων ελαστικών υποθεμάτων πάχους > 7 mm και όσο το δυνατόν μαλακότερα
(ελαστικότερα). Η ελαστικότητα του υποθέματος προσδιορίζεται από τον δείκτη ακαμψίας του C. Θα πρέπει
λοιπόν ένα μαλακό υπόθεμα να έχει δείκτη ακαμψίας Cstat = 100 KN/mm και Cdyn = 150 KN/mm περίπου.
Το ελάχιστο πάχος έρματος, κάτω από τον στρωτήρα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 4, θα πρέπει να είναι
35 cm.
Σε όλη την διάρκεια των εργασιών και μέχρι σταθεροποιήσεως της γραμμής θα επιβάλλεται βραδυπορία 20
km/h.
Να γίνεται επιθεώρηση της γραμμής από ώρας 09.00 έως 18.00, εφ’ όσον προβλέπεται αύξηση της
θερμοκρασίας μεγαλύτερη των 37οC, για μη απελευθερωμένες Σ.Σ.Σ. και μεγαλύτερη των 40οC για τις
υπόλοιπες.
H συγκόλληση των σιδηροτροχιών θα γίνεται με αλουμινοθερμική συγκόλληση ή συγκόλληση με το
μηχάνημα ηλεκτροσυγκολλήσεως σιδηροτροχιών. Προς αποφυγή ρηγματώσεων στις συγκολλήσεις, λόγω
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συστολής, θα πρέπει αμέσως μετά τη συγκόλληση να γίνεται σύσφιγξη των συνδέσμων και μάλιστα σε
ανοδική πορεία θερμοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση (καθοδική πορεία θερμοκρασίας), θερμαίνεται η
σιδηροτροχιά εκατέρωθεν της συγκόλλησης στους 100οC περίπου, ή διατηρείται σε εφελκυσμό με την
συσκευή εφελκυσμού σιδ/χιών για 15 λεπτά περίπου μετά τη συγκόλληση.
Κατά τη στρώση της γραμμής τόσο με όμοιο υλικό π.χ. σιδηροτροχιές UIC 50 επί μεταλλικών στρωτήρων
UIC 50 (U 28) όσο και ανόμοιο υλικό π.χ. σιδηροτροχιές UIC 54 επί μεταλλικών στρωτήρων και αγκύρια S
33, θα δίδεται μεγάλη προσοχή στο εύρος της γραμμής το οποίο θα πρέπει να συμφωνεί με τον Ν.Κ.Ε.Γ. Το
κανονικό εύρος για κάθε περίπτωση (ευθυγραμμία, καμπύλη κτλ) και για όμοιο υλικό επιτυγχάνεται με τους
κατάλληλους συνδυασμούς των αγκυρίων. Για ανόμοιο υλικό και ιδιαίτερα για στρώση σιδ/χιών UIC 54 επί
μεταλλικών στρωτήρων και αγκύρια S 33 λόγω της παλαιότητας του υλικού (στρωτήρες και αγκύρια) και
ανάλογα με την φθορά που παρουσιάζει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγείται δοκιμαστική στρώση
ώστε να καθορίζεται ο κατάλληλος για την επιτυχία του κανονικού εύρους συνδυασμός των αγκυρίων.

5.15 Στρώση και ρύθμιση συσκευών διαστολής (Σ.Δ.)
Σχετική η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30.

5.16 Φάκελος στρώσεως
5.16.1 Σύνταξη διαγραμμάτων στρώσης των Σ.Σ.Σ.
α. κάθε ανακαίνιση που περιλαμβάνει Σ.Σ.Σ. πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, που
υποβάλλεται στη Δ.Γ. προς έγκριση.
β. Η μελέτη αυτή έχει τη μορφή διαγράμματος, στο οποίο υποδεικνύονται:
 η φορά κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών, έρματος
 τα ακόλουθα στοιχεία της γραμμής με την ακριβή χιλιομετρική θέση τους
- σταθμοί,
- συσκευές γραμμής, περιλαμβανόμενης επίσης και της προβλεπόμενης στρώσης νέων
συσκευών
γραμμής προς επίτευξη κυκλοφορίας σε μία μόνο γραμμή (κατάργηση της
μίας γραμμής στις διπλές γραμμές),
- μονωτικοί αρμοί,
- ισόπεδες διαβάσεις και
- τεχνικά έργα, προσδιορισμένα επακριβώς (είδος έργων, άνοιγμα αυτών, θέση σταθερών
και κινητών εφεδράνων και τρόπος στρώσης της γραμμής έπ’ αυτών).
Η χάραξη της γραμμής, δηλαδή ευθυγραμμίες και καμπύλες με τις πραγματικές τους ακτίνες, R, εφόσον
αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ των τιμών του πίνακα 1 του κεφαλαίου 5.3 ή είναι κατά τι μικρότερες των
προηγούμενων οριακών τιμών.
Η θέση των Σ.Σ.Σ., αριθμημένων, με τα μήκη αυτών μετρούμενα από άξονα σε άξονα των Σ.Δ., με ενδείξεις
της χιλιομετρικής θέσης των Σ.Δ. και της αποστάσεώς των από παραβολικές συναρμογές, καθώς επίσης και
με ενδείξεις των στοιχείων τα οποία συνθέτουν την Σ.Σ.Σ. και του είδους των στρωτήρων (ξύλινοι, από
σκυρόδεμα ή μεταλλικοί).
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5.16.2 Σημειωματάριο στοιχείων της Σ.Σ.Σ.
5.16.2.1 Γενικά
Για την παρακολούθηση της εξέλιξης και της συμπεριφοράς των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών
(Σ.Σ.Σ.) απαιτείται η τήρηση, στο αρχείο των Τμημάτων Γραμμής, των απαραίτητων στοιχείων (ιστορικό) για
τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από τότε που αυτές στρώθηκαν.
 Τα εν λόγω στοιχεία αναγράφονται στο “Σημειωματάριο στοιχείων των Σ.Σ.Σ.”.
 Οι οδηγίες που αφορούν στην συντήρηση των Σ.Σ.Σ., δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης, εάν η θερμοκρασία (της σιδηροτροχιάς) δεν περιλαμβάνεται εντός
σαφώς καθορισμένων ορίων, για κάθε μια από τις Σ.Σ.Σ.
 Τυχαίνει συνεπώς να είναι προφανής η ανάγκη εφοδιασμού, των εργοδηγών και αρχιτεχνίτων
γραμμής, με τους απαραίτητους πίνακες, στους οποίους θα αναγράφονται, τα εν λόγω ακραία
όρια θερμοκρασιών (ανώτατη και κατώτατη θερμοκρασία), ώστε αυτοί να εκτελούν τις διάφορες
εργασίες συντήρησης, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ των παραπάνω ορίων
Οι εν λόγω πίνακες αποτελούν το “Σημειωματάριο ομάδας των Σ.Σ.Σ.”.
5.16.2.2 Τρόπος σύνταξης του “Σημειωματάριου στοιχείων της Σ.Σ.Σ.”
1. Συντάσσεται ένα εποπτικό διάγραμμα προσδιορισμού των Σ.Σ.Σ. στο οποίο περιλαμβάνονται:
 Ο αύξων αριθμός της συσκευής διαστολής (Σ.Δ.)
 Η χιλιομετρική θέση του άξονα της συσκευής διαστολής (Σ.Δ.)
 Οι ακραίες χιλιομετρικές θέσεις από την αρχή παραβολής (Α.Π.) εισόδου μέχρι την Α.Π. εξόδου,
των καμπυλών, μαζί με τις ακτίνες τους
 Ο αύξων αριθμός της συνεχώς συγκολλημένης σιδηροτροχιάς
2. Το κυρίως “Σημειωματάριο στοιχείων της Σ.Σ.Σ.” περιλαμβάνει:
α.

Στην πρώτη σελίδα, προσδιοριστικά στοιχεία της Σ.Σ.Σ. (αύξοντα αριθμό, ακραίες χιλιομετρικές
θέσεις), στοιχεία του υλικού επιδομής μέγιστη ταχύτητα της γραμμής κτλ.

β.

Στην δεύτερη σελίδα το διάγραμμα της Σ.Σ.Σ., με τις χιλιομετρικές θέσεις των τμημάτων της, τα
οποία απελευθερώθηκαν κάτω από διαφορετική θερμοκρασία.

γ.

Στην τρίτη σελίδα, πίνακα των ρυθμίσεων που έχουν γίνει στις συσκευές διαστολής (Σ.Δ.) από τότε
που αυτές στρώθηκαν.
Επίσης, στην ίδια σελίδα, πίνακα των υφιστάμενων θερμοκρασιών κατά την στρώση (σύσφιξη,
ερμάτωση και συμπίεση του έρματος) της Σ.Σ.Σ., εφ’ όσον αυτές κυμαίνονται μεταξύ 23° έως 35°C,
οπότε και δεν τυγχάνει, κατ΄ αρχήν, αναγκαία η απελευθέρωση.
Σημειώνονται οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις των μηκών γραμμής που στρώνονται κάθε μέρα και
με συνεχή εργασία, με την θερμοκρασία που ισχύει αντίστοιχα.

δ.

Στην τέταρτη σελίδα (συντάσσεται ιδιαίτερη σελίδα για κάθε τμήμα της Σ.Σ.Σ., που έχει
απελευθερωθεί ξεχωριστά), πίνακα των απελευθερώσεων που έχουν γίνει, στον οποίο αναγράφεται
ο τρόπος εκτέλεσης της απελευθέρωσης (με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή με θέρμανση)
και η θερμοκρασία αναφοράς που έχει επιτευχθεί. Επίσης πίνακα με τις απελευθερώσεις που τυχόν
έχουν γίνει μεταγενέστερα, με πλήρη αιτιολόγηση.

ε.

Στην πέμπτη σελίδα (συντάσσεται ιδιαίτερη σελίδα για κάθε τμήμα της Σ.Σ.Σ., που έχει
απελευθερωθεί ξεχωριστά), πίνακα με τις διάφορες ειδικές εργασίες συντήρησης που έχουν
εκτελεσθεί (αντικατάσταση σιδηροτροχιών που έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν σπάσει, καθαρισμός
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του έρματος, συστηματική αντικατάσταση του υλικού επιδομής, τροποποιήσεις χάραξης ή
υπερύψωσης κλπ) μαζί με την ημερομηνία εκτέλεσης.
5.16.2.3 Τρόπος σύνταξης του “Σημειωματάριου ομάδας των Σ.Σ.Σ.”
Συντάσσεται ένα έντυπο για κάθε μια συνεχώς συγκολλημένη σιδηροτροχιά. Αυτό περιλαμβάνει:
 στοιχεία προσδιορισμού της Σ.Σ.Σ., δηλαδή γραμμή, στην οποία βρίσκεται, με τις ακραίες
χιλιομετρικές θέσεις (από τον άξονα της μιας συσκευής διαστολής μέχρι τον άξονα της άλλης).
 τις υφιστάμενες θερμοκρασίες αναφοράς (θ. αν) σε ολόκληρο το μήκος αυτής.
 τα όρια των θερμοκρασιών, μεταξύ των οποίων επιτρέπεται η εκτέλεση των διαφόρων εργασιών
συντήρησης, οι οποίες επηρεάζουν την σταθερότητα της γραμμής, τα οποία εξαρτώνται από τη
θερμοκρασία αναφοράς.

5.17 Υπόγειες κατασκευές
Οι γραμμές με Σ.Σ.Σ. σε υπόγειες κατασκευές (σήραγγες, υπόγειες γέφυρες, κλπ.) είναι δυνατό να
παγιωθούν (σύσφιξη συνδέσμων) και να συγκολληθούν σε οποιαδήποτε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους
0°C.
Αν η γραμμή, εκτός της υπόγειας κατασκευής, είναι στρωμένη με κανονικού μήκους σιδηροτροχιές,
επιβάλλεται η τήρηση, εντός της υπόγειας κατασκευής και στα άκρα αυτής, μεταβατικών τμημάτων, με
στρώση σιδηροτροχιών μεταβλητού μήκους.
Αν η γραμμή, εκτός της υπόγειας κατασκευής, είναι στρωμένη με Σ.Σ.Σ. σε ξύλινους ή από σκυρόδεμα
στρωτήρες, επιτρέπεται:
 είτε η στρώση Σ.Δ. στην είσοδο και την έξοδο της υπόγειας κατασκευής και εκτός αυτής,
 είτε η απευθείας συγκόλληση των εξωτερικών Σ.Σ.Σ. με τις Σ.Σ.Σ. της υπόγειας κατασκευής,
υπό την προϋπόθεση της πρότερης απελευθέρωσης των πρώτων, σε θερμοκρασία μεταξύ των
23° και 35°C, ξεκινώντας από σημείο που βρίσκεται εντός της υπόγειας κατασκευής και σε
απόσταση περίπου 30 m και από τα δύο στόμια (εισόδου και εξόδου) αυτής.
Αν το μήκος της υπόγειας κατασκευής είναι μικρότερο των 60m, η Σ.Σ.Σ. απελευθερώνεται πλήρως,
περιλαμβανομένου και του, εντός της υπόγειας κατασκευής, στρωμένου τμήματος10.
Η διατομή του έρματος των εξωτερικών Σ.Σ.Σ. θα ενισχυθεί καθ’ ύψος, σε μήκος 50 m, και στα δύο στόμια
(άκρα) της υπόγειας κατασκευής. Εντός των υπόγειων κατασκευών δεν γίνεται χρήση ελαστικών
συνδέσμων.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας αναφέρονται στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ που αφορούν
την κατασκευή γραμμής με Σ.Σ.Σ. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20).
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

10

24

Σε περιπτώσεις γραμμών διατρεχόμενων με ταχύτητες μικρότερες των 80 χ.α.ω., για τις οποίες δεν απαιτείται
απελευθέρωση, οι εξωτερικές Σ.Σ.Σ. πρέπει να στερεώνονται (σύσφιξη συνδέσμων), μετά τη συγκόλληση με τις
Σ.Σ.Σ. της υπόγειας κατασκευής, υπό θερμοκρασία κυμαινόμενη μεταξύ των 23° και των 35°C.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20.
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Βιβλιογραφία

Η παρούσα Προδιαγραφή βασίστηκε στις εξής οδηγίες του Ο.Σ.Ε.:


Στρώση, επίβλεψη και συντήρηση των σιδηροτροχιών των συγκολλημένων εις μεγάλα μήκη (συνεχώς
συγκολλημεναι σιδ/χιαι ΣΣΣ)



Προσωρινή τεχνική οδηγία "κατασκευής γραμμής ΣΣΣ σε με σιδ/χιες UIC 54 και στρωτήρες ολόσωμους
από σκυρόδεμα με συνδέσμους SKL 14 για περίπτωση καμπυλών 250 * <r < 300"



Οδηγία για στρώση γραμμής με σσς επί μεταλλικών στρωτήρων



Τεχνική οδηγία δια την τηρησιν "σημειωματάριο στοιχείων των Σ.Σ.Σ." και σημειωματάριο ομάδος των
Σ.Σ.Σ.".



Τεχνική οδηγία για στρώση αλλαγών σε ΣΣΣ (χωρίς τη χρήση Σ.Δ.)



Προσωρινή τεχνική οδηγία για την σύνδεση μιας ΣΣΣ χωρίς Σ.Δ με μια κανονική γραμμή η με μια αλλαγή
τροχιάς



Βραδυπορίες λόγω μη απελευθέρωσης τάσεων στις Σ.Σ.Σ. (ΔΓ/ΥΓ/432278/511-151/1/28-2-1986)



ΝΚΕΓ (2000) Νέος Κανονισμός Επιδομής Γραμμής (2000).



Προσωρινή Οδηγία που συντάχθηκε τον Οκτώβριο 2001 από την ΔΓ με ισχύ μόνον για τμήμα της γρ. ΘΕ και συγκεκριμένα για τις καμπύλες Χ.Θ. 65+763---66+033 R=290, Χ.Θ. 68+180---68+630 R=270 και
Χ.Θ. 69+475---69+805 R=275.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Απελευθέρωση
τάσεων
συνεχώς
συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην απελευθέρωση των τάσεων
των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε φυσική θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Η εργασίες είναι δυνατόν να γίνουν όταν εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερμοκρασίας που καθορίζονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-101 .

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing -Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και
απελευθέρωση των τάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54

Adjustment and distressing of continuous welded rail tracks (CWR) with
hydraulic jacks -- Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με την χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30

Adjustment of expansion joints (breather switches) of continuous welded
rail tracks -- Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52

Adjustment and distressing of continuous welded rail tracks (CWR) with
heating devices -- Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με την χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-10

Terms and requirements for health, safety and protection of the
environment during the execution of railroad works -- Όροι και

1 Συνιστάται επίσης η εκτέλεση της απελευθέρωσης με τη χρησιμοποίηση συσκευών θέρμανσης ή υδραυλικών
εντατήρων (βλέπε Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 και ΕΛΟΤ ΤΟ-1501 07-03-03-54) και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορούσε η εργασία να εκτελεστεί σε φυσική θερμοκρασία περιβάλλοντος για
τους παρακάτω λόγους:
x
x

Με τη χρησιμοποίηση των συσκευών θέρμανσης ή των υδραυλικών εντατήρων μπορούμε να επιτύχουμε την
ιδανική θερμοκρασία 280 - 300, επιθυμητή για την μικρότερη καταπόνηση της Σ.Σ.Σ. κατά τις ακραίες
θερμοκρασίες.
Επιτυγχάνεται θερμοκρασία απελευθέρωσης ενιαία σε όλο το μήκος της Σ.Σ.Σ., όποιο και αν είναι αυτό. Ο
σκοπός της ενιαίας θερμοκρασίας έχει σημασία διότι διευκολύνει μελλοντικά τις εργασίες συντήρησης,
δεδομένου ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται ενός των ορίων θερμοκρασιών που επηρεάζονται από τη
θερμοκρασία απελευθέρωσης της Σ.Σ.Σ.

3
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απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά
την εκτέλεση εργασιών επιδομής

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους – ορισμούς:

3.1 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής
3.2 Σ.Σ.Σ. : Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.3 Σ.Δ. : Συσκευές Διαστολής

4

Ενσωματούμενα υλικά

Για την εργασία της παρούσας Προδιαγραφής δεν υπάρχουν ενσωματούμενα υλικά.

5

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

5.1

Γενικά

Η απελευθέρωση μιας συνεχούς συγκολλημένης σιδηροτροχιάς έχει ως σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή
των εσωτερικών τάσεων για δημιουργία συνθηκών ελεύθερης διαστολής (ή συστολής) σε όλο το μήκος της.
Η απελευθέρωση τάσεων συνίσταται στην χαλάρωση της σύσφιξης των συνδέσμων, την τοποθέτηση της
σιδηροτροχιάς επί κυλίστρων (τεμάχια στρογγυλού οπλισμού Φ20) τα οποία τοποθετούνται ανά 8 έως 10
στρωτήρες, την κρούση εγκάρσια της σιδηροτροχιάς με κατάλληλες βαριές (ξύλινες ή πλαστικές) για την
εξουδετέρωση των τριβών και στη συνέχεια την σύσφιξη σε μέση θερμοκρασία (230 έως 350 C).
Η απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. είναι μία εργασία, η οποία αποσκοπεί, μέσω της δημιουργίας συνθηκών
ελεύθερης διαστολής, στο μηδενισμό όλων των τάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί.
Πραγματοποιείται είτε στο σύνολο του μήκους της Σ.Σ.Σ., που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο συσκευών
διαστολής (Σ.Δ.), είτε τμηματικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα.
Η εργασία εκτελείται σε περιθώρια κυκλοφορίας.
Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης ταυτόχρονα και στις δύο σιδηροτροχιές. Το προς απελευθέρωση
μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει σε κάθε φάση εργασίας τα 1.200 m διότι οι υφιστάμενες τριβές
παρεμποδίζουν την ελεύθερη διαστολή ή συστολή της σιδηροτροχιάς.
Το ελάχιστο μήκος του προς απελευθέρωση τμήματος είναι 300 m.
Οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ., αναγράφονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-03-03-10.
Η σύσφιξη των συνδέσμων πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία σιδηροτροχιάς που να κυμαίνεται από 230 έως
350C.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την προβλεπόμενη για την σιδηροτροχιά θερμοκρασία,
καταφεύγουμε στη χρησιμοποίηση συσκευών θέρμανσης των σιδηροτροχιών (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-03-03-52) ή την χρήση υδραυλικών εντατήρων (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-0354).
Εάν η Σ.Σ.Σ. έχει μήκος μεγαλύτερο από 1.200 m τότε η απελευθέρωση γίνεται κατά τμήματα του μήκους
της. Αυτό καθορίζεται ανάλογα με το χρονικό περιθώριο της διακοπής της κυκλοφορίας (έτσι ώστε να
4
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υπάρχει άνεση χρόνου για την εκτέλεση της εργασίας σε όλο το μήκος στον διατιθέμενο χρόνο διακοπής της
κυκλοφορίας).
Για να είναι δυνατή η ελεύθερη διαστολή της σιδηροτροχιάς σε περίπτωση απελευθέρωσης κατά τμήματα,
κόβεται αυτή στο ένα άκρο του απελευθερωμένου τμήματος όπως αναφέρεται παρακάτω και εκτρέπεται από
τη θέση του ώστε να μπορεί η σιδηροτροχιά να μετακινείται ελεύθερα.
Εάν το απελευθερωμένο τμήμα αρχίζει από Συσκευή Διαστολής (Σ.Δ.) ή καταλήγει σε αυτήν, αυτή λιπαίνεται
επαρκώς για να μειωθούν οι τριβές, εάν δε υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής των επεξεργασμένων άκρων
(βελονών) τότε αποσυνδέεται και εκτρέπεται η αντίστοιχη βελόνη. Το ίδιο ισχύει εάν η Σ.Σ.Σ.
απελευθερώνεται σε ολόκληρο το μήκος της (μικρότερο των 1200 m). Κατά την περίπτωση αυτή οι Σ.Δ.
λιπαίνονται κανονικά και εκτρέπονται οι αντίστοιχες βελόνες (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-0603-10).

5.2 Απαιτούμενο προσωπικό
Το απαιτούμενο για τις περιλαμβανόμενες στην παρούσα προδιαγραφή εργασίες προσωπικό φαίνεται στον
παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Απαιτούμενο προσωπικό
Είδος

Πλήθος

1. Μηχανικός, επικεφαλής συνεργείου

1

2. Αρχιτεχνίτης

2

3. Εργάτες

20-25

4. Συνεργείο για αλουμινοθερμικές κολλήσεις

1

5.3 Απαιτούμενα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπά υλικά
Τα απαιτούμενα για τις περιλαμβανόμενες στην παρούσα προδιαγραφή εργασίες μηχανήματα, εργαλεία και
λοιπά υλικά φαίνονται στους παρακάτω Πίνακες 2,3 και 4.
5.3.1 Μηχανήματα
Πίνακας 2 - Απαιτούμενα μηχανήματα
Είδος

5.3.2

Πλήθος

1. Εξοπλισμός συνεργείου συγκολλητών

1

2. Μηχανήματα κοχλίωσης /αποκοχλίωσης συνδέσμων
(κραπονιέρες)

5

3. βαγονέτο μικρό, χειροκίνητο (τροκ)

1

Εργαλεία
Πίνακας 3 - Απαιτούμενα εργαλεία
Είδος

Πλήθος

1. Θερμόμετρο σιδηροτροχιάς

1

2. Παραμίνες

8

3. σκαπάνες υπογομώσεως (πικούνια)

10

4. κλειδιά κραπώ

6

5. κλειδιά τυρφωνιών

5
5
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6. ξύστρες

15

7. κύλιστρα

300

8. φτυάρια

15

9. εννεάκρανα (πιρούνες)

8

10. κασμάδες

6

11. βαριές (ξύλινες ή πλαστικές)

4

12. γρύλοι μηχανικοί

2

13. βούρτσα μεταλλική

3

14. γωνιές

2

15. κιθάρες

4

16. κλειδιά διπλής ενέργειας

2

17. πλήρης συσκευή κοπής οξυγόνου

1

ΕΛΟΤ

5.3.3 Λοιπά υλικά
Πίνακας 4 - Απαιτούμενα λοιπά υλικά
Είδος
1. αποτμήματα σιδηροτροχιών (κουπόνια) μήκους 6 m
2. γράσο

Πλήθος
4
1 δοχείο μικρό

3. ξύλινοι πάσσαλοι

5.4 Περιγραφή εργασίας
5.4.1 Γενικά
Όπως αναφέρθηκε, το μήκος του τμήματος εργασίας ανέρχεται από 300 έως 1.200 m. Το μήκος εργασίας
εξαρτάται από την απόδοση του συνεργείου, αλλά κυρίως από την ταχύτητα της ανόδου της θερμοκρασίας.
Επισημαίνεται, ότι το καλοκαίρι η άνοδος της θερμοκρασίας είναι ταχύτατη, ενώ την άνοιξη και το φθινόπωρο
είναι βραδεία. Ως εκ τούτου, το μήκος εργασίας το καλοκαίρι επιλέγεται μεταξύ 300 και 600 m, ενώ την
άνοιξη και το φθινόπωρο από 500 έως 1200 m αντίστοιχα.
Ο χρόνος έναρξης της εργασίας καθορίζεται από την εποχή του χρόνου, λόγω ακριβώς της ταχύτητας
ανόδου της θερμοκρασίας.
Η εργασία οργανώνεται κατά τρόπον, ώστε η μέση θερμοκρασία σύσφιξης να είναι κατά το δυνατόν 29OC2.
5.4.2 Λύσιμο των συνδέσμων της γραμμής
α) Περίπτωση χωρίς Σ.Δ.
Καθορίζεται το μήκος του τμήματος εργασίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας
Προδιαγραφής. Το τέλος του τμήματος αυτού πρέπει να απέχει 6 m τουλάχιστον από υπάρχουσα

2

6

Δηλαδή η μέση θερμοκρασία στο επιτρεπόμενο εύρος 23oC και 35oC
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συγκόλληση3. Το τέλος του τμήματος εργασίας σημειώνεται με την γωνία και στις δύο σιδηροτροχιές
και εξασφαλίζεται με ξύλινο πάσσαλο μεταξύ ή εκτός των σιδηροτροχιών4.
Τοποθετείται το θερμόμετρο στο έρμα μεταξύ των σιδηροτροχιών και παράλληλα προς αυτές.
Οι σύνδεσμοι της γραμμής καθαρίζονται5 από τυχόν σκύρα, ώστε να διευκολυνθεί η εργασία των
μηχανημάτων κοχλίωσης/αποκοχλίωσης.
Οι θέσεις τοποθέτησης των κυλίστρων σημειώνεται στην σιδηροτροχιά με κιμωλία (ανά 8-10
στρωτήρες).
Διασπείρονται τα κύλιστρα με την βοήθεια βαγονέτου στις σημειωθείσες θέσεις.
Δημιουργούνται οι θέσεις για την τοποθέτηση των κιθαρών (όπου απαιτείται απομακρύνεται το σκύρο
με τις σκαπάνες υπογομώσεως6.
Κόβονται οι σιδηροτροχιές στο σημείο της αφετηρίας, και εκτρέπονται στο πλάι (ώστε να μπορέσουν
να επιμηκυνθούν / βραχυνθούν λόγω των σωρευμένων θερμοκρασιακών τάσεων).
Λύνονται οι σύνδεσμοι της γραμμής σε όλο το μήκος:
x Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι με τα μηχανήματα κοχλίωσης/αποκοχλίωσης (κραπονιέρες).
x Απομακρύνονται οι σύνδεσμοι και αποτίθενται στο πλάι, ή κατά τρόπον που να είναι δυνατή η
ανύψωση των σιδηροτροχιών.
x Ανυψώνονται οι σιδηροτροχιές με τις κιθάρες και
x Απομακρύνονται τα ελαστικά υποθέματα (με την βοήθεια των ξυστρών).
x Τοποθετούνται τα κύλιστρα κάτω από το πέλμα των σιδηροτροχιών
x Κρούονται οι σιδηροτροχιές με τις βαριές.
β) Περίπτωση με Σ.Δ.
Εργασίες εκτελούνται όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα
Λύνεται η γραμμή 6 μέτρα πριν την Σ.Δ.
Λύνεται η Σ.Δ., καθαρίζεται με την μεταλλική βούρτσα και γρασάρεται.
5.4.3 Σύσφιξη των συνδέσμων της γραμμής
Η σύσφιξη των συνδέσμων αρχίζει όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει το κάτω επιτρεπόμενο όριο της
απελευθέρωση των τάσεων (23οC, Κεφάλαιο 5) και θα πρέπει να έχει περατωθεί πριν ξεπερασθεί το
αντίστοιχο άνω όριο (35οC). Η επιλογή της θερμοκρασίας έναρξης της εργασίας σύσφιξης πρέπει να επιλεγεί
κατά τρόπον, ώστε κατά το δυνατόν η μέση θερμοκρασία απελευθέρωσης τάσεων να είναι 29οC.
Η εργασία της σύσφιξης αρχίζει από το τέλος του τμήματος εργασίας προς την αρχή (αφετηρία)7.

3
4

5
6

Διότι στο σημείο αυτό θα κοπούν οι σιδηροτροχιές και θα συγκολληθούν μετά το πέρας της εργασίας και δεν
επιτρέπεται δύο συγκολλήσεις ν’ απέχουν λιγότερο από 6m μεταξύ τους.
Μέσω του πάσσαλου αυτού, ο οποίος σημαίνει το πέρας τμήματος εργασίας, είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το
ακριβές σημείο έναρξης του επόμενου τμήματος εργασίας. Ο πάσσαλος δηλαδή σημαίνει και την αφετηρία του
επόμενου αυτού τμήματος.
Με φτυάρια και εννεάκρανα (πιρούνες)
Πικούνια

7
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x Κρούονται οι σιδηροτροχιές με τις βαριές.
x Οι σιδηροτροχιές ανυψώνονται με τις κιθάρες (ή τις παραμίνες), αφαιρούνται τα κύλιστρα και
τοποθετούνται τα ελαστικά υποθέματα.
x Τοποθετούνται οι σύνδεσμοι στις θέσεις τους.
x Συσφίγγονται οι σύνδεσμοι με τα μηχανήματα κοχλίωσης/αποκοχλίωσης (κραπονιέρες). Η
ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας καθορίζει το πλήθος των συνδέσμων που συσφίγγονται
στην φάση αυτή της εργασίας (είναι δυνατή η σύσφιξη κατ’ αρχήν κάθε δεύτερου ή τρίτου
στρωτήρα. Το πλήθος των συνδέσμων που συσφίγγονται μπορεί να τροποποιείται κατά την
πορεία της εργασίας).
x Συσφίγγονται οι υπόλοιποι σύνδεσμοι (εφόσον κατά την προηγούμενη εργασία δεν έχουν
συσφιγχθεί όλοι οι σύνδεσμοι) με κατεύθυνση από την αφετηρία προς το τέλος του τμήματος
εργασίας.
x Συλλέγονται τα κύλιστρα σε σάκους.
x Εφ’ όσον υπάρχει στο τμήμα εργασίας Σ.Δ., αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30. Η εργασία αυτή εκτελείται μετά την εργασία 4 και παράλληλα με
τις εργασίες 5 και 6.
x Εκτελούνται οι απαραίτητες συγκολλήσεις.

6 Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Για να υπάρχουν όσο το δυνατό πιο ακριβέστερα στοιχεία, για κάθε Σ.Σ.Σ., τηρείται το «Σημειωματάριο
στοιχείων των Σ.Σ.Σ.» (βλέπε Παράρτημα Α της παρούσας), στο οποίο πρέπει να συντάσσεται ιδιαίτερη
σελίδα για κάθε απελευθερωμένο τμήμα της Σ.Σ.Σ χωριστά.
Στην τέταρτη σελίδα του σημειωματαρίου στοιχείων Σ.Σ.Σ. συμπληρώνεται πίνακας τμημάτων στα οποία έχει
γίνει απελευθέρωση τάσεων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αναγράφονται ο τρόπος εκτέλεσης της
απελευθέρωσης των τάσεων και η επιτευχθείσα θερμοκρασία αναφοράς.
Επίσης συμπληρώνεται ο πίνακας με τυχόν μεταγενέστερες απελευθερώσεις στο ίδιο τμήμα με την
αιτιολογία εκτέλεσης τους.

7 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-10.

8 Τρόπος επιμέτρησης
Οι εργασίες απελευθέρωσης τάσεων Σ.Σ.Σ. σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επιμετρώνται σε τρέχοντα μέτρα
γραμμών επί των οποίων εκτελέσθηκαν. Η ομαλοποίηση των τάσεων της γραμμής αποτελεί μέρος των
εργασιών και δεν επιμετράται ιδιαίτερα.

7 η οποία είναι το σημείο που κόβονται και εκτρέπονται οι σιδηροτροχιές ή ή Σ.Δ. αναλόγως.

8
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Η εκτέλεση των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με την οικεία
Προδιαγραφή.

9
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Παράρτημα Α
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ…………
από Χ.Θ.

…………

εως Χ.Θ.

………..

Σ.Σ.Σ
ΟΣΕ/ΔΙΠΑΡ/ΥΓ……
ΥΓ….- ...Τμ.Γρ.
Διαμ……

Ομάς…..

Καμία εργασία που μπορεί να επηρεάσει την
σταθερότητα της γραμμής δεν επιτρέπεται σε μία
γραμμή Σ.Σ.Σ. εάν η θερμοκρασία ευρίσκεται εκτός
των ορίων από 0Ο -40Ο C

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ
ΗΜ……….

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ……….ΗΜΕΡΕΣ

Νο της ΣΣΣ η
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΗΣ

ΑΚΡΑΙΕΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ:
Γόμωση και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση άνευ
απομακρύνσεως
του έρματος

1

2

3

4

10

Άλλες εργασίες
που επηρεάζουν
την σταθερότητα
της γραμμής (2ας
κατηγορίας)

5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη
χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης
Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices

Κλάση τιμολόγησης: 15
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0703-03-52 «Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση συσκευής
θέρμανσης» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-03-52, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

33333

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52:2009

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη
χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την απελευθέρωση τάσεων συνεχώς
συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση συσκευών θέρμανσης. Η εργασία ενδείκνυται
όταν δεν εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερμοκρασίας που καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
07-03-03-10 (στην περίπτωση αυτή, αντί για την απελευθέρωση τάσεων με την χρησιμοποίηση συσκευών
θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος με χρήση υδραυλικών εντατήρων, βλέπε Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 07-03-03-54)
Η απελευθέρωση μιας συνεχούς συγκολλημένης σιδηροτροχιάς έχει ως σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή
των εσωτερικών τάσεων για δημιουργία συνθηκών ελεύθερης διαστολής (ή συστολής) σε όλο το μήκος της.
Η απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. είναι μία
ελεύθερης διαστολής, στον μηδενισμό
Πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις
περιλαμβάνεται μεταξύ δύο συσκευών
επόμενα.

εργασία, η οποία αποσκοπεί, μέσω της δημιουργίας συνθηκών
όλων των τάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί.
δύο τροχιοσειρές, είτε στο σύνολο του μήκους της Σ.Σ.Σ., που
διαστολής (Σ.Δ.), είτε τμηματικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα

Η απελευθέρωση τάσεων συνίσταται στην χαλάρωση της σύσφιξης των συνδέσμων, την τοποθέτηση της
σιδηροτροχιάς επί κυλίστρων (τεμάχια στρογγυλού οπλισμού Φ20) τα οποία τοποθετούνται ανά 8 έως 10
στρωτήρες, την κρούση εγκαρσίως της σιδηροτροχιάς με ξύλινες βαριές για εξουδετέρωση των τριβών και
στη συνέχεια την σύσφιξη σε μέση θερμοκρασία (230 έως 350 C).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and destressing -- Στρώση
συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των
τάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54

Adjustment and destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with
hydraulic jacks -- Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με την χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30

Adjustment of expansion joints (breather switches) of continuous welded
rail tracks -- Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

3
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους – ορισμούς:

3.1 Σ.Σ.Σ. : Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.2 Σ.Δ. : Συσκευές Διαστολής

4

Ενσωματούμενα υλικά

Για την εργασία της απελευθέρωσης τάσεων των Σ.Σ.Σ. με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων δεν
απαιτούνται υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο έργο.

5

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Η εργασία εκτελείται σε περιθώρια κυκλοφορίας.
Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης ταυτόχρονα και στις δύο σιδηροτροχιές. Το προς απελευθέρωση
μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει κάθε τα 1.200 m διότι οι υφιστάμενες τριβές παρεμποδίζουν την ελεύθερη
διαστολή ή συστολή της σιδηροτροχιάς.
Εάν η Σ.Σ.Σ. έχει μήκος μεγαλύτερο από 1.200 m τότε η απελευθέρωση γίνεται κατά τμήματα του μήκους
της. Αυτό καθορίζεται ανάλογα με το χρονικό περιθώριο διακοπής της κυκλοφορίας (έτσι ώστε να υπάρχει
άνεση χρόνου για την εκτέλεση της εργασίας σε όλο το μήκος και στον χρόνο διακοπής της κυκλοφορίας).
Για να είναι δυνατή η ελεύθερη διαστολή της σιδηροτροχιάς σε περίπτωση απελευθέρωσης κατά τμήματα,
κόβεται αυτή στο ένα άκρο του απελευθερωμένου τμήματος όπως αναφέρεται παρακάτω και εκτρέπεται από
την θέση του ώστε να μπορεί η σιδηροτροχιά να μετακινείται ελεύθερα.
Εάν το απελευθερωμένο τμήμα αρχίζει από Συσκευή Διαστολής (Σ.Δ.) ή καταλήγει σε αυτήν, αυτή λιπαίνεται
επαρκώς για να μειωθούν οι τριβές, εάν δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής των επεξεργασμένων άκρων
(βελονών) τότε αποσυνδέεται και εκτρέπεται η αντίστοιχη βελόνη. Το ίδιο ισχύει εάν η Σ.Σ.Σ.
απελευθερώνεται σε ολόκληρο το μήκος της (μικρότερο των 1200 μ). Κατά την περίπτωση αυτή οι Σ.Δ.
λιπαίνονται κανονικά και εκτρέπονται οι αντίστοιχες βελόνες (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-0603-30).
Οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ., αναγράφονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-03-03-10.
Όπως προαναφέρθηκε, η σύσφιξη των συνδέσμων πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία σιδηροτροχιάς που να
κυμαίνεται από 230 έως 350C.
Εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες δεν δίνουν την προβλεπόμενη για την σιδηροτροχιά θερμοκρασία,
καταφεύγουμε στη χρησιμοποίηση συσκευών θέρμανσης των σιδηροτροχιών.
Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης με την χρησιμοποίηση των εν λόγω συσκευών θέρμανσης και
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορούσε η Σ.Σ.Σ. από την θερμοκρασία περιβάλλοντος να έχει
θερμοκρασία εντός των ανωτέρω ορίων για τους παρακάτω λόγους:
Με την χρησιμοποίηση των συσκευών θέρμανσης μπορούμε να επιτύχουμε την ιδανική θερμοκρασία 280 300, επιθυμητή για την μικρότερη καταπόνηση της Σ.Σ.Σ. κατά τις ακραίες θερμοκρασίες.
Επιτυγχάνουμε θερμοκρασία απελευθέρωσης ενιαία σε όλο το μήκος της Σ.Σ.Σ. όποιο και αν είναι αυτό. Ο
σκοπός της ενιαίας θερμοκρασίας έχει σημασία διότι διευκολύνει μελλοντικώς τις εργασίες συντήρησης, για
4
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το λόγο ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται ενός των ορίων θερμοκρασιών που εξαρτώνται από την
θερμοκρασία απελευθέρωσης της Σ.Σ.

5.2

Η λειτουργία της συσκευής θέρμανσης

5.2.1 Ρύθμιση ταχύτητας της συσκευής θέρμανσης
α.

Η χρησιμοποιούμενη συσκευή θέρμανσης έχει δύο θερμαντήρες (1 σε κάθε σιδηροτροχιά), ο κάθε ένας
είναι εφοδιασμένος με 10 καυστήρες. Υπάρχει δυνατότητα να περιορισθεί ο αριθμός των σε λειτουργία
καυστήρων (συνήθης λειτουργία με όλους ή με 6 καυστήρες ανά θερμαντήρα). Κατά τη λειτουργία της
συσκευής η πίεση κατά την έξοδο του υγραερίου ρυθμίζεται σε 1,5 Kg/cm2.
Έστω θ η υπάρχουσα θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς πριν τη θέρμανση και Θ = 280 - 300 C η
ζητούμενη.
Για τη λειτουργία 10 καυστήρων σε κάθε θερμαντήρα η ταχύτητα Τ σε μέτρα ανά λεπτό1 δίνεται από τον
τύπο:

T

150
4 T

Για τη λειτουργία 6 καυστήρων ανά θερμαντήρα η ταχύτητα δίνεται από τον τύπο:

T

90
4 T

Η με αυτόν τον τρόπο προσδιορισμένη ταχύτητα εφαρμόζεται για τα 50 πρώτα μέτρα, τα δε
επιτυγχανόμενα αποτελέσματα, ελεγχόμενα από την παρατηρούμενη επιμήκυνση της ράβδου στην
θέση της αφετηρίας 1, μας οδηγούν στην τροποποίηση ή όχι της ταχύτητας για το υπόλοιπο μήκος της
απελευθερούμενης σιδηροτροχιάς. Κατά τον ίδιο τρόπο τροποποιείται η ταχύτητα εμπειρικά λόγω
μεταβολής της θερμοκρασίας θ κατά τη διάρκεια των εργασιών.
β.

Η μείωση της λειτουργίας καυστήρων συνιστάται όταν η διαφορά της ζητούμενης θερμοκρασίας ως
προς την υπάρχουσα είναι μικρότερη ή ίση προς 150 (Θ-θ ≤ 150 C) και αυτό για να μειωθεί η ταχύτητα
της συσκευής και να καταστεί δυνατή η σύσφιξη των συνδέσμων μερικών στρωτήρων, αμέσως πίσω
από την συσκευή θέρμανσης για παγίωση της ράβδου. Κατά την λειτουργία με μειωμένους καυστήρες
ανάβουμε τους τελευταίους κατά την φορά πορείας της συσκευής, οι δε πρώτοι μένουν σβηστοί.

γ.

Η χρήση της συσκευής θέρμανσης πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μη χρειάζεται η επιστροφή της
προς το σημείο εκκίνησης και η για δεύτερη φορά θέρμανση.

δ.

Η ταχύτητα πορείας της συσκευής θέρμανσης και ο ελάχιστος αριθμός στρωτήρων οι οποίο πρέπει να
συσφίγγονται αμέσως πίσω αυτής δίνονται από τον ακόλουθο Πίνακα 1:

1 Η συσκευή θερμάνσεως είναι εφοδιασμένη με ταχύμετρο, το οποίο δείχνει την ταχύτητα σε μέτρα/ λεπτό.
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Πίνακας 1 Ταχύτητα θέρμανσης και ελάχιστος αριθμός στρωτήρων που συσφίγγονται
Χρήση 10 καυστήρων της συσκευής
Θ-θ

Ταχύτητα
[m/min]

Ελάχιστη σύσφιξη

≤8

Όλοι οι στρωτήρες

180
0

15 - 17

0

130 - 140
120

9 – 10

1 κάθε 2 στρωτήρες

11 – 12

1 κάθε 3 στρωτήρες

13

1 κάθε 4 στρωτήρες

10 - 110

14 – 15

1 κάθε 5 στρωτήρες

≤ 90

≥ 16

1 κάθε 6 στρωτήρες

0

Χρήση 6 καυστήρων της συσκευής
Θ-θ

Ελάχιστη σύσφιξη

140 - 150

≤6

Όλοι οι στρωτήρες

110 - 130

7–8

1 κάθε 2 στρωτήρες

100

9

1 κάθε 3 στρωτήρες

0

10

1 κάθε 4 στρωτήρες

80

11

1 κάθε 5 στρωτήρες

≥ 12

1 κάθε 6 στρωτήρες

9
7
5.2.2

Ταχύτητα
[m/min]

0

Υπολογισμός πραγματικής θερμοκρασίας απελευθέρωσης τάσεων

Η θερμοκρασία απελευθέρωσης της σιδηροτροχιάς βρίσκεται από την μέτρηση κάθε σημείου από τα σημεία
αφετηριών 1, 2, 3, …. των αντίστοιχων επιμηκύνσεων ΔL της ράβδου για κάθε προηγούμενο τμήμα των 50m
από τον τύπο:

4 DS

T

6'L

K * 0,525

όπου θ είναι η αρχική θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς, η ο αριθμός των τμημάτων 50m απελευθερωμένης
σιδηροτροχιάς και ΣΔL το άθροισμα των επιμηκύνσεων, κάθε 50 m τμήματος λαμβανομένου χωριστά
(άθροισμα των διάφορων μετακινήσεων σε κάθε σημείο 1, 2, 3,...).
Η ως παραπάνω ευρισκόμενη θερμοκρασία δεν πρέπει ν’ απέχει από την αρχικά προσδιορισμένη (28ο –
30ο).
5.2.3

Περίπτωση διακοπής θέρμανσης

Εάν για οποιαδήποτε λόγο διακοπεί η θέρμανση, επιτρέπεται η συνέχιση των εργασιών απελευθέρωσης
χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων, εφ’ όσον η διάρκεια διακοπής δεν είναι μεγαλύτερη των 10 min. Εάν η
διάρκεια διακοπής είναι μεγαλύτερη των 10 min αλλά μικρότερη των 15 min, τότε η απελευθέρωση
επαναλαμβάνεται σε μήκος 30 m προ του σημείου διακοπής της θέρμανσης. Τέλος σε περίπτωση διακοπής
της θέρμανσης περισσότερο των 15 min τότε η συνέχιση των εργασιών εκτελείται ως εξής:

6
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Έστω Ο το σημείο διακοπής της θέρμανσης του απελευθερωμένου τμήματος L:

Κατεύθυνση εργασιών

Ο
Rn

Z1

ΣΔ

Z2

L

Rn-1

Σχήμα 1- Κατεύθυνση εργασιών
Η θέρμανση ξαναρχίζει από το σημείο Ο. Στη ζώνη Ζ2 της οποίας το μήκος δίνεται από τον πίνακα που
ακολουθεί, δεν πραγματοποιείται καμία σύσφιξη των συνδέσμων. Μετά την θέρμανση και σύσφιξη των
συνδέσμων της υπόλοιπης σιδηροτροχιάς, χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι και επί της ζώνης Ζ1, που βρίσκεται
πέρα από το σημείο Ο της οποίας το μήκος δίνεται όμοια από τον ίδιο πίνακα. Στην συνέχεια κρούεται η
σιδηροτροχιά με ξύλινες βαριές σε ολόκληρη την περιοχή Ζ1 - Ζ2 και συσφίγγονται οι σύνδεσμοι. Έτσι
επιτυγχάνεται η ομαλοποίηση των τάσεων στην περιοχή διακοπής της θέρμανσης.
Πίνακας 2 - Μήκη ζωνών που δεν γίνεται σύσφιγξη των σιδηροτροχιών
Διαφορά
θερμοκρασίας Θ-θ

Σιδηροτροχιές S33 και UIC 50

Σιδηροτροχιές UIC 54

Ζ1 [m]

Z2 [m]

Ζ1 [m]

Z2 [m]

10

30

0

35

0

15

60

40

70

50

20

90

110

105

135

5.3 Προπαρασκευαστικές εργασίες
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν με ταυτόχρονη κυκλοφορία συρμών (δηλ. και
εκτός περιθωρίων κυκλοφορίας).
5.3.1

Διαίρεση της Σ.Σ.Σ. σε τμήματα

Η γραμμή Σ.Σ.Σ. διαιρείται σε τμήματα L1, L2, L3 κ.ο.κ. (βλέπε Σκαρίφημα Νο 1 στο Παράρτημα Α της
παρούσας). Το μήκος αυτό καθορίζεται ώστε:
x

να είναι μικρότερο των 1200 m.

x

να μπορεί να απελευθερωθεί όλο στο διαθέσιμο χρόνο της διακοπής της κυκλοφορίας.

x

να είναι πολλαπλάσιο του 50 για την διευκόλυνση του υπολογισμού των επιμηκύνσεων, με τη
βοήθεια πίνακα που συντάχθηκε με βάση το μήκος 50 m.

Η εργασία εκτελείται ως εξής:
α.

Μετριέται από το ένα άκρο της βελόνης της Συσκευής Διαστολής Νο 1 (Σ.Δ., Νο 1) μήκη ανά 50m, τα
οποία σημειώνονται με κίτρινη κιμωλία πάνω στην ψυχή της σιδηροτροχιάς.
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β.

Σημειώνεται η αρχή R1, R2, R3, στην ψυχή της σιδηροτροχιάς με κίτρινη κιμωλία. Αυτά
προσδιορίζουν τα μήκη L1, L2, L3, κ.ο.κ. Το καθένα θα απελευθερωθεί σε ένα διάκενο της
κυκλοφορίας.

γ.

Εξασφαλίζεται η αρχή R1, R2, R3 με ξύλινους πασσάλους τοποθετημένους σε μικρή απόσταση από
τη σιδηροτροχιά στο ύψος του πέλματος αυτής. Πάνω στους πασσάλους τοποθετείται με τη βοήθεια
γωνίας από ένα καρφί σημάδι για την επισήμανση της ακριβούς θέσης της αρχής.

δ.

Αριθμείται κάθε τμήμα L ανά 50μ αρχίζοντας από την αρχή R1 με κατεύθυνση προς τη Σ.Δ. Νο1, από
την R2 προς την R1, από την R3 προς την R2 κ.ο.κ.

ε.

Περίπτωση του τελευταίου τμήματος μη έχοντος μήκος πολλαπλάσιο του 50 (βλέπε Σκαρίφημα Νο 2
στο Παράρτημα Α της παρούσας):

Έστω το μήκος αυτό (Ν-1)* 50-Χ μέτρα. Σημειώνεται το μήκος Χ που περιλαμβάνεται μεταξύ του τελευταίου
σημείου και της Σ.Δ. Νο2 (το Χ μετριέται το ίδιο από το άκρο της βελόνης - διαστελλόμενο μήκος). Η
αρίθμηση των αποστάσεων ανά 50μ γίνεται πάνω στο τμήμα αντίστροφα από την τελευταία αφετηρία RN
προς την Σ.Δ. Νο2.
Για την εκτέλεση των παραπάνω μετρήσεων και εργασιών χρειάζονται τα παρακάτω εργαλεία:
x

μετροταινία μεταλλική

x

κίτρινη κιμωλία

x

ξύλινοι πάσσαλοι

x

καρφιά

x

βαριά

x

σφυρί

Η εργασία εκτελείται με (1) ένα στέλεχος και (2) δύο εργάτες της ομάδος.
5.3.2

Διανομή των κυλίστρων (κύλινδροι)

Τα κύλιστρα είναι τεμάχια σιδήρου μπετόν (λείο άνευ ραβδώσεων ) διαμέτρου Φ20 μήκους κατά 6 mm
μικρότερο του πλάτους του πέλματος της σιδηροτροχιάς. Αυτά διανέμονται κάθε 8 στρωτήρες σε κάθε
σιδηροτροχιά (απαιτούνται για αυτό 440 τεμάχια περίπου ανά χιλιόμετρο απελευθερωμένης γραμμής, στο
ίδιο διάκενο της κυκλοφορίας).
Σημειώνονται οι στρωτήρες στους οποίους θα τοποθετηθούν τα κύλιστρα ένα σταυρό με κίτρινη κιμωλία.
Συσφίγγονται σταθερά 8 στρωτήρες εντός του τμήματος L2. Ο πρώτος βρίσκεται σε απόσταση 1 έως 2 m
από την R1, οι υπόλοιποι προς την αρχή R2 (περιοχή Α1, Β1 σκαρίφημα Νο 1 – Παράρτημα Α της
παρούσας). Με την σύσφιξη αποφεύγεται η ολίσθηση των σιδηροτροχιών του τμήματος L2 προς το τμήμα
L1, κατά την διάρκεια των εργασιών απελευθέρωσης.
Προετοιμάζεται το τμήμα L1 στα μικρά κενά της κυκλοφορίας, πριν το προβλεπόμενο περιθώριο
κυκλοφορίας για τις κύριες εργασίες απελευθέρωσης τάσεων. Η προετοιμασία γίνεται για την χαλάρωση
(χωρίς αφαίρεση του περικοχλίου) των συνδέσμων ενός στρωτήρα επί τριών στην περιοχή που βρίσκεται
μεταξύ Σ.Δ. Νο1 και του σημείου αφετηρίας R1. Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής τίθεται βραδυπορία
60 Km/h.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρειάζονται τα εξής εργαλεία:
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x

2 κλειδιά βλήτρων

x

2 κλειδιά βλήτρων για τις Σ.Δ.

x

2 αξίνες

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

5.4

33339

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52:2009

x

2 φτυάρια

x

2 πηρούνες

x

2 κρίκοι

x

4 μηχανάκια κοχλίωσης – αποκοχλιώσης.

Η κύρια εργασία απελευθέρωσης των τάσεων στο τμήμα L 1 (αρχικό τμήμα με Σ.Δ.)

Η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια διάκενου διακοπής της κυκλοφορίας.
5.4.1

Χαλάρωση συνδέσμων

Χαλαρώνονται όλοι οι συνδέσμους των δύο σιδηροτροχιών, μαζί και αυτών της Σ.Δ. Νο1, αρχίζοντας από
την Σ.Δ. Νο1 με κατεύθυνση προς την αρχή R1 και μέχρι το σημείο Α1 το οποίο βρίσκεται 1 έως 2 m πέρα
αυτής (η χαλάρωση επεκτείνεται μέχρι το σημείο Α1, για να μπορεί να γίνει η απελευθέρωση μέχρι την
αφετηρία R1 με την τοποθέτηση ενός κυλίστρου κοντά στην R1).
Πρέπει να χαλαρώνονται τα βλήτρα ή τα τυρφόνια κατά τρόπον ώστε κατά την τοποθέτηση των
σιδηροτροχιών πάνω στα κύλιστρα να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διαστολή ή συστολή αυτών από την
επαφή με τους συνδέσμους τους λόγω μη καλής χαλάρωσης.

5.4.2

Τοποθέτηση των κυλίστρων ανά 8-10 στρωτήρες

α.

Ανυψώνεται η σιδηροτροχιά στη θέση των στρωτήρων στους οποίους θα τοποθετηθούν τα κύλιστρα.
Για την εκτέλεση ανύψωσης χρησιμοποιούνται λοστοί ή κρίκοι. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης κρίκων
αντί λοστών πρέπει να προετοιμασθεί η θέση τοποθέτησης των κρίκων, πριν το διάκενο της διακοπής
κυκλοφορίας. Για την εργασία αυτή απαιτούνται 2 λοστοί ανύψωσης ή δύο κρίκοι.

β.

Αφαιρούνται τα ελαστικά πέλματα από τους στρωτήρες στους οποίους θα τοποθετήσουμε τα κύλιστρα.
Για την εργασία αυτή χρησιμοποιείται ειδικό εργαλείο (ξύστρα).

γ.

Τα κύλιστρα τοποθετούνται κάθετα προς το μήκος της σιδηροτροχιάς μεταξύ σιδηροτροχιάς και πλακών
έδρασης, εφ’ όσον αυτές υπάρχουν, μεταξύ δε σιδηροτροχιάς και στρωτήρα, όταν δεν υπάρχει
(περίπτωση στρώσης πάνω σε ξύλινους στρωτήρες χωρίς πλάκες έδρασης ή πάνω σε στρωτήρες από
σκυρόδεμα ή μεταλλικών).

δ.

Κρούεται η σιδηροτροχιά με τη βοήθεια δύο ξύλινων ή ελαστικών βαριών για να εξουδετερωθούν οι
τριβές και να απελευθερωθούν οι σιδηροτροχιές.

5.4.3
α.

Εξασφάλιση των αφετηριών 1, 2, 3, … του τμήματος L1 (που απέχουν μεταξύ τους 50m)
Για την εργασία αυτή πρέπει :
x τα μηχανάκια κοχλίωσης - αποκοχλιώσης να έχουν χαλαρώσει όλους τους συνδέσμους από τη
Σ.Δ. Νο1 μέχρι το σημείο R1 και να έχουν απομακρυνθεί πέρα από το σημείο Β1.
x το σύνολο των κυλίστρων να έχει τοποθετηθεί στις θέσεις τους.
x η ράβδος (το τμήμα Σ.Σ.Σ.) να έχει ισορροπήσει (να είναι αμετακίνητη) μετά τα τελικά
χτυπήματα με τις ξύλινες βαριές.

β.

Χαράζονται με τη βοήθεια μιας γωνίας και βελόνης στη θέση των σημείων των αφετηριών 1, 2, 3,….,
του τμήματος L1 ανά 50 m μία γραμμή στο πέλμα της σιδηροτροχιάς και το ίδιο απέναντι πάνω στο
9
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στρωτήρα. Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας χρειάζονται δύο γωνίες με κεφαλή, και δύο
καρφιά χάραξης.
γ.

Σημειώνεται η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς. Για την εργασία αυτή χρησιμοποιείται θερμόμετρο
εντός κουπονιού σιδηροτροχιάς, το οποίο πρέπει να τοποθετείται στην προς απελευθέρωση γραμμή
πολλές ώρες πριν την έναρξη των εργασιών.

5.4.4

Σύσφιξη της σιδηροτροχιάς

Την ώρα που ο επικεφαλής του συνεργείου σημειώνει την θερμοκρασία και μεταφέρει (εξασφαλίζει) τις
αφετηρίες 1, 2, 3, …, με χαράξεις επί των στρωτήρων εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
α.

Οι μηχανές κοχλίωσης απομακρύνονται πέρα από το σημείο Β1 χωρίς να εκτροχιαστούν.

β.

Τοποθετείται επί της γραμμής η συσκευή θέρμανσης στο τμήμα L2 δίπλα στην συσφιγμένη περιοχή Β1
Α1 πριν τις μηχανές κοχλίωσης και αρχίζει η θέρμανση από το R1 με κατεύθυνση προς την Σ.Δ. Νο 1.

γ.

Μεταφέρεται ακριβώς πάνω στο πέλμα της σιδηροτροχιάς τη θέση της αφετηρίας R1 από τον πάσσαλο
εξασφάλισης την στιγμή διέλευσης της συσκευής θέρμανσης. Η νέα αυτή σημείωση γίνεται απέναντι του
καρφιού του πασσάλου με τη βοήθεια της γωνίας.

δ.

Κρούεται η ράβδο εγκαρσίως με ξύλινες ή ελαστικές βαριές προ της συσκευής θέρμανσης. Για αυτό το
λόγο δύο εργάτες ο κάθε ένας σε κάθε σιδηροτροχιά και σε μήκος 200μ χτυπούν εγκαρσίως από μέσα
και από έξω την κεφαλή της σιδηροτροχιάς προχωρώντας πάνω στη γραμμή (1 κρούση κάθε 2-3
βήματα).

ε.

Αφαιρούνται τα κύλιστρα πίσω από τη συσκευή θέρμανσης. Για τον λόγο αυτό σηκώνουμε την
σιδηροτροχιά στη θέση των στρωτήρων που έχουν κύλιστρα αφαιρούμε αυτά και επανατοποθετούμε τα
ελαστικά πέλματα.

στ. Σφίγγονται οι σύνδεσμοι (κούμπωμα της ράβδου), αμέσως πίσω από το συνεργείο το οποίο αφαιρεί τα
κύλιστρα, χρησιμοποιώντας 4 μηχανάκια κοχλίωσης, δύο σε κάθε σιδηροτροχιά. Είναι απαραίτητο η
σύσφιξη να ακολουθεί από κοντά τη θέρμανση ώστε η σύσφιξη να γίνεται πριν τη ψύξη της
θερμαινόμενης ράβδου.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η σύσφιξη λίγων συνδέσμων πίσω από τη θέρμανση που καθορίζεται βάσει της
διαφοράς της αρχικής θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς θ και αυτής που θέλουμε κατά την θέρμανση Θ ( Θ ≈
280 - 300 C) πού δίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί.
Στο τέλος των εργασιών απελευθέρωσης και πριν από την διέλευση των αμαξοστοιχιών πρέπει να έχουν
συσφιχθεί οι σύνδεσμοι όλων των στρωτήρων.
5.4.5

Έλεγχος επίτευξης επιθυμητής θερμοκρασίας - επιθυμητής επιμήκυνσης

Κατά τη θέρμανση της σιδηροτροχιάς με τη συσκευή θέρμανσης ελέγχεται αν η θερμοκρασία σε αυτήν έγινε
στην επιθυμητή τιμή (280 -300 C) βάσει της μετακίνησης της σιδηροτροχιάς στις θέσεις των αφετηριών 1, 2,
3, … που απέχουν 50 m μεταξύ των, λόγω της διαστολής ή συστολής αυτής. Οι μετακινήσεις αυτές
μετρώνται εύκολα λόγω της εξασφάλισης των αφετηριών πάνω στους στρωτήρες.
Κατά τη θέρμανση η σιδηροτροχιά θεωρείται σχεδόν ελεύθερη προς διαστολή κατόπιν των μέτρων πού
λάβαμε για την εξουδετέρωση των τριβών (κύλιστρα, κρούση, λίπανση).
Συνεπώς για τη διαφορά θερμοκρασίας Θ-θ η επιμήκυνση της σιδηροτροχιάς για το μήκος 50μ θα είναι:
ΔL = (Θ-θ) * 50 *10,5 *10-3 mm = 0,525(Θ-θ) mm
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Ο συνημμένος Πίνακας 3 δίνει τις τιμές της θεωρητικής επιμήκυνσης ΔL για την διανομή των θερμοκρασιών
Θ-θ από 1 έως 20 και για μήκη από 50 έως 24 * 50 = 1.200 m.
Η με τον προηγούμενο τύπο ευρισκόμενη θεωρητική επιμήκυνση της σιδηροτροχιάς για τα πρώτα 50 m
(στην αφετηρία 1) θα είναι διπλάσια στα δεύτερα 50m (στην αφετηρία 2) κ.ο.κ.
Η επιτρεπτή παρέκκλιση από τη θεωρητική τιμή της επιμήκυνσης είναι ± 2 mm. Συνεπώς εάν η
προκαλούμενη μετακίνηση μετρούμενη από τη θέση κάθε αφετηρίας 1, 2, 3, ……. δεν διαφέρει της
θεωρητικής, πέρα των ± 2 mm αυτή είναι αποδεκτή και καμία μεταβολή της ταχύτητας της συσκευής
θέρμανσης χρειάζεται .
Παράδειγμα: έστω η θερμοκρασία της προς απελευθέρωση ράβδου θ = +50. Συνεπώς η διαφορά Θ-θ = 30-5
= 250 η δε θεωρητική επιμήκυνση ΔL της ράβδου για μήκος 50 m θα είναι ΔL = 0,525 * 25 =13 mm Οι
ανεκτές συνεπώς επιμηκύνσεις της ράβδου στα σημεία αφετηρίας 1, 2, 3, ….. (που απέχουν 50μ μεταξύ
τους) θα είναι όπως παρακάτω:
x Στο σημείο 1 13 ± 2 ήτοι 11 έως 15 mm
x Στο σημείο 2 2Χ13 ± 2 ήτοι 24 έως 28 mm
x Στο σημείο 3 3Χ13 ± 2 ήτοι 37 έως 41 mm
Εάν δεν επιτυγχάνονται οι ανώτερες επιμηκύνσεις, τότε επιβάλλεται τροποποίηση της ταχύτητας της
συσκευής θέρμανσης το οποίο πρακτικά βρίσκεται από την παρακολούθηση των μετακινήσεων των
αφετηριών. Από το παραπάνω παράδειγμα (θερμοκρασία ράβδου θ = +50) θεωρητικά η ταχύτητα της
συσκευής θέρμανσης πρέπει να είναι, για λειτουργία της συσκευής θέρμανσης με όλους τους καυστήρες:
Τ = 150/Θ-θ =150/30-5 =150/25 = 6 m/ min
Εάν με την παραπάνω ταχύτητα διαπιστώσουμε ότι δεν επιτυγχάνουμε την θεωρητική επιμήκυνση των 13
mm ανά 50 m αλλά για παράδειγμα 15 mm τότε στο επόμενο τμήμα των 50 m η ταχύτητα πού θα πρέπει να
επιτευχθεί είναι: 6 *15/13 = 7,8 m/min

5.5

Ρύθμιση Σ.Δ.

Προτείνεται η πραγματοποίηση της ρύθμισης των συσκευών διαστολής αμέσως μετά τη λήξη της
απελευθέρωσης κατά τις οδηγίες "Ρύθμιση των συσκευών διαστολής", βλέπε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-03-06-20.
Στην πράξη επιτρέπεται η πραγματοποίηση της ρύθμισης την επόμενη ή μεθεπόμενη το πολύ. Το διάκενο
που θεωρούμε (χάσμα) ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη θερμοκρασία της ράβδου και όχι σε αυτήν των 280 300 C.
Στις συσκευές διαστολής δίνεται διάκενο 120 mm για θερμοκρασία 280 -300C. Για μεταβολή της
θερμοκρασίας κατά 10, το διάκενο αυξάνεται ή μειώνεται (αυξάνεται για τη μείωση της θερμοκρασίας και
ελαττώνεται από την αύξησή της) κατά 1,1 mm.
Με θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς για παράδειγμα 400, κατά τη ρύθμιση της συσκευής διαστολής πρέπει να
δοθεί διάκενο 120-10 *1,1 = 109 mm.

5.6

Απελευθέρωση του τμήματος L2 (ενδιάμεσο τμήμα χωρίς Σ.Δ.)

Συσφίγγονται σταθερά οι 8 στρωτήρες οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των σημείων Α2, Β2 (βλέπε το σκαρίφημα
Νο 1 στο Παράρτημα Α της παρούσας) του σημείου Α2, λαμβανόμενου σε απόσταση 1 έως 2 m από την
αφετηρία R2, εντός του L3.
Κόβεται η σιδηροτροχιά στη θέση της αφετηρίας R1 με οξυγόνο χρησιμοποιώντας οδηγό κατακόρυφου
κοπής κατά τρόπο ώστε η χαραγή σήμανσης της αφετηρίας R1, πάνω στο πέλμα της σιδηροτροχιάς να
11

33342

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52:2009

©

ΕΛΟΤ

παραμείνει ορατή και να βρίσκεται προς την πλευρά του τμήματος L1 (δηλαδή το αφαιρούμενο μέταλλο να
πραγματοποιείται από το τμήμα L2).
Χαλαρώνονται όλοι οι σύνδεσμοι αρχίζοντας από την αφετηρία R1 με κατεύθυνση την αφετηρία R2 και μέχρι
το σημείο Α2.
Κατά την έναρξη της χαλάρωσης των συνδέσμων εκτρέπεται η σιδηροτροχιά L2, στη θέση της κοπής R1, για
να αποφευχθεί η κατά μέτωπο επαφή των άκρων των σιδηροτροχιών L1 και L2.
Όπως και για τη σιδηροτροχιά L1 (τμήμα L1):
α. Η σιδηροτροχιά L2 τοποθετείται επί των κυλίστρων
β. Εξασφαλίζονται οι αφετηρίες 1, 2, 3, … επί των στρωτήρων
γ. Παγιώνεται η σιδηροτροχιά (σύσφιξη συνδέσμων).
Τα μηχανήματα κοχλιώσεως απομακρύνονται πέρα από το Α2, προς την περιοχή της σιδηροτροχιά L3.
Τίθεται επί της γραμμής η συσκευή θέρμανσης.
Σημειώνεται (μεταφέρεται) ακριβώς επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς η θέση της αφετηρίας R2 από τον
πάσσαλο εξασφάλισης κατά τη στιγμή της διέλευσης της συσκευής θέρμανσης από αυτήν.
Κρούεται η σιδηροτροχιά προ της συσκευής θέρμανσης και πίσω από αυτήν αφαιρούνται τα κύλιστρα και
συσφίγγονται οι σύνδεσμοι.
Απομακρύνονται από τη γραμμή η συσκευή θέρμανσης και τα μηχανήματα κοχλιώσεως.
Χαράζεται (μεταφέρεται) η αφετηρία R1 επί της σιδηροτροχιάς L2. Στο τέλος του κουμπώματος (σύσφιξη
συνδέσμων ορισμένου αριθμού στρωτήρων) της σιδηροτροχιάς L2, δύο περιπτώσεις μπορούν να
εμφανισθούν στο άκρο της σιδηροτροχιάς L1:
x ή ένα διάκενο
x ή πλεόνασμα μήκους (επικάλυψη των άκρων των σιδηροτροχιών L1 και L2)

α. Περίπτωση διάκενου (παρατηρείται όταν η ράβδος στρώθηκε σε ψηλή θερμοκρασία)
Ι.

Τοποθετείται ένα κουπόνι σιδηροτροχιάς μήκους L (6m περίπου) κατά τρόπο ώστε το ένα άκρο να
βρίσκεται ακριβώς στη θέση της αφετηρίας R1 προσδιοριζόμενης με τον πάσσαλο εξασφάλισης και
όχι από την χαραγή επί της σιδηροτροχιάς L1 (βλέπε Σκαρίφημα Νο 5 στο Παράρτημα Α της
παρούσας ).

ΙΙ.

Κόβεται η σιδηροτροχιά L2 σε μία απόσταση d από το άλλο άκρο του κουπονιού, τέτοια ώστε:
d = 2( S  1)[mm] 
όπου
και

L[m]
* (4  T )
100

2(S-1) είναι το προσκομιζόμενο μέταλλο για τις συγκολλήσεις

L[m]
* (4  T ) είναι η επιμήκυνση του κουπονιού μήκους L στην αρχική θερμοκρασία θ0 , για
100

αύξηση αυτής σε Θ0 = 300 C
ΙΙΙ.
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x

συγκόλληση Νο 1 (σκαρίφημα Νο 5): Αφήνεται διάκενο 5 mm μεταξύ της άκρης της
σιδηροτροχιάς L1 και της άκρης του κουπονιού L αφού μετακινείται αυτό κατάλληλα και γίνεται
η συγκόλληση. Κατ’ αρχήν, η αφετηρία R1 επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς L1 (άκρη
αυτής) δεν συμπίπτει με αυτήν επί του εξασφαλιστικού πασσάλου, παρατηρούμενης συνήθως
μιας μικρής μετατόπισης κατά την μια ή την άλλη κατεύθυνση (συνήθως προς την πλευρά της
σιδηροτροχιάς L1). Αυτό δεν έχει σημασία γιατί πραγματοποιείται κατόπιν ομαλοποίηση των
τάσεων.

x

συγκόλληση Νο 2 (βλέπε Σκαρίφημα Νο 5 στο Παράρτημα Α της παρούσας): θερμαίνουμε τη
σιδηροτροχιά L2 επί μήκους 10 έως 12 m για την επίτευξη διάκενου 5 mm μεταξύ της άκρης L2
και της άκρης του κουπονιού L.

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης και μέχρι της τελικής ψύξης πρέπει να διατηρείται
σταθερά το διάκενο S, που επιτυγχάνεται ή με θέρμανση ή με ειδικά εργαλεία ακινητοποίησης των
άκρων των συγκολλημένων ράβδων και ελεγχομένου από αφετηριών χαραγμένων επί του
πέλματος των σιδηροτροχιών και αντίστοιχα επί δύο πλησίον και εκατέρωθεν της συγκόλλησης
κειμένων στρωτήρων.
IV. Eάν το χρονικό περιθώριο δεν επαρκεί για την εισαγωγή και συγκόλληση του κουπονιού
τοποθετείται προσωρινά αμφίδεση με τους συνδέσμους σύσφιξης (σφιγκτήρες C). Για την
συμπλήρωση δε του διάκενου εφόσον αυτό είναι σημαντικό τοποθετούνται κάλοι από
σιδηροτροχιές.
β.

Περίπτωση πλεονάσματος μήκους (παρατηρείται όταν η σιδηροτροχιά στρώνεται κατά μήκος σε
χαμηλή θερμοκρασία):
x Μεταφέρεται (χαράζεται) επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς L2 την αφετηρία R1 από τον
πάσσαλο εξασφάλισης.
x Χαράζεται γραμμή επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς L2 σε απόσταση (S-1) mm από το R1
προς την πλευρά του R2 (σκαρίφημα Νο 4 στο Παράρτημα Α της παρούσας).
x Κόβεται η σιδηροτροχιά στη θέση της χαραγής χωρίς να την εξαλειφθεί (η χαραγή να είναι
ορατή μετά το κόψιμο).
x Εκτελείται η συγκόλληση μετά τη δημιουργία από τη θέρμανση διάκενου S mm (κατ. αρχήν S=
15 mm).

5.7

Ομαλοποίηση τάσεων

Αυτή έχει σαν σκοπό τη διανομή των συσσωρευμένων τάσεων στην περιοχή των συγκολλήσεων, εκτελείται
δε μετά την ψύξη των συγκολλήσεων την ίδια μέρα.
5.7.1 Περίπτωση διάκενου (εισαγωγή κουπονιού)
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι σε μήκος 50m εκατέρωθεν του τοποθετηθέντος κουπονιού L, ως επίσης και επί
του κουπονιού (βλέπε Σκαρίφημα Νο 6 στο Παράρτημα Α της παρούσας), εργαζόμενοι από το ένα άκρο
προς το άλλο. Ακολουθεί κρούση της σιδηροτροχιάς και σύσφιξη των συνδέσμων, εργαζόμενοι κατά την
αντίθετη κατεύθυνση ως προς αυτήν της χαλάρωσης.
5.7.2 Περίπτωση πλεονάσματος μήκους
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι σε μήκος 50m εκατέρωθεν της συγκόλλησης. Στην συνέχεια ενεργούμε όπως
ακριβώς στην προηγούμενη περίπτωση (βλέπε Σκαρίφημα Νο 6 στο Παράρτημα Α της παρούσας ).
13
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5.8 Περίπτωση του τελευταίου τμήματος LΝ - 1
Εκτελείται διαδοχικά η απελευθέρωση των συνεχόμενων τμημάτων L3, L4, … κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι και
του προτελευταίου τμήματος LN.
Το τελευταίο τμήμα LΝ - 1 θα απελευθερωθεί σε αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή από την αφετηρία RN προς
την Σ.Δ. Νο 2.
Αριθμούνται τα μήκη ανά 50m κατά τα γνωστά από την αφετηρία RN με κατεύθυνση την Σ.Δ. Νο 2 (βλέπε
Σκαρίφημα Νο 2 στο Παράρτημα Α της παρούσας).
Μετριέται το τελευταίο μικρότερο των 50m μήκος (έστω Χ μέτρα) και υπολογίζουμε την αναλογία
επιμήκυνσης αυτού.
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι αρχίζοντας από την Σ.Δ. Νο 2 με κατεύθυνση την αφετηρία RN επεκτείνοντας
την χαλάρωση 1 έως 2 m πέρα της RN (εντός του LN), τίθεται η σιδηροτροχιά επί κυλίστρων και κρούεται
κατά τα γνωστά.
Κατά τη στιγμή αυτή τρεις περιπτώσεις μπορούν να εμφανισθούν, ανάλογα με τη θέση της χαραγής αφετηρίας RN της σιδηροτροχιάς, σε σχέση προς τη σταθερά αφετηρία RN (πάσσαλος με το καρφί).
α.

Μετατόπιση σημαντική της επί της σιδηροτροχιάς της αφετηρίας RN σε σχέση προς τη σταθερά
αφετηρία RN επί του πασσάλου, προς το κέντρο της Σ.Σ.Σ. (οι εν λόγω αφετηρίες την προηγούμενη
μέρα, κατά την απελευθέρωση της σιδηροτροχιάς LN, χαράχθηκαν συμπτωματικά).
Εκτελούνται οι εξής εργασίες:
x σημειώνεται η θερμοκρασία θ της σιδηροτροχιάς.
x τοποθετείται η συσκευή θέρμανσης πάνω στη γραμμή και θερμαίνουμε (σημείο εκκίνησης 2m
πέρα της RN με κατεύθυνση προς τη Σ.Δ. Νο 2).
x μεταφέρεται με τη βοήθεια γωνίας επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς κατά τη διέλευση της
συσκευής θέρμανσης από την σταθερά του πάσσαλου, αφετηρία RN τη νέα θέση αυτής RN
(σκαρίφημα Νο 7 στο Παράρτημα Α της παρούσας).
x αφαιρούνται τα κύλιστρα και συσφίγγουμε πίσω από την συσκευή θέρμανσης κατά τα γνωστά
μέχρι το τέλος της ράβδου LN+1 (δηλ. μέχρι την Σ.Δ. Νο 2).
x κόβεται η σιδηροτροχιά στη θέση RN (βλέπε Σκαρίφημα Νο 7 στο Παράρτημα Α της παρούσας
Προδιαγραφής) κατά τρόπο ώστε μετά το κόψιμο να παραμείνει ορατή η χαραγή- αφετηρία RN
πάνω στην γραμμή της σιδηροτροχιάς που παρέμεινε.
x πραγματοποιείται δεύτερο κόψιμο στη θέση RN΄΄ που βρίσκεται σε απόσταση S-1 mm από τη
RN, προς τη πλευρά της Σ.Δ. Νο 2. Το κόψιμο πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο ώστε να
μείνει ορατή η χάραξη RN'' πάνω σε αυτή που έμεινε γραμμή της σιδηροτροχιάς (δηλ. σε όλα τα
κοψίματα αφαιρείται μέταλλο από το τμήμα RN RN'').
x αφαιρείται το μικρό τμήμα RN΄ RN'' της σιδηροτροχιάς.
x θερμαίνεται η άκρη της ράβδου LN μέχρι να επιτευχθεί διάκενο S mm και εκτελείται η
συγκόλληση κατά τα γνωστά.
x πραγματοποιείται η ομαλοποίηση των τάσεων σε μήκος 50m εκατέρωθεν της αφετηρίας RN,
όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις.
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Μετατόπιση μικρή (μέχρι 4-5 mm) της αφετηρίας RN πάνω στη σιδηροτροχιά σε σχέση προς τη σταθερή
RN (πάνω στον πάσσαλο) προς το κέντρο της Σ.Σ.Σ. Ενεργούμε ως εξής:
x δεν κόπτεται η ράβδος στη θέση της RN.
x θερμαίνεται η RN άκρη της ράβδου LN σε μήκος 5 έως 8m προς επαναφορά συμπτωματικά των
δύο αφετηριών.
x συνεχίζεται η θέρμανση πάνω στη ράβδο LN+1, αφαιρούνται οι κύλινδροι, συσφίγγονται οι
σύνδεσμοι και εκτελείται η ομαλοποίηση των τάσεων κατά τα γνωστά.

γ.

Μετατόπιση μικρή (μέχρι 4-5 mm) της αφετηρίας πάνω στη σιδηροτροχιά σε σχέση προς τη σταθερή RN
προς τη Σ.Δ. Νο 2 (σκαρίφημα Νο 7 στο Παράρτημα Α της παρούσας). Αυτή εκτελείται ως εξής:
x Δεν κόβεται η σιδηροτροχιά.
x Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι αυτούς που είναι κοντά στην RN, άκρο της σιδηροτροχιάς LN, σε
μήκος 5 έως 8m για να έρθουν σε σύμπτωση από τη συστολή οι δύο αφετηρίες RN.
x Θερμαίνεται η ράβδος LN - 1, αφαιρούνται οι κύλινδροι και συσφίγγονται οι σύνδεσμοι.
x Εκτελείται η ομαλοποίηση των τάσεων σε μήκος 50m εκατέρωθεν της RN κατά τα γνωστά.

5.9

Ρυθμιζόμενη σύσφιξη

Στο τέλος της απελευθέρωσης ολοκλήρου της Σ.Σ.Σ., από τη Σ.Δ. Νο 1 μέχρι τη Σ.Δ. Νο 2 εκτελείται η
ρυθμιζόμενη σύσφιξη των συνδέσμων με μηχανήματα κοχλιώσεως τα οποία έχουν ειδικά για το σκοπό αυτό
μετρητή σύσφιξης.
Πριν από τη πραγματοποίηση της ρυθμιζόμενης σύσφιξης ελέγχεται η κανονική τοποθέτηση των
σιδηροτροχιών και των αγκυρίων επί των στρωτήρων.
Υπερβολική σύσφιξη των ελαστικών συνδέσμων τους παραμορφώνει με αποτέλεσμα την απώλεια της
ελαστικότητας. Το ίδιο η μη κανονική σύσφιξη δεν εξασφαλίζει την κανονική σύνδεση σιδηροτροχιάς
στρωτήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις η σιδηροτροχιά δεν στερεώνεται καλά επί των στρωτήρων οπότε η
αντίσταση στην κατά μήκος μετακίνηση των σιδηροτροχιών μειώνεται με δυσμενείς επιπτώσεις στη
σταθερότητα και την ασφάλεια της γραμμής.
Έτσι είναι προφανής η ανάγκη της κανονικής σύσφιξης των συνδέσμων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
παραμένει μετά τη σύσφιξη διάκενο J1 = 0,2 έως 0,3 mm μεταξύ ελαστικού αγκυρίου (της κάτω επιφάνειας
του άνω σκέλους αυτού) και της άνω επιφάνειας του πέλματος της σιδηροτροχιάς στη θέση της 2ης επαφής.
Σε περίπτωση παρεμβολής των μονωτικών πλακιδίων PAULSTRA, το ίδιο διάκενο πρέπει να επιτυγχάνεται
μεταξύ αυτών και των ελαστικών αγκυρίων στην ίδια θέση.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

Για να υπάρχουν όσο το δυνατό ακριβέστερα στοιχεία, για κάθε Σ.Σ.Σ., τηρείται το «Σημειωματάριο στοιχείων
των Σ.Σ.Σ.» (βλέπε Παράρτημα Γ της παρούσας). Στην τέταρτη σελίδα του σημειωματάριου στοιχείων Σ.Σ.Σ.
συμπληρώνεται ο Πίνακας 3 των τμημάτων στα οποία έχει γίνει απελευθέρωση τάσεων (βλέπε Παράρτημα Β
της παρούσας) και αναγράφονται ο τρόπος εκτέλεσης της απελευθέρωσης τάσεων και η επιτευχθείσα
θερμοκρασία αναφοράς.
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Επίσης συμπληρώνεται ο Πίνακας αυτός με τυχόν μεταγενέστερες απελευθερώσεις στο ίδιο τμήμα με την
αιτιολογία εκτέλεσης τους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος

Στο Παράρτημα Δ της παρούσας Προδιαγραφής, περιλαμβάνονται οι οδηγίες για την Ασφάλεια του
Προσωπικού για την εργασία που γίνεται με τις συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με προπάνιο.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται βάσει του μήκους της γραμμής στην οποία διεξήχθη η εργασία. Η
εργασία ομαλοποίησης των τάσεων δεν επιμετριέται ξεχωριστά, αλλά θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην ως
άνω κύρια εργασία της απελευθέρωσης των τάσεων.
Δεν επιμετριώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετριώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Δεν περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά για την εκτέλεση των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων.
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Παράρτημα Α
(Σκαριφήματα 1 έως και 9)

Στο Παράρτημα A δίδονται υπό μορφή σκαριφημάτων (1-9) παραδείγματα όπου φαίνονται οι λεπτομέρειες
εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή.
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Παράρτημα Β
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2,625

5

4,2

4,725

5,25

5,775

6,3

6,825

7,35

7,875

8,4

8,925

9,45

9,975

10,5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3,15

2,1

4

3,675

1,575

3

7

1,05

6

0,525

2

1 X 50

1

Διαφορά
θερμοκρασ
ίας Θ-θ
o
[ C]

21

19,95

18,9

17,85

16,8

15,75

14,7

13,65

12,6

11,55

10,5

9,45

8,4

7,35

6,3

5,25

4,2

3,15

2,1

1,05

2 X 50

31,5

29,925

28,35

26,775

25,2

23,625

22,05

20,475

18,9

17,325

15,75

14,175

12,6

11,025

9,45

7,875

6,3

4,725

3,15

1,575

3 X 50

42

39,9

37,8

35,7

33,6

31,5

29,4

27,3

25,2

23,1

21

18,9

16,8

14,7

12,6

10,5

8,4

6,3

4,2

2,1

4 X 50

52,5

49,875

47,25

44,625

42

39,375

36,75

34,125

31,5

28,875

26,25

23,625

21

18,375

15,75

13,125

10,5

7,875

5,25

2,625

5 X 50

63

59,85

56,7

53,55

50,4

47,25

44,1

40,95

37,8

34,65

31,5

28,35

25,2

22,05

18,9

15,75

12,6

9,45

6,3

3,15

6 X 50

73,5

69,825

66,15

62,475

58,8

55,125

51,45

47,775

44,1

40,425

36,75

33,075

29,4

25,725

22,05

18,375

14,7

11,025

7,35

3,675

7 X 50

84

79,8

75,6

71,4

67,2

63

58,8

54,6

50,4

46,2

42

37,8

33,6

29,4

25,2

21

16,8

12,6

8,4

4,2

8 X 50

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΙΣ ΔL [mm] ΓΙΑ ΜΗΚΗ

94,5

89,775

85,05

80,325

75,6

70,875

66,15

61,425

56,7

51,975

47,25

42,525

37,8

33,075

28,35

23,625

18,9

14,175

9,45

4,725

9 X 50

105

99,75

94,5

89,25

84

78,75

73,5

68,25

63

57,75

52,5

47,25

42

36,75

31,5

26,25

21

15,75

10,5

5,25

10 X 50

115,5

109,725

103,95

98,175

92,4

86,625

80,85

75,075

69,3

63,525

57,75

51,975

46,2

40,425

34,65

28,875

23,1

17,325

11,55

5,775

11 X 50

126

119,7

113,4

107,1

100,8

94,5

88,2

81,9

75,6

69,3

63

56,7

50,4

44,1

37,8

31,5

25,2

18,9

12,6

6,3

12 X 50

Τιμές της θεωρητικής επιμήκυνσης ΔL για την διανομή των θερμοκρασιών Θ-θ από 1 έως 20 και για μήκη από 50 έως 24 * 50 = 1.200 m.
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116,025

122,85

129,675

136,5

18

19

20

88,725

13

17

81,9

12

109,2

75,075

11

16

68,25

95,55

61,425

9

10

102,375

54,6

8

15

66,15

47,775

7

14

58,8

40,95

6

147

139,65

132,3

124,95

117,6

110,25

102,9

95,55

88,2

80,85

73,5

51,45

44,1

36,75

29,4

22,05

27,3

20,475

3

14,7

34,125

13,65

2

7,35

14 X 50

5

6,825

1

4

13 X 50

Διαφορά
θερμοκρασίας
Θ-θ [oC]

ΕΛΟΤ

157,5

149,625

141,75

133,875

126

118,125

110,25

102,375

94,5

86,625

78,75

70,875

63

55,125

47,25

39,375

31,5

23,625

15,75

7,875

15 X 50

168

159,6

151,2

142,8

134,4

126

117,6

109,2

100,8

92,4

84

75,6

67,2

58,8

50,4

42

33,6

25,2

16,8

8,4

16 X 50

178,5

169,575

160,65

151,725

142,8

133,875

124,95

116,025

107,1

98,175

89,25

80,325

71,4

62,475

53,55

44,625

35,7

26,775

17,85

8,925

17 X 50

189

179,55

170,1

160,65

151,2

141,75

132,3

122,85

113,4

103,95

94,5

85,05

75,6

66,15

56,7

47,25

37,8

28,35

18,9

9,45

18 X 50

199,5

189,525

179,55

169,575

159,6

149,625

139,65

129,675

119,7

109,725

99,75

89,775

79,8

69,825

59,85

49,875

39,9

29,925

19,95

9,975

19 X 50

210

199,5

189

178,5

168

157,5

147

136,5

126

115,5

105

94,5

84

73,5

63

52,5

42

31,5

21

10,5

20 X 50

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΙΣ ΔL [mm] ΓΙΑ ΜΗΚΗ

220,5

209,475

198,45

187,425

176,4

165,375

154,35

143,325

132,3

121,275

110,25

99,225

88,2

77,175

66,15

55,125

44,1

33,075

22,05

11,025

21 X 50

231

219,45

207,9

196,35

184,8

173,25

161,7

150,15

138,6

127,05

115,5

103,95

92,4

80,85

69,3

57,75

46,2

34,65

23,1

11,55

22 X 50

241,5

229,425

217,35

205,275

193,2

181,125

169,05

156,975

144,9

132,825

120,75

108,675

96,6

84,525

72,45

60,375

48,3

36,225

24,15

12,075

23 X 50

252

239,4

226,8

214,2

201,6

189

176,4

163,8

151,2

138,6

126

113,4

100,8

88,2

75,6

63

50,4

37,8

25,2

12,6

24 X 50
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Παράρτημα Γ
Σημειωματάριο Ομάδας
ΓΡΑΜΜΗ…………
από Χ.Θ.

…………

εως Χ.Θ.

………..

Σ.Σ.Σ
Καμμία εργασία που μπορεί να επηρρεάσει την
σταθερότητα της γραμμής δεν επιτρέπεται σε μία
γραμμή Σ.Σ.Σ. εάν η θερμοκρασία ευρίσκεται εκτός
των ορίων από 0Ο -40Ο C
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ……….ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ :
Γόμωση και
Άλλες εργασίες που
οριζοντιογραφική
επηρεάζουν την
τακτοποίηση άνευ
σταθερότητα της
απομακρύνσεως
γραμμής ( 2ας
του έρματος
κατηγορίας)

Νο της ΣΣΣ η
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΗΣ

ΑΚΡΑΙΕΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΣΕ/ΔΙΠΑΡ/ΥΓ……
ΥΓ….- ...Τμ.Γρ.
Διαμ……
Ομάς…..
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΝ
ΗΜ……….

1

2

3

30

4

5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6
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Παράρτημα Δ
Τεχνική οδηγία (σχετική με τα συγκροτήματα θερμάνσεως με υγραέριο
προπάνιο)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ
κατά τη βιομηχανική χρησιμοποίηση και αποθήκευση του αέριου προπανίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα οδηγία έχει σαν αντικείμενο να καθορίσει τα προς τήρηση μέτρα ασφαλείας κατά τη διακίνηση
και αποθήκευση των δοχείων που περιέχουν προπάνιο και τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν
προς αποφυγή των δυστυχημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών, στις οποίες χρησιμοποιείται το εν λόγω
αέριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του προπανίου
1. Το αέριο προπάνιο προέρχεται είτε από την απόσταξη του ακάθαρτου πετρελαίου, είτε από την
επεξεργασία φυσικών αερίων.
2. Υπό ατμοσφαιρική πίεση, υγροποιείται σε θερμοκρασία-42o C. Σε θερμοκρασίες υψηλότερες δεν
μπορεί να διατηρηθεί σε υγρή κατάσταση, παρά μόνο υπό πίεση.
3. Το προπάνιο είναι αέριο βαρύτερο του αέρα, με πυκνότητα ίση με μιάμιση φορά της πυκνότητας
του αέρα.
Η ρευστότητα του, ανώτερη αυτής του αερίου εκ λιθανθράκων, του επιτρέπει να διαφύγει με μεγάλη
ευκολία και από τα πλέον μικρότερα κενά. Επειδή είναι άοσμο, προσδίδεται σε αυτό ειδική οσμή
για να ανακαλύπτονται οι ενδεχόμενες διαρροές.
4. Σε υγρή κατάσταση διαλύει το φυσικό ελαστικό (καουτσούκ) και τα λιπαρά σώματα. Σε αέρια
κατάσταση εμποτίζει τα εν λόγω σώματα. Μόνο το συνθετικό ελαστικό ή οι συνθετικές ρητίνες
ανθίστανται τελείως στην επίδρασή του.
5. Το αέριο προπάνιο δεν είναι ούτε διαβρωτικό ούτε τοξικό. Εν τούτοις , υπό ισχυρή συμπύκνωση
είναι ναρκωτικό και μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, λόγω έλλειψης οξυγόνου, σε χώρο όπου θα
υπήρχε διαρροή του.
6. Μπορεί να σχηματίσει με τον αέρα ένα μείγμα εκρηκτικό (εκπυρσοκρότηση) εάν η αναλογία
προπανίου είναι 2.4 έως 10%, με πλέον επικίνδυνη αναλογία 4.7%.
7. Η θερμαντική του δύναμη είναι περίπου εξαπλάσια αυτής του αερίου από λιθάνθρακες.
8. Το προπάνιο χρησιμοποιείται για θέρμανση κλιβάνων, τεμαχίων, κοπή με οξυγόνο κ.λ.π. Είναι
ακατάλληλο για την αυτογενή συγκόλληση των σιδηρούχων μετάλλων.
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Άρθρο 2
Δοχεία αποθήκευσης προπανίου
Το προπάνιο παραδίδεται στο εμπόριο σε υγρή κατάσταση, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με συμπίεση, και
τοποθέτηση σε ειδικά δοχεία ή μεταλλικές φιάλες διαφόρων περιεκτικοτήτων. Μπορεί επίσης να μεταφέρεται
με αυτοκίνητα ή βαγόνια με δεξαμενές πράγμα το οποίο απαιτεί τότε την μετάγγιση του υγροποιημένου
προπανίου σε ακίνητες δεξαμενές.
Α. Φιάλες: Υπάρχουν πολλοί τύποι φιαλών.
Φιάλες περιεκτικότητας 3Kg προπανίου (περίπου 1.50 m3 αερίου) κινητές. Βάρος μικτό πλήρους φιάλης
περίπου 6Kg
Φιάλες περιεκτικότητας 10.5 εώς 11 Kg προπανίου (περίπου 5.5 m3 Αερίου) επίσης κινητές. Βάρος μικτό της
πλήρους φιάλης περίπου 23 Kg
Φιάλες περιεκτικότητας 33 εώς 35 Kg προπανίου (περίπου 17 εώς 18 m3 αερίου) κινητές ή σταθερές.
Βάρος μικτό της πλήρους φιάλης 70 εώς 72 Kg
Οι φιάλες από χαλυβδολαμαρίνα είναι εύθραυστες και απαιτούν προσοχή κατά τη διακίνηση είτε είναι κενές
είτε είναι πλήρεις, γι’αυτό και πρέπει να αποφεύγονται οι κρούσεις, οι οποίες είναι επιβλαβείς για την αντοχή
τους.
Β. Ειδικά δοχεία: Υπάρχουν δύο τύποι.
Κυλινδρικά από χαλυβδολαμαρίνα πάχους 11 mm περιεκτικότητας 1 τόνου περίπου προπανίου (520 m3
Αερίου)
Σφαιρικά από χαλυβδολαμαρίνα περιεκτικότητας 814Kg περίπου προπανίου (420 m3αερίου)
Τρόποι χρησιμοποίησης
1. Συγκροτήματα κινητά. Αυτά χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προπάνιο πρέπει να
μεταφερθεί επί τόπου. Αυτά αποτελούνται:
- Από μία φιάλη των 11 εώς 35 Kg προπανίου (ή ακόμα από μία ή περισσότερες φιάλες των 3 Kg) και
ενδεχομένως από μία φιάλη οξυγόνου)
- Από μία διάταξη εκτόνωσης ή ρύθμισης σταθερής ή μεταβλητής πίεσης.
- Από τη διάταξη τροφοδοσίας
- Από τη συσκευή χρησιμοποίησης αέρος ή οξυγόνου.
- Από πλαίσιο τοποθέτησής τους.
2. Συγκροτήματα αμετακίνητα.
α. Το απλούστερο αυτό συγκρότημα περιλαμβάνει μία μόνο φιάλη, όταν η παροχή δεν είναι απαραίτητο να
είναι συνεχής και όταν οι συσκευές χρησιμοποίησης μπορούν να σβηστούν χωρίς καμία συνέπεια, όσο
χρόνο θα γεμίζει η φιάλη. Σε αυτή την περίπτωση το αμετακίνητο συγκρότημα περιλαμβάνει τα ίδια
εξαρτήματα τα οποία αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Συγκροτήματα προοριζόμενα για συνεχή τροφοδότηση απαιτούν αντιθέτως την χρησιμοποίηση δύο
τουλάχιστον φιαλών ή ειδικών δοχείων, διατεταγμένων σε συστοιχία σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων
32
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από δύο. Αυτά συνδέονται σε σειρά μέσω συνδετήριας διάταξης η οποία οδηγεί το αέριο στην σωλήνωση
διανομής της μίας φιάλης ή συστοιχίας η οποία βρίσκεται σε λειτουργία και της άλλης σε εφεδρεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα συγκροτήματα της προηγούμενης περίπτωσης (β) πρέπει να τοποθετούνται στο έδαφος, για την
εξάλειψη του κινδύνου ανάφλεξης του προπανίου από ηλεκτρικό σπινθήρα.

3. Οδηγίες
Συνίσταται ο περιορισμός σε 1 Kg ανά ώρα το πολύ το οποίο σημαίνει 700 περίπου lt/h, της ποσότητας του
προπανίου , σε αέρια κατάσταση, η οποία θα εξάγεται από την κάθε φιάλη.
Η μέγιστη παραδεκτή θερμοκρασία χρησιμοποίησης των δοχείων( φιαλών) είναι
50ο C . Επιβάλλεται να μην αφήνονται οι φιάλες εκτεθειμένες στον ήλιο.
Η απόψυξη των φιαλών πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση μέσω βύθισης σε νερό θερμοκρασίας
40 ο C βαθμών Κελσίου. Απαγορεύεται η θέρμανση με φλόγα ή η τοποθέτηση κοντά σε θερμάστρα ή σε
οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
Άρθρο 4
Σωληνώσεις τροφοδοσίας
1. Συγκροτήματα κινητά.
Ο εκτονωτής συνδέεται με τη συσκευή χρησιμοποίησης με εύκαμπτο σωλήνα από φυσικό ελαστικό ή από
χλωριούχο πολυβινίλη με κολάρα σύσφιξης σε κάθε άκρο εάν η πίεση λειτουργίας είναι μεγαλύτερη από 50
gr/cm2.Στην περίπτωση που η πίεση είναι μεγαλύτερη από 200 gr/cm2 χρησιμοποιούνται σωλήνες
εύκαμπτοι από συνθετικό ελαστικό περιβεβλημένοι με μεταλλική ενίσχυση.
Είναι συμφέρουσα η μείωση ,όσο αυτό είναι δυνατόν του μήκους των εύκαμπτων σωλήνων, οι οποίοι
οφείλουν να προσαρμοστούν στην πίεση λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης συσκευής, καθώς επίσης και η
διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. Επιβάλλεται προ πάντων οι φιάλες να απομακρύνονται αρκετά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή σπινθήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καμία περίπτωση, ακόμη και αν πρόκειται για αποκατάσταση βλάβης, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ,
για το οξυγόνο, ενός σωλήνα ο οποίος έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί σε σωληνώσεις προπανίου, λόγω του
υφιστάμενου κινδύνου ανάφλεξης του σωλήνα.

Τα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να στερεώνονται, στα περιβαλλόμενα με μεταλλικές επενδύσεις
τμήματα, με εξαρτήματα τέτοια που να εξασφαλίζουν μια αποτελεσματική σύσφιξη, χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής των εύκαμπτων τμημάτων.
2. Συγκροτήματα αμετακίνητα:
Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι άκαμπτες. Απαγορεύεται απολύτως να περιλαμβάνουν συνδέσμους (ρακόρ)
κοχλιωτούς ή αποσυναρμολογούμενους, από χυτοσίδηρο. Αυτές πρέπει να είναι :
από ψημένο χαλκό για διαμέτρους 4/6, 6/8, 8/10 και 10/12.
από ελατό χάλυβα , χωρίς συγκόλληση για διαμέτρους 15/21 και άνω.
Η διέλευση των σωληνώσεων μέσω τοίχων πρέπει να πραγματοποιείται, για προστασία αυτών ,εντός θήκης.
Το προπάνιο, επειδή δεν περιέχει προϊόντα που μπορούν να συμπυκνωθούν στις σωληνώσεις, δεν απαιτεί
ρύθμιση της κλίσης των αγωγών ή των διατάξεων καθαρισμού στα χαμηλά σημεία. Μόνο εξαρτήματα για
διαστολή πρέπει να προβλεφθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρευστότητα του προπανίου απαιτεί τη χρησιμοποίηση ειδικών κρουνών, διαφόρου τύπου από αυτούς
που χρησιμοποιούνται συνήθως για το αέριο που προέρχεται από λιθάνθρακες, των οποίων η ελίκωση μπορεί να
ποικίλει, ανάλογα με τη μάρκα των εταιριών διανομής του προπανίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Άρθρο 5
Τοποθέτηση των δοχείων ή φιαλών
Το προπάνιο, όντας βαρύτερο του αέρα, έχει την τάση στην περίπτωση διαφυγής να συσσωρεύεται στο
έδαφος.
Συνεπώς τα δοχεία που το περιέχουν θα πρέπει να τοποθετούνται στο ύψος του διπλανού εδάφους.
Το κτίσμα το οποίο θα αποτελέσει την αποθήκη των δοχείων προπανίου πρέπει να ικανοποιεί τους
παρακάτω όρους:
α. Να είναι αρκετά απομακρυσμένο
-

από κάθε περιοχή χαμηλότερης στάθμης (υπόγεια, χαντάκια, υπόνομοι, φρεάτια κ.λ.π.).

-

από κάθε πηγή φωτιάς ή σπινθήρων (καμίνι σιδηρουργού, χώροι συγκόλλησης, ηλεκτρικές συσκευές
κ.λ.π.).

-

από αποθήκες υλικών ή προϊόντων καυσίμων ή εύφλεκτων.

β. Να μη βρίσκεται κάτω από κτίρια κανονικά που χρησιμοποιούνται ως γραφεία, κατοικίες κ.λ.π.
γ. Να μη βρίσκεται κοντά σε χώρο κυκλοφορίας του προσωπικού (σκάλες κ.λ.π.).
δ. Να μη βρίσκεται μέσα σε χώρο όπου δεν ανανεώνεται ο αέρας.
Συνιστάται η τοποθέτηση των δοχείων (ή φιαλών) κάτω από ένα ανοιχτό υπόστεγο, καλώς αεριζόμενο και σε
αδιάβροχο έδαφος που είναι άκαυστο και επίπεδο.
Η αποθήκη θα διαχωρίζεται από την αποθήκη φιαλών οξυγόνου η ασετυλίνης.
Όταν οι φιάλες προπανίου τοποθετηθούν προσωρινά σε κλειστό κτίσμα, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής
αερισμός του κτίσματος για την κατασκευή ανοιγμάτων (παραθύρων) που ανοίγουν στο ύψος του εδάφους
για να επιτρέπουν την εκκένωση του αερίου σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση διαφυγής.
Όταν πρόκειται για αποθήκευση των φιαλών των 33 έως 35 Kg προπανίου οι φιάλες αυτές θα πρέπει να
στοιβαχθούν κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η πτώση τους.
Η προσπέλαση της αποθήκης πρέπει να είναι εύκολη για να ευνοηθεί ενδεχομένως, η ταχεία απομάκρυνση
των φιαλών.
Ο τεχνητός φωτισμός του κτίσματος πρέπει να είναι εξωτερικός ή του οπλισμένου στεγανού τύπου, οι
διακόπτες και οι ασφάλειες θα είναι εξωτερικές, οι δε αγωγοί ρεύματος εντός των μεταλλικών σωλήνων.
Το κτίσμα θα πρέπει να θερμαίνεται μόνο από θερμαντικά στοιχεία νερού ή ατμού.
Η πόρτα η οποία θα πρέπει να είναι κανονικά κλειστή πρέπει να ανοίγει προς τα έξω.
Η στέγη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ελαφριά υλικά.
Τα κτίσματα στα οποία είναι τοποθετημένες οι φιάλες προπανίου, επισημαίνονται με πινακίδα στην οποία
αναγράφεται η απαγόρευση της εισόδου με φωτιά, φλόγα, ή πυρακτωμένα αντικείμενα, ηλεκτρικά αμάξια
κ.λ.π.
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Άρθρο 6
Θέση για τη λειτουργία μίας εγκατάστασης προπανίου
1. Το προπάνιο είναι αέριο υγροποιημένο, γι’ αυτό και οι φιάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφη
θέση κατά τη χρησιμοποίησή τους. Απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιούνται σε οριζόντια ή κεκλιμένη θέση.
(α) Φιάλες προπανίου
Πριν από τη χρησιμοποίηση της φιάλης πρέπει να εξασφαλισθεί:
-

η καλή έδραση της φιάλης σε κατακόρυφη θέση και η στερέωσή της σε σταθερό σημείο (π.χ. με
αλυσίδα).

-

η μη διαφυγή αερίου από αυτή. Μία διαφυγή είναι δυνατό να ανιχνευθεί αμέσως λόγω της
χαρακτηριστικής οσμής του αερίου. Δεν πρέπει ποτέ να αναζητείται μια διαφυγή με μια φλόγα,
αλλά να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό μία επάλειψη με νερό με σαπούνι ή άλλο αφρίζον
προϊόν. Η κατάδυση, όταν είναι δυνατή, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τον εντοπισμό
μιας διαφυγής.

-

η μη ύπαρξη φλόγας, φωτιάς ή εστίας πυρακτωμένης στο κοντινό περιβάλλον της φιάλης.

Μετά τη διαπίστωση ότι τηρούνται οι τρεις παραπάνω όροι επιβάλλεται η εκτέλεση των ακολούθων:
(1) Μετά την αφαίρεση του προστατευτικού καλύμματος και τον έλεγχο ότι το πώμα ασφαλείας του κρουνού
είναι στη θέση του, βιδώνεται το πώμα ως το τέλος με στροφή κατά την κατάλληλη φορά (λόγω της συνήθως
εφαρμοζόμενης αριστερής ελικώσεως, το βίδωμα επιτυγχάνεται με στροφή κατά φορά αντίθετη προς αυτή
των δεικτών του ρολογιού). Γίνεται ο χειρισμός του κρουνού εξόδου του αερίου, για να βεβαιωθούμε ότι
λειτουργεί και κλείνεται εκ νέου τελείως.
(2) Ξεβιδώνεται το πώμα ασφαλείας του κρουνού και αφαιρείται το περίβλημα σφραγίσεως.
(3) Βεβαιωνόμαστε για την ύπαρξη και την καλή κατάσταση της ενώσεως (αρμού) του εκτονωτή ή του
συνδέσμου (ρακόρ) του στοιχείου και της ενώσεως (αρμού) του κρουνού της φιάλης. Οι ενώσεις (αρμοί) δεν
πρέπει να είναι από φυσικό ελαστικό, αλλά από συνθετικό ελαστικό και κατά προτίμηση από συνθετική
ρητίνη.
(4) Συνδέεται ο εκτονωτής ή ο σύνδεσμος του στοιχείου με τον κρουνό με κανονικό βίδωμα, με τη βοήθεια
ενός κλειδιού. Οι ελικώσεις του κρουνού πρέπει να είναι πάντα καλυμμένες.
(5) Δεν ανοίγεται ο κρουνός της φιάλης πριν τον έλεγχο της καλής ενώσεως του κρουνού με τις συσκευές
χρήσεως και πριν διαπιστώσουμε ότι οι κρουνοί χρήσεως είναι κλειστοί.
(6) Για όσο χρόνο ο κρουνός της φιάλης είναι ανοικτός και οι κρουνοί χρήσεως κλειστοί, διαπιστώνεται η
στεγανότητα του συνδέσμου (ρακόρ) συναρμολογήσεως του εκτονωτή, μέσω επίχρισης με νερό με σαπούνι
ή οποιοδήποτε άλλο αφρίζον προϊόν.
(β) Δοχεία προπανίου
Πριν από κάθε σύνδεση ενός δοχείου πρέπει να ελέγχεται η καλή ηλεκτρική γείωσή του με το έδαφος.
Οι ακόλουθες εργασίες πραγματοποιούνται με τη σειρά:
Αποσφραγίζεται το πώμα αποκλεισμού
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Στη συνέχεια ξεβιδώνεται κατά περίπου τρεις στροφές για να τεθεί το τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ της
βαλβίδας και του πώματος, σε επικοινωνία με το εσωτερικό. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να επιτρέπει τη
διαφυγή του αεριού υπό πίεση, όταν βρίσκεται στο προαναφερθέν τμήμα. Το αέριο διαφεύγει σφυρίζοντας.
Αφαιρείται πλήρως το πώμα αποκλεισμού όταν το σφύριγμα σταματήσει και αντικαθίσταται το πώμα μέσω
της ωστικής βαλβίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενώσεις της ωστικής βαλβίδας πρέπει εκ των προτέρων να καθαριστούν και να επιχριστούν με ζύμη στον
αρμό. Πρέπει να βεβαιωθούμε για την προς τα άνω θέση του στελέχους, ώστε να αποφευχθεί η πίεση στη βαλβίδα κατά
το βίδωμα.

Άρθρο 7
Ληφθέντα μέτρα μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων
1. Με κάθε χρήση μιας εγκατάστασης , κλείνεται ο κρουνός εξόδου του αερίου, όταν πρόκειται για φιάλη ή ο
κρουνός του διαφράγματος όταν πρόκειται για αμετακίνητη εγκατάσταση.
Εάν ο κρουνός διαφράγματος τροφοδοτεί πολλά στοιχεία, πρέπει να βεβαιωθούμε πριν τον ανοίξουμε ότι
όλοι οι κρουνοί των στοιχείων χρησιμοποίησης είναι καλά κλεισμένοι. Αυτό δεν απαιτείται αν κάθε στοιχείο
είναι εφοδιασμένο με μια συσκευή ασφαλείας.
Ουδέποτε αποσυνδέεται μία φιάλη πριν βεβαιωθούμε προηγουμένως ότι ο κρουνός είναι καλά κλεισμένος
και ότι δεν υπάρχει φλόγα ή πυρακτωμένη εστία κοντά.
Άρθρο 8
Μεταγγίσεις
Η μετάγγιση φιάλης δεν πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση (περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης κενής
φιάλης).
Αυτή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από φιάλες των 11Kg το πολύ και σε μικρότερες φιάλες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Άρθρο 9
Διαφυγή χωρίς φλόγα
Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις πριν εισέλθουμε είτε σε κλειστό χώρο, όπου περιέχονται αναθυμιάσεις
προπανίου, είτε σε εξωτερικό χώρο με διάχυτο αέριο προπανίου για την αποφυγή ανάφλεξης.
Κλείνεται το ταχύτερο δυνατό ο κρουνός της κάθε φιάλης.
Αερίζεται ο χώρος και ελέγχονται οι ενώσεις, οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα εκτόνωσης.
Αν η διαφυγή προέρχεται από την φιάλη, αυτή αποσυνδέεται, βιδώνεται το πώμα ασφαλείας και μονώνεται η
φιάλη στην ύπαιθρο.
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Αν σπάσει ο κρουνός της φιάλης, τότε αυτή μεταφέρεται εκτός του χώρου, μακριά από φλόγα ή σπινθήρα και
παρακολουθείται η πλήρης εκκένωσή της.
Αν η διαφυγή προέρχεται από τα δοχεία ή τις δεξαμενές και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να φραχθεί,
πρέπει να ελέγχεται η διαφυγή του αερίου μέχρι την πλήρη εκκένωσή του. Σ’ αυτή την περίπτωση
επιβάλλεται η λήψη κάθε μέτρου για την αποφυγή σχηματισμού εστιών αερίου, για τη διάλυσή αυτών εντός
του αέρα, για την εκτόξευση νερού ή ατμών νερού ή ακόμη για το σχηματισμό διαφράγματος για ψεκαζόμενο
νερό, για να παρεμποδισθεί η κίνηση του αερίου στα γειτονικά χαμηλά σημεία. Πρέπει ακόμα να ληφθούν
όλα τα μέτρα κατά της έκρηξης, όπως απόσβεση πηγών φωτιάς ή σπινθήρων, διακοπή της λειτουργίας κάθε
κινητήρα κ.λ.π. μέσα στην περιοχή προς την οποία κινείται το αέριο.
Στην περίπτωση διαφυγής επιβάλλεται να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με το υγρό προπάνιο, λόγω του
έντονου ψύχους το οποίο δημιουργείται από την ταχεία εξάτμιση.
Άρθρο 10
Διαφυγή με φλόγα
Κλείνει ο κρουνός της φιάλης, εάν είναι δυνατό να την πλησιάσουμε, ή σβήνει πρώτα η φλόγα με
πυροσβεστήρα ή ελλείψει αυτού με βρεγμένα κομμάτια υφάσματος. Αν ο αποκλεισμός του κρουνού
καθίσταται αδύνατος αφήνεται να καίγεται το αέριο, ψύχοντας την φιάλη με βρεγμένα κομμάτια υφάσματος.
Απομακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά.
Αν η φιάλη καίγεται για κάποιο χρόνο και η φλόγα ακουμπάει την φιάλη, αυτή ψύχεται με εκτόξευση νερού σε
μορφή σταγόνων βροχής.
Αν πρόκειται για μεγάλη εγκατάσταση πρέπει να δοκιμάζεται το σβήσιμο της φωτιάς, μέσω του αποκλεισμού
της διαφυγής (αποκλεισμός των δικλείδων των χάλκινων σωληνώσεων, σύνθλιψη αυτών έναντι της
διαφυγής). Αν είναι αδύνατο να μειωθεί το μέγεθος της διαφυγής αφήνεται να καεί το αέριο, το οποίο
διαφεύγει μέχρι την πλήρη εξάντληση του περιεχομένου του δοχείου, ελέγχοντας τη φωτιά για να μην
επεκταθεί περαιτέρω.
Σε περίπτωση αδυναμίας απόσβεσης εκκενώνεται πάραυτα, από το προσωπικό, ο χώρος στον οποίο
εγκυμονεί ο παραπάνω κίνδυνος έκρηξης, αν η φιάλη έχει θερμανθεί από τις φλόγες, αφού ανοιχθούν κατά
το δυνατό όλες οι πόρτες κα τα παράθυρα.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
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Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη
χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων
Adjustment and destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-0354
«Απελευθέρωση
τάσεων
συνεχώς
συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών
εντατήρων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-03-03-54, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-03-03-54 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Απελευθέρωση
τάσεων
συνεχώς
συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών
εντατήρων
1

Aντικείμενο

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την απελευθέρωση τάσεων συνεχώς
συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων. Η εργασία ενδείκνυται
όταν δεν εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερμοκρασίας που καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 150107-03-03-50 (στην περίπτωση αυτή, αντί για την απελευθέρωση τάσεων με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών
εντατήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος με συσκευή θέρμανσης, βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-03-03-52).
Η απελευθέρωση μιας συνεχούς συγκολλημένης σιδηροτροχιάς έχει ως σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή
των εσωτερικών τάσεων για δημιουργία συνθηκών ελεύθερης διαστολής (ή συστολής) σε όλο το μήκος της.
Η απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. είναι μία εργασία, η οποία αποσκοπεί, μέσω της δημιουργίας συνθηκών
ελεύθερης διαστολής, στο μηδενισμό όλων των τάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί.
Πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις δύο τροχιοσειρές, είτε στο σύνολο του μήκους της Σ.Σ.Σ., που
περιλαμβάνεται μεταξύ δύο συσκευών διαστολής (Σ.Δ.), είτε τμηματικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
επόμενα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-03-03-50

Adjustment and destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at
ambient temperature -- Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-03-03-52

Adjustment and destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with
heating devices -- Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με την χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής γίνεται αναφορά στον ακόλουθοι όροι – ορισμοί:

3.1 Σ.Σ.Σ. : Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.2 Σ.Δ. : Συσκευές Διαστολής

3
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Ενσωματούμενα υλικά

Για την εργασία της απελευθέρωσης τάσεων των Σ.Σ.Σ. με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων δεν
απαιτούνται υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο έργο.

5. Mέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
5.1

Γενικά

Με τη χρήση υδραυλικών εντατήρων εξαναγκάζουμε την σιδηροτροχιά να επιμηκυνθεί κατά το μήκος Δl που
αντιστοιχεί στην θερμοκρασία απελευθέρωσής της (23ο - 35ο C) και το οποίο φυσιολογικά αποκτά η
σιδηροτροχιά όταν η θερμοκρασία της φθάσει την θερμοκρασία απελευθέρωσης (στην οποία έχουμε
σιδηροτροχιά χωρίς εσωτερικές τάσεις).
Προς αποφυγή οριζοντιογραφικών ανωμαλιών της γραμμής συνιστάται η επιλογή της μέγιστης θερμοκρασία
απελευθέρωσης.
Οι υδραυλικοί εντατήρες μπορούν να τοποθετηθούν τόσο μεταξύ των σταθερών σημείων για ταυτόχρονο
εφελκυσμό και από τις δύο πλευρές, όσο και επί του σταθερού σημείου για εφελκυσμό μόνον από τη μία
πλευρά (βλέπε Διάγραμμα 2 στο Παράρτημα Α της παρούσας).

5.2 Προϋποθέσεις χρήσης υδραυλικών εντατήρων για την απελευθέρωση των τάσεων
Τα μέγιστα μήκη γραμμής Lmax που είναι δυνατόν να απελευθερωθούν σε μία φάση εργασίας είναι:
α.

Για ευθυγραμμίες και καμπύλες μέχρι R = 800 μ. Lmax = 432 m

β.

Για καμπύλες μέχρι R = 450 m. Lmax = 216 m

Σε καμπύλες με R < 450 m και σε τμήματα γραμμής με κολλητούς μονωτικούς αρμούς (Κ.Μ.Α.), καθώς και
σε περιπτώσεις μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών (θερμοκρασία περιβάλλοντος ως προς θερμοκρασία
απελευθέρωσης τάσεων) συνιστάται κατά κανόνα η χρήση των συσκευών θέρμανσης των σιδηροτροχιών.

5.3 Θερμοκρασία
Για την εκτέλεση της εργασίας, η θερμοκρασία της προς απελευθέρωση σιδηροτροχιάς δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 0ο C. Σε ειδικές περιπτώσεις ανάγκης και μετά από έγκριση της Διευθύνσεως Γραμμής,
επιτρέπεται η απελευθέρωση και σε θερμοκρασία μέχρι -5ο C. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν και
τα απαιτούμενα για τη συγκόλληση μέτρα.

5.4 Σταθερά σημεία
Σε κάθε άκρο του προς απελευθέρωση τμήματος της γραμμής θα πρέπει να υπάρχουν σταθερά σημεία.
Σαν σταθερό σημείο μπορεί να ληφθεί μια εν επαφή συγκολλημένη αλλαγή τροχιάς. Εάν δεν υπάρχουν
σταθερά σημεία, πρέπει να δημιουργηθούν προσωρινά είτε με σύσφιξη των συνδέσμων σε μήκος γραμμής
περίπου 40 μ., είτε ακόμη και με τη χρήση 80 περίπου αντιοδευτικών, εναλλάξ σε κάθε δεύτερο στρωτήρα.

5.5 Υπολογισμός μεταβολής μήκους σιδηροτροχιών
Οι μεταβολές του μήκους είναι ανάλογες του μήκους των σιδηροτροχιών και μπορούν να υπολογιστούν για
κάθε τυχαίο σημείο του προς απελευθέρωση τμήματος της γραμμής σύμφωνα με τον τύπο:
Δl = 0,0115 * L * Δt .
4
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Οι μεταβολές του μήκους της σιδηροτροχιάς υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε τμήμα της γραμμής
εκατέρωθεν της θέσης συγκόλλησης με την βοήθεια του ανωτέρω τύπου ή του Διαγράμματος 1, (στο
Παράρτημα Α της παρούσας), όπου θα πρέπει με την έναρξη της εργασίας να είναι γνωστά τα μήκη από το
μέσον των σταθερών σημείων έως την συγκόλληση, καθώς και η διαφορά θερμοκρασίας Δt μεταξύ
θερμοκρασίας απελευθέρωσης και θερμοκρασίας σιδηροτροχιάς.

5.6 Σημεία ελέγχου
Οι μεταβολές του μήκους της γραμμής ελέγχονται σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου που έχουν επιλεγεί και
σημαίνονται επί της σιδηροτροχιάς του στρωτήρα ή της πλάκας έδρασης.
Τα σημεία ελέγχου καθορίζονται σε μεταξύ τους αποστάσεις έως 60 m για ευθυγραμμίες (R ≥ 800 m) και έως
30 m για καμπύλες ακτίνας μικρότερης των 800 m.

5.7 Εκτέλεση κύριας εργασίας
5.7.1 Προεργασίες
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι των σιδηροτροχιών ξεκινώντας από την θέση της συγκόλλησης. Για να
αποφευχθεί ενδεχόμενη ανατροπή της σιδηροτροχιάς ή σκάλωμα στους συνδέσμους, πρέπει στις καμπύλες
η χαλάρωση της σύσφιξης των συνδέσμων να είναι τόση ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κατά μήκος κίνηση
της σιδηροτροχιάς.
Τοποθετούνται κυλίστρα κάτω από τις σιδηροτροχιές οι οποίες κρούονται ελαφρά με ξυλόσφυρα, για να
διευκολυνθεί η ελεύθερη διαστολή αυτών.
5.7.2 Εφελκυσμός σιδηροτροχιών
Οι δυνατές θέσεις διάταξης επί της γραμμής των υδραυλικών εντατήρων εμφανίζονται γραφικά στο
Διάγραμμα 2.
Και οι δύο σιδηροτροχιές πρέπει να εφελκύονται ταυτόχρονα.
Μετά την τοποθέτηση των υδραυλικών εντατήρων εφελκύονται και οι δύο σιδηροτροχιές. Παράλληλα
παρακολουθείται η ταυτόχρονη μετακίνηση της σιδηροτροχιάς σε κάθε σημείο ελέγχου αυτής, ελέγχοντας
την μεταβολή του μήκους της σιδηροτροχιάς σε κάθε σημείο ελέγχου σε σχέση με την θεωρητική
(υπολογισθείσα) μεταβολή του μήκους.
5.7.3 Διάκενο συγκόλλησης
Μετά τη χαλάρωση των συνδέσμων πρέπει να δημιουργηθεί διάκενο συγκόλλησης μεταξύ των άκρων των
δύο προς συγκόλληση σιδηροτροχιών με κοπή της σιδηροτροχιάς. Το μήκος του διακένου υπολογίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη και το αναγκαίο για την συγκόλληση
διάκενο.
5.7.4 Συγκόλληση
Μόλις οι σιδηροτροχιές εφελκυσθούν στο υπολογισθέν μήκος, συσφίγγονται οι σύνδεσμοι των
σιδηροτροχιών αρχίζοντας από τη θέση των υδραυλικών εντατήρων. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται η
συγκόλληση με ενεργούς τους υδραυλικούς εντατήρες.
5.7.5 Ομαλοποίηση των τάσεων
Μετά τη συγκόλληση και την αφαίρεση των υδραυλικών εντατήρων πραγματοποιείται η ομαλοποίηση των
τάσεων στην περιοχή της συγκόλλησης (βλέπε Διάγραμμα 3 στο Παράρτημα Α της παρούσας) με σκοπό την
διανομή των συσσωρευμένων τάσεων στην περιοχή των συγκολλήσεων και εκτελείται μετά την ψύξη των
συγκολλήσεων την ίδια μέρα. Η ομαλοποίηση εκτελείται ως εξής:
5
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1. Περίπτωση διάκενου (εισαγωγή αποτμήματος σιδηροτροχιάς)
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι σε μήκος 50 m εκατέρωθεν του αποτμήματος σιδηροτροχιάς που
τοποθετήθηκε (κουπονιού L), ως επίσης και επί του κουπονιού (Διάγραμμα 2 στο Παράρτημα Α της
παρούσας Προδιαγραφής). Ακολουθεί κρούση της σιδηροτροχιάς με ξυλόσφυρα και σύσφιξη των
συνδέσμων, κατά την αντίθετη κατεύθυνση ως προς αυτήν της χαλάρωσης.
2. Περίπτωση πλεονάσματος μήκους.
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι σε μήκος 50 m εκατέρωθεν της συγκόλλησης. Ακολουθούν οι ενέργειες
που περιγράφονται παραπάνω (βλέπε Διάγραμμα 2 στο Παράρτημα Α της παρούσας Προδιαγραφής).
Σε περίπτωση μη σταθεροποίησης της κλίνης έρματος λόγω πρόσφατης σκυρόστρωσης της γραμμής ή σε
περίπτωση καθαρισμού του έρματος, είναι δυνατόν, κατά την χρήση των υδραυλικών εντατήρων
σιδηροτροχιών, να παρουσιαστεί κατά μήκος μετατόπιση των σταθερών σημείων ή ακόμη και εγκάρσια
μετατόπιση της γραμμής προς το εσωτερικό του τόξου.
Ο υπεύθυνος του συνεργείου απελευθέρωσης των γραμμών είναι υποχρεωμένος να ελέγξει προ και μετά
τον εφελκυσμό των σιδηροτροχιών, την ακριβή θέση των σταθερών σημείων, καθώς και τον άξονα της
γραμμής. Εάν διαπιστωθούν μετακινήσεις τότε θα πρέπει ενδεχομένως να επαναληφθεί η απελευθέρωση
των τάσεων των σιδηροτροχιών με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

Για να υπάρχουν όσο το δυνατό ακριβέστερα στοιχεία, για κάθε Σ.Σ.Σ., τηρείται το «Σημειωματάριο στοιχείων
των Σ.Σ.Σ.» (βλέπε Παράρτημα Β της παρούσας Προδιαγραφής), στο οποίο θα συντάσσεται ιδιαίτερη σελίδα
για κάθε απελευθερωμένο τμήμα της Σ.Σ.Σ χωριστά.
Στην τέταρτη σελίδα του σημειωματάριου στοιχείων Σ.Σ.Σ. συμπληρώνεται πίνακας τμημάτων στα οποία έχει
γίνει απελευθέρωση τάσεων (βλέπε Παράρτημα Β της παρούσας Προδιαγραφής) και αναγράφονται ο
τρόπος εκτέλεσης της απελευθέρωσης τάσεων και η επιτευχθείσα θερμοκρασία αναφοράς.
Επίσης συμπληρώνεται ο πίνακας με τυχόν μεταγενέστερες απελευθερώσεις στο ίδιο τμήμα με την
αιτιολογία εκτέλεσης τους.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες απελευθέρωσης τάσεων Σ.Σ.Σ. με χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων επιμετρώνται σε
τρέχοντα μέτρα γραμμών επί των οποίων εκτελέσθηκαν. Η ομαλοποίηση των τάσεων της γραμμής αποτελεί
μέρος των εργασιών και δεν επιμετράται ιδιαίτερα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

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

x

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

x

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

Η εκτέλεση των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με την οικεία
Προδιαγραφή.

Παράρτημα A
(Διαγράμματα 1, 2 και 3 )

7
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-04-0310
«Επίβλεψη
γραμμών
με
συνεχώς
συγκολλημένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-04-03-10,ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-04-03-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
(Σ.Σ.Σ.)

1 Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή καθορίζει τις προϋποθέσεις επίβλεψης γραμμών στρωμένων με Συνεχώς
Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10).

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and destressing -- Στρώση
συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των
τάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30

Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks -Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10

Maintenance of continuous welded rail tracks -- Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

3 Όροι και ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους και συντμήσεις:

3.1 UIC: Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων
3.2 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής
3.3 Υ.Γ.: Υπηρεσία Γραμμής (της Διεύθυνσης Παραγωγής)
3.4 ΤΜΚ: Τμήμα Μεταλλικών Κατασκευών
3.5 Φ.Γ.: Φύλακας Γραμμής
3.6 ΦΙΔ: Φύλακας Ισοπέδων Διαβάσεων
3.6 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.7 Σ.Δ.: Συσκευές Διαστολής
3.8 Ι.Δ: Ισόπεδες Διαβάσεις
3
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Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν υπάρχουν υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο έργο.

5

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

5.1 Γενικά
Η λήψη μέτρων από πλευράς γραμμής για την εξασφάλιση της κανονικότητας της κυκλοφορίας είναι
συνάρτηση:
x της αρχικής ποιότητας κατασκευής της γραμμής (υποδομής και επιδομής).
x της ποιότητας της συντήρησης γραμμής.
x της ποιότητας κύλισης των συρμών και γενικότερα της ανάρτησης των οχημάτων (ελατηρίων και
αποσβεστήρων).

5.2

Μέτρα για την ασφάλεια κυκλοφορίας

Η κατοχύρωση της ασφάλειας κυκλοφορίας από πλευράς γραμμής επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες ενέργειες:
x Την επιθεώρηση από το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό της γραμμής, των τεχνικών έργων και
εγκαταστάσεων εν γένει, σε τακτικές και έκτακτες επισκέψεις, για τη διαπίστωση της
κατάστασής τους.
x Την καταγραφή της κατάστασης της γραμμής από τα καταγραφικά οχήματα, την αξιολόγηση και
την αξιοποίησή τους.
x Την επιβολή βραδυποριών σε περιπτώσεις έντονων ανωμαλιών γραμμής, μέχρις
αποκατάστασής τους. Σε ακραίες περιπτώσεις, αμέσου κινδύνου, διακόπτεται και η κυκλοφορία
μέχρις ότου εκτελεσθούν οι αναγκαίες εργασίες άρσης του κινδύνου.

5.3

Οργάνωση της επίβλεψης και έλεγχος της γραμμής και των τεχνικών της έργων

Από τις Υ.Γ. της Διεύθυνσης Παραγωγής, πρέπει να ελέγχεται και να παρακολουθείται η τήρηση των
κατωτέρω αναφερόμενων, σε ότι αφορά τις επιθεωρήσεις της γραμμής, των τεχνικών έργων και των
γεφυρών.
Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Γραμμής, που έχουν την άμεση επίβλεψη των εργασιών συντήρησης που
εκτελούν οι ομάδες, πρέπει να την παρακολουθούν συνεχώς, να την κατευθύνουν με τα όργανά τους
(Εργοδηγούς, Τεχνικούς Υπάλληλους-Σχεδιαστές1, Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ και Διπλωματούχους
Μηχανικούς των Τμημάτων) και να την ελέγχουν ποιοτικά και ποσοτικά.
Υπενθυμίζεται ότι, οι Τεχνικοί Υπάλληλοι-Σχεδιαστές2 των Τμημάτων Γραμμής, οφείλουν να επισκέπτονται
με έξοδό τους, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, τις διάφορες ομάδες των οποίων την εργασία
παρακολουθούν, να δίδουν οδηγίες στους Αρχιτεχνίτες 3, να παίρνουν στοιχεία της κατάστασης της γραμμής
κ.λ.π.

1
2
3

Πρώην «Τεχνικοί Βοηθοί»
Πρώην «Τεχνικοί Βοηθοί»
Πρώην «Αρχιεργάτες»
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Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Υ.Γ της Διεύθυνσης Παραγωγής οι αρμόδιοι για την παρακολούθηση των
εργασιών συντήρησης, και οι αντίστοιχοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Υπηρεσίας Γραμμής της Διεύθυνσης
Γραμμής οφείλουν να επισκέπτονται μια φορά ανά 3 μήνες τα Τμήματα Γραμμής (οι Διπλωματούχοι
Μηχανικοί των Υ.Γ. των Περιφερειών και συχνότερα, κατά την κρίση των Αρχιμηχανικών) για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών συντήρησης, επίλυση από κοινού με τους Προϊσταμένους των
Τμημάτων, των προβλημάτων που ανακύπτουν και θέση υπόψη των Αρχιμηχανικών των Υ.Γ. θεμάτων, η
επίλυση των οποίων απαιτεί παρέμβαση δική τους.
Τέλος, ο Αρχιμηχανικός της Υπηρεσίας Γραμμής της Διεύθυνσης Γραμμής, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο
Αρχιμηχανικό της Υ.Γ. της Διεύθυνσης Παραγωγής, οφείλουν να επισκέπτονται – μια φορά το χρόνο, όλα τα
τμήματα γραμμής (ο Αρχιμηχανικός της Υ.Γ. της Διεύθυνσης Παραγωγής τουλάχιστον μια φορά το 2μηνο)
κάνοντας διαδρομή με δραιζίνα όλου του μήκους δικαιοδοσίας των τμημάτων, να εξετάζουν την πρόοδο των
εργασιών συντήρησης και να υποβάλλουν από κοινού, στον Διευθυντή Παραγωγής και τον Διευθυντή
Γραμμής, σχετική έκθεση, για την κατάσταση της Γραμμής.
Εξυπακούεται, ότι, κατά τις παραπάνω επιθεωρήσεις από τους Αρχιμηχανικούς και Διπλωματούχους
Μηχανικούς Γραμμής της Δ.Γ. και της Διεύθυνσης Παραγωγής, εκτός από τα θέματα συντήρησης γραμμής
θα εξετάζονται και ανάλογα θέματα που αφορούν τα τεχνικά έργα. Ειδικά σοβαρά θέματα γεφυρών θα
τίθενται από τις Υ.Γ. της ΔΙΠΑΡ υπόψη της Δ.Γ./ΥΓΕΜΕ, με σχετικές ιδιαίτερες έγγραφες αναφορές, για
μελέτη και επίλυσή τους.
5.3.1 Επιθεώρηση και έλεγχος της γραμμής
Η επιθεώρηση και ο έλεγχος της γραμμής και των τεχνικών της έργων, πραγματοποιείται:
α.

Από τους Φύλακες Γραμμής (ή τους αντικαταστάτες τους Εργάτες Γραμμής) πεζή κάθε μέρα ή ανά
διήμερο ή πολλαπλή, ανά ημέρα, επιθεώρηση στα επισφαλή σημεία όπως προβλέπεται, κατά περιοχές
από τις υπηρεσιακές διαταγές.
Ο έλεγχος της κανονικής πραγματοποίησης των διαδρομών αυτών των Φυλάκων Γραμμής (Φ.Γ.) γίνεται
με την υπογραφή που υποχρεούνται να βάζουν στα βιβλιάρια ελέγχου διαδρομών, που βρίσκονται στα
άκρα (ή και ενδιάμεσα) των διαδρομών τους. Οι Φ.Γ. κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, φέρουν τα
προβλεπόμενα εφόδια (σημαία κόκκινη, κροτίδες, σάλπιγγα κ.λ.π) για να μπορούν να σταθμεύσουν ή να
βραδυπορήσουν αμαξοστοιχία σε περίπτωση που διαπιστώσουν επικίνδυνες ανωμαλίες στη γραμμή.

β.

Από τους Αρχιτεχνίτες Γραμμής (ή τους αντικαταστάτες τους Τεχνίτες Γραμμής) που προΐστανται των
ομάδων συντήρησης γραμμής, κάθε βδομάδα, πεζή, σε όλη τη δικαιοδοσία της ομάδας. Εξυπακούεται
ότι, εκτός από την ανά βδομάδα, κανονική επιθεώρηση, ο Αρχιτεχνίτης υποχρεούται σε έκτακτες
επιθεωρήσεις εφόσον η κατάσταση γραμμής το επιβάλλει ή όταν πληροφορηθεί, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, για ύπαρξη ανωμαλιών στη γραμμή.
Κατά τις παραπάνω επιθεωρήσεις, ο Αρχιτεχνίτης υποχρεούται να υπογράφει, στα βιβλιάρια των Φ.Γ.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Αρχιτεχνίτης έχει την υποχρέωση να διατάσσει έκτακτη επιθεώρηση της
γραμμής, από το προσωπικό του, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες
βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες, πλημμύρες, παγετοί ή υψηλές θερμοκρασίες, όταν μάλιστα οι τελευταίες
είναι απότομες κ.λ.π). ή σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων (σεισμοί κ.λ.π.) ή ακόμη και να διατάσσει
συνεχή φρούρηση επισφαλών σημείων της γραμμής, στα οποία παρουσιάστηκαν ανωμαλίες
(κατακλίσεις γραμμών από νερά, καταπτώσεις λίθων στη γραμμή από τα πρανή ορυγμάτων, υποσκαφές
βάθρων γεφυρών κ.λ.π.) μέχρις άρσης της ανωμαλίας ή λήψης των ενδεικνυομένων μέτρων.
Επιβάλλεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο που αφορά στις επιθεωρήσεις
(επιβλέψεις), κατά την περίοδο των υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και σε περιπτώσεις
εκτέλεσης, εργασιών συντήρησης σε γραμμές με Σ.Σ.Σ. .
Τονίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός, από τον Αρχιτεχνίτη και τον Εργοδηγό για
βραδυπόρηση των αμαξοστοιχιών ή ακόμη και στάθμευσή τους, σε περίπτωση που διαπιστωθούν στη
γραμμή ή τα τεχνικά έργα ανωμαλίες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
5
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γ. Από τους Εργοδηγούς Γραμμής (ή τους εκτελούντες χρέη Εργοδηγού Αρχιτεχνίτες) πεζή, σ’ όλη την
δικαιοδοσία τους με συνοδεία των Αρχιτεχνιτών των ομάδων τουλάχιστον μια φορά το μήνα, χωρίς δε
την συνοδεία των Αρχιτεχνιτών, κατά τις ανάγκες, που εμφανίζονται.
Τονίζεται ότι τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα ο Εργοδηγός Γραμμής υποχρεούται να κάνει
επιθεώρηση της γραμμής, σε όλη την δικαιοδοσία του, επιβαίνοντας στον θάλαμο οδήγησης (ή στην
ουρά) μιας από τις ταχύτερες αμαξοστοιχίες, για την διαπίστωση της κατάστασης της γραμμής, εν
κινήσει και παροχή σχετικών οδηγιών συντήρησης.
Πλέον από την υποχρέωση των Εργοδηγών, κατά την πεζή επιθεώρηση της γραμμής, να υπογράφουν
στο βιβλιάριο ελέγχου των Φ.Γ., οφείλουν στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλουν στο Τμήμα Γραμμής το
«Φύλλον εξελέγξεως της εκτέλεσης επισκέψεων».
Τέλος τονίζεται ότι, στις υποχρεώσεις κατά την επιθεώρηση της γραμμής των Φ.Γ., των Αρχιτεχνιτών και
των Εργοδηγών, περιλαμβάνεται και ο μακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης και παντός τεχνικού
έργου της γραμμής (γεφυρών, σηράγγων, τοίχων προστασίας ορυγμάτων επιχωμάτων κ.λ.π).
δ.

Από το Τεχνικό Προσωπικό των Τμημάτων Γραμμής (Τεχνικούς Υπαλλήλους-Σχεδιαστές, Πτυχιούχους
Μηχανικούς ΤΕ, Διπλωματούχους Μηχανικούς) κατά τις εκάστοτε εξόδους τους, με αμαξοστοιχίες ή
δραιζίνες ή πεζή.
Ειδικότερα για τους Προϊσταμένους Μηχανικούς των Τμημάτων Γραμμής και τους αντικαταστάτες τους
Διπλωματούχους Μηχανικούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο Διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης
των ΣΕΚ, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α.
Τονίζεται η ανάγκη συστηματικής εκτέλεσης, της προβλεπόμενης από την παραπάνω εγκύκλιο
επιθεώρησης, κάθε χρόνο, κάθε 6μηνο και κάθε μήνα.
Επίσης δεν πρέπει να παραλείπεται, η ανά 10ημερο, τουλάχιστον επιθεώρηση της γραμμής με
δραιζίνες, από τους Προϊσταμένους ή τους Μηχανικούς των Τμημάτων.

ε.

Από την καταγραφή που γίνεται από τα καταγραφικά οχήματα σφαλμάτων γραμμής, ανά εξάμηνο
τακτικά και έκτακτα όσες φορές απαιτείται, την αξιολόγησή τους από τον Αρχιμηχανικό της Δ.Γ./Υ.Γ., της
αντίστοιχης Υ.Γ. της ΔΙΠΑΡ και τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος Γραμμής και τη λήψη των
ενδεικνυομένων μέτρων.
Οι Αρχιτεχνίτες, οι Εργοδηγοί, οι Τεχνικοί Υπάλληλοι-Σχεδιαστές και οι Μηχανικοί των Τμημάτων
Γραμμής, στις εξόδους των, επιθεωρούν τα βιβλιάρια ελέγχου διαδρομών, για την διαπίστωση της
κανονικής εκτέλεσης της επιθεώρησης και υπογράφουν και οι ίδιοι στα βιβλιάρια.
Οι Προϊστάμενοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Τμημάτων Γραμμής μεριμνούν για την ενημέρωση των
Φ.Γ. καθώς και των Εργατών Γραμμής, που τους αντικαθιστούν για τα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους,
που προκύπτουν από τον Κανονισμό των Φ.Γ. και Φυλάκων Ισοπέδων διαβάσεων (ΦΙΔ).
Η παραπάνω ενημέρωση πρέπει να γίνεται από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γραμμής, τούτο
δεν αναφέρεται στους Αρχιμηχανικούς των Υ.Γ. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται από
τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γραμμής κάθε 2 χρόνια.

5.3.2 Επιθεώρηση και ο έλεγχος της γραμμής και των τεχνικών της έργων
Για τις γέφυρες και τα τεχνικά έργα, προβλέπονται:
α. Μακροσκοπικές επιθεωρήσεις:
x
x
6

Κάθε μέρα (ή κάθε 2 μέρες) από τον Φύλακα Γραμμής, κατά τη διαδρομή του τμήματός του,
(όπου εξακολουθεί να υπάρχει ημερήσια ή ανά 2ημερο φύλαξη).
Κάθε 7 μέρες από τον Αρχιτεχνίτη Γραμμής.
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x

Κάθε μήνα (τουλάχιστον) από τον Εργοδηγό Γραμμής.

β. Λεπτομερέστερη (επίσης μακροσκοπική) επιθεώρηση, κάθε χρόνο, από τους Μηχανικούς του ΤΜΚ και
του αρμόδιου Τμήματος Γραμμής.
γ. Διεξοδική επιθεώρηση των μεταλλικών γεφυρών, κάθε 5 χρόνια, από συνεργείο του ΤΜΚ, υπό την
επίβλεψη Μηχανικού (με εγκατάσταση ικριωμάτων – όπου χρειάζεται – για την εξέταση, από κοντά, όλων
των στοιχείων της κατασκευής, βελομετρήσεις κ.λ.π).
Τα αποτελέσματα των ετήσιων και πενταετών επιθεωρήσεων καταχωρούνται σε πίνακες και υποβάλλονται
στις Υ.Γ. της Διεύθυνσης Παραγωγής και στην Υπηρεσία Γεφυρών και Μεταλλικών Έργων της Δ.Γ..
Στον πενταετή κύκλο επιθεώρησης αντιστοιχεί ανάλογος 5ετής κύκλος συντήρησης των μεταλλικών
γεφυρών.

5.4

Εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις

Επιβάλλεται ιδιαιτέρως ο έλεγχος:
x της έδρασης και της οριζοντιογραφικής θέσης της γραμμής,
x των συγκολλήσεων,
x των συσκευών διαστολής,
x των ενδεχόμενων μετατοπίσεων των σιδηροτροχιών σε σχέση με τους στρωτήρες της ζώνης
εκτόνωσης των Σ.Σ.Σ.,
x των εκτροπών των αρμών από την κάθετο,
x των περιοχών κοντά σε ιδιαίτερα σημεία (Ι.Δ., γέφυρες, κτλ.),
x των περιοχών, όπου η διατομή του έρματος, ενισχυμένη ή μη, κινδυνεύει να εξασθενήσει4 και
x ενδεχομένως της συμπεριφοράς των προσωρινών αμφιδέσεων, όπως επίσης και της έδρασης
των στρωτήρων, οι οποίοι τις περικλείουν.

5.5

Επίβλεψη κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών

5.5.1 Γενικά
Η άνοδος της θερμοκρασίας, στις θερμές περιόδους του έτους, προκαλεί την εμφάνιση θλιπτικών τάσεων
στις συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.).
Για να αποφευχθεί η δημιουργία παραμορφώσεων στην γραμμή λόγω αναπτυσσομένων τάσεων και να
προληφθούν οι συνέπειες από αυτήν την αιτία επιβάλλεται:
x Η επίβλεψη της γραμμής
x Η λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση τούτων.
5.5.2 Επιθεωρήσεις υψηλών θερμοκρασιών
Η επίβλεψη της γραμμής γίνεται με ειδικές επιθεωρήσεις που ονομάζονται ‘‘Επιθεωρήσεις υψηλών
θερμοκρασιών’’.

4

Κάθε τυχούσα μείωση της διατομής του έρματος επιβάλλει άμεση αποκατάσταση στις κανονικές διαστάσεις.

7
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5.5.2.1 Οι επιθεωρήσεις υψηλών θερμοκρασιών πραγματοποιούνται:
x Όταν υπάρχει το ενδεχόμενο να ανέλθει η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς στους 45ο C (40οC
για τις σιδηροτροχιές που δεν απελευθερώθηκαν ακόμη και οι οποίες στρώθηκαν σε
θερμοκρασία μικρότερη των 28ο C).
x Από ώρα 10.00 (το πρωί) μέχρι ώρα 18.00 (το απόγευμα).
5.5.2.2 Την επιθεώρηση πραγματοποιούν:
x Οι κανονικοί φύλακες γραμμής.
x Το προσωπικό των ομάδων.
5.5.2.3 Τρόπος επιθεώρησης:
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής της στρωμένης με Σ.Σ.Σ.:
x Πεζή
x Βαδίζοντας επί της γραμμής και όχι επί του αντερείσματος (κόντρα – μπαγγίνας).
5.5.2.4 Σημεία τα οποία πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουν οι πραγματοποιούντες την επιθεώρηση:
x Γραμμή κοντά στις ισόπεδες διαβάσεις.
x Γραμμή κοντά στις μεταλλικές γέφυρες.
x Γραμμή κοντά στις σήραγγες.
x Περιοχές στις οποίες η διατομή του έρματος είναι ανεπαρκής.
x Περιοχές στις οποίες πραγματοποιούνται συχνές πεδήσεις.
x Περιοχές με μεγάλη κατά μήκος κλίση της γραμμής.
x Περιοχές με σιδηροτροχιές που έχουν πατιναρίσματα.
x Συγκολλήσεις σιδηροτροχιών με γωνιακά ελαττώματα.
x Καμπύλες μικρής ακτίνας.
x Συσκευές διαστολής.
x Περιοχές γραμμής που εμφανίζουν ελαττώματα οριζοντιογραφικά.
x

Περιοχές στις οποίες εκτελέσθηκαν πρόσφατα εργασίες που αποσταθεροποιούν τη γραμμή
(π.χ. καθαρισμός έρματος, υψομετρικές και οριζοντιογραφικές τακτοποιήσεις και γενικά κάθε
εργασία που απαιτεί ανύψωση της γραμμής και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος σταθεροποίησης).

5.5.2.5 Ανωμαλίες γραμμής που μπορεί να παρουσιαστούν και πρέπει ιδιαιτέρως να αναζητούνται:

8

x

Συνεχόμενοι στρωτήρες, που δεν εδράζονται κανονικά, γεγονός που σημαίνει έναρξη
ανύψωσης
της γραμμής με συνέπεια την εν συνεχεία οριζοντιογραφική παραμόρφωσή της.

x

Ανώμαλες μετατοπίσεις των στρωτήρων δηλαδή σημαντικές εκτροπές από την κάθετο
(παραγωνιάσματα) ή παράλληλες οδεύσεις των στρωτήρων.

x

Συσκευές διαστολής που δεν έχουν ικανό διάκενο διαδρομής και στις οποίες υφίσταται
κίνδυνος
εμπλοκής των εξαρτημάτων της.
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5.5.2.6 Εφόδια τα οποία πρέπει να έχει ο επιθεωρών την γραμμή:
x

Ρολόι

x

Πίνακα δρομολογίων

x

Σημαία κόκκινη

x

Κουτί με κροτίδες

5.5.3 Λήψη μέτρων
Εάν διαπιστωθούν ανωμαλίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας,
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα κατά περίπτωση:
5.5.3.1 Διαπίστωση παραμόρφωσης ή έναρξη παραμόρφωσης της γραμμής:
x Άμεση στάθμευση των αμαξοστοιχιών.
x Ειδοποιείται ο αρχιεργάτης, ο εργοδηγός και το τμήμα γραμμής.
5.5.3.2 Παρατήρηση άλλων ανωμαλιών επί γραμμής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν
έναρξη παραμόρφωσης της γραμμής, δηλαδή:
x

Ανώμαλη μετατόπιση των στρωτήρων.

x

Εμπλοκή των εξαρτημάτων της συσκευής διαστολής.

x

Κλείσιμο του διακένου της συσκευής διαστολής.

x

Για την αντιμετώπιση αυτών:

x

Σταθμεύεται η πρώτη αμαξοστοιχία και ειδοποιούνται οι εκατέρωθεν σταθμοί, ο αρχιτεχνίτης, ο
εργοδηγός και το Τμήμα Γραμμής.

x

Τίθεται βραδυπορία 10 km/h για την διέλευση των αμαξοστοιχιών.

x Παρακολουθείται συνεχώς η εν λόγω περιοχή, από όργανα της ομάδας, μέχρις αποκατάστασης
της ανωμαλίας και παρέλευσης του χρόνου σταθεροποίησης της γραμμής.
5.5.4 Οργάνωση της επίβλεψης
α. Ο προϊστάμενος του τμήματος γραμμής με διαταγή καθορίζει:
x Τις προς επιθεώρηση περιοχές (όλες όσες έχουν στρωθεί με Σ.Σ.Σ.).
x Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εκτάκτων επιθεωρήσεων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
x

Την κατανομή της δικαιοδοσίας κάθε ομάδας σε τμήματα, κάθε ένα από τα οποία θα
επιθεωρείται πεζή από ένα όργανο της ομάδας (συνήθως καθορίζεται σε 6 χλμ. περίπου ανά
εργάτη.

β. Ο Εργοδηγός γραμμής ενημερώνει σχετικώς τους Αρχιτεχνίτες και από κοινού καθορίζουν το πρόγραμμα
εργασίας και επιθεωρήσεων των ομάδων.
Λαμβάνεται πρόνοια όπως η εν λόγω επιθεώρηση πραγματοποιείται και κατά τις αργίες, την μία δε
διαδρομή (των 6 περίπου χλμ), να εκτελεί ο κανονικός φύλακας γραμμής.
Ο Εργοδηγός γραμμής πρέπει κάθε μέρα να ελέγχει την κανονική εκτέλεση της υπόψη επιθεώρησης.
9
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Κάθε πρωί, σε όλη την διάρκεια της καθορισμένης από τον Προϊστάμενο του τμήματος, χρονικής
περιόδου έκτακτης επιθεώρησης της γραμμής, ο Αρχιτεχνίτης παρακολουθεί την θερμοκρασία. Για τον
σκοπό αυτό τοποθετεί το πρωί και ώρα 8.00 ένα θερμόμετρο στο πέλμα της σιδηροτροχιάς και μετά μία
ώρα παρατηρεί την θερμοκρασία. Βάσει αυτής εκτιμά εάν υπάρχει το ενδεχόμενο η θερμοκρασία κατά
την διάρκεια της ημέρας, να ανέβει στους 45ο (400C για τις μη απελευθερωμένες ακόμη σιδηροτροχιές οι
οποίες στρώθηκαν σε θερμοκρασία μικρότερη των 280C). Εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ειδοποιεί
σχετικώς τον φύλακα γραμμής και προσδιορίζει τους εργάτες (ή και Τεχνίτες Γραμμής) της ομάδας του, οι
οποίοι θα εκτελέσουν την επιθεώρηση καθορίζοντας το τμήμα το οποίο θα ελέγχει καθένας από αυτούς.

5.6
5.6.1

Επιθεώρηση κατά την περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών
Γενικά

Στις συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.), οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν εφελκυστικές
τάσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ρήγματα ή και θραύσεις τόσο στις συγκολλήσεις, όσο και σε
άλλες θέσεις.
Επιβάλλεται συνεπώς ειδική επίβλεψη της γραμμής, κατά τις περιόδους των χαμηλών θερμοκρασιών, για
την έγκαιρη διαπίστωση επικίνδυνων ρηγμάτων ή και θραύσεων και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την
αποφυγή ανωμαλιών στην κυκλοφορία.
5.6.2

Επιθεωρήσεις χαμηλών θερμοκρασιών

Η επίβλεψη της γραμμής διενεργείται με ειδικές επιθεωρήσεις που ονομάζονται ‘‘Επιθεωρήσεις χαμηλών
θερμοκρασιών’’.
5.6.2.1 Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται:
x

Κατά την πρώτη παρατηρούμενη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, το φθινόπωρο ή αρχές
χειμώνα.

x

Γραμμές που έχουν απελευθερωθεί όπως επίσης και γι’ αυτές που δεν έχουν απελευθερωθεί
αλλά έχουν συσφιχθεί σε μέση θερμοκρασία μικρότερη των 23οC, εφ’ όσον η θερμοκρασία της
σιδηροτροχιάς, μετρούμενη κατά την αρχή της ημέρας, είναι μικρότερη των –2ο C.

x

Γραμμές στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη απελευθέρωση, η δε θερμοκρασία
συσφίξεως είναι υψηλή δηλαδή άνω των 35ο C: επιβάλλεται η πραγματοποίηση της εν λόγω
ειδικής επιθεώρησης σε υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή:
-

σε θερμοκρασία 0οC εφ’ όσον η παγίωση της Σ.Σ.Σ. έγινε σε θερμοκρασία 35ο C έως 40ο C
και

-

σε θερμοκρασία 5ο C εφόσον όσον η παγίωση της Σ.Σ.Σ. έγινε σε θερμοκρασία ≥ 40ο C.

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από τους κανονικούς φύλακες γραμμής, που ενισχύονται από όργανα
της ομάδας, στελέχη ή εργάτες.
Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται και στις δύο σιδηροτροχιές πεζή σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών, στις
οποίες υφίστανται συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές εφ’ άπαξ, για κάθε μέρα (μετάβαση και
επιστροφή).
5.6.2.2 Οι επιθεωρήσεις αρχίζουν το πρωί, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και
διενεργούνται ως ακολούθως:
x Σε καθένα από τα διαχωρισμένα τμήματα της δικαιοδοσίας των ομάδων, διενεργείται κατ’ αρχήν
μία ταχεία διαδρομή, πεζή, σε ολόκληρο το τμήμα, κατά την οποία ελέγχονται αμφότερες οι
τροχοσειρές για το ενδεχόμενο ύπαρξης πλήρους θραύσης συγκόλλησης ή σιδηροτροχιάς με
10
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δημιουργία διάκενου, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων εξασφάλισης της κυκλοφορίας

x Επίσης κατ’ αυτήν την επιθεώρηση ελέγχονται και οι συσκευές διαστολής γενικώς, κυρίως ως
προς το διάκενο και τον κίνδυνο αποσύνδεσης τους.
x Ελέγχονται επίσης η κανονική κατάσταση της γραμμής, από άποψη χάραξης στις καμπύλες, οι ι
σόπεδες διαβάσεις και η κοντά σ’ αυτές, γραμμή και η γραμμή εκατέρωθεν των μεταλλικών
γεφυρών.
x Κατά τη διαδρομή της επιστροφής των φυλάκων, διενεργείται λεπτομερέστερος έλεγχος κατά τα
αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.
5.6.2.3 Ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιασθούν και πρέπει ιδιαιτέρως να αναζητούνται:
x

Η έναρξη εμφάνισης ρηγμάτων:
-

-

Στις περιοχές των συγκολλήσεων,
Στις περιοχές στις οποίες υφίστανται βλάβες της σιδηροτροχιάς (π.χ. φθορές από ολίσθηση
– πατιναρίσματα – αποφλοιώσεις, διάφορες βλάβες της σιδηροτροχιάς κ.λ.π.),
Στις περιοχές των Σ.Δ. και ιδιαίτερα στα επεξεργασμένα άκρα αυτών (βελόνες).

x

Η εξέλιξη των υφισταμένων ρηγμάτων και η έναρξη εμφάνισης θραύσης, στις περιοχές ιδίως
των συγκολλήσεων.

x

Η καλή κατάσταση των αμφιδέσεων, εάν βεβαίως υφίστανται λόγω προσωρινής
αποκατάστασης βλάβης 6.

x

Τα διάκενα των συσκευών διαστολής. Η έναντι αυτών, αντιτροχιά πρέπει να ευρίσκεται στην
κανονική της θέση.

x Η κανονική (συμμετρική) θέση των ολισθαινόντων τεμαχίων (άκρα βελόνων σε σχέση προς τους
οδηγούς – τάκους – και το εσωτερικό επεξεργασμένο τμήμα της σιδηροτροχιάς κύλισης), ώστε
να αποκλείεται αποσύνδεση της συσκευής διαστολής.
5.6.2.4 Εφόδια τα οποία πρέπει να έχει ο επιθεωρών τη γραμμή:

5.6.3

x

Ρολόι

x

Πίνακα δρομολογίων

x

Σημαία κόκκινη

x

Κουτί με κροτίδες

Λήψη μέτρων

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανωμαλίας, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας,
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

5
6

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-05-03-10
βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10
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5.6.3.1 Πλήρης θραύση στην συγκόλληση ή σε άλλο σημείο της σιδηροτροχιάς.
Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10, δηλαδή:
x

Διακοπή της κυκλοφορίας7 ,

x

Προσωρινή στερέωση της θραύσης,

x

Απόδοση της γραμμής στην κυκλοφορία με βραδυπορία 10 km/h,

x

Επιτήρηση συνεχής της θραύσης μέχρι της προσωρινής ή οριστικής αποκατάστασης,

x

Προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης με εισαγωγή ενός αποτμήματος ή ολόκληρης
σιδηροτροχιάς, με αμφίδεση, χωρίς διάτρηση των σιδ/χιών και αύξηση της βραδυπορίας σε 60
km/h, ή αποκατάσταση και απόδοση της γραμμής, σε πλήρη ταχύτητα.

5.6.3.2 Έναρξη δημιουργίας ρηγμάτων ή ύπαρξη τους (χωρίς πλήρη θραύση).
Επιτρέπεται η διέλευση των αμαξοστοιχιών με ταχύτητα 10 km/h, και ειδοποιείται ο Αρχιτεχνίτης και
Εργοδηγός οι οποίοι προβαίνουν στην προσωρινή στερέωση. Μετά την προσωρινή στερέωση, η
βραδυπορία αυξάνεται σε 60 km/h και επιτηρείται συνεχώς η περιοχή της βλάβης (για το ενδεχόμενο της
εξέλιξης των ρηγμάτων σε πλήρη θραύση, και δημιουργία σημαντικού διακένου), μέχρι την προσωρινή ή
οριστική αποκατάσταση. Εάν είναι δυσχερής η συνεχής επιτήρηση, τότε παραμένει η βραδυπορία των
10km/h μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία δεν πρέπει να βραδύνει. Ομοίως σε όποια περίπτωση
καθίσταται αδύνατη η προσωρινή στερέωση, για διάφορους λόγους (ισόπεδη διάβαση, κ.λ.π.) τότε
διατηρείται η βραδυπορία των 10 km/h, επιθεωρείται καθημερινά η περιοχή της βλάβης και επισπεύδεται η
προσωρινή ή οριστική αποκατάσταση της.
5.6.3.3 Ανωμαλίες στις συσκευές διαστολής, δηλαδή:
x Διάκενο μεγαλύτερο των 200 mm8: Επιτρέπεται η διέλευση των αμαξοστοιχιών με βραδυπορία
10 km/h υπό τη συνεχή επιτήρηση οργάνου γραμμής και ειδοποιείται ο Αρχιτεχνίτης, ο
Εργοδηγός και
το Τμήμα Γραμμής, για την ρύθμιση του διακένου9 και την άρση της
βραδυπορίας,
x Σημαντική ασύμμετρη θέση των ολισθαινόντων τεμαχίων που μπορεί να προκαλέσει
αποσύνδεση της συσκευής διαστολής ή και αποσύνδεση της έναντι του διακένου, αντιτροχιάς.
Εάν ο κίνδυνος αποσύνδεσης είναι άμεση, διακόπτεται η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών και ειδοποιείται ο
αρχιτεχνίτης, ο εργοδηγός και το Τμήμα Γραμμής. Εάν δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, επιτρέπεται η
κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών με βραδυπορία 10 km/h και επιτηρείται συνεχώς η συσκευή διαστολής μέχρι
την άρση της ανωμαλίας.
Ανάλογα με την σπουδαιότητα της ανωμαλίας, διακόπτεται η κυκλοφορία ή επιτρέπεται αυτή υπό
βραδυπορία και με επιτήρηση μέχρι την αποκατάστασή της.

7

εάν το διάκενο που σχηματίζεται είναι ≤ 60 mm, μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η διέλευση περιορισμένου αριθμού
αμαξοστοιχιών, με ταχύτητα πεζού, υπό την συνεχή παρακολούθηση στελέχους της γραμμής, πριν την προσωρινή
στερέωση.

8

Συσκευές Διαστολής Γαλλικού τύπου

9

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30

12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

5.6.4

33395

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10:2009

Οργάνωση της επίβλεψης

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος με διαταγή καθορίζει:
x Τις προς επιθεώρηση περιοχές (όλες όσες έχουν στρωθεί με Σ.Σ.Σ.).
x Τις ημερομηνίες ενάρξεως και λήξεως των εκτάκτων επιθεωρήσεων λόγω χαμηλών
θερμοκρασιών.
β. Από τον προϊστάμενο του τμήματος υποδιαιρείται η δικαιοδοσία κάθε ομάδας σε 2 τμήματα, εφόσον
αυτή είναι μικρότερη των 18-20 χλμ., σε 3 δε, εάν είναι ίση ή μεγαλύτερη των 18-20 χλμ. Σε ειδικές
περιπτώσεις (ορεινές χαράξεις, επικίνδυνες περιοχές είναι δυνατή κατά την κρίση του προϊσταμένου
του τμήματος και με έγκριση των Υ.Γ. να κατατμηθεί η δικαιοδοσία κάθε ομάδος, σε περισσότερα
ακόμη τμήματα, για τον επιμελέστερο έλεγχο).
Η ίδια κατάτμηση σε 2,3 ή και περισσότερα τμήματα εφαρμόζεται και στην δικαιοδοσία των ομάδων, οι
οποίες λόγω του επικίνδυνου της περιοχής τους, διαθέτουν περισσότερους του ενός φύλακες. Στις
ομάδες αυτές, ο πρώτος, από τους κανονικούς ημερήσιους φύλακες γραμμής, είναι δυνατόν να
εντάσσεται στο πρόγραμμα της ειδικής επιθεώρησης, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, απαγορευμένης
της διαταραχής του υπόλοιπου κυκλώματος φύλαξης της γραμμής.

5.7 Προϋποθέσεις κατάργησης της ημερησίας επιθεώρησης της γραμμής στις
ανακαινισθείσες με Σ.Σ.Σ. γραμμές του δικτύου και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
μετά την κατάργηση
Στις ανακαινισθείσες με συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) γραμμές του δικτύου μπορεί να
καταργηθεί η ημερήσια επιθεώρηση της γραμμής, αφού περάσει από την ημερομηνία απελευθέρωσης των
τάσεων, μία πλήρης χειμερινή περίοδος (από 1.12. έως 28.2) και τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
Εάν η απελευθέρωση πραγματοποιηθεί μέσα στην χειμερινή περίοδο (1.12 έως 28.2) τότε και πάλι μπορεί
να καταργηθεί η επιθεώρηση, μετά την πάροδο εξαμήνου, από την ημερομηνία απελευθέρωσης, αλλά κατά
την επόμενη μόνο χειμερινή περίοδο (1.12 έως 28.2) θα πραγματοποιείται ημερήσια φύλαξη εφ’ όσον η
θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς, κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας κατέρχεται στους +5ο C.
Μετά την ως άνω κατάργηση της ημερήσιας επιθεώρησης θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά, μία φορά την
εβδομάδα (κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη) κανονική επιθεώρηση της γραμμής, σε όλο το μήκος της δικαιοδοσίας
της ομάδας, πεζή από τον Αρχιτεχνίτη ή ένα Τεχνίτη, κατ’ εξαίρεση δε, από μόνιμο και έμπειρο εργάτη
γραμμής.
Η εβδομαδιαία αυτή επιθεώρηση, θα καλύπτει όλα τα σημεία, της καταργούμενης ημερησίας επιθεώρηση τα
οποία αναφέρονται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας των Φυλάκων γραμμής (Κ14) και στον Κανονισμό της
υπηρεσίας των Αρχιτεχνιτών (Αρχιεργατών) γραμμής (Κ13).
Διευκρινίζονται τα εξής:
α.

Σε περιοχές γραμμής, με Σ.Σ.Σ. στις οποίες ειδικοί λόγοι, άσχετοι με την επιδομή της γραμμής
(κατολισθήσεις βράχων και χωμάτων, ασταθής υποδομή, επικίνδυνο τεχνικό έργο, κλπ.) απαιτούν
κανονική ημερήσια επιθεώρηση, αυτή θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
προηγούμενα.

β.

Η κατάργηση της ημερήσιας επιθεώρηση, δεν θα επηρεάσει τις έκτακτες επιθεωρήσεις της γραμμής
που γίνονται σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις,
πλημμύρες κλπ.) οι οποίες θα εξακολουθήσουν να γίνονται, από τα στελέχη και τους εργάτες των
ομάδων γραμμής.
13
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Εάν στη δικαιοδοσία της ομάδας, υπάρχουν και περιοχές που ανακαινίσθηκαν όχι με Σ.Σ.Σ., αλλά με
σιδηροτροχιές U.I.C. 50 συγκολλημένες, σε μικρά μήκη, επί νέων ή παλαιών μεταλλικών στρωτήρων
και οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ των Σ.Σ.Σ., και στις περιοχές αυτές θα καταργηθεί η ημερήσια
φύλαξη.

Οι ειδικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται στις περιόδους υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών και οι οποίες
αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια (‘‘Επίβλεψη γραμμών στρωμένων με Σ.Σ.Σ κατά την περίοδο των
υψηλών θερμοκρασιών’’ και ‘‘Επίβλεψη γραμμών στρωμένων με Σ.Σ.Σ. κατά την περίοδο των χαμηλών
θερμοκρασιών’’) θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται σχολαστικά χωρίς καμία εξαίρεση ή παράλειψη.
Για κάθε περίπτωση, που δεν περιλαμβάνεται ρητά στα προηγουμένως αναφερόμενα, η οποία κατά την
κρίση του τμηματάρχη ή και εργοδηγού γραμμής απαιτεί επιθεώρηση ή προσωρινή επιτήρηση σημείου ή
περιοχής της γραμμής, αυτή θα εκτελείται, χωρίς δισταγμούς.

5.8

Επιθεώρηση της περιοχής σύνδεσης με 4 αρμούς (χωρίς συσκευή διαστολής) μιας
Σ.Σ.Σ. σε μια κανονική γραμμή η σε μια αλλαγή τροχιάς

Θα εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10):
Κάθε άνοιξη και σε θερμοκρασία 15° ≤ θ ≤ 30°C, πρέπει να ελέγχεται το συνολικό άνοιγμα των τριών αρμών
α1+ α2 +α3 το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το θεωρητικό άνοιγμα 45-θ (mm).
Τα τρία ανοίγματα μετριώνται το πρωί και το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην ίδια θερμοκρασία και ως τελικό
άνοιγμα λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων.
Επίσης ελέγχεται ότι η διαστολή εκτελείται κανονικά και ότι κανένας αρμός δεν έχει μπλοκαριστεί.
Σε περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, λιπαίνονται οι αρμοί, αν είναι δυνατό χωρίς να λυθούν, και
συσφίγγονται τα τυχόν χαλαρωμένα βλήτρα.
Στην αντίθετη περίπτωση εκτελείται νέα ρύθμιση των τριών αρμών σε θερμοκρασία 15°≤θ≤30°C και
λιπαίνονται.
Αν οι αρμοί έχουν μπλοκαριστεί και δεν λειτουργούν, λύνονται, λιπαίνονται και επανασυσφίγγονται.
Κάθε καλοκαίρι με την έναρξη της περιόδου υψηλών θερμοκρασιών (θ≥40°C), γίνεται έλεγχος τυχόν
μπλοκαρίσματος και λαμβάνονται τα μέτρα που περιγράφονται πιο πάνω. Το κλείσιμο των 3 αρμών πρέπει
να γίνεται πάντοτε σε θερμοκρασία >40°C (περίπου στους 50°C).
Κάθε χειμώνα και πριν από τα πρώτα κρύα, πρέπει να ελέγχεται ότι το άθροισμα των ανοιγμάτων των δύο
T
2T
,
πρώτων αρμών Α1 και Α2 δεν είναι μεγαλύτερο των 10 mm και το θεωρητικό άνοιγμα 2 u (15 - ) 30 
3
3
και ότι τα βλήτρα των αμφιδετών είναι καλά σφιγμένα. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται μία εκ νέου ρύθμιση
των αρμών.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ελέγχεται η καλή κατάσταση των αρμών κατά τη διάρκεια των περιοδειών των
οργάνων γραμμής. Τα τυχόν θραυσθέντα μπουλόνια πρέπει να αντικαθίστανται σε θερμοκρασία τέτοια που
να είναι δυνατόν να γίνει η εργασία αυτή.

5.9 Επιθεώρηση των συσκευών διαστολής (Σ.Δ.)
Στις Σ.Δ. πρέπει να ελέγχονται οι τιμές ρύθμισης (βλέπε και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-06-03-30).
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Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά επίβλεψη έργου, και ως εκ τούτου δεν υφίστανται κριτήρια αποδοχής
περαιωμένης εργασίας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά επίβλεψη έργου, και ως εκ τούτου δεν υφίστανται όροι και απαιτήσεις
υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά επίβλεψη έργου, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει επιμέτρηση της εργασίας.
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Παράρτημα Α
Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους
----------------------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘ. 1
ΠΡΟΣ
ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φέρομεν εις γνώσιν υμών ότι καταργουμένων πασών των μέχρι σήμερον ισχυουσών σχετικών Γενικών
Διαταγών καθορίζομεν ενιαίως ως κάτωθι τα καθήκοντα των Τμηματαρχών και Υποτμηματαρχών Μηχανικών
Γραμμής:

Καθήκοντα
Τμηματαρχών και Υποτμηματαρχών Μηχανικών Γραμμής
Α.- Το πρώτον αυτών καθήκον είναι να φροντίζωσι εν παντί χρόνω δια την καλήν συντήρησιν της γραμμής
και να διενεργώσι επ’ αυτής αποτελεσματικήν επίβλεψιν ούτως ώστε αι αμαξοστοιχίαι να δύνανται να
διατρέχωσι τας γραμμάς εν πλήρει ασφαλεία.
Β.- Εκτός των τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων γενικών ή μερικών αίτινες ενεργούνται τόσον δια την
εξέτασιν μεμονωμένων ζητημάτων ή και προς έλεγχον του προσωπικού γενικώς τόσον των Εργοδηγών,
ομάδων συντηρήσης, ομάδων Τεχνιτών, Φυλάκων και των ειδικών εκάστοτε εκθέσεων αίτινες δέον ν’
απευθύνονται εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν αμέσως μετά την γενομένην παρατήρησιν δι’ οιανδήποτε
σημειωθείσαν ανωμαλίαν κατά ταύτας σχετικήν είτε με ζήτημα ασφαλείας κυκλοφορίας είτε με ζήτημα απλώς
διοικητικόν.
Γ.- Οι κ.κ. Τμηματάρχαι Μηχανικοί Προϊστάμενοι Τμημάτων Γραμμής υποχρεούνται αυτοπροσώπως και εις
τα κάτωθι:
1ον Απαξ του έτους
α) Γενικήν και λεπτομερή πεζή επιθεώρησιν της γραμμής του Τμήματός των και καθορισμόν
πασών των ελλείψεων ή βλαβών αυτής ως π.χ. έλλειψις έρματος, συμπλήρωσις χωματισμών,
ελλείψεις ή φθοραί διαφόρων υλικών της καθ’ αυτό γραμμής κ.λ.π. και λεπτομερή επί παντός
σχετικού προς αυτά σύνταξιν και υποβολήν εκθέσης μετά προτάσεων επί των τοιχόν
αναγκαίων προς λήψιν μέτρων.
β) Εξέτασιν τη συνοδεία του Εργοδηγού Μ. Γεφυρών των μεταλλικών μερών των Μετ. Γεφυρών
όσον αφορά τα εφέδρανα της Γεφύρας ώς και το δυνατόν της διαστολής ταύτης,
προσδιορισμόν των δια γυμνού οφθαλμού γενομένων αισθητών βλαβών, οξειδώσεων,
μεγάλων φθορών, στρεβλώσεων ή υπερβολικών ταλαντεύσεων και υποβολήν εκθέσης της
επιθεωρήσεώς των εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν.
2ον Ανά εξάμηνον
α)
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Λεπτομερή επιθεώρησιν συνοδεία του οικείου Εργοδηγού Γραμμής και τεχνικών έργων
πάντων ανεξαιρέτως των τεχνικών έργων γραμμής ( πλήν των μεταλλικών αυτών μερών )
και τοιχοποιίας και θεμελιώσης γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως, οχετών κ.λ.π.
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Την τήρησιν ειδικού μητρώου δι’ έν έκαστον των έργων τούτων. Την αποστολήν ειδικής
εκθέσης εις Κεντρικήν Υπηρεσίαν.
β)

Λεπτομερή επιθεώρησιν της καταστάσης των επιχωματώσεων, εκχωματώσεων και πρανών
τούτων, των χανδάκων ποδός ή κορυφής (εις εκχωματώσεις) προς διαπίστωσιν της
καταστάσης τούτων ως προς τας βλάβας των ή ελλείψεις των. Η επιθεώρησις θα γίνηται τη
συνοδεία του οικείου Εργοδηγού Γραμμής και θα υποβάληται ειδική έκθεσις.

γ)

Τη συνοδεία του οικείου Εργοδηγού τεχνικών έργων λεπτομερή επιθεώρησιν των
εξυγιαντικών έργων ως προς όλα των τα μέρη της τοιχοποιϊας, υπόγειοι στοαί, φρέατα,
Barbacanes προς διαπίστωσιν της καλής καταστάσεώς των και της κανονικής ή μη
λειτουργίας των θα υποβάληται ειδική έκθεσις.

δ)

Τη συνοδεία του οικείου Εργοδηγού τεχνικών έργων ή Αρχιτεχνίτου, λεπτομερή εξέτασιν των
πάσης φύσης οικοδομών εξωτερικώς και εσωτερικώς επί όλων τυχόν των ορόφων των προς
διαπίστωσιν των τυχόν ζημιών ή φθορών οφειλομένων εις οιανδήποτε αιτίαν ή κακήν χρήσιν.
Θα υποβάληται ειδική έκθεσις (ως πάσης φύσης οικοδομάς εννοούμεν Σταθμούς,
Αποθήκας, Κατοικίας, Υπνωτήρια, Μηχανοστάσια, Αμαξοστάσια, Εργοστάσια κ.λ.π).

ε)

Τη συνοδεία του οικείου Εργοδηγού τεχνικών έργων ή Αρχιτεχνίτου εξέτασιν των πάσης
φύσης εγκαταστάσεων των σταθμών προς διαπίστωσιν ή μη τυχόν υπάρξεως βλάβης εντός
της καλής λειτουργίας των και της καλής συντηρήσεώς των. Θα υποβάληται ειδική έκθεσις.

στ)

Λεπτομερή εξέτασιν από κοινού μετά του οικείου Εργοδηγού Γραμμής και υποβολήν
εκθέσης επί τυχόν υπαρχουσών διαβρώσεων, υπαρχουσών ή νεοδημιουργουμένων εκ
χειμάρρων διερχομένων πλησίον της γραμμής και απειλούντων έστω και ουχί αμέσως
οπωσδήποτε την γραμμήν. Επίσης επί των κοιτών των χειμάρρων των απειλούντων
προσχώσεις (των διερχομένων υπό την γραμμήν).

3ον ανά μήνα
α)

Επιθεώρησιν της γραμμής προς διαπίστωσιν της καταστάσεώς της, της καλής φύλαξης και
εν γένει διαπίστωσιν οιασδήποτε μορφής ανωμαλίας επί μηχανής της ταχυτέρας εν
κυκλοφορία αμαξοστοιχίας. Θα υποβάληται έκθεσις.

β)

Υποβολή εκθέσης πεπραγμένων του Τμήματος αναλυτικώς δι’ έκαστον ζήτημα, με αριθμούς
δαπανηθέντων ημερομισθίων και πρόοδον εργασίας μετά λεπτομερειών.

4ον ημερησίως
Υποβολή ημερησίας αναφοράς λεπτομερούς μετά των τοιούτων των Εργοδηγών εφ’ ής εκτός των
μέχρι σήμερον αναγραφομένων θα αναγράφηται το δρομολόγιον του Τμηματάρχου και των
Μηχανικών, οι συνοδεύσαντες Υπάλληλοι, ο τρόπος καθ’ όν εγένετο η μετακίνησις ώς και ο γενικός
ταύτης σκοπός.
Δ.- Δια την περίπτωσιν εκτάκτως παρουσιαζομένην της ανάγκης εκτελέσης έργων, είτε συμπληρωματικών
υπαρχόντων τοιούτων, είτε εντελώς νέων δια την ασφάλειαν της κυκλοφορίας, δέον να υποβάλλονται
αμέσως και ανεξαρτήτως των άνω καθοριζομένων ειδικαί εκθέσεις.
Οι Υποτμηματάρχαι Μηχανικοί διατελούσιν υπό τας αμέσους διαταγάς του Τμηματάρχου Μηχανικού. Εν
απουσία του Τμηματάρχου των έχουσι πάσαν πρωτοβουλίαν ίνα λάβωσιν επειγόντως τα δια την επίβλεψιν
και συντήρησιν της γραμμής τυχόν απαιτούμενα μέτρα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
Maintenance of continuous welded rail tracks

Κλάση τιμολόγησης: 19
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0503-10 «Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ 1501-07-05-03-10) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-05-03-10, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-05-03-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

3

33405

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

4

©

ΕΛΟΤ

33406
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

Συντήρηση
γραμμών
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
1

με

συνεχώς

συγκολλημένες

Aντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή καθορίζει τις προϋποθέσεις συντήρησης για γραμμές στρωμένες με Σ.Σ.Σ.
Περιλαμβάνει επίσης τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση εργασιών τροποποίησης της αρχικής στρώσης.
Η παρούσα Προδιαγραφή βασίσθηκε στις οδηγίες του Ο.Σ.Ε. που φαίνονται στη Βιβλιογραφία.

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
Οι τυποποιητικές παραπομπές, οι οποίες θα πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη, είναι:
ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Μέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and destressing -- Στρώση
συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και απελευθέρωση των
τάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10

Inspection of continuous welded rail tracks -- Επιθεώρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54

Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks -Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
με την χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10

General requirements for jointed rail tracks laying -- Γενικές απαιτήσεις
στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς
5
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 07-07-02-10

Repair of rail track damages caused by spinning wheels with electrode
refill -- Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών από ολισθήσεις τροχών
(πατιναρίσματα) με ηλεκτρόδια αναγόμωσης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52

Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices -Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
με την χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 07-08-03-10

Rail track fasteners, type K -- Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου
«Κ»

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10

Maintenance of continuous welded rail tracks -- Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

3

Όροι και ορισμοί

3.1 UIC: Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων
3.2 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής
3.3 Υ.Γ.: Υπηρεσία Γραμμής (της Διεύθυνσης Παραγωγής)
3.4 Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
3.5 Σ.Δ.: συσκευές διαστολής
3.6 Φ.Γ.: Φύλακας Γραμμής
3.7 ΓΕ: Γενική επισκευή

4

Ενσωματούμενα υλικά

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν υπάρχουν υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο έργο.

5 Τρόπος εκτέλεσης εργασιών
5.1 Γενικά
Πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές επεμβάσεις στις Σ.Σ.Σ., ιδιαίτερα αν πρόκειται για διόρθωση
ελαττωμάτων μικρής σπουδαιότητας.
Επιβάλλεται να εκτελούνται μαζί όλες οι εργασίες που δημιουργούν προσωρινή χαλάρωση της σταθερότητας
της γραμμής και ιδιαίτερα, να μη πραγματοποιούνται αυτές, παρά μόνο κατά τη γενική επισκευή της
γραμμής, με εξαίρεση την υψομετρική τακτοποίηση.
Οι εργασίες συντήρησης ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, οι οποίες διακρίνονται από τις συνέπειες που
αυτές επιφέρουν στη σταθερότητα της γραμμής.

5.1.1
6

Εργασίες συντήρησης 1ης κατηγορίας
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Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις εργασίες εκείνες που δεν επηρεάζουν την σταθερότητα των Σ.Σ.Σ. Αυτές
επιτρέπεται να εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς περιορισμό ταχύτητας και υπό
οποιαδήποτε θερμοκρασία σιδηροτροχιάς και θερμοκρασία αναφοράς (Θ° αναφοράς.).
Εντούτοις συνιστάται να μην εκτελούνται οι εργασίες αυτές παρά μόνο όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται
μεταξύ των 0° και 40°C, με εξαίρεση τις επείγουσες, επιτακτικές περιπτώσεις.
Περιοριστικά, πρόκειται για τις ακόλουθες εργασίες:
x

Έλεγχος σύσφιξης συνδέσμων.

x

Σύσφιξη συνδέσμων.

x

Έλεγχος ελαστικότητας συνδέσμων.

x

Εκ νέου σύσφιξη των στεφάνων περιζώσεως των ξύλινων στρωτήρων, εφόσον είναι δυνατόν να
εκτελεσθεί η εργασία χωρίς να πρέπει να απομακρυνθεί το έρμα.

x

Λείανση των σιδηροτροχιών και τρόχισμα των εκχειλώσεων.

x

Αντικατάσταση των σιδηροτροχιών κατά τη συντήρηση.

Κάθε εργασία συντήρησης των Σ.Δ., περιλαμβανομένης και της υψομετρικής και οριζοντιογραφικής
τακτοποίησης, όπως επίσης και της τακτοποίησης των κλίσεων συναρμογής και από τις δύο πλευρές.
Τακτοποίηση στρωτήρων που δεν εδράζονται τοπικά σωστά, (κενά κάτω από τους στρωτήρες) με
υπογόμωση, η οποία πραγματοποιείται με φορητά μηχανήματα υπογόμωσης. Η εργασία αυτή, που
πραγματοποιείται χωρίς περιορισμό στην ταχύτητα, πρέπει να εκτελείται κατ’ εξαίρεση σε περίοδο υψηλών
θερμοκρασιών (βλέπε πιο κατωτέρω ορισμό), μετά από έγκριση από την Δ.Γ.
Αναγόμωση με ηλεκτρόδια των βλαβών των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων καθώς και των
σιδηροτροχιών από ολίσθηση.
5.1.2

Εργασίες συντήρησης 2ης κατηγορίας

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, οι οποίες μειώνουν προσωρινά την σταθερότητα των
Σ.Σ.Σ., δηλαδή κάθε εργασία που δεν αναφέρεται στην 1η κατηγορία.
Αυτές θα εκτελούνται με βραδυπορία, εκτός αν τηρούνται συγχρόνως, οι δύο πρώτοι από τους τρεις όρους
που περιγράφονται παρακάτω. Ο τρίτος όρος καθορίζει τις προς τήρηση διατάξεις, μετά την εκτέλεση των
εργασιών.
Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει την τήρηση των δύο πρώτων όρων, πρέπει να
επιβάλλεται ένας περιορισμός ταχύτητας, από τον Αρχιμηχανικό Γραμμής. Ο περιορισμός αυτός πρέπει να
διατηρείται μέχρι την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης.
1ος όρος
Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται εκτός των απαγορευμένων θερμών περιόδων, οι οποίες
προσδιορίζονται, για κάθε περιοχή, με απόφαση της Δ.Γ., συναρτήσει των τοπικών συνθηκών.
2ος όρος
α) Απαγορεύεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών, σε θερμοκρασίες εκτός των ορίων των 0° και 40°C.
β) Πρέπει να τηρούνται τα καθοριζόμενα όρια θερμοκρασιών, τα οποία εξαρτώνται από την θερμοκρασία
αναφοράς (Θ° αναφοράς) της Σ.Σ.Σ., την χάραξη της γραμμής και από την φύση της προς εκτέλεση
εργασίας συντήρησης. Τα όρια αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.
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Πίνακας 1 - Θερμοκρασίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης σιδηροτροχιών
A/A

Είδος εργασίας

Κανόνας

Ευθυγραμμίες και καμπύλες ακτίνας R≥1200 m
1

Υπογόμωση και εγκάρσια μετατόπιση
χωρίς απογύμνωση της γραμμής

Δυνατή η εκτέλεση σε θερμοκρασίες
μεταξύ θερμοκρασίας αναφοράς-25°C
και θερμοκρασίας αναφοράς+15°C

2

Κάθε άλλη εργασία

Δυνατή η εκτέλεση σε θερμοκρασίες
μεταξύ θερμοκρασίας αναφοράς-25°C
και θερμοκρασίας αναφοράς+5°C

Καμπύλες ακτίνας R<1200 m 1
1

Υπογόμωση και εγκάρσια μετατόπιση
χωρίς απογύμνωση της γραμμής

Δυνατή η εκτέλεση σε θερμοκρασίες
μεταξύ θερμοκρασίας αναφοράς-25°C
και θερμοκρασίας αναφοράς+10° C

2

Κάθε άλλη εργασία

Δυνατή η εκτέλεση σε θερμοκρασίες
μεταξύ θερμοκρασίας αναφοράς-25°C
και θερμοκρασίας αναφοράς+0° C

Τα όρια των παραπάνω επιτρεπόμενων θερμοκρασιών πρέπει ενδεχομένως να μειώνονται, για να μην
προκύπτουν θερμοκρασίες μικρότερες των 0°C ή μεγαλύτερες των +40°C. Εξάλλου, αν οι Σ.Σ.Σ. δεν έχουν
απελευθερωθεί, η ανώτερη επιτρεπτή θερμοκρασία εκτέλεσης μειώνεται κατά 5°C.
3ος όρος
Μετά την εκτέλεση των εργασιών της 2ης κατηγορίας, χωρίς περιορισμό της ταχύτητας, είναι σκόπιμη η
τήρηση των παρακάτω διατάξεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης, όπως αυτός έχει
καθοριστεί στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10.
Αν υπάρχει κίνδυνος, παρότι έχει επιλεγεί η πρέπουσα χρονική περίοδος, να υπερβεί η θερμοκρασία της
σιδηροτροχιάς την προσδιορισμένη από την (β) περίπτωση του 2ου όρου (βλέπε ανωτέρω) τιμή πριν τη λήξη
του χρόνου σταθεροποίησης:
x

επιβάλλεται ιδιαίτερα προσεκτική επιθεώρηση, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ότι η υφιστάμενη
θερμοκρασία υπερβαίνει την ανώτατη οριακή τιμή.

x

τίθεται έκτακτη βραδυπορία 60 km/h, κατά την διάρκεια της ημέρας, κατά την οποία η υπέρβαση
της παραπάνω θερμοκρασίας, είναι μεγαλύτερη κατά 20°C (Αν κατ’ εξαίρεση οι διατομές του
έρματος δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της αντίστοιχης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10), ο
παραπάνω καθοριζόμενος αριθμός μειώνεται στους +10°C 2.

1

Σε περίπτωση καμπύλης διαφορετικών ακτινών (της μίας 1200m και της άλλης <1200m) εφαρμόζονται, στο σύνολο της
καμπύλης, οι πλέον περιοριστικοί όροι.

2

Παράδειγμα.
Έστω η θερμοκρασία αναφοράς (Θ° αναφοράς) μιας περιοχής γραμμής με Σ.Σ.Σ., με καμπύλη ακτίνας R=1500m, είναι
27°C.

8

33410
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

Μια τέτοια βραδυπορία πρέπει να τίθεται κατ’ εξαίρεση λόγω των ανωμαλιών που θα επέλθουν στην
κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών. Γι’ αυτό το λόγο, επιβάλλεται η εκτέλεση των εργασιών της 2ης κατηγορίας
σε χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες η εποχική θερμοκρασία κατέρχεται.
Συνεπώς, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή και πρέπει να αφιερώνεται κατά προτεραιότητα σε εργασίες
της 2ης κατηγορίας των Σ.Σ.Σ.
Οι Αρχιτεχνίτες, στην δικαιοδοσία των οποίων υφίστανται Σ.Σ.Σ., είναι εφοδιασμένοι με πίνακα, εντός
πλαστικού φακέλου, μεγέθους τσέπης, καλούμενου «Σημειωματάριο Ομάδας», στο οποίο προσδιορίζονται,
για ολόκληρη τη δικαιοδοσία της ομάδας τους, οι προϋποθέσεις θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς, οι οποίες
επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σε κάθε Σ.Σ.Σ. ή σε τμήμα αυτής. Αυτό συντάσσεται και
ενημερώνεται από τον Εργοδηγό και θεωρείται από το Τμήμα Γραμμής.

5.2 Έρμα - Καθαρισμός
5.2.1

Διατομές έρματος

Οι διατομές που καθορίζονται από τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 πρέπει να εξασφαλίζονται ανελλιπώς.
Επιβάλλεται η χωρίς καθυστέρηση συμπλήρωση της κανονικής διατομής του έρματος, στις περιοχές στις
οποίες, για διάφορους λόγους, αυτή δεν κατέστη δυνατή.
5.2.2

Υπόστρωμα από αμμοχάλικα

Απαγορεύεται στις Σ.Σ.Σ. η αφαίρεση ή η εκσκαφή του υποστρώματος από αμμοχάλικο. Επιβάλλεται δε η
μόρφωση των ερεισμάτων, τόσο προς την εξωτερική πλευρά, όσο και προς την πλευρά της άλλης γραμμής,
όταν οι δυο γραμμές δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αποκλειστικά με σκύρα, απαγορευμένων των
αμμοχάλικων.
5.2.3

Καθαρισμός του έρματος στα μεσοδιαστήματα των στρωτήρων

5.2.3.1
Καθαρισμός εκτεινόμενος σε περιοχές μικρού μήκους (20 m το μέγιστο) που απέχουν
μεταξύ τους τουλάχιστον 50m
α. Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος των εργασιών 2ας κατηγορίας οι οποίες προσδιορίζονται ανωτέρω.
Για να επιτραπεί η εκτέλεση της εργασίας χωρίς περιορισμό της ταχύτητας, πρέπει να τηρούνται
αυστηρώς οι διατάξεις που καθορίζονται.
Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να προβλέπονται κατά το δυνατόν το φθινόπωρο, μετά τους
καύσωνες, όταν μειώνονται οι μέσες θερμοκρασίες.
β. Επιβάλλεται πρόσθετα η τήρηση των ακολούθων συμπληρωματικών όρων:
x ο καθαρισμός του έρματος δεν πρέπει να περιλαμβάνει αποσύνθεση των καλουπιών του έρματος
στους στρωτήρες.
x το βάθος αποκάλυψης της γραμμής πρέπει να περιορίζεται μέχρι 5 mm κάτω από την κάτω
επιφάνεια του στρωτήρα.

Επιτρέπεται η γόμωση και η οριζοντιογραφική τακτοποίηση, χωρίς απογύμνωση της γραμμής, εφόσον η θερμοκρασία
της σιδηροτροχιάς κυμαίνεται μεταξύ (Θ° αναφοράς -25°) και (Θ° αναφοράς+15°), δηλαδή 27-25=2° και 27+25=42°,
απορρίπτοντας τις τιμές που είναι μεγαλύτερες από 40°. Άρα το περιθώριο θερμοκρασιών είναι [+2°,+40°].
Αν, μετά την εκτέλεση της εργασίας, κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης, η θερμοκρασία υπερβεί κατά 20° το
ανώτερο όριο (δηλαδή 40+20=60°), τότε τίθεται βραδυπορία και αν δεν υφίσταται και κανονική διατομή του έρματος,
τίθεται βραδυπορία με υπέρβαση του ανώτατου ορίου για θερμοκρασία 50+°C.
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x απαγορεύεται η ταυτόχρονη αποκάλυψη περισσοτέρων των δύο συνεχόμενων μεσοδιαστημάτων,
όπως επίσης και η ταυτόχρονη αποκάλυψη μεσοδιαστημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.
x η κανονική διατομή του έρματος πρέπει ν’ αποκαθίσταται το ταχύτερο δυνατό, με επανάρριψη του
καθαρισθέντος έρματος και συμπληρωματική σκυρόστρωση.
Η εργασία αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται σε ολόκληρη την περιοχή της γραμμής που έγινε καθαρισμός
έρματος, πριν το τέλος κάθε ημέρας.
5.2.3.2 Καθαρισμός σε μεγάλο μήκος
Καθαρισμός σε μεγάλο μήκος πρέπει να πραγματοποιείται εκτός των απαγορευμένων θερμών περιόδων,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10, και πάντοτε υπό κάλυψη
βραδυπορίας 20 km/h.
Ο καθαρισμός μπορεί να εκτελεσθεί κανονικά σε περιοχή που απέχει έως 150 m από Σ.Δ. Στο τέλος της
ημέρας η γραμμή πρέπει να ερματωθεί με άφθονο έρμα σε ολόκληρη την περιοχή που έγινε καθαρισμός του
έρματος.
Για τις περιοχές όμως τις περιλαμβανόμενες μεταξύ των ανωτέρω δυο σημείων και των συσκευών
διαστολής, ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται κατά τμήματα μήκους το πολύ 20 m, απαγορευμένης της
πραγματοποιήσεως καθαρισμού σε νέο τμήμα, πριν την επαρκή ερμάτωση του προηγουμένου τμήματος.
Μετά την αποκατάσταση των κανονικών διατομών του έρματος, και την υψομετρική και οριζοντιογραφική
τακτοποίηση της γραμμής, η βραδυπορία των 20 km/h μπορεί να αυξηθεί σε 60 km/h και στην συνέχεια,
μετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, αυτή μπορεί να αρθεί.
Η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων επιτρέπει την μη πραγματοποίηση της απελευθέρωσης της Σ.Σ.Σ. μετά
την εργασία. Εάν αυτές δεν τηρηθούν εξ ολοκλήρου, επιβάλλεται η πραγματοποίηση μερικής ή ολικής
απελευθέρωσης.

5.3 Στρωτήρες – Περίζωση
5.3.1
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Αντικατάσταση στρωτήρων

α.

Εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων πρέπει να πραγματοποιείται η αντικατάσταση των στρωτήρων
μόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Επισκευής της γραμμής.

β.

Η εργασία αυτή ανήκει στις εργασίες 2ας κατηγορίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2.

γ.

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, ν’ απαιτεί ανύψωση της γραμμής
μεγαλύτερης των 5 cm, πράγμα το οποίον οδηγεί εν γένει στην αφαίρεση του έρματος από το
γειτονικό μεσοδιάστημα, ώστε ο προς αντικατάσταση στρωτήρας να μετατοπισθεί στο εν λόγω
μεσοδιάστημα, για να εξαχθεί στη συνέχεια από τη γραμμή.

δ.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση, κατά την διάρκεια μιας κατεύθυνσης εργασίας, περισσοτέρων του
ενός στρωτήρα επί πέντε ή περισσοτέρων των δυο επί δέκα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δυο
διαδοχικοί στρωτήρες μπορούν ν’ αντικατασταθούν αν η αφαίρεση του έρματος περιορίζεται στο
ενδιάμεσο μόνο μεσοδιάστημα.

ε.

Εάν απαιτούνται πολλές διαβάσεις εργασίας, πρέπει ν’ αναμείνουμε, την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης, πριν την έναρξη της επομένης διάβασης εργασίας.

στ.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη χαλάρωση της σύσφιξης των συνδέσμων σε περισσοτέρους από δυο
διαδοχικούς στρωτήρες.

ζ.

Οι επί μέρους εργασίες για την αντικατάσταση (αφαίρεση έρματος, αντικατάσταση του στρωτήρα και
τοποθέτηση εκ νέου του έρματος επί της γραμμής) πρέπει να διαδέχονται η μια την άλλη κατά τον
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συντομότερο δυνατό χρόνο, ιδιαιτέρως δε πρέπει να πραγματοποιείται η επανατοποθέτηση του
έρματος επί της γραμμής αμέσως μετά την διέλευση της πρώτης αμαξοστοιχίας.
5.3.2

Περίζωση των ξύλινων στρωτήρων

Η περίζωση ξύλινων στρωτήρων ή εκ νέου σύσφιγξη των στεφανών περίζωσης που απαιτούν αποκάλυψη
της γραμμής
α.

Η εργασία αυτή ανήκει στις εργασίες 2ης κατηγορίας, τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5.1.2.της
παρούσας

β.

Οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, η γραμμή δεν πρέπει να ανυψωθεί και
αφαίρεση
του έρματος πρέπει να περιορισθεί αυστηρά στο ελάχιστο.

γ.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη εργασία σε περισσότερες από δυο κεφαλές συνεχόμενων στρωτήρων
στην ίδια τροχιοσειρά και σε περισσότερες του 20% των κεφαλών των στρωτήρων, σε μήκος 20 m
το μέγιστο.

δ.

Η προσθήκη του αφαιρεθέντος έρματος πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπον, ούτως ώστε να μην
διατηρούνται, ανά τροχιοσειρά, οι κεφαλές των στρωτήρων απογυμνωμένοι σε μήκος μεγαλυτέρου
των 20 m.

5.4 Μικρό υλικό
5.4.1 Συντήρηση των ελαστικών συνδέσμων
Οι ελαστικοί σύνδεσμοι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην συμπεριφορά της γραμμής.
Οφείλουν να εξασφαλίσουν την τέλεια στερέωση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων, προϋπόθεση
αναγκαία για να πραγματοποιηθεί (χωρίς χρήση αντιοδευτικών) η ορθή παγίωση των Σ.Σ.Σ. εντός του
έρματος, το οποίο αντιτίθεται αποτελεσματικά στην διαστολή των σιδηροτροχιών.
Επιβάλλεται ο περιοδικός έλεγχος της σύσφιξης και ελαστικότητας των συνδέσμων και η άρση των
ελαττωμάτων τα οποία υπερβαίνουν ορισμένα όρια.
5.4.2 Ο έλεγχος της σύσφιξης ενός ελαστικού συνδέσμου RN
Ο έλεγχος της σύσφιξης των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στις γραμμές με Σ.Σ.Σ. αναφέρεται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10.
5.4.3 Αντικατάσταση των αυλακωτών παρεμβλημάτων από ελαστικό
Τα περιβλήματα τα οποία μετατοπίζονται περισσότερο από τα 20 mm, επιβάλλεται να επανατοποθετηθούν
στην θέση τους, εφ’ όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το 25% των υφισταμένων παρεμβλημάτων ανά ζώνη
100 m. Τα κατεστραμμένα παρεμβλήματα πρέπει ν’ αντικαθίστανται.
Οι εργασίες αυτές που ανήκουν στην 2η κατηγορία, εκτελούνται κατά προτίμηση κατά την διάρκεια της
γενικής επισκευής και εντός των επιτρεπομένων ορίων θερμοκρασίας, τηρώντας ταυτόχρονα τους ιδίους
περιοριστικούς κανόνες όπως και στις προηγούμενες εργασίες, σε ότι αφορά το πλήθος των χαλαρωμένων
συνδέσμων. Για τα εν λόγω παρεμβλήματα δεν απαιτείται η τήρηση του 3ου όρου της παραγράφου 5.1.2 της
παρούσας

5.5 Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση
5.5.1 Γενικά
Η υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής περιλαμβάνονται μεταξύ των εργασιών 2ης
κατηγορίας, οι οποίες αποσταθεροποιούν περισσότερο την γραμμή.
11
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Δεν πρέπει ν’ αποφασίζονται, παρά μόνον όταν είναι τελείως απαραίτητες, η δε εκτέλεση τους πρέπει να
πραγματοποιείται, κατά το μέτρο του δυνατού, εντός των προσδιοριζόμενων στην παράγραφο 3.1. ορίων
θερμοκρασίας, προς αποφυγή επιβολής βραδυπορίας.
5.5.2 Τεχνική εκτέλεσης της εργασίας
α.

Η υψομετρική τακτοποίηση πρέπει ν’ ακολουθείται αμέσως από οριζοντιογραφική τακτοποίηση της
οποίας το εύρος των διορθώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm. Αν η επιβαλλομένη
οριζοντιογραφική διόρθωση είναι μεγαλύτερη των 20 mm, αυτή πρέπει να εκτελεσθεί πριν την
υψομετρική διόρθωση και σε κάθε περίπτωση, σε πολλές διαδοχικές διελεύσεις, αφού μετά
από
κάθε
διέλευση διέλθει ο χρόνος σταθεροποίησης, ή να εκτελεσθεί με την κάλυψη βραδυπορίας,
κατ’ αρχή 60 km/h, που θα διατηρηθεί μέχρι παρέλευσης του χρόνου σταθεροποίησης.
Οριζόντιες μετατοπίσεις μεγαλύτερες των 40 mm θεωρούνται ως σημαντικές.

β.

Οι τιμές της μέγιστης αποδεκτής ανύψωσης δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2
Πίνακας 2- Μέγιστη αποδεκτή ανύψωση γραμμών

3

Τρόπος εκτέλεσης της ανύψωσης

Επί των υψηλών
σημείων (Υ.Σ.)

Μεταξύ των υψηλών σημείων

Υπογόμωση με βαρέα μηχανήματα

20 mm

50 mm
40 mm

Υπογόμωση με ελαφρά (φορητά)
μηχανήματα χωρίς την αφαίρεση του
έρματος

15 mm

Υπογόμωση

10 mm

σε δυο διελεύσεις με μέγιστο 25 mm
ανά διέλευση3
Ίδιες τιμές όπως και στην υπογόμωση
σιδηροτροχιών κανονικού μήκους

γ.

Αν κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί μια γενική ανύψωση που περιλαμβάνει
μεγαλύτερες τιμές των ανωτέρω, αυτή πρέπει να εκτελεσθεί με κάλυψη βραδυπορίας, της οποίας
το μέγεθος προσδιορίζεται από την Διεύθυνση Γραμμής (60 km/h κατ’ αρχήν) και η οποία
διατηρείται μέχρι την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης.

δ.

Η σειρά της υπογόμωσης, συνεχούς ή τοπικής, πρέπει να είναι ως εξής: Οι συσκευές διαστολής και
οι γειτονικές περιοχές τους, σε μήκος μέχρι 25 m εκατέρωθεν του άξονα τους.

ε.

Η μεσαία περιοχή, σε απόσταση τουλάχιστον 150 m πέραν από τις συσκευές διαστολής (για τις
Σ.Σ.Σ. μήκους μικρότερου των 400 m η μεσαία περιοχή ορίζεται σε μήκος 100 m).

στ.

Τα ακραία τμήματα της Σ.Σ.Σ. που είναι μεταξύ της μεσαίας περιοχής και των συσκευών διαστολής.
Η εργασία εκτελείται μετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης της μεσαίας περιοχής. Στην
περίπτωση σιδηροτροχιών Σ.Σ.Σ. πολύ μεγάλου μήκους, δεν είναι απαραίτητο ν’ αναμένουμε την
σταθεροποίηση όλης της μεσαίας περιοχής για να τακτοποιήσουμε υψομετρικά την ακραία ζώνη
εκτόνωσης. Αρκεί προς τούτο να έχει σταθεροποιηθεί τμήμα της μεσαίας περιοχής συνεχόμενο
προς την ζώνη εκτόνωσης μήκους 150 m.

Το παρεμβαλλόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διελεύσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ώρες.

12
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ζ.

Σε περίπτωση υψομετρικής τακτοποίησης τμήματος μιας Σ.Σ.Σ. που δεν εισέρχεται στην μεσαία
περιοχή, μπορεί η υψομετρική τακτοποίηση της ζώνης εκτόνωσης καθώς και της συσκευής
διαστολής, να γίνει σε μια φορά.

η.

Ανάλογα ισχύουν σε περίπτωση υψομετρικής τακτοποίησης τμήματος της μεσαίας περιοχής, που
δεν απέχει από την Σ.Δ. περισσότερο από 300 m. Δεν είναι τότε απαραίτητο ν’ αναμένουμε την
παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης του τμήματος αυτού για να εκτελέσουμε την υψομετρική
τακτοποίηση των ζωνών εκτόνωσης.

5.6 Συσκευές διαστολής
Τα σχετικά με τις Σ.Δ. θέματα αναφέρονται στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας Προδιαγραφής.
Ειδική σύσταση που αφορά την υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση των συσκευών διαστολής:
Οι περιοχές, οι προσκείμενες στις Σ.Δ. αλλοιώνονται υψομετρικά και οριζοντιογραφικά ταχύτερα από το
κυρίως τμήμα της Σ.Σ.Σ. Επιβάλλεται έτσι η συχνότερη επέμβαση στις περιοχές αυτές, παρά στην πλήρη
ράβδο, για υψομετρική και οριζοντιογραφική διόρθωση. Η απουσία περιορισμών για την εκτέλεση (εργασίες
1ης κατηγορίας) επιτρέπει την διόρθωση αυτήν χωρίς δυσκολίες.

5.7 Αναγόμωση των αποτυπωμάτων
αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων

εξ

ολισθήσεως

και

των

κοιλοτήτων

των

Οι εργασίες αυτές ανήκουν στην 1ην κατηγορία. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει τις θερμές περιόδους η γραμμή να
είναι τελείως σταθεροποιημένη.
Οι τεχνικοί όροι εκτέλεσης της εργασίας αποτελούν το αντικείμενο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-0702-10.

5.8 Κατ’ εξαίρεση επεμβάσεις για την υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση κατά
την περίοδο απαγορεύσεως των εργασιών 2ης κατηγορίας
Οι επεμβάσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στα προηγούμενα και κρίνονται ως αναγκαίες, δεν πρέπει να
επιχειρούνται παρά με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γραμμής, και αφορούν:
α.

Ανώμαλες περιοχές βυθιζόμενων στρωτήρων, ή κενά κάτω από τους στρωτήρες. Όταν η
θερμοκρασία κατέλθει
κάτω των 40°, μπορεί να τακτοποιείται η βύθιση των στρωτήρων με
υπογόμωση με σκαπάνες υπογομώσεως ή με φορητά μηχανήματα υπογομώσεως, χωρίς
ανύψωση της γραμμής. Πρέπει να επιβλέπεται η συμπεριφορά της γραμμής μέχρι παρέλευσης του
χρόνου σταθεροποίησης.

β.

Τοπικές υψομετρικές ανωμαλίες, τοπικές οριζοντιογραφικές ανωμαλίες η διόρθωση των οποίων
απαιτεί ανύψωση, μετατόπιση ή ταυτόχρονα και τις δυο εργασίες.
Όταν η θερμοκρασία κατέλθει κάτω από τους 40oC , πρέπει να πραγματοποιούνται οι διορθώσεις
αυτές, υπό κάλυψη βραδυπορίας 60 km/h. Πρέπει να επιβλέπεται η συμπεριφορά της γραμμής σε
όλη την διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης και να αποκαθίσταται η κανονική ταχύτητα μετά την
παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης εφ’ όσον δεν τείνουν να επανεμφανισθούν οι ανωμαλίες,
ιδίως οι οριζοντιογραφικές.

γ.

Παραμορφώσεις, έναρξη μετατοπίσεων της σχάρας της γραμμής.

5.9 Συμβάντα - Επισκευές
5.9.1 Γενικά
Τα συμβάντα τα οποία αφορούν τις Σ.Σ.Σ., μπορούν να διαχωριστούν στις κατωτέρω κυρίως περιπτώσεις:
13
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x

Θραύσεις και ελαττώματα σιδηροτροχιών

x

Θραύσεις και ελαττώματα Σ.Δ..

x

Παραμορφώσεις

©

ΕΛΟΤ

Σε όλες τις περιπτώσεις συμβάντων επί των Σ.Σ.Σ. τα οποία μπορεί να έχουν συνέπειες στην ασφάλεια, ο
υπάλληλος ο οποίος τις διαπιστώνει οφείλει να επιβάλει αμέσως βραδυπορία ή /και να σταθμεύσει τις
αμαξοστοιχίες με εφαρμογή των σχετικών διαταγών περί ασφαλείας. Ειδοποιεί ακολούθως τον Εργοδηγό
Γραμμής και τον Τμηματάρχη. Αυτοί οφείλουν να μεταβούν αμέσως επί τόπου και να ελέγξουν εάν τα
ληφθέντα μέτρα ασφαλείας είναι ορθά. Η ενημέρωση των Υπηρεσιών και Διευθύνσεων πραγματοποιείται εν
συνεχεία ιεραρχικά.
Σε περίπτωση παραμόρφωσης της γραμμής, αυτό γνωστοποιείται αμέσως στην Διεύθυνση Γραμμής, χωρίς
να αναμένεται το αποτέλεσμα της έρευνας για τα αιτία που προκάλεσαν την παραμόρφωση.
5.9.2

Θραύσεις και ελαττώματα σιδηροτροχιών

5.9.2.1 Γενικά
Το παρόν πραγματεύεται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση θραύσεως σιδηροτροχιάς σε
γραμμές στρωμένες με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) και τις μεθόδους που εφαρμόζονται
για την αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών.
5.9.2.2 Ληπτέα μέτρα σε περίπτωση θραύσεως σιδηροτροχιάς
Όταν διαπιστωθεί θραύση σιδηροτροχιάς λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
x

Διακόπτεται η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, για να αποφύγουμε εκτροχιασμούς.

x

Στερεώνεται προσωρινά η θέση της θραύσεως.

x

Τίθεται βραδυπορία 10 km/h και επιτρέπεται η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών.

x

Επιτηρείται συνεχώς η περιοχή της θραύσης από όργανα της ομάδας μέχρι την προσωρινή
αποκατάσταση της βλάβης.

x

Επιβάλλεται η βλάβη να αποκατασταθεί γρήγορα, για να αυξηθεί το όριο της βραδυπορίας και
στη συνέχεια αυτή να καταργηθεί.

x

Η αποκατάσταση της βλάβης μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, ανάλογα με τις συνθήκες
θερμοκρασίας και τα διαθέσιμα μέσα.

5.9.2.3 Προσωρινή στερέωση στη θέση θραύσης
Η προσωρινή στερέωση έχει ως σκοπό την ταχεία αποκατάσταση της γραμμής, για να καταστεί δυνατή η
κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών με βραδυπορία 10 km/h.
Αυτή πραγματοποιείται ως εξής:
Τοποθετείται ένα ζευγάρι αμφιδετών στη θέση θραύσεως.

14
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Οι αμφιδέτες στερεώνονται με δύο συνδέσμους σύσφιξης (σφιγκτήρες), αφού απαγορεύεται η διάτρηση της
σιδηροτροχιάς4.
Εισάγεται κάλος από σιδηροτροχιά αν το σχηματιζόμενο από τη θραύση διάκενο είναι μεγαλύτερο από
60 mm5.
Τοποθετείται ένα ξύλινο τεμάχιο στρωτήρα κάτω από την θραύση και μεταξύ των δύο στρωτήρων. Αν η
θραύση βρίσκεται πολύ κοντά σε στρωτήρα, τότε δεν χρησιμοποιούμε τάκο, αλλά μετακινούμε το στρωτήρα,
ώστε αυτός να βρεθεί κάτω από τη θέση θραύσεως.
Αποκαθίσταται η κανονική σύσφιξη των συνδέσμων σε μήκος 50 m εκατέρωθεν του σημείου θραύσεως (στις
σήραγγες δεν απαιτείται τέτοια εργασία).
5.9.2.4 Προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης
Η προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης έχει σκοπό την αύξηση του ορίου βραδυπορίας από 10 km/h σε
60 km/h, σε αναμονή της οριστικής αποκατάστασης, όταν αυτή προβλέπεται ότι θα καθυστερήσει, είτε λόγω
μη υπάρξεως των κατάλληλων συνθηκών θερμοκρασίας, είτε λόγω ελλείψεως των αναγκαίων μέσων
(συγκρότημα θέρμανσης των σιδηροτροχιών, συνεργείο συγκόλλησης κ.λ.π.).
Αυτή συνίσταται στην τοποθέτηση μιας σιδηροτροχιάς ή ενός ή δύο αποτμημάτων σιδηροτροχιάς
(κουπονιών) προς απάλειψη της θραύσης.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι προσωρινής αποκατάστασης της θραύσης. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης από τις
δύο, εξαρτάται από την αιτία που προκάλεσε την θραύση.
Μέθοδος Α
Αυτή εφαρμόζεται όταν έχει διαπιστωθεί το αίτιο της θραύσεως και αποδεδειγμένα αυτό δεν έχει σχέση με
την ποιότητα του μετάλλου της σιδηροτροχιάς. Σύμφωνα μ’ αυτή την μέθοδο, η σιδηροτροχιά που έσπασε
κόβεται με οξυγόνο ή με πριόνι σε απόσταση 2 m εκατέρωθεν του σημείου θραύσης και κατά τέτοιο τρόπο
που κάθε σημείο κοπής να απέχει τουλάχιστον 2m από σημείο συγκόλλησης, εισάγεται δε στη γραμμή ένα
απότμημα σιδηροτροχιάς μήκους 4m περίπου που φέρει στα άκρα του κανονικές οπές αμφιδέσεως.
Ακολούθως τοποθετούνται οι αμφιδέτες, οι οποίοι στερεώνονται από την μεν πλευρά του κουπονιού με
βλήτρα, από την άλλη δε πλευρά με συνδέσμους σύσφιξης (βλέπε Σχήμα 1).
Ο πίνακας 3, δίνει τις τιμές των διακένων που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε αρμό, κατά την τοποθέτηση του
κουπονιού των 4m. Τα κουπόνια (μήκους 2 m ή διαφόρου) που προκύπτουν από την κοπή της
σιδηροτροχιάς, διατηρούνται δίπλα στη γραμμή έως ότου γίνει η οριστική αποκατάσταση της βλάβης, για τον
ακριβή προσδιορισμό της εξαγχθείσης ποσότητας μετάλλου (ή ακριβέστερα τον ακριβή προσδιορισμό του
μήκους της αποκομμένης σιδηροτροχιάς σε δεδομένη θερμοκρασία), και υπολογισμό του μήκους του
κουπονιού, το οποίο επιτρέπεται να εισαχθεί στη ν γραμμή κατά την οριστική αποκατάσταση της βλάβης (δεν
αποκλείεται η μεταφορά των αποκομμένων τμημάτων σε ασφαλές μέρος και προσκόμισή τους επί τόπου
κατά την οριστική αποκατάσταση της βλάβης).
Μέθοδος Β
Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται όταν δεν έχει εντοπιστεί το αίτιο που προκάλεσε τη θραύση ή όταν η θραύση
οφείλεται σε κακή ποιότητα του μετάλλου της σιδηροτροχιάς6.

4

Η διάτρηση απαγορεύεται, διότι αν η θραύση οφείλεται σε ελαττωματικότητα του μετάλλου, αυτό θα δημιουργούσε
ευνοϊκές συνθήκες για να προκληθεί και νέα θραύση.

5

Αν το διάκενο είναι μεγαλύτερο από 100 mm. Συνιστάται να διακόπτεται η κυκλοφορία μέχρι την προσωρινή
αποκατάσταση της θραύσης.
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Και σ’ αυτή την μέθοδο ενεργούμε όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αντί όμως να αφαιρέσουμε δύο
τεμάχια σιδηροτροχιάς μήκους 2 m περίπου το καθένα εκατέρωθεν της θραύσης, αφαιρούμε ολόκληρη τη
σιδηροτροχιά στην οποία έγινε η θραύση (μήκους συνήθως 18 m) και τοποθετούμε άλλη σιδηροτροχιά ή δύο
κουπόνια συνδεόμενα μεταξύ τους με αμφίδεση με βλήτρα, προς τη πλευρά δε της συγκολλημένης ράβδου
με αμφίδεση με βλήτρα και με συνδέσμους σύσφιξης (σφιγκτήρες), όπως φαίνεται και στο σχήμα 2. Όμοια ο
παρακάτω Πίνακας 3 δίνει τα προς εφαρμογή διάκενα στους δύο ακραίους αρμούς.
Πίνακας 3 - Διάκενα διαστολής κατά την τοποθέτηση σιδηροτροχιάς ή αποτμημάτων σιδηροτροχιάς
για την αποκατάσταση βλάβης σε γραμμές με Σ.Σ.Σ.

6

16

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

(Δεκέμβριος-Φεβρουάριος)

(Μάρτιος-Απρίλιος)
(Οκτώβριος-Νοέμβριος)

(Μάιος-Σεπτέμβριος)

Διάκενο ζ=15-θ/2

Διάκενο ζ=20-θ/2

Διάκενο ζ=30-θ/2

Θερμοκρασία
(θ) κατά την
τοποθέτηση

Διάκενο σε mm

Θερμοκρασία
(θ) κατά την
τοποθέτηση

Διάκενο σε mm

Θερμοκρασία
(θ) κατά την
τοποθέτηση

Διάκενο σε mm

-14

22

-4

22

16

22

-12

21

-2

21

18

21

-10

20

0

20

20

20

-8

19

2

19

22

19

-6

18

4

18

24

18

-4

17

6

17

26

17

-2

16

8

16

28

16

0

15

10

15

30

15

2

14

12

14

32

14

4

13

14

13

34

13

6

12

16

12

36

12

8

11

18

11

38

11

10

10

20

10

40

10

12

9

22

9

42

9

14

8

24

8

44

8

16

7

26

7

46

7

Στα ελαττώματα, τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ολόκληρης της σιδηροτροχιάς, περιλαμβάνονται και τα
παρακάτω:
1. Εγκάρσιο ρήγμα (ωοειδής κηλίδα) στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
2. Οριζόντιο ρήγμα στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
3. Κατακόρυφο επίμηκες ρήγμα του πέλματος ή της ψυχής της σιδηροτροχιάς.
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18

6

28

6

48

6

20

5

30

5

50

5

22

4

32

4

52

4

24

3

34

3

54

3

26

2

36

2

56

2

28

1

38

1

58

1

30

0

40

0

60

0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις σήραγγες, ανεξαρτήτως εποχής τίθεται διάκενο ζ=15-θ/2. Η θερμοκρασία θ είναι η της σιδηροτροχιάς
(και όχι του περιβάλλοντος και μετράται σε βαθμούς Κελσίου.

Σχήμα 1 - Προσωρινή αποκατάσταση θραύσης τύπου «Α»
17
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Σχήμα 2 - Προσωρινή αποκατάσταση θραύσης τύπου "Β"
5.9.2.5 Οριστική αποκατάσταση της θραύσης
Σκοπός αυτής είναι η πλήρης αποκατάσταση της ανωμαλίας και η απόδοση της γραμμής σε πλήρη
ταχύτητα.
Η οριστική αποκατάσταση της θραύσης πρέπει να προτιμάται, όταν αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί,
αντί της προσωρινής.
Ο τρόπος εκτέλεσής της περιγράφεται στην παράγραφο 5.10 της παρούσας Προδιαγραφής.
5.9.3 Θραύση συγκολλήσεων
Σε περίπτωση θραύσης συγκόλλησης λαμβάνονται ακριβώς τα ίδια μέτρα, που θα λαμβάνονταν αν η
θραύση συνέβαινε σε άλλο σημείο της σιδηροτροχιάς (βλέπε παράγραφο 5.9.2.3. της παρούσας).
Η προσωρινή στερέωση πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στο (βλέπε Παράγραφο 5.9.2.3) Οι
τοποθετούμενοι αμφιδέτες πρέπει να είναι ειδικής κατασκευής (να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτησή τους
από τις προεξοχές της συγκόλλησης).
18
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Για την προσωρινή αποκατάσταση της θραύσεως εφαρμόζεται η «Μέθοδος Α», που περιγράφεται στην
παρ.. 5.9.2.4, κόβοντας τις σιδηροτροχιές εκατέρωθεν της συγκολλήσεως αυτών και σε απόσταση περίπου
2 m και εισάγοντας στη θέση της κομμάτι σιδηροτροχιάς μήκους 4 m, που θα συνδέεται με τις εκατέρωθεν
σιδηροτροχιές με βλήτρα και συνδέσμους σύσφιξης.
5.9.3.1 Ενέργειες του προσωπικού γραμμής σε περίπτωση θραύσης συγκόλλησης
Ο φύλακας της γραμμής ή οποιοδήποτε όργανο συντήρησης, όταν διαπιστώσει μια θραύση οφείλει να:
x σταθμεύσει την πρώτη διερχόμενη αμαξοστοιχία.
x ενημερώσει μέσω του ραδιοτηλεφώνου της αμαξοστοιχίας τους εκατέρωθεν σταθμούς και μέσω
αυτών να γνωστοποιηθεί το γεγονός στο Τμήμα Γραμμής και να επιβληθεί βραδυπορία 10 km/h.
x ειδοποιήσει τον Εργοδηγό Γραμμής και τον Αρχιτεχνίτη.
Ο Αρχιτεχνίτης, μόλις ειδοποιηθεί, μεταβαίνει στο σημείο της θραύσης με τα απαραίτητα εφόδια και ενεργεί
ως εξής:
x Προβαίνει στην προσωρινή στερέωση της θραύσης (παράγραφος 4.9.2.3.).
x Επιτρέπει την διέλευση των αμαξοστοιχιών με ταχύτητα 10 km/h (εφ’ όσον το διάκενο στο
σημείο θραύσης είναι μικρότερο από 100 mm.)
x Κανονίζει να φυλάσσεται συνεχώς από ένα εργάτη της ομάδας το σημείο της θραύσης μέχρι να
αποκατασταθεί προσωρινά η βλάβη.
x Μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων βραδυπορίας.
Ο Εργοδηγός γραμμής μεταβαίνει, αμέσως μόλις ειδοποιηθεί, στο σημείο της θραύσης και ενεργεί ως εξής:
x Ελέγχει την προσωρινή στερέωση που έκανε ο Αρχιτεχνίτης.
x Διαπιστώνει την λήψη μέτρων από τον Αρχιτεχνίτη, για την συνεχόμενη φύλαξη του σημείου
θραύσης και την τοποθέτηση σημάτων βραδυπορίας.
x Προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της θραύσης και μεριμνά για την αποκατάσταση,
προσωρινή ή οριστική, της βλάβης.
Ο Τμηματάρχης γραμμής, ή οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί του Τμήματος, μόλις ειδοποιηθεί δίνει
εντολή βραδυπορίας 10 km/h και μεταβαίνει, όσο το δυνατό συντομότερα, στο σημείο ενεργώντας ως εξής:
x Ελέγχει όλα τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν (προσωρινή στερέωση, βραδυπορία, συνεχή
φύλαξη κλπ.).
x Διαπιστώνει, κατόπιν επισταμένης εξέτασης, τα αίτια της θραύσης.
x Αν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν οριστική αποκατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιλέγει
την καταλληλότερη μέθοδο για την προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης.
x Μετά την προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης δίνει εντολή για την αύξηση του ορίου
βραδυπορίας από 10 km/h σε 60 km/h.
x Ακολούθως μεριμνά για την, όσο το δυνατόν ταχύτερη, οριστική αποκατάσταση της θραύσης
(εφοδιασμός με συγκρότημα θέρμανσης, ειδοποίηση συνεργείου συγκολλήσεως, οργάνωση της
εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον οι συνθήκες θερμοκρασίας δεν επιτρέπουν την
εργασία κατά τη διάρκεια της μέρας κλπ.).
19
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5.9.3.2 Επιτήρηση θραύσης συγκόλλησης που έχει αποκατασταθεί προσωρινά
Καθημερινά επιθεωρείται η προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης από ένα στέλεχος της ομάδας κατά την
διέλευση των αμαξοστοιχιών, για να διαπιστωθεί η καλή σύσφιξη και στερέωση των αμφιδέσεων με βλήτρα
και συνδέσμους σύσφιξης (σφιγκτήρες), καθώς και της καλής υπογομώσεως των στρωτήρων στην περιοχή
της προσωρινής επισκευής.
Όμοια πρέπει να επιθεωρείται η όλη κατάσταση της γραμμής (υψομετρική, οριζοντιογραφική, διατομή
έρματος, σύσφιξη συνδέσμων κτλ.), στην περιοχή της προσωρινής αποκατάστασης και να αίρονται όλες οι
τυχούσες ανωμαλίες.
5.9.3.3 Οργάνωση συνεργείου για την επέμβαση σε περίπτωση θραύσης
Για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των θραύσεων και την άρση των ανωμαλιών στην
κυκλοφορία, επιβάλλεται η οργάνωση ειδικών αποθηκών στην έδρα κάθε ομάδας, οι οποίες θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένες με τα παρακάτω υλικά και σιδηροτροχιές, όμοιου τύπου με τον τύπο επιδομής που έχει η
γραμμή.
Πίνακας 4 - Υλικά αποθήκης συνεργείου για επέμβασης σε περίπτωση θραύσης
τάκοι από ξύλινους στρωτήρες

τεμ 2

σύνδεσμοι σύσφιξης

τεμ 4

συνήθεις αμφιδέτες

ζεύγη 3

αμφιδέτες ειδικής κατασκευής για την τοποθέτηση σε θραυσθείσες
συγκολλήσεις

ζεύγη 1

βλήτρα αμφιδετών

τεμ 10

κάλοι σιδηροτροχιών μήκους 5 mm

τεμ 2

αποτμήματα σιδηροτροχιών (κουπόνια) μήκους 4m με κανονικές οπές και στα
δύο άκρα

τεμ 1

όμοια αποτμήματα μήκους 6m χωρίς οπές

τεμ 1

ομοίως μήκους 6,5 m με κανονικές οπές και στα δύο άκρα

τεμ 1

ομοίως μήκους 12,0 m με κανονικές οπές και στα δύο άκρα
τεμ1
ομοίως μήκους 7,0 m χωρίς οπές

τεμ1

ομοίως μήκους 12,0 m χωρίς οπές

τεμ1

Στις έδρες των διαμερισμάτων, οι αποθήκες πρέπει επιπλέον να διαθέτουν μια σειρά από επεξεργασμένα
αποτμήματα σιδηροτροχιών, για την σύνθεση εξ αυτών μιας πλήρους συσκευής διαστολής. Σημειώνεται
ιδιαίτερα ότι τα επεξεργασμένα αποτμήματα σιδηροτροχιών πρέπει να έχουν ελαφρά μεγαλύτερο μήκος από
το κανονικό για το ενδεχόμενο τοποθέτησής τους στην γραμμή ώστε να μπορούν να καλύψουν την εν λόγω
συγκόλληση, σε περίπτωση θραύσης μιας συγκόλλησης που ενώνει τη συσκευή διαστολής με τις συνεχείς
συγκολλημένες σιδηροτροχιές,.
20
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Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης λόγω θραύσης, ρήγματος, κλπ., μιας επεξεργασμένης
σιδηροτροχιάς συσκευής διαστολής, συνιστάται να αντικαθίστανται και οι άλλες τέτοιες σιδηροτροχιές οι
οποίες βρίσκονται στην ίδια τροχιοσειρά, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ανισοσταθμία, η οποία θα οφειλόταν στη
διαφορά της φθοράς της παλιάς σιδηροτροχιάς ως προς την νέα σιδηροτροχιά.
Τα προαναφερόμενα αποτμήματα σιδηροτροχιών πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εξής:
x αποτμήματα μήκους 4m με κανονικές οπές για την προσωρινή αποκατάσταση (παράγραφος
5.9.2.4, της παρούσας, μέθοδος Α’). Για την οριστική αποκατάσταση αυτής της περίπτωσης
χρησιμοποιείται το απότμημα χωρίς οπές, μήκους 6,0 m.
x αποτμήματα με οπές μήκους 6,5 και 12,0 m για την προσωρινή αποκατάσταση (παράγραφος
5.9.2.4 της παρούσας, μέθοδος Β’). Για την οριστική αποκατάσταση αυτής της περίπτωσης
χρησιμοποιείται τα αποτμήματα χωρίς οπές, μήκους 7,0 και 12,0 m.
Τα παραπάνω αναγραφόμενα υλικά και αποτμήματα σιδηροτροχιών είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η
γρήγορη επέμβαση σε περιπτώσεις θραύσεως σιδηροτροχιών ή συγκολλήσεων. Βεβαίως εξυπακούεται ότι
στις έδρες των Ομάδων, Διαμερισμάτων και Τμήματος θα υπάρχουν και όλα τα αναγκαία υλικά επιδομής
(σιδηροτροχιές κανονικού μήκους, στρωτήρες, μικρό υλικό γραμμής, συσκευές διαστολής, αλλαγών τροχιάς
κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση των αναγκών συντηρήσεως ή άλλων έκτακτων συμβάντων.

5.10 Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε γραμμές στρωμένες με Σ.Σ.Σ.
5.10.1

Γενικά

Σε μια γραμμή, στρωμένη με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) εμφανίζονται κάποιες φορές
βλάβες σ’ αυτές (θραύσεις στις συγκολλήσεις ή σε άλλο σημείο, ρήγματα, φθορές από ολισθήσεις κ.λ.π.) οι
οποίες απαιτούν την αντικατάσταση τμήματος ή και ολόκληρων, στοιχειώδους μήκους σιδηροτροχιών (18 m
ή 24 m ή 36 m). Αντικατάσταση σιδηροτροχιών απαιτείται επίσης σε περίπτωση ελαττωματικότητας του
μετάλλου.
Η αντικατάσταση μιας ολόκληρης στοιχειώδους σιδηροτροχιάς ή τμήματος αυτής, σε γραμμή στρωμένη με
Σ.Σ.Σ., καθορίζεται από τους παρακάτω δύο κανόνες:
α. Να εισάγεται στην γραμμή η ίδια ακριβώς ποσότητα μετάλλου, με αυτή που έχει εξαχθεί (δηλαδή το
ίδιο μήκος σιδηροτροχιάς με το μήκος της εξαχθείσης, τα οποία θα μετρούνται υπό την ίδια
θερμοκρασία και θα λαμβάνεται υπόψη το μήκος της σιδηροτροχιάς που έχει κοπεί όπως επίσης και
το μήκος που προσκομίζεται λόγω της αλουμινοθερμικής συγκόλλησης7 ).
β. Να πραγματοποιείται μια ομαλοποίηση των τάσεων, μετά την εκτέλεση της αντικατάστασης και ψύξη
των συγκολλήσεων, σε περιορισμένο μήκος εκατέρωθεν αυτών, ή σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις
να εκτελείται πλήρης απελευθέρωση σε περιορισμένο επίσης μήκος, όπως αναλύεται στις
παραγράφους που ακολουθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διευκρινίζεται ότι το παρόν κεφάλαιο αφορά την οριστική αποκατάσταση βλαβών σιδηροτροχιών σε
γραμμές στρωμένες με Σ.Σ.Σ.. Με την προσωρινή αποκατάσταση, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση
θραύσης, ασχολείται η παράγραφος 5.9. της παρούσας Προδιαγραφής

5.10.2

Είδος βλάβης

Οι στοιχειώδεις σιδηροτροχιές από τις οποίες κατασκευάστηκαν οι Σ.Σ.Σ. με συγκόλληση όπως επίσης και οι
συγκολλήσεις τους, μπορούν να εμφανίσουν βλάβες, οι οποίες διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
7

Έχει διαπιστωθεί ότι για κοπή σιδηροτροχιάς με πριόνι, αφαιρείται μέταλλο που αντιστοιχεί σε μήκος 2 mm., ενώ
για κοπή με οξυγόνο, η αντιστοιχία είναι 5mm. Αντίθετα, κατά την αλουμινοθερμική συγκόλληση, προστίθεται
μήκος S-1 mm, όπου S είναι το απαιτούμενο κενό για την εκτέλεση της συγκόλλησης, καθορίζεται δε από τον
κατασκευαστή το υλικό συγκόλλησης και δίδεται κατά την πραγματοποίηση της εργασίας.
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α. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ποιότητα του μετάλλου της σιδηροτροχιάς.
Τέτοιες βλάβες είναι συνήθως οι ακόλουθες:
x Ρήγμα εγκάρσιο, της κεφαλής της σιδηροτροχιάς εσωτερικής προέλευσης (ωοειδής κηλίδα).
Κατάταξη κατά UIC στο εκδοθέν βιβλίο «Βλάβες και θραύσεις σιδηροτροχιών» με κωδικό
αριθμό (Κ.Α.) 211.
x Ρήγμα οριζόντιο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς. Κ.Α. κατά UIC 212.
x Ρήγμα κατακόρυφο επίμηκες του πέλματος της σιδηροτροχιάς, Κ.Α. κατά UIC 253.
x Ρήγμα κατακόρυφο επίμηκες της ψυχής της σιδηροτροχιάς (κενό συμπτύξεως), Κ.Α. κατά UIC
233.
β. Βλάβες που οφείλονται σε άλλα αίτια, άσχετα προς την ποιότητα του μετάλλου της σιδηροτροχιάς.
Τέτοιες βλάβες προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών.
γ. Βλάβες στις συγκολλήσεις (θραύσεις, κενά κ.λ.π.).
δ. Βλάβες που οφείλονται στην κακή ποιότητα του μετάλλου, και είναι σε τέτοια έκταση ώστε να
απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση του τμήματος της Σ.Σ.Σ. που έχει υποστεί βλάβη, επιβάλλουν την
αντικατάσταση ολόκληρης της στοιχειώδους σιδηροτροχιάς που έχει υποστεί βλάβη ( μήκους 18 ή 24
ή 36m).
Λαμβάνεται πάντως υπόψη, ότι το εισαγόμενο απότμημα σιδηροτροχιάς το οποίο θα αντικαταστήσει
το τμήμα που έχει υποστεί βλάβη θα έχει τουλάχιστον μήκος 6m, ακόμη δε τέτοιο ώστε οι
συγκολλήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, κατά την τοποθέτησή του στη γραμμή, να απέχουν
τουλάχιστον 2m από τις υφιστάμενες συγκολλήσεις.
Τέλος βλάβες στις συγκολλήσεις αποκαθίστανται, εάν μεν πρόκειται για ηλεκτρική συγκόλληση, με μια
νέα επίσης ηλεκτρική, εάν δε πρόκειται για αλουμινοθερμική, αυτή θα γίνει επί γραμμής, εφ’ όσον η
βλάβη είναι δυνατόν να επισκευασθεί με αυτό τον τρόπο.
Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επίσης και αν πρόκειται για βλάβη αλουμινοθερμικής συγκόλλησης, η
αποκατάσταση συνίσταται στην τοποθέτηση ενός αποτμήματος σιδηροτροχιάς όπως αναφέρεται
προηγουμένως.
ε . Οριστική αποκατάσταση μιας βλάβης, στις συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές, μπορεί να
πραγματοποιηθεί, μόνο σε θερμοκρασία σιδηροτροχιάς, μικρότερη ή το πολύ ίση προς την
θερμοκρασία αναφοράς8 αυτών.
Συνιστάται πάντως η εκτέλεση της εν λόγω επισκευής σε θερμοκρασία κατώτερη της θερμοκρασία
αναφοράς (Θ αναφοράς).

8
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Η θερμοκρασία αναφοράς (Θ° αναφοράς) ως γνωστό είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των θερμοκρασιών, οι
οποίες ισχύουν κατά την σύσφιγξη των συνδέσμων, στην αρχή και το τέλος αυτής. Στην περίπτωση σύσφιγξης
των συνδέσμων κάθε τροχιοσειράς, ξεχωριστά σε διαφορετική θερμοκρασία, τότε ως Θ° αναφοράς για όλη τη
γραμμή, λαμβάνεται η μικρότερη τιμή του μέσου όρου, κάθε μια από τις δύο τροχιοσειρές, βλέπε Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10.
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Επισκευή βλάβης που δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα του μετάλλου της σιδηροτροχιάς

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται μόνο το τμήμα της στοιχειώδους σιδηροτροχιάς που έχει υποστεί βλάβη.
Προσκομίζεται επιτόπου ένα τμήμα του ίδιου τύπου με την σιδηροτροχιά επί γραμμής, χωρίς οπές, μήκους
τουλάχιστον 6 m, αλλά και τέτοιο ώστε να καλύπτει πλήρως το τμήμα που έχει υποστεί βλάβη ή και την
κοντινή συγκόλληση, εφ’ όσον αυτή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 2 m από το ακραίο σημείο της
βλάβης. Αυτό τοποθετείται στις κεφαλές των στρωτήρων, παράλληλα, ή ομόκεντρα σε περίπτωση
καμπυλών, προς την σιδηροτροχιά που είναι στην γραμμή, η οποία πρόκειται να επισκευασθεί και κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να άκρα να βρίσκονται στο μεσοδιάστημα δύο στρωτήρων δηλαδή να μην βρίσκονται
επάνω στους στρωτήρες, αυτό δε για να γίνει δυνατή η πραγματοποίηση της αλουμινοθερμικής
συγκόλλησης.
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
α.

Περίπτωση πλήρους θραύσης της σιδηροτροχιάς με δημιουργία κενού

Εκτελούμε την εργασία επισκευής ως ακολούθως:
Χαράζεται με την βοήθεια γωνίας, στην σιδηροτροχιά που είναι στη γραμμή, δύο λεπτές γραμμές Α και Β
που αντιστοιχούν στα δύο άκρα του προσκομισθέντος κουπονιού που η κοπή του έχει γίνει με πριόνι (βλέπε
Σχήμα 3).

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Η χάραξη πραγματοποιείται με ακρίβεια με την τοποθέτηση του ενός σκέλους της γωνίας στην εξωτερική
πλευρική επιφάνεια του πέλματος της σιδηροτροχιάς που είναι στη γραμμή, του δε άλλου σκέλους στο άκρο
του κουπονιού.
23
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Στην συνέχεια, στη σιδηροτροχιά που είναι στη γραμμή, χαράσσεται άλλη γραμμή, στην θέση Γ (βλέπε
Σχήμα 4), σε απόσταση ε-2(S-1), εκτός του τμήματος ΑΒ, όπου ε είναι το κενό που μετρήθηκε κατά τη
θραύση και S το απαιτούμενο κενό για την εκτέλεση της αλουμινοθερμικής συγκόλλησης, και το οποίο
καθορίζεται από τον κατασκευαστή των μερίδων συγκολλήσεων.
Στη συνέχεια γίνεται εξασφάλιση του κενού ε, στη θέση ενός στρωτήρα, που βρίσκεται σε απόσταση 1 m
περίπου από το σημείο Γ εκτός της περιοχής ΑΓ, με τη χάραξη μιας γραμμής T1 στον στρωτήρα, κάθετα
προς τη σιδηροτροχιά και άλλης γραμμή Τ2 στο πέλμα της σιδηροτροχιάς, πέρα από την περιοχή ΓΤ1 σε
απόσταση από το Τ1 ίση με ε-1 (βλέπε Σχήμα 5).

Σχήμα 5

Στην συνέχεια κόβεται η σιδηροτροχιά που είναι στη γραμμή στις θέσεις Α και Γ, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
μετά την κοπή μόλις να φαίνονται οι χαραγμένες γραμμές στο πέλμα της σιδηροτροχιάς που παραμένει
στην γραμμή στα σημεία Α και Γ (βλέπε Σχήμα 6) (δηλαδή η αφαίρεση του μετάλλου με κοπή να
πραγματοποιείται στα απομακρυσμένα από τη γραμμή κουπόνια).

Σχήμα 6

Στη συνέχεια αποκοχλιώνονται οι σύνδεσμοι των κουπονιών που θα απομακρυνθούν και αφαιρούνται από
την γραμμή.
Τοποθετείται στην γραμμή το νέο κουπόνι, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στην θέση Α να δημιουργηθεί κενό S,
συσφίγγονται οι σύνδεσμοί του και πραγματοποιείται η συγκόλληση στο σημείο Α (βλέπε Σχήμα 7).
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Σχήμα 7

Η συγκόλληση του κουπονιού στο άλλο άκρο πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Κατ’ αρχή το υφιστάμενο κενό στο εν λόγω άκρο είναι μεγαλύτερο του διακένου S, το οποίο απαιτείται για
την εκτέλεση της συγκόλλησης (είναι εyS-1 mm.)
Η σμίκρυνσή του διακένου στο μέγεθος S πραγματοποιείται με θέρμανση. Προς τούτο χαλαρώνονται οι
σύνδεσμοι9 στην περιοχή ΓΔ (βλέπε Σχήμα 8) (το σημείο Δ10 βρίσκεται σε απόσταση 25 m περίπου από το
Γ), με κατεύθυνση από το σημείο Γ προς το Δ.

Σχήμα 8

Τοποθετείται η συσκευή θέρμανσης πέραν από το σημείο Δ και θερμαίνεται η περιοχή ΧΔ, (το σημείο Χ
βρίσκεται σε απόσταση 1,0m περίπου από το Τ2), κατ’ αρχήν με κατεύθυνση από το σημείο Δ προς το
σημείο Χ, ακολούθως αντίθετα από το Χ προς το Δ, και στην συνέχεια πραγματοποιούμε αλλεπάλληλες
τέτοιες διαδρομές μέχρι να επιτευχθεί κενό S μεταξύ των σημείων Β και Γ. Το διάκενο S ελέγχεται με την
σύμπτωση των δύο αφετηριών -γραμμών Τ1 και Τ2. Όταν επιτευχθεί το σωστό διάκενο S, πραγματοποιείται
συγκόλληση στα σημεία Β και Γ, η δε θέρμανση συνεχίζεται, χωρίς διακοπή, για να διατηρηθούν σε
σύμπτωση οι αφετηρίες Τ1 και Τ2, όχι μόνο κατά την διάρκεια της συγκόλλησης αλλά και μέχρι
ικανοποιητικής ψύξεώς της. Κατά την διάρκεια της θέρμανσης πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία της
σιδηροτροχιάς, με θερμοχρωμική κιμωλία, για να παραμείνει αυτή, σε όλο το θερμαινόμενο μήκος της

9

Εάν η απαιτούμενη σμίκρυνση του κενού είναι μικρή, τότε αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με θέρμανση, χωρίς
χαλάρωση των συνδέσμων

10

Εφ’ όσον η επισκευή πραγματοποιείται σε σημείο που απέχει λιγότερο από 200m από τη συσκευή διαστολής,
τότε υποχρεωτικά η θέρμανση διενεργείται από την άλλη πλευρά μόνο, δηλαδή από αυτή που βρίσκεται προς
το κέντρο της ΣΣΣ, ενώ απαγορεύεται η θέρμανση της πλευράς που βρίσκεται προς τη συσκευή διαστολής.
Εάν αυτό δεν συμβαίνει η θέρμανση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε πλευρά, εάν δε το κενό είναι σημαντικό,
τότε μπορεί να γίνει και από τις δύο πλευρές
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μικρότερη των 300qC, αυξανομένου προς τούτο, εάν παραστεί ανάγκη, του μήκους της θέρμανσης, επί τρία
μέτρα, πέρα των 25 m.
β. Περίπτωση αντικατάστασης σιδηροτροχιάς που έχει υποστεί βλάβη όταν αυτή δεν υποστεί
θραύση και συνεπώς δεν υφίσταται κενό.
Αυτή η περίπτωση εμφανίζεται όταν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης μιας στοιχειώδους σιδηροτροχιάς ή
τμήματος αυτής, λόγω διαφόρων βλαβών, οι οποίες όμως δεν προκάλεσαν πλήρη θραύση.
Η εκτέλεση μιας τέτοιας επισκευής απαιτεί θερμοκρασία αισθητά κατώτερη από τη θερμοκρασία αναφοράς
(Θ αναφοράς), για να μην προκληθεί διαστολή των Σ.Σ.Σ. κατά την εκτέλεση των εργασιών, οπότε
καθίσταται αδύνατη η εισαγωγή της ίδιας ποσότητας μετάλλου στη γραμμή.
Εάν μια τέτοια επισκευή κρίνεται επείγουσα, ενώ δεν υπάρχουν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, η προσωρινή
αποκατάσταση της βλάβης εκτελείται με εισαγωγή αμφιδετούμενων κουπονιών σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται στην παράγραφο 5.9 της παρούσας αναμένοντας την πτώση της θερμοκρασίας.
Η εργασία της οριστικής αποκατάστασης εκτελείται ως ακολούθως:
x Επιλέγεται απότμημα σιδηροτροχιάς, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.10 του
παρόντος κεφαλαίου το οποίο τοποθετείται στους στρωτήρες κατά τον τρόπο που
περιγράφεται.
Τα άκρα Α και Β του κουπονιού μεταφέρονται στο πέλμα της σιδηροτροχιάς
και χαράσσεται με τη βοήθεια γωνιάς μια κάθετη προς την σιδηροτροχιά γραμμή, σε κάθε
θέση Α και Β (βλέπε σχήμα 9).
x Εντοπίζεται σημείο Γ που να βρίσκεται εκτός της περιοχής ΑΒ και σε απόσταση από το Β ίση με
2(S-1).

Σχήμα 9

x Στη συνέχεια εξασφαλίζεται η θέση της σιδηροτροχιάς που είναι στη γραμμή, στα σημεία Α και Β
τα οποία αντιστοιχούν στα άκρα του κουπονιού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε κοντινούς
προς τα σημεία αυτά στρωτήρες, οι οποίοι βρίσκονται εκτός περιοχής ΑΒ. Η εξασφάλιση της
θέσης
επιτυγχάνεται με την χάραξη προς την πλευρά με του σημείου Α, μιας λεπτής
γραμμής Τ1΄στο πέλμα της σιδηροτροχιάς και κάθετα προς αυτή, άλλης Τ2΄, στον στρωτήρα,
σε έκταση της
πρώτης, προς την πλευρά δε του σημείου Β ίδιων γραμμών Τ1 και Τ2 (βλέπε
Σχήμα 10).
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Σχήμα 10
x Στη συνέχεια κόβεται η σιδηροτροχιά που είναι στη γραμμή στις θέσεις Α και Γ με τέτοιο τρόπο
ώστε, μετά την κοπή μόλις που θα φαίνονται οι χαραγμένες γραμμές στη σιδηροτροχιά που
έχει παραμείνει στα Α και Γ (δηλαδή η αφαίρεση του μετάλλου με κοπή να πραγματοποιείται
από το κουπόνι της γραμμής που είναι για αφαίρεση).
Μετά την κοπή στα σημεία Α και Γ παρατηρείται γενικά μια μετατόπιση (απομάκρυνση)11 και των
δύο ακραίων τμημάτων της ράβδου που έχει αποκοπεί με συνέπεια οι δύο χαραγές Τ1΄και Τ2΄,
προς τη μια πλευρά και Τ1 και Τ2 προς την άλλη, να πάψουν να είναι σε σύμπτωση.
Αυτό οφείλεται στη συστολή της ράβδου, λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας, ως προς τη
θερμοκρασία αναφοράς. Ως εκ τούτου η μεν χαραγή Τ1΄ στο πέλμα της σιδηροτροχιάς
μετατοπίζεται προς τα αριστερά ως προς τη χαραγή Τ2΄ στο στρωτήρα, η δε Τ1 αντίθετα, δεξιά
ως προς την Τ2 (βλέπε Σχήμα 11).

Σχήμα 11 - Μετακίνηση των χαραγών Τ1΄και Τ1, στο πέλμα της σιδηροτροχιάς που είναι
στη γραμμή, λόγω συστολής της ράβδου 12

11

Μπορεί να παρατηρηθεί εξαίρεση της φοράς μετατόπισης των άκρων της ράβδου όταν η εργασία
πραγματοποιείται σε θερμοκρασία ελαφρώς κατώτερη από τη Θ° αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται
από τις χαραγές Τ1΄και Τ2΄αφ΄ενός και Τ1 και Τ2 αφ’ ετέρου, αν τελικά προσέγγισαν ή απομακρύνθηκαν τα
άκρα Α και Γ. Στην περίπτωση κατά την οποία επήλθε προσέγγιση τότε προβαίνουμε στην προσωρινή
αποκατάσταση σύμφωνα με αυτά που εκτίθενται στην τεχνική οδηγία που έχει προαναφερθεί για την
προσωρινή αποκατάσταση βλαβών στις ΣΣΣ, σε αναμονή καταλληλότερης θερμοκρασίας. Σε αντίθετη
περίπτωση προβαίνουμε στην οριστική αποκατάσταση.
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Μετρείται η απόσταση Τ1΄Τ2΄και χαράσσεται στο πέλμα της σιδηροτροχιάς προς την πλευρά του
σημείου Γ, πέραν της περιοχής Γ Τ1, μια γραμμή Τ3, σε τέτοια θέση, ώστε Τ1Τ3 ≈ Τ1΄ Τ2΄-1 [mm].
Προφανώς, εφόσον με τη θέρμανση έρχονται σε σύμπτωση οι γραμμές Τ3 και Τ2, τότε μεταξύ των
άκρων Β και Γ υφίσταται το διάκενο S. Αμέσως μόλις αυτό επιτευχθεί, εκτελείται η συγκόλληση
εξακολουθώντας τη θέρμανση με τέτοια ένταση, ώστε οι χαραγές Τ3 και Τ2 να βρίσκονται σε
σύμπτωση κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης και μέχρι την ικανοποιητική ψύξη αυτής.
5.10.4

Επισκευή βλάβης που οφείλεται στην κακή ποιότητα του μετάλλου της σιδηροτροχιάς

Εφαρμόζονται ακριβώς οι ίδιες μέθοδοι επισκευής οι οποίες περιγράφονται στα προηγούμενα. Η διαφορά
στην περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι αντικαθίσταται ολόκληρη η στοιχειώδης σιδηροτροχιά και όχι μόνο το
μήκος αυτής το οποίο έχει υποστεί βλάβη.
Στην πράξη, κατά την αφαίρεση της στοιχειώδους σιδηροτροχιάς με κοπή πέραν των συγκολλήσεων για την
αφαίρεση και αυτών των σιδηροτροχιών, προκύπτει ανάγκη εισαγωγής στη γραμμή μήκους σιδηροτροχιάς,
μεγαλύτερου του κανονικού μήκους (συνήθως αύξηση κατά 1 m). Εφόσον δεν διατίθενται στοιχειώδεις
σιδηροτροχιές αυξημένου μήκους (δηλαδή 19 m ή 25 m ή 37 m), κατασκευάζονται από τις προτέρων τέτοιες
σιδηροτροχιές με συγκόλληση δύο αποτμημάτων (π.χ. για το μήκος των 19 m συγκολλούνται ένα αποτμήμα
12 m και ένα μήκους 7m) και προσκομίζονται στην γραμμή για την επισκευή της βλάβης.
5.10.5

Επισκευή βλάβης στις ηλεκτρικές συγκολλήσεις

Το παρόν αφορά θραύση ή άλλη βλάβη χωρίς θραύση.
α. Περίπτωση πλήρους θραύσης
Κατά την περίπτωση αυτή στην οποία εμφανίζεται από τις προτέρων κενό, αφαιρείται με κοπή
ακριβώς στη θέση της συγκόλλησης και εκατέρωθεν αυτής, μήκος σιδηροτροχιάς S-1 [mm].
Ακολουθεί θέρμανση από τη μια πλευρά13 της Σ.Σ.Σ. για την μείωση του κενού σε S [mm] και
πραγματοποιείται η αλουμινοθερμική συγκόλληση κατά τα γνωστά. Ο έλεγχος για την διατήρηση του
κενού S, σε όλη την διάρκεια της συγκόλλησης και μέχρι ικανοποιητικής ψύξης αυτής επιτυγχάνεται με
χάραξη δύο γραμμών-αφετηριών, της μιας στο πέλμα της σιδηροτροχιάς και της άλλης, κατ’ επέκταση
της πρώτης σε στρωτήρα, που βρίσκεται σε απόσταση 0,50 m περίπου από τη συγκόλληση και προς
την πλευρά της θερμαινόμενης περιοχής. Οι δύο αυτές χαραγές πρέπει να παραμένουν σε σύμπτωση
μέχρι την αποπεράτωση της συγκόλλησης και ψύξη αυτής.
β. Περίπτωση άλλης βλάβης η οποία δεν προκάλεσε θραύση
Κατά την περίπτωση αυτή δεν υφίσταται κενό. Η εργασία μπορεί να απλοποιηθεί εφόσον ελεγχθεί η
μετακίνηση της σιδηροτροχιάς εκατέρωθεν της συγκόλλησης που έχει υποστεί βλάβη.
Αυτή εκτελείται ως ακολούθως:

12
Για την κατ’ εξαίρεση περίπτωση μετακίνησης του ενός από τα άκρα, σε αντίθετη φορά από αυτή που έχει
προσδιορισθεί στο σχ. 9 λόγω μικρής διαφοράς της Θ° αναφοράς προς την υφιστάμενη θερμοκρασία, τότε μπορεί και
πάλι, όπως προαναφέρθηκε να πραγματοποιηθεί οριστική αποκατάσταση, εφόσον η απομάκρυνση του ενός σημείου,
ως προς το δεύτερο, είναι μεγαλύτερη ή το πολύ ίση της προσέγγισης αυτού ως προς το πρώτο (επήλθε τελικά και πάλι
απομάκρυνση των άκρων Α και Γ της σιδ/χιάς που είναι στη γραμμή ή διατηρήθηκε τουλάχιστον σταθερή η απόστασής
τους).

Στην περίπτωση αυτή η γραμμή Τ3 χαράσσεται μεταξύ των χαραγών Τ1 και Τ2 και σε απόσταση Τ3Τ1#Τ1΄Τ2΄+1
13

Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί, για τη θραύση όπως αυτοί της παραγράφου 5.10.3.
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x Εξασφαλίζεται η σιδηροτροχιά, εκατέρωθεν της ελαττωματικής συγκόλλησης σε παρακείμενους
στρωτήρες, με χάραξη γραμμών αφετηριών στο πέλμα της σιδηροτροχιάς και κατ’ επέκταση επί
του στρωτήρα.
x Τοποθετείται στη σιδηροτροχιά η συσκευή έλξης, κόβεται στη θέση της συγκόλλησης και
αφαιρείται ποσότητα μετάλλου S-1 [mm].
x Ρυθμίζεται το κενό σε S [mm] με τη συσκευή έλξης και πραγματοποιείται στην συνέχεια η
αλουμινοθερμική συγκόλληση κατά την διάρκεια της οποίας ελέγχεται η μη μετακίνηση της
σιδηροτροχιάς βάσει της εξασφάλισης που έχει γίνει στους εκατέρωθεν στρωτήρες.
Εφ’ όσον εξασφαλισθεί η μη μετακίνηση της σιδ/χιάς χωρίς χρησιμοποίηση συσκευών θέρμανσης
αλλά μόνο με την συσκευή έλξης, τότε δεν απαιτείται στην συνέχεια ομαλοποίηση ή απελευθέρωση
των τάσεων. Αντίθετα εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν συσκευές θέρμανσης για την διατήρηση της
ακινησίας της σιδηροτροχιάς στις θέσεις των αφετηριών, τότε απαιτείται ομαλοποίηση ή
απελευθέρωση των τάσεων (παράγραφος 5.10.8).
γ Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των μεθόδων που περιγράφονται
προηγουμένως και για τις δύο περιπτώσεις α και β, τότε η βλάβη αποκαθίσταται με αφαίρεση
τμήματος σιδηροτροχιάς, εκατέρωθεν της συγκόλλησης, ελάχιστου μήκους 6 m και εισαγωγή ενός
νέου αποτμήματος σιδηροτροχιάς. Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με αυτά που εκτίθενται στα
προηγούμενα.
5.10.6

Επισκευή βλάβης σε αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις

Η επισκευή βλάβης σε αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις (θραύσεις, ρήγματα κλπ.) πραγματοποιείται με
αφαίρεση τμήματος της Σ.Σ.Σ., ελάχιστου μήκους 6 m, που περιλαμβάνει την συγκόλληση που έχει υποστεί
βλάβη και την εισαγωγή ενός αποτμήματος σιδηροτροχιάς, κατάλληλου μήκους, σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται στα προηγούμενα.
5.10.7

Θέση βλάβης

Οι μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών που περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή, εφαρμόζονται άσχετα
με τη θέση αυτών σε όλη τη Σ.Σ.Σ.. Ειδικά σε ότι αφορά την θέρμανση, εφ’ όσον η βλάβη βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 200 m, από τη συσκευή διαστολής (Σ.Δ.), πρέπει αυτή να πραγματοποιείται μόνον
από την πλευρά του κέντρου της Σ.Σ.Σ. και όχι από την πλευρά της Σ.Δ.
5.10.8 Ομαλοποίηση των τάσεων
Λόγω των τοπικών θερμάνσεων κατά την επισκευή των βλαβών, δημιουργούνται αιχμές (συσσωρεύσεις)
τάσεων στις περιοχές των επισκευών, οι οποίες εφ’ όσον παραμείνουν, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν
παραμορφώσεις της γραμμής στις υψηλές θερμοκρασίες ή θραύσεις στις χαμηλές.
Η απάλειψη της ανώμαλης κατανομής των τάσεων στις εν λόγω περιοχές, επιτυγχάνεται με την
ομαλοποίηση ή την απελευθέρωση τους σύμφωνα με αυτά που εκτίθενται στην παρούσα Προδιαγραφή.
Η ομαλοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μέτριες (όχι πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές) το
ταχύτερο δυνατόν, μετά την ψύξη όμως των συγκολλήσεων και μόνο στην τροχιοσειρά στην οποία έγινε η
επισκευή, συνίσταται δε αυτή στη χαλάρωση των συνδέσμων, την τοποθέτηση της ράβδου σε κύλιστρα (η
χρήση κυλίστρων δεν απαιτείται εφόσον το προς ομαλοποίηση μήκος είναι μικρότερο των 150 m), την
κρούση αυτής με ξύλινη βαριά και στην συνέχεια την ταχεία σύσφιγξη των συνδέσμων, σε σταθερή
θερμοκρασία.
Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις ανάλογα με την θέση των συγκολλήσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί, σε σχέση με την πλησιέστερη συσκευή διαστολής (Σ.Δ.).
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α. Περίπτωση 1: Η συγκόλληση, η πλησιέστερη σε συσκευή διαστολής βρίσκεται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 150 m14 από τον άξονα της Σ.Δ. (βλέπε Σχήμα 12).

Σχήμα 12 - Θέση συγκολλήσεως α
Η ομαλοποίηση εκτείνεται στο τοποθετημένο κουπόνι και σε μήκος 50m εκατέρωθεν αυτού (περιοχή
Α΄Β΄).
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι στην περιοχή Α΄Β΄ με φορά των εργασιών15 από το σημείο Β΄ προς το
σημείο Α΄, κρούεται η ράβδος με ξύλινες βαριές και στη συνέχεια συσφίγγονται οι σύνδεσμοι κατά
την αντίθετη φορά (από το Α΄ προς το Β΄).
Από την εκτέλεση της ομαλοποίησης των τάσεων, δεν υφίστανται μεταβολή η θερμοκρασία
αναφοράς (παραμένει η ίδια).
β.

Περίπτωση 2: Η συγκόλληση, η πλησιέστερη σε συσκευή διαστολής βρίσκεται σε απόσταση μεταξύ
100 m και 150 m από τον άξονα αυτής (βλέπε Σχήμα 13).

Σχήμα 13 - Θέση συγκολλήσεως β

14

Εφόσον η πλησιέστερη συγκόλληση βρίσκεται μεταξύ 150 και 200m συνιστάται να πραγματοποιείται η ομαλοποίηση,
σε πολύ μέτριες θερμοκρασίες.
15

30

Στην προκειμένη περίπτωση, η φορά των εργασιών χαλάρωσης και σύσφιγξης των συνδέσμων, μπορεί να
αντιστραφεί αντίστοιχα και για τις δύο εργασίες.
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Η ομαλοποίηση εκτείνεται στην περιοχή Α΄Β΄ μήκους 100-L (Α’Β’ ≈100m) από το ακραίο σημείο Α΄,
το οποίο λαμβάνεται σε απόσταση 100m (τουλάχιστον) από τον άξονα της συσκευής διαστολής Νο1.
Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι της περιοχής Α΄Β΄ με κατεύθυνση από το σημείο Β΄ προς το σημείο Α΄
(από την πλευρά του κέντρου της Σ.Σ.Σ. προς την πλησιέστερη συσκευή διαστολής Νο1,
απαγορευομένης της αντίθετης κατεύθυνσης), κρούεται η ράβδος με ξύλινες βαριές και στην
συνέχεια συσφίγγονται οι σύνδεσμοι κατά την αντίθετη φορά από το σημείο Α’ προς το σημείο Β’.
Και στην προκειμένη περίπτωση η θερμοκρασία αναφοράς παραμένει η ίδια, η όλη δε εργασία
πρέπει να εκτελείται σε μέτρια θερμοκρασία.
γ. Περίπτωση 3: Η συγκόλληση, η πλησιέστερη σε συσκευή διαστολής, βρίσκεται σε απόσταση μεταξύ
30 και 100 m από τον άξονά της (βλέπε Σχήμα 14).

Σχήμα 14 - Θέση συγκολλήσεως γ

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απελευθέρωση των τάσεων και όχι απλή ομαλοποίηση. Η
απελευθέρωση πραγματοποιείται μόνο επί της τροχιοσειράς, στην οποία έγινε η επισκευή και σε
μήκος 200 m (από τη ΣΔ Νο1 μέχρι το σημείο Γ) κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1) Η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς βρίσκεται μεταξύ 23q έως 35qC.
x Χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι της υπόψη τροχιοσειράς στην περιοχή μεταξύ της ΣΔ Νο1 και
του σημείου Γ, με κατεύθυνση των εργασιών από την ΣΔ Νο1 προς το σημείο Γ (προηγείται
η εκτροπή των βελονών της συσκευής διαστολής).
x Τοποθετείται η ράβδος σε κύλιστρα και κρούεται με ξύλινη βαριά.
x Αφαιρούνται τα κύλιστρα και συσφίγγονται οι σύνδεσμοι, με φορά εργασίας από το σημείο Γ
προς τη ΣΔ Νο1.
x Ρυθμίζεται η ΣΔ Νο1, εφ’ όσον απαιτείται.
2) Η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς είναι μικρότερη των 23qC.
Στην περίπτωση αυτή η απελευθέρωση πραγματοποιείται μόνο εφ’ όσον η θερμοκρασία είναι
μικρότερη τουλάχιστον κατά 10q ως προς τη θερμοκρασία αναφοράς.
Η εργασία εκτελείται όπως παρακάτω:
Χαράσσεται μια γραμμή, στο πέλμα της σιδηροτροχιάς, στο σημείο Γ που απέχει τουλάχιστον
200 m από τη ΣΔ Νο1 (βλέπε σχήμα 14).
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Εξασφαλίζεται το σημείο Γ με σταθερή αφετηρία (πάσσαλος με καρφίδα).
Εκτρέπεται η βελόνη της ΣΔ Νο1, και χαλαρώνονται οι σύνδεσμοι μεταξύ της ΣΔ Νο1 και του
σημείου Γ με φορά εργασίας από την ΣΔ Νο1 προς το σημείο Γ.
Τοποθετείται η ράβδος σε κύλιστρα και κρούεται με ξύλινη βαριά.
Τοποθετείται η συσκευή θέρμανσης, επί γραμμής και θερμαίνεται η ράβδος, σε μήκος δεξιά του
σημείου Γ, μέχρι να συμπέσει η αφετηρία επί της σιδηροτροχιάς με την σταθερή αφετηρίας
(πάσσαλου με καρφίδα).
Συνεχίζεται η θέρμανση16 από το σημείο Γ προς την ΣΔ Νο1, προς επίτευξη της
απελευθέρωσης17 κατά τα γνωστά.
Αφαιρούνται τα κύλιστρα και συσφίγγονται οι σύνδεσμοι, όπως στην προηγούμενη περίπτωση.
Ρυθμίζεται η ΣΔ Νο1, εφόσον απαιτείται.
Για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις (1) και (2) επιβάλλεται, μετά την λήξη των εργασιών
απελευθέρωσης, η εκτέλεση ομαλοποίησης των τάσεων, σε μήκος 50 m εκατέρωθεν του
σημείου Γ.
δ. Περίπτωση 4: Η συγκόλληση η πλησιέστερη στη συσκευή διαστολής βρίσκεται σε απόσταση
μικρότερη των 30 m από τον άξονά της:
Καμία εργασία απελευθέρωσης ή ομαλοποίησης δεν απαιτείται.
Η θερμοκρασία αναφοράς της Σ.Σ.Σ. δεν μεταβάλλεται.
5.10.9

Επιτρεπόμενες ταχύτητες

Μετά την αποπεράτωση της επισκευής επιτρέπεται η κυκλοφορία με πλήρη ταχύτητα. Εάν όμως η
θερμοκρασία ανέλθει στους 40qC, χωρίς να έχει εκτελεσθεί η ομαλοποίηση ή απελευθέρωση των τάσεων
επιβάλλεται βραδυπορία 80km/h.
5.10.10 Παραβάσεις
Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν εφαρμοσθεί επακριβώς, κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, ο
βασικός όρος, σχετικά με την εισαγωγή στη γραμμή ίσης ποσότητας μετάλλου με αυτήν που έχει εξαχθεί τότε
επιβάλλεται η πραγματοποίηση μερικής απελευθέρωσης (απελευθέρωση σε περιορισμένο μήκος) σύμφωνα
με αυτά που καθορίζονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52.

5.11 Παραμορφώσεις γραμμής18
Αμέσως μόλις διαπιστωθεί παραμόρφωση ή διαπίστωση περιοχών με βυθιζόμενους στρωτήρες (κενά κάτω
από τους στρωτήρες), ιδίως όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, επιβάλλεται η άμεση στάθμευση των
αμαξοστοιχιών ή επιβολή βραδυπορίας με σημείο έναρξης πριν την ασταθή περιοχή.
Αμέσως μόλις ο Εργοδηγός Γραμμής λάβει γνώση της παραμόρφωσης, οφείλει να πληροφορήσει σχετικώς
τον Τμηματάρχη Μηχανικό και να μεταβεί αμέσως επί τόπου του συμβάντος.
16

Συνιστάται η επιδίωξη κατά τη θέρμανση η επίτευξη θερμοκρασίας ίσης προς τη Θ° αναφοράς της άλλης
τροχιοσειράς, ώστε και οι δύο τροχιοσειρές να έχουν την ίδια θερμοκρασία αναφοράς.

17

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54

18
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Ο Τμηματάρχης Μηχανικός οφείλει ομοίως να μεταβεί επί τόπου και να ενημερώσει τη Διεύθυνση Γραμμής,
με τους οποίους και θα συνεννοηθεί το ταχύτερο για να προβούν σε εξέταση των συνθηκών κάτω από τις
οποίες προκλήθηκε το συμβάν και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επανάληψη της κανονικής
κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
Απαιτείται η άμεση πραγματοποίηση μιας μέτρησης της γενομένης παραμόρφωσης της γραμμής. Συνιστάται
η λήψη μερικών χαρακτηριστικών φωτογραφιών και αν είναι δυνατό στις σοβαρότερες περιπτώσεις,
παραμορφώσεις που ήταν η αιτία για έναν εκτροχιασμό για παράδειγμα, η λήψη αεροφωτογραφιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της παραμόρφωσης, επιβάλλεται η λήψη των παρακάτω
στοιχείων:
x Αποτύπωση σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος, της περιοχής που παραμορφώθηκε (βέλη,
υπερυψώσεις, υποχώρηση στρωτήρων).
x Μέτρηση του διακένου των συσκευών διαστολής που περικλείουν την εν λόγω περιοχή.
x Μέτρηση της θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς.
x Μέτρηση της σύσφιξης των συνδέσμων και της διατομής του έρματος.
Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων εκτελείται η εργασία περιορισμού της παραμόρφωσης λαμβάνοντας
υπ’ όψιν τις ακόλουθες οδηγίες:
x Οι πρώτες διαπιστώσεις που αφορούν μία παραμόρφωση πρέπει να γίνουν γνωστές το
ταχύτερο δυνατό στην Υπηρεσία Γραμμής της ΔΙΠΑΡ, η οποία ενημερώνει εν συνεχεία
πληρέστερα την Διεύθυνση Γραμμής, η οποία αποφασίζει για την συνέχιση της εξέτασης των
αιτίων που προκάλεσαν την παραμόρφωση, με την βοήθεια ενδεχομένως και αρμοδίου
μηχανικού της Διεύθυνσης Γραμμής.
x Κατά την διάρκεια των τριών ημερών, που ακολουθούν το συμβάν, ο Εργοδηγός οφείλει να
συμπληρώσει το δελτίο πληροφοριών μετά την εξέταση όλων των δυνατών αιτίων.
x Αν δεν αποκλείεται περίπτωση αιτίου παραμόρφωσης από τροχαίο υλικό, πρέπει το συμβάν να
γίνει γνωστό στην Διεύθυνση Έλξεως. Επιβάλλεται τότε να επαληθευθεί αν η κυκλοφορία των
προηγουμένων αμαξοστοιχιών πραγματοποιήθηκε κάτω από κανονικές συνθήκες.
x Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διενεργηθούν εκτεταμένες επιθεωρήσεις της γραμμής ανάντη
της παραμορφωμένης περιοχής, για να ελεγχθεί αν οι σύνδεσμοι υπέστησαν βλάβη από
ελαττωματική κυκλοφορία και ότι δεν υπάρχουν σιδηροτροχιές που έχουν πάθει βλάβη εξαιτίας
αυτής.
5.11.1 Εργασίες 2ης κατηγορίας, κατά τον προσδιορισμό της παραγράφου 5.1.2 που έχουν
εκτελεσθεί πρόσφατα.
α.

η παραμόρφωση είναι ≤ 2 cm( μετρώντας την σε σχέση με μήκος 16 m).
1) Επιτρέπεται η διέλευση των αμαξοστοιχιών με ταχύτητα 10 km/h.
2) Αναμένεται η πτώση της θερμοκρασίας κάτω από την θερμοκρασία αναφοράς. Τοποθετείται τότε η
γραμμή στην θέση της, τακτοποιείται υψομετρικά με φορητά μηχανήματα υπογομώσεως όπως
επίσης και οριζοντιογραφικά. Επίσης λαμβάνεται υπόψη:
-

στην περίπτωση που η παραμόρφωση είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 m από μια
Σ.Δ.,
πραγματοποιείται μία ομαλοποίηση των τάσεων, με χαλάρωση των συνδέσμων σε
μήκος 50 m εκατέρωθεν της περιοχής παραμόρφωσης.
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-

στην περίπτωση που η παραμόρφωση είναι σε απόσταση μικρότερη των 150 m από μια Σ.Δ..,
χαλαρώνονται και στην συνέχεια συσφίγγονται εκ νέου οι σύνδεσμοι μόνο στο
παραμορφωμένο
μήκος, και ελέγχεται η σύσφιγξη των συνδέσμων σε μήκος 50 m
τουλάχιστον εκατέρωθεν της περιοχής παραμόρφωσης.

-

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις της χαλάρωσης των συνδέσμων πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι
σιδηροτροχιές δεν έχουν βλάβη.

3) Ερευνάται εκτεταμένα η παραμορφωμένη περιοχή και αυξάνεται η βραδυπορία σε 60 km/h.
4) Παρακολουθείται η συμπεριφορά της γραμμής.
(α)

Αν η παραμόρφωση δεν τείνει να εμφανισθεί ξανά, υποκαθίσταται η κανονική ταχύτητα
μετά
την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, που μετράται μετά την γενομένη
οριζοντιογραφική τακτοποίηση και παρακολουθείται η γραμμή μερικές ημέρες ακόμη.

(β) Αν η παραμόρφωση τείνει να επανεμφανισθεί, λόγω του ότι υπάρχουν σιδηροτροχιές με
βλάβη, αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές σε όλη την περιοχή παραμόρφωσης, με
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 5.9 της παρούσας.
5) Η αποκατάσταση της κανονικής ταχύτητας γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης, που μετράται μετά την οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής, εφ’ όσον
όμως στο χρόνο που διήρκεσε η βραδυπορία δεν εμφανίσθηκε κανένα νέο ελάττωμα χάραξης.
6) Αν δεν είχε προγενεστέρα πραγματοποιηθεί απελευθέρωση, αυτή πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία
μεταξύ 23ο και 35οC το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστο μερικώς.
β.

Η παραμόρφωση είναι >2 cm
x Αν η κυκλοφορία μπορεί να επιτραπεί με μικρή ταχύτητα, πρέπει -για να τοποθετηθεί η γραμμή
στην θέση της- να αναμένεται η πτώση της θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς κάτω της
θερμοκρασίας αναφοράς.
x Αν η παραμόρφωση είναι πολύ σημαντική αποκόπτεται η σιδηροτροχιά με οξυγόνο, αφαιρείται το
πλεονάζον μήκος στο κέντρο της παραμόρφωσης, και τοποθετείται η γραμμή στην θέση της και
τοποθετούνται προσωρινοί αμφιδέτες.
Στη συνέχεια χαλαρώνονται και συσφίγγονται εκ νέου οι σύνδεσμοι εφ’ ολοκλήρου του μήκους
που έχει παραμορφωθεί. Μετά τακτοποιείται υψομετρικά και οριζοντιογραφικά η γραμμή και
ερματώνεται άφθονα η παραμορφωμένη περιοχή, οπότε και επιτρέπεται η αύξηση της
βραδυπορίας μέχρι 60 km/h.
x Παρακολουθείται η συμπεριφορά της γραμμής.
x Αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές εφ’ ολοκλήρου του παραμορφωμένου μήκους και τακτοποιείται
υψομετρικά και οριζοντιογραφικά η γραμμή.
x Αποκαθίσταται η κανονική ταχύτητα μετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης,
λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση, κανένα
οριζοντιογραφικό ελάττωμα δεν εμφανίσθηκε ξανά σε όλο το χρόνο που διήρκεσε ο περιορισμός
της ταχύτητας.
x Πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό μια μερική απελευθέρωση των τάσεων.
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5.11.2 Καμία εργασία 2ης κατηγορίας κατά την έννοια της παραγράφου 5.1.2 δεν εκτελέστηκε
πρόσφατα:
α. Εκτελούνται εργασίες κατά τον τρόπο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ανεξάρτητα
από το μέγεθος της παραμόρφωσης (αν δεν μπορεί ν’ αποκλεισθεί η εκδοχή ότι υφίσταται
σιδηροτροχιά ελαττωματική, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο
παραμορφωμένο μήκος).
β. Αν τα αίτια της παραμόρφωσης δεν έγινε δυνατόν να προσδιορισθούν με βεβαιότητα, πρέπει να
επιβλέπεται η ζώνη που είχε παραμορφωθεί μετά την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών και να
διατηρείται βραδυπορία μέχρι 100 km/h, επί οκτώ ημέρες περίπου.
γ. Η επισκευασμένη περιοχή πρέπει να παρακολουθείται ιδιαιτέρως για ορισμένο χρονικό διάστημα,
προσδιοριζόμενο από την Δ.Γ., συναρτήσει των γεωγραφικών και κλιματολογικών συνθηκών.

5.12 Εργασίες που τροποποιούν τις Σ.Σ.Σ. και διαφορές εργασίες που μπορούν να
χαλαρώσουν την σταθερότητα της γραμμής
5.12.1

Γενικά

Οι τροποποιήσεις οι οποίες μπορούν να εκτελεσθούν στις σε εκμετάλλευση γραμμές με Σ.Σ.Σ., μπορούν να
διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες:
x βραχύνσεις ή επιμηκύνσεις του μήκους της Σ.Σ.Σ.
x τροποποιήσεις της χάραξης ή της υπερύψωσης
Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει προηγουμένως να τύχουν της εγκρίσεως της Διεύθυνσης Γραμμής. Επίσης
πρέπει να διορθωθεί στη συνέχεια και το διάγραμμα στρώσεως της Σ.Σ.Σ.
Οι τροποποιήσεις μπορούν να είναι είτε προσωρινές είτε οριστικές. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται σε
αμφότερες τις περιπτώσεις υπό οποιονδήποτε τύπο στρώσεως και οποιανδήποτε ταχύτητα της γραμμής.
Συνιστάται να διατηρηθούν στην θέση, κατά την διάρκεια των εργασιών, οι Σ.Δ. οι οποίες θα
εξακολουθήσουν υφιστάμενες, σύμφωνα με το οριστικό σχέδιο στρώσεως και να αποφεύγεται η προσωρινή
επιμήκυνση μιας Σ.Σ.Σ.
5.12.2

Βράχυνση του μήκους μιας Σ.Σ.Σ.

Η τροποποίηση αύτη μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε οποιανδήποτε περίοδο του έτους, με τα ίδια μόνο
προφυλακτικά μέτρα που συνήθως απαιτούνται για την τοποθέτηση των συσκευών διαστολής (Σ.Δ.)
Η κανονική ταχύτητα μπορεί να επιτραπεί χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν τα φορτία για την σταθεροποίηση της
γραμμής.
Σε περίπτωση κατά την οποία η βράχυνση θα οδηγήσει στην διατήρηση επί γραμμής Σ.Σ.Σ. μήκους < 300 m,
αυτό πρέπει να τεθεί υπό την έγκριση της Δ.Γ..
5.12.3 Επιμήκυνση μιας Σ.Σ.Σ.
Οι εργασίες αυτές, επιφέρουν σημαντική χαλάρωση της σταθερότητας της γραμμής, στην περιοχή όπου
γίνεται η επέμβαση, δεν πρέπει δε να εκτελούνται παρά κατά την περίοδο από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο
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(το πολύ μέχρι Μάρτιο), υπό τον όρο ότι ο χρόνος σταθεροποίησης θα συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα
πριν την έναρξη της περιόδου απαγορεύσεως των εργασιών, όπως έχει προσδιοριστεί από την Υπηρεσία19.
Περιοχές γραμμής, στις οποίες υπήρχαν Σ.Δ. ή συσκευές γραμμής, ή αλλαγές τροχιάς, διασταυρώσεις, που
αφαιρέθηκαν, πρέπει να ερματώνωνται καλά και θα εφαρμόζεται η ενισχυμένη διατομή επί μήκους 50 m
εκατέρωθεν των θέσεων των συσκευών που αφαιρέθηκαν.
Οι διάφορες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανισθούν είναι οι εξής:
5.12.3.1 Αφαίρεση μιας Σ.Δ. μεταξύ δύο Σ.Σ.Σ.
Στην περίπτωση της αφαίρεσης μιας Σ.Δ. μεταξύ δύο Σ.Σ.Σ., επιβάλλεται η λήψη ορισμένων προφυλακτικών
μέτρων για την συναρμογή των περιβαλλουσών Σ.Σ.Σ.. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
α.

Οι δύο Σ.Σ.Σ. έχουν τον ίδιο εξοπλισμό (σιδηροτροχιές και στρωτήρες).
Αντικαθίσταται η Σ.Δ. με γραμμή που περιλαμβάνει σιδηροτροχιές και στρωτήρες ιδίου τύπου, στα
εκατέρωθεν τμήματα γραμμής.

β.

Οι σιδηροτροχιές, από τις οποίες κατασκευάσθηκαν οι δυο Σ.Σ.Σ., είναι διαφορετικής διατομής αλλά
οι στρωτήρες είναι του ιδίου τύπου.
Στην περίπτωση αυτή η συναρμογή των δυο Σ.Σ.Σ. δεν επιτρέπεται παρά σε καμπύλες που έχουν
ακτίνα τουλάχιστον 1 500 m.
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν
προφυλάξεων:

γ.

μεταβατικές

σιδηροτροχιές,

λαμβανομένων

των

παρακάτω

x

τα μεταβατικά αποτμήματα σιδηροτροχιών θα έχουν συγκολληθεί επιμελώς στο
εργοστάσιο, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε γωνιακό ελάττωμα στις συγκολλήσεις, θα έχουν
τουλάχιστον 18 m μήκος, θα εκφορτωθούν δε και θα τοποθετηθούν επί της γραμμής μετά
προσοχής.

x

Η περιοχή γραμμής, στην οποία βρίσκονται οι αφαιρεθείσες συσκευές, θα στρωθεί με
σιδηροτροχιές της μικρότερης διατομής.

x

Τα μεταβατικά αποτμήματα σιδηροτροχιών θα στρωθούν κατά σειρά, προς την πλευρά της
βαρύτερης σιδηροτροχιάς και με τις συγκολλήσεις έναντι.

Οι στρωτήρες είναι διαφορετικού τύπου επί των δυο, προς συναρμογή, Σ.Σ.Σ.
Χρησιμοποιούνται στην κατασκευαζόμενη περιοχή, στρωτήρες του πλέον βαρέως τύπου.

δ.

Οι στρωτήρες και οι σιδηροτροχιές είναι διαφορετικού τύπου.

Εφαρμόζονται ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων β. και γ.
5.12.3.2 Αντικατάσταση τμήματος γραμμής
Η επιμήκυνση της Σ.Σ.Σ. είναι μικρότερη των 30 m.
Η μετατόπιση της Σ.Δ. δεν απαιτεί άλλο προφυλακτικό μέτρο, εκτός αν αυτό απορρέει από την ανάγκη της
τοπικής υψομετρικής τακτοποίησης της γραμμής στην παλιά θέση της Σ.Δ. όπως επίσης και στην νέα θέση.

19
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Εάν ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν την εκτέλεση τέτοιων εργασιών, εκτός της περιόδου αυτής, επιβάλλεται η
χορήγηση εγκρίσεως από τη Διεύθυνση Γραμμής
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Η υψομετρική αυτή τακτοποίηση πρέπει να εκτελείται με υπογομώσεις και το διάκενο της συσκευής
διαστολής πρέπει να ρυθμισθεί κατά τον συνήθη τρόπο.
Η επιμήκυνση της Σ.Σ.Σ. είναι μεγαλύτερη των 30 m.
Αν, κατ’ εξαίρεση, η επιμήκυνση πρέπει να γίνει με επιδομή (σιδηροτροχιά – στρωτήρες) διαφορετική της
επιδομής της Σ.Σ.Σ., να εφαρμοσθούν οι ίδιες διατάξεις, όπως παραπάνω.
5.12.3.3 Εργασίες τροποποίησης της χάραξης ή της υπερύψωσης
Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν κανονικά, εκτός της θερμής περιόδου.
Αν πρόκειται για μια απλή διόρθωση της υπερύψωσης, χωρίς τροποποίηση της χάραξης, αυτή μπορεί να
εκτελεσθεί χωρίς περιορισμό της ταχύτητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις που
προβλέπονται στην παρούσα Προδιαγραφή και θα διατηρηθούν οι προβλεπόμενες διατομές του έρματος.
x Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εργασίες πρέπει να γίνονται με βραδυπορία 20 km/h, η οποία
πρέπει να διατηρείται μέχρι τη λήξη της υψομετρικής και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης όπως και
της αποκατάστασης των κανονικών διατομών του έρματος.
x Η βραδυπορία μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί σε 60 km/h και να διατηρηθεί μέχρι παρέλευσης του
χρόνου σταθεροποίησης, αν δε η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 400, μέχρι αποπερατώσεως των
εργασιών απελευθέρωσης ή ομαλοποίησης ενδεχομένως, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις.
x Στην κατ’ εξαίρεση περίπτωση κατά την οποία αυτές οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν κατά
την θερμή περίοδο, επιβάλλεται μια ιδιαίτερη επίβλεψη του τροποποιηθέντος τμήματος της
γραμμής, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος σταθεροποίησης.
x Ομοίως πρέπει να ελέγχεται στην συνέχεια η συμπεριφορά της γραμμής κατά την διάρκεια των
κανονικών επιθεωρήσεων και των ειδικών επιθεωρήσεων «Υψηλές θερμοκρασίες» (βλέπε ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501 07-04-03-10).
x Τροποποιήσεις της χάραξης που απαιτεί συστηματικές εγκάρσιες μετατοπίσεις σε μήκος πολλών
δεκάδων μέτρων, πρέπει να εκτελούνται και να παρακολουθούνται μετά την ολοκλήρωση των
μετατοπίσεων, με εφαρμογή των ακολούθων διατάξεων.

α.

Εάν το προς μετατόπιση τμήμα της Σ.Σ.Σ. βρίσκεται ολόκληρο εντός της μεσαίας περιοχής (απέχει
περισσότερο των 150 m από τις Σ.Δ.)
Έστω F [mm] τα βέλη δια χορδή 20 m, R [mm] οι μετατοπίσεις, θεωρούμενες θετικές προς το
εξωτερικό της καμπύλης, αρνητικές δε προς το εσωτερικό.
Μήκος L [m]:
1. που περιλαμβάνει το προς μετατόπιση τμήμα
2. που δεν προσεγγίζει περισσότερο από τα 150 m τις Σ.Δ.
3. μη υπερβαίνον, το μήκος που μπορεί να ομαλοποιηθεί σε μία μόνο φορά, λαμβανομένου
υπ’ όψιν του διατιθεμένου χρονικού περιθωρίου
n= L/10 ο αριθμός των σταθερών αφετηριών (πασσάλων) στο μήκος L.
Ν’ αναζητηθεί μήκος L τέτοιο ώστε
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n

¦ R * F d 2.500 * n
1

Εάν είναι δυνατή η εξεύρεση ενός τέτοιου μήκους20, πρέπει να πραγματοποιείται μια ομαλοποίηση
των τάσεων, επί του μήκους τούτου L, όταν η γραμμή έχει σταθεροποιηθεί.
Η θερμοκρασία αναφοράς δεν τροποποιείται.
Εάν, επί μεγαλυτέρου μήκους L, ανταποκρινόμενου στις 3 ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουμε:
n

¦ R * F ! 2.500 * n
1

Πρέπει:
x στην περίπτωση Σ.Σ.Σ. μήκους μικρότερου των 500 m πρέπει να γίνει πλήρης απελευθέρωση
των τάσεων.
x σε περίπτωση Σ.Σ.Σ. μήκους μεγαλυτέρου των 500 m, πρέπει να γίνει πρόσθεση ή αφαίρεση,
στο μέσο του μήκους L ενός μήκους ΔL μετάλλου, εκτελούμενης της εργασίας αυτής, σε
θερμοκρασία αρκετά χαμηλή, υπολογιζόμενου δε αυτού υπό τον κατωτέρω τύπο:

'L

N
2
*¦ R* F
10.000 1

Αν ΔL είναι θετικό προστίθεται μέταλλο:
x Αν δεν προκύπτουν περισσότερα των S-3 [mm] για προσθήκη, είναι αρκετό να γίνει μια κοπή με
πριόνι, η οποία αφαιρεί 2 mm μετάλλου και να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια μια
αλουμινοθερμική συγκόλληση η οποία προσθέτει S-1 [mm], ενώ το S παριστά το διάκενο που
απαιτείται για την εκτέλεση της συγκόλλησης.
x Αν προκύπτουν περισσότερα των S-3 [mm] για προσθήκη, πρέπει να εισαχθεί τεμάχιο
σιδηροτροχιάς, μεγαλύτερο αυτού που αφαιρέθηκε, εκτελώντας την εργασία σύμφωνα με την
υποδεικνυόμενη μέθοδο στην παρούσα Προδιαγραφή (παράγραφος 3.9.2.). Το μήκος L του
τεμαχίου καθορίζεται ως εξής:
L=A΄Β΄+ΔL-2(S-3) mm αν οι κοπές γίνονται με πριόνι.
L=A΄Β΄+ΔL-2(S-6) mm αν οι κοπές γίνονται με οξυγόνο.
Εάν ΔL είναι αρνητικό: σημειώνεται στο πέλμα της σιδηροτροχιάς το προς αφαίρεση μήκος (ΔL+S-1)
mm, στην συνέχεια δημιουργείται διάκενο S [mm] και γίνεται η συγκόλληση, ενεργώντας όπως
ενδείκνυται (βλ. ανωτέρω).
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, πρέπει να πραγματοποιείται μια ομαλοποίηση των τάσεων στο μήκος
L μετά την σταθεροποίηση.
Η μέθοδος αυτή εκτέλεσης της εργασίας απαλλάσσει της υποχρέωσης πραγματοποίησης μιας
πλήρους απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ. μήκους μεγαλυτέρου των 500 m και δεν τροποποιεί την
θερμοκρασία αναφοράς.

20
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Τούτο βέβαια, θα συμβαίνει, στις ευθυγραμμίες ( F=0) και συχνά στις καμπύλες μεγάλης ακτίνας.
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Αν το προς μετατόπιση μήκος γραμμής βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός μιας ζώνης εκτόνωσης, πρέπει
να εκτελεσθεί, μετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, μερική απελευθέρωση αρχίζοντας
από ένα σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 200 m τουλάχιστον από τη Σ.Δ.
Στη συνέχεια πρέπει να ελεγχθεί το διάκενο της Σ.Δ. και να πραγματοποιηθεί, αν θεωρηθεί αναγκαίο,
μια νέα ρύθμιση αυτής αμέσως μόλις καταστεί αυτό δυνατό.
Παρατήρηση :
Οι προς εφαρμογή διατάξεις, σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, μελετώνται εν γένει από την Διεύθυνση
Γραμμής και δίνονται προς εφαρμογή, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και μετά την
αποπεράτωση αυτών.

γ.

Εάν το προς μετατόπιση τμήμα γραμμής βρίσκεται και στην μεσαία περιοχή και στην μια ζώνη
εκτόνωσης ταυτοχρόνως, απαιτείται να:
x μετατοπισθεί η μεσαία περιοχή, με την κατασκευή προσωρινής συναρμογής, προς την ζώνη
εκτόνωσης, μη επιτρεπομένης ουδεμίας εργασίας στην εν λόγω ζώνη, ακολούθως να
μετατοπισθεί η ζώνη εκτόνωσης, με την προσωρινή συναρμογή και να πραγματοποιηθεί μερική
απελευθέρωση ξεκινώντας από την αρχή της προσωρινής συναρμογής ή να:
x μετατοπισθούν σε μια μόνη φορά ή μεσαία περιοχή και η ζώνη εκτόνωσης, στη συνεχεία να
πραγματοποιηθεί μερική απελευθέρωση ολοκλήρου του μετατοπισθέντος μήκους της γραμμής.

5.12.3.4 Άλλες εργασίες που επιφέρουν χαλάρωση της σταθερότητας της γραμμής
Οποιαδήποτε εργασία, εκτελούμενη επί γραμμής με Σ.Σ.Σ. ή πλησίον αυτής, που απαιτεί αποκάλυψη της
γραμμής, έστω και μερική, ανύψωση η οριζοντιογραφική μετατόπιση αυτής, έστω και σε μήκος λίγων
μέτρων, πρέπει να πραγματοποιείται αφού ληφθούν προηγουμένως τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
α.

Εργασία, πλησίον της γραμμής, που να περιλαμβάνει μόνο μείωση της διατομής του έρματος στις
κεφάλες των στρωτήρων.
Είναι η περίπτωση της ανακαίνισης της γειτονικής γραμμής.
Πριν από κάθε εργασία αποκάλυψης απαιτείται η εκφόρτωση λωρίδας έρματος, επί των κεφαλών
των στρωτήρων, προς αντιστάθμιση της προκαλούμενης μείωσης της διατομής του έρματος όπως
επίσης και η επιβολή βραδυπορίας μέχρι αποκαταστάσεως της κανονικής διατομής αυτής.
Η επιβαλλομένη βραδυπορία είναι:
x 80 km/h στις ευθυγραμμίες εφ’ όσον η θερμοκρασία παραμένει κατώτερη της θερμοκρασίας
αναφοράς (Θ° αναφοράς.)
x 60 km/h σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Ο περιορισμός αυτός της ταχύτητας δεν είναι αναγκαίος, εάν είναι δυνατή η διατήρηση, προς την
πλευρά της άλλης γραμμής, διατομής έρματος, τουλάχιστον ίση προς την ενισχυμένη διατομή.

β.

Εργασίες δίπλα στη γραμμή που περιλαμβάνει πλήρη αποκάλυψη των κεφαλών των στρωτήρων σε
ορισμένο μήκος (π.χ. διάνοιξη χάνδακος δίπλα στις κεφαλές των στρωτήρων, για τη δημιουργία ενός
συλλεκτήρα) ή πλήρη αποκάλυψη πολλών στρωτήρων (εγκάρσια εκσκαφή για τη διέλευση
καλωδιώσεων κλπ.). Κατά το μέτρο του δυνατού, αυτή η εργασία πρέπει να εκτελείται εκτός της
θερμής περιόδου.
Πρέπει να τεθεί βραδυπορία 20 km/h. μέχρι αποκαταστάσεως της κανονικής διατομής του έρματος,
όπως επίσης και μέχρι τακτοποίησης υψομετρικά και οριζοντιογραφικά της γραμμής, εάν απαιτείται
αυτή η τακτοποίηση.
39

33441

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

©

ΕΛΟΤ

Υπό την επιφύλαξη ότι δεν υφίσταται περίπτωση μεταγενέστερης συμπιέσεως του καταστρώματος
της γραμμής, η βραδυπορία μπορεί στη συνεχεία ν’ αυξηθεί σε 60 km/h και να διατηρηθεί μέχρι
παρέλευσης του χρόνου σταθεροποίησης. Υπό την ιδία επιφύλαξη, η κανονική ταχύτητα μπορεί ν’
αποκατασταθεί δυο ημέρες μετά την υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση εφ’ όσον η
θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 40°.
Πρέπει να πραγματοποιείται ιδιαιτέρα επίβλεψη κατά τις θερμές ώρες εφ’ όσον δεν παρήλθε ο
χρόνος σταθεροποίησης.
Πρέπει να ελέγχεται η συμπεριφορά της γραμμής κατά τη διάρκεια των κανονικών επιθεωρήσεων και
των ειδικών επιθεωρήσεων σε «Υψηλές θερμοκρασίες».
γ.

Εργασίες στις κάτω διαβάσεις με μεταλλικό φορέα ανοίγματος ≤ 20 m.
Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες, επί των ως άνω τεχνικών έργων, οι οποίες απαιτούν
αφαίρεση σιδηροτροχιών (αντικατάσταση επιμηκών στρωτήρων για παράδειγμα), είναι δυνατό ν’
αποφευχθεί η τοποθέτηση προσωρινών Σ.Δ., εκατέρωθεν της γέφυρας, υπό την προϋπόθεση ότι,
κατά την, συνεχεία, αποκατάσταση της Σ.Σ.Σ. θα τοποθετηθεί η ιδία ποσότητα μετάλλου – δηλαδή
θα τηρηθεί η εκτιθέμενη στην παράγραφο 3.9. μέθοδος.
Εάν η εργασία δεν μπορεί να εκτελεσθεί με μια μόνον διακοπή, πρέπει να τίθενται αμφιδέτες με
βλήτρα (πρέπει δυνατό τύπου HR υψηλής αντοχής), να δίδεται το κατάλληλο διάκενο στους αρμούς
και να παρακολουθείται συνεχώς.
Η προσωρινή αυτή κατάσταση δεν πρέπει να διατηρηθεί πέρα του διμήνου, για όσο δε χρόνο
διαρκεί, τίθεται βραδυπορία μέχρι 60 km/h.

δ.

Άλλη εργασία απαιτεί ανύψωση ή μετατόπιση της γραμμής.
Εφαρμόζονται όσα έχουν αναπτυχθεί στα προηγούμενα.

5.13 Ανακαίνιση γραμμών ήδη εξοπλισμένων με Σ.Σ.Σ.
Εφαρμόζεται η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-03-03-10 και το Παράρτημα Β της παρούσας Προδιαγραφή για τα ληπτέα
μέτρα, όταν τμήμα ανακαινισμένης γραμμής συναρμόζεται επί παλαιού ίδιου, μη ανακαινισμένου και
στρωμένου με διαφορετικής διατομής ή /και στρωτήρες διαφορετικού τύπου.

5.14 Το ημερολόγιο πρόγραμμα (η-π) συντήρησης της γραμμής
Για την τακτική συντήρηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Ημερολόγιο Πρόγραμμα (Η-Π) συντήρησης της
γραμμής που εφαρμόζει ο Ο.Σ.Ε. 21. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο πρέπει να εκτελείται κάθε χρόνο,
καθορίζει ημερολογιακά (διότι υπάρχουν εργασίες που δεν πρέπει να γίνονται στις θερμές περιόδους του
έτους δηλαδή από 1.5 έως 15.9) τις εργασίες συντήρησης που θα πρέπει να γίνουν εντός του έτους στα
διάφορα τμήματα γραμμής.
Το Ημερολόγιο Πρόγραμμα (Η-Π) συντήρησης της γραμμής περιγράφεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-05-03-10.
Στο Παράρτημα Α αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης για τις γραμμές με Σ.Σ.Σ. που περιλαμβάνονται στο
Η-Π (Ημερολόγιο Πρόγραμμα).
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το οποίο μελετήθηκε, προσαρμόστηκε στα Ελληνικά δεδομένα και προτάθηκε από την Γαλλική εταιρεία
SOFRERAIL.
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5.15 Κατάλογος υλικών και εργαλείων που χρειάζονται στις περιοχές όπου υπάρχουν
Σ.Σ.Σ. για τη συντήρηση και επισκευή τους
Τα υλικά και τα εργαλεία που χρειάζονται στις περιοχές όπου υπάρχουν Σ.Σ.Σ. για τη συντήρηση και
επισκευή τους καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 5.
Πίνακας 5 - Υλικά και εργαλεία για συντήρηση και επισκευή Σ.Σ.Σ.
1. ΥΛΙΚΑ
Μισός σιδερένιος εξοπλισμός των συσκευών
διαστολής (εκτός στρωτήρων) μεγαλύτερου μήκους
για αντικατάσταση
σε περίπτωση θραύσεως (το μισό σιδερένιο
τμήματος ΣΔ όπως βελόνες, κουπόνι της
επεξεργασμένης σιδηροτροχιάς, πλάκες έδρασης,
υλικό σύνδεσης κ.λ.π).

2 μισά σιδερένια τμήματα των Σ.Δ. (1 δεξιό και 1
αριστερό) αποθηκευμένα σε σταθμό στο κέντρο της
περιοχής με Σ.Σ.Σ., ανά διαμέρισμα (Εργοδηγού)

Κουπόνια σιδηροτροχιών του τύπου των
Σ.Σ.Σ. της περιοχής


12 m με τρύπες και στις δύο άκρες



12 m χωρίς τρύπες



7m««



6,5 m με τρύπες και στις δύο άκρες.

Ένα κουπόνι από κάθε έναντι τύπο αποθηκευμένο
σε ένα σταθμό στο κέντρο της περιοχής των Σ.Σ.Σ.
σε κάθε διαμέρισμα

Κουπόνια σιδηροτροχιών του τύπου των Σ.Σ.Σ. της
περιοχής


6 m χωρίς τρύπες



4 m με τρύπες και στις δύο άκρες

1 κουπόνι από κάθε τύπο σε κάθε σταθμό, έδρα
ομάδας

Ειδικοί αμφιδέτες για στερέωση θραυσμένων
συγκολλήσεων

3 ζεύγη σε κάθε σταθμό έδρα ομάδας

Αμφιδέτες συνήθεις

4 ζεύγη σε κάθε σταθμό έδρα ομάδας

Βλήτρα για συνήθεις αμφιδέτες

10 βλήτρα σε κάθε σταθμό έδρα ομάδας

Απότμημα σιδηροτροχιάς μήκους 50 mm

2 σε κάθε σταθμό έδρα ομάδας

Απότμημα σιδηροτροχιάς μήκους 20 mm

2 σε κάθε σταθμό έδρα ομάδας
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2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Συγκρότημα θέρμανσης μεγάλο μοντέλο για
την απελευθέρωση των τάσεων στις Σ.Σ.Σ.

1 σε κάθε περιφέρεια που έχει Σ.Σ.Σ.

Συγκρότημα θέρμανσης μικρό μοντέλο για την
αντικατάσταση των σιδ/χιών.

1 σε κάθε Τμήμα

Τυρφονέζα με ρυθμιστή της ροπής.

4 σε κάθε Τμήμα

Χειροκίνητοι πυλώνες για μετακίνηση των
σιδηροτροχιών

12 σε κάθε Περιφέρεια

Έλασμα (φίλερ) για την μέτρηση του
ανοίγματος στην δεύτερη επαφή των
ελαστικών προσηλώσεων.

2 σε κάθε ομάδα και 4 σε κάθε τμήμα

Τρυπημένο κουπόνι με θερμόμετρο

1 σε κάθε Ομάδα

Μοχλοί ανύψωσης των σιδηροτροχιών
(κιθάρες)

4 σε κάθε Τμήμα

Κύλινδροι για την απελευθέρωση των τάσεων

250 σε κάθε Τμήμα

Ειδική γωνιά για το μαρκάρισμα των Σ.Σ.Σ.

1 σε κάθε διαμέρισμα και 2 σε κάθε Τμήμα

Ειδική ακίδα (καρφί) για το μαρκάρισμα των
Σ.Σ.Σ.

1 σε κάθε διαμέρισμα και 2 σε κάθε Τμήμα

Σπάτουλα για την αποκόλληση των
παρεμβλημάτων
Κλειδί για τα ειδικά βλήτρα των συσκευών
διαστολής (κάβουρας)

2 σε κάθε ομάδα και
4 σε κάθε Τμήμα
1 σε κάθε ομάδα
4 σε κάθε ομάδα και

Γρύλλοι υδραυλικοί
6 σε κάθε συγκρότημα JACKSON
Κλειδί για το πώμα της αποθήκης ελαίου των
υδραυλικών γρύλων

42

1 σε κάθε ομάδα και
1 σε κάθε συγκρότημα JACKSON

Σφικτήρες

10 σε κάθε ομάδα

Ξύλινοι τάκοι για προσωρινή στερέωση 2 σε
κάθε ομάδα

2 σε κάθε ομάδα

Ξύλινες βαριές για την απελευθέρωση των
τάσεων

2 σε κάθε διαμέρισμα

Ράβδος με ελαστική σφαίρα για τον έλεγχο
της υπογόμωσης των στρωτήρων

1 σε κάθε ομάδα

Υλικά και εργαλεία για κοπή με οξυγόνο και
αλουμινοθερμική συγκόλληση

Πλήρες συγκρότημα ανά τμήμα

ΕΛΟΤ
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5.16 Συντήρηση γραμμής στρωμένης με σιδηροτροχιές UIC 54, στρωτήρες ολόσωμους
από σκυρόδεμα με συνδέσμους SKL 14 σε ακτίνες 250m ≤ r ≤ 300m
Για τη συντήρηση γραμμής στρωμένης με σιδηροτροχιές UIC 54, στρωτήρες ολόσωμους από σκυρόδεμα με
συνδέσμους SKL 14 σε ακτίνες 250m ≤ R ≤ 300 m (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10)
ισχύουν επί πλέον των όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα και τα εξής:
x Πρέπει να γίνεται συστηματική εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων περιοδικών εργασιών
Γενικής Επισκευής (ΓΕ). Την πρώτη τριετία από την κατασκευή πρέπει να γίνεται έλεγχος
σύσφιγξης κάθε χρόνο πριν από την θερινή περίοδο.
x Πρέπει να γίνεται έλεγχος της γεωμετρίας της γραμμής με το Καταγραφικό Όχημα Σφαλμάτων
Γραμμής την εαρινή περίοδο και ολοκλήρωση των σχετικών επεμβάσεων πριν την έναρξη της
θερινής περιόδου. Τα πρώτα τρία χρόνια να γίνεται ο έλεγχος με το Καταγραφικό και στο μέσον
της θερινής περιόδου ( κατά το μήνα Ιούλιο).
x Πρέπει να γίνεται έλεγχος της διατομής έρματος και συμπλήρωση έρματος όπου απαιτείται πριν
από την θερινή περίοδο.
x Πρέπει να τηρείται αναλυτικό αρχείο ευρημάτων γραμμής (θραύσεις σιδηροτροχιών,
στρεβλώσεις γραμμής κλπ).
x Πρέπει να γίνεται συστηματική λίπανση της γραμμής.
x Μετά από κάθε χρήση μηχανής υπογόμωσης πρέπει να γίνεται συμπύκνωση έρματος με
σταθεροποιητή έρματος (Stabilizator) και πρέπει να τίθεται βραδυπορία 30 km/h επί 24ωρο.
x Πρέπει να γίνεται αυστηρή εφαρμογή των Οδηγιών φύλαξης της γραμμής σε περιόδους υψηλών
και χαμηλών θερμοκρασιών. Τα τρία πρώτα χρόνια πρέπει να γίνεται φύλαξη-επίβλεψη της
γραμμής σε όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου με δύο διελεύσεις φυλάκων στη διάρκεια
από ώρα 10.00 π.μ – 18.00 μ.μ. και μία διέλευση στελέχους γραμμής επί δραιζίνας.
x Με την παραμικρή ένδειξη μετατόπισης της γραμμής κατά την θερινή περίοδο θα πρέπει να
γίνεται άμεσα κοπή και των δύο σιδηροτροχιών και λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.
x Τα τρία πρώτα χρόνια καθ’ όλη την θερινή περίοδο θα πρέπει σε καθημερινή βάση (και τα
Σαββατοκύριακα) και από ώρα 9.30 – 17.30 να υπάρχει στην περιοχή συνεργείο με πλήρη
εξοπλισμό και ετοιμότητα για άμεση επέμβαση όπου χρειασθεί.
x Οι επεμβάσεις για διόρθωση μικρών σφαλμάτων γραμμής πρέπει να γίνονται όπως
προβλέπεται για γραμμή με ταχύτητα 120-140 km/h.

5.17 Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ. (χωρίς Σ.Δ.)
Κατά τη συντήρηση των περιοχών των αλλαγών οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε γραμμές με Σ.Σ.Σ. χωρίς
Σ.Δ. (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τα
ακόλουθα:
α. Θέση αντιοδευτικών
Η σωστή τοποθέτηση των αντιοδευτικών εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της αγκύρωσης των
συνεχών συγκολλημένων σιδηροτροχιών στους στρωτήρες των εκατέρωθεν της αλλαγής
ευθύγραμμων τμημάτων μήκους 50 m το καθένα.
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Κάθε χρόνο, σε θερμοκρασίες σιδηροτροχιών μεταξύ 230 και 350C θα βεβαιώνεται η σωστή
τοποθέτηση των αντιοδευτικών και εάν είναι αναγκαίο θα επαναφέρονται στην σωστή θέση τα
μετατοπισμένα αντιοδευτικά.
β. Έλεγχος του πρώτου αμφιδετούμενου αρμού του αποκλίνοντος κλάδου των αλλαγών των
ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ.
Στην αποκλίνουσα γραμμή της αλλαγής, είναι αναγκαίο να βεβαιώνεται ότι ο πρώτος αμφιδετούμενος
αρμός δεν έχει παρεκκλίνει και ότι παρουσιάζει επαρκές άνοιγμα.
Η εξακρίβωση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου.

5.18 Συνοπτική παρουσίαση των εργασιών συντηρήσεως σε γραμμές με Σ.Σ.Σ.
Στο Παράρτημα Β δίδεται σε συνοπτική μορφή κατάλογος με τις εργασίες συντήρησης σε γραμμές με Σ.Σ.Σ.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας αναφέρονται στην παράγραφο 5 της παρούσας, όπου
περιγράφονται οι διάφορες εργασίες συντήρησης.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - Ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-10.
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική
Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99). Οι όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-14-07-01-10.
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι η συμμόρφωση με τα εξής Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345, ΕΛΟΤ ΕΝ 388 και ΕΛΟΤ ΕΝ 165 .

8 Τρόπος επιμέτρησης
Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών συντήρησης των Σ.Σ.Σ. καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη του έργου,
ανάλογα με το αντικείμενο αυτών.
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Παράρτημα Α
Κατάλογος των εργασιών συντήρησης που πρέπει να προβλεφθούν
στο ημερολόγιο πρόγραμμα για γραμμές στρωμένες με Σ.Σ.Σ.

Άρθρο 06 του ημερολογίου
προγράμματος
I

II

Άρθρο 08 του ημερολογίου προγράμματος
III

IV

Εκτός γενικής
Εκτός γενικής
Γενική
Γενική
επισκευής, τα επισκευής μετά τα
επισκευή, τα επισκευή, μετά
Κατάλογος των εργασιών
δύο πρώτα χρόνια
δύο πρώτα
δύο πρώτα το δύο πρώτα
που πρέπει να γίνουν
μετά τη στρώση
χρόνια μετά τη
χρόνια μετά τη χρόνια μετά τη
στρώση ανάλογα ανάλογα με τον
στρώση
στρώση
με τον κύκλο
κύκλο

Συστηματική σύσφιξη των
ελαστικών συνδέσμων με
τη βοήθεια μηχανημάτων
κοχλιώσεως με
ρυθμιζόμενη ροπή και με
έλεγχο όλων των
συνδέσμων

Χ

Έλεγχος της σύσφιξης των
ελαστικών συνδέσμων και
ενδεχόμενη σύσφιξη
ανάλογα με τα
αποτελέσματα της
ενδεικτικής έρευνας
(εξετάσεως)

V

Κάθε
χρόνο

VII

VIII

Δύο φορές Εκτός
Παρατηρήσεις
το χρόνο κύκλου

Χ

Χ

Χ

Έλεγχος ελαστικότητας
των αγκυρίων

Χ (1)

Αντικατάσταση των
αγκυρίων ελαττωματικής
ελαστικότητας, ανάλογα με
τα αποτελέσματα της
ενδεικτικής έρευνας
(εξέτασης)

Χ (1)

Αντικατάσταση των
σπασμένων αγκυρίων,
ανάλογα με το αποτέλεσμα
της διερευνήσεως που
έγινε το προηγούμενο έτος

Χ

Χ

Χ

Αντικατάσταση του λοιπού
υλικού πλην αγκυρίων

Χ

Χ

Χ

Αντικατάσταση

VI

Χ (2)

Χ (2)
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Άρθρο 06 του ημερολογίου
προγράμματος
I

ΕΛΟΤ

Άρθρο 08 του ημερολογίου προγράμματος

II

III

IV

Εκτός γενικής
Εκτός γενικής
Γενική
Γενική
επισκευής, τα επισκευής μετά τα
επισκευή, τα επισκευή, μετά
Κατάλογος των εργασιών
δύο πρώτα χρόνια
δύο πρώτα
δύο πρώτα το δύο πρώτα
που πρέπει να γίνουν
μετά τη στρώση
χρόνια μετά τη
χρόνια μετά τη χρόνια μετά τη
στρώση ανάλογα ανάλογα με τον
στρώση
στρώση
με τον κύκλο
κύκλο

V

Κάθε
χρόνο

VI

VII

VIII

Δύο φορές Εκτός
Παρατηρήσεις
το χρόνο κύκλου

σιδηροτροχιών
Αντικατάσταση
στρωτήρων

Ανάλογα με τη
διερεύνηση (προ
της 1ης Μαΐου)

Χ

Συμπλήρωση έρματος

Ανάλογα με τη
διερεύνηση (προ
της 1ης Μαϊου)

Χ

Τοποθέτηση σε σωστή
θέση των ελαστικών
πελμάτων (υποθεμάτων)

Χ (3)

Χ (3)

Εργασίες στις συσκευές διαστολής
Άρθρο 06 του ημερολογίου
προγράμματος

Συστηματική
σύσφιξη των μη
ελαστικών
συνδέσμων

Άρθρο 08 του ημερολογίου προγράμματος

I

II

III

IV

Χ

Χ

Χ

Χ

Στερέωση των
συνδέσμων (μη
ελαστικών)

V

Χ

Ρύθμιση των
συσκευών
διαστολής

Λίπανση των
συσκευών
διαστολής
46

VII

Χ

Έλεγχος των
διαστάσεων
ασφαλείας των
συσκευών
διαστολής

Λιμάρισμα και
αποκοπή
εκχειλώσεων των
συσκευών
διαστολής

VI

Χ

Χ

Χ

Χ

VIII
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Αντικατάσταση
ημιβελονών

Χ

Αντικατάσταση του
μικρού υλικού

Χ

Χ

Εργασίες σε περιοχές με Σ.Σ.Σ. άνευ συσκευών διαστολής, αλλά όπου προβλέπονται 3 αρμοί
αντί Συσκευής Διαστολής
Άρθρο 06 του ημερολογίου
προγράμματος

Σύσφιξη των
συνδέσμων

I

II

III

IV

Χ

Χ

Χ

Χ

Στερέωση των
συνδέσμων
Τοποθέτηση σε
σωστή θέση των
υποθεμάτων

Χ

Έλεγχος διακένου
των αρμών (και
ενδεχόμενη
ρύθμισή τους)

VI

VII

VIII

Χ

Χ

Λιμάρισμα και
αποκοπή
εκχειλώσεων των
αρμών

Λίπανση των
αρμών χωρίς
αφαίρεση των
αμφιδετών

V

Χ

Αντικατάσταση του
μικρού υλικού

Επιθεώρηση των
αρμών (με
αφαίρεση των
αμφιδετών)

Άρθρο 08 του ημερολογίου προγράμματος

Χ (4)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Πριν το
χειμώνα
και πριν το
καλοκαίρι

1)

Ο έλεγχος της ελαστικότητας των αγκυρίων πρέπει να γίνει το προηγούμενο έτος της γενικής επισκευής
αμέσως μόλις έχουν περάσει 30 εκατομμύρια τόνοι φορτίου από τις γραμμές ή 10 χρόνια μετά την
τοποθέτηση για την περίπτωση γραμμών ελαφριάς κυκλοφορίας
2) Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να προβλεφθεί ανάλογα με τα
αποτελεσμάτων διερευνήσεων (κάθε χρόνο σε όλο το μήκος της γραμμής).
Να προβλέπονται εν τούτοις μερικές αντικαταστάσεις σιδηροτροχιών εκτός του κύκλου συντήρησης
(θραύσεις).
3) Η τοποθέτηση στη σωστή θέση των πελμάτων από καουτσούκ και το γώνιασμα των στρωτήρων δεν
αφορούν γενικώς παρά μόνο τις ζώνες εκτόνωσης (περίπτωση πολύ σπάνια στις κεντρικές ζώνες).
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Η εργασία θα γίνει ανάλογα με τις διερευνήσεις που γίνονται πάντα το προηγούμενο έτος της γενικής
επισκευής.
4) Η αντικατάσταση του μικρού υλικού της τρέχουσας γραμμής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το κύκλο
συντήρησης της γενικής επισκευής.
Η αντικατάσταση του μικρού υλικού των αρμών πρέπει να γίνει αμέσως.
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Παράρτημα Β
ΟΣΕ ΔΓ 8861
Κατάλογος προϋποθέσεων και προφυλακτικών μέτρων που λαμβάνονται για την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης επί των Σ.Σ.Σ.
Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Εργασίες στις συσκευές
διαστολής (Σ.Δ.)
 Τρόχιση των
εκχειλώσεων.
 Ρύθμιση των
διαστάσεων ασφαλείας.
 Αντικατάσταση
επεξεργασμένων
(πλανισμένων)
σιδηρ/χιών.
 Αντικατάσταση μικρού
υλικού.
 Σύσφιξη συνδέσμων
 Αναγόμωση ιχνών
(βλαβών) από ολίσθηση
(πατιναρίσματα).
Στερέωση των συνδέσμων.





Υψομετρική και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση σε μήκος
15 m εκατέρωθεν του
άξονα της Σ.Δ.
Αντικατάσταση
στρωτήρων.
Περίζωση ξύλινων
στρωτήρων.

2. Εργασίες στις
συγκολλημένες
σιδηροτροχιές
 Τρόχιση των
εκχειλώσεων.
 Αντικατάσταση μικρού
υλικού (εξαιρούνται τα
ελαστικά
παρεμβλήματα).
 Σύσφιξη των

Η θερμοκρασία να
περιλαμβάνεται μεταξύ 0 ως
40 βαθμών Κελσίου







Η θερμοκρασία να
περιλαμβάνεται μεταξύ 0
ως 40 βαθμών Κελσίου.
Η ανύψωση της γραμμής
να είναι μικρότερη των 4
mm
Η διατομή του έρματος
να είναι η κανονική
(ενισχυμένη διατομή για
στρώση με Σ.Σ.Σ.)

Η θερμοκρασία πρέπει να
περιλαμβάνεται μεταξύ 0 ως
40 βαθμούς Κελσίου.
Να μην ανυψώνεται η
γραμμή.

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ








Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία,
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
Επιβλέπεται ιδιαιτέρως η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
Η παραπάνω βραδυπορία και
ιδιαίτερη επίβλεψη, πρέπει να
διαρκούν μέχρι την παρέλευση
του χρόνου σταθεροποίησης.

Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά τη
διάρκεια των εργαςιών.
Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή στην
οποία έχει γίνει η εργασία καθ’όλη τη
διάρκεια της ημέρας.
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ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

συνδέσμων.
Έλεγχος της
ελαστικότητας των
συνδέσμων.
Έλεγχος σύσφιξης των
συνδέσμων.
Αναγόμωση ιχνών
(βλαβών) από
ολίσθηση.
Αντικατάσταση
στρωτήρων.
Αποκατάσταση της
κανονικής θέσης των
στρωτήρων, δηλαδή
διόρθωση της
καθετότητας (γωνίασμα)
και της απόστασης
μεταξύ τους.

 Η εργασία να εκτελείται
εκτός της περιόδου των
υψηλών θερμοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου 1-5 ως 15-9 κάθε
έτους).
 Η θερμοκρασία να
περιλαμβάνεται μεταξύ 0
ως 40 βαθμούς Κελσίου και
επιπλέον να βρίσκεται
 α. Σε ευθυγραμμία και
καμπύλη ακτίνας ίσης ή
μεγαλύτερης των 1200 m
μεταξύ θερμοκρασίας
αναφοράς –25 και
θερμοκρασίας αναφοράς
+5 βαθμούς Κελσίου.
 β. Σε καμπύλες ακτίνας
μικρότερης των 1200 m
μεταξύ θερμοκρασίας
αναφοράς –25 και
θερμοκρασίας αναφοράς
+0 βαθμών Κελσίου.
 Να μην ανυψώνεται η
γραμμή περισσότερο από 4
mm
 Να μην αντικαθίστανται, σε
μία διέλευση περισσότεροι
του ενός, επί 5 στρωτήρων,
ή περισσότεροι από δύο
επί 10 στρωτήρων, οπότε
και επιτρέπεται η
αντικατάσταση δύο
συνεχόμενων στρωτήρων
υπό την προϋπόθεση ότι
θα απομακρυνθεί το έρμα
μόνο από το περικλειόμενο
από αυτούς μεσοδιάστημα

 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία κατά
τις θερμές ώρες της ημέρας.
 Η παραπάνω βραδυπορία και
επίβλεψη πρέπει να διαρκεί μέχρι
την παρέλευςη του χρόνου
σταθεροποίησης.
 Η επίβλεψη της γραμμής και η
τοποθέτηση βραδυπορίας πρέπει
να πραγματοποιούνται έστω και αν
τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της
προηγούμενης στήλης και
υφίσταντο οι κανονικές
θερμοκρασίες κατά την εκτέλεση
των εργασιών, πλην όμως, πριν την
παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης της γραμμής η
θερμοκρασία υπερέβη το
επιτρεπόμενο μέγιςτο όριο
θερμοκρασίας αναφοράς +5 ή
θερμοκρασίας αναφοράς +0
βαθμών Κελσίου.

ΕΛΟΤ

33452
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

και όχι από περισσότερα.
 Εάν απαιτούνται και άλλες
αντικαταστάσεις
στρωτήρων, αυτές να
πραγματοποιούνται σε
δεύτερη διέλευση, αφού
παρεμβάλλεται μεταξύ τους
ο απαραίτητος χρόνος για
τη σταθεροποίηση της
γραμμής.
 Να μην αποκοχλιούνται
(ξεσφίγγονται) συγχρόνως
οι σύνδεσμοι, σε
περισσότερους από δύο
συνεχόμενους στρωτήρες.
 Οι εργασίες να εκτελούνται
γρήγορα και να
επανατοποθετείται το έρμα
αμέσως.


Τοπικός καθαρισμός
του έρματος (συνίσταται
κατά το δυνατόν η
εκτέλεση αυτής της
εργασίας κατά το
φθινόπωρο).










Η εργασία να εκτελείται
κάτω από τις ίδιες
προϋποθέσεις χρονικής
περιόδου και ορίων
θερμοκρασίας της
προηγούμενης
περίπτωσης
(αντικατάσταση
στρωτήρων).
Να μην θίγονται τα
καλούπια.
Το βάθος εκσκαφής να
μην είναι μεγαλύτερο
από 5 mm κάτω από την
επιφάνεια του στρωτήρα.
Να μην καθαρίζονται
συγχρόνως περισσότερα
από δύο συνεχόμενα
μεσοδιαστήματα και
περισσότερα από το 20%
αυτών πάνω στην
περιοχή εργασίας.
Να πραγματοποιείται το
συντομότερο δυνατόν η
επανατοποθέτηση του
έρματος στα
μεσοδιαστήματα και
αποκαθίσταται η

Λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως στην
προηγούμενη περίπτωση
αντικατάστασης στρωτήρων.
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

κανονική διατομή του
έρματος εντός της ίδιας
ημέρας.


Καθαρισμός του
έρματος σε μεγάλα
μήκη.

Η εργασία να εκτελείται εκτός
της περιόδου των υψηλών
θερμοκρασιών (δηλαδή εκτός
της περιόδου από 1-5 ως 159 κάθε έτους).
 Τίθεται πάντοτε
βραδυπορία 20 km/h.
 Να μην θίγονται τα
καλούπια.
 Στα τμήματα της Σ.Σ.Σ.
τα οποία
περιλαμβάνονται εντός
μήκους 150 m
εκατέρωθεν των
συσκευών διαστολής
(Σ.Δ.) ο καθαρισμός του
έρματος
πραγματοποιείται σε
ζώνες μήκους το πολύ 20
m Μετά την
συμπλήρωση του
έρματος στο
καθαρισμένο μήκος των
20 m επιτρέπεται η
συνέχιση της εργασίας
σε άλλη ζώνη μήκους
πάλι το πολύ 20 m Στο
υπόλοιπο τμήμα της
Σ.Σ.Σ. ( το οποίο
βρίσκεται σε απόσταση
πέρα των 150 m από τις
Σ.Δ.) ο καθαρισμός
μπορεί να
πραγματοποιείται σε
μήκος μεγαλύτερο των
20 m. Πριν τη λήξη όμως
της ημερήσιας εργασίας
πρέπει η γραμμή να
ερματώνεται πλήρως.
Επιβλέπεται η γραμμή κατά
τις θερμές ώρες της ημέρας
μέχρι την παρέλευση του
χρόνου σταθεροποίησης, ο
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Να τηρούνται επακριβώς οι οδηγίες
των αντιστοίχων αναγραφομένων στο
κεφάλαιο «αναγκαίες προϋποθέσεις
για την εκτέλεση των εργασιών και
τρόπος εκτέλεσης τούτων».
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

οποίος μετριέται μετά την
εκτέλεση της υψομετρικής και
οριζοντιογραφικής
τακτοποίησης. Ομοίως μετά
την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης αίρεται και η
βραδυπορία.


Αντικατάσταση
ελαστικών
παρεμβλημάτων ή
διόρθωση των
μετατοπισμένων.



Η εργασία εκτελείται
εκτός της περιόδου των
υψηλών θερμοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου από 1-5 ως 159 κάθε έτους).
 Η θερμοκρασία να
βρίσκεται μεταξύ 0 ως 40
βαθμών Κελσίου.
 Να μην ανυψώνονται οι
σιδηροτροχιές
περισσότερο από 4 mm
Να μην χαλαρώνονται
(ξεσφίγγονται) συγχρόνως οι
σύνδεσμοι περισσότερων
από δύο συνεχόμενων
στρωτήρων, καθώς επίσης
και του 20% των στρωτήρων,
επιτρέποντας την εργασία
αυτή σε μήκος 20 m το πολύ.

 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
 Να τηρείται χωρίς εξαίρεση ο
παραπάνω αναγραφόμενος
περιορισμός ως προς το πλήθος
των χαλαρωμένων συνδέσμων
(20%) και ως προς το μήκος της
εργασίας (20 m το μέγιστο).



Στερέωση ή
αντικατάσταση των
συνδέσμων των
στρωτήρων.



Η εργασία εκτελείται
εκτός της περιόδου των
υψηλών θερμοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου από 1-5 ως 159 κάθε έτους).
 Η θερμοκρασία να
βρίσκεται μεταξύ 0 ως 40
βαθμών Κελσίου.
Να μην χαλαρώνονται
(ξεσφίγγονται) συγχρόνως οι
σύνδεσμοι περισσότερων
από δύο συνεχόμενων
στρωτήρων, καθώς επίσης
και του 20% των στρωτήρων,
επιτρέποντας την εργασία
αυτή σε μήκος 20 m το πολύ.

Λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως στην
προηγούμενη περίπτωση
αντικατάστασης ελαστικών
παρεμβλημάτων.



Αντικατάσταση

Βλέπε λεπτομερή οδηγία για

Βλέπε λεπτομερή οδηγία για την
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σιδηροτροχιών ή
τμημάτων αυτών κατά
τη συντήρηση

την αντικατάσταση
σιδηροτροχιών.

Υψομετρική και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση της
γραμμής (χωρίς
απογύμνωση της
γραμμής από το έρμα.).
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Οι εργασίες να
εκτελούνται εκτός της
περιόδου των υψηλών
θερμοκρασιών (δηλαδή
εκτός της περιόδου από
1-5 ως 15-9 κάθε έτους)
Η θερμοκρασία πρέπει
να περιλαμβάνεται
μεταξύ 0 ως 40 βαθμών
Κελσίου και επιπλέον να
βρίσκεται :
α. Σε ευθυγραμμίες και
καμπύλες ακτίνας ίση ή
μεγαλύτερης από 1200 m
μεταξύ θερμοκρασίας
αναφοράς –25 και
θερμοκρασίας αναφοράς
+15 βαθμών Κελσίου.
β. Σε καμπύλες ακτίνας
μικρότερης από 1200 m
μεταξύ θερμοκρασίας
αναφοράς –25 και
θερμοκρασίας αναφοράς
+10 βαθμών Κελσίου.
Να μην εκτελούνται
οριζόντιες μετατοπίσεις
(με μηχανήματα ή και με
τα χέρια) μεγαλύτερες
από 20 mm την κάθε
φορά. Εάν απαιτείται
μεγαλύτερη μετατόπιση
αυτή πραγματοποιείται
μετά την παρέλευση του
χρόνου σταθεροποίησης
και δεν μπορεί να είναι
και πάλι μεγαλύτερη των
20 mm Μεγαλύτερη
συνολική μετατόπιση της
γραμμής πέρα της
παραπάνω των 40 mm
απαγορεύεται χωρίς
έγκριση και οδηγίες από
το Τμήμα Γραμμής.
Να μην εκτελούνται
ανυψώσεις μεγαλύτερες :

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
αντικατάσταση σιδηροτροχιών.








Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
Η ως άνω βραδυπορία και
ιδιαίτερα η επίβλεψη πρέπει να
διαρκούν μέχρι την παρέλευση
του χρόνου σταθεροποίησης της
γραμμής.
Να τηρούνται οι οδηγίες των
αντιστοίχων αναγραφομένων στο
κεφάλαιο «αναγκαίες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση
των εργασιών και τρόπος
εκτέλεσης τούτων».
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ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α. Υπογόμωση βαρέων
μηχανημάτων.
- των 20 mm στα
ψηλά σημεία
(Υ.Σ.)
- των 50 mm μεταξύ
των Υ.Σ.
β. Υπογόμωση από
φορητά μηχανήματα.
- των 15 mm στα Υ.Σ.
- των 40 mm μεταξύ
των Υ.Σ. της
ανύψωσης που
πραγματοποιείται σε
δύο διελεύσεις (δύο
φορές) με μέγιστο
ανύψωσης για κάθε
διέλευση 25 mm
παρεμβαλλόμενων
24 ωρών μεταξύ
αυτών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

©

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες δεν έγινε απελευθέρωση τάσης

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εργασίες στις συσκευές
διαστολής

Ισχύουν τα ίδια όπως και στην
περίπτωση Α΄ των
απελευθερωμένων
σιδηροτροχιών.

Όπως στην περίπτωση Α΄ των
απελευθερωμένων σιδηροτροχιών

2. Εργασίες στις
συγκολλημένες
σιδηροτροχιές
 Τρόχιση των
εκχειλώσεων.
 Αντικατάσταση μικρού
υλικού (εξαιρούνται τα
ελαστικά
παρεμβλήματα).
 Σύσφιξη των
συνδέσμων.
 Έλεγχος της
ελαστικότητας των
συνδέσμων.
 Έλεγχος της σύσφιξης
των συνδέσμων.
 Αναγόμωση των ιχνών
(βλαβών) από
ολίσθηση.

Ισχύουν τα ίδια όπως και στην
περίπτωση Ά των
απελευθερωμένων
σιδηροτροχιών

Όπως στην περίπτωση Ά των
απελευθερωμένων σιδηροτροχιών

Συνίσταται η μη εκτέλεση των
εν λόγω εργασιών στις μη
απελευθερωμένες
σιδηροτροχιές.

 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h
εκτεινόμενη σε μήκος 150 m
εκατέρωθεν της περιοχής
εργασίας.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
και η όλη ζώνη βραδυπορίας
κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
 Η βραδυπορία και η ιδιαίτερη
επίβλεψη διατηρούνται μέχρι
παρέλευσης του χρόνου
σταθεροποίησης.
 Να τηρούνται όλοι οι άλλοι
περιορισμοί, όπως στην
αντίστοιχη περίπτωση Ά των
απελευθερωμένων
σιδηροτροχιών, σε ότι αφορά τον
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.
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Αντικατάσταση
στρωτήρων.
Αποκατάσταση της
κανονικής θέσης των
στρωτήρων, δηλαδή
διόρθωση της
καθετότητας (γώνιασμα)
και της μεταξύ αυτών
απόστασης.
Τοπικός καθαρισμός
έρματος.

ΕΛΟΤ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες δεν έγινε απελευθέρωση τάσης

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αντικατάσταση των
ελαστικών
παρεμβλημάτων.
Στερέωση ή
αντικατάσταση των
στρωτήρων.

Συνίσταται η μη εκτέλεση των
εν λόγω εργασιών στις μη
απελευθερωμένες
σιδηροτροχιές.



Αντικατάσταση
σιδηροτροχιών ή
τμημάτων αυτών.

Βλέπε τις λεπτομερείς οδηγίες
για την αντικατάσταση των
σιδηροτροχιών.

Βλέπε λεπτομερή οδηγία για την
αντικατάσταση σιδηροτροχιών



Υψομετρική και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση της
γραμμής (χωρίς
απογύμνωση της
γραμμής από το έρμα).

 Οι εργασίες να εκτελούνται
εκτός της περιόδου
υψηλών θερμοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου από 1-5 ως 15-9
κάθε έτους).
 Η θερμοκρασία να
περιλαμβάνεται μεταξύ 0
ως 40qC και επιπλέον να
βρίσκεται μεταξύ
θερμοκρασίας αναφοράς –
25 και θερμοκρασίας
αναφοράς +5qC.
 Τίθεται βραδυπορία 60
km/h
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η
γραμμή κατά τις θερμές
ώρες της ημέρας.
 Η παραπάνω βραδυπορία
και ιδιαίτερη επίβλεψη
πρέπει να διαρκούν μέχρι
την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης της
γραμμής.
 Να τηρούνται επακριβώς
όλοι οι περιορισμοί, ως την
περίπτωση Α΄ των
απελευθερωμένων
σιδηροτροχιών, σε ό,τι
αφορά τον τρόπο
εκτέλεσης της εργασίας.







 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h
εκτεινόμενη σε μήκος 150 m
εκατέρωθεν της περιοχής
εργασίας.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 Να τηρούνται όλοι οι άλλοι
περιορισμοί, όπως στην
αντίστοιχη περίπτωση Ά των
απελευθερωμένων
σιδηροτροχιών, σε ότι αφορά τον
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.





Τίθεται βραδυπορία 20 km/h
εκτεινόμενη σε μήκος 150 m
εκατέρωθεν της περιοχής
εργασίας.
Επιβλέπεται ιδιαίτερα η
περιοχή στην οποία έχει γίνει η
εργασία και η όλη ζώνη
βραδυπορίας κατά τις θερμές
ώρες της ημέρας.
Η παραπάνω βραδυπορία και
ιδιαίτερη επίβλεψη πρέπει να
διαρκούν μέχρι την παρέλευση
του χρόνου σταθεροποίησης
της γραμμής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
-

Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.

-

Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99 - Συμμόρφωση με θέματα Υγείας και Ασφάλειας

-

Τεχνικές Προδιαγραφές Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ (ΔΓ)

-

Οδηγίες του Ο.Σ.Ε.:
1.

Στρώση, επίβλεψη και συντήρηση των σιδηροτροχιών των συγκολλημένων εις μεγάλα μήκη
(συνεχώς συγκολλημέναι σιδ/χιαι ΣΣΣ)
2. Προσωρινή τεχνική οδηγία "κατασκευής γραμμής ΣΣΣ σε με σιδ/χιες uic 54 και στρωτήρες
ολόσωμους από σκυρόδεμα με συνδέσμους SKL 14 για περίπτωση καμπυλών 250 * <r < 300"
3. Εργασίες που πρέπει να προβλεφθούν στο ημερολόγιο πρόγραμμα για γραμμές στρωμένες με
Σ.Σ.Σ.
4. Κατάλογος υλικών και εργαλείων που χρειάζονται στις περιοχές που υπάρχουν ΣΣΣ για τη
συντήρηση και επισκευή των
5. Τεχνική οδηγία για στρώση αλλαγών σε ΣΣΣ (χωρίς τη χρήση Σ.Δ.)
6. Προσωρινή τεχνική οδηγία για την σύνδεση μιας ΣΣΣ χωρίς Σ.Δ με μια κανονική γραμμή η με
μια αλλαγή τροχιάς
7. Προσωριναί οδηγίαι δια την εκτελεσιν εργασιών συντηρήσεως εις τας Σ.Σ.Σ. προς χρήση υπό
εργοδηγών και αρχιεργατών γραμμής [Ο.Σ.Ε./ΔΓ 8861]
8. Προσωρινές οδηγίες για την επισκευή θραυσθεισων σιδηροτροχιών σε γραμμές στρωμένες με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές.
9. Προσωρινή οδηγία για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε γραμμές στρωμένες για συνεχώς
συγκολλημένες σιδηροτροχιές.
10. Βραδυπορίες λόγω μη απελευθέρωσης τάσεων στις ΣΣΣ (ΔΓ/432278/28-2-86)
11. ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου
μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή
και θερμότητας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.100

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
(Σ.Σ.Σ.)
Adjustment of expansion joints of continuous welded rail tracks

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

33461

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-30:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-0706-03-30 «Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) » βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-06-03-30, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

33462
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο ......................................................................................................................................... 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές ............................................................................................................ 3

3

Όροι και ορισμοί ................................................................................................................................ 4

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών............................................................................... 4

5

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών ................................................................................................... 4

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ................................................................................... 5

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος........................... 5

8

Τρόπος επιμέτρησης ......................................................................................................................... 6

Παράρτημα A (Σχήματα 1 και 2) ..................................................................................................................... 7
Βιβλιογραφία..................................................................................................................................................... 9
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30:2009

Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
1

με

συνεχώς

Αντικείμενο

Στα άκρα γραμμής με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.), καθίσταται αναγκαία σε συνήθεις
περιπτώσεις η χρησιμοποίηση συσκευών διαστολής (Σ.Δ.), δηλαδή ειδικής κατασκευής αρμών, που
επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των άκρων της Σ.Σ.Σ, χωρίς διακοπή της συνέχειας κύλισης.
Στην παρούσα Προδιαγραφή δίδονται οδηγίες για τη ρύθμιση των Σ.Δ. γαλλικού τύπου για σιδηροτροχιές
UIC 54.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing -Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) και
απελευθέρωση των τάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Μέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN ΙSO 20345

Personal protective equipment – Μέσα ατομικής προστασίας –
Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας
έναντι μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

3
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Όροι και ορισμοί

3.1 Δ.Γ./ Υ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής του ΟΣΕ/ Υπηρεσία Γραμμής
3.2 ΔΙΠΑΡ/Υ.Γ : Διεύθυνση Παραγωγής/ Υπηρεσία Γραμμής
3.3 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.4 ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
3.5 Σ.Δ. : Συσκευή Διαστολής

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

Για την εργασία ρύθμιση συσκευών διαστολής Γαλλικού Τύπου (UIC 54) δεν απαιτούνται υλικά τα οποία
ενσωματώνονται στο έργο.

5

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

Η οριστική ρύθμιση των συσκευών διαστολής πρέπει να πραγματοποιείται όταν η γραμμή έχει πρακτικά
σταθεροποιηθεί (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10).
Η ρύθμιση της Σ.Δ. πραγματοποιείται, στο μέτρο του δυνατού, με την ευκαιρία της απελευθέρωσης των
τάσεων των Σ.Σ.Σ.
Στην περίπτωση απελευθέρωσης των τάσεων με θέρμανση ή με χρήση υδραυλικών εντατήρων, λαμβάνεται
κατά προσέγγιση θ= 28°C, αν η ρύθμιση της Σ.Δ. πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο αυτής της
απελευθέρωσης με θέρμανση ή με χρήση υδραυλικών εντατήρων.
Για την ρύθμιση της Σ.Δ. είναι απαραίτητο να χαλαρωθούν οι σύνδεσμοι των σιδηροτροχιών της Σ.Δ..
Κατόπιν γίνεται η ρύθμιση ως εξής:
x Τη στιγμή της ρύθμισης, το διάστημα Δ, μεταξύ των δύο εσωτερικών άκρων των δύο συνόλων
«έδρανο- πλάκα οδήγησης», που είναι στερεωμένα στους δύο κεντρικούς ξύλινους στρωτήρες
Νο3 και 4 (βλέπε Σχήματα 1 και 2), θα πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση:
990 mm ≤ Δ ≤ 1010 mm

(1)

x Το διάκενο, δ, που πρέπει να δοθεί για τη θερμοκρασία θ της σιδηροτροχιάς τη στιγμή της
ρύθμισης, δίνεται από το γενικό τύπο:
δ = 140 – 2θ ≤ 180 mm

(2)

x Ρυθμίζεται ξεχωριστά κάθε ημισυσκευή (δηλαδή την συσκευή κάθε σιδηροτροχιάς π.χ. πρώτα
την αριστερή ή πρώτα την δεξιά σιδηροτροχιά) με την ακόλουθη διαδικασία:
 Μετριέται τη θερμοκρασία θ της σιδηροτροχιάς.
 Ελέγχεται το διάστημα Δ. Αν δεν πληρούται η σχέση (1) θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός στη
ΔΓ, η οποία θα το μελετήσει και θα δώσει την κατάλληλη λύση.
 Υπολογίζεται από την σχέση (2), το άνοιγμα δ που θα πρέπει να υπάρχει στην συσκευή για την
θερμοκρασία ρύθμισης θ.
4
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 Αν ονομαστεί ε η διαφορά όπου:
ε= 1020- Δ

(3)

1020= η απόσταση από τον ήλο αφετηρίας μέχρι το άκρο της ίδιας βελόνης

τότε η απόσταση α, που είναι η απόσταση μεταξύ της εξωτερικής πλευράς κάθε συνόλου
«έδρανο- πλάκα οδήγησης» και του άκρου της πιο κοντινής βελόνης, ορίζεται από την σχέση:
Į

įİ
2

(4)

x Υπολογίζεται η τιμή ε και στην συνέχεια την απόσταση α (Σημειώνεται ότι η τιμή α είναι σταθερό
για κάθε ημισυσκευή διαστολής).
 Ρυθμίζεται η σιδηροτροχιά 1 που φέρει τον ήλο αφετηρίας ώστε η απόσταση του ήλου από το
πλησιέστερο προς αυτόν άκρο του συνόλου «έδρανο- πλάκα οδήγησης» να είναι δ-α, είτε
αφαιρώντας, είτε προσθέτοντας σιδηροτροχιά, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις Σ.Σ.Σ (βλέπε
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501 07-03-03-10). Συσφίγγουμε τους συνδέσμους των
σιδηροτροχιών.
 Ρυθμίζεται η σιδηροτροχιά 2 ώστε η απόσταση της βελόνης από το άκρο του συνόλου «έδρανοπλάκα οδήγησης» να είναι α. Συσφίγγουμε τους συνδέσμους των σιδηροτροχιών.
 Συγκολλείται κατά τα ισχύοντα για τις Σ.Σ.Σ (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10).
 Στη συνέχεια ρυθμίζεται η άλλη ημισυσκευή και, φυσικά, λαμβάνεται ως θερμοκρασία ρύθμισης
θ τη νέα θερμοκρασία σιδηροτροχιάς, που υπάρχει κατά τη ρύθμιση αυτής της ημισυσκευής.
Ανοχές για τις αποστάσεις α: ± 15 mm.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί και γίνει η ρύθμιση της Σ.Δ. (χωρίς να συνδυασθεί με την εργασία
απελευθέρωσης τάσεων), θα υπολογίζονται οι τιμές α ακριβώς όπως προκύπτουν από τη σχέση (4).
x Πριν την σύσφιξη των συνδέσμων των σιδηροτροχιών θα γίνεται έλεγχος της καλής λίπανσης
των πλακών έδρασης των Σ.Δ. και εφ’ όσον απαιτείται θα γίνεται και λίπανση αυτής.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Για κάθε ρύθμιση Σ.Δ. πρέπει να τηρείται ημερολόγιο στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ο τύπος της Σ.Δ., η
χιλιομετρική θέση της Σ.Δ., η γραμμή (ανόδου ή καθόδου) στην οποία είναι τοποθετημένη η Σ.Δ., η
θερμοκρασία ρύθμισης και οι τιμές δ και α όπως υπολογίσθηκαν (βάσει των ανωτέρω τύπων) και όπως
εφαρμόσθηκαν κατά την ρύθμιση. Τα στοιχεία δ και α πρέπει να δίδονται ξεχωριστά για κάθε ημισυσκευή.
Αντίγραφο του ημερολογίου με τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες
(ΔΙΠΑΡ/ΥΓ και ΔΓ/ΥΓ).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
5
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Π.Δ. 159/99 κλπ). Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
περιγράφονται αναλυτικά στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-07-01-10.
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι η συμμόρφωση με τα εξής Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ΕΛΟΤ EN ΙSO
20345, ΕΛΟΤ ΕΝ 388 και ΕΛΟΤ ΕΝ 165 .

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται ανά ρυθμιζόμενη συσκευή διαστολής (με τις δύο ημισυσκευές)
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Η εκτέλεση των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με την οικεία
Προδιαγραφή.

6
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Παράρτημα A
(Σχήματα 1 και 2)

Σχήμα A1 - Διάταξη επιδομής γραμμής σε Σ.Δ.

7
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Σχήμα A2 - Λεπτομέρεια Σ.Δ. γαλλικού τύπου για σιδηροτροχιές UIC 54
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Βιβλιογραφία
 Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99).
 Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών
Thermite welding of rail tracks

Κλάση τιμολόγησης: 12
© ΕΛΟΤ
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ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-07-0110 «Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-07-01-10, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-07-01-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών

1

Αντικείμενο

Η οδηγία αυτή έχει για αντικείμενο να καθορίσει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εκτέλεσης των
αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων των σιδηροτροχιών.
Οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση σιδηροτροχιών της ίδιας διατομής
καθώς και για την συγκόλληση σιδηροτροχιών διαφορετικής διατομής (μεταβατικές συγκολλήσεις).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and environmental
protection -- Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Mέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών
- Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους – ορισμούς:

3.1 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις
Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις ονομάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση
σιδηροτροχιών της ίδιας διατομής, καθώς και για τη συγκόλληση σιδηροτροχιών διαφορετικής διατομής
(μεταβατικές συγκολλήσεις).

3.2 Σ.Σ.Σ. : Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3
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3.3 Σ.Δ. : Συσκευές Διαστολής
3.4 Δ.Γ : Διεύθυνση Γραμμής

4

Γενικά περί συγκολλήσεων

Η αλουμινοθερμική συγκόλληση των σιδηροτροχιών βασίζεται στη χημική αντίδραση (ισχυρά εξωθερμική
2300°C), της αναγωγής των οξειδίων του σιδήρου σε οξείδια του αργιλίου σύμφωνα με τον τύπο Fe2O3 +
2Al Æ Al2O3 + 2Fe.
Το μίγμα αργιλίου και οξειδίων του σιδήρου, στο οποίο προστίθενται και πρόσθετα κράματα σιδήρου, που
επιτρέπει την δημιουργία ενός χάλυβα με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτόν των προς συγκόλληση
σιδηροτροχιών, αποτελεί αυτό που ονομάζουμε γόμωση ή μερίδα συγκόλλησης.
Η γόμωση τοποθετείται σε μια χοάνη, μέσα στην οποία γίνεται η αλουμινοθερμική αντίδραση αφού γίνει
ανάφλεξη του μίγματος με ένα ειδικό σπίρτο. Ο χάλυβας και το οξείδιο του αργιλίου (κορούνδιο) που
σχηματίζονται κατά την αντίδραση βρίσκονται σε υγρή κατάσταση, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας (2300°)
και διαχωρίζονται κατά την έγχυση λόγω του διαφορετικού ειδικού βάρους που έχουν (χάλυβας 7.80 g/cm3,
κορούνδιο 3.97g/cm3), με αποτέλεσμα το κορούνδιο να επιπλέει πάνω στον χάλυβα.
Η έγχυση γίνεται μέσα σ' ένα καλούπι που περικλείει τα άκρα των προς συγκόλληση σιδηροτροχιών.
Η θερμότητα του υγρού χάλυβα, προκαλεί των τήξη των άκρων των σιδηροτροχιών και έτσι δημιουργείται
ένα ομοιογενές μίγμα το οποίο αφού ψυχθεί και στερεοποιηθεί, εξασφαλίζει την σύνδεση των σιδηροτροχιών.

4.1 Τύποι συγκολλήσεων- Σκληρότητα μετάλλου συγκολλήσεων
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την προθέρμανση των άκρων των σιδηροτροχιών,
διακρίνονται οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις στους εξής τύπους:
4.1.1 Με προθέρμανση
Στον τύπο αυτό προθερμαίνονται τα προς συγκόλληση άκρα με τη βοήθεια μιας συσκευής προθέρμανσης
βενζίνης-αέρα, μέχρι να επιτευχθεί μία ορισμένη θερμοκρασία που επιβάλλεται να ελέγχεται.
4.1.2 Χωρίς προθέρμανση.
Στον τύπο αυτό προθερμαίνονται τα προς συγκόλληση άκρα με ένα φλόγιστρο προπανίου, για χρονικό
διάστημα 3 λεπτών, χωρίς έλεγχο της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας.
4.1.3 Με μικρή προθέρμανση.
Στον τύπο αυτό προθερμαίνονται με μια συσκευή προθέρμανσης βενζίνης-αέρα, για χρονικό διάστημα 5
λεπτών, χωρίς έλεγχο της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας.

4
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4.1.4 Με ορισμένη προθέρμανση.
Στον τύπο αυτό προθερμαίνονται με ένα φλόγιστρο προπανίου, για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, χωρίς
έλεγχο της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας.
4.1.5 Με τη μέθοδο της ταχείας προθέρμανσης και της χοάνης μίας χρήσεως.
Στον τύπο αυτό προθερμαίνονται είτε με φιάλη προπανίου -οξυγόνου και ειδικό φλόγιστρο, είτε με
φλόγιστρο βενζίνης- αέρος που τροφοδοτείται από ένα βενζινοκίνητο συμπιεστή, για χρονικό διάστημα
της τάξης των 5 λεπτών, χωρίς να απαιτείται έλεγχος της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας στο εσωτερικό
των καλουπιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι σήμερα τύποι συγκολλήσεων είναι οι «Με προθέρμανση» και «με
ταχεία προθέρμανση και χοάνη μίας χρήσεως».

Ανάλογα με το είδος των καλουπιών που χρησιμοποιούνται διακρίνονται οι συγκολλήσεις στους εξής
τύπους:
α) με καλούπια κατασκευαζόμενα επί τόπου: Τα καλούπια κατασκευάζονται επί τόπου από τους
συγκολλητές.
β) με προκατασκευαζόμενα καλούπια: Τα καλούπια ανάλογα με το είδος της σιδηροτροχιάς,
παραδίδονται έτοιμα από τον κατασκευαστή μαζί με τις γομώσεις.
γ) Ανάλογα με τη σκληρότητα του φερομένου από τις συγκολλήσεις μετάλλου, διακρίνονται σε τύπους
με σκληρότητα 70, 90 και 110.
Οι συγκολλήσεις του τύπου 'ΜΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ' διατίθενται με σκληρότητα 70, 90 και 110, ενώ οι
συγκολλήσεις των υπόλοιπων τύπων διατίθενται με σκληρότητα 70 και 90.
Για τις συγκολλήσεις σιδηροτροχιών σκληρότητας 70 συνιστάται η χρήση συγκολλήσεων σκληρότητας 90
ενώ για την συγκόλληση δύο σιδηροτροχιών διαφορετικής σκληρότητας επιβάλλεται η χρήση συγκόλλησης
της μεγαλύτερης σκληρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σημειώνεται ότι τα καλούπια, οι γομώσεις και σχεδόν το σύνολο των λοιπών υλικών για τον ίδιο τύπο
σιδηροτροχιών εξαρτώνται από τον τύπο της συγκόλλησης και δεν είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, δηλαδή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μερίδα του τύπου "ΜΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ", όταν γίνεται συγκόλληση του τύπου "ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ', ή η συσκευή θέρμανσης του τύπου "ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ" όταν γίνεται συγκόλληση του τύπου με
"ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ’' κ.ο.κ.

4.2 Γενικότητες για τη μεταλλουργία των χαλύβων των σιδηροτροχιών
Οι σιδηροτροχιές που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη στρώση των γραμμών, προέρχονται από εξέλαση
χαλύβων που έχουν αντοχή σε εφελκυσμό 70-85 kg/mm2 και επιμήκυνση κατά τη θραύση τους της τάξης του
16-22%. Η χημική τους σύνθεση χαρακτηρίζεται από την παρουσία άνθρακα σε ποσοστό 0,5% περίπου και
μαγγανίου σε ποσοστό 0,8-1,2%.
Στη θερμοκρασία περιβάλλοντος μια σιδηροτροχιά συνίσταται από πολύ μικρούς πολυεδρικούς κόκκους,
που αποτελούνται από διαδοχικές στρώσεις καθαρού σιδήρου και ανθρακούχου σιδήρου περικλεισμένοι από
καθαρό σίδηρο. Ο καθαρός σίδηρος ονομάζεται "Φερρίτης", ο ανθρακούχος σίδηρος ονομάζεται "Σιμεντίτης"
και το πιο πάνω αναφερόμενο σύνολο καθαρού και ανθρακούχου σιδήρου ονομάζεται "Περλίτης". Επομένως
οι χάλυβες των σιδηροτροχιών αποτελούνται από κόκκους 'Περλίτου" στα κενά των οποίων βρίσκεται
"Φερρίτης".
Αν ζεσταθεί προοδευτικά ένας χάλυβα σιδηροτροχιάς παρουσιάζει από τους 723°C μία αποσύνθεση στη
δομή του με ταυτόχρονη εμφάνιση νέων ομογενών πολυεδρικών κόκκων. Ο μετασχηματισμός αυτός
ολοκληρώνεται στους 825°C και το σχηματισθέν νέο ομογενές προϊόν ονομάζεται "Ωστενίτης".
5
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Αν ψυχθεί σιγά-σιγά το δείγμα αυτό, που έχει θερμανθεί στους 850°C, η ωστενιτική δομή που είναι σταθερή
στις υψηλές θερμοκρασίες, αποσυντίθεται όσο πέφτει η θερμοκρασία. Στους 825°C εμφανίζεται ο "Φερρίτης"
στα κενά των κόκκων σε ποσότητα που διαρκώς αυξάνει όσο πέφτει η θερμοκρασία.
Τέλος στους 723°C η καρδιά των ωστενιτικών κόκκων, που μέχρι στιγμής είχε μείνει ανέπαφη,
μετασχηματίζεται με την σειρά της σε "Περλίτη" και η δομή αυτή παραμένει σταθερή μέχρι τη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος.
Το φαινόμενο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο των χαλύβων των σιδηροτροχιών που θερμαίνονται
και στη συνέχεια ψύχονται σιγά-σιγά.
Εάν η ψύξη του ιδίου δείγματος που έχει αποκτήσει τελείως ωστενιτική δομή γίνει πολύ γρήγορα, ο
μετασχηματισμός του Ωστενΐτη σε Φερρίτη-Περλίτη δεν έχει το χρόνο να πραγματοποιηθεί. Αντί γι' αυτόν
γίνεται ένας άλλος μετασχηματισμός που δημιουργεί μια καινούργια δομή πολύ σκληρή και που συνοδεύεται
από μία μικρή αύξηση του όγκου. Το νέο προϊόν είναι εύθραυστο, εμφανίζει μικρορωγμές και ονομάζεται
"Μαρτενσίτης". Η ταχύτατα ψύξης λόγω της οποίας εμφανίζεται ο Μαρτενσίτης ποικίλλει στους διάφορους
χάλυβες, ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε άνθρακα και μαγγάνιο.
Επομένως μαρτενσιτική δομή παρουσιάζεται όταν μια άνοδος της θερμοκρασίας σε πάνω από 825°C,
συνοδευτεί από μία απότομη πτώση της. Στις σιδηροτροχιές το φαινόμενο αυτό μπορεί να εμφανιστεί σε
περιπτώσεις πατιναρισμάτων, συγκολλήσεων ή αναγομώσεων.
Ένας τρόπος που επιτρέπει την επιβράδυνση της πτώσης της θερμοκρασίας, με συνέπεια να εξαλειφθεί ο
κίνδυνος εμφάνισης μαρτενσιτικής δομής και η δημιουργία των μικρορωγμών που τη συνοδεύουν, είναι η
προθέρμανση των σιδηροτροχιών σε μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή, πριν την εκτέλεση συγκολλήσεων ή
αναγομώσεων.
Μια μέθοδος απαλλαγής από την μαρτενσιτική δομή είναι η επαναθέρμανση του χάλυβα σε θερμοκρασία
πάνω από 825°C και η εν συνεχεία αργή ψύξη του. Έτσι επανέρχται σε μια δομή Φερρίτη-Περλίτη που δεν
είναι εύθραυστη αλλά που δεν εξαφανίζει τις μικρορωγμές που εμφανίστηκαν κατά τη δημιουργία του
Μαρτενσίτη.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η προθέρμανση των σιδηροτροχιών κατά τις συγκολλήσεις και
αναγομώσεις πρέπει να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια.

4.3 Αποθήκευση
Επειδή ο μεγαλύτερος εχθρός των συγκολλήσεων είναι η υγρασία, επιβάλλεται όπως τα υλικά συγκόλλησης
αποθηκεύονται σε ξηρά μέρη.
Επίσης, για λόγους ασφαλείας, τα σπίρτα των συγκολλήσεων πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τις
γομώσεις.

4.4 Πεδίο εφαρμογής των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων
Οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις χρησιμοποιούνται για την συγκόλληση σιδηροτροχιών της ίδιας διατομής
καθώς και για την συγκόλληση σιδηροτροχιών διαφορετικής διατομής (μεταβατικές συγκολλήσεις).
Είναι απαραίτητο για την επιτυχία των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων που γίνονται σε στρωμένη γραμμή,
η γραμμή να είναι καλά μπουραρισμένη (δηλαδή να έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες υπογόμωσης και
τακτοποίησης έρματος).
Σε περίπτωση που απαιτείται να συγκολλήσουμε δυο σιδηροτροχιές διαφορετικής διατομής, πρέπει να
τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
α) Μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ των δυο σιδηροτροχιών 20 mm.
β) Αναλογία των βαρών των σιδηροτροχιών μεταξύ 0,85 προς 1.
6
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Όταν οι προς συγκόλληση σιδηροτροχιές δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω όρια, πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε μια ενδιάμεση σιδηροτροχιά.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Μεταβατική συγκόλληση σιδηροτροχιών UIC50 – UIC54.
Σιδηροτροχιά UIC50 Βάρους 50,18 kg/m Ύψος: 152 mm.
Σιδηροτροχιά UIC54 Βάρους 54,43 kg/m Ύψος: 159 mm.
Διαφορά ύψους 159 – 152 = 7mm μικρότερη των 20 mm.
Λόγος βαρών 50,18/54,43 = 0,92 μεταξύ 0,85 και 1.
Επιτρέπεται να γίνει μεταβατική συγκόλληση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Μεταβατική συγκόλληση σιδηροτροχιών Π.Δ.Σ, - UIC50
Σιδηροτροχιά Π.Δ.Σ. Βάρος 34 kg/m Ύψος: 140 mm.
Διαφορά ύψους 152-140 = 12mm μικρότερη των 20 mm.
Λόγος βαρών 34/50,18 = 0,68 μικρότερη του 0,85.
Δεν επιτρέπεται να γίνει μεταβατική συγκόλληση.
Όταν γίνεται συγκόλληση σιδηροτροχιών που έχουν στα άκρα τους οπές για αμφίδεση, επιβάλλεται να
μένουν εκτός του καλουπιού οι τρύπες αυτές. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί απαγορεύεται η
εκτέλεση της συγκόλλησης. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο συγκολλήσεων ή μεταξύ συγκολλήσεως και
άκρου σιδηροτροχιάς ορίζεται σε 3.00 m.

5

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

5.1 Ενσωματούμενα υλικά-χαρακτηριστικά υλικών
Τα χαρακτηριστικά των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων με προθέρμανση και των αλουμινοθερμικών
συγκολλήσεων ταχείας προθέρμανσης με χοάνη μίας χρήσεως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
της Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ (ΔΓ) (βλέπε Παράρτημα Α της παρούσας Προδιαγραφής).

5.2 Κριτήρια αποδοχής υλικών - Έλεγχοι παραλαβής
Τα κριτήρια αποδοχής καθώς και οι έλεγχοι παραλαβής των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας της Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ (ΔΓ) .
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα
τους. Ο εντεταλμένος υπεύθυνος παραλαβής του υλικού θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα που δίδεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το
εργοτάξιο.
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Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών

6.1 Προετοιμασία αρμού για συγκόλληση
6.1.1 Εξέταση και καθαρισμός των άκρων. Κοπή σιδηροτροχιών
Τα προς συγκόλληση άκρα των σιδηροτροχιών εξετάζονται προσεκτικά, έτσι ώστε να μην εμφανίζουν
ρωγμές ή φθορές. Σε καταφατική περίπτωση τα ελαττώματα των άκρων πρέπει να απομακρύνονται με
κοπή.
Τα άκρα πρέπει να καθαρίζονται με μεγάλη φροντίδα από γράσσα, σκουριές ή άλλες ανωμαλίες με τη
βοήθεια μεταλλικής βούρτσας, ματσακονιού, σφυριού κοπιδιού και λίμας. Η κοπή των σιδηροτροχιών, είτε
για την απομάκρυνση των ελαττωμάτων είτε για την απόκτηση του επιθυμητού διακένου, μπορεί να γίνει με
δισκοπρίονο ή με μηχανοκίνητο πριόνι ή με συσκευή κοπής οξυγόνου. Η κοπή με συσκευή οξυγόνου καλό
είναι ν' αποφεύγεται, αν όμως αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται ένας οδηγός
κοπής.
Κατά την εκτέλεση των τομών πρέπει να δίνεται η πρέπουσα προσοχή ώστε αυτές να εκτελούνται πάντα
κατακόρυφες.
6.1.2 Διάκενο Συγκόλλησης
Το κανονικό διάκενο της συγκόλλησης αναγράφεται συνήθως στη συσκευασία της μερίδας γόμωσης.
Ανάλογα με την μέθοδο συγκόλλησης και τον τύπο της σιδηροτροχιάς κυμαίνεται από 14 έως 25 mm για τις
κανονικές συγκολλήσεις, όπως φαίνεται και παρακάτω.
x Συγκολλήσεις με προθέρμανση και επί τόπου καλούπια
15 ± 2 mm για σιδηροτροχιές < 33 κιλών
17 ± 2 mm για σιδηροτροχιές 34-41 κιλών
19 ± 2 mm για σιδηροτροχιές 42-60 κιλών
x Συγκολλήσεις χωρίς προθέρμανση προκατασκευασμένα καλούπια
14 ± 2 mm για σιδηροτροχιές < 30 κιλών
17 ± 2 mm για σιδηροτροχιές 31-40 κιλών
19 ± 2 mm για σιδηροτροχιές 41-60 κιλών
x Συγκολλήσεις με μικρή προθέρμανση, προκατασκευασμένα καλούπια
25 ± 1 mm ανεξάρτητα από τη διατομή της σιδηροτροχιάς.
x Συγκολλήσεις με ορισμένη προθέρμανση προκατασκευασμένα καλούπια
23 ± 2 mm ανεξάρτητα από τη διατομή της σιδηροτροχιάς.
x Συγκολλήσεις με ορισμένη προθέρμανση προκατασκευασμένα καλούπια
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Το διάκενο του αρμού, ελέγχεται με την εκτέλεση 4 μετρήσεων που γίνονται 2 στο πέλμα, 1 στην ψυχή και 1
στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Οι τιμές των μετρήσεων πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που
καθορίζονται από τη μέθοδο συγκόλλησης.
Συνιστάται κατά την ρύθμιση του διακένου του αρμού, να δίδονται σ' αυτό τιμές που πλησιάζουν το άνω όριο
και όχι το κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Στην μέθοδο συγκόλλησης του τύπου με προθέρμανση διατίθενται από τους κατασκευαστές και μερίδες
μικρής ποσότητας συγκολλήσεων, οι οποίες προστιθέμενες στις κανονικές μερίδες επιτρέπουν την αύξηση των ορίων
των διακένων που δίνονται πιο πάνω κατά 2 mm.

6.1.3

Ρύθμιση αρμού

Η ρύθμιση του αρμού έχει για σκοπό την τοποθέτηση των άκρων των σιδηροτροχιών, στη σωστή θέση, τόσο
οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά. Επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός κανόνα μήκους τουλάχιστον 1 mm
και κατάλληλων εργαλείων που επιτρέπουν να μεταβάλλεται η θέση της σιδηροτροχιάς, όπως ξύλινες
σφήνες, γρύλλοι, καβαλέτα.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας ρύθμισης πρέπει να αποφεύγεται η χρήση βαριάς, μεταλλικού σφυριού και
κάθε τι που θα μπορούσε να πληγώσει την σιδηροτροχιά.
Στη γραμμή αρχίζει η εργασία λύνοντας 2-3 στρωτήρες εκατέρωθεν του προς συγκόλληση αρμού,
απομακρύνεται το λεπτόκκοκο υλικό και γίνεται μία κατ' αρχήν χοντρική ρύθμιση με το μάτι. Επίσης γίνεται
μία λακκούβα στο έρμα, κάτω από τον αρμό, για να διευκολυνθεί στη συνεχεία η τοποθέτηση των καλουπιών
και το τάπωμα αυτών.
6.1.4

Οριζοντιογραφική ρύθμιση

Όποια κι αν είναι η χάραξη της γραμμής (ευθυγραμμία-καμπύλη), οι εσωτερικές όψεις των κεφαλών των
σιδηροτροχιών (επιφάνεια κύλισης) πρέπει να είναι τελείως ευθυγραμμισμένες σ' ένα ελάχιστο μήκος 1 m.
Η ευθυγράμμιση γίνεται με τη βοήθεια ενός κανόνα 1 m πρώτα στην ψυχή των σιδηροτροχιών, στη συνέχεια
στην κεφαλή αυτών και συνεχίζεται έτσι διαδοχικά μέχρι να επιτευχθεί μια τέλεια ευθυγράμμιση.
Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής χρησιμοποιούνται είτε ξύλινες σφήνες είτε ειδικά καβαλέτα που
επιτρέπουν τις οριζόντιες ή κατακόρυφες μετακινήσεις των σιδηροτροχιών. Στις καμπύλες η εργασία αυτή
διευκολύνεται χρησιμοποιώντας ειδικές τιράντες που στηρίζονται στη μία σιδηροτροχιά και επιτρέπει την
μετακίνηση της άλλης προς τα μέσα ή προς τα έξω.
Στις μεταβατικές. συγκολλήσεις η οριζοντιογραφική ρύθμιση των σιδηροτροχιών, περιορίζεται μόνο στην
επιφάνεια κύλισης αυτών.
6.1.5 Υψομετρική ρύθμιση
Στο σημείο συγκόλλησης οι σιδηροτροχιές μετά το τελικό τρόχισμα πρέπει να παρουσιάζουν μια «κορυφή»
μεταξύ 0 – 0,4 mm μετρούμενη όπως στο παρακάτω Σχήμα 1:

Σχήμα 1
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Για το λόγο αυτό ρυθμίζονται με μια κορυφή προς τα πάνω είτε με τις ξύλινες σφήνες είτε με τη βοήθεια των
καβαλέτων που έχουν τοποθετηθεί στο δεύτερο μετά τον αρμός στρωτήρα.
Η τιμή που δίνεται στην κορυφή αυτή, εξαρτάται και από τον τρόπο κοπής της ζεστής συγκόλλησης και είναι:
Ρ = 1,4 mm για κοπή με βαριά και κοπίδι.
Ρ = 1,2 mm για κοπή με πνευματικό κοπίδι.
Ρ = 1,0 mm για κοπή με υδραυλικό κοπίδι.
Οι παραπάνω τιμές δεν είναι απόλυτες γι’ αυτό συνιστάται στην αρχή κάθε εργοταξίου συγκολλήσεων, ο
συγκολλητής να ελέγχει την ορθότητα της ρύθμισης του και στην ανάγκη να κάνει τις κατάλληλες
τροποποιήσεις στην τιμή της κορυφής κατά την ρύθμιση.

6.2 Καλούπια
Τα καλούπια που χρησιμοποιούνται στις συγκολλήσεις είτε κατασκευάζονται επί τόπου με ειδική άμμο είτε
είναι προκατασκευασμένα και αποτελούνται ή από δυο ημικαλούπια ή από δυο πλευρικά ημικαλούπια και
ένα καλούπι βάσης.
6.2.1 Καλούπια κατασκευαζόμενα επί τόπου
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει η άμμος κατασκευής των καλουπιών είναι:
Διαστάσεις κόκκων άμμου μεταξύ 0,15 - 0,30 mm.
Περιεκτικότητα σε άργιλο από 17-20%.
Απουσία ασβεστολιθικών και οργανικών ουσιών.
Πριν από τη χρήση της, η άμμος πρέπει να υγραίνεται με την προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας νερού.
Ένας πρακτικός τρόπος για τον έλεγχο ύγρανσης της άμμου είναι να δημιουργείται με το χέρι από ποσότητα
υγρής άμμου ένας σβώλος αν έχει προστεθεί στην άμμο η σωστή ποσότητα νερού. Τότε πρέπει να
διαπιστωθεί ότι:
x Η άμμος δεν κολλάει στο χέρι.
x Αν σπάσει ο σβώλος, πιέζοντας τον μεταξύ δυο δακτύλων, αυτός θα πρέπει να γίνει κομματάκια
και να θρυμματισθεί.
Λόγω του ότι κατάλληλη φυσική άμμος δεν βρίσκεται εύκολα, οι εταιρείες προμήθειας υλικών συγκολλήσεων,
παρασκευάζουν συνθετική άμμο με την προσθήκη μπετονίτη. Η άμμος αυτή παραδίδεται έτοιμη προς χρήση
μέσα σε ερμητικά κλεισμένους σάκους (Η ύγρανση και η μηχανή ανάμειξης της γίνεται στο εργοστάσιο
παρασκευής).
Για να κατασκευαστεί το καλούπι τοποθετούνται 2-3 στρώσεις άμμο σε ένα σιδηρότυπο (μαντέφι), στο βάθος
του οποίου υπάρχει το κατάλληλο μοντέλο σιδηροτροχιάς και συμπυκνώνονται με χτύπημα με ειδικά
εργαλεία. Συνηθέστερα όμως για την κατασκευή των καλουπιών χρησιμοποιείται ειδική συσκευή κατασκευής
καλουπιών.
Η συσκευή κατασκευής καλουπιών επιτρέπει την κατασκευή καλουπιών για όλους τους τύπους των
σιδηροτροχιών.
Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι αντικαθιστώμενα ανάλογα με τον τύπο της σιδηροτροχιάς, άλλα κινητά
και άλλα σταθερά.
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Αντικαθιστώμενα μέρη είναι:

Σχήμα 2

α) Ο κόπανος (Θ) που στερεώνεται με δυο μπουλόνια (βλέπε Σχήμα 2)
β) Το κινητό φορείο (Α) (βλέπε Σχήμα 2)
γ) Το μοντέλο της σιδηροτροχιάς (S) που στερεώνεται με δυο βίδες (βλέπε Σχήμα 2)
δ) Οι ράβδοι κατασκευής του καβαλέτου έγχυσης (Λ) και του πλευρικού καβαλέτου (Ι) (βλέπε Σχήμα 6)
Κινητά μέρη είναι:
Το στήριγμα (Τ) του μοχλού συμπύκνωσης (Β) (βλέπε Σχήμα 2), το οποίο στερεώνεται με δυο βίδες πάνω
στη συσκευή.
Στο πλαίσιο της συσκευής έχουν ανοιχθεί 4 ζεύγη αριθμημένων οπών που επιτρέπουν τη μετακίνηση του
στηρίγματος ανάλογα με τη διατομή της σιδηροτροχιάς.
x Η θέση Ι είναι για σιδηροτροχιές 30-36 κιλών.
x Η θέση ΙΙ είναι για σιδηροτροχιές 46-50 κιλών.
x Η θέση ΙΙΙ είναι για σιδηροτροχιές 54 κιλών.
x Η θέση ΙV είναι για σιδηροτροχιές 60 κιλών.
Για κάθε μια από τις παραπάνω θέσεις χρησιμοποιούνται ο αντίστοιχος κόπανος (Θ) και το κινητό φορείο
(Α).
Η τοποθέτηση του σιδηρότυπου στη συσκευή γίνεται ως εξής:
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Φέρεται το φορτίο (Α) στην πίσω θέση, ανασηκώνεται ο μοχλός συμπύκνωσης (Β) και το κλείστρο (Γ) σε
κατακόρυφη θέση και τοποθετείται ο σιδηρότυπος ώστε να ακουμπά τους οδηγούς (Ε) (βλέπε Σχήμα 3) και
(Ζ) (εικ.1).

Σχήμα 3
Για να ακινητοποιηθεί ο σιδηρότυπος σπρώχνεται προς τα εμπρός το κινητό φορείο (Α) χαμηλώνεται η λάμα
(Δ) και στερεώνεται με περιστροφή της βίδας στερέωσης της, κατεβαίνει το κλείστρο (Γ) και σφίγγεται η βίδα
στερέωσης του κλείστρου (Ω) (βλέπε Σχήμα 4).
Για να κατασκευασθεί το καλούπι, τοποθετείται κατ’ αρχήν η ράβδος (Η)(εικ3)στην οπή έγχυσης. Γεμίζει ο
σιδηρότυπος με άμμο μέχρι τη μέση και συμπυκνώνεται ανεβοκατεβάζοντας 4-5 φορές το μοχλό
συμπύκνωσης.
Επαναλαμβάνεται η εργασία γεμίσματος – συμπύκνωσης μέχρις όταν τελικά η συμπυκνωμένη άμμος έρθει
σε ένα ύψος 2-3 mm από την επάνω επιφάνεια του σιδηρότυπου. Μετά τοποθετείται η ράβδος κατασκευής
του πλευρικού καβαλέτου κτυπώντας την με ένα ξύλινο σφυρί. Επανατοποθετείται άμμος και τελειώνει η
συμπύκνωση του καλουπιού. Διατηρώντας το μοχλό συμπύκνωσης πάνω στο σιδηρότυπο αφαιρείται η
ράβδος (Η) και τοποθετείται η ράβδος (Λ) (βλέπε Σχήμα 4) κατασκευής του καβαλέτου έγχυσης με τη
βοήθεια του ξύλινου σφυριού. Τέλος απομακρύνεται με την σπάτουλα το περίσσευμα της άμμου.

Σχήμα 4
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Σχήμα 5

Σχήμα 6
Για να κατασκευαστεί το καβαλέτο απορροής του κορουνδίου, φέρεται προς τα πίσω ο μοχλός (Μ) που
βρίσκεται στο μοχλό συμπύκνωσης για να εμφανισθεί η προεξοχή (Π)(βλέπε Σχήμα 7) του κόπανου.
Τοποθετείται άμμος στην άκρη του σιδηρότυπου και συμπιέζεται με τον κόπανο.
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Σχήμα 7
Στο ένα ημικαλούπι στην πλευρά του οποίου θα τοποθετηθεί το λεκανάκι κορουνδίου, σχηματίζεται το
καβαλέτο απορροής με τη βοήθεια του ειδικού κόφτη (Ν) (βλέπε Σχήμα 8).
Τέλος στη επιφάνεια των καλουπιών γίνονται 4 διαμπερείς τρύπες με μια ειδική βελόνα, που χρησιμεύουν
στο να διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα κατά το χρόνο προθέρμανσης ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη ξήρανση των καλουπιών.
Για το ξεκαλούπωμα σηκώνεται ο μοχλός συμπύκνωσης (Β), βγαίνουν οι ράβδοι (1) και (Λ) και
απελευθερώνονται τα κλείστρα (Γ), (Δ) και (Ω).
Έλκεται προς τα πίσω το κινητό φορείο (Α). Μετά πιέζεται προς τα κάτω ο μοχλός ασφάλισης (Ο) και γυρίζει
κατά ¼ στροφής η μανιβέλλα (Ρ) πράγμα που προκαλεί την κάθοδο του μοντέλου (S), Τέλος βγαίνει το
καλούπι σηκώνοντας το τελείως κατακόρυφα. Στην συνέχεια ελέγχεται μήπως τα πλευρικά καβαλέτα έχουν
φραχθεί με άμμο και ξεφράζονται αν χρειάζεται.

Σχήμα 8
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Σχήμα 9
Η κατασκευή του καλουπιού βάσης γίνεται ως εξής:
α) Τοποθετείται άμμος στην πλάκα βάσης (Α) (βλέπε Σχήμα 9) σε ένα ύψος περίπου 2 εκ. απ’ αυτήν.
β) Τοποθετείται το μοντέλο του καλουπιού βάσης (Γ) πάνω στην πλάκα βάσης με οδηγό την προεξοχή
(Δ).
γ) Για την συμπύκνωση, κτυπιέται ελαφρά το μοντέλο με ένα σφυρί με πλαστικά άκρα, έως ότου οι
προεξοχές (Δ) ακουμπήσουν στην πλάκα βάσης.
δ) Αφαιρείται το μοντέλο. Το επίπεδο του καλουπιού πρέπει να είναι υπερυψωμένο κατά 2 mm ως
προς την πλάκα βάσης.

Σχήμα 10
15
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Μετά την κατασκευή τους και εφ’ όσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως, τα καλούπια
μεταφέρονται με προσοχή και αποθηκεύονται σε μέρος που προστατεύεται από την βροχή. Όταν έχει πολύ
ζέστη πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο και για τον λόγο αυτό σκεπάζονται με υγρά πανιά για να
αποφεύγεται η αποσύνθεσή τους. Εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρόκειται να κατέβει κάτω από
0ºC ,σκεπάζονται τα καλούπια με υγρά πανιά για να αποφεύγεται το πάγωμα της άμμου.
Για την κατασκευή των καλουπιών των μεταβατικών συγκολλήσεων χρησιμοποιούνται ειδικοί σιδηρότυποι
(μαντέφια), μοντέλο σιδηροτροχιάς και μοντέλο καλουπιού βάσης που εξασφαλίζουν τη σωστή συνένωση
των προς συγκόλληση διατομών.
6.2.2 Προκατασκευασμένα Καλούπια
6.2.2.1 Γενικά
Τα προκατασκευασμένα καλούπια κατασκευάζονται στο εργοστάσιο και παρουσιάζουν αρκετή αντοχή ώστε
να αντέχουν στις μεταφορές. Κατά την τοποθέτηση τους συγκρατούνται στη θέση τους με την βοήθεια
ειδικών σιδηροτύπων.
Υπάρχουν τύποι καλουπιών για κάθε είδος σιδηροτροχιάς καθώς και ειδικά καλούπια για τις μεταβατικές
συγκολλήσεις.
6.2.2.2 Τοποθέτηση καλουπιών
Τα καλούπια τοποθετούνται συμμετρικά ως προς το διάκενο των σιδηροτροχιών και κάθετα ως προς το
διαμήκη άξονα των ως προς συγκόλληση σιδηροτροχιών.
Για την τοποθέτηση του καλουπιού βάσης, πιάνεται η πλάκα βάσης από τη πλευρά των κινητών δαγκάνων
(Α), τοποθετείται συμμετρικά κάτω από το διάκενο των σιδηροτροχιών, κρεμάται από τις σιδηροτροχιές από
τις σταθερές δαγκάνες (Β) σηκώνεται από την άλλη μεριά και στερεώνεται στις σιδηροτροχιές σφίγγοντας τις
βίδες των κινητών δαγκάνων.(βλέπε Σχήμα 11).

Σχήμα 11
Στην περίπτωση των προκατασκευασμένων καλουπιών, εξασφαλίζεται η στεγανότητα μεταξύ καλουπιού
βάσης και πλευρικών ημικαλουπιών, βάζοντας στα δύο αυλάκια του καλουπιού βάσης ένα ενωτικό πυρίμαχο
υλικό.
Στη συνέχεια τοποθετείται η βάση των πλευρικών ημικαλουπιών στο άκρο της πλάκας βάσης και τα οποία
σπρώχνονται οριζοντίως προς τη σιδηροτροχιά. (βλέπε Σχήμα 12).
Η στεγανότητα μεταξύ των καλουπιών και καλουπιών σιδηροτροχιάς εξασφαλίζεται με κατάλληλο τάπωμα
στο περίγραμμα των αρμών.
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Στην περίπτωση των επί τόπου κατασκευαζόμενων καλουπιών, το τάπωμα γίνεται χρησιμοποιώντας την ίδια
άμμο με την οποία κατασκευάστηκαν και τα καλούπια.
Στην περίπτωση των προκατασκευασμένων καλουπιών, χρησιμοποιείται μια ειδική ζύμη που ονομάζεται
«ζύμη ταπώματος». Στην περίπτωση που η ζύμη ταπώματος ενδέχεται να έλθει σε επαφή με το υλικό
έγχυσης λόγω μεγάλου κενού, συνιστάται να βάζουμε στο κενό καλουπιού – σιδηροτροχιάς ένα κομμάτι
χαρτί.

Σχήμα 12
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την τοποθέτηση των καλουπιών ο συγκολλητής πρέπει να ελέγχει υποχρεωτικά τις τρύπες από
όπου θα διέλθει το υλικό έγχυσης και να τις ξεβουλώνει αν είναι φραγμένες.

6.3 Προθέρμανση
6.3.1 Γενικά
Η προθέρμανση αποσκοπεί στο:
α)

Να φέρει πρόσθετη θερμότητα στα άκρα των σιδηροτροχιών σε αυτή που απελευθερώνεται κατά την
αλουμινοθερμική αντίδραση.

β)

Να στεγνώσει τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούμε (άμμο, καλούπια, ζύμη ταπώματος, τάπα
κ.τ.λ.).

Το φλόγιστρο τοποθετείται κεντρικά ως προς τα καλούπια ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θέρμανση των
δυο άκρων των σιδηροτροχιών.
Κατά την προθέρμανση επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα του ταπώματος, εφ’ όσον καμιά φλόγα δεν
εμφανίζεται στην συναρμογή καλουπιού σιδηροτροχιάς. Σε περίπτωση αποτυχίας συμπληρώνεται το
τάπωμα.
Επειδή η δύναμη θέρμανσης εξαρτάται από το είδος της συσκευής θέρμανσης και τον τύπο του
φλόγιστρου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση άλλων μέσων προθέρμανσης από αυτά που προτείνει ο
προμηθευτής για κάθε τύπο συγκόλλησης.
Μετά το τέλος της προθέρμανσης, τοποθετείται η τάπα του καλουπιού κτυπώντας την ελαφρά.
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6.3.2 Συγκόλληση με προθέρμανση
Ο Τύπος αυτός της συγκόλλησης προϋποθέτει ότι τα προς συγκόλληση άκρα θα έχουν αποκτήσει πριν από
την έγχυση, μία θερμοκρασία της τάξης των 900°C.
Η προθέρμανση γίνεται συνήθως με ένα φλόγιστρο αέρα-βενζίνης που τροφοδοτείται από ένα συμπιεστή. Το
φλόγιστρο ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει μπλε φλόγα. Μετά την τοποθέτηση του φλόγιστρου στη
σωστή του θέση γίνεται έλεγχος ώστε οι φλόγες που βγαίνουν από τα πλευρικά καβαλέτα σ’ ένα ύψος 10 εκ.
να έχουν πορτοκαλί χρώμα.
Η προθέρμανση δεν γίνεται για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά αφού διαπιστωθεί ότι τα άκρα
των σιδηροτροχιών έχουν αποκτήσει μία θερμοκρασία 900°C περίπου. Αυτό διαπιστώνεται επαληθεύοντας
ότι η θερμοκρασία των σιδηροτροχιών δίπλα στα καλούπια είναι μεγαλύτερη των 280°C. (Έλεγχος με
θερμοχρωμική κιμωλία των 280° C).
Η θερμοκρασία των άκρων μπορεί επίσης να εκτιμηθεί ελέγχοντας το χρωματισμό τους που. πρέπει να είναι
σκούρο κόκκινο στην κεφαλή και κερασί (φωτεινό κόκκινο) στο πέλμα.
Με την προϋπόθεση σωστής ρύθμισης και τοποθέτησης του φλόγιστρου δίνονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ στον
παρακάτω πίνακα οι χρόνοι προθέρμανσης, ανάλογα με τη διατομή της σιδηροτροχιάς.
Σιδηροτροχιά 30 κιλών

Προθέρμανση 6-7 λεπτά.

Σιδηροτροχιά 36 κιλών

Προθέρμανση 7-8 λεπτά.

Σιδηροτροχιά 40 κιλών

Προθέρμανση 8-9 λεπτά.

Σιδηροτροχιά 46 κιλών

Προθέρμανση 9-10 λεπτά.

Σιδηροτροχιά 50 κιλών

Προθέρμανση 10-11 λεπτά.

Σιδηροτροχιά 54 κιλών

Προθέρμανση 11-12 λεπτά.

Σιδηροτροχιά 60 κιλών

Προθέρμανση 13-14 λεπτά.

6.3.3 Συγκόλληση χωρίς προθέρμανση
Στον τύπο αυτό της συγκόλλησης η προθέρμανση αντικαθίσταται με μια ελαφριά θέρμανση που αποσκοπεί
στο να εξαλείψει κάθε υγρασίας.
Εκτελείται με τη βοήθεια μιας μπουκάλας προπανίου και ενός ειδικού φλόγιστρου. Η ανάφλεξη γίνεται μέσα
στο καλούπι και στην συνέχεια η πίεση του προπανίου ρυθμίζεται στα 3 bar.
Η συσκευή παραμένει σε αυτή τη θέση για 3 λεπτά ανεξάρτητα από τη διατομή της σιδηροτροχιάς.
6.3.4 Συγκόλληση με μικρή προθέρμανση
Στον τύπο αυτόν της συγκόλλησης η προθέρμανση γίνεται με ένα φλόγιστρο αέρα – βενζίνης που
τροφοδοτείται από ένα συμπιεστή και για ένα προκαθορισμένο χρόνο που είναι:
x 5 λεπτά για σιδηροτροχιές 60 κιλών
x 6 λεπτά για σιδηροτροχιές > 60 κιλών
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6.3.5 Συγκόλληση με ορισμένη προθέρμανση
Στον τύπο αυτόν της συγκόλλησης η προθέρμανση γίνεται με τη βοήθεια μιας μπουκάλας προπανίου και
ενός ειδικού φλόγιστρου, Η ανάφλεξη γίνεται μέσα σε καλούπι και στην συνέχεια η πίεση του προπανίου
ρυθμίζεται στα 3 bar.
Η συσκευή παραμένει σε αυτή τη θέση για 5 λεπτά ανεξάρτητα από τη διατομή της σιδηροτροχιάς.
6.3.6 Συγκόλληση με ταχεία προθέρμανση
Η προθέρμανση των καλουπιών θα μπορεί να γίνεται είτε με φιάλη προπανίου -οξυγόνου και ειδικό
φλόγιστρο, είτε με φλόγιστρο βενζίνης- αέρος που τροφοδοτείται από ένα βενζινοκίνητο συμπιεστή, για
χρονικό διάστημα της τάξης των 5 λεπτών, χωρίς να απαιτείται έλεγχος της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας
στο εσωτερικό των καλουπιών.

6.3 Έγχυση
6.4.1 Χοάνη
Η αλουμινοθερμική συγκόλληση γίνεται μέσα σε μια ειδική χοάνη που κατασκευάζεται από ένα πυρίμαχο
υλικό ώστε να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται τη στιγμή της αντίδρασης. Στο βάθος
της χοάνης υπάρχει μια τρύπα απ’ όπου ρέουν τα προϊόντα της αντίδρασης.
Η χοάνη τοποθετείται μέσω ενός δακτυλίου σε ένα ειδικό περιστρεφόμενο φορείο που επιτρέπει το
κεντράρισμα της πάνω από τον αρμό. Το φορείο στερεώνεται είτε σε ένα ειδικό τρίποδο – καροτσάκι, είτε σε
ένα άξονα που δένεται στη σιδηροτροχιά. Πάνω από τη χοάνη (βλέπε Σχήμα 13) τοποθετείται η προέκταση
χοάνης και στη συνέχεια το κάλυμμα χοάνης που σκοπό έχουν την προστασία του προσωπικού από τις
εκτινάξεις που οφείλονται στην αλουμινοθερμική αντίδραση.
Η χοάνη πριν από τη χρήση της πρέπει να είναι τελείως στεγνή. Η ξήρανση επιτυγχάνεται για μια καινούργια
ή μόλις καθορισμένη χοάνη είτε με την εκτέλεση μιας «ψεύτικης έγχυσης» είτε με προθέρμανση της χοάνης
για 20 λεπτά περίπου, ενώ για μια καθημερινά χρησιμοποιούμενη χοάνη με μια προθέρμανση της τάξης των
15 λεπτών.
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Σχήμα 13
Λέγοντας «ψεύτικη χοάνη» εννοείται η εκτέλεση μιας αλουμινοθερμικής αντίδρασης με τη χρήση μιας
παλαιάς στεγνής γόμωσης προσέχοντας ώστε τα προϊόντα της αντίδρασης να χυθούν σε στεγνό μέρος
(λάκκος, λεκανάκι κορουνδίου).
Για την μακροζωία της χοάνης συνιστάται να καθαρίζεται από το κορούνδιο που έχει μαζευτεί κάθε 15-20
κολλήσεις. Ο καθαρισμός γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής βελόνας, από πάνω προς τα κάτω, την οποία
κτυπάμε ελαφρά μ' ένα σφυρί.
6.4.2 Γόμωση - Έγχυση
Ο γομώσεις είναι συσκευασμένες μέσα σε πλαστικούς σάκους για να προστατεύονται από την υγρασία. Πριν
τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να ανακινούνται καλά για να γίνονται ομοιογενείς.
Η τοποθέτηση της γόμωσης μέσα στα χοάνη γίνεται με δύο τρόπους ανάλογα με το είδος της
χρησιμοποιούμενης τάπας (αυτόματη τάπα) (βλέπε Σχήμα 14)
x Τοποθετείται η τάπα στην υποδοχή της.
x Προσαρμόζεται ο διανεμητής μαγνησίου στην τάπα.
x Ρίχνεται το μαγνήσιο γύρω από το διανεμητή.
x Ρίχνεται η γόμωση ένα μέρος της οποίας επικάθεται στο εύτηκτο μέρος της τάπας μέσω των
ειδικών οπών που φέρει κατά μήκος του ο διανεμητής μαγνησίου.
x Αφαιρείται ο διανεμητής μαγνησίου.
Μετά την τοποθέτηση της γόμωσης η χοάνη τοποθετείται κεντρικά πάνω από τα καλούπια, σε ύψος 25-30
mm απ' αυτά, ώστε η έγχυση του τηγμένου μετάλλου να γίνει κατευθείαν στο κέντρο της τάπας των
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καλουπιών. Η αντίδραση ξεκινά μέσα στη χοάνη με τη βοήθεια ενός ειδικού σπίρτου. Μετά το τέλος της
αντίδρασης, η απόφραξη της χοάνης γίνεται είτε αυτόματα όταν, χρησιμοποιείται αυτόματη τάπα είτε
σπρώχνοντας προς τα πάνω το καρφί όταν χρησιμοποιείται τάπα με καρφί. Ο χρόνος της απόφραξης
μετρούμενος από τη στιγμή που θα βάλουμε φωτιά στη γόμωση, ελέγχεται σε κάθε έγχυση κα θα πρέπει να
βρίσκεται μέσα στα όρια που δίνονται από τον κατασκευαστή.

Σχήμα 14
Στο τέλος της έγχυσης το πλεονάζον κορούνδιο χύνεται σε ένα ειδικό λεκανάκι, το λεκανάκι κορουνδίου που
είναι τοποθετημένο πάνω στον σφικτήρα των καλουπιών. Το λεκανάκι κορουνδίου δεν απομακρύνεται από τη
θέση του πριν να αρχίσει να στερεοποιείται το περιεχόμενο του. Εξαιτίας του κινδύνου έκρηξης που μπορεί
να γίνει αν το κορούνδιο έλθει σε επαφή με νερό ή υγρά στοιχεία, μόνο ο συγκολλητής ή ο βοηθός του
επιτρέπεται να το απομακρύνουν από τη θέση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση χρήσης αυτόματης τάπας, πρέπει πάντα να ρίχνεται το μαγνήσιο από χαμηλά και κάτω
από τις τρύπες του διανεμητή μαγνησίου, έτσι ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα μιας ποσότητα μαγνησίου να πάει
πάνω από την τάπα και να εμποδίσει την λειτουργία της.

6.5 Ξεκαλούπωμα και κοπή
Δυο ως τρία λεπτά από την στιγμή που ανάψει το μίγμα βγαίνουν ο σφικτήρας των καλουπιών και οι
σιδηρότυποι, πρώτα οι πλευρικοί και έπειτα η πλάκα βάρους.
Στη συνέχεια αφαιρείται το πάνω μέρος της συγκόλλησης κτυπώντας την ελαφρά και από τις δυο μεριές με
το «κοφτερό» έτσι ώστε να ανασηκώνεται λίγο – λίγο και να μπορεί να ελέγχεται εάν έχει γίνει στερεοποίηση
στο εσωτερικό της συγκόλλησης. Αφού είναι βέβαιο ότι το πάνω μέρος της συγκόλλησης στερεοποιήθηκε και
δεν υπάρχει φόβος να χυθεί το υλικό συγκόλλησης πάνω στη σιδηροτροχιά απομακρύνεται ρίχνοντας το σε
ένα φτυάρι και το αφήνεται δίπλα στη γραμμή σε ένα ξερό μέρος.
Ακολούθως λυγίζονται με την βοήθεια του κοφτερού οι βέργες μετάλλου που έχουν στερεοποιηθεί μέσα στα
πλευρικά καβαλέτα, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την κοπή του μέρους της συγκόλλησης που περισσεύει.
Μετά καθαρίζεται το γύρω από την συγκόλληση μέρος από την άμμο με το κοφτερό και με μια μεταλλική
βούρτσα ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο καθαρό κατά την κοπή.
Η χρήση πεπιεσμένου αέρα για τον καθαρισμό απαγορεύεται γιατί η γρήγορη ψύξη προκαλεί μεταλλουργικά
ελαττώματα, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα.
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Η κοπή θα γίνει με υδραυλικό κόφτη. Η μέθοδος συνιστάται γιατί εξασφαλίζει στη συγκόλληση μορφή
πιστότερη με αυτής της σιδηροτροχιάς.
Για την κοπή με υδραυλικό κόφτη χρησιμοποιούνται ειδικά κοπίδια που αντιστοιχούν στην διατομή της
σιδηροτροχιάς και που κόβουν με ένα πέρασμα όλο το περίσσευμα του μετάλλου από όλη τη κεφαλή της, ή
κοπίδια μορφής Γ που μπορούν αν χρησιμοποιηθούν για όλες τις διατομές των σιδηροτροχιών.
Στην περίπτωση αυτή η κοπή γίνεται σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση κόβεται το περίσσευμα του πάνω
μέρους της κεφαλής και της πλευράς κύλισης και σε δεύτερη φάση αντιστρέφοντας τη θέση του υδραυλικού
κόφτη, το περίσσευμα της εξωτερικής πλευράς της κεφαλής.

6.6 Τρόχισμα
Το τρόχισμα που εκτελείται με την ειδική συσκευή τρόχισης των σιδηροτροχιών, έχει για σκοπό να
αποκαταστήσει όσο το δυνατό τελειότερα τη συνέχεια της διατομής στην επιφάνεια κύλισης των
σιδηροτροχιών και γίνεται σε δυο φάσεις:
Μετά την κοπή γίνεται ένα πρώτο τρόχισμα στη συγκόλληση, προσέχοντας να παραμείνει ένα πάχος
μετάλλου όχι μεγαλύτερο του 0,5 mm.
Σε περίπτωση που απαιτείται να παραδοθεί η γραμμή σε κυκλοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει
να ληφθεί υπόψη , ότι η παράδοση σε κυκλοφορία μιας αλουμινοθερμικής συγκόλλησης δεν επιτρέπεται να
γίνει παρά μόνον όταν αυτή αποκτήσει το 80% των μηχανικών της ιδιοτήτων. Αυτό γίνεται όταν η
θερμοκρασία στον άξονα της συγκόλλησης, στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς πέσει κάτω από τους 350°C,
πράγμα που ελέγχεται με θερμοχρωματική κιμωλία των 350°C. Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει αυτό
είναι της τάξης των 30-35 λεπτών. Οι ξύλινες σφήνες επίσης δεν αφαιρούνται πριν από την παρέλευση του
παραπάνω χρονικού διαστήματος.
Το τελικό τρόχισμα γίνεται αφού κρυώσει τελείως η συγκόλληση (να μπορούμε να την πιάνουμε με το χέρι
μας), τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες μετά την έγχυση.
Συνιστάται εφ’ όσον είναι δυνατόν, το τελικό τρόχισμα να γίνεται την επόμενη μέρα.
Το τρόχισμα περιορίζεται εφ’ όσον έχει γίνει σωστά η ρύθμιση του αρμού, σε ένα μήκος 10 cm εκατέρωθεν
της συγκόλλησης.
Μετά το τελικό τρόχισμα, ο συγκολλητής προβαίνει στον ολικό καθαρισμό της συγκόλλησης με τη βοήθεια
συρμάτινης βούρτσας και της συσκευής τρόχισης Η εργασία αυτή έχει για σκοπό να απομακρύνει από τη
συγκόλληση κάθε ίχνος άμμου και κάθε προεξοχής αυτής.

7

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

7.1 Έλεγχος συγκολλήσεων
Μετά το τελικό τρόχισμα και το καθάρισμα γίνεται ο έλεγχος της συγκόλλησης.
x Πρώτα γίνεται ένας οπτικός έλεγχος κατά τον οποίο προσέχουμε να μην υπάρχουν ασυνέχειες
στην επιφάνεια κύλισης όπως πόροι προερχόμενοι από εγκλεισμό κορουνδίου ή άμμου,
τραύματα κ.τ.λ.
x Στην συνέχεια γίνεται οριζοντιογραφικός και υψομετρικός έλεγχος της περιοχής συγκόλλησης με
τη βοήθεια ενός κανόνα 1 m και φίλλερ.
Σε έτοιμες συγκολλήσεις μετά την τελική λείανση δεν επιτρέπεται υπέρβαση των αναγραφόμενων στον
παρακάτω Πίνακα 1 οριακών τιμών.
22

33496
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10:2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Οριακές τιμές των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση
Οριακή τιμή

Τιμή αναφοράς

a1

+ 0.3 mm

0

a2

- 0.2 mm

0

d

+ 0.3 mm

0

Οι τιμές αυτές μετρούνται με χρήση μεταλλικού κανόνα (ρίγα) μήκους 1,0m, το μέσον του οποίου
τοποθετείται επί της συγκολλήσεως (0,50 m εκατέρωθεν αυτής) όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στα
παρακάτω σκαριφήματα.

7.2 Υπερυψωμένη συγκόλληση
Επιτρέπεται στη θέση της συγκόλλησης μέγιστη
υπερύψωση αυτής κατά 0,3 mm

7.3 Συγκόλληση με βύθιση
Επιτρέπεται στη θέση της συγκόλλησης μέγιστη
βύθιση αυτής κατά 0,2 mm

7.4 Συγκόλληση με αύξηση εύρους
Επιτρέπεται στη θέση της συγκόλλησης η
αύξηση του εύρους κατά 0,3 mm

7.5 Συγκόλληση με μείωση εύρους
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Αν η ποιότητα της συγκόλλησης δεν είναι καλή, αυτή πρέπει να αντικατασταθεί μέσα σε 10 το πολύ ημέρες.
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7.6 Ελαττώματα συγκολλήσεων και αιτίες αυτών
Σαν συνέπεια λαθών κατά την εκτέλεση των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων εμφανίζονται διάφορα
ελαττώματα. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο χαρακτηριστικά ελαττώματα και τα λάθη στα οποία πιθανόν
να οφείλονται:
x Κακή στένωση διατομών
α) Ανεπαρκής προθέρμανση
β) Πολύ μικρός αρμός (εκτός ορίων)
γ) Έκκεντρη τοποθέτηση καλουπιών.
δ) Ανωμαλίες στις τομές κατά την κοπή των άκρων.
ε) Αργοπορημένη έγχυση
στ) Άκρα που δεν έχουν καθαρισθεί καλά.
x Έλλειψη μετάλλου στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς
α)

Πολύ μεγάλος αρμός

β)

Όχι σωστή γόμωση

γ)

Διαρροή κατά την έγχυση

x Ρηγματώσεις στην ψυχή της σιδηροτροχιάς (έξω από την ραφή)
α)

Κοπή με φλόγιστρο χωρίς οδηγό ή κακή εκτέλεση κοπής.

β)

Ρηγματώσεις που δεν βρέθηκαν κατά την επιθεώρηση του αρμού.

x Εγκλεισμός κορουνδίου.
α)

Πρόωρη έγχυση

β) Κακώς τοποθετημένη τάπα καλουπιού ή που δεν τοποθετήθηκε
γ)

Μη κεντραρισμένη χοάνη κατά την ώρα της έγχυσης.

δ)

Ακατάλληλη γόμωση.

x Εγκλεισμός άμμου
α)

Έλλειψη φροντίδας κατά την τοποθέτηση των καλουπιών.

β)

Διατάραξη των καλουπιών κατά την τοποθέτηση του φλόγιστρου.

γ) Υπερβολική προθέρμανση
x Εμφάνιση μεγάλων οπών μέχρι την επιφάνεια.
Υγρά καλούπια
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x Μικρές οπές μέχρι την επιφάνεια
Υγρή χοάνη
x Φυσαλίδες γύρω από τη ραφή του πέλματος
α)

Κακή τοποθέτηση "ζύμης ταπώματος".

β) Υπερβολική ποσότητα "ζύμης ταπώματος".
x Αποκολλήσεις μετάλλου στην κεφαλή
α) Κοπή πολύ ζεστής συγκόλλησης.
β) Όχι καλό καθάρισμα πριν από την κοπή της συγκόλλησης.
x Αποκολλήσεις μετάλλου στο πέλμα
Κοπή των βεργών που σχηματίζονται στα καναλέτα της έγχυσης όταν ψυχθούν χωρίς να τις
έχουμε χαράξει όσο είναι οι ζεστές.
x Ρηγματώσεις στις Σ.Σ.Σ
Στις Σ.Σ.Σ απομάκρυνση της συσκευής θέρμανσης σιδηροτροχιών πριν από το κρύωμα της
συγκόλλησης.
x Συγκόλληση πεσμένη

8

α)

Παράδοση σε κυκλοφορία μιας συγκόλλησης που δεν κρύωσε.

β)

Πρόωρη αφαίρεση σφηνών υποστήριξης,

γ)

Όχι καλή υψομετρική ρύθμιση του αρμού.

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος η με ανατροπή.
x Μεταφορά δια χειρός η μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων κοπής, τροχίσματος, φιάλη προπανίου - οξυγόνου, φλόγιστρα βενζίνης
αέρα.
x Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα.
Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της
ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται γι
αυτό.
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8.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κλπ).
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 388, ΕΛΟΤ EN 397, ΕΛΟΤ
EN ISO 20345 και ΕΛΟΤ ΕΝ 165

9

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των πλήρως περαιωμένων αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σιδηροτροχιών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετριώνται χωριστά τα παρακάτω:

26

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Παράρτημα Α
Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών
Έργο: ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ημερομηνία παραλαβής: .......................................................................................................
Περιγραφή υλικού ..............................................:..............................................................….
...............................................................................................................................................
Κωδικός Προτύπου ..............................................................................................:................

Εργοστάσιο παραγωγής: ......................................................................................................
Εργοστασιακός τύπος: ..........................................................................................................
Ημερομηνία παραγωγής: ......................................................................................................
Παρτίδα παραγωγής: ............................................................................................................

Τηρούμενες Προδιαγραφές του υλικού
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Παρατηρήσεις κατά την παραλαβή:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής:

...............................................................
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Βιβλιογραφία

 Ελληνική Νομοθεσία για υγιεινή και ασφάλεια (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99, Υ.Α. για ΣΑΥ κλπ)
 Τεχνικές Προδιαγραφές Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ (ΔΓ)


Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum health and safety requirements of permanent and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Personal eye protection – Mesh eye and face protectors - Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών - Μέσα προστασίας μαιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα),
ηλεκτρόδια αναγόμωσης

με

Repair of rail track damages, caused by spinning wheels, using electrode refill

Κλάση τιμολόγησης: 12
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0702-10 «Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών από ολισθήσεις
τροχών (πατιναρίσματα) με ηλεκτρόδια αναγόμωσης» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής
ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-07-02-10, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-07-02-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών από ολισθήσεις τροχών
(πατιναρίσματα) με ηλεκτρόδια αναγόμωσης
1

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου
εκτέλεσης της επισκευής με αναγόμωση με ηλεκτρικό τόξο, των βλαβών από ολισθήσεις (πατιναρίσματα),
των σιδηροτροχιών κανονικής σκληρότητας.
Η Προδιαγραφή αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε αναγομώσεις βλαβών από ολισθήσεις για σιδηροτροχιές
κανονικής σκληρότητας (αποκλείονται οι επεξεργασμένες-πλανισμένες σιδηροτροχιές, οι σιδηροτροχιές
μεγάλης σκληρότητας, οι καρδιές των αλλαγών από πλανισμένες σιδηροτροχιές, οι ολόσωμες από
μαγγανιούχο χάλυβα, όπως επίσης και τα άκρα των σιδηροτροχιών).
Για την εκπόνηση της παρούσας Προδιαγραφής ελήφθη υπόψη η Οδηγία που αναφέρεται στη Βιβλιογραφίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10

Maintenance of continuous welded rail tracks --Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Μέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Μέσα ατομικής προστασίας –
Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Λεξιλόγιο

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής του ΟΣΕ
3
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3.2 ΔΙΠΑΡ: Διεύθυνση Παραγωγής
3.3 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
3.4 ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

4

Αναγομώσεις σιδηροτροχιών

4.1 Γενικά περί αναγομώσεων
Η επισκευή των βλαβών σε γραμμές, από ολισθήσεις των τροχών , με αναγόμωση με ηλεκτρικό τόξο, είναι
μια τεχνική λεπτή, η οποία απαιτεί πολλή επιμέλεια και προσοχή τόσο στην επιλογή των βλαβών που είναι
δυνατόν ν’ αναγομωθούν, όσο και στην εκτέλεση της ίδιας της εργασίας αναγομώσεως.

4.2 Ειδική περίπτωση για τις συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)
Οι αναγομώσεις των βλαβών από ολισθήσεις (πατιναρίσματα) στις Σ.Σ.Σ. είναι εργασίες 1ης κατηγορίας,
(βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10). Μπορούν λοιπόν να γίνουν καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους. Θα πρέπει όμως η Σ.Σ.Σ. να έχει τελείως σταθεροποιηθεί, πριν επιχειρηθούν εργασίες αναγομώσεως
σε βλάβες από ολισθήσεις.

4.3 Περίπτωση γραμμών που διατρέχονται από ηλεκτρικά κυκλώματα
Θα πρέπει να ληφθούν, ειδικά προφυλακτικά μέτρα, ανάλογα με τον τύπο του κυκλώματος της γραμμής,
όταν η γραμμή θα εξοπλιστεί με αυτά, για να μην διαταραχθεί η σηματοδότηση της γραμμής.

5

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

Για την αναγόμωση των βλαβών των σιδηροτροχιών από ολισθήσεις, επιλέγονται μόνο ηλεκτρόδια με
βασικό περίβλημα (πάστα).

5.1 Ενσωματούμενα υλικά – Χαρακτηριστικά υλικών
5.1.1

Ηλεκτρόδια με περίβλημα:

Υπάρχουν οι παρακάτω πέντε κατηγορίες ηλεκτροδίων, ανάλογα με το είδος του περιβλήματος.
x οξειδωτικό
x βασικό
x οξείδιο του τιτανίου
x από οξέα
x κυψελοειδές
Ο ρόλος του περιβλήματος (πάστας) του ηλεκτροδίου είναι τριπλός:
α. Ρόλος ηλεκτρικός
x διευκολύνει την έναρξη του ηλεκτρικού τόξου.
x σταθεροποιεί το τόξο.
4
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β. Ρόλος μηχανικός
Το περίβλημα διαλύεται με κάποια καθυστέρηση στο μέταλλο που περιβάλλει (πυρήνας ή ψυχή του
ηλεκτροδίου). Το άκρο του καθοδηγεί το ηλεκτρικό τόξο καθώς και το υπό τήξη μέταλλο, πράγμα το οποίο
επιτρέπει την καλύτερη εναπόθεση του, σε κατάσταση τήξης, μετάλλου.
γ. Ρόλος μεταλλουργικός
Το περίβλημα (πάστα) προστατεύει από τον αέρα το μέταλλο που βρίσκεται σε κατάσταση τήξης,
δημιουργώντας γύρω από το ηλεκτρικό τόξο, ένα κατάλληλο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και δίνει καθώς
διαλύεται, ένα υπόλειμμα (σκουριά μετάλλου) το οποίο καθαρίζει το διάλυμα του μετάλλου, εξαφανίζει τις
ακαθαρσίες και επιβραδύνει την ψύξη.
5.1.2

Ελαττώματα των ηλεκτροδίων

Τα πιο συνηθισμένα ελαττώματα των ηλεκτροδίων είναι:
x ρήγματα στο περίβλημα, λόγω κακής κατασκευής ή από χτυπήματα.
x διατάραξη της κεντρότητας του περιβλήματος.
Μια ανισότητα στο πάχος του περιβλήματος έχει ως συνέπεια καθυστερημένη τήξη του
χονδρού μέρους και δημιουργία εγκλεισμάτων, από σκουριές μετάλλου.
x οξείδωση (σκούριασμα) της ψυχής (πυρήνα) του ηλεκτροδίου (λόγω παραμονής του σε
υγρασία).
Όλα τα ηλεκτρόδια που εμφανίζουν τα παραπάνω ελαττώματα, πρέπει να απορρίπτονται.

5.2 Όροι αποθήκευσης και χρησιμοποίησης των υλικών αναγόμωσης
Τα ηλεκτρόδια πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες ουσιώδεις ιδιότητες:
x

μικρή αποδέσμευση υδρογόνου (σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποίησης).

x

ελατότητα του μετάλλου που αποτίθεται, με συνέπεια να αποφεύγεται η δημιουργία ρηγμάτων
κατά την ψύξη.

x

το αποτιθέμενο μέταλλο να μην είναι εύθραυστο.

Με δεδομένο ότι το βασικό περίβλημα των ηλεκτροδίων είναι υδρόφιλο και η ύπαρξη υγρασίας μέσα στα
ηλεκτρόδια είναι βλαβερή, απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο:
x

να φουρνιστούν (ξηρανθούν σε φούρνο) τα ηλεκτρόδια στους 300º C επί τρεις ώρες.

x

να διατηρούνται τα ηλεκτρόδια, αφού ξηρανθούν στο φούρνο, σε κουτί στεγανό, με υδρόφιλα
προϊόντα (ACTI-GEL).

x

η ξήρανση στο φούρνο να περιορίζεται μόνο για όσα ηλεκτρόδια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
αμέσως (η εκ των προτέρων ξήρανση στο φούρνο δεν ωφελεί σε τίποτα).

x

να αντικαθίσταται το υδρόφιλο προϊόν κάθε φορά που αρχίζει ν’ αλλάζει χρώμα προς το ροζ
(είναι δυνατό να αποκατασταθεί το προϊόν αυτό στεγνώνοντάς το στον φούρνο σε θερμοκρασία
300º C επί τρεις ώρες, οπότε ξαναπαίρνει το γαλάζιο χρώμα του).

x

να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση ηλεκτροδίων που είναι παλαιότερα από 3 έτη.
5
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5.3 Παραλαβή υλικών
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο πρέπει να γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητα τους. Υλικά που παρουσιάζουν ελαττώματα δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά και πρέπει να
απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

6

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

6.1 Οργάνωση του εργοταξίου
Το συνεργείο αναγομώσεως μεταβαίνει στο εργοτάξιο με τα υλικά και τα απαραίτητα μέσα μεταφοράς.
Το συνεργείο αποτελείται από:
x δύο (2) τεχνίτες συγκολλήσεων (ένα τεχνίτη συγκολλητή αναγομώσεων και ένα τεχνίτη για το
τρόχισμα, οι οποίοι θα αντικαθίστανται καθημερινά μεταξύ τους).
x ένα βοηθό (από το προσωπικό των ομάδων γραμμής) για την μεταφορά και τις
φορτοεκφορτώσεις υλικών μηχανημάτων προθερμάνσεως κλπ.
x έναν ή περισσότερους φύλακες (εξασφάλιση του συνεργείου από την κυκλοφορία) ανάλογα με
την ορατότητα.
Είναι απαραίτητο να τοποθετείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει καλή ή μη ορατότητα, ένας φύλακας εφοδιασμένος
με ηχητική συσκευή μεγάλης ισχύος (τρόμπα που λειτουργεί με αέρα), διότι ο τεχνίτης που αναγομώνει δεν
μπορεί ούτε να δει, ούτε να ακούσει τα τρένα.

6.2 Συνοπτική περιγραφή της εργασίας
6.2.1

Γενικά

Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ λεπτές, απαιτούν πολυάριθμες προφυλάξεις
και πολλή επιδεξιότητα από μέρους των τεχνικών. Απαιτείται λοιπόν εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα
εκπαιδευμένο που ο έλεγχος των γνώσεών τους και της επιδεξιότητάς τους θα γίνεται περιοδικά και
συστηματικά.
Οι εργασίες αναγόμωσης θα αναβάλλονται (διακόπτονται) όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς
(δυνατές βροχές, άφθονες χιονοπτώσεις, παγωνιά).
6.2.2

Σειρά εκτέλεσης των εργασιών

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών αναγόμωσης είναι η εξής:
x Προετοιμασία των υλικών και ξήρανση σε φούρνο των ηλεκτροδίων
x Τρόχισμα προετοιμασίας
x Αναζήτηση των ρηγμάτων
x Προθέρμανση
x Εναπόθεση του μετάλλου
x Τρόχισμα προκαταρκτικό (χονδρό)
x Τελικό τρόχισμα

6
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x Εξέταση με τη μέθοδο της επάλειψης με λεπτόρρευστο υγρό που διεισδύει εντός των ρηγμάτων
και στην συνέχεια με ανιχνευτικό υγρό, με την βοήθεια του οποίου ανιχνεύονται τυχόν
υφιστάμενα ακόμη ρήγματα (μέθοδος επανεφίδρωσης - ξαναϊδρώματος).
x Έλεγχος με υπερήχους.

6.3 Αναλυτική περιγραφή των εργασιών
6.3.1
Προετοιμασία των υλικών και κατάλογος των απαραίτητων εφοδίων για την αναγόμωση
(πατιναρίσματα) των σιδηροτροχιών.
Τα απαραίτητα εφόδια για την αναγόμωση των σιδηροτροχιών είναι:
x ένα συγκρότημα τροχίσματος με:
-

τροχούς χωνευτούς

-

τροχούς επιπέδους

-

με προστατευτικά πλαϊνά, εύκαμπτους άξονες και κλειδιά για την αποσύνδεση των τροχών

x ένα συγκρότημα συγκολλήσεως (αναγομώσεως) με:
-

μεμονωμένα καλώδια διατομής 50 mm2

-

λαβίδα για το πιάσιμο των ηλεκτροδίων

-

λαβίδα για την επαφή με τη σιδηροτροχιά

x ένα διάφραγμα προστασίας με σκούρες (μαυρισμένες) ίνες
x ηλεκτρόδια διαμέτρου Φ 3,15 ή Φ 4 mm για τις σιδηροτροχιές κανονικής
x ένας κανόνας μήκους 0,70 m από λάμα κομμένη λοξά (κοφτερή) (χάλυβας βαμμένος και
διορθωμένος) και μια σφήνα μετρήσεως (FILLER)
x ένα κουτί στεγανό για την διατήρηση των φουρνισμένων ηλεκτροδίων
x ένα προϊόν αποξηραντικό αντενεργό
x ένας φούρνος ηλεκτροδίων
x ένα συγκρότημα προθερμάνσεως με
-

μια φιάλη αερίου προπανίου των 13 kg

-

σωλήνες

-

συνδέσμους

-

μανόμετρο

x μια μεταλλική βούρτσα
x ένα κουτί με θερμομετρικές κιμωλίες για 350º C
x ένα κουτί με θερμομετρικές κιμωλίες για 300º C
x ένας πάγκος ξύλινος
x ένα ζεύγος από δύο φιαλίδια εκτοξεύσεως (σπρέι)
-

με υγρό διεισδύσεως

-

με υλικό ανιχνεύσεως

x ένα ειδικό σφυρί
x ένα συνηθισμένο σφυρί
7
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x ένα δοχείο με νερό
x στουπί
x καύσιμο για τα μηχανήματα
x ένα ζεύγος αμφιδέτες κατάλληλες για τη σιδηροτροχιά που θα επισκευασθεί
x δύο σύνδεσμοι συσφίγξεως
x μια τρόμπα αέρος μεγάλης ηχητικής εντάσεως (για την προειδοποίηση του συνεργείου όταν
προσεγγίζει αμαξοστοιχία)
x ένα κουτί λευκό χρώμα
x ένα πινέλο βαφής
x ένα καμπαρί επαληθεύσεως του πάχους της αναγομώσεως (1,5 mm)
x ένα σύνολο από στάμπες μεταλλικές (αριθμοί και γράμματα)
x ένα ζευγάρι γάντια προστασίας
x μέσο μεταφοράς (π.χ. δραιζίνα)

6.3.2

Συνθήκες ξήρανσης στο φούρνο των ηλεκτροδίων

Οι συνθήκες ξήρανσης στο φούρνο των ηλεκτροδίων θα είναι σύμφωνα με την παρ. 5.2. της παρούσας.
6.3.3

Τρόχισμα προετοιμασίας

Το τρόχισμα προετοιμασίας έχει για σκοπό να εξαλείψει τα ελαττώματα όταν:
x

υπάρχουν ρήγματα

x

όλο το μέταλλο που έχει αλλοιωθεί από την ολίσθηση (πατινάρισμα)

x

όλο το τμήμα (η περιοχή) του μετάλλου που έχει σφυροκοπηθεί από την κυκλοφορία (αν μια
ήδη τελειωμένη γόμωση παρουσιάζει ρήγματα, κατά την εξέταση την επομένη μετά την τρόχιση
ημέρα, θα πρέπει να τροχιστεί ξανά πριν εκτελεστεί η νέα αναγόμωση τόσο για να εξαλειφθεί το
ρήγμα, όσο και για να αποκατασταθεί το σφυρηλατημένο, από την κυκλοφορία μέταλλο της
σιδηροτροχιάς).

Η τροχισμένη επιφάνεια διευκολύνει την έναρξη του ηλεκτρικού τόξου.
Το τρόχισμα πρέπει ν’ αρχίσει από το κέντρο της βλάβης και να συνεχιστεί μέχρι την τέλεια εξαφάνιση των
ρηγμάτων.
Το βαθύτερο μέρος του τροχίσματος προσαρμόζεται προοδευτικά, με την επιφάνεια κύλισης, τόσο κατά την
έννοια του μήκους της σιδηροτροχιάς, όσο και εγκάρσια (η απουσία προοδευτικής προσαρμογής θα
καθιστούσε δύσκολη την καλή συμπεριφορά-διατήρηση του ηλεκτροδίου).
Στην περίπτωση που η επιφάνεια κύλισης της σιδηροτροχιάς παρουσιάζει μικρές ρηγματώσεις στα άκρα της
περιοχής που πρόκειται ν’ αναγομωθεί, θα πρέπει να συνεχιστεί το τρόχισμα ώστε, οι θέσεις εκκίνησης
(έναρξης) και διακοπής του ηλεκτρικού τόξου, οι οποίες κείνται στα άκρα της περιοχής που έχει τροχιστεί,
αλλά και εκτός αυτής, να είναι απαλλαγμένες από ρήγματα.
Το τρόχισμα συνεπώς που έχει εκτελεστεί:
x
8

Σε όλο το μήκος της βλάβης.
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x

Σε ένα πρόσθετο μήκος μεταβλητό και από τις δύο πλευρές της βλάβης για να συνδεθεί το
βαθύτερο μέρος του τροχίσματος με την χωρίς βλάβη επιφάνεια της σιδηροτροχιάς, με ήπια
κλίση.
Θα πρέπει επίσης να επεκταθεί κατά τι επί πλέον σε μήκος 2-3 cm περίπου και από τις δύο
πλευρές για να γίνει δυνατή η έναρξη και το τελείωμα των κορδονιών που σχηματίζουν τα
ηλεκτρόδια κατά την τήξη.

x

σε μια καθαρή επιφάνεια.

x

σε προεξοχή από την επιφάνεια κύλισης της σιδηροτροχιάς (βλέπε Σχήμα 1).

Σχήμα 1 - Τρόχισμα προετοιμασίας

Σε όλες τις περιπτώσεις το τρόχισμα πρέπει να περιορίζεται, κατά το δυνατόν, τόσο σε μήκος όσο και σε
πλάτος.
Το μέγιστο μήκος τροχίσεως που επιτρέπεται ορίζεται στα 300 mm. Το μήκος αυτό προέκυψε, αφού
ελήφθη υπόψη το μήκος των ηλεκτροδίων1.
Το τρόχισμα προετοιμασίας δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από τα 120 mm.
Το τρόχισμα (οι λωρίδες του τροχίσματος) θα γίνεται υποχρεωτικά κατά την έννοια του μήκους της
σιδηροτροχιάς ή ελαφρά λοξά, ποτέ όμως κάθετα προς την σιδηροτροχιά για να μη γίνεται σύγχυση με τα
ρήγματα τα οποία είναι πάντα στις περιπτώσεις ολισθήσεων (πατιναρισμάτων) εγκάρσια (κάθετα προς το
μήκος της σιδηροτροχιάς).
Το βάθος του τροχίσματος πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο, αλλά θα συνεχίζεται μέχρις ότου δε θα
υπάρχουν πλέον ρήγματα.
Το μέγιστο βάθος καθορίζεται στα 10 mm. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος της επισκευής των βλαβών
με την αναγόμωση σε βάθος μεγαλύτερο από τα 10 mm.

1

αυτό προκύπτει διότι δεν πρέπει να διακόπτεται το κορδόνι της αναγόμωσης-συγκόλλησης κατά τη διάρκεια της
εναπόθεσης του μετάλλου
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Στην περίπτωση που το τρόχισμα φτάνει στα 10 mm και εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη ρήγμα πρέπει:
x να εκτελεστεί η αναγόμωση με τον ίδιο τρόπο.
x να αμφιδετηθεί η τροχιά (στην περιοχή της αναγόμωσης) χωρίς να διατμηθεί, αλλά με
συνδέσμους σύσφιγξης.
x να αντικατασταθεί η σιδηροτροχιά το συντομότερο δυνατόν (διότι τα ρήγματα θα προχωρήσουν
γρήγορα).
Αμέσως μόλις το τρόχισμα φτάσει σε βάθος 5 mm, πρέπει η εργασία να συνεχιστεί στο μισό του πλάτους της
κεφαλής της σιδηροτροχιάς, για να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών.
x θα γίνει, αρχικά σ’ όλη την επιφάνεια κύλισης της σιδηροτροχιάς, τρόχισμα μέχρι βάθος 5 mm.
x θα γίνει, εν συνεχεία, τρόχιση στο εξωτερικό μισό πλάτος της κεφαλής της σιδηροτροχιάς, σε
βάθος πέρα των 5 mm (επιτρεπόμενο μέγιστο ολικό βάθος τρόχισης 10 mm) μέχρις ότου να
εξαφανιστεί τελείως το ρήγμα.
x μετά την επαλήθευση (εξέταση) και προθέρμανση θα αναγομωθεί στο μισό εξωτερικό μέρος της
κεφαλής της σιδηροτροχιάς κατά τον κανονικό τρόπο.
x θα γίνει ακολούθως το τρόχισμα στο εσωτερικό μισό μέρος της κεφαλής της σιδηροτροχιάς.
x μετά την ψύξη θα εξετασθεί (επαληθευτεί) εάν το πήγμα έχει εξαφανιστεί.
x θα γίνει προθέρμανση.
x θα αναγομωθεί και το μισό εσωτερικό μέρος.
Όταν η σιδηροτροχιά περιλαμβάνει πολλές βλάβες, η εργασία θ’ αρχίσει πάντα από την μεγαλύτερη βλάβη2.
Η εργασία θα γίνεται πάντα στην μια μόνο τροχιοσειρά των σιδηροτροχιών. Δεν θ’ αρχίσει εργασία στην άλλη
τροχιοσειρά, πριν ολοκληρωθούν οι αναγομώσεις της πρώτης τροχιοσειράς (στο μήκος των 18 m της
σιδηροτροχιάς). Το μέτρο αυτό έχει ως σκοπό ν’ αποφευχθούν σημαντικά χτυπήματα ταυτόχρονα στις δυο
τροχιοσειρές των σιδηροτροχιών, κατά τη διέλευση των αμαξοστοιχιών.
6.3.4

Αναζήτηση των ρηγμάτων

Όταν το τρόχισμα προετοιμασίας τελειώσει και ο τεχνίτης σχηματίζει την εντύπωση ότι το ρήγμα έχει
τροχιστεί αρκετά βαθιά, πρέπει να επαληθευτεί (επιβεβαιωθεί) ότι δεν υφίσταται πλέον υπόλοιπα ρήγματος.
Αναμένεται να ψυχθεί η περιοχή που έχει τροχιστεί (ο έλεγχος γίνεται δια της αφής).
x Εάν η τροχισμένη περιοχή είναι πάρα πολύ ζεστή, το υλικό (υγρό) διείσδυσης κινδυνεύει να
καεί, πριν εισχωρήσει μέσα στις ρωγμές (πρέπει ν’ αποφεύγεται η επαφή με βρώμικο χέρι ή με
αντικείμενο λιπαρό στην τροχισμένη επιφάνεια για να μην εμποδιστεί η διείσδυση του υγρού
στις ρωγμές).
x Με τη βοήθεια ενός εκτοξευτήρα (σπρέι) επιτίθεται το διεισδυτικό υγρό (πρέπει ν’ ανακινείται
πολύ καλά το δοχείο του υγρού πριν τη χρησιμοποίηση:
x Σ’ όλη την επιφάνεια που έχει τροχιστεί.
x Σε πλάτος 10 cm εκατέρωθεν της τροχισμένης περιοχής.
x Αφήνεται να περάσουν τουλάχιστον 3 min για να διεισδύσει το υγρό καλά στις ρωγμές (εάν το
διείσδυσης τείνει να στεγνώνει ρίπτεται μια καινούργια στρώση από το διεισδυτικό υγρό).

2

10

έτσι ώστε εάν η σιδηροτροχιά αποδειχθεί ότι πρέπει ν’ αντικατασταθεί, η αντικατάσταση αυτή πρέπει να υπαγορευτεί,
αμέσως κατά την επισκευή της πρώτης βλάβης

33514
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10:2009

x Καθαρίζεται με νερό και πανί η επιφάνεια που έχει επαλειφθεί με το διεισδυτικό υγρό (πρέπει να
δίνεται προσοχή το πανί να μην έχει καθόλου ίχνη λιπαντικών ή λαδιού).
x Με την βοήθεια ενός πανιού στεγνού και τελείως καθαρού, σκουπίζεται το νερό από την κεφαλή
της σιδηροτροχιάς.
x Όταν η περιοχή που είναι για εξέταση είναι καθαρή και στεγνή, ρίχνεται με την βοήθεια ενός
εκτοξευτήρα (σπρέι) το υγρό ανίχνευσης χρώματος λευκού (πρέπει ν’ ανακινείται πολύ καλά το
δοχείο του υγρού πριν χρησιμοποιηθεί), ως εξής:
-

Με ψεκασμό από απόσταση 20 έως 25 cm από την περιοχή που θα ριχτεί το υγρό.
Με αδιάκοπες παλινδρομικές κινήσεις με τον εκτοξευτήρα (μπρος-πίσω) για να εφαρμοστεί
μια ομοιογενής (ομοιόμορφη) στρώση ανιχνευτικού υγρού, απαλλαγμένη από συσσωρεύσεις
του προϊόντος αυτού.

x Αφήνεται το υγρό λίγα δευτερόλεπτα για να στεγνώσει. Τότε τα ρήγματα (ή πορώδη σημεία)
εμφανίζονται στο λευκό χρώμα του υγρού ανίχνευσης με τη μορφή γραμμών (χαραγών)
κίτρινων ή πράσινων.
x Πρέπει να τροχιστεί ξανά η περιοχή της βλάβης, για να εξαφανιστούν κάθε ρήγμα ή πόροι, όσο
μικρά κι αν είναι (κάθε ατέλεια-ελάττωμα που παραμένει κάτω από μια αναγόμωση, θα εξελιχτεί
πολύ σύντομα, υπό την επενέργεια της θερμοκρασίας του ηλεκτρικού τόξου και εν συνεχεία της
κυκλοφορίας, για να καταλήξει στην θραύση, σε σύντομο χρονικό διάστημα).
x θα γίνει ξανά επαλήθευση (εξέταση) της περιοχής που πρόκειται ν’ αναγομωθεί με την μέθοδο
που περιγράφηκε ανωτέρω (μέθοδος εφίδρωσης).
x Είναι τελείως απαραίτητο να γίνεται η ανωτέρω επαλήθευση (εξέταση) μετά από κάθε τρόχισμα
μέχρις ότου διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι κάθε ελάττωμα (ρήγμα ή πόροι) έχει απαλειφθεί.
6.3.5

Προθέρμανση

Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους εξής κυρίως λόγους:
x λόγω περιεκτικότητας, σε άνθρακα, του χάλυβα της σιδηροτροχιάς.
x λόγω ανάγκης μείωσης του θερμικού αποτελέσματος (θερμικό σοκ) πράγμα το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα ν’ αποφευχθούν τα ρήγματα συστολής.3
Οι συσκευές θέρμανσης θα τροφοδοτούνται με προπάνιο υπό πίεση μεταξύ 0,8 και 1,0 bar.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή προθέρμανσης που χρησιμοποιείται στις αντικαταστάσεις
σιδηροτροχιών στις γραμμές με συνεχή συγκόλληση. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για στρωτήρες από
μπετόν ή ξύλινους στρωτήρες, διότι θα καταστρέψει τα ελαστικά περιβλήματα και τους συνδέσμους
PAULSTRA, μπορεί να προκαλέσει βλάβη των αγκυρίων (κραπώ) και το κάψιμο των ξύλινων στρωτήρων.
Είναι προτιμότερο, για τους λόγους αυτούς, να γίνεται χρησιμοποίηση συσκευής σαν αυτή που διατίθεται
στον ΟΣΕ και περιγράφεται παρακάτω ενδεικτικά.
Η αναγόμωση με το ηλεκτρικό τόξο των σιδηροτροχιών απαιτεί λήψη ορισμένων προφυλακτικών μέτρων
μεταλλουργικής φύσεως. Για να αποφύγουμε τη δημιουργία περιοχών με δομή ανώμαλη (του Μάρτενς) είναι
απαραίτητο να προθερμαίνεται το βασικό μέταλλο. Στις βλάβες από ολίσθηση (πατιναρίσματα) αυτή η
προθέρμανση πραγματοποιείται με την χρησιμοποίηση της συσκευής SECEMM 164-00. Οι καυστήρες της
τροφοδοτούνται από ένα μίγμα αέρος – προπανίου. Η ρύθμιση της παροχής τους γίνεται στο εργοστάσιο με
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί κάθε παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς κατά την διάρκεια της θέρμανσης.

3

Διαπιστώθηκαν ρήγματα ή αποκολλήσεις των αναγομώσεων, όταν, στους Γαλλικούς σιδηρόδρομους-SNCF-κατά την
αρχή της εφαρμογής της μεθόδου, δεν έκαναν προθέρμανση.
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Σε περίπτωση κανονικών καιρικών συνθηκών, οι συσκευές αυτές είναι ικανές να επιτύχουν θέρμανση στους
300ºC, σε επτά λεπτά, υπό πίεση λειτουργίας 1,5 bar.
6.3.6

Περιγραφή της συσκευής θέρμανσης:

Η συσκευή συνίσταται από δύο στοιχεία, τα οποία αναρτώνται από τις δύο πλευρές τις σιδηροτροχιάς.
Καθένα από τα στοιχεία έχει δυο καυστήρες που θερμαίνουν ο ένας την περιοχή μεταξύ ψυχής – πέλματος
της σιδηροτροχιάς και ο δεύτερος την κατώτερη ακμή της κεφαλής της σιδηροτροχιάς.
Μια διάταξη τροφοδοτήσεως, αποτελούμενη από σωλήνες λαστιχένιους για το προπάνιο, από εκτονωτές
πιέσεως και συνδέσμους (ρακόρ) για τη σύνδεσή της με φιάλες, βάρους 13 Kg, με προπάνιο, παρέχεται
ομοίως, ως πρόσθετος εξοπλισμός, με τα στοιχεία 221-00.
Κατανάλωση: Περιλαμβάνεται μεταξύ 4 και 4,5 Kg προπανίου ανά ώρα, υπό πίεση 1,5 bar, με στόμιο
(ζιγκλέρ) 0,75 και επιστόμιο 0,70.
Κυριότερες διαστάσεις:
Μήκος (από άκρη σε άκρη):

1100 mm

Ύψος:

390 mm

Πλάτος:

330 mm

Βάρος:

23,2 Kg

Επί πλέον η χρήση της συσκευής αυτής καθιστά την προθέρμανση ομοιογενή και η άνοδος της
θερμοκρασίας γίνεται ομαλά.
Η θέρμανση της κεφαλής και του πέλματος αποκλείει την παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς.
Για τις σιδηροτροχιές τρέχουσας ποιότητας , για την αναγόμωση, πρέπει να επιτευχθεί θερμοκρασία 300º
έως 350ºC βαθμών. Εξακριβώνεται με την βοήθεια μιας “θερμοχρωμικής” κιμωλίας, εάν επιτεύχθηκε η
θερμοκρασία των 350ºC (η ένδειξη που πρέπει να επιτυγχάνεται με την θερμοχρωμική κιμωλία, όταν
τοποθετηθεί, σε απόσταση 5 cm, από το άκρο της περιοχής που πρόκειται να αναγομωθεί, είναι να
λαμβάνει, στιγμιαίως, το χρώμα του χαρτιού, με το οποίο είναι περιτυλιγμένη). Η εξακρίβωση αυτή πρέπει να
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η θερμοκρασία των 350º (δηλαδή να επιτευχθεί η στιγμιαία
μετατροπή του χρώματος της θερμοχρωμικής κιμωλίας, κατά την επαφή, στο χρώμα του χαρτιού
περιτυλίγματός της).
Οι προηγούμενες γραμμές της κιμωλίας δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Πράγματι, μετά από πάροδο ορισμένου
χρόνου, το χρώμα σκουραίνει. Επίσης, δεν πρέπει να χαράσσεται μια γραμμή με την κιμωλία, πριν από την
προθέρμανση και να αναμένεται ν’ αλλάξει χρώμα.
Η περιοχή που προθερμαίνεται πρέπει να επεκτείνεται 10 cm τουλάχιστον από τη μια και την άλλη πλευρά
πέραν του μήκους που πρόκειται ν’ αναγομωθεί.
6.3.7

Εναπόθεση του μετάλλου

6.3.7.1 Αρχές της μεθόδου
Η αναγόμωση θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά την εκτέλεση της εργασίας, να μην υφίσταται
στη γραμμή:
x καμία περιοχή αρχής του ηλεκτρικού τόξου
x καμιά περιοχή που να περιλαμβάνει κρατήρα τέλους του τόξου.
12
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Πράγματι, οι αρχές και οι διακοπές του ηλεκτρικού τόξου αποτελούν πάντα αίτια γέννησης ρηγμάτων
(ρηγματώσεις συστολής). Κατά συνέπεια, οι περιοχές της αρχής (έναρξης) και τέλους (περάτωσης) του
ηλεκτρικού τόξου θα πρέπει:
x να βρίσκονται σε προεξοχή (να προεξέχουν σε σχέση προς την επιφάνεια της όλης
αναγόμωσης).
x να έχουν ανατακεί (ξαναλυωθεί).
x να έχουν ολότελα απαλειφθεί (αφαιρεθεί) κατά το τελικό τρόχισμα.
6.3.7.2 Σειρά εκτέλεσης των εργασιών
x Καθαρίζεται το πέλμα της σιδηροτροχιάς που πρόκειται ν’ αναγομωθεί με την βοήθεια
μεταλλικής βούρτσας για να συνδεθεί η επαφή (ο πόλος). Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση
τροχού (για το καθάρισμα), ο οποίος μπορεί να προξενήσει αρχές ρηγμάτων.
x Η επαφή (ο πόλος) της σιδηροτροχιάς πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 1,50 m, από
την βλάβη που πρόκειται ν’ αναγομωθεί για να αποφευχθούν απώλειες ηλεκτρικού ρεύματος.
x πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά ζεύγος συγκόλλησης γεννήτριας συνεχούς ρεύματος
(το εναλλασσόμενο ρεύμα δεν ταιριάζει λόγω συνεχούς αλλαγής της πολικότητας. Τα
ηλεκτρόδια με περίβλημα (πάστα) είναι τέτοιας κατασκευής (επινόησης) ώστε η τήξη (το
λιώσιμο) του περιβλήματος και της ψυχής να διαφέρουν, λίγο χρονικά, ανάλογα με την
πολικότητα που χρησιμοποιείται).
x Τα ηλεκτρόδια είναι με περίβλημα βασικό. Τα ηλεκτρόδια αυτά για την σωστή τήξη (λιώσιμο)
απαιτούν τον θετικό πόλο (+) στο ηλεκτρόδιο και τον αρνητικό πόλο (-) στη σιδηροτροχιά.

Πράγματι με τη διάταξη αυτής της πολικότητας, η ψυχή (ο πυρήνας) των ηλεκτροδίων αυτών τήκεται (λιώνει)
λίγο πιο γρήγορα από το περίβλημα, με συνέπεια να δημιουργείται ένας κώνος ο οποίος καθοδηγεί την
εναπόθεση του μετάλλου (βλέπε Σχήμα 2).

Σχήμα 2 - Κώνος εναπόθεσης μετάλλου
x πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ένα αμπερόμετρο για να ελέγχεται η σωστή ένταση του
ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ένταση ρεύματος Ι πρέπει να ίση με:
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Ι=(Φ-1) x 50 Α
Όπου Φ η διάμετρος των ηλεκτροδίων σε mm
Παραδείγματα
Έστω ηλεκτρόδια διαμέτρου Φ=4 mm.
Απαιτούμενη ένταση του ρεύματος:
Ι=(4-1) x 50=150 Α
Για ηλεκτρόδια Φ=3,2 mm:
Ι=(3,2-1) x 50=110 Α
x Είναι απόλυτα απαραίτητο να γίνεται η συγκόλληση με την απαιτούμενη ένταση.
x Πράγματι εάν η συγκόλληση (αναγόμωση) γίνεται με μικρότερη ένταση του ρεύματος, η
διείσδυση του μετάλλου του ηλεκτροδίου είναι ανεπαρκής. Εάν η συγκόλληση γίνεται με
μεγαλύτερη ένταση καίγεται (τήκεται) το μέταλλο.
x Κατά την διάρκεια της αναγόμωσης θα εξετάζεται (εξακριβώνεται) μετά από κάθε κορδόνι η
θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς, με την βοήθεια της θερμοχρωμικής κιμωλίας, για 300ºC.
x Για να γίνει αυτό θα τοποθετείται το άκρο της θερμοχρωμικής κιμωλίας σε απόσταση 5 cm από
το άκρο των κορδονιών (δεν πρέπει να πλησιάζουμε πέρα από τα 5 cm τα κορδόνια, τα οποία
μένουν πάντα ζεστά, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα). Για την κιμωλία των 350º C, η αλλαγή
του χρώματός της πρέπει να είναι στιγμιαία.

Εάν η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αναγομώσεως κατεβαίνει στους 300º C, πρέπει να θερμανθεί εκ
νέου η σιδηροτροχιά μέχρι τους 350º C.
6.3.7.3 Διάταξη (στρώση) των κορδονιών
x Η εργασία πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την προθέρμανση.
x Η αναγόμωση θα γίνεται διατάσσοντας (στρώνοντας) τα κορδόνια του μετάλλου που
εναποτίθεται με παράλληλες και στενές διελεύσεις (πάσα).
x Το πρώτο κορδόνι θα διαταχθεί (θα στρωθεί) υποχρεωτικά στην εξωτερική πλευρά της
σιδηροτροχιάς, για να αρχίσει η εργασία με μια κατάλληλη τοποθέτηση του ηλεκτροδίου (κάθετα
προς το επίπεδο αναγομώσεως – συγκολλήσεως) με τον τεχνίτη να βρίσκεται κανονικά
τοποθετημένος έξω από τη γραμμή (βλέπε Σχήμα 3).
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Σχήμα 3 - Διάταξη των καλωδίων

x Η αρχή του πρώτου κορδονιού θα βρίσκεται σε απόσταση 4 mm πέραν της περιοχής που έχει
τροχισθεί.
x Το πρώτο κορδόνι θα τελειώσει σε σχήμα δίσκου, ο οποίος θα βρίσκεται πάνω (καβάλα) στο
όριο (άκρο) της τροχισμένης περιοχής και ελαφρά μετατοπισμένος προς το επόμενο κορδόνι,
για να δεχθεί την αρχή αυτού.
x Ο τρόπος που θα αρχίσει το πρώτο κορδόνι επεξηγείται στο Σχήμα 4 (δεν πρέπει να χτυπιέται
το ηλεκτρόδιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το άκρο του περιβλήματος).
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Σχήμα 4 - Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου
x Ο δίσκος περατώσεως (τελειώματος) του κορδονιού πρέπει να διαμορφωθεί σε σχήμα σπείρας,
(βλέπε Σχήμα 5).
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Σχήμα 5 - Διαμόρφωση δίσκου περατώσεως του κορδονιού
x Ακολουθώντας μια διαδρομή μεταβάσεως και επιστροφής και η διακοπή του τόξου θα γίνει στο
κορδόνι, το οποίο μόλις έχει εναποτεθεί μέσα στον άξονα αυτού, απέναντι από το κέντρο της
σπείρας με μια κίνηση λοξή (όπως γίνεται όταν πρόκειται να ανάψει ένα σπίρτο). Κάθε
απομάκρυνση του ηλεκτροδίου κάθετα προς το επίπεδο συγκολλήσεως (αναγομώσεως) θα
δημιουργούσε έναν κρατήρα, ο οποίος θα περιείχε πόρους που είναι γενεσιουργά αίτια
ρηγμάτων.
x Αφού στρωθεί το πρώτο κορδόνι είναι απαραίτητο να ξεκολλήσει η σκουριά του μετάλλου με την
βοήθεια ειδικού σφυριού και να εκτελεσθεί ένα βούρτσισμα δυνατό με την βοήθεια μεταλλικής
βούρτσας (δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ίχνος σκουριάς μετάλλου για τη στρώση του
επόμενου κορδονιού).
x Το δεύτερο κορδόνι θ’ αρχίσει από τον δίσκο τελειώματος του πρώτου κορδονιού.
x Τα επόμενα κορδόνια πρέπει να αρχίσουν όλα, στο δίσκο του προηγούμενου κορδονιού και
πρέπει να τελειώσουν σε μορφή δίσκου του οποίου η σπείρα θα προεξέχει σε σχέση με το
κορδόνι και θα κατευθύνεται προς το εσωτερικό της σιδηροτροχιάς, κατά τρόπο ώστε να δεχτεί
την έναρξη του επόμενου κορδονιού (βλέπε Σχήμα 6). Εκκινήσεις (ενάρξεις) στους δίσκους
γίνονται κατά την ίδια μέθοδο που περιγράφεται στο Σχήμα 4.
x Είναι απαραίτητο πριν στρωθεί το επόμενο κορδόνι, να καθαρίζεται καλά κάθε κορδόνι με το
ειδικό σφυρί και τη μεταλλική βούρτσα, .
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x Το προτελευταίο κορδόνι πρέπει να αρχίσει πάνω στον δίσκο περάτωσης (τελειώματος) του
προηγούμενου κορδονιού και να τελειώσει σε δίσκο περατώσεως κανονικό, αλλά στραμμένο
προς το εξωτερικό της σιδηροτροχιάς (Σχήμα 6).

Σχήμα 6 - Διάταξη των κορδονιών
x Μετά τον καθαρισμό του προτελευταίου κορδονιού, στρώνεται το τελευταίο κορδόνι, που
ονομάζεται κορδόνι περιζώσεως (τυλίγματος).
x Το κορδόνι περιζώσεως πρέπει να αρχίσει:
1. Από την εξωτερική πλευρά της σιδηροτροχιάς
2. Απέναντι από τον άξονα του δίσκου περατώσεως του προτελευταίου κορδονιού
x Πρέπει να οδηγηθεί :
Εγκάρσια (κάθετα) προς τη σιδηροτροχιά
Περνώντας υποχρεωτικά από το κέντρο όλων των δίσκων περατώσεως (τελειώματος) και
ενάρξεως.
x Πρέπει να συνεχιστεί:
1. Κατά την έννοια του μήκους, σ’ όλο το μήκος του προτελευταίου κορδονιού.
2. Μετά, εγκάρσια (κάθετα) προς τη σιδηροτροχιά, περνώντας ομοίως από το κέντρο όλων των
δίσκων περατώσεως και ενάρξεως των προηγούμενων κορδονιών.
x Θα πρέπει να τελειώσει σε δίσκο περατώσεως ο οποίος θα είναι:
1. Με προεξοχή (αυξημένο πάχος)
2. Με μικρή ελάττωση της ποσότητας (όγκου)
3. Στο πρώτο κορδόνι που εναποτέθηκε (βλέπε Σχήμα 7)
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Σχήμα 7- Κατευθύνσεις και διάταξη των κορδονιών
x Στην περίπτωση που μια δεύτερη στρώση (στρώμα) από κορδόνια είναι απαραίτητη, για να
εκλείψει η υφιστάμενη ακόμη ανισοσταθμία (ανώμαλη επιφάνεια):
Θα πρέπει να προσδιοριστεί η περιοχή η οποία πρέπει να δεχτεί την δεύτερη στρώση,
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι καινούριες αρχές (ενάρξεις) και περατώσεις (τέλη) που θα
πρέπει να βρίσκονται με προεξοχή (αυξημένο πάχος) για να απαλειφθούν (αφαιρεθούν) με το
τρόχισμα.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περιτυπώματος - καμπαρί όπως παρίσταται στο Σχήμα 8 για να
προσδιορίζεται αν είναι απαραίτητο να αποτεθεί μια δεύτερη στρώση κορδονιών. Απαιτείται
τουλάχιστον 1,5 mm. Αυξημένο πάχος για το τελευταίο στρώμα (στρώση) κορδονιών).

Σχήμα 8 - Τοποθέτηση περιτυπώματος-καμπαρί
x Θα πρέπει να καθοριστεί με πολύ επιμέλεια, με την βοήθεια του ειδικού σφυριού και της
μεταλλικής βούρτσας, η περιοχή, πριν δεχτεί τη δεύτερη στρώση.
x Το πρώτο κορδόνι της δεύτερης στρώσης πρέπει ν’ αρχίσει επάνω στο κορδόνι περιζώσεως
(άρα από την εσωτερική πλευρά της σιδηροτροχιάς) από την πλευρά του σημείου, του πιο
θερμού (ζεστού)( Σχήμα 7).
x Η εργασία θα πρέπει να γίνει κατά τον ίδιο τρόπο όπως και κατά την πρώτη στρώση σε ότι
αφορά:
1. Τις αρχές (ενάρξεις) του ηλεκτρικού τόξου.
19
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2. Τους δίσκους περάτωσης.
3. Τις κατευθύνσεις (φορές) προωθήσεως (στρώσεως) των κορδονιών.
Για τον λόγο ότι οι ενάρξεις και περατώσεις βρίσκονται σε προεξοχή (αυξημένο πάχος), δεν
είναι χρήσιμο να γίνει ένα κορδόνι περιζώσεως για την δεύτερη στρώση, όπως επίσης και για τις
επόμενες στρώσεις.
x Το τελευταίο κορδόνι της δεύτερης στρώσης πρέπει να έρθει να τελειώσει με έναν δίσκο
περατώσεως, σε προεξοχή, στο προτελευταίο κορδόνι.
x Στην περίπτωση που μια τρίτη στρώση θα ήταν αναγκαία, η εργασία θα διεξάγεται κατά τον ίδιο
τρόπο που έγινε η δεύτερη, αλλά αρχίζοντας πάντα από το σημείο, το πιο ζεστό, δηλαδή από το
τελευταίο κορδόνι της δεύτερης στρώσης, που σημαίνει από την εξωτερική πλευρά της
σιδηροτροχιάς προς το άκρο του τελειώματος του τελευταίου κορδονιού της δεύτερης στρώσης
(οι αρχές και τα τελειώματα θα είναι πάντα σε προεξοχή-παχύτερα).
Στο Σχήμα 9 φαίνεται η διάταξη σε προεξοχή των αρχών και τελειωμάτων των διαδοχικών
στρώσεων των κορδονιών.

Σχήμα 9 - Διάταξη σε προεξοχή των αρχών και τελειωμάτων των διαδοχικών στρώσεων
των κορδονιών
6.3.7.4 Χρησιμοποίηση των ηλεκτροδίων
Τα ηλεκτρόδια πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εξής:
x Πάντα κάθετα προς το επίπεδο συγκόλλησης (Σχήμα 10 και Σχήμα 11).
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Σχήμα 10 - Διάταξη των ηλεκτροδίων

Σχήμα 11 - Διάταξη των ηλεκτροδίων κατά τη χρήση
x Με σταθερή ταχύτητα κατά την προώθηση των ηλεκτροδίων.
x Το μήκος του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντιστοιχεί με το μήκος του
κορδονιού που αποτίθεται:
x Το μήκος του τόξου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύ (μικρό) χωρίς όμως ν’ αγγίζει τη
σιδηροτροχιά (μέγιστο 2 mm).
x Δεν πρέπει ποτέ να διακόπτεται ένα κορδόνι που εναποτίθεται (διαστρώνεται). Η περίπτωση
προσέγγισης μιας αμαξοστοιχίας, κατά τη διάρκεια στρώσεως ενός κορδονιού, αντιμετωπίζεται
όπως περιγράφεται παρακάτω.
Περίπτωση ξαφνικής διακοπής της διάστρωσης του κορδονιού λόγω προσέγγισης αμαξοστοιχίας.
Εάν η προσέγγιση μιας αμαξοστοιχίας υποχρεώσει τον τεχνίτη να διακόψει τη διάστρωση ενός κορδονιού,
που άρχισε ήδη να το διαστρώνει, θα πρέπει:
- να εκτελέσει αμέσως ένα δίσκο περάτωσης (τελειώματος) προσωρινό, ο οποίος θα επικαλύψει:
 Είτε το προηγούμενο κορδόνι,
 Είτε το ίδιο το κορδόνι που διαστρώνεται, εφ’ όσον αυτό είναι το πρώτο κορδόνι,
-

να διακόψει το ηλεκτρικό τόξο επάνω στο κορδόνι κατά τον κανονικό (συνήθη) τρόπο.

Κατά την επανάληψη της εργασίας θα πρέπει το ξεκίνημα θα γίνεται από την αρχή του διακοπέντος
κορδονιού.
21

33525

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10:2009

©

ΕΛΟΤ

Ο Τεχνίτης πρέπει να διευρύνει ελαφρά τα επόμενα, 2 ή 3 κορδόνια για να καλυφθεί το αυξημένο πλάτος
που προκλήθηκε από το κορδόνι που διακόπηκε.
Ο τεχνίτης πρέπει να φροντίσει με επιμέλεια να ξαναλυώσει κατά το πέρασμα, τον δίσκο του προσωρινού
τελειώματος.
Η περίπτωση αυτή, διακοπής του κορδονιού, κατά τη διάρκεια της διάστρωσης πρέπει να γίνεται κατ’
εξαίρεση.(βλέπε Σχήματα 12 και 13).
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Σχήμα 12 - Διακοπή κορδονιού

Σχήμα 13 - Διακοπή κορδονιού
x Να συνδέονται καλά τα κορδόνια μεταξύ τους (το κορδόνι κατά τη διάρκεια της στρώσης πρέπει
να επικαλύπτει το 1/3 του προηγούμενου κορδονιού).
x Να αποφεύγεται τα ηλεκτρόδια να έρχονται σε επαφή με το έδαφος.
x Ποτέ να μην χρησιμοποιούνται ξανά, κομμάτια από χρησιμοποιημένα ηλεκτρόδια.
x Να μη γίνεται ποτέ επιδιόρθωση στο εσωτερικό του αποτεθέντος (διαστρωθέντος) μετάλλου
του ηλεκτροδίου.
x Η τελευταία στρώση των κορδονιών πρέπει να προεξέχει περίπου 1,5 mm σε σχέση με τη
στάθμη της σιδηροτροχιάς (η μέτρηση να γίνεται με το καμπαρί που εικονίζεται στο Σχήμα 8).
6.3.8

Τρόχισμα προκαταρκτικό (χονδρό)
x Το προκαταρκτικό τρόχισμα γίνεται αμέσως μετά την στρώση της τελευταίας στρώσεως των
κορδονιών.
x Θα χρησιμοποιείται κανόνας (μεταλλική ρίγα) μήκους 0,70 m.
x Θα αφήνονται 0,5 ως 0,6 mm μετάλλου σε προεξοχή (αυξημένο πάχος).
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Τελικό τρόχισμα
x Την επόμενη που η συγκόλληση (αναγόμωση) θα έχει τελείως ψυχθεί, η σιδηροτροχιά θα
πρέπει να έχει ξαναπάρει (ξαναβρεί) την αρχική της κατάσταση και να έχουν κυκλοφορήσει
μερικά τρένα.
x Τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί το τελικό τρόχισμα.
x Συνίσταται να συνδεθούν προοδευτικά τα δύο άκρα της βλάβης (αναγομωμένης περιοχής) με
την εκατέρωθεν επιφάνεια κύλισης, για να επιτευχθεί να υπάρχει κυρτότητα (καμπούρα) πάντα
κοντά προς τον άξονα της γενόμενης αναγόμωσης.
x Στη συνέχεια τροχίζεται το κεντρικό μέρος.
x Η επαλήθευση (εξέταση) του τελικού τροχίσματος πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια μεταλλικού
κανόνα (ρίγας) μήκους 0,70 m. Δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο των +-0,2 mm.

7

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

7.1 Αποπεράτωση των αναγομώσεων (επαληθεύσεις)
7.1.1

Επαλήθευση με τη μέθοδο της επανεφίδρωσης
x Αφού τελειώσει το τελικό τρόχισμα.
x Αφού ψυχθεί η περιοχή βλάβης.
x Θα πρέπει να ελεγχθεί η αναγόμωση που έγινε με τη βοήθεια των δύο προϊόντων (υγρών), που
περιγράφηκαν προηγούμενα, ανίχνευσης των ρηγμάτων (υγρό διείσδυσης και ανίχνευσης)
χρησιμοποιώντας τα με τον ίδιο τρόπο, όπως κατά την αναζήτηση των ρηγμάτων, μετά το
τρόχισμα προετοιμασίας.

Εάν ο τεχνίτης διαπιστώσει την εμφάνιση ρηγμάτων ή πορωδών σημείων θα πρέπει:
x Να κάνει ένα νέο τρόχισμα προετοιμασίας της περιοχής που θεωρείται ύποπτη για ρήγμα.
x Να εξετάσει ξανά με την μέθοδο της επανεφίδρωσης εάν όλο το ελάττωμα έχει απαλειφθεί
(καθαριστεί).
x Να αναγομωθεί με τον ίδιο τρόπο, σαν να επρόκειτο για μια βλάβη από ολίσθηση (πατινάρισμα)
συνηθισμένη.
x Να ελέγξει ξανά με την μέθοδο της επανεφίδρωσης, μετά το τελικό τρόχισμα και ψύξη της
σιδηροτροχιάς.
7.1.2

Επαλήθευση (εξέταση) με υπερήχους

Ο Ο.Σ.Ε., διαθέτοντας ήδη μια συσκευή ελέγχου με υπερήχους, θα πρέπει να εξετάζει με τη συσκευή αυτή:
x Μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά την εκτέλεση της αναγόμωσης και πριν υποστεί η
γραμμή, κυκλοφορία, μεγαλύτερη των 2 εκατομμυρίων τόνων, όλες τις αναγομώσεις που έγιναν.
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7.2 Όροι για την εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών
Για να επιτευχθεί ο σκοπός της βέλτιστης τεχνικής και να ελέγχεται η ποιότητα της εργασίας, καθώς και το
κόστος της:
x

Θα πρέπει να συντάσσεται μια ημερήσια αναφορά από κάθε συνεργείο αναγόμωσης, που θα
θεωρείται από το τμήμα και θα αποστέλλεται στην ΔΙΠΑΡ, η αναφορά αυτή μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για έλεγχο των συνεργείων.

x

Όλες οι αναγομωμένες βλάβες, θα επισημαίνονται
σιδηροτροχιάς, για να διευκολύνεται η αναζήτηση.

x

Στο τέλος της εργασίας ο τεχνίτης θα πρέπει να σημειώσει στην εξωτερική πλευρά της κεφαλής
της σιδηροτροχιάς και εις τον άξονα (μέσον) της αναγομώσεως που έγινε, με την βοήθεια
στάμπας, αριθμούς και γράμματα, ήτοι:

με λευκό χρώμα, στην ψυχή της

1. Τα χαρακτηριστικά γράμματα, τα οποία θα έχουν καθοριστεί μια φορά και οριστικά.
2. Για κάθε τεχνίτη (κατ’ αρχήν τα αρχικά γράμματα του ονόματός του).
3. Τέσσερα (4) ψηφία που θα παριστούν το μήνα και το έτος που εκτελέστηκε η αναγόμωση.
4. Η σημείωση που γίνεται στη σιδηροτροχιά θα επαναλαμβάνεται στην ημερήσια αναφορά.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Οι πιθανοί κίνδυνοι που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών αναγόμωσης των σιδηροτροχιών
εμφανίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
x Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος η με ανατροπή.
x Μεταφορά δια χειρός η μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από
εξουσιοδοτημένα άτομα .Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
θα εξουσιοδοτείται γι αυτό.

8.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-07-01-10.
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι η συμμόρφωση με τα εξής Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 397, EN ISO
20345 , ΕΛΟΤ ΕΝ 388, ΕΛΟΤ ΕΝ 165 και ΕΛΟΤ ΕΝ 165 .
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9

©
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Tρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των πλήρως περαιωμένων αναγομώσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους της βλάβης
της σιδηροτροχιάς.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

26

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

33530
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Βιβλιογραφία



«Οδηγίες για την εκτέλεση αναγομώσεων σιδηροτροχιών». Αθήνα 16 Μαΐου 1980 Δ/νση Γραμμής



ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού
πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών
(Σ.Σ.Σ.)
Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0703-10 «Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς
συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.», βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-07-03-10,ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει
η Διεύθυνση Τυποποίησης του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-07-07-03-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

33533

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο ......................................................................................................................................... 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές ............................................................................................................ 3

3

Όροι και ορισμοί ................................................................................................................................ 4

4

Eνσωματούμενα υλικά....................................................................................................................... 4

4.1

Χαρακτηριστικά των υλικών ............................................................................................................. 4

4.2

Κριτήρια αποδοχής υλικών - έλεγχοι παραλαβής ......................................................................... 4

5

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών .................................................................................................... 4

5.1

Γενικά .................................................................................................................................................. 4

5.2

Διάκενα ................................................................................................................................................ 4

5

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ................................................................................... 7

6.1

Έλεγχος συγκολλήσεων ................................................................................................................... 7

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος........................... 8

6.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών ....................................................................... 8

6.2

Μέτρα υγείας και ασφάλειας ............................................................................................................. 9

8

Τρόπος επιμέτρησης ......................................................................................................................... 9

8.1

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών......................................................................... 9

8.2

Περιλαμβανόμενες εργασίες ............................................................................................................. 9

Παράρτημα Α................................................................................................................................................... 10
Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 11

1

33534

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών
συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)
1

τροχιάς

συνεχώς

Αντικείμενο

Η Προδιαγραφή αυτή έχει για αντικείμενο να καθορίσει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εκτέλεσης των
εσωτερικών συγκολλήσεων αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.).
Οι αλλαγές που ενσωματώνονται σε γραμμές με συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών και ηλεκτρικά
κυκλώματα γραμμής για σηματοδότηση, χωρίς παρεμβολή συσκευών διαστολής, πρέπει να συνοδεύονται
από όλα τα απαραίτητα υλικά ώστε με την συναρμολόγηση τους και την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης επί
τόπου, οι αλλαγές να είναι έτοιμες για κυκλοφορία.
Γενικά όλες οι αλλαγές τροχιάς μπορούν να συγκολληθούν εσωτερικά εκτός:

2

α)

εάν υψομετρικά και οριζοντιογραφικά δεν είναι στην θέση τους ή δεν έχουν την σωστή διατομή
έρματος και οι στρωτήρες δεν εδράζονται σωστά.

β)

εάν είναι στρωμένες σε κακή υποδομή σε περιοχή που παρουσιάζει κατολισθήσεις ή καθιζήσεις
χωρίς να έχει επέλθει γεωλογική ηρεμία.

γ)

εάν φέρουν οπές
συγκολλήσεως).

στην

περιοχή

των

συγκολλήσεων

(10 cm

εκατέρωθεν

του

αρμού

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες – Mέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Μέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

3
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Personal eye-protection – Vocabulary – Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών - Λεξιλόγιο

Όροι και ορισμοί

3.1 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής του ΟΣΕ
3.2 ΔΙΠΑΡ: Διεύθυνση Παραγωγής
3.3 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
3.4 ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

4

Eνσωματούμενα υλικά

4.1 Χαρακτηριστικά των υλικών
Τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο της εσωτερικής συγκόλλησης των αλλαγών είναι οι
αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις με προθέρμανση ή οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις ταχείας
προθέρμανσης με χοάνη μίας χρήσεως.
Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω ενσωματωμένων υλικών περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του
ΟΣΕ.

4.2 Κριτήρια αποδοχής υλικών - έλεγχοι παραλαβής
Τα κριτήρια αποδοχής καθώς και οι έλεγχοι παραλαβής των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας της Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ (ΔΓ).
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα
τους. Ο εντεταλμένος υπεύθυνος παραλαβής του υλικού θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα που δίδεται στο Παράρτημα Β της παρούσας Προδιαγραφής.
Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το
εργοτάξιο.

5

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

5.1 Γενικά
Πριν αρχίσουν οι εργασίες συγκόλλησης της αλλαγής ελέγχεται η σωστή θέση αυτής, καθώς και των
βελονών – αντιβελονών και ρυθμίζονται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

5.2 Διάκενα
Τα προβλεπόμενα για την αλουμινοθερμική συγκόλληση διάκενα πρέπει να δημιουργηθούν με αποκοπή, με
δίσκο ή πριόνι, τμήματος της κανονικής σιδηροτροχιάς και όχι των ειδικών διατομών (όπως π.χ. βελόνες).
Οι συγκολλήσεις 1 έως 6 ( βλέπε Σχήμα 1), είναι εσωτερικές συγκολλήσεις της αλλαγής και εκτελούνται με τη
σειρά αρίθμησής τους και αφού έχει προηγηθεί η οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της
αλλαγής.
Το διάκενο που απαιτείται για τις συγκολλήσεις αυτές είναι το προβλεπόμενο για τις αλουμινοθερμικές
συγκολλήσεις. Η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά την εκτέλεση των συγκολλήσεων αυτών πρέπει να
4
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κυμαίνεται μεταξύ +5° και 35°C, μετρούμενη με θερμόμετρο ακριβείας τοποθετημένο στην σκιερή πλευρά της
ψυχής της σιδηροτροχιάς.
5.2.1

Σύσφιγξη

Κατά την εκτέλεση των συγκολλήσεων 1 έως 4 (βλέπε Σχήμα 2), πρέπει να γίνει σύσφιξη των προσηλώσεων
στις περιοχές βελονών και αντιβελονών, καθώς και στο ήμισυ του μήκους μεταξύ αντιβελονών και περιοχής
καρδιάς σιδηροτροχιών.
5.2.2 Θερμοκρασία
Συνιστάται:
α) Η διαφορά της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εσωτερικών συγκολλήσεων μιας
αλλαγής να μην είναι μεγαλύτερη από τους 10°C από συγκόλληση σε συγκόλληση.
β) Πρόσθετη θέρμανση της αλλαγής με συσκευή θερμάνσεως πριν από τη έναρξη των συγκολλήσεων και
χωρίς χαλάρωση των συνδέσμων, εφόσον κατά την έναρξη των εργασιών συγκόλλησης η
θερμοκρασία είναι μικρότερη από τους + 10°C.
Για την καλή και εύκολη λειτουργία του ασφαλίστρου της αλλαγής απαιτείται πριν από τη συγκόλληση των
βελονών να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί η απόσταση αυτών καθώς και το μέγεθος της απόστασης «α» του
Σχήματος 1.

Σχήμα 1 - Απόσταση βελονών κατά την συγκόλληση
Το μέγεθος αυτό «α» λαμβάνοντας υπόψη και τη συρρίκνωση της συγκόλλησης (2 mm περίπου) είναι
ανάλογο της θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς και δίδεται στον παρακάτω Πίνακα 1:

5
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Πίνακας 1- Απόσταση «α» ανάλογα με τη θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά τη συγκόλληση
Θερμοκρασία
Σιδηροτροχιάς °C

Απόσταση «α» σε mm προ
της συγκόλλησης R αλλαγής
190/300/500

760/1200

+35

14

16

+25

12

+15
+5

Μέγεθος
συρρίκνωσης
σε mm

Απόσταση «α» σε mm μετά τη
συγκόλληση R αλλαγής
190/300/500

760/1200

2

11-13

13-15

14

2

9-11

11-13

10

12

2

7-9

9-11

8

10

2

5-7

7-9

5.2.3 Σειρά εκτελέσεως εσωτερικών συγκολλήσεων αλλαγών
Οι συγκολλήσεις (S) στην αρχή και το τέλος της αλλαγής καθώς και οι συγκολλήσεις των βελονών (βλέπε
Σχήμα 2) εκτελούνται μετά το τέλος όλων των εργασιών τοποθέτησης της αλλαγής (τακτοποίηση της
αλλαγής στην οριστική της θέση, διαμόρφωση της απαιτούμενης διατομής έρματος, συμπύκνωσης αυτού
κ.τ.λ.).

Σχήμα 2 - Σειρά εκτέλεσης των συγκολλήσεων

Οι συγκολλήσεις των βελονών πραγματοποιούνται μετά το πέρας των εσωτερικών συγκολλήσεων (1) – (6)
και αφού προηγηθεί έλεγχος και ενδεχόμενη ρύθμιση της απόστασης «α» (βλέπε σκαρίφημα 1.)
Η σειρά εκτέλεσης των εσωτερικών συγκολλήσεων της αλλαγής είναι από τη θέση (1) έως τη θέση (6)
Οι συγκολλήσεις (S) είναι τελικές συγκολλήσεις που συνδέουν την αλλαγή με τις Σ.Σ.Σ.
5.2.4 Συγκόλληση αλλαγής με τις Σ.Σ.Σ.
Για τις συγκολλήσεις (S) που συνδέουν την αλλαγή με τις Σ.Σ.Σ. πρέπει να προβλεφθεί διάκενο αρμού
ανάλογο με την θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά την στρώση της αλλαγής. Οι συγκολλήσεις αυτές
εκτελούνται με θερμοκρασία σιδηροτροχιάς εντός των ορίων της θερμοκρασίας απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ.
6
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(23° έως και 35°C) το δε προβλεπόμενο για την συγκόλληση διάκενο δημιουργείται με αποκοπή τμήματος
της σιδηροτροχιάς και όχι της αλλαγής.
Οι συγκολλήσεις των βελονών εκτελούνται μετά το τέλος όλων των εσωτερικών συγκολλήσεων (1 έως 6) και
αφού έχει επέλθει η σχετική συρρίκνωση των συγκολλήσεων αυτών.
5.2.5 Συγκόλληση συνεχόμενων αλλαγών
Η συγκόλληση συνεχόμενων αλλαγών είναι δυνατή και εκτελείται εντός των ορίων της θερμοκρασίας
απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ. (23°C έως και 35°C) παρεμβάλλεται δε μεταξύ των αλλαγών τμήμα γραμμής
(μεταβατικό).
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αύξηση του πλάτους της ερμάτωσης κατά 50 cm προ των κεφαλών όλων
των στρωτήρων του μεταβατικού τμήματος.

5

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1Έλεγχος συγκολλήσεων
Σε έτοιμες συγκολλήσεις μετά την τελική λείανση δεν επιτρέπεται υπέρβαση των αναγραφόμενων στον
παρακάτω Πίνακα 2, οριακών τιμών.
Πίνακας 2 - Οριακές τιμές έτοιμων συγκολλήσεων
Οριακή τιμή

Τιμή αναφοράς

a1

+ 0.3 mm

0

a2

- 0.2 mm

0

d

+ 0.3 mm

0

Οι τιμές αυτές μετριώνται με χρήση μεταλλικού κανόνα (ρίγα) μήκους 1,0 m, το μέσον του οποίου
τοποθετείται επί της συγκόλλησης (0,50 m εκατέρωθεν αυτής) όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στα
παρακάτω Σχήματα 3 έως 6.
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Σχήμα 3 - Υπερυψωμένη συγκόλληση
Επιτρέπεται στη θέση της
συγκόλλησης μέγιστη υπερύψωση
αυτής κατά 0,3 mm

Σχήμα 4 - Συγκόλληση με βύθιση
Επιτρέπεται στη θέση της
συγκόλλησης μέγιστη βύθιση αυτής
κατά 0,2 mm

Σχήμα 5 - Συγκόλληση με αύξηση του εύρους
Επιτρέπεται στη θέση της
συγκόλλησης η αύξηση του εύρους
κατά 0,3 mm

Σχήμα 6 - Συγκόλληση με μείωση του εύρους
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Αν η ποιότητα της συγκόλλησης δεν είναι καλή, αυτή πρέπει να αντικατασταθεί μέσα σε 10 το πολύ ημέρες.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

6.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κίνδυνοι και
ειδικότερα κατά τις παρακάτω εργασίες :
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή με ανατροπή.
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων κοπής, τροχίσματος, φιάλης προπανίου – οξυγόνου και φλόγιστρων
βενζίνης αέρα.
8
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Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα.
Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να
χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται γι’ αυτό.

6.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96), είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία ( ΠΔ 17/96 ΚΑΙ
ΠΔ 159/99 κλπ) στα θέματα υγείας και ασφάλειας (βλέπε Βιβλιογραφία). Οι όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-14-07-01-10.
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι η συμμόρφωση με τα εξής Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345, ΕΛΟΤ ΕΝ 388 και ΕΛΟΤ ΕΝ 165 .

8 Τρόπος επιμέτρησης
8.1 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών
Η επιμέτρηση της εκτέλεσης των εσωτερικών συγκολλήσεων αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) γίνεται με βάση τον αριθμό των κατασκευαζόμενων συγκολλήσεων ανά αλλαγή,
περιλαμβανομένης της προμήθειας των συγκολλήσεων.

8.2 Περιλαμβανόμενες εργασίες
Δεν επιμετριώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, της οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης των
εσωτερικών συγκολλήσεων αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.). Ειδικότερα
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετριώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Έργο: ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ημερομηνία παραλαβής: .......................................................................................................
Περιγραφή υλικού ..............................................:..............................................................….
...............................................................................................................................................
Κωδικός Προτύπου ..............................................................................................:................

Εργοστάσιο παραγωγής: ......................................................................................................
Εργοστασιακός τύπος: ..........................................................................................................
Ημερομηνία παραγωγής: ......................................................................................................
Παρτίδα παραγωγής: ............................................................................................................

Τηρούμενες Προδιαγραφές του υλικού
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Παρατηρήσεις κατά την παραλαβή:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής:
...............................................................
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Βιβλιογραφία



Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99 κλπ).



Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-- Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών
Rail track switches electrode refill and flash butt welding

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-0704-10 «Αναγόμωση – συγκόλληση καρδιών
αλλαγών
σιδηροτροχιών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών
Οργάνων
Τυποποίησης.
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Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών
1

Αντικείμενο

Η οδηγία αυτή έχει για αντικείμενο να καθορίσει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εκτέλεσης επισκευής με
αναγόμωση των βλαβών των μαγγανιούχων καρδιών των αλλαγών σιδηροτροχιών από ολισθήσεις των
τροχών των συρμών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10

General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances - Typical
cross sections -- Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών
- Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20

Rail tracks ballast -- Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-05-03-10

Maintenance of continuous welded rail tracks -- Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Μέθοδος
δοκιμής : Aντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Personal eye-protection – Vocabulary – Mέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Λεξιλόγιο

3 Όροι και ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

3.1 Μαγγανιούχα καρδιά
3
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H μαγγανιούχα καρδιά των σιδηροτροχιών με την κυκλοφορία φθείρεται υπό την επίδραση διαφόρων αιτίων
όπως π.χ.
x φθορές από τριβές ή συμπίεση του υλικού λόγω της κυκλοφοριακής καταπόνησης,
x εμφανίσεις επιφανειακών σφαλμάτων κλπ,
και είναι αναγκαίο να επισκευάζεται.
Για την επισκευή μιας μαγγανιούχας καρδιάς χρησιμοποιούνται δύο τρόποι:
x Αναγόμωση με την οποία αντιμετωπίζονται οι φθορές και γίνεται προσπάθεια η καρδιά να
πλησιάσει τα αρχικά της γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
x Επιδιόρθωση με την οποία απομακρύνονται τα ελαττώματα.

3.2 Σ.Σ.Σ. : Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.3 Σ.Δ. : Συσκευές Διαστολής

4

Σύνθεση του υλικού αναγόμωσης

Η σύνθεση του υλικού αναγόμωσης εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1- Σύνθεση υλικού αναγόμωσης
Περιεχόμενο
στοιχείο
πρόσμιξης
στον χάλυβα

C
(άνθρακας)

Si
(Πυρίτιο)

Mn
(Μαγγάνιο)

P
(Φώσφορος)

S
(Θείο)

%

0,95 έως1,3

μεγ. 0,65

11,5 έως 14

μεγ. 0,04

μεγ. 0,03

(Το Μαγγάνιο πρέπει να είναι σε περιεκτικότητα 10 φορές μεγαλύτερο από τον άνθρακα περίπου).

Η επισκευή αυτή μπορεί να γίνει επιτόπου (στη γραμμή) ή σε συνεργείο που θα πρέπει να μεταφερθεί η
καρδιά.
Η επιλογή του χώρου που θα γίνει η επισκευή της καρδιάς εξαρτάται από το είδος των εργασιών που θα
πρέπει να γίνουν, το μέγεθος της φθοράς και τον απαιτούμενο χρόνο επισκευής κατά τον οποίο θα πρέπει η
γραμμή να είναι εκτός κυκλοφορίας, τις δυνατότητες που παρέχει ο κάθε χώρος καθώς και από το εάν η
καρδιά είναι συγκολλημένη με την υπόλοιπη αλλαγή (εσωτερική συγκόλληση), οπότε υπάρχει δυσκολία στην
αποσυναρμολόγηση της καρδιάς διότι θα χρειαστεί αποκοπή αυτής και επανασυγκόλληση μετά από την
επισκευή.
Οι επισκευές της μαγγανιούχας καρδιάς επί τόπου (επί γραμμής) γίνονται κατά κανόνα όταν στην επιφάνεια
κύλισης της καρδιάς εμφανιστούν ελαττώματα με τα εξής χαρακτηριστικά:
x Τοπικές υποχωρήσεις του υλικού (φθορές από τριβές ή συμπίεση υλικού) < 4 mm.
x Αποφλοιώσεις.
x Προβλεπόμενο βάθος λείανσης προετοιμασίας αναγόμωσης < 15 mm.
4
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Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

5.1 Γενικές αρχές
1. Αναγόμωση απαιτείται όταν η φθορά σε οποιοδήποτε σημείο της μαγγανιούχας καρδιάς πλησιάζει το
βάθος των 4 mm. Για φθορές μεγαλύτερες των 4 mm η αναγόμωση πρέπει να γίνεται στο εργαστάσιο
ή σε γραμμή εκτός κυκλοφορίας.
2. Αναγόμωση γίνεται και στην αιχμή της καρδιάς ακόμη και όταν έχει αφαιρεθεί κομμάτι.
3. Επιλογή ειδικού ηλεκτροδίου που να έχει χαμηλή ποσότητα υδρογόνου για να ενώνει χάλυβα με
υψηλή ποσότητα μαγγανίου (14% περίπου) και να αντέχει σε υψηλή πίεση και χτυπήματα.
4. Χρήση ειδικών χρωμοκιμωλιών για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του μετάλλου (200οC).
5. Χρήση ειδικών σπρέϋ για τον έλεγχο ρωγμών (κόκκινο, λευκό).
6. Η θέρμανση των ηλεκτροδίων στους 200οC θα γίνεται 2 ώρες πριν αρχίσει η εργασία αναγόμωσης και
όχι αμέσως πριν την αναγόμωση (βλέπε παράγραφο 5.2.1 της παρούσας). Πρέπει να χρησιμοποιείται
ειδική θήκη όπου διατηρούνται τα ηλεκτρόδια σε θερμοκρασία 200oC.

5.2

Ενσωματούμενα υλικά-χαρακτηριστικά των υλικών

Υλικά αναγόμωσης
Τα χρησιμοποιούμενα για την αναγόμωση υλικά είναι:
x Ειδικά ηλεκτρόδια με περίβλημα.
x Ειδικό γυμνό σύρμα συγκόλλησης.
Τα επιτρεπόμενα να χρησιμοποιηθούν για την αναγόμωση υλικά καθώς και οι όροι χρησιμοποίησής του
εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
Πίνακας 2 - Όροι χρησιμοποίησης για αναγόμωση-συγκόλληση με ηλεκτρόδια και σύρμα
μαγγανιούχων καρδιών
Προμηθευτής

Τύπος

Διάμετρος
(mm)

Μήκος
(mm)

Ηλεκτρικά Xαρακτηριστικά
Amp

Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
DOGA

THYSSEN

UTP7200

SH BRAUN

3.25

350

100/140

19/20
θετικό πόλο

4.00

450

140/180

//

3.25

450

80/120

//

4.00

450

110/130

//

BOHLER

FOX BMC

4.00

---

---

//

ESAB

OK 86.08

----

---

---

//

//

OK 86.20

__

---

---

//

//

OK 86.28

__

__

__

CASTOLLIN

E O 5091

1.60

180/200

OERLIKON

SOUDOKAY 218-0

1.60

180/200

ΣΥΡΜΑ
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Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλα πακέτα, τα οποία θα προστατεύουν τις
μηχανικές τους ιδιότητες και θα τα διατηρούν στεγανοποιημένα.
Βασικά υλικά είναι ηλεκτρόδια, σύρμα συγκόλλησης και εύτηκτη ουσία (συλλίπασμα). Τα υλικά αυτά
διακρίνονται για τις παρακάτω ιδιότητες:
x Ελάχιστη έκλυση υδρογόνου όταν γίνεται σωστή εφαρμογή των όρων χρήσης.
x Δυνατότητα επιμήκυνσης του μετάλλου αναγόμωσης ώστε να παρεμποδίζεται η εμφάνιση
ρηγμάτωσης κατά την διάρκεια ψύξης της αναγόμωσης.
x Το μέταλλο αναγόμωσης δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία ευθραυστότητα.

5.2.1

Όροι αποθήκευσης και χρησιμοποίησης των υλικών αναγόμωσης

α. Ηλεκτρόδια
Λόγω της συνθέσεως του περιβλήματος τα ηλεκτρόδια είναι αρκετά ευαίσθητα στην υγρασία. Γι’ αυτό
συνιστάται να μην γίνονται προμήθειες μεγάλων ποσοτήτων παρά μόνο για χρήση ολίγων μηνών. Η
εναποθήκευση αυτών πρέπει να γίνεται σε ξηρούς και θερμαινόμενους χώρους και θα πρέπει πάντοτε να
χρησιμοποιούνται τα παλαιότερα ηλεκτρόδια.
Πριν από την χρησιμοποίηση των ηλεκτροδίων θα πρέπει αυτά να τοποθετούνται σε ειδικό ηλεκτρικό
ξηραντήρα (θερμοθάλαμο) για 2 - 3 ώρες και σε θερμοκρασία 200 - 400ο C, ώστε να στεγνώσουν τελείως. Το
στέγνωμα τους γίνεται είτε λίγο πριν την χρησιμοποίησή τους είτε, πριν την έναρξη της εργασίας οπότε θα
πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε καλά μονωμένο κατά της υγρασίας δοχείο.
β. Γυμνό σύρμα συγκόλλησης και εύτηκτο υλικό
Το γυμνό σύρμα συγκόλλησης - αναγόμωσης και το εύτηκτο υλικό πρέπει υποχρεωτικά να φυλάσσονται σε
χώρους ξηρούς και θερμαινόμενους.
Στη θέση της ανάφλεξης και σβησίματος του ηλεκτρικού τόξου (κρατήρας) μπορεί να εμφανιστούν:
x Στις θέσεις ανάφλεξης: Εγκλείσματα μετάλλου
x Στις θέσεις σβησίματος: Συστολικές ρηγματώσεις
Αυτές οι θέσεις πρέπει μετά την αναγόμωση να βρεθούν και να επισκευαστούν είτε:
x Με εκ νέου τήξη του υλικού
x Με εκ νέου τήξη και λείανση
x Μόνο με λείανση (θέσεις ανάφλεξης)
x Δεν επιτρέπεται να διακόπτεται η διαδικασία ραφή συγκόλλησης - αναγόμωσης και να αρχίζει
αργότερα.
Γι’ αυτό θα πρέπει πριν από την έναρξη της εργασίας να υπολογίζεται το μήκος του ηλεκτροδίου, ώστε να
τελειώνει ολόκληρη η ραφή συγκόλλησης, χωρίς να παραστεί ανάγκη διακοπής για αντικατάσταση
ηλεκτροδίου. Εάν παρά ταύτα παραστεί ανάγκη διακοπής της βαφής συγκόλλησης λόγω διέλευσης τραίνου,
τότε θα πρέπει ο κρατήρας σβησίματος να οδηγηθεί προς το τέλος αυτής της ραφής (βλέπε Σχήμα 1) ή να
σβήσει εκεί κοντά σαν πρόσθετο πάχος ραφής (βλέπε Σχήμα 2).
6
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Σχήμα 1 - Διακοπή συγκόλλησης

Σχήμα 2 - Διακοπή συγκόλλησης
Κατά την επανάληψη της εργασίας αναγομώνεται νέα ραφή συγκόλλησης κατά το μήκος της διακομμένης και
του κρατήρα σβησίματος. Με τον τρόπο αυτό λειώνει και ο προσωρινός κρατήρας που είχε δημιουργηθεί
λόγω της εργασίας που διακόπηκε.

5.3 Παραλαβή των υλικών
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο πρέπει να γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητα τους. Υλικά που παρουσιάζουν ελαττώματα δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά και πρέπει να
απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

6

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

6.1 Γενικά
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αναγόμωση μαγγανιούχων καρδιών είναι «συγκόλληση με ηλεκτρικό
τόξο» δηλαδή γέμισμα με μέταλλο των ανωμαλιών της επιφάνειας κύλισης που δημιουργήθηκαν από
φυσιολογική φθορά ή τυχαία παραμόρφωση του υλικού.
Η οστενιτική δομή αυτού του είδους του μαγγανιούχου χάλυβα (με περίπου 1% Άνθρακα και 13% Μαγγάνιο)
η οποία επιτυγχάνεται δια σκληρύνσεως του υλικού με την μέθοδο της εκρήξεως ή της ψύξεως (βύθιση του
7
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υλικού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 1000οC στο νερό ) προσδίδει στο μαγγανιούχο υλικό μεγάλη αντοχή
έναντι της ρηγμάτωσης (350 έως 550 ΗΒ=1200 έως 1780 Ν/mm2). Η οστενιτική αυτή δομή είναι τέλεια στη
συγκόλληση αλλά όχι όμως σε υψηλές θερμοκρασίες από τις οποίες αρχίζει να αποσυντίθεται με συνέπεια
την μείωση της αντοχής της.
Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να γίνονται αναγομώσεις - συγκολλήσεις επί της μαγγανιούχας καρδιάς χωρίς
να προκαλούνται υψηλές θερμοκρασίες και αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή όλων των παρακάτω
αναφερομένων:
α) Μέσω της ενδεχόμενης ψύξης της μαγγανιούχας καρδιάς στην περιοχή της αναγόμωσης με Διοξείδιο
του άνθρακα.
β) Μέσω της εναλλαγής των θέσεων αναγόμωσης μετά από κάθε ραφή και εφόσον υπάρχουν στην
μαγγανιούχα καρδιά πολλές θέσεις προς αναγόμωση.
Πάντως σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται με εφαπτόμενο πυρόμετρο ή με την
ευαίσθητη στην θερμοκρασία ειδική έγχρωμη κιμωλία και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση στην περιοχή της
συγκόλλησης – αναγόμωσης να υπερβεί τους 200οC.

6.2 Τήξη του μετάλλου αναγόμωσης
Ηλεκτρόδια
Η τήξη των ηλεκτροδίων επιτυγχάνεται με συνεχές ρεύμα (το ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο θετικό πόλο της
γεννήτριας παροχής ρεύματος για την συγκόλληση). Η ένταση του ρεύματος πρέπει να είναι σταθερή και να
βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ της μεγίστης και ελαχίστης έντασης που δίδεται από τον κατασκευαστή.
Δεν επιτρέπεται συγκόλληση - αναγόμωση με ένταση μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή που δίδεται
από τον κατασκευαστή.
Το επιστρεφόμενο ρεύμα διοχετεύεται στις σιδηροτροχιές μέσω καλωδίου που είναι συνδεδεμένο στον
αρνητικό πόλο της γεννήτριας παροχής ρεύματος. Αυτή η συνδεσμολογία πρέπει να βρίσκεται όσο γίνεται
πιο κοντά στην ζώνη που γίνεται η αναγόμωση - συγκόλληση.
Το ηλεκτρόδιο κατά την συγκόλληση θα πρέπει πάντοτε να τοποθετείται κάθετα στην προς αναγόμωση συγκόλληση επιφάνεια (βλέπε Σχήμα 3).
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Σχήμα 3- Τοποθέτηση ηλεκτροδίου κάθετα προς την προς συγκόλληση επιφάνεια
Κάθε ραφή συγκόλλησης πρέπει να επικαλύπτει κατά ένα τρίτο (1/3) την προηγούμενη (βλέπε Σχήματα 2 και
3).
Η κανονική ταχύτητα προώθησης του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι αυτή με την οποία επιτυγχάνεται πλάτος
ραφής όμοιο με το λειωμένο τμήμα του υλικού του ηλεκτροδίου.
Το μήκος του ηλεκτρικού τόξου θα πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν μικρό.
Εάν απαιτείται να γίνουν πολλές στρώσεις αναγόμωσης (μία επάνω στην άλλη) θα πρέπει πρώτα να
καθαρίζεται η προηγούμενη στρώση από τα κατάλοιπα της συγκόλλησης. Μετά από κάθε ραφή
συγκόλλησης θα πρέπει να ακολουθούν κτυπήματα σε αυτή με ειδικό σφυρί για την σταθεροποίηση και την
εκτόνωση του υλικού αναγόμωσης - συγκόλλησης, καθαρισμός της συγκολλημένης επιφάνειας με
συρματόβουρτσα κ.λ.π. Εάν μέσα στο υλικό αναγόμωσης έχει εγκλωβιστεί ακαθαρσία ή παρουσιάζεται
άλλου είδους ατέλεια θα πρέπει να γίνεται λείανση στο σημείο αυτό πριν συνεχιστεί η εργασία συγκόλλησης αναγόμωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λείανση θα πρέπει εφόσον τούτο είναι δυνατόν, να γίνεται σε κρύα συγκόλληση-αναγόμωση. Συνιστάται
μετά από 2 - 3 εβδομάδες να γίνεται λείανση του φινιρίσματος.

6.3 Αναγόμωση
6.3.1 Συνοπτική περιγραφή των εργασιών αναγόμωσης
1) Καθαρίζονται με τροχό οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να γίνει αναγόμωση (παράγραφος 6.3.4 της
παρούσας).
2) Ελέγχονται οι καθαρισμένες επιφάνειες με τα δύο σπρέϋ (παράγραφος 6.3.5 της παρούσας ).
3) Δίπλα στον τεχνίτη πρέπει να υπάρχει η θήκη με τα ηλεκτρόδια που τα διατηρεί στην επιθυμητή
θερμοκρασία (200οC).
4) Η τσιμπίδα της ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να είναι στο θετικό πόλο (παράγραφος 6.2 της παρούσας
).
5) Τα αμπέρ πρέπει να συμφωνούν με τη διάμετρο των ηλεκτροδίων (βλέπε προηγούμενο Πίνακα 1).
6) Αρχίζει η αναγόμωση κατά μήκος της κεφαλής και όχι κάθετα (παράγραφος 6.4 της παρούσας).
7) ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης η μέγιστη θερμοκρασία του μετάλλου (καρδιάς), η οποία
θα παρακολουθείται με τις ειδικές χρωμοκιμωλίες δεν πρέπει να υπερβεί τους 200οC. Αυτό ισχύει
τόσο για την πρώτη στρώση όσο και για καθεμία από τις επόμενες.
8) Όταν φθάσει η θερμοκρασία στους 200οC πρέπει να σταματήσει ΑΜΕΣΩΣ η αναγόμωση και να
αρχίσει η εργασία σε άλλο σημείο.
9) Τελειώνοντας την αναγόμωση σε μια καρδιά αρχίζει η πρώτη (χονδρή) λείανση της αναγομωμένης
επιφάνειας πάντα υπό τον έλεγχο των καλυμπρών (Σαμπλόνε) (παράγραφος 6.5 της παρούσας).
10)
Όταν η καρδιά έλθει στην αρχική της μορφή τότε ξαναγίνεται έλεγχος με τα σπρέϋ για να ελεγχθεί
εάν η αναγόμωση έχει ρωγμές ή διάφορες εσοχές.
Προσοχή: Δεν γίνεται αναγόμωση στην ειδική συγκόλληση (Μαγγανίου-Μετάλλου). Για την περίπτωση αυτή
χρησιμοποιούνται άλλου τύπου ηλεκτρόδια και ισχύουν άλλοι όροι.

6.3.2

Γεωμετρικοί έλεγχοι
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Οι έλεγχοι αυτοί αρχίζουν με την αναζήτηση των υψηλών σημείων της καρδιάς (της αλλαγής) με την βοήθεια
ρίγας μήκους 2,0 m, η οποία τοποθετείται στην επιφάνεια κύλισης. Τα υψηλά σημεία (καμπούρες) που
ενδεχόμενα υπάρχουν στην περιοχή της μεσαίας ζώνης επισημαίνονται και απομακρύνονται, εφ’ όσον αυτό
είναι δυνατόν, με λείανση ώστε να οριοθετηθεί το μέγεθος της ζώνης αναγόμωσης.
Τα άκρα της εν λόγω ζώνης αναγόμωσης διαπιστώνονται επίσης με την βοήθεια της ρίγας των 2,0 m, η
οποία εφάπτεται στο μεσαίο τμήμα της καρδιάς. Οι θέσεις τοποθέτησης της ρίγας επί της μαγγανιούχας
καρδιάς προσδιορίζουν το προς αναγόμωση μήκος.
6.3.3

Αναγόμωση και επισκευή σφαλμάτων στην επιφάνεια κύλισης

Η επιφάνεια κύλισης μπορεί να εμφανίζει τοπικά φθορές, συμπιέσεις υλικού και ελαττώματα όπως π.χ.
αποφλοιώσεις, εξογκώματα κ.λ.π. του μετάλλου. Γενικά αυτά τα ελαττώματα εξελίσσονται αργά και ως εκ
τούτου η επισκευή τους δεν είναι επείγουσα.
Εκτός των παραπάνω μετρήσεων πρέπει επίσης να μετρηθεί η φθορά ή η συμπίεση του υλικού με ένα νήμα
το οποίο θα πρέπει να τεντωθεί έτσι ώστε να καλύπτει το μεσαίο τμήμα της καρδιάς (περιοχή λόγχης) και τα
λαγοπόδαρα. Τα σημεία τοποθέτησης των άκρων του νήματος πρέπει να είναι κοντινά ώστε να
αποφευχθούν λάθος εκτιμήσεις λόγω των ενδεχομένων διογκώσεων της μαγγανιούχας καρδιάς.
6.3.4

Αλληλοεξαρτώμενες εργασίες γραμμής

Η αναγόμωση μιας μαγγανιούχας καρδιάς επί γραμμής είναι δυνατή, εφ’ όσον έχουν προηγηθεί η σύσφιγξη
των συνδέσμων, ο έλεγχος και ενδεχομένως η διόρθωση των αρμών, ο υψομετρικός έλεγχος και η
ενδεχόμενη διόρθωση της αλλαγής.
Μετά τις εργασίες αναγόμωσης πρέπει απαραιτήτως να γίνει συστηματικός υψομετρικός έλεγχος
(χωροστάθμηση) της αναγομωμένης καρδιάς και να διορθωθούν τα όποια σφάλματα διαπιστωθούν.
6.3.5

Λείανση προετοιμασίας

Με την λείανση προετοιμασίας θα πρέπει:
x

Να καθαρίσουν καλά (να γυαλίσουν) οι θέσεις της μαγγανιούχας καρδιάς που παρουσιάζουν
φθορές ή οι μελανές (θαμπές) θέσεις της επιφάνειας κύλισης.

x

Να απομακρύνεται τελείως το ελαττωματικό υλικό στις θέσεις που θα γίνει αναγόμωση.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το βασικό μέταλλο δεν πρέπει να γίνεται μπλε. Τα σημεία συνένωσης με τα υγιή
τμήματα πρέπει να είναι ήπια.
Για εργασίες επί γραμμής το επιτρεπόμενο μέγιστο βάθος λείανσης είναι κατά κανόνα 15 mm.
Η αύξηση του βάθους αυτού είναι δυνατή εφόσον οι εργασίες γίνονται σε γραμμή εκτός κυκλοφορίας.
Μέχρι βάθος 5 mm μπορεί η λείανση να επεκταθεί σε ολόκληρο το μήκος συγκόλλησης-αναγόμωσης.
Εκτός από αυτό πρέπει η κατανομή της εργασίας να είναι τέτοια, ώστε η συνεχής εξασφάλιση επικάθισης του
επισώτρου να είναι δεδομένη.
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι ο όρος αυτός δεν καλύπτεται, τότε συνεχίζονται οι
εργασίες μόνον όταν τοπικοί κυκλοφοριακοί κανονισμοί επιτρέπουν την συνέχιση της κυκλοφορίας ενός
συρμού στην εν λόγω επιφάνεια κύλισης. Εάν αυτό δεν συμβαίνει αναγομώνεται το λειασμένο τμήμα και μετά
αποκαθίσταται προσωρινά δια λειάνσεως για την διέλευση του συρμού.
6.3.6
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Κάθε εργασία συγκόλλησης πρέπει να ελέγχεται με την χρησιμοποίηση των διεισδυτικών χρωμοσπρέϋ
CRACK AND FLAW DERECTOR ως εξής:
1. Λείανση της επιφάνειας στην θέση της αναγόμωσης μέχρι ανεύρεσης υγιούς υλικού.
2. Με την χρησιμοποίηση του Νο 1 χρωμοσπρέϋ CLEANER (καθαριστικό) καθαρίζεται και σκουπίζεται
με πανί πολύ καλά η λειασμένη επιφάνεια.
3. Χρησιμοποιείται το Νο 2 PENETRANT (διεισδυτικό), το οποίο αφήνεται μερικά λεπτά να ενεργήσει και
στην συνέχεια καθαρίζεται με πανί.
4. Επαναχρησιμοποιείται το Νο 1 καθαριστικό και στεγνώνεται καλά η επιφάνεια αναγόμωσης.
5. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το Νο 3 DEVELOPER (ανιχνευτικό) όπου θα εμφανιστούν, εάν
υπάρχουν, ρωγμές, φυσαλίδες κ.λ.π., οι οποίες και θα πρέπει να απομακρυνθούν με συνέχιση της
λείανσης προ της αναγόμωσης.
Η σειρά χρησιμοποίησης των διεισδυτικών χρωμοσπρέϋ είναι: 1 → 2 → 1 → 3
Επειδή η επιφάνεια αναγόμωσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη υγρασίας, συνιστάται η ελαφρά με το χέρι
χρησιμοποίηση φλόγιστρου.

6.4 Εκτέλεση των εργασιών αναγόμωσης
6.4.1

Γενικά

Όλες οι αναγομώσεις επιφανειών διαμορφώνονται κατά κανόνα από ραφές συγκόλλησης, οι οποίες είναι
παράλληλες προς τον κατά μήκος άξονα της μαγγανιούχας καρδιάς.
Επειδή το μήκος της ραφής συγκόλλησης εξαρτάται από τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια (παράγραφος
5.2) και στην περίπτωση αναγόμωσης με χρησιμοποίηση γυμνού σύρματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500
mm, οι αναγομώσεις της επιφάνειας κατανέμονται σε ζώνες.
Οι ραφές συγκόλλησης κάθε ζώνης πρέπει πάντα να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση παρόλο που σε
μερικές περιπτώσεις στο τέλος της ζώνης είναι ανάγκη να γίνει επιστροφή της ραφής (π.χ. στα λαγοπόδαρα).
Οι θέσεις ανάφλεξης και σβησίματος του ηλεκτρικού τόξου αναγόμωσης πρέπει να λειαίνονται ανεξαιρέτως.
Η πρώτη ραφή (αρχή) αναγόμωσης - συγκόλλησης κάθε ζώνης (ή της μοναδικής ζώνης) πρέπει να αρχίζει
από την πλευρά που παρουσιάζει την μεγαλύτερη φθορά (χαμηλό σημείο).
Οι αναγομώσεις πραγματοποιούνται σε στρώσεις .
Μια νέα στρώση μπορεί να αρχίσει μόνον εάν η προηγούμενη έχει πλήρως περατωθεί σε ολόκληρη την
επιφάνεια αναγόμωσης.
6.4.2

Επισκευή αιχμής καρδιάς (λόγχη)

Για την αναγόμωση της αιχμής είτε αυτή γίνεται σε μία, είτε σε περισσότερες ζώνες, αρχίζει πάντοτε η ραφή
συγκόλλησης από την αιχμή της λόγχης προς το εσωτερικό (βλέπε Σχήμα 4) και πάντοτε από την πλευρά
που παρουσιάζει την μεγαλύτερη φθορά.
Η θέση σβησίματος (κρατήρας) της πρώτης ραφής συγκόλλησης μεταφέρεται με επιστροφή εντός της ραφής
(βλέπε Σχήμα 4).
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Η θέση σβησίματος των υπολοίπων ραφών συγκόλλησης μεταφέρονται στην προηγούμενή τους ραφή
(βλέπε Σχήμα 4).

Σχήμα 4 - Επισκευή αιχμής καρδιάς
α. Αναγομώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται διαχωρισμός σε ζώνες (βλέπε Σχήμα 4).
Οι θέσεις ανάφλεξης μεταφέρονται σαν πρόσθετο πάχος συγκόλλησης στην προηγούμενη ραφή
συγκόλλησης, εκτός της πρώτης ραφής, στην οποία η θέση ανάφλεξης μεταφέρεται στο βασικό
μέταλλο.
Οι ραφές συγκόλλησης τελειώνουν σαν πρόσθετο πάχος επί των επιφανειών κύλισης.
Το σβήσιμο ή επιστρέφεται επί της ραφής συγκόλλησης η οποία έχει ήδη περατωθεί (περίπτωση
πρώτης ραφής συγκόλλησης), ή μεταφέρονται στην προπορευόμενη ραφή συγκόλλησης.
β. Αναγομώσεις οι οποίες είναι αναγκαίο να χωριστούν σε ζώνες (βλέπε Σχήμα 5).
Οι αναγομώσεις αρχίζουν από τις φαρδύτερες ζώνες και τελειώνουν στις στενότερες.
Για κάθε ζώνη οι θέσεις ανάφλεξης είναι σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση όσο αυτό είναι δυνατόν.
Εάν αυτό είναι αδύνατον, τότε τοποθετούνται αυτές σαν πρόσθετο πάχος επί της προηγηθείσης
ραφής συγκόλλησης.
Τα σβησίματα (κρατήρες) γίνονται όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (α) ή ως πρόσθετο
πάχος επί της επιφάνειας κύλισης (περίπτωση πρώτης ραφής συγκόλλησης ), ή μεταφέρονται στην
προπορευόμενη ζώνη.

Σχήμα 5- Ζώνες αναγόμωσης
12
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Εάν το μήκος «L» της αναγόμωσης είναι μεγαλύτερο από το μήκος της ραφής συγκόλλησης που είναι
δυνατόν να επιτευχθεί με τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια (ένα ηλεκτρόδιο για κάθε ραφή), τότε
χωρίζεται αυτό το μήκος σε «n» ζώνες του ιδίου μήκους «L1» , «L2», »Ln» < 260 mm (για ηλεκτρόδια
350 mm) ή 360 mm (για ηλεκτρόδια των 450 mm).
x Οι θέσεις ανάφλεξης των ραφών συγκόλλησης των ζωνών 1,2,.., n-1 πρέπει πριν την έναρξη
των ραφών 2,3,.......n, να λειανθούν.
x Οι θέσεις σβησίματος των ραφών συγκόλλησης των ζωνών 2,3,.....,n κατασκευάζονται σαν
πρόσθετο πάχος επί των ραφών συγκόλλησης των ζωνών 1,2,.......n - 1.

6.4.3

Επισκευή Λαγοπόδαρων

α. Αναγομώσεις χωρίς διαχωρισμό σε ζώνες (βλέπε Σχήμα 6).
Η μεθοδολογία εκτέλεσης της αναγόμωσης είναι όμοια με εκείνη της αιχμής Καρδιάς.
Οι θέσεις ανάφλεξης και σβησίματος των ραφών συγκόλλησης πρέπει να διαμορφώνονται σαν
πρόσθετο πάχος της επιφάνειας κύλισης ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψή τους.
Εάν η αναγόμωση δεν έχει το ίδιο πλάτος και στα δύο πέρατα (αρχή και τέλος) τότε η ανάφλεξη (αρχή
ραφής), πρέπει να αρχίζει από το φαρδύτερο άκρο της επιφάνειας αναγόμωσης.
Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις σβησίματος των ραφών συγκόλλησης πρέπει να διαμορφώνονται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.4.3α.

Σχήμα 6- Επισκευή Λαγοπόδαρων
β. Αναγομώσεις οι οποίες είναι αναγκαίο να χωριστούν σε ζώνες (βλέπε Σχήμα 7).
Η αναγόμωση ξεκινά από την στενότερη ζώνη. Οι θέσεις ανάφλεξης και σβησίματος των ραφών
συγκόλλησης, εκτός της τελευταίας ζώνης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.3β.
Στην τελευταία ζώνη εκ του γεγονότος ότι πάντοτε η συγκόλληση πρέπει να κατευθύνεται ανοδικά,
είναι υποχρεωτικό η συγκόλληση να γίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Αυτό έχει τα εξής αποτελέσματα:
13
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Σχήμα 8 - Πίνακας επισκευής μεμονωμένων βλαβών

6.5 Αποπεράτωση των αναγομώσεων
6.5.1 Γενικά
Η αποπεράτωση των αναγομώσεων απαιτεί εργασίες λείανσης της αναγομωμένης επιφάνειας.
Με την λείανση επιτυγχάνεται η συνέχεια του υλικού, η διαμόρφωση της επαφής σιδ/χιάς - όνυχα τροχού, η
διαμόρφωση του προφίλ (που αντιστοιχεί σε κάθε θέση της καρδιάς της αλλαγής), της επιφάνειας κύλισης
(κατά μήκος και εγκάρσια) και την μορφή των διαφόρων στρογγυλεύσεων.
Αυτή η εργασία πραγματοποιείται σε δύο ανεξάρτητες φάσεις.
x Μια χονδροειδή λείανση για την δυνατότητα αμέσως μετά την αναγόμωση αποκατάσταση της
κυκλοφορίας. Με την λείανση αυτή απομακρύνεται το τελευταίο σβήσιμο (κρατήρας) ραφής,
15
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Σχήμα 9 - Υποβίβαση αιχμής
6.5.6 Οριζοντιογραφική αποκατάσταση των λαγοπόδαρων
Η χωροστάθμηση κάθε λαγοπόδαρου, κατά μήκος και εγκάρσια, πραγματοποιείται με την βοήθεια ενός
κανόνα όπως παρακάτω αναφέρεται:
x Από την πλευρά της αιχμής: Επί του μη αναγομωμένου τμήματος της επιφάνειας κύλισης.
x Από την πλευρά της πτέρνας: Επί μιας σήμανσης «Τ» στάθμης, η οποία επιτυγχάνεται με ένα
σαμπλόνε «PDL», το οποίο τοποθετείται στη μηδενική θέση της αιχμής (βλέπε Σχήμα 10).
x Το ύψος της επιφάνειας κύλισης ελέγχεται με την περιστροφή της ρίγας γύρω από το σημείο
«Τ» (βλέπε Σχήμα 10).

17
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Σχήμα 10 - Οριζοντιογραφική αποκατάσταση των λαγοπόδαρων

6.5.7 Αποκατάσταση των καμπυλοτήτων
Όλες οι στρογγυλεύσεις, εκτός από αυτές που βρίσκονται στο υποβιβασθέν τμήμα της αιχμής, πρέπει να
λειανθούν μέχρι να εφαρμοστεί κανονικά το « AR» -τμήμα του Σαμπλόνε (βλέπε Σχήμα 11)
Στο υποβιβασμένο τμήμα της αιχμής οι στρογγυλεύσεις γίνονται με το μάτι.

18
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Σχήμα 11 - Αποκατάσταση των καμπυλοτήτων

6.6 Σήμανση των αναγομώσεων
Στο τέλος της εργασίας ο τεχνίτης θα σημειώσει στην εξωτερική πλευρά της κεφαλής της σιδηροτροχιάς και
εις το μέσον του άξονα που έγινε η αναγόμωση, με την βοήθεια στάμπας, αριθμούς και γράμματα, ως εξής:
x 2 χαρακτηριστικά γράμματα, τα οποία θα έχουν καθοριστεί μια φορά και οριστικά για κάθε
τεχνίτη (κατ’ αρχήν τα αρχικά γράμματα του ονόματός του).
x 4 ψηφία (αριθμοί) που θα παριστούν το μήνα και το έτος που εκτελέστηκε η αναγόμωση.

7

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας αναφέρονται στην παράγραφο 6.5 στην περιγραφή των
εργασιών αποπεράτωσης των αναγομώσεων.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας

Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-07-01-10. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Οι πιθανοί κίνδυνοι που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών αναγόμωσης των σιδηροτροχιών
εμφανίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
x Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος η με ανατροπή.
x Μεταφορά δια χειρός η μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από
εξουσιοδοτημένα άτομα .Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
θα εξουσιοδοτείται γι’ αυτό.

8.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Η συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κλπ). Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
περιγράφονται αναλυτικά στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-07-01-10.
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα παρακάτω Πρότυπα:ΕΛΟΤ EN 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2, ΕΛΟΤ EN
397 , ΕΛΟΤ EN ISO 20345 και ΕΛΟΤ EN 165.
Ειδικότερα είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης:
x Υποχρεωτική εξασφάλιση και προστασία του συνεργείου με φύλακες .
x Να μην παρατηρείται το τόξο χωρίς ειδική μάσκα προστασίας.
x Να μη γίνεται ποτέ το τρόχισμα χωρίς γυαλιά και γάντια.
x Να μην πλησιάζεται από το προσωπικό ποτέ τη φιάλη του προπανίου (υγραερίου) με μια φλόγα
και να ελέγχεται συχνά η στεγανότητα των αγωγών (σωλήνων).
x Τα προϊόντα που περιέχονται στους εκτοξευστές (σπρέι) είναι τοξικά. Δεν πρέπει ποτέ να
καταπίνονται ούτε να εισπνέονται οι ατμοί τους.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των πλήρως περαιωμένων αναγομώσεων – συγκολλήσεων.
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των
τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά
τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Βιβλιογραφία
 Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.159/99)
 Οδηγία 92/57/ΕΕ - Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites -Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων.
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος
για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»
Rail track fasteners, type “K”

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-08-03-10
« Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-08-03-10, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ B της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-08-03-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»
1

Aντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τη χρήση των συνδέσμων σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ».
Για την εκπόνηση της παρούσας Προδιαγραφής ελήφθησαν υπόψη η Οδηγία Σύσφιγξη των συνδέσμων τύπου Κ που
είναι εφοδιασμένοι με διπλές ελατηριωτές ροδέλες 1978 (βλέπε Βιβλιογραφία).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών πρέπει να
έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10

General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances Typical cross sections -- Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών
γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20

Rail tracks ballast- Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-05-03-10

Maintenance of continuous welded rail tracks -- Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 07-05-01-10

Maintenance of continuous welded rail tracks --Συντήρηση γραμμών με
συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

3

Όροι και ορισμοί

3.1

UIC: Union Internationale des Chimins de Fer - Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων

3.2

Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής

3.3

Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές

3.4

ΓΕ: Γενική επισκευή

3.5

Η-Π: Ημερολόγιο πρόγραμμα

4

Σύνδεσμοι - περιγραφή των συνδέσμων και των εξαρτημάτων τους

4.1 Γενικά περί συνδέσμων
Οι σύνδεσμοι:

3
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x Πρέπει να εξασφαλίζουν μια επαρκή τριβή μέσω σύσφιγξης μεταξύ σιδηροτροχιάς και
στρωτήρα. Η σύσφιξη της σιδηροτροχιάς στον στρωτήρα και η προκαλούμενη τριβή πρέπει να
είναι επαρκής για να εμποδίσει την όδευση της σιδηροτροχιάς που προκύπτει από
θερμοκρασιακή κυρίως μεταβολή.
x Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το εύρος μεταξύ των σιδηροτροχιών παραμένει ομοιόμορφα
σταθερό σε όλο το μήκος της γραμμή. Ομοιόμορφο εύρος με μικρές ανοχές επιτυγχάνεται μόνο
με την χρήση πλακών έδρασης.
x Πρέπει να εμποδίζουν την στρεπτική παραμόρφωση των σιδηροτροχιών.

4.2 Σύνδεσμος Κ
4.2.1 Γενικά
Η σύνδεση Κ είναι μία από τις πρώτες έμμεσες συνδέσεις που δημιουργήθηκαν. Στη σύνδεση Κ που
εφαρμόζεται στον ΟΣΕ, η πλάκα έδρασης συνδέεται με τον στρωτήρα μέσω 4 ελικωτών (τιρφωνιών)
Πάνω στην πλάκα τοποθετείται η σιδηροτροχιά η οποία συνδέεται μέσω των αγκυρίων με την πλάκα
έδρασης. Τα αγκύρια μέσω των περικοχλίων και των δακτυλίων αγκυρώνονται στην πλάκα έδρασης (βλ.
Σχήμα 1).
Οι σύνδεσμοι τύπου Κ, σε περιπτώσεις χρήσης σε γραμμή με συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών
(Σ.Σ.Σ.) πρέπει να είναι διπλοί ελαστικοί, δηλαδή θα πρέπει, υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν:
x Ένα ελαστικό παρέμβλημα (πέλμα) αυλακωτό, που πρέπει να τοποθετείται μεταξύ του
πέλματος της σιδηροτροχιάς και της πλάκας έδρασης.
x Μία διπλή ελατηριωτή ροδέλα που πρέπει να τοποθετείται μεταξύ του αγκυρίου Κ (κραπώ) και
του περικοχλίου (παξιμαδιού) του μπουλονιού Κ.

Σχήμα 1- Σύνδεσμος τύπου Κ

4.2.2 Διπλή ελατηριωτή ροδέλα (δακτύλιος)
Η χρησιμοποίηση δακτυλίων Grover με διπλή έλικα (διπλή ελατηριωτή ροδέλα) αποτελεί μια βελτίωση της
σύνδεσης Κ μέσω των οποίων εκτός του ότι αποφεύγεται το χαλάρωμα των βιδωμένων τμημάτων,
προσδίδεται στο σύνολο της σύνδεσης σημαντική ελαστικότητα.
4
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4.2.3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10:2009

Περιγραφή της διπλής ελατηριωτής ροδέλας

Η ελαστικότητα της ροδέλας δεν εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των άκρων των σπειρών και της
κεντρικής σπείρας (βλέπε Σχήμα 2), αλλά από την μορφή των σπειρών, οι οποίες περιλαμβάνουν μία
κυρτότητα εκ κατασκευής (βλέπε Σχήμα 3).

Σχήμα 2 - Διπλή ελατηριωτική κορδέλα

Σχήμα 3 - Σπείρες με κυρτότητα

5

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

5.1 Ενσωματούμενα υλικά-χαρακτηριστικά υλικών
Τα υλικά ενσωματώνονται, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
5
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Πίνακας 1 - Προδιαγραφές ενσωματούμενων υλικών και αριθμού τεμαχίων
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πλάκες έδρασης

τεμάχιο 1

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-6

Αγκύρια

τεμάχιο 1

Προδιαγραφές ΔΓ/ΟΣΕ

Βλήτρα αγκυρίων με περικόχλια

τεμάχια 2

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-2

Ελαστικό υπόθεμα

τεμάχια 2

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-5

Κοχλίες ολίσθησης με ενσωματωμένη την ροδέλα

τεμάχια 4

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-1

Ελατηριωτές ροδέλες

τεμάχια 6

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-3

5.2 Κριτήρια αποδοχής υλικών - έλεγχοι παραλαβής
Η ποιοτική ποσοτική παραλαβή των υλικών που αποτελούν τον σύνδεσμο Κ γίνεται σύμφωνα με τις
παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας.
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο πρέπει να γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητα τους. Υλικά που παρουσιάζουν ελαττώματα δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά και πρέπει να
απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

6

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:

6.1 Σύσφιξη των συνδέσμων
Πρέπει να χρησιμοποιούνται καινούργιες ροδέλες, των οποίων το περιθώριο ελαστικότητας είναι | 4 mm.
Για οποιοδήποτε αίτιο, το περιθώριο αυτό της ελαστικότητας μετρούμενο με την βοήθεια ενός
βαθμολογημένου κανόνα , δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο των 3 mm όταν η ροδέλα δεν είναι σφιγμένη.
Η σύσφιγξη πρέπει να γίνεται μόνο με την χρησιμοποίηση μηχανημάτων κοχλιώσεως (κραπονιέρες) με
ρυθμιζόμενη σύσφιγξη (που έχουν δυνατότητα περιορισμού ρυθμίσεως του ζεύγους συσφίγξεως). Οι άλλοι
τύποι των μηχανημάτων κοχλιώσεως αποκλείονται παντελώς.

Σχήμα 4 : Σύσφιγξη συνδέσμων
6
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6.2 Ρύθμιση μηχανημάτων κοχλίωσης.
Με την βοήθεια μηχανημάτων κοχλιώσεως με ρυθμιζόμενη σύσφιγξη συσφίγγονται 15 σύνδεσμοι
ευρισκόμενοι στην ίδια πλευρά της σιδηροτροχιάς.
x

μετράται με την βοήθεια του φίλερ, το παραμένον διάκενο μεταξύ των δύο σπειρών, στη θέση
του καμπυλώματος (το ένα από τα δύο καμπυλώματα της ροδέλας είναι πάντα προσιτό).

x

ρυθμίζεται το ζεύγος συσφίγξεως του μηχανήματος κοχλιώσεως, έτσι ώστε στους 15 αυτούς
συνδέσμους, το διάκενο, στη θέση του καμπυλώματος, να έχει μέγεθος 1 έως 2 mm.

Η εργασία επαναλαμβάνεται για 15 συνδέσμους που βρίσκονται, από την άλλη πλευρά της σιδηροτροχιάς.

6.3 Συντήρηση
Πρέπει να εφαρμόζεται ο ακόλουθος κύκλος συντήρησης:
6.3.1 Σύσφιξη των συνδέσμων
Η σύσφιγξη των συνδέσμων πρέπει να γίνει συστηματικά κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ετών που
ακολουθούν την στρώση. Η εργασία πρέπει να γίνει με μηχανήματα κοχλιώσεως με ρυθμιζόμενη σύσφιγξη
όπως υποδείχθηκε προηγουμένως.
6.3.2

Επαλήθευση (έλεγχος) της συσφίγξεως

Πρέπει από το 3ο έτος μετά την στρώση και ανάλογα με τον κύκλο συντήρησης, να γίνεται επαλήθευση της
σύσφιγξης:
x 15 στρωτήρων ανά ζώνη μήκους 200 m (περιοχές της Γενικής Επισκευής και εκτός Γενικής
Επισκευής κυκλικές, του υπ’ όψη έτους).
x εάν το μέσο διάκενο είναι μικρότερο των 2 mm, δεν απαιτείται σύσφιγξη.
x εάν το μέσο διάκενο είναι ανώτερο ή ίσο με 2 mm, πρέπει να γίνει σύσφιγξη σ’ όλο το μήκος των
200 m.

7
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6.3.3 Έλεγχος της ελαστικότητας
Ο έλεγχος της ελαστικότητας πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την στρώση, αφού η γραμμή υποστεί
κυκλοφορία 30 εκατομμυρίων τόνων, αλλά όχι μετά την παρέλευση 10 ετών.
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ανά ζώνες μήκους 200 m, ακολουθώντας τον κύκλο συντήρησης σύμφωνα με
την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10, ως ακολούθως:
Αφαιρούνται οι σύνδεσμοι 30 στρωτήρων (η εργασία αυτή γίνεται σε δύο διελεύσεις – στάδια, για την
ασφάλεια της κυκλοφορίας).
x Μετράται, σε κάθε ροδέλα, το διάκενο στη θέση του καμπυλώματος.
x Εάν το μέσον διάκενο είναι μικρότερο ή ίσο προς 2,5 mm, αντικαθίστανται όλες οι ροδέλες της
ζώνης των 200 m.
x Εάν το μέσον διάκενο είναι μεγαλύτερο των 2,5 mm, δεν αντικαθίστανται οι ροδέλες.

7

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εργασία πρέπει να παραλαμβάνεται μόνον εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5
της παρούσας.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κίνδυνοι και
ειδικότερα κατά τις παρακάτω εργασίες :
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος η με ανατροπή.
x Μεταφορά δια χειρός η μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων πρέπει να γίνεται μόνον
από εξουσιοδοτημένα άτομα .Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
πρέπει να εξουσιοδοτείται για αυτό.

8.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

9

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των τοποθετηθέντων συνδέσμων τύπου K

8
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

9
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Βιβλιογραφία


Οδηγία Σύσφιγξης συνδέσμων τύπου Κ εφοδιασμένων με διπλές ελατηριωτές ροδέλες (1978).

 FICHE UIC 864-6 - Technical specification for the supply of base-plates or sections for base-plates made
of rolled steel -- Τεχνική προδιαγραφή για την προμήθεια πλακών έδρασης ή διατομών εξηλασμένου
χάλυβα για πλάκες έδρασης. Πλάκα έδρασης Κ
 FICHE UIC 864-2 - Technical specification for the supply of steel track bolts. -- Τεχνική προδιαγραφή για
την προμήθεια υλικού κοχλίωσης σιδηροτροχιών. Βλήτρα αγκυρίων μετά περικοχλίων HS 32Χ65
 FICHE UIC 864-5 - Technical specification for the supply of rail seat pads -- Τεχνική προδιαγραφή για την
προμήθεια υποθεμάτων έδρασης σιδηροτροχιάς. Ελαστικό υπόθεμα EVA
 FICHE UIC 864-1 - Technical specification for the supply of sleeper screws -- Τεχνική προδιαγραφή για
την προμήθεια κοχλιών ολίσθησης. Ειδικό ελικωτό Ss25 με ενσωματωμένη την ροδέλα Uls 7
 FICHE UIC 864-3 - Technical specification for the supply of spring steel washers for use in permanent
way. --Τεχνική προδιαγραφή για την προμήθεια ελατηριωτών ροδελών μονίμων εφαρμογών. Ελατηριωτές
ροδέλες ULS-6.
 ΕΛΟΤ EN 13481-1
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 1: Definitions -- Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα
στερέωσης - Μέρος 1: Ορισμοί
 ΕΛΟΤ EN 13481-3
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 3: Fastening systems for wood sleepers -- Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Απαιτήσεις
απόδοσης για συστήματα στερέωσης - Μέρος 3: Συστήματα στερέωσης για ξύλινους ολισθητήρες
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RΝ»
1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τη χρήση του συνδέσμου σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN».

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

Railroad works terms and requirements for health-safety and
environmental protection -- Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear – Mέσα ατομικής
προστασίας – Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή
αντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective
gloves
against
mechanical
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

3

risks

--

Γάντια

Όροι και ορισμοί

3.1

FICHE UIC: Οδηγία UIC

3.2

UIC: Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων

3.3

Η-Π: Ημερολόγιο Πρόγραμμα

3.4

Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές

3.5

ΓΕ: Γενική Επισκευή

3
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4 Ενσωματούμενα υλικά - απαιτήσεις
4.1 Γενικά περί συνδέσμων
Οι ελαστικές προσηλώσεις τύπου RN χρησιμοποιούνται σε δυο είδη διμερών στρωτήρων από σκυρόδεμα.
Στους στρωτήρες U2 με σιδηροτροχιές UIC 50 και στους στρωτήρες U3 με σιδηροτροχιές UIC 54.
Στους συνδέσμους αυτούς απαιτείται η συστηματική ρύθμιση του εύρους σε συνδυασμό με τις εργασίες της
Γενικής Επισκευής.
Η εργασία αυτή δεν προβλέπεται στις εργασίες του Ημερολογίου Προγράμματος ούτε στο σχετικό πίνακα
αποδόσεων.

4.2

Περιγραφή συνδέσμου τύπου RN

Ο σύνδεσμος RN αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα (βλέπε Σχήμα 1).

Σχήμα 1 - Τμήματα του συνδέσμου RN

α)

Ελικωτό – βλήτρο από χάλυβα (το βλήτρο αγκυρίου), το οποίο αγκυρώνεται στον στρωτήρα από
σκυρόδεμα.

β)

Αυλακωτό ελαστικό υπόθεμα πάχους 4,5 mm που παρεμβάλλεται μεταξύ αγκυρίου και πέλματος
σιδηροτροχιάς.

γ)

Ελατηριωτό αγκύριο (έλασμα διπλά καμπτώμενο) από χάλυβα και με το επάνω σκέλος μακρύτερο από
το κάτω.

4
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δ)

Μονωτικό πλακίδιο (PAULSTRA) που τοποθετείται μεταξύ σιδηροτροχιάς και αγκυρίου για να
επιτυγχάνεται η ηλεκτρική μόνωση της σιδηροτροχιάς.

ε)

Ένα στέλεχος (ελαστικό ημικυλινδρικό κουζινέτο) που λειτουργεί εξομαλυντικά και προστατεύει τον
στρωτήρα στο τμήμα εκείνο που είναι πιο απομακρυσμένο από την σιδηροτροχιά (τοποθετείται μεταξύ
στρωτήρα και αγκυρίου σε καμπύλες με R<1000 m). Είναι ημικυλινδρικό από υψηλής ποιότητας
καουτσούκ.

4.3

Κριτήρια αποδοχής των υλικών – έλεγχοι παραλαβής

Η ποιοτική ποσοτική παραλαβή των υλικών που αποτελούν τον σύνδεσμο RN γίνεται σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (FICHE UIC) και των
Προδιαγραφών των Γαλλικών Σιδηροδρόμων.
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο πρέπει να γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητα τους. Υλικά που παρουσιάζουν ελαττώματα δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά και πρέπει να
απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

5 Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών
5.1 Γενικά
Η ελαστικότητα της σύνδεσης είναι εμφανής τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Προς τα πάνω
συμμετέχει το αγκύριο που επενεργεί με μία δύναμη που αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της
παραμόρφωσης. Υπό την επίδραση του αγκυρίου το ελαστικό υπόθεμα πιέζεται και λόγω των αυλακώσεων
του, επιτυγχάνεται η απαγωγή θερμότητας που αναπτύσσεται λόγω παρεμποδιζόμενης εγκάρσιας διαστολής
.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ άνω τμήματος του αγκυρίου και του πέλματος σιδηροτροχιάς επιδρά στη σύσφιγξη
της βίδας, στην πίεση στο πέλμα της σιδηροτροχιάς και στην κόπωση του χάλυβα του αγκυρίου, εγκάρσια
Η σωστή σύσφιγξη του συνδέσμου πραγματοποιείται όταν επιτυγχάνεται η θέση της δεύτερης επαφής
(βλέπε Σχήμα 2).
Άλλη λειτουργία του αγκυρίου είναι να δημιουργεί αντιστάσεις έναντι των εγκαρσίων δυνάμεων, οι οποίες
όταν υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο προκαλούν πλευρικές μετατοπίσεις της σιδηροτροχιάς επί του
υποθέματος. Η μεταβίβαση στον στρωτήρα αυτής της πλευρικής δράσης πραγματοποιείται μέσω ενός
στελέχους από καουτσούκ (ημικυλινδρικό κουζινέτο) που παίζει τον ρόλο του εξομαλυντή.

5.2 Τοποθέτηση
Κατά την τοποθέτηση του συνδέσμου πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ορθή σύσφιγξη του.
Υπερβολική σύσφιγξη προκαλεί καταστροφή της ελαστικότητας του συνδέσμου και μικρή σύσφιγξη
ανεπαρκή σύνδεση στρωτήρα – σιδηροτροχιάς. Ο έλεγχος της ροπής σύσφιγξης γίνεται με μέτρηση του
διάκενου J1 (βλέπε Σχήμα 2).

5
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Σχήμα 2 - Τοποθέτηση του συνδέσμου RN

Πρέπει να ισχύει 3/10 mm > J1> 1/10 mm. Το διάκενο αυτό μετριέται με κατάλληλο φίλερ (βλέπε Σχήμα 3).

Σχήμα 3 - Σφηνοειδής κανόνας μέτρησης (φίλερ)

Η σύσφιγξη των συνδέσμων με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να γίνει τα δύο πρώτα χρόνια
μετά την τοποθέτηση τους και μετά την απελευθέρωση των τάσεων.
Για να επιτυγχάνεται η ορθή σύσφιγξη είναι απολύτως αναγκαίο να χρησιμοποιούνται μηχανήματα
κοχλιώσεως με ρυθμιζόμενη ροπή συσφίξεως τα οποία πρέπει να ελέγχονται τακτικά κατά την διάρκεια των
εργασιών.

6
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5.3 Έλεγχος σύσφιγξης
Ο σύνδεσμος RN όταν έχει τοποθετηθεί σωστά, δεν απαιτεί περιοδική σύσφιγξη.
Αντί αυτής γίνεται έλεγχος συσφίξεως κάθε 2 χρόνια. Με την βοήθεια του φίλερ του σχήματος 3 μετριέται το
διάκενο J1 σε 15 συνεχείς στρωτήρες ανά 200 m. Αν το J1 είναι μεγαλύτερο των 10/10 mm στο 25% των
συνδέσμων, γίνεται σύσφιγξη της ζώνης των 200 m (100m εκατέρωθεν του σημείου που έγινε η μέτρηση του
J1).

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
1+000

-

1+100

1+200

1+300

1+400

- - - 15 συνεχείς στρωτήρες των οποίων ελέγχεται η σύσφιγξη.

-

Σχήμα 4 - Αποστάσεις ελέγχου σύσφιγξης των στρωτήρων
Αν κατά τον έλεγχο της συσφίξεως το διάκενο J1 είναι διαφορετικό στις δύο πλευρές του αγκυρίου
λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή.

5.4 Έλεγχος ελαστικότητας
Ο έλεγχος της ελαστικότητας των συνδέσμων γίνεται μετά την διέλευση 30 εκ. τόνων από την τοποθέτηση
των συνδέσμων ή την παρέλευση 10 ετών για γραμμές με μικρή κυκλοφορία. Η απώλεια της ελαστικότητας
των συνδέσμων οφείλεται κυρίως σε υπερβολική σύσφιγξη τους.
Για να ελεγχθεί ο σύνδεσμος ξεσφίγγεται τελείως το περικόχλιο, πιέζεται με το χέρι το αγκύριο ώστε να
εφάπτεται στην ακραία του θέση (α), μετριέται με τη βοήθεια του κανόνα το διάκενο J2 (βλέπε Σχήμα 4) και
σφίγγεται ξανά ο σύνδεσμος.

7
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Σχήμα 5 - Έλεγχος της ελαστικότητας του συνδέσμου RN
Ανά 200 m μετριώνται τα διάκενα J2 σε όλους τους συνδέσμους 30 συνεχόμενων στρωτήρων και εξάγεται ο
μέσος όρος.
Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

J2 >16/10 mm: Δεν γίνεται καμία επέμβαση στους συνδέσμους της ζώνης των 200m (100 m
εκατέρωθεν του σημείου που έγινε η μέτρηση)

β)

16/10 mm > J2>12/10 mm: αντικαθίσταται το 1/3 των συνδέσμων της ζώνης των 200 m

γ)

12/10 mm >J2 >8/10 mm: αντικαθίσταται το ½ των συνδέσμων της ζώνης των 200 m

δ)

J2 <8/10 mm: αντικαθίσταται το σύνολο των συνδέσμων των 200 m .H αντικατάσταση των συνδέσμων
πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια των εργασιών Γενικής Επισκευής (Γ.Ε.). Για το λόγο αυτό ο
έλεγχος της ελαστικότητας πρέπει να γίνεται το προηγούμενο έτος της Γ.Ε.

Στις περιπτώσεις (β) και (γ) η αντικατάσταση των αγκυρίων πρέπει να γίνεται και στα 4 αγκύρια του
στρωτήρα.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
1+000

1+100

1+200

1+300

- - - - 30 συνεχείς στρωτήρες στους οποίους γίνεται έλεγχος
Σχήμα 6 - Έλεγχος ελαστικότητας στρωτήρων
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5.5 Ρύθμιση του εύρους
Οι μεταβολές του εύρους οφείλονται στην ύπαρξη ανοχών μεταξύ σιδηροτροχιάς – συνδέσμου. Η ρύθμιση
συνίσταται στην διάταξη των ανοχών αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται σωστό εύρος και στην
συνέχεια στην σύσφιγξη με κατάλληλο τρόπο. Έχει παρατηρηθεί ότι γραμμές στις οποίες έγινε ρύθμιση του
εύρους με τον τρόπο που θα περιγραφεί παρακάτω διατηρούν το σωστό εύρος για πολλά χρόνια.
Οι εργασίες ρυθμίσεως του εύρους πρέπει να συνδυάζονται με τις εργασίες της Γενικής Επισκευής. Επειδή
κατά τις εργασίες αυτές πολλές φορές απαιτείται το λύσιμο τριών συνεχόμενων στρωτήρων, αντί των δύο
επιτρεπομένων σε Σ.Σ.Σ., η ρύθμιση του εύρους πρέπει να γίνεται σε περιόδους μέσων θερμοκρασιών
(άνοιξη – φθινόπωρο). Η εργασία ρύθμισης του εύρους γίνεται από συνεργείο 7 - 8 ατόμων εφοδιασμένων
με 2 μηχανές κοχλιώσεως με ρυθμιζόμενη ροπή συσφίξεως και κανόνα μετρήσεως του εύρους μεγάλης
ακρίβειας.
Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:
α)

ο καθαρισμός των συνδέσμων από τα σκύρα
Η εργασία αυτή μπορεί να γίνεται από μηχανή τακτοποιήσεως του έρματος εφοδιασμένη με
‘‘σκούπα’’.

β)

Μέτρηση του υφιστάμενου εύρους από τον αρχιτεχνίτη, καθορισμός του νέου εύρους όπως παρακάτω
διευκρινίζεται και μαρκάρισμα των στρωτήρων που πρέπει να γίνει η επέμβαση. Επιδιώκεται η
επέμβαση σε να γίνει σε μια μόνο σιδηροτροχιά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μεγάλων
απαιτούμενων μετακινήσεων πρέπει να γίνεται επέμβαση και στη δεύτερη σιδηροτροχιά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το επιτυγχανόμενο εύρος δεν είναι αναγκαίο να είναι 1435 mm. Αν οι
περισσότεροι στρωτήρες δίνουν εύρος μεγαλύτερο αλλά εντός των ανοχών που επιτρέπονται (130
>V>100 και R >1000 m εύρος = 1432 mm έως 1450 mm), τότε γίνεται η ρύθμιση στο εύρος αυτό.
Μεγάλη σημασία έχει η διακύμανση του εύρους που για 130Km/h > V >100Km/h δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2 mm/στρωτήρα.

γ)

Λύσιμο των στρωτήρων που έχουν επισημανθεί, μετακίνηση των σιδηροτροχιών με λοστούς για να
επιτευχθεί το επιδιωκόμενο εύρος και στη συνέχεια σύσφιγξη των συνδέσμων.
Όταν επιδιώκεται μείωση του εύρους πρέπει να συσφίγγονται πρώτα οι εξωτερικοί σύνδεσμοι ενώ
αντίθετα όταν επιδιώκεται η αύξηση του εύρους συσφίγγονται πρώτα οι εσωτερικοί σύνδεσμοι.

δ)

Εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών που προβλέπονται στις εργασίες Γ.Ε.

ε)

Έλεγχος από τον αρχιτεχνίτη του εύρους που παρέμεινε μετά την διέλευση ενός τουλάχιστον συρμού.

5.6 Περιοδικές εργασίες συντήρησης
Για γραμμές με σύνδεσμο RN και 4ετή κύκλο συντηρήσεως.
Με βάση τα προηγούμενα οι εργασίες που πρέπει να προβλεφθούν στο Ημερολόγιο Πρόγραμμα φαίνονται
στους ακόλουθους πίνακες.
α)

Γραμμή στην οποία έχει γίνει ρύθμιση του εύρους
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ετη/km
n
n+1
n+2
n+3

0+000
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5+000

10+000

15+000

ΕΛΟΤ

20+000

……………………

----------------------………………….
-----------……………………
------------……………………

……Γενική επισκευή της γραμμής (περιλαμβάνεται και ο έλεγχος σύσφιγξης)
- - - -Έλεγχος συσφίξεως
Σχήμα 7 - Αποστάσεις ελέγχου κατά τις περιοδικές εργασίες συντήρησης ( με ρύθμιση εύρους)
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο πρώτα χρόνια από την στρώση της γραμμής δεν γίνεται έλεγχος συσφίξεως
αλλά συστηματική σύσφιγξη όλων των συνδέσμων.
β)

Γραμμή στην οποία δεν έχει γίνει ρύθμιση του εύρους
ετη/km
n
n+1
n+2
n+3

0+000

5+000

10+000

15+000

20+000

…………………..
-----------………………….
-----------……………………
-----------------------……………………

……Γενική επισκευή της γραμμής και ταυτόχρονη ρύθμιση του εύρους
- - - -Έλεγχος συσφίξεως
Σχήμα 8 - Αποστάσεις ελέγχου κατά τις περιοδικές εργασίες συντήρησης ( χωρίς ρύθμιση εύρους)
γ) Γραμμή στην οποία έχουν περάσει 30.10³ τόνοι ή 10 χρόνια μετά την στρώση της για γραμμές μικρού
κυκλοφοριακού φόρτου.
ετη/km
n
n+1
n+2
n+3 -……………………..…
…
-

0+000

5+000

10+000

15+000

20+000

……………………- . - . - . - . - . - . - . - - - - - - - - - - - ……………………- . - . - . - . - . - . - .- - - - - - - - - - - …………………… . - . - . - . - . - . -------------

……Γενική Επισκευή της γραμμής
- - - -Έλεγχος συσφίξεως
- . - .Έλεγχος ελαστικότητα
Σχήμα 9 - Αποστάσεις ελέγχου κατά τις περιοδικές εργασίες συντήρησης ( μετά 30.10³ τόνους ή 10
χρόνια )
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6 Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Η εργασία πρέπει να παραλαμβάνεται εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα Κεφάλαια 4 και 5
της παρούσας.

7 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Οι όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 14-07-01-10. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κίνδυνοι και
ειδικότερα κατά τις παρακάτω εργασίες :
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή με όχημα ανατροπής.
x Μεταφορά με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων πρέπει να γίνεται μόνον
από εξουσιοδοτημένα άτομα .Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
πρέπει να εξουσιοδοτείται για αυτό.

7.2

Μέτρα υγείας και ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, καθώς και η συμμόρφωση με την Ελληνική
Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (βλέπε βιβλιογραφία).
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι η συμμόρφωση με τα εξής Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 863, ΕΛΟΤ ΕΝ 397, ΕΛΟΤ EN
ISO 20345 , ΕΛΟΤ ΕΝ 388 και ΕΛΟΤ ΕΝ 165

8

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των τοποθετηθέντων συνδέσμων τύπου RΝ
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
11
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x

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

x

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


Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99 κλπ - Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας.



Οδηγία 92/57/ΕΕ- Minimum requirements for health and safety of permanents and mobile work sites
-Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων (όπως
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).



ΕΛΟΤ ΕΝ 1731
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use again
mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού
πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX»
Rail track fasteners, types “NABLA” and “SIMPLEX”

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-08-0322 «Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου NABLA και
SIMPLEX» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-08-03-22 , ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-08-03-22 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ
ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σύνδεσμοι
SIMPLEX
1

σιδηροδρομικής

γραμμής

τύπου

NABLA

και

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τη χρήση δηλαδή τους όρους χρησιμοποίησης, τοποθέτησης και
συντήρησης των ελαστικών συνδέσμων (προσηλώσεων) ‘‘NABLA’’ και “SIMPLEX”, οι οποίοι εξασφαλίζουν
την σύνδεση σιδηροτροχιάς-στρωτήρα επί των διμερών ή ολόσωμων στρωτήρων από σκυρόδεμα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

3

Terms and requirements of hygiene – safety and protection of environment
during the track laying construction - Όροι και απαιτήσεις υγεία – ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης Προδιαγραφής αναφέρονται οι παρακάτω όροι και ορισμοί:

3.1

UIC: Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων

3.2

Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής

3.3

Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές

3.4

Κ.Μ.Α.: Κολλητός Μονωτικός Αρμός

3.5 Σύνδεσμοι
Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι ελαστικοί και τοποθετούνται μεταξύ ελικωτού (τυρφονίου) ή βλήτρου και
σιδηροτροχιάς και παρουσιάζουν όλα τα πλεονεκτήματα των ελαστικών συνδέσμων.
Ο σύνδεσμος αποτελείται από τα εξής μέρη:
x Το βασικό στοιχείο που εξασφαλίζει, ακόμη και υπό φορτίο, την σύνδεση μεταξύ σιδηροτροχιάς
και στρωτήρα, είναι μια ένα έλασμα από ελατηριωτό χάλυβα θερμικής επεξεργασίας μορφής
περίπου τραπεζοειδούς, το οποίο προσδίδει την ελαστικότητα στον σύνδεσμο, που
παραμορφώνεται ελαστικά σε δύο κάθετες κατευθύνσεις κατά την σύσφιγξη του συνδέσμου. Η
λάμα αυτή στηρίζεται στο άκρο του πέλματος της σιδηροτροχιάς μόνο στην περιοχή με την
μικρότερη κλίση, με ένα παρέμβλημα από πολυαμίδη.
x Ένα συνθετικό (πλαστικό) υλικό που μονώνει ηλεκτρικά την επαφή αγκυρίου - πέλματος
σιδηροτροχιάς και διατηρεί το εύρος της γραμμής.
3
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x Το βλήτρο αγκυρίου (ελικωτό) με το περικόχλιο του που επιτρέπει περαιτέρω σύσφιγξη κατά τις
εργασίες συντήρησης.
x Μια πλαστική υποδοχή με ένα μεταλλικό σπείρωμα που ενσωματώνονται στο καλούπι του
στρωτήρα πριν από την χύτευση του σκυροδέματος.
x Ένα αυλακωτό ελαστικό υπόθεμα πάχους 9 mm που προσδίδει πολύ μεγαλύτερη ελαστικότητα
στον σύνδεσμο από π.χ. τον σύνδεσμο RN.

Σχήμα 1- Σχεδιάγραμμα συνδέσμου

3.6 Τύποι στρώσης
Διακρίνονται δύο τύποι στρώσης:
x Ένας τύπος στρώσης για τους στρωτήρες από σκυρόδεμα με αγκύρια NABLA.
x Ένας τύπος στρώσης για τους στρωτήρες από σκυρόδεμα προσκείμενους στους κολλητούς
μονωτικούς αρμούς με συνδέσμους SIMPLEX.

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Χαρακτηριστικά των υλικών
4.1.1 Τύπος στρώσης για στρωτήρες από σκυρόδεμα με αγκύρια NABLA
Τα υλικά που πρέπει να ενσωματώνονται είναι τα ακόλουθα:
x 1 πέλμα με αυλακώσεις από ελαστικό των 9 mm, βλέπε Σχήμα 2 (5)
x 2 βλήτρα – ελικωτά VAGNEUX 23/184 μετά περκοχλίων, βλέπε Σχήμα 2 (4)
x 2 μονωτικά παρεμβλήματα, βλέπε Σχήμα 2 (1)
x 2 αγκύρια NABLA, βλέπε Σχήμα 2 (2)
x 2 επίπεδες ροδέλες 50/24/4, βλέπε Σχήμα 2 (3)
4
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Σχήμα 2 - Ενσωματούμενα υλικά-χαρακτηριστικά των υλικών και τύπος στρώσεως για
στρωτήρες από σκυρόδεμα με αγκύρια NABLA
Το μονωτικό παρέμβλημα που πρέπει να είναι από πολυαμίδη:
x

εξασφαλίζει τη μετάδοση της δύναμης σύσφιγξης επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς.

x

μεταβιβάζει τις πλευρικές δυνάμεις της σιδηροτροχιάς στον στρωτήρα υπό ικανοποιητικές
συνθήκες κατανομής της στήριξης σε μια περιορισμένη περιοχή του σκυροδέματος, από την
πίεση της πτέρνας του συνδέσμου.

x

πραγματοποιεί την ηλεκτρική μόνωση των σιδηροτροχιών.

Το μεταλλικό αγκύριο καλύπτει αρκετά το πλαστικό αγκύριο (παρέμβλημα) για να αποφευχθεί η φθορά του
κατά την διάρκεια των εργασιών απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ. με συγκρότημα θέρμανσης.
4.1.2 Τύπος στρώσης για στρωτήρες από σκυρόδεμα στη θέση των αμφιδετών των κολλητών
μονωτικών αρμών (Κ.Μ.Α.) με αγκύρια SIMPLEX
Η τοποθέτηση των συνδέσμων ‘‘NABLA’’ δεν είναι δυνατή επί των δύο προσκείμενων στρωτήρων στον
Κ.Μ.Α., για τους οποίους είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο σύνδεσμος “SIMPLEX”.
Η σύνδεση σιδηροτροχιών /στρωτήρα εξασφαλίζεται από:
x 1 αυλακωτό ελαστικό πέλμα
x 2 ελικωτά βλήτρα VAGNEUX των 23/184.
x 2 μονωτικά περιβλήματα (αγκύρια) SIMPLEX
x 2 πλάκες επικάλυψης από χάλυβα
x 2 ροδέλες με διπλή σπείρα (διπλή ελατηριωτή).Σε περίπτωση ανεπάρκειας του μήκους του
βλήτρου, οι 2 αυτές ροδέλες μπορούν να αντικατασταθούν από ροδέλλες GROWER (απλή
ελατηριωτή).

5
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Αποθήκευση

Οι λάμες και τα αγκύρια NABLA και SIMPLEX καθώς και τα μικροϋλικά κατ’ αρχήν αποθηκεύονται σε
στεγασμένους χώρους μέσα στις αποθήκες.

4.3

Κριτήρια αποδοχής υλικών – έλεγχοι παραλαβής

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών που αποτελούν τον σύνδεσμο NABLA και SIMPLEX γίνεται
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων FICHE UIC και
των προδιαγραφών των Γαλλικών Σιδηροδρόμων NF F 50-021, NF F 50-015.
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα
τους. Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το
εργοτάξιο.

5

Μέθοδος εκτέλεσης των εργασιών

5.1 Τοποθέτηση - χρησιμοποίηση
Η τοποθέτηση και χρησιμοποίηση των συνδέσμων NABLA και SIMPLEX γίνεται με τον τρόπο που
εμφαίνεται στα παρακάτω Σχήματα 3α και 3β

6
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Σχήμα 3α – Τοποθέτηση αγκυρίων NABLA

Σχήμα 3β - Τοποθέτηση ελασμάτων SIMPLEX

Οι σύνδεσμοι NABLA (ή SIMPLEX στην θέση των Κ.Μ.Α.) χρησιμοποιούνται με τους στρωτήρες από
οπλισμένο σκυρόδεμα U31 ΝΑ (βάσεις έδρασης μήκους 68 cm), U41 NA εδράσεις μήκους 84 cm) και τους
ολόσωμους στρωτήρες U31 ΝΑF.
Οι παρακάτω συνδυασμοί μονωτικών παρεμβλημάτων, ελατηριωτών αγκυρίων, ή ελασμάτων επιτρέπουν
την πραγματοποίηση θεωρητικού εύρους 1.435 έως 1.440 mm. Στον παρακάτω Πίνακα 1 δίδονται τα
νούμερα των διατιθέμενων μονωτικών παρεμβλημάτων, και στον Πίνακα 2 οι αναφερθέντες συνδυασμοί:
Πίνακας 1 - Νούμερα διατιθέμενων μονωτικών παρεμβλημάτων
α/α Μονωτικού Παρεμβλήματος

Διάσταση [mm] B

4

38,5

5

41

6

43,5

7

46

8

48,5

9

51

10

53,5
7
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Σχήμα 4 - Σύνδεσμοι
Πίνακας 2 - Συνδυασμοί μονωτικών παρεμβλημάτων, ελατηριωτών αγκυρίων, ή ελασμάτων

ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ
U I C 54

U I C 60

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ

ΕΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ [mm]

5.2
5.2.1

a

b

c

d

a

b

c

d

1435

7

7

7

7

4

6

5

5

1437,5

6

8

7

7

4

6

6

4

1440

6

8

8

6

ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

40

32

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

148x180x9

160x180x9

Τοποθέτηση και σύσφιγξη
Γενικά

Για να αποφευχθούν οι φθορές ή η κακή τοποθέτηση πρέπει να απομακρυνθούν τα τριμμένα σκύρα που
μπορούν να εισχωρήσουν στα στοιχεία στερέωσης πριν από την τοποθέτηση και σύσφιγξη.
Η θέση των επί μέρους στοιχείων πρέπει να ελέγχεται και ενδεχομένως και να διορθώνεται πριν από την
τελική σύσφιγξη.
Κατά την διάρκεια των εργασιών όπου γίνεται αποκλειστικά χρήση των συγκροτημάτων τεχνητής θέρμανσης
(απελευθέρωση, αντικατάσταση σιδηροτροχιών) και προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή των
πλαστικών αγκυρίων επί των στρωτήρων από σκυρόδεμα από την θέρμανση πρέπει:
x Να βεβαιώνεται η σωστή ρύθμιση των καυστήρων.
x Η ταχύτητα να μην μειώνεται κάτω από 6m/min και να μην ακινητοποιείται ποτέ το συγκρότημα
με τους καυστήρες αναμμένους.
x Κατά τις αναγομώσεις πρέπει να ληφθούν ειδικά προστατευτικά μέτρα πριν την προθέρμανση.
x Τα μη μεταλλικά εξαρτήματα της γραμμής (παρεμβλήματα από νάϋλον, μονωτικές ροδέλες
σωληνωτές κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύονται ή να αποσυνδέονται.
8
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x Μετά την αναγόμωση, τα στοιχεία που καταστράφηκαν πρέπει να αντικατασταθούν.
5.2.2 Πραγματοποίηση της εργασίας και ρυθμίσεις που πρέπει να τηρηθούν
α. Βασικές αρχές
Προ της σύσφιγξης, ο σύνδεσμος που τοποθετείται κανονικά στη θέση του, αφήνει να εμφανίζεται
κάθετα στον άξονά του ένα περιθώριο 5 mm περίπου, μεταξύ του ελάσματος και του άκρου του
μονωτικού παρεμβλήματος (πλαστικού αγκυρίου).
Κατά την σύσφιγξη, το άνοιγμα (περιθώριο) μεταξύ του ελάσματος και του άκρου του πέλματος
μειώνεται και το καμπύλωμα (τόξο) του ελάσματος τροποποιείται. Οι βασικές λειτουργίες του
συνδέσμου (αντιτίθεται στην ολίσθηση της σιδηροτροχιάς στον στρωτήρα και στην απόκλιση της
σιδηροτροχιάς) εξασφαλίζονται τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερη είναι η έλξη στο βλήτρο.
Για να αποφευχθεί όμως η φθορά των στοιχείων των συνδέσμων και των στρωτήρων με υπερβολική
σύσφιγξη, επιβάλλεται να περιοριστεί η έλξη στο βλήτρο.
β. Σύσφιγξη
Το ζεύγος συσφίγξεως που προδιαγράφεται, αν και είναι δυνατόν να ποικίλει ανάλογα με τις διάφορες
παραμέτρους, θα πρέπει να εξασφαλίζει σωστή σύσφιγξη.
Η χρησιμοποίηση κατάλληλων μηχανημάτων και ο έλεγχος στην αρχή κάθε περιόδου εργασίας της
αποδοτικότητας της σύσφιγξης εγγυώνται ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Για στρωτήρες από σκυρόδεμα η ονομαστική τιμή του ζεύγους συσφίγξεως καθορίζεται σε 20±2
mDAN1. Κατά την διάρκεια μιας όχι τελικής σύσφιγξης (παράδειγμα: τοποθέτηση πριν από την
απελευθέρωση), το ζεύγος πρέπει να είναι 15±2 mDAN.
Η τήρηση αυτών των προδιαγραφών είναι απαραίτητη για την χρησιμοποίηση των συνδέσμων NABLA
χωρίς μετρήσεις ούτε ελέγχους κατά την διάρκεια των μεταγενέστερων εργασιών συντήρησης και
χωρίς κίνδυνο προκλήσεως ζημιών στα στηρίγματα και τα μονωτικά περιβλήματα (αγκύρια), τα βλήτρα
- ελικωτά των στρωτήρων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
γ. Έλεγχος της ρύθμισης των μηχανημάτων κοχλιώσεως (κραπονιέρα)
Για την εξασφάλιση μιας σωστής και όχι υπερβολικής σύσφιγξης είναι απαραίτητο να γίνει ρύθμιση
(σφράγισμα) των μηχανημάτων κοχλιώσεως.
Τα ζεύγη ελέγχονται με την βοήθεια ελεγκτή ζεύγους (δυναμόκλειδο) εγκεκριμένου τύπου ή με
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα επιτρέπει αυτόν τον έλεγχο μετά από αποδοχή της Διεύθυνσης
Γραμμής.
Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται:
Στην αρχή της περιόδου εργασίας όταν οι μηχανές έχουν φτάσει στην κανονική τους θερμοκρασία
λειτουργίας (10 με 20 λεπτά λειτουργίας ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες).
Κατά την διάρκεια της εργασίας δειγματοληπτικά.
5.2.3 Σύνδεσμος NABLA

1

1 DAN = 1,02 Κρ
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Η εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της εργασίας προκύπτει κανονικά από την παρακολούθηση του
προδιαγραφόμενου ζεύγους σύσφιγξης.
Εάν διαπιστωθεί κατά την διάρκεια εργασίας ότι οι λάμες ή τα αγκύρια NABLA παρουσιάζουν πολύ υψηλό
καμπύλωμα παρά την ορθή ρύθμιση της τυρφονέζας, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες της
ανωμαλίας.
Για τους στρωτήρες από σκυρόδεμα είναι δυνατόν με την βοήθεια ενός απλού κανόνα (Σχήμα 6) να ελεγχθεί
ότι το καμπύλωμα του συνδέσμου δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm. Η σύσφιγξη είναι αποδεκτή εάν το 80% των
μετρήσεων είναι μέσα στα αποδεκτά όρια.

Σχήμα 5- Κανόνας για έλεγχο της στρώσης σε στρωτήρες από σκυρόδεμα με σύνδεσμο NABLA
Μέγιστο καμπύλωμα: Ο σύνδεσμος θεωρείται ότι δεν έχει επαρκή σύσφιγξη εάν, όταν τοποθετηθεί
(στηριχθεί) η αιχμή (άκρο) επάνω στην λάμα (ελατηριωτό αγκύριο), ο κανόνας ταλαντεύεται.
Οι ανωμαλίες αυτές είναι δυνατόν να προκύπτουν από αυτούς τους ίδιους τους συνδέσμους (βλήτρα των
οποίων τα σπειρώματα είναι δυνατόν να έχουν χτυπηθεί ή οξειδωθεί, έλλειψη λίπανσης των ελικωτών κ.λ.π.)
λόγω εκτέλεσης κακής σύσφιγξης ή λόγω μηχανήματος κοχλιώσεως του οποίου η ροπή σύσφιγξης
απορυθμίζεται πολύ γρήγορα.
Έτσι είναι δυνατόν να χρειαστεί να εφαρμοσθεί μεγαλύτερο ζεύγος από τα 20±2μ DAN (π.χ. στην περίπτωση
των οξειδωμένων βλήτρων).
5.2.4 Σύνδεσμοι SIMPLEX
Η σύσφιξη των συνδέσμων SIMPLEX επιτυγχάνεται με πλήρη σύσφιξη και ακολούθως χαλάρωση του
περικοχλίου κατά ¼ της στροφής αυτού.

5.3 Παρακολούθηση και συντήρηση της σύσφιγξης
Εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες οι οποίες αφορούν την τοποθέτηση και την σύσφιγξη, οι σύνδεσμοι NABLA
και SIMPLEX δεν χρειάζονται καμιά συντήρηση. Άρα δε χρειάζεται να προβλεφθεί έλεγχος σύσφιγξης ούτε
έλεγχος ελαστικότητας.
Παρόλα αυτά, εάν διαπιστωθούν ανωμαλίες τόσο στην σύσφιγξη της σιδηροτροχιάς (π.χ. ένδειξη της
όδευσης σιδηροτροχιά- στρωτήρας) όσο και στο κράτημα -συμπεριφορά των μονωτικών παρεμβλημάτων
(πλαστικών αγκυρίων) των συνδέσμων NABLA για τους στρωτήρες από οπλισμένο σκυρόδεμα, η ΔΓ πρέπει
να ειδοποιηθεί αμέσως.
10
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Ποιοτικοί έλεγχοι

Η εργασία θα παραλαμβάνεται εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

7.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών είναι πιθανόν να εμφανιστούν κίνδυνοι και ειδικότερα:
x Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή οχήματος με ανατροπή.
x Μεταφορά με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από
εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
θα εξουσιοδοτείται γι’ αυτό.

7.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-07-01-10.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των τοποθετηθέντων συνδέσμων τύπων NABLA και SIMPLEX
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
11
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου KS (SKL 12)
1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τη χρήση του συνδέσμου «ΚS» (SKL 12) .
Ο σύνδεσμος "KS" αποτελείται από την πλάκα έδρασης "Κ" τριών ή τεσσάρων οπών πεδιλωμένη επί
ξύλινου στρωτήρα, δύο βλήτρα αγκυρίων μετά περικοχλίων τύπου HS 32Χ65, δύο ροδέλες τύπου ULS-6,
ένα ελαστικό υπόθεμα και δύο ελατηριωτά αγκύρια SKL12. Ο σύνδεσμος αυτός παρέχει την δυνατότητα
προσυναρμολόγησης και έτσι οι στρωτήρες έρχονται στο εργοτάξιο στρώσης με προσυναρμολογημένους
τους συνδέσμους επί της πλάκας "Κ".

Σχήμα 1 - Σύνδεσμος ΚS προσυναρμολογημένος και συναρμολογημένος

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή του.
ΕΛΟΤ EN 13481-3

Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 3: Fastening systems for wood sleepers -- Σιδηροδρομικές
εφαρμογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα στερέωσης Μέρος 3: Συστήματα στερέωσης για ξύλινους ολισθητήρες πλακών έδρασης ή
διατομών εξηλασμένου χάλυβα για πλάκες έδρασης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 Terms and requirements of hygiene – safety and protection of environment
during the track laying construction - Όροι και απαιτήσεις υγεία – ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής αναφέρονται οι παρακάτω όροι και ορισμοί:
3
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3.1

FICHE UIC: Οδηγία Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

3.2

Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής

4
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Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Γενικά-απαιτήσεις και χαρακτηριστικά των υλικών

Σχήμα 2 - Σύνδεσμος με ενσωματούμενα υλικά

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

4
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Πίνακας1 - Προδιαγραφές στοιχείων συνδέσμου KS
Πλάκα έδρασης Κ

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-6

Ελατηριωτά Αγκύρια SKL12.

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13481-3

Ελαστικό υπόθεμα EVA

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-5

Βλήτρα αγκυρίων μετά περικοχλίων HS 32Χ65

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-2

Ειδικό ελικωτό Ss25 με ενσωματωμένη την ροδέλα Uls 7

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-1

Ελατηριωτές ροδέλλες ULS-6

Τεχν. Προδ/φή FICHE UIC 864-3

Το ελατηριωτό αγκύριο τύπου SKL 12 είναι στοιχείο του διπλά ελαστικού συνδέσμου KS. Οι βραχίονες του
αγκυρίου λειτουργούν σαν αποσβεστήρες και μαζί με το ελαστικό υπόθεμα απορροφούν τους κραδασμούς
που δημιουργούνται από τα στατικά και δυναμικά φορτία του κυλιόμενου φορτίου στις υψηλές ταχύτητες.
O βρόγχος του αγκυρίου που εφάπτεται στο πέλμα της σιδηροτροχιάς ενεργεί σαν πρόσθετο σύστημα
ασφαλείας και συγκρατεί την σιδηροτροχιά από ανατροπή.

4.2 Κριτήρια αποδοχής υλικών –έλεγχοι παραλαβής
Οι σύνδεσμοι KS και τα εξαρτήματα στερέωσης αυτών θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
13481-3 και των σχετικών Προδιαγραφών UIC.
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα
τους. Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το
εργοτάξιο.

5

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

5.1 Συναρμολόγηση του συνδέσμου
Μετά την τοποθέτηση της σιδηροτροχιάς επί της πλάκας "Κ", μεταφέρονται τα 2 ελατηριωτά αγκύρια SKL12
από τη θέση της προσυναρμολόγησης στην κανονική θέση συναρμολόγησης ως εξής:

Σχήμα 3 - Συναρμολόγηση συνδέσμου
Για την συναρμολόγηση της συνδέσμου στη γραμμή απαιτείται χαλάρωση του ελαφρά σφιγμένου παξιμαδιού
του βλήτρου HS 32 και η μετατόπιση του αγκυρίου SKL12 με το βλήτρο προς το πέλμα της σιδηροτροχιάς
μέχρι τα δύο σκέλη και ο βρόγχος του ελατηριωτού αγκυρίου να βρίσκονται πάνω στο πέλμα της
σιδηροτροχιάς.

5
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5.2 Σύσφιγξη
Η σύσφιγξη του ελατηριωτού αγκυρίου SKL12 γίνεται όταν αυτό βρίσκεται στην κανονική του θέση (
Παράγραφος 5.1.1). Περιστρέφεται το παξιμάδι του βλήτρου και συσφίγγεται το ελατηριωτό αγκύριο SKL12
ώστε ο βρόγχος να εδράζεται επί της σιδηροτροχιάς. Η επίτευξη της απαιτούμενης σύσφιγξης του
ελατηριωτού αγκυρίου SKL12 διαπιστώνεται από τη θέση του βρόγχου που πρέπει απλώς να ακουμπά επί
του πέλματος της σιδηροτροχιάς ή να απέχει από αυτό το πολύ 2 mm (βλέπε Σχήμα 3).

Σχήμα 4 - Σύσφιγξη του συνδέσμου
Η σύσφιγξη αυτή επιτυγχάνεται με ροπή 180-200 Nm περίπου. Ο έλεγχος της σύσφιγξης του SKL12 γίνεται
με φίλερ πάχους 1,5 mm με το οποίο ελέγχεται το κενό μεταξύ του βρόγχου του ελατηριωτού αγκυρίου και
του πέλματος της σιδηροτροχιάς.
Σε γραμμή με σύνδεση "KS" επιτρέπεται η προσωρινή χαλάρωση της σύσφιγξης ή αποσυναρμολόγηση
μερικών συνδέσμων όταν τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών. Χαλάρωση της σύσφιγξης του
ελατηριωτού αγκυρίου SKL12 νοείται η θέση από την οποία δεν εξασκείται καμιά πίεση επί του πέλματος της
σιδηροτροχιάς, χωρίς όμως η χαλάρωση αυτή να επιτρέπει και την ανύψωσή της από την πλάκα "Κ".
Eπιτρέπεται χαλάρωση της σύσφιγξης ή αποσυναρμολόγηση μερικών συνδέσμων σε γραμμές με Σ.Σ.Σ.
μόνον όταν η θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κυμαίνεται μεταξύ +3 έως +40 C και θα πρέπει να γίνει
επανασύσφιγξη πριν η θερμοκρασία φτάσει στα όρια αυτά.
Σε γραμμή με μειωμένη την εγκάρσια αντίσταση π.χ. όταν έχει προηγηθεί υπογόμωση γραμμής χωρίς να
έχουν διέλθει τα απαραίτητα για την σταθεροποίηση αυτής φορτία, δεν επιτρέπεται χαλάρωση της σύσφιγξης
ή αποσυναρμολόγηση συνδέσμων.
Τα ελατηριωτά αγκύρια δεν επιτρέπεται να κτυπώνται με εργαλεία χειρός (πικούνια) προκειμένου να έλθουν
από την θέση προσυναρμολόγησης στην θέση συναρμολόγησης.

5.3 Ταχύτητα
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα σε γραμμή που υπάρχει αποσυναρμολόγηση ή χαλάρωση σύσφιγξης
μερικών συνδέσμων είναι συνάρτηση του αριθμού αυτών.
Για χαλάρωση σύσφιγξης ή αποσυναρμολόγηση συνδέσμων SKL12 σε 5 συνεχόμενους στρωτήρες (στον 6ο
στρωτήρα πρέπει να υπάρχει η κανονική σύσφιγξη), η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 50 Km/h ενώ για
χαλάρωση σύσφιγξης ή αποσυναρμολόγηση συνδέσμων σε 3 συνεχόμενους στρωτήρες (ο 4ος πρέπει να
είναι κανονικά συσφιγμένος) η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 70 km/h.

5.4 Συντήρηση
Συντήρηση του συνδέσμου "ΚS" δεν απαιτείται, εκτός εάν πρόκειται να εκτελεστούν άλλες εργασίες
προγραμματισμένες ή μη επί της γραμμής, όπως οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση,
6
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υπογόμωση κ.λ.π., οπότε θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί έλεγχος σύσφιγξης των συνδέσμων και
εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα παραπάνω αναφερόμενα να προηγηθεί προ πάσης άλλης
εργασίας η σωστή σύσφιγξη των συνδέσμων.

6

Αποπεράτωση και παραλαβή της περαιωμένης εργασίας

Η εργασία θα παραλαμβάνεται εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της
παρούσας.
Ο σύνδεσμος "ΚS" ελέγχεται μόνον ως προς την κανονική του σύσφιγξη, δηλαδή ως προς τη ροπή
σύσφιγξης από την οποία και επιτρέπεται απόκλιση ±30 Nm (ήτοι από 150 - 230 Νm) αλλά σε ποσοστό όχι
μεγαλύτερο του 4% και όχι σε συνεχόμενους στρωτήρες. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί και για την
παραλαβή νέων γραμμών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος

7.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών είναι πιθανόν να εμφανιστούν κίνδυνοι και ειδικότερα:
x Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή με όχημα ανατροπής
x Μεταφορά με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα αντικειμένων μεγάλου βάρους
x Χρήση εργαλείων χειρός
x Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από
εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
θα εξουσιοδοτείται για αυτό.

7.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-07-01-10.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των τοποθετηθέντων συνδέσμων τύπου SKL12
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

7
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x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου W14 (SKL14)
1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την χρήση του συνδέσμου «W14» που απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1- Σύνδεσμος W14 (SKL14)

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή του.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 Terms and requirements of hygiene – safety and protection of environment
during the track laying construction - Όροι και απαιτήσεις υγεία – ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής
ΕΛΟΤ EN 10089

3

Hot-rolled steels for quenched and tempered springs - Technical delivery
conditions -- Χαλύβδινα ελατήρια θερμής έλασης για βαφή και επαναφορά Τεχνικοί όροι παράδοσης.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3
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3.1 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής του ΟΣΕ
3.2 ΔΙΠΑΡ: Διεύθυνση Παραγωγής
3.3 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδηροτροχιές
3.4 ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

4

Ενσωματούμενα υλικά

4.1 Ελατηριωτό αγκύριο SKL 14
Το ελατηριωτό αγκύριο τύπου Skl 14 είναι το κύριο στοιχείο του διπλά ελατηριωτού συνδέσμου W14. Οι
βραχίονες του αγκυρίου λειτουργούν σαν αποσβέστες και μαζί με το ελαστικό υπόθεμα απορροφούν τους
κραδασμούς που δημιουργούνται από τα στατικά καθώς και δυναμικά φορτία του συρμού στις υψηλές
ταχύτητες. Σε περίπτωση ανατροπής της σιδηροτροχιάς, ο βρόγχος του αγκυρίου που εφάπτεται στο πέλμα
της σιδηροτροχιάς και ενεργεί σαν πρόσθετο σύστημα ασφαλείας, συγκρατεί την σιδηροτροχιά από
ανατροπή, και εφ’ όσον δεν επέλθει καταστροφή του στρωτήρα, μπορεί να επανατοποθετηθεί το διπλά
ελατηριωτό αγκύριο με την προσθήκη νέας υποδοχής ελικωτού Sdü 9.
Επί γραμμής το σύστημα W14 τοποθετείται και συσφίγγεται στην σιδηροτροχιά είτε με συμβατικά
μηχανήματα σύσφιξης, είτε με ειδικά μηχανήματα τοποθέτησης και σύσφιξης. Επισημαίνεται ότι για την
σύσφιξη του ελατηριωτού αγκυρίου δεν απαιτείται οι στρωτήρες να έχουν τοποθετηθεί σε απόλυτο οριζόντιο
επίπεδο. Είναι δυνατό στον ίδιο στρωτήρα να χρησιμοποιηθούν σιδηροτροχιές διαφόρων τύπων, με
αντικατάσταση μόνον των πλακών στήριξης του συνδέσμου.
Κατασκευάζεται από χάλυβα ελατηρίων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10089, έχει διαδρομή έως 15 mm,
(βλέπε Σχήμα 6) και επιτυγχάνει δύναμη σύσφιξης επί της σιδηροτροχιάς μέχρι 12 kΝ.

4.2 Πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14K
Το W14 είναι σύστημα προσυναρμολογουμένου συνδέσμου, που χρησιμοποιείται σε στρωτήρες από
προεντεταμένο σκυρόδεμα, στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων μικτής κυκλοφορίας, και αξονικά φορτία 22,5 t.
Αποτελείται από τα κατωτέρω στοιχεία (Βλέπε Σχήμα 2):
x Το διπλά ελαστικό αγκύριο Skl 14
x Την πλαστική πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14 K
x Το ειδικό ελικωτό (τυρφώνι) Ss25 με ενσωματωμένη την ροδέλα Uls 7
x Η υποδοχή του ελικωτού Sdü 9 που ενσωματώνεται στον στρωτήρα
x Το ελαστικό υπόθεμα ZW 700

4
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Σχήμα 2 - Στοιχεία συνδέσμου W14
Η πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14Κ κατασκευάζεται από πλαστικό με ειδικές προσμίξεις που εξασφαλίζουν
μονωτική ιδιότητα, μηχανική αντοχή και αντοχή σε γήρανση. Η πλάκα αγκυρίου αποτελεί βασικό στοιχείο
λειτουργίαw του συνδέσμου και πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει πλήρη
συμβατότητα του συνδέσμου W14 με το ελαστικό υπόθεμα.
Οι πλαστικές πλάκες είναι κατάλληλες και για γραμμές με μικρές ακτίνες. Σε γραμμές με ακτίνες κάτω των
175 m είναι απαραίτητη η διεύρυνση, που επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση πλαστικών πλακών
διαφόρων πλατών.

4.3 Ελικωτό τύπου ss25 με ενσωματωμένη ροδέλα Uls 7
Το ελικωτό Ss25/Uls7 με την ενσωματωμένη ροδέλα, το οποίο χρησιμεύει για την σύσφιξη του ελατηριωτού
αγκυρίου Skl14, θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, και πρέπει να λειτουργεί απόλυτα
συμβατά με την υποδοχή Sdü9.

4.4 Υποδοχή ελικωτού ενσωματωμένη στον στρωτήρα Sdü9
Η υποδοχή του ελικωτού Sdü9, πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το ελικωτό Ss25, ενσωματώνεται στο
στρωτήρα κατά την παραγωγή και είναι βασικό στοιχείο για την λειτουργία του συνδέσμου W14, αλλά εν
γένει και για την λειτουργία όλου του συστήματος στρωτήρας – σύνδεσμος - ελαστικό υπόθεμα.
Τα ελικωτά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής, στα οποία θα αναφέρονται ο
αριθμός χύτευσης - υλικό - και ο χρόνος παραγωγής

4.5 Ελαστικό υπόθεμα ZW 700
Το ελαστικό υπόθεμα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με τον σύνδεσμο W14. Τα χαρακτηριστικά των
διαγραμμάτων φορτίου απόκρισης αυτού θα είναι της εγκρίσεως του ΟΣΕ..

5
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Κριτήρια αποδοχής υλικών - έλεγχοι παραλαβής

Οι σύνδεσμοι SKL 14 και τα εξαρτήματα στερέωσης αυτών θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 13481-4 και της Προδιαγραφής UIC 864-1.
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα
τους. Υλικά που παρουσιάζουν ελαττώματα δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το
εργοτάξιο.

6

Μέθοδος εκτέλεσης των εργασιών

6.1 Τοποθέτηση του συνδέσμου στην θέση συναρμολόγησης
Όλα τα επιμέρους υλικά του συνδέσμου μπορούν να ευρίσκονται προσυναρμολογημένα επί του στρωτήρα
ήδη από το εργοστάσιο κατασκευής των στρωτήρων από σκυρόδεμα (Βλέπε Σχήμα 3).
Μετά την τοποθέτηση της σιδηροτροχιάς επί του στρωτήρα, μετατοπίζονται τα 2 ελατηριωτά αγκύρια SKL14
από την θέση της προσυναρμολόγησης στην κανονική θέση (σύνδεση σιδηροτροχιάς) .
Για την συναρμολόγηση της συνδέσμου στην γραμμή απαιτείται χαλάρωση του ελαφρά σφιγμένου
παξιμαδιού του ελικωτού (κατά μισή περιστροφή) και μετατόπιση του αγκυρίου SKL14 με το ελικωτό προς το
πέλμα της σιδηροτροχιάς (κάθετα στον άξονα της) μέχρι τα δύο σκέλη και ο βρόγχος του ελατηριωτού
αγκυρίου να βρεθούν πάνω στο πέλμα της σιδηροτροχιάς.

Σχήμα 3 - Σύνδεσμος W14 συναρμολογημένος και προσυναρμολογημένος

6.2 Σύσφιγξη
Η σύσφιγξη του ελατηριωτού αγκυρίου SKL14 πρέπει να γίνεται όταν αυτό βρίσκεται στην κανονική του θέση
(επί της σιδηροτροχιάς, παράγραφος 7.1.1). Περιστρέφεται το παξιμάδι του ελικωτού και συσφίγγεται το
ελατηριωτό αγκύριο SKL14 ώστε ο βρόγχος να εδράζεται επί της σιδηροτροχιάς. Η επίτευξη της
απαιτούμενης σύσφιγξης του ελατηριωτού αγκυρίου SKL14 διαπιστώνεται από την θέση του βρόγχου που
πρέπει απλώς να ακουμπά στο πέλμα της σιδηροτροχιάς (βλέπε Σχήματα 4, 5).

6
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Σχήμα 4 - Σωστή θέση τοποθέτησης

Σχήμα 5 - Λανθασμένη θέση τοποθέτησης
Με τα δύο ελεύθερα σκέλη του ελατηριωτού αγκυρίου επιτυγχάνεται μια συνεχής σύσφιγξη της
σιδηροτροχιάς με δύναμη | 11,5 ΚΝ και ελατηριωτή διαδρομή | 14,5 mm ανά αγκύριο, οπότε ο σύνδεσμος
δεν χρειάζεται συντήρηση.
Οι κινήσεις ανατροπής της σιδηροτροχιάς αναλαμβάνονται και αποσβένονται μέσω του μεσαίου βρόγχου του
αγκυρίου.
7
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Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και απελευθέρωση τάσεων στην σιδηροτροχιά διευκολύνονται μέσω
ελεγχόμενου λυσίματος των ελικωτών.
Η σωστή θέση σύσφιγξης επιτυγχάνεται όταν ο μεσαίος βρόγχος αγγίζει μέσω σύσφιγξης του ελικωτού την
πλαστική πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14 K. Προς τούτο απαιτείται μέγιστη ροπή σύσφιγξης 250Nm (βλέπε
Σχήμα 4).

Σχήμα 6 - Ελαστικές γραμμές συνδέσμων SKL14 / SKL 12 και τρόπος τοποθέτησής τους

8
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εργασία θα παραλαμβάνεται εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας.
Οι έλεγχοι αυτoί μπορεί να εφαρμοσθούν και για την παραλαβή νέων γραμμών.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών είναι πιθανόν να εμφανιστούν κίνδυνοι και ειδικότερα:
x

Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.

x

Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή οχήματος με ανατροπή.

x

Μεταφορά με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Χρήση εργαλείων χειρός.

x

Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από
εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
θα εξουσιοδοτείται γι αυτό.

8.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

9 Τρόπος επιμέτρησης
Επιμετράται ο αριθμός των τοποθετηθέντων συνδέσμων τύπου SKL14
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
9
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μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους
.

10
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Βιβλιογραφία

 FICHE UIC 864-1 Technical specification for the supply of sleeper screws -- Τεχνική προδιαγραφή για
την προμήθεια κοχλιών ολίσθησης.
 ΕΛΟΤ EN 13481-1
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 1: Definitions -- Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα
στερέωσης - Μέρος 1: Ορισμοί
 ΕΛΟΤ EN 13481-2 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part
3: Fastening systems for concrete sleepers -- Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης
για συστήματα στερέωσης - Μέρος 3: Συστήματα στερέωσης για ολισθητήρες από σκυρόδεμα.

11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

33633
ICS: 93.100

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Kολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α.) τύπου «S»
Rail track insulated glued joints, type “S”

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος

H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-08-05-10
«Kολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α.) τύπου S» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από
το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-07-08-05-10, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα
Έργου ΕΟΕ Β της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-08-05-10 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ
99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών
προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΕΛΟΤ ΤΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Kολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α.) τύπου S

1

Aντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την περιγραφή και τον τρόπο κατασκευής καθώς και τις απαιτήσεις για
τους κολλητούς μονωτικούς αρμούς (Κ.Μ.Α.) Τύπου «S» των σιδηροδρομικών γραμμών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών πρέπει να
έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

3

Terms and requirements of hygiene – safety and protection of environment
during the track laying construction -- Όροι και απαιτήσεις υγείας –
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών
επιδομής

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Δ.Γ.: Διεύθυνση Γραμμής του ΟΣΕ
3.2 ΔΙΠΑΡ: Διεύθυνση Παραγωγής
3.3 Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές
3.4 ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
3.5 Κ.Μ.Α: Κολλητοί μονωτικοί αρμοί

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Οι γραμμές και οι αλλαγές σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης πρέπει να έχουν επαρκή ηλεκτρική μόνωση
μεταξύ των σιδηροτροχιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατασκευή μονωμένων τμημάτων γραμμής. Η Σ.Σ.Σ.
κόβεται κατά τμήματα και διακόπτεται η ηλεκτρική σύνδεση, με την τοποθέτηση κολλητών μονωτικών αρμών.

3
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Σχήμα 1 - Κολλητός μονωτικός αρμός (Κ.Μ.Α.) Τύπου «S»

4.2 Τύποι Κ.Μ.Α. - Χρησιμοποίηση αυτών και τρόπος κατασκευής
Για γραμμές, αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις χρησιμοποιούνται Κ.Μ.Α. τύπων S και ΜΤ. Οι Κ.Μ.Α.
τύπου S κατασκευάζονται σε εργαστήρια, ενώ οι Κ.Μ.Α. τύπου ΜΤ επί της γραμμής.

5

Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών

5.1 Ενσωματούμενα υλικά - Χαρακτηριστικά των υλικών
Τα ενσωματούμενα υλικά είναι τα εξής:

4

x

2 τεμ. (κουπόνια) σιδηροτροχιές

x

2 επίπεδοι αμφιδέτες

x

4 βλήτρα αμφιδετών υψηλής αντοχής

x

4 περικόχλια

x

4 μονωτικοί δακτύλιοι

x

1 μονωτικό παρέμβλημα

x

2 τεμ μονωτική φόδρα
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x

4 υαλονήματα

x

μεταλλική κόλλα

5.2 Κριτήρια αποδοχής υλικών - Έλεγχοι παραλαβής
Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα
τους. Ο εντεταλμένος υπεύθυνος παραλαβής του υλικού πρέπει να συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης Προδιαγραφής. Υλικά που
παρουσιάζουν ελαττώματα δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

6

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών

6.1 Προεργασία για την κατασκευή Κ.Μ.Α. Τύπου S
x Οι σιδηροτροχιές του τύπου 900Α οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για κατασκευή Κ.Μ.Α. πρέπει
να υφίστανται σκλήρυνση της επιφάνειας κύλισης στην θέση κατασκευής των Κ.Μ.Α. πριν από
τη τομή τους. Δειγματοληπτικός έλεγχος επιτυχίας της σκλήρυνσης γίνεται σε ένα Κ.Μ.Α. ανά 20
x Οι σιδηροτροχιές αυτές κόβονται στο μέσο με πριόνι ή δίσκο κοπής. Η κεφαλή, η ψυχή και το
πέλμα των σιδηροτροχιών στη θέση του Κ.Μ.Α. καθαρίζονται από τα γρέζια. Η απόσταση της
τομής από τον αμέσως επόμενο αρμό ή τη συγκόλληση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,0 m
ή τουλάχιστον από τρία σημεία (στρωτήρες) στήριξης της σιδηροτροχιάς.
x Για τους Κ.Μ.Α. S και ΜΤ πρέπει να δημιουργείται διάκενο 4 mm για την τοποθέτηση του
μονωτικού παρεμβύσματος.
x Οι οπές θα ανοίγονται με οδηγό (schablone βλέπε Σχήμα 1) και ειδικό τρυπάνι (κοντίλι) που
ταυτόχρονα θα καθαρίζει την οπή από τις ανωμαλίες της επιφάνειας διάτρησης, οι οποίες
μπορεί να αποτελέσουν απαρχή δημιουργίας ακτινωτών ρωγμών στην οπή.

Σχήμα 2
x Εάν υπάρχουν σημάνσεις εξέλασης στην περιοχή της αμφίδεσης αυτές πρέπει να αποξύνονται.
x Όλες οι επιφάνειες σιδηροτροχιάς και αμφιδέτη που θα έλθουν σε επαφή με την κόλλα θα είναι:
5
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Γυαλισμένες

-

καθαρές από λίπη και σκόνες

-

απολύτως στεγνές
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Γυαλισμένες επιφάνειες επιτυγχάνονται στο μεν εργαστήριο με αμμοβολή, στη δε γραμμή με ειδικό λειαντικό
μηχάνημα και ειδικούς τροχούς λειάνσεως. Κατά την λείανση πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην
υποστεί ζημιές και το μονωτικό παρέμβλημα.

6.2 Κατασκευή κολλητού μονωτικού αρμού τύπου S
6.2.1 Μεταλλική κόλλα
Η μεταλλική κόλλα αποτελείται από δύο στοιχεία, το κολλητικό και το σκληρυντικό. Τα δύο αυτά στοιχεία
πρέπει λίγο πριν την χρησιμοποίηση τους να αναμιχθούν καλά.
Αφού αναμειχθεί η μεταλλική κόλλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο
παραγωγός αυτής και σε θερμοκρασία +20oC έως +25oC. Για την επίτευξη της θερμοκρασίας αυτής μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό μέσα στο οποίο μπαίνει το δοχείο με το μίγμα της μεταλλικής κόλλας.
6.2.2 Σειρά εργασίας κατασκευής του Κ.Μ.Α. τύπου S
Παρακάτω περιγράφεται η σειρά εργασίας κατασκευής του Κ.Μ.Α. τύπου S.
x

Τοποθέτηση μονωτικού παρεμβλήματος και τακτοποίηση των άκρων των σιδηροτροχιών (με τη
βοήθεια μεταλλικής ρήγας) καθ' ύψος και ευθυγράμμισή τους.

x

Εισαγωγή των μονωτικών δακτυλίων.

x

Τοποθέτηση του επίπεδου αμφιδέτη σε βοηθητικό ειδικό εργαλείο με 4 σταθερούς πείρους και
επάλειψη με χονδρό πάχος κόλλας της καθαρισμένης (γυαλισμένης) επιφάνειας αυτού με τη
βοήθεια ενός στεγνού πινέλου.

x

Τοποθέτηση των υαλονημάτων πάνω στη μαλακή κόλλα.

x Επάλειψη εσωτερικά της μονωτικής φόδρας με χονδρή στρώση κόλλας και τοποθέτηση αυτής
πάνω στα υαλονήματα και πάνω στον αμφιδέτη.
x Εξωτερική επάλειψη της μονωτικής φόδρας επίσης με χονδρή στρώση κόλλας και τοποθέτηση
πάνω στην κόλλα των υαλονημάτων.
x Επάλειψη των γυαλισμένων μερών του αμφιδέτη με χονδρή στρώση κόλλας.
x Ταυτόχρονη τοποθέτηση των δύο προετοιμασμένων αμφιδετών.
x Καθάρισμα και λάδωμα του σπειρώματος των βλήτρων αμφιδετών HV.
x Τοποθέτηση των βλήτρων αμφιδετών HV.
x Τοποθέτηση των ροδελλών και βίδωμα των περικοχλίων κρατώντας σταθερό το βλήτρο με
κόντρα κλειδί.
x Πρώτα σφίγγονται τα δύο εσωτερικά περικόχλια και μετά τα δύο εξωτερικά, εναλλάξ.
x Μετά κατά τον ίδιο τρόπο (με δυναμόκλειδο) σφίγγονται τα περικόχλια με ροπή 0,9 KNm.
x Τα ξεχειλώματα των υαλονημάτων επαλείφονται με κόλλα για να παρεμποδιστεί η είσοδος
υγρασίας και απομακρύνεται η υπερχείλιση της κόλλας.
6
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x Μετά από 30 λεπτά επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω η σύσφιγξη των βλήτρων αμφιδετών.
6.2.3 Σκλήρυνση του Κ.Μ.Α.
Για τη σκλήρυνση του Κ.Μ.Α. τύπου S απαιτούνται 24 ώρες παραμονής του σε χώρο καθαρό με
θερμοκρασία δωματίου και προστατευμένο από την υγρασία.

6.3 Τρόπος σκλήρυνσης της κεφαλής σιδηροτροχιάς για κολλητούς μονωτικούς αρμούς
Για την κατασκευή ενός μονωτικού αρμού με σκληρυμένη την επιφάνεια κύλισης της σιδηροτροχιάς (40 50 mm εκατέρωθεν του αρμού) πρέπει πρώτα να προηγηθεί η θερμική επεξεργασία και μετά στο κέντρο
αυτής να γίνει η τομή της σιδηροτροχιάς.
Η διάτρηση των οπών αμφίδεσης μπορεί να προηγηθεί της σκλήρυνσης ενώ η τομή καθώς και ο μηχανικός
καθαρισμός (αμμοβολή) των αμφιδετών και της ψυχής της σιδηροτροχιάς γίνεται μετά την σκλήρυνση.
Στρωμένοι - κομμένοι μονωτικοί αρμοί δεν μπορούν πλέον να σκληρυνθούν.
Με την μέθοδο αυτή, που είναι κατάλληλη για σιδηροτροχιές ποιότητας 900Α, επιτυγχάνεται επί της
επιφάνειας κύλισης της σιδηροτροχιάς μια λεπτόκοκκη περλιτική μορφή με αυξημένη αντίσταση στη φθορά
λόγω τριβής.
Η διοχέτευση της αναγκαίας θερμότητας επιτυγχάνεται με ειδικό ρυθμιζόμενο καυστήρα ο οποίος λειτουργεί
με προπάνιο και οξυγόνο.
Το φλόγιστρο τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της σιδηροτροχιάς (βλέπε Σχήμα3) ώστε η φλόγα να
καλύψει μεγαλύτερη περιοχή. Στα δύο άκρα του φλόγιστρου υπάρχει από ένα βοηθητικό φλόγιστρο με
μεγαλύτερο ύψος από το κυρίως φλόγιστρο (βλέπε Σχήμα 4). Τα φλόγιστρα αυτά έχουν σκοπό να
προκαλούν μειωμένη θέρμανση των εκατέρωθεν της σκληρυνόμενης περιοχής τμημάτων (προφανώς με τον
τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται ομαλοποίηση).
Η μετατροπή σε οστενίτη (θέρμανση 800 - 950oC) της επιφάνειας κύλισης της σιδηροτροχιάς (χρώμα
μελιτζανί) επιτυγχάνεται με κάθετη διοχέτευση της φλόγας απ' ευθείας επί της επιφανείας κύλισης.
Η απαιτουμένη γρήγορη ψύξη από την θερμοκρασία μετατροπής σε οστενίτη πρέπει να επιτευχθεί στον
αέρα και βαθμιαία χωρίς χρήση βεβιασμένης ψύξης. Η ψύξη της θερμασμένης επιφάνειας κύλισης
επιτυγχάνεται με αποβολή της θερμοκρασίας από την ίδια την σιδηροτροχιά.

Σχήμα 3

Σχήμα 4

6.3.1 Πορεία εργασίας
7
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Οι πιέσεις λειτουργίας του καυστήρα είναι 1,5 bar για το προπάνιο και 5 bar για το οξυγόνο. Πρέπει να
ρυθμίζεται η φλόγα ούτως ώστε ο πυρήνας της, μπλε φλόγα, να έχει μέγεθος 12 mm. Για θερμοκρασίες
εργασίας μικρότερες των + 10oC απαιτείται σύνδεση 2 φιαλών προπανίου ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
ροή προπανίου.
Η ακριβής θέση του καυστήρα επί της σιδηροτροχιάς επιτυγχάνεται και ρυθμίζεται από την ειδική για κάθε
σιδηροτροχιά βάση αυτού.
Πρέπει επίσης να προσεχθεί ώστε η φλόγα που διαφεύγει από την επιφάνεια κύλισης της σιδηροτροχιάς
κάτω από το προστατευτικό κέλυφος του φλόγιστρου να είναι συμμετρική προς τα δεξιά και αριστερά της
κεφαλής της σιδηροτροχιάς.
Για την γρήγορη διοχέτευση της αναγκαίας θερμοκρασίας είναι απαραίτητη η σταθερή απόσταση φλόγιστρου
και επιφάνειας κύλισης. Η απόσταση αυτή (κεφαλής φλόγιστρου και άνω επιφάνειας σιδηροτροχιάς) πρέπει
να είναι 15 mm. Αυτή επιτυγχάνεται με ρύθμιση της ειδικής βάσης τοποθέτησης του καυστήρα.
Η τομή της σιδηροτροχιάς γίνεται σε χρόνο όχι μικρότερο από 15 λεπτά μετά το πέρας της θέρμανσης και
στο κέντρο της σκληρυμένης επιφάνειας.
Κατά την διάρκεια αυτού του 15λέπτου μπορεί να γίνει διάτρηση των οπών.
Πρέπει να προσεχθεί ότι:
α) Η διάρκεια της θέρμανσης είναι ακριβώς 60 δευτερόλεπτα με τον ειδικό καυστήρα όπου ο πυρήνας
της φλόγας πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε μήκος 12 mm.
β) Το κόψιμο της σιδηροτροχιάς στο μέσο της σκληρυμένης επιφάνειας δεν πρέπει να γίνει νωρίτερα από
15 λεπτά μετά το τέλος της σκλήρυνσης.
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6.3.2 Οι απαιτούμενες συσκευές
x Ειδικός καυστήρας με τη βάση του (βλέπε Εικόνες 2+3)
x Ειδική διάταξη συσφίγξεως πάνω στη σιδηροτροχιά για όλους τους τύπους σιδηροτροχιών στην
οποία πρέπει να εφαρμόζεται η βάση του καυστήρα.
x Χρονόμετρο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακριβής εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου εγγυάται αύξηση της σκληρότητας της επιφάνειας κύλισης
σιδηροτροχιάς κατά 50 ΗΒ περίπου χωρίς παρουσίαση προβλημάτων εκ της εφαρμογής της σε σιδηροτροχιές ποιότητας
900Α. Η επιτυγχανόμενη τελική σκληρότητα θεωρείται επαρκής.

6.3.3 Μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά του έτοιμου Κ.Μ.Α.
Ο έτοιμος Κ.Μ.Α. λόγω του μεγάλου βάρους του (μήκος σιδηροτροχιάς 12 m) χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα
και προσοχή στην μετακίνηση του, τόσο κατά την στρώση όσο και κατά την εναποθήκευση του.
Δεν επιτρέπεται ο Κ.Μ.Α. να ανασηκώνεται στο ένα άκρο του και να σύρεται, ούτε να σηκώνεται με γερανό
αναρτημένος από ένα σημείο, διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τόσο της μονωτικής όσο και της
δυναμικής του ικανότητας.
Η μετακίνηση των Κ.Μ.Α. πρέπει να γίνεται πάντοτε με γερανό και δοκό (διασκευασμένη σιδηροτροχιά) με
δύο αρπάγες σε μεταξύ τους απόσταση 1,50 έως 2,0 m. Οι δύο αρπάγες θα πρέπει να εφαρμόσουν στην
κεφαλή της σιδηροτροχιάς του Κ.Μ.Α. σε συμμετρική απόσταση από τη θέση του αρμού και στη συνέχεια να
ακολουθήσει η ανύψωση του Κ.Μ.Α. από τον γερανό. Έτσι επιτυγχάνεται η χωρίς κίνδυνο καταστροφής του
Κ.Μ.Α. μετακίνηση του με ανάρτηση σε δύο συμμετρικές ως προς τον αρμό θέσεις.

7

Έλεγχοι κατά την κατασκευή – Παραλαβή των Κ.Μ.Α.

7.1 Γενικά
Επειδή η στρώση των Κ.Μ.Α. πάνω στη γραμμή δεν απαιτεί καμία ιδιαιτερότητα (στρώνονται ακόμη και στο
μέσον δύο στρωτήρων) θα πρέπει για την παραλαβή τους να υποστούν τους παρακάτω ελέγχους:
α. Σε δυναμική φόρτιση:
x 1 Κ.Μ.Α. κατά την έναρξη παραγωγής
x 1 Κ.Μ.Α. ανά 500 τεμάχια κατά την διάρκεια παραγωγής
β. Σε εφελκυσμό :
x 1 Κ.Μ.Α. κατά την έναρξη παραγωγής εκτός εάν ενδιάμεσα χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά.

7.2 Δυναμική φόρτιση
Ο Κ.Μ.Α. εδράζεται σε απόσταση 1 m και καταπονείται με εναλλακτική φόρτιση (δοκιμή επαναλαμβανόμενων
φορτίσεων) 15ΚΝ έως 200KN και με συχνότητα εναλλαγής 500 φορτίσεις/min και θα πρέπει να αντέξει σε
5.000.000 εναλλαγές φόρτισης χωρίς την εμφάνιση σφαλμάτων.
Για κάθε 500 Κ.Μ.Α. της τρέχουσας παραγωγής λαμβάνεται ένα τεμάχιο και δοκιμάζεται κάτω από δυναμική
φόρτιση. Εάν τα αποτελέσματα της δοκιμής δεν είναι ικανοποιητικά η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε ένα ακόμη
Κ.Μ.Α.. Εάν αποτύχει και η δεύτερη δοκιμή τότε αποφασίζει ο Ο.Σ.Ε. για τα περαιτέρω.
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Σχήμα 5 - Υποβολή Κ.Μ.Α σε δυναμική φόρτιση

7.3 Εφελκυσμός
Κατά τον έλεγχο σε εφελκυσμό του δοκιμίου κατά μήκος αυτού με δύναμη εφελκυσμού 1500 KN δεν πρέπει
να παραμείνουν παραμορφώσεις στην περιοχή των Κ.Μ.Α.
Με τους δύο αυτούς ελέγχους (εφελκυσμού και δυναμικής φόρτισης) ελέγχεται εκτός από την αντοχή του
έτοιμου Κ.Μ.Α. και η αντοχή των υλικών που τον συνθέτουν όπως αμφιδέτες, βλήτρα αμφιδετών κ.λ.π.
Ένας τρίτος Κ.Μ.Α. τοποθετείται σε Σ.Σ.Σ. ως αιωρούμενος αρμός μεταξύ δύο στρωτήρων και
παρακολουθείται κατά την διάρκεια δύο χειμερινών περιόδων.

7.4 Ηλεκτρική αντίσταση (κατά την παραλαβή γίνεται σε όλους τους αρμούς)
Η ηλεκτρική αντίσταση της γραμμής με κυκλώματα γραμμής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από:
x

70 Ω σε μονωμένη σιδηροτροχιά μήκους 30 m

x

50 Ω σε μονωμένη σιδηροτροχιά μήκους 45 m

x

1,5/S Ω σε μεγαλύτερα μονωμένα τμήματα γραμμής μήκους S σε Km

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει σε κατάσταση χωρίς υγρασία, η ηλεκτρική αντίσταση των
Κ.Μ.Α., εκτός γραμμής να είναι ≥ των 30 ΜΩ. Ενώ αντιθέτως σε κατάσταση πλήρους υγρασίας των Κ.Μ.Α., η
ηλεκτρική αντίσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τα 1000 Ω.
Οι παραπάνω έλεγχοι επαναλαμβάνονται σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν νέα υλικά των οποίων η
ποιότητα δεν έχει ελεγχθεί. Επιπρόσθετα οι Κ.Μ.Α. θα ελέγχονται κατά την παραλαβή τους και:
x Ως προς την ευθυγραμμία (σε μήκος 1 m επιτρέπεται απόκλιση 0,2 mm)
x Ως προς το φινίρισμα
x Ως προς την σύσφιξη των βλήτρων αμφιδετών (δειγματοληπτικά) κ.λ.π.
Τέλος επισημαίνονται τα παρακάτω:
α. Επειδή οι Κ.Μ.Α. τύπου S παρουσιάζουν κάποια ευαισθησία στην υγρασία και στην θερμοκρασία, θα
πρέπει τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και μέχρι την σκλήρυνση τους (24 ώρες περίπου) να
βρίσκονται σε χώρους χωρίς υγρασία και σε θερμοκρασία Τ=20οC - 25ο C.
β. Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο τρόπος συσφίγξεως των HV βλήτρων αμφιδετών υψηλής
αντοχής. Στην αρχή γίνεται σύσφιξη των δύο εσωτερικών βλήτρων εναλλάξ μέχρι ότου επιτευχθεί
ροπή 0,9 KNm και στην συνέχεια συσφίγγονται επίσης εναλλάξ με την ίδια ροπή τα δύο εξωτερικά
βλήτρα.
Μετά από 30 min γίνεται η τελική σύσφιξη κατά τον ίδιο τρόπο προς αντιμετώπιση και της τυχόν εμφάνισης
ερπυσμού.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών είναι πιθανόν να εμφανιστούν κίνδυνοι και ειδικότερα:
x Κατά τη μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.
x Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή με ανατροπή.
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χρήση μηχανημάτων. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων πρέπει να γίνεται μόνον
από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν
πρέπει να εξουσιοδοτείται γι αυτό.

8.2 Μέτρα υγείας και ασφάλειας
Έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00

9

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετράται ο αριθμός των πλήρως περαιωμένων Κ.Μ.Α. τύπου S, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την
παρούσα προδιαγραφή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής
1

Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσης Προδιαγραφής είναι να καθορίσει τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά
την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 της σειράς 07.
Η εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσουν τους εργολάβους στην
εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την υγεία και ασφάλεια και ειδικότερα ο Ν. 1568/85, το Π.Δ.17/96 και το
Π.Δ. 305/96.

2

Τυποποιητικές Παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1106

Manually operated taps for gas burning appliances --Χειροκίνητες
στρόφιγγες για συσκευές αερίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 169

Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques Transmittance requirements and recommended use --Μέσα ατομικής
προστασίας ματιών - Φίλτρα για συγκόλληση και σχετικές εργασίες Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση

ΕΛΟΤ ΕΝ 175

Personal prtotection - Equipment for eye and face protection during
welding and alied processes – Ατομική προστασία – Εξοπλισμός
προστασίας ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων
και σχετικών διεργασιών

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-1

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-plugs -- Μέσα
προστασίας της ακοής - Γενικές απαιτήσεις – Μέρος 1 : Ωτοασπίδες

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-4

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs -- Μέσα προστασίας της ακοής – Απαιτήσεις
ασφαλείας και δοκιμές - Μέρος 4: Ωτοασπίδες με εξασθένιση
εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου

ΕΛΟΤ ΕΝ 379

Personal eye-protection - Automatic welding filters -- Ατομική
προστασία ματιών - Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης

ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

4
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ΕΛΟΤ 141

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα αερίων και σύνθετα φίλτρα - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 140

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοήςΦίλτρα αερίων και φίλτρα συνδυασμού - Απαιτήσεις, δοκιμές,
σήμανση

ΕΛΟΤ 136

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements,
testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες
ολοκλήρου προσώπου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΗD 470 S1

Test methods for electro-slag remelting furnaces -- Μέθοδοι δοκιμής
για καμίνους ηλεκτροσκωριοτικής επανάτηξης

ΕΛΟΤ ΕΝ 340

Protective clothing - General requirements --Προστατευτική ενδυμασία
- Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 379

Personal eye-protection - Automatic welding filters -- Ατομική
προστασία ματιών - Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης

ΕΛΟΤ ΕΝ 136

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements,
testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες
ολοκλήρου προσώπου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 140

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοήςΦίλτρα αερίων και φίλτρα
συνδυασμού - Απαιτήσεις, δοκιμές,
σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 420

Protective gloves - General requirements and test methods --Γάντια
προστασίας - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας
έναντι μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 407

Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire) -- Γάντια
προστασίας από θερμικούς κινδύνους (θερμότητα ή/ και φλόγα)

ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1

Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1:
Terminology and performance requirements -- Γάντια προστασίας
έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και
απαιτήσεις απόδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 60903

Live working - Gloves of insulating material -- Εργασίες υπό τάση Γάντια από μονωτικό υλικό

ΕΛΟΤ ΕΝ 471 +Α1

High-visibility warning clothing for professional use - Test methods
and requirements -- Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας
για επαγγελματική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις

5
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ΕΛΟΤ ΕΝ 1149.01

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for
measurement of surface resistivity -- Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής για τη
μέτρηση της επιφανειακής ειδικής αντίστασης

ΕΛΟΤ ΕΝ 343 +Α1

Protective clothing - Protection against rain -- Προστατευτική
ενδυμασία - Προστασία έναντι βροχής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1263-1

Safety nets - Part 1: Safety requirements test methods --Δίχτυα
ασφαλείας - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας, μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ ΕΝ 360

Personal protective equipment against falls from a height - Retractable
type fall arresters -- Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από
ύψος - Ανακόπτες πτώσης επαναφερόμενου τύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 354

Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards -Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος - Αναδέτες

ΕΛΟΤ ΕΝ 355

Personal protective equipment against falls from a height - Energy
absorbers --Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Αποσβεστήρες ενέργειας

ΕΛΟΤ ΕΝ 361

Personal protective equipment against falls from a height - Full body
harnesses --Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Ολόσωμες εξαρτύσεις

ΕΛΟΤ 362

Personal protective equipment against falls from a height –
Connectors -- Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος
- Συνδετήρες

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή γίνεται χρήση των κατωτέρω όρων και συντμήσεων

3.1 Η.Μ.Α. : Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας
3.2 Σ.Α.Υ : Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας
3.3 Φ.Α.Υ : Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
3.4 ΚΕΠΕΚ : Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου

3.5 Τ.Α. :

Τεχνικός Ασφαλείας

3.6 Γ.Ε. :

Γιατρός Εργασίας

3.7 ΜΜΥΑ : Μελέτη Μέτρων Υγείας Ασφάλειας
3.8 Α+Υ :

Ασφάλεια + Υγεία

3.9 ΦΕ :

Φορέας Ελέγχου ή Επανελέγχου

3.10 Π :

Πιστοποιημένος Φορέας

6
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3.11 Κ.τ.Ε.: Κατασκευαστής τεχνικών Έργων

4

Νομοθεσία που εφαρμόζεται στα τεχνικά έργα

Η Νομοθεσία που εφαρμόζεται στα τεχνικά έργα αναγράφεται στον κατωτέρω Πίνακα 1
Πίνακας 1 - Πίνακας Νομοθεσίας κ.λ.π. που αφορούν την εκτέλεση των τεχνικών έργων

Π.Δ. 22-12-1933
(τροπ. Π.Δ. 17/1978)

«Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών
κλιμάκων» (ΦΕΚ 406/Α/1933-ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978)

Π.Δ. 95/1978

«Περί μέτρων υγείας και ασφάλειας των απασχολούμενων σε
εργασίας συγκολλήσεων» (ΦΕΚ Α/20/17-2-1978)

Π.Δ. 778/1980

«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980)

Π.Δ. 1073/1981

«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεων έργων αρμοδιότητας
πολιτικού μηχανικού» (ΦΕΚ 260/16-9-1981)

Ν. 1396/1983

«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων
ασφαλείας στις οικοδομές και τα λοιπά ιδιωτικά έργα» (ΦΕΚ
126/Α/15-9-1983)

Υ.Α. 130646/1984

«Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (Η.Μ.Α.)» (ΦΕΚ 154/Β/19-31984)

Ν. 1430/1984

«Κύρωση της υπ’ αριθμό 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που
αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην
οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση
με αυτήν» (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984)

Ν. 1568/1985

«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (συμπληρώσεις και
τροποποιήσεις Ν. 1768/88 και Ν.1682/87)» (ΦΕΚ 177/Α/18-101985)

Υ.Α. 131325/1987

«Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και
εργοταξιακά έργα» (ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987)

Π.Δ. 315/1987

«Σύσταση επιτροπών υγείας και ασφάλειας της εργασίας
(Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων»
(ΦΕΚ 149/Α/25-8-1987)

Ν. 294/1988

«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τ.Α. + Γ.Ε., επίπεδο γνώσεων
και ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, Εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 §1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων» (ΦΕΚ 138/Α/1988)

Π.Δ. 70α/88
(τροπ. Π.Δ. 175/1997)

«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά
την εργασία» (ΦΕΚ 31/Α/17-2-1988), όπως ισχύει με την
τροποποίησή του με το Π.Δ. 175/1997, (ΦΕΚ 150/Α/15-7-1997)

Π.Δ. 225/1989

«Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 106/Α/25-1989)

Κ.Υ.Α.
16440/Φ.10.4/445/1993

«Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών» (ΦΕΚ 756/Β/28-91993)

Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93

«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ
οδηγία του Συμβουλίου της 21/12/89 για την προσέγγιση των
7
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νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.)» (ΦΕΚ 187/Β/1993)

8

Κ.Υ.Α. 8881/3-6-94

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93 για τα Μ.Α.Π. σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και
93/68/ΕΟΚ (ΦEΚ 450/Β/1994)

K.Υ.Α. 5261/190/97

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Β 4373/1205/11-3-93, για τα Μ.Α.Π.
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σε συμμόρφωση
προς την οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
95/58/ΑΠΌ (ΦΕΚ 113/Β/1997)

Π.Δ. 395/1994

«Ελάχιστες προδιαγραφές Α + Υ για την χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους σε συμμόρφωση με
την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220/A/19-121994)

Π.Δ. 89/1999

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 94/Α/13-51999)
Εισάγονται συμπληρωματικές προδιαγραφές για ειδικούς
εξοπλισμούς όπως:
x εξοπλισμός εργασίας, αυτοκινούμενος ή μη
x εξοπλισμός εργασίας που χρησιμοποιείται για ανύψωση
φορτίων

Π.Δ. 304/2000

Τροποποίηση του Π.Δ.395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές Α + Υ
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/655/ΕΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99»
(ΦΕΚ 241/Α/ 03-11-2000)

Π.Δ. 396/1994

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από
τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την
εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου
89/656/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220/A/1994)

Π.Δ. 397/1994

«Ελάχιστες προδιαγραφές Α + Υ κατά την χειρονακτική διακίνηση
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 221/Α/19-12-1994)

Π.Δ. 105/96

«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας
ή / και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την
οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 67/A/10-4-1995)

Π.Δ. 17/96

«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
29/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α/18-1-1996)

Εγκύκλιος 130297/15-7-96

Εγκύκλιος Εφαρμογής του Π.Δ. 17/96

Π.Δ. 305/1996

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 2/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996)

Εγκύκλ. οικ.130159/7-5-1997

Εγκύκλιος εφαρμογής του Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 31/1990 Y.B.E.T.
(τροπ. Π.Δ. 499/1991)

«Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990 ΦΕΚ 180/Α/1991):
x Ομάδες μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
x Άδειες χειριστών κατάλληλης τάξης ανάλογα με την ισχύ και
το είδος του μηχανήματος
x Προσόντα Προϋπηρεσία
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ΕΗ 3/0/15517/4-5-81
Υπ. Δημοσίων Έργων

«Περί απογραφής ταξινομήσεως και χορηγήσεως άδειας
κυκλοφορίας κ.λ.π. Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) (ΦΕΚ 306/Β/285-1981)

Π.Δ. 55/2000 ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991 «Εκτέλεση,
συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και
λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων,
καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους
στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 48/1995
(ΦΕΚ 44/Α/1-3-2000):
Αδειούχοι τεχνίτες υδραυλικοί Α και Β τάξης και οι εγκαταστάτες:
1ης ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές),
2ης ειδικότητας (κλιματιστικές) και
3ης ειδικότητας (αερίων)
αποκτούν το δικαίωμα να προβαίνουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών τους σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις των
δικτύων, χωρίς ιδιαίτερη άδεια γι’ αυτό.

Κτηριοδομικός Κανονισμός
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

Απόφαση 3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989)
αρθ. 5 §2 Περίφραξη εργοταξίου

Πυροσβεστική διάταξη 7
Απόφαση 7568 Φ700.1
της 9.2/13-8-96

«Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών
εργασιών»
(ΦΕΚ 155 /Β/13-3-1996)
Σε εργασίες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής και μετατροπής
χώρων, εγκαταστάσεων και υλικών σε κτίρια, εγκαταστάσεις
καθώς σε υπαίθριους και ημιϋπαίθριους χώρους όπου εκτελούνται
θερμές εργασίες ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή, η χρήση φλόγας ή
ηλεκτρικού τόξου ή άλλου εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει
θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η
στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα και όποια
άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός αν εκτελείται με
τέτοιο τρόπο ώστε η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας
να διατηρείται κάτω των 100 C) απαιτείται ειδική ενυπόγραφη
άδεια (συμφ. με το συνημμένο στην πυροσβεστική διάταξη έντυπο)
από τον υπεύθυνο πυρασφαλείας του κτιρίου ή της εγκατάστασης
που εκτελούνται οι εργασίες και προσυπογράφεται από το
μηχανικό ασφαλείας της επιχείρησης, εφ΄ όσον υπάρχει τέτοιος. Η
άδεια έχει ισχύ για 24 ώρες.
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε κτίρια ή εγκαταστάσεις στο
στάδιο κατασκευής, σε χώρους όπου λειτουργούν επιχειρήσεις
που οι θερμές εργασίες αποτελούν μέρος της παραγωγικής
διαδικασίας και σε κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν εφαρμογή
άλλες σχετικές διατάξεις.

Υγειονομική διάταξη

Γ1/9900/27-11-1974 (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-1974) (τροποπ. με τις
Γ1/2400/26-3-1975/ΦΕΚ 371/Β/4-4-1975 και Αιβ/2055/4-3-1980
(ΦΕΚ 338/Β/2-4-1980) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής
αποχωρητηρίων»

Απόφαση ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
31245/22-5-1993
Εγκύκλιος. ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
38935/54/95

«Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» (ΦΕΚ 451/Β/24-6-1993)
«Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτιρίων»
Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές και στην
περίπτωση αλλαγής χρήσης ή διαρρύθμισης υπαρχόντων κτιρίων,
στην επισκευή, ενίσχυση ή ανακατασκευή διατηρητέων κτιρίων,
κτλ.

Π.Δ. 609/1985

«Κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 223/A/31-12-1985)
9
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Υπ. Δημοσίων Έργων

10

Ν. 1418/1984
(τροπ. Ν.2229/1994)
Υπ. Δημοσίων Έργων

«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/29-21984),
όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το Ν.2229/1994 (ΦΕΚ
138/Α/31-8-1994)

Εγκύκλ.52206/36/1997
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

«Οδηγίες σχετικά με το Π.Δ. 305/1996 για την ασφάλεια και υγεία
στα εργοτάξια (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)

Απόφαση
433/2000 ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

«Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως
απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
κάθε Δημόσιου Έργου» (ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000)

Απόφαση
αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-32001 ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την μελέτη των δημοσίων
έργων» (ΦΕΚ 266/Β/14-3-2001)

Απόφαση αριθμ.
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

«Καθιέρωση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ως απαραίτητων στοιχείων για την
έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή και της
μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο» (ΦΕΚ 686/Β/1-62001)

Απόφαση αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002

«Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)» (ΦΕΚ 16/Β/141-2003)

Ν. 2940/6-8-2001
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

«Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και τις διατάξεις» (ΦΕΚ Α
180/6-8-2001)
Εισαγωγή της υπεργολαβίας στα δημόσια έργα

Υ.Α. ΒΜ5/30428/1980
Υπ. Δημοσίων Έργων

«Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως
εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών»
(ΦΕΚ 589/Β1980)

Υ.Α. ΒΜ5/30058/83
Υπ. Δημοσίων Έργων

«Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως
Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών»
(ΦΕΚ 121/Β/1983)

Υ.Α.ΒΜ5/40239/1980 Υπ.
Δημοσίων Έργων

«Περί εγκρίσεως Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής
Ανακλαστικών Επενδυτών Ασφαλείας» (ΦΕΚ 6/Β/12-1-1981)

ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε.
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων
Έργων
Πάτρα-Αθήνα-Θεσ/νίκηΕύζωνοι
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
Π.Α.Θ.Ε.

Μελέτη Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. από ομάδα εργασίας.
«Σχέδιο προδιαγραφής εργοταξιακής σήμανσης εκτελουμένων
έργων στον Π.Α.Θ.Ε.»

Ν.2696/1999

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)» (ΦΕΚ
57/Α/23-3-99)

Ν.6422/1934 και τα κατ’
εξουσιοδότησή του
εκδοθέντα διατάγματα

«Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α/1934)
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4.1 Συνοπτική παρουσίαση βασικών νομοθετημάτων
Στον κατωτέρω Πίνακα 2 γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των βασικών νομοθετημάτων
Πίνακας 2 - Συνοπτική παρουσίαση βασικών νομοθετημάτων
Π.Δ. 22-12-1933

Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών (αρθ.1, 2) και οι
απαιτούμενες προδιαγραφές για ασφαλείς κλίμακες αναλόγως του
είδους αυτών (απλές φορητές, ολισθαίνουσες, αρθρωτές, μηχανικές
κλίμακες)

Π.Δ. 778/1980

Αναφέρεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εξασφάλιση
ασφαλών συνθηκών εργασίας επί των ικριωμάτων. Πριν την έναρξη
εκτέλεσης εργασίας επί των ικριωμάτων απαιτείται βεβαίωση του
επιβλέποντος μηχανικού και του κατασκευαστή του έργου σε ό,τι
αφορά την πληρότητα και ευστάθεια του ικριώματος (αρθ. 2 §3).
Ακόμα τα ικριώματα επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό:
α) προ της εγκατάστασης κάθε συνεργείου
β) μια φορά την εβδομάδα
γ) σε περίπτωση θεομηνίας προ της επαναλήψεως των εργασιών.
Προδιαγραφές για την ασφαλή συναρμολόγηση στεγών (αρθ. 18)
Εργασία επί στεγών μόνο με την εξασφάλιση των εργαζομένων
έναντι πτώσεως (αρθ. 19)

Π.Δ. 1073/1981

Τμήμα Ι – Εργασίες εκσκαφών
Εντοπισμός δικτύων – μόνωση ή μεταφορά τους (αρθ. 2)
Αντιστήριξη πρανών – οι αντιστηρίξεις μελετώνται από αρμόδιο
Μηχανικό (αρθ. 2, 9, 11).
Αντιστήριξη όμορων κτιρίων (αρθ. 40 και παντός
δένδρου, ιστού κ.λ.π. που κλονίστηκε από την εκσκαφή
(αρθ. 5).
Λεπτομερής εξέταση κάθε είδους εκσκαφής διενεργείται από τον
επιβλέπονται μηχανικό μια φορά την εβδομάδα και σε ειδικές
περιπτώσεις, ως αναφέρονται στο αρθ. 13. Οι εκθέσεις των
εξετάσεων αναγράφονται στο Η.Μ.Α.
Τμήμα ΙΙ – Εργασίες κατεδαφίσεων
(παράλληλα με Απόφαση 31245/22-5-1993 και σχετική εγκύκλιο
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων»).
Μέχρι 10 άτομα – Προϊστάμενος Συνεργείων σε περίπτωση
περισσότερων ομάδων εργασίας – επικεφαλής Συντονιστής όλων
των Προϊστάμενων.
Ιδιαίτερες απαιτήσεις για κατεδάφιση προεντεταμένων έργων (αρθ.
26) και τμημάτων της κατασκευής που περιέχουν αμίαντο (αρθ. 30).
Τμήμα ΙΙΙ – Ικριώματα
Χώροι εργασίας
Κυκλοφορία εντός αυτών
Καθορισμός του πλάτους δαπέδου εργασίας του ικριώματος ανάλογα
με το είδος της εκτελούμενης εργασίας (αρθ. 34)
11
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Σε ορισμένες περιπτώσεις ικριωμάτων (αρθ. 34 §1 εδάφιο β, γ, δ, ε)
απαιτείται για την κατασκευή τους, σύνταξη μελέτης από τον
επιβλέποντα μηχανικό.
Σε περίπτωση εγκατάστασης ανυψωτικής μηχανής επί
ικριώματος απαιτείται άδεια του επιβλέποντος μηχανικού.
Προστασία ανοιγμάτων (κατακόρυφων και οριζόντιων) (αρθ. 40,
41,42).
Τμήμα IV – Μηχανήματα οικοδομών – Εργοταξίων
Αδειούχοι χειριστές όπου προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία
(Π.Δ. 31/90) και άνω των 18 ετών.
Μηχανήματα συσκευές και εργαλεία πρέπει να πληρούν
τις διατάξεις ασφαλείας των Νόμων και Κανονισμών.
Η καλή λειτουργία των μηχανημάτων και η πρόσφατη
συντήρησή τους πρέπει να αναγράφονται στο Η.Μ.Α.
Όλοι οι έλεγχοι (ανυψωτικών μηχανημάτων,
συρματόσχοινων κ.α.) καταχωρούνται στο Η.Μ.Α.
Τμήμα V – Ηλεκτροδότηση εργοταξίων
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Γενικά μέτρα ασφαλείας
Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας, εγκαταστάσεις,
συσκευές και μηχανήματα συντηρούνται από εξουσιοδοτημένο
Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη (αρθ. 75, 76)
Για την πρόληψη των ατυχημάτων από άμεση ή έμμεση επαφή ή
προσέγγιση στα δίκτυα ΔΕΗ υπό τάση, πρέπει να εφαρμοστούν οι
διατάξεις των άρθρων 78 και 79.
Τμήμα VI – Διακίνηση υλικού
Τμήμα VII – Χώροι ή εγκαταστάσεις με ειδικούς κινδύνους –
πυρκαγιά
Τμήμα VIII – Διάφορες εργασίες – Ατομικά Μέσα Προστασίας (αρθ.
102 και 108) – Υγιεινή εστίασης – Α’ Βοήθειες (αρθ. 109 έως 110).
Υποχρεώσεις εργοδοτών, εργαζομένων (αρθ. 111, 112).
Τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφαλείας (Η.Μ.Α.) σε όλα τα Τεχνικά
Έργα (Ιδιωτικά και Δημόσια) και ανεξαρτήτως περιοχής. Σε αυτό
αναγράφονται η βεβαίωση πληρότητας και ευστάθειας των
ικριωμάτων, οι επιθεωρήσεις προ της επανάληψης των εργασιών
που διεκόπησαν εξαιτίας θεομηνίας, οι επιθεωρήσεις των πρανών
ορυγμάτων και των αντιστηρίξεών τους, η άδεια του επιβλέποντα
μηχανικού για την εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος,
οι επιθεωρήσεις συρματόσχοινων και επανέλεγχοί τους, οι έλεγχοι και
επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων κ.α. οριζόμενα από
συναφείς διατάξεις ή κανόνες ασφαλείας (αρθ. 113)
Αναγγελία ατυχήματος ενός 24 ωρών στην οικεία Υπηρεσία των
Υπουργείου Εργασίας και διατήρηση Αμετάβλητων των συνθηκών
του ατυχήματος. Άμεση Αναγγελία στην Αστυνομική Αρχή και
παροχή ανάλογων υπηρεσιών στον παθόντα.
Ν. 1396/1983

Αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις του κυρίου του έργου,
εργολάβου, υπεργολάβων, μελετητή και επιβλέποντα μηχανικού.
Τήρηση Η.Μ.Α. σε Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα σε οικισμούς άνω των
10.000 κατοίκων ή σε αυτά που έχουν όγκο 1.000 κυβικά μέτρα και
άνω. Το Η.Μ.Α. ενημερώνει ο επιβλέπων μηχανικός με τις υποδείξεις
του για τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
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Υ.Α. 130646/1984

Τρόπος έκδοσης, θεώρησης, τύπος, τρόπος τήρησης και
περιεχόμενο του Η.Μ.Α.

Ν.1568/1985

Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρός Εργασίας (Γ.Ε.) (αρθ. 4, 5, 6,
7, 8). Σε όλα τα εργοτάξια ο εργοδότης έχει υποχρέωση να
χρησιμοποιεί υπηρεσίες ΤΑ. Στα εργοτάξια με αριθμό εργαζομένων
50 και άνω ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί και
υπηρεσίες Γ.Ε. Τα προσόντα και οι ώρες απασχόλησης του Τ.Α. και
Γ.Ε. ορίζονται από το Π.Δ. 294/88 σε συνδυασμό με το αρθ. 5 του Ν.
1568/85 και Π.Δ. 17/96.

Π.Δ. 225/1989

Αυξημένες υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, του εργολάβου, των
υπεργολάβων, του επιβλέποντος μηχανικού και των εργαζομένων σε
όλες τις φάσεις του υπόγειου έργου.
Αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίου Υγείας και Ασφάλειας
(Σ.Υ.Α.) (αρθ. 27) από του υπεργολάβο κάθε τμήματος.
Μελέτη Μέτρων Υγείας και Ασφάλειας (Μ.Μ.Υ.Α.) από τον εργολάβο
ή τον υπεργολάβο ολόκληρου του Έργου (αρθ. 2 και 26).
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (αρθ. 28)
Συντονιστική σύσκεψη υπεργολάβων των τμημάτων του έργου, Τ.Α.,
Γ.Ε., μελών Ε.Υ.Α.Ε. κάθε μήνα. Υποχρέωση να καλούν τους
παραπάνω σε σύσκεψη έχει ο γενικός εργολάβος ή υπεργολάβος.
Υποχρεωτική η τήρηση πρακτικών.
Επικεφαλής εργοταξίου υπογείου έργου – Διπλωματούχος
Μηχανικός με ανάλογη τεκμηριωμένη εμπειρία. Επικεφαλής κάθε
βάρδιας διπλωματούχος μηχανικός ή τεχνικός γεωλόγος συνεχώς
παρών στο έργο (αρθ. 10 §8).

Π.Δ. 305/1996

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της
μελέτης του έργου (αρθ. 2, 3, 4, 5).
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.) (αρθ. 3).
Επέκταση της τήρησης του Η.Μ.Α. (βλ. Ν. 1396/83) σε όλα τα έργα
(δημόσια και ιδιωτικά) που απαιτείται η από των προτέρων
γνωστοποίηση (αρ. 3, § 12-13-14). (Αν η προβλεπόμενη διάρκεια
εργασιών >30 εργάσιμες και ταυτόχρονη απασχόληση περισσότερων
των 20 εργαζομένων ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας > 500
ημερομίσθια).

4.2 Γενικά- Εργοτάξια
Τα εργοτάξια διακρίνονται από ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Οι ιδιαιτερότητες
αυτές αυξάνουν την πιθανότητα και την σοβαρότητα του ατυχήματος. Η εργασία είναι για πολλούς
περιστασιακή, εκτελείται κάτω από απρόβλεπτες μεταβολές των καιρικών συνθηκών, το περιεχόμενο της
εργασίας απαιτεί σωματική δύναμη και ακρίβεια σε μεγάλα ύψη ή υπόγειους χώρους με αυξημένους
κινδύνους, αλλάζει δε πολλές φορές την τελευταία στιγμή. Συχνά εκτελείται παράλληλη εργασία πολλών
συνεργείων με έλλειψη πολλές φορές επαρκούς συνεργασίας και συντονισμού σε ότι αφορά την λήψη και
τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
Σήμερα παρουσιάζεται έντονα και το φαινόμενο της σύνθεσης των συνεργείων κατά μεγάλο ποσοστό από
εργαζόμενους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και έτσι δημιουργούνται προβλήματα
επικοινωνίας που αυξάνουν την επικινδυνότητα και την πιθανότητα ατυχήματος.
Τα συνηθέστερα ατυχήματα στα εργοτάξια οφείλονται σε:
x πτώσεις από ύψη,
13
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x πτώσεις αντικειμένων ή και υλικών κατασκευής,
x εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους,
x ηλεκτροπληξία,
x κατολισθήσεις,
x μηχανήματα εργοταξίων (κακή λειτουργία, κακός χειρισμός), κ.α.

4.3 Υποχρεώσεις παραγόντων κατασκευής τεχνικών έργων
4.3.1

Υπηρεσίες του Κ.τ.Ε., στις περιπτώσεις μη ύπαρξης γενικού Εργολάβου
x Λήψη και τήρηση των μέτρων Α+Υ που υποδεικνύει εγγράφως ο Επιβλέπων Μηχανικός, τα
οποία αφορούν τα τμήματα του έργου που δεν ανατέθηκαν σε Εργολάβους ή Υπεργολάβους.
x Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών για διαφόρους λόγους (οικονομικούς - εργασιακούς καιρικές συνθήκες κ.α.) θα εφαρμόζονται τα μέτρα Ασφάλειας που προτείνει εγγράφως ο
Επιβλέπων Μηχανικός.
x Τήρηση του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) στο εργοτάξιο.
x Έγγραφη ανάθεση καθηκόντων σε Συντονιστή για θέματα Α + Υ στη φάση της μελέτης και στη
φάση της εκτέλεσης (όταν είναι παρόντα πολλά συνεργεία).
x Φροντίδα για την σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Τήρησή τους στο εργοτάξιο.
x Ενημέρωση του αρμόδιου ΚΕ.Π.Ε.Κ.
x Αποστολή εγγράφου προς την Δ.Ε.Η. όταν στον χώρο του εργοταξίου διέρχονται αγωγοί υπό
τάση.
x Φύλαξη του Φ.Α.Υ. καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, μετά το πέρας της κατασκευής
του.
x Εξασφάλιση υπηρεσιών Τ.Α. (Τεχνικού Ασφαλείας) και Γ.Ε. (Γιατρού Εργασίας) και εφαρμογή
των υποδείξεων και συμβουλών τους που θα καταχωρούνται σε θεωρημένο βιβλίο υποδείξεων
και συμβουλών.

4.3.2

Ο Εργολάβος και ο Υπεργολάβος ολοκλήρου του έργου

(Γενικός Εργολάβος - Γενικός Υπεργολάβος, συνυπεύθυνοι, ανεξάρτητα αν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά
τμήματα με υπεργολάβους)
x Λήψη και τήρηση των μέτρων Α + Υ που αφορούν όλο το έργο.
x Τήρηση όλων των οδηγιών και παρατηρήσεων του Επιβλέποντος Μηχ/κού.
x Τήρηση όλων των οδηγιών των Συντονιστών μελέτης και εκτέλεσης (εφαρμογή του Σ.Α.Υ. με τις
αναθεωρήσεις και τον εμπλουτισμό του, με τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα εξ αιτίας της εξέλιξης
της κατασκευαστικής διαδικασίας).
x Εφαρμογή των Μελετών Μέτρων Υγείας και Ασφαλείας (Μ.Μ.ΥΑ), όπου απαιτείται:
x Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας (Σ.Υ.Α.) από κάθε Υπεργολάβο.
x Μελέτη κατεδάφισης.
x Μελέτη αντιστήριξης (όταν απαιτείται).
x Σ.Α.Υ.
14
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x Μελέτη για τις σκαλωσιές:
 όταν τοποθετηθεί σε αυτές ανυψωτικός μηχανισμός.
 για κάθε σταθερή σκαλωσιά πλην αυτής με δάπεδο εργασίας 0,60 m και που υποβαστάζει
αποκλειστικά εργαζόμενους και άμεσα χρησιμοποιούμενα υλικά.
x Μηνιαίες συντονιστικές συσκέψεις στην περίπτωση των Υπογείων Τεχνικών Έργων (ΠΔ
225/1989).
4.3.3

Ο Εργολάβος ολοκλήρου του έργου (Γενικός Εργολάβος)

Πρόσθετα:
x Υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών Τ.Α. και Γ.Ε. και εφαρμογή των υποδείξεών τους, με
παράλληλη έγγραφη λήψη γνώσης αυτών, από το σχετικό θεωρημένο βιβλίο υποδείξεων και
συμβουλών.
x Στα Δημόσια Έργα η ανάθεση κοινοποιείται από τον Ανάδοχο κατασκευής και στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
x Διαβίβαση της από των προτέρων γνωστοποίησης στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ.
x Έγγραφη ανάθεση καθηκόντων Συντονιστή για θέματα Α + Υ στην φάση της μελέτης και στην
φάση της εκτέλεσης όταν είναι παρόντα πολλά συνεργεία).
x Τήρηση των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ στο εργοτάξιο.

5

Κατάλογος κινδύνων

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται κατά την κατασκευή των έργων που προέρχονται από τη χρήση
μηχανημάτων κ.λ.π. καθώς και οι κωδικοί τους παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 3.
Πίνακας 3 – Κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των έργων

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

111

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

112

ΜΙΚΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

113

ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

114

ΒΑΡΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

115

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

116

ΚΟΠΗ

117

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

118

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

119

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΒΑΡΩΝ

120

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

121

ΘΟΡΥΒΟΣ

122

ΧΗΜΙΚΑ (ΣΚΟΝΗ-ΑΤΜΟΙ)

15
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Κατάλογος εργαλείων – Μηχανημάτων

Τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών παρατίθενται κατωτέρω ανά
κατηγορία (Πίνακες 4 έως και 8):

6.1 Εργαλεία χειρός
Πίνακας 4 – Εργαλεία χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

111-01

ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΑΠΩ

111-02

ΡΙΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

111-03

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

111-04

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

111-05

ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ –ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΤΡΟΚ)

111-06

ΠΡΕΣΑ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

111-07

ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΜΦΙΔΕΤΩΝ

111-08

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΜΦΙΔΕΤΩΝ

111-09

ΠΑΡΑΜΙΝΑ

111-10

ΛΟΣΤΟΣ (ΝΤΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)

111-11

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (ΣΚΥΛΑ-ΚΙΘΑΡΑ)

111-12

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

111-13

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

111-14

ΣΚΑΠΑΝΗ ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ (ΠΙΚΟΥΝΙ-ΜΠΟΥΡΟ)

111-15

ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

111-16

ΕΝΝΕΑΚΡΑΝΟ (ΠΙΡΟΥΝΑ)

111-17

ΠΥΛΩΝΑΚΙΑ

111-18

ΣΦΥΡΙ (ΒΑΡΙΑ) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ

111-19

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

111-20

ΡΙΓΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ

6.2 Μικρά μηχανήματα γραμμής

Πίνακας 5 – Μικρά μηχανήματα γραμμής

16

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

112-01

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ/ ΑΠΟΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΚΡΑΠΟΝΙΕΡΑ)

112-02

ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

112-03

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

112-04

ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΥΡΦΩΝΕΖΑ)
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112-05

ΜΑΜΟΥΘ

112-06

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

112-07

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΤΥΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΠΟΓΟΜΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

112-08

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ

6.3 Λοιπά μηχανήματα
Πίνακας 6 – Λοιπά μηχανήματα
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

113-01

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

113-02

ΔΡΑΙΖΙΝΕΣ (ΓΕΡΑΝΟΔΡΑΙΖΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

113-03

ΔΡΑΙΖΙΝΑ ΜΕ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

113-04

ΔΡΑΙΖΙΝΑ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ

113-05

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ/ ΟΔΟΥ

113-06

ΒΑΓΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΚΥΡΟΒΑΓΩΝΑ)

113-07

ΒΑΓΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ

113-08

ΠΥΛΩΝΑΣ

6.4 Βαρέα μηχανήματα γραμμής
Πίνακας 7 – Βαρέα μηχανήματα γραμμής
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

114-01

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΙΖΙΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΜΠΟΥΡΕΖΑ)

114-02

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ (ΡΕΓΚΑΛΕΖΑ)

114-03

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΜΠΙΛΙΖΑΤΟΡ)

114-04

ΜΙΚΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΙΖΙΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

114-05

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

6.5 Μηχανήματα έργων
Πίνακας 8 – Μηχανήματα έργων
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

115-01

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

115-02

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

115-03

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

115-04

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

115-05

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

115--6

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

115-07

ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ
17
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ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ

Εργασίες- κίνδυνοι – Μέτρα προστασίας

7.1 Μεταφορές-κυκλοφορία οχημάτων (κωδικός Ε1)
7.1.1 Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι από την κυκλοφορία οχημάτων στο χώρο εργασίας μπορεί να προέλθουν από:
x Τις μετακινήσεις πεζών στο χώρο εργασίας και ιδιαίτερα στους χώρους κίνησης οχημάτων.
x Την προς τα πίσω κίνηση ή ελιγμούς οχημάτων ή μηχανημάτων.
x Από αφίξεις ή αναχωρήσεις οχημάτων (οδικών/ σιδηροδρομικών).
x Από φορτώσεις και εκφορτώσεις.
x Από προσδέσεις και αποσυνδέσεις συρόμενων οχημάτων, βαγονιών, τρέϊλερς κ.λ.π.
x Από αναβάσεις και καταβάσεις στα οχήματα.
x Κατά την εξασφάλιση των φορτίων.
x Κατά τις εργασίες συντήρησης των οχημάτων.
Επίσης κίνδυνο μπορεί να αποτελέσουν:
x Οχήματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, μη ασφαλισμένα, μη συντηρημένα και χωρίς να έχουν
περάσει από τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
x Οχήματα χωρίς κιβώτιο Α΄ βοηθειών και χωρίς πυροσβεστήρα.
x Οχήματα χωρίς ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
x Οχήματα χωρίς βιβλίο συντήρησης.
x Μη τήρηση των κανόνων οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.
x Οδηγοί μη έμπειροι και εκπαιδευμένοι.
x Μη απαγόρευση παραμονής προσώπων σε χώρους διακίνησης υλικών, μη διαχωρισμός
χώρων εργασίας /διαδρόμων κυκλοφορίας οχημάτων.
x Μη τήρηση της οριζόμενης μέγιστης ταχύτητας σε χώρους εργοταξίων.
7.1.2

Μέτρα
x Ο κατάλληλος σχεδιασμός του χώρου εργασίας, τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, ο
εξοπλισμός οχημάτων και εργαζομένων, καθώς και η εκπαίδευσή τους, είναι ο καλύτερος
τρόπος για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις μεταφορές και κυκλοφορία οχημάτων.
x Σχεδίαση κατάλληλων διαδρόμων κυκλοφορίας για οχήματα και δραστηριότητες πεζών και
σήμανση αυτών ή χρήση άλλων μέσων για μείωση ειδικών κινδύνων (π.χ. κύρτωση οδών για
μείωση της ταχύτητας κ.λ.π.).
x Σχεδίαση κατάλληλων σημείων διασταύρωσης των οδών για οχήματα.
x Αποφυγή απότομων ή τυφλών στροφών.
x Καθιέρωση αν είναι δυνατόν διαδρομών μιας κατεύθυνσης για αποφυγή συγκρούσεων. Τα
οχήματα και οι πεζοί πρέπει να διαχωρίζονται με ασφάλεια (φράκτες, διαγράμμιση κ.λ.π.).

18
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x Μη υπέρβαση του ορίου ικανότητας φόρτωσης των οχημάτων.
x Κατάλληλος φωτισμός, ιδιαίτερα για εργασία τη νύχτα. Η θάμβωμα από μη κατάλληλα
τοποθετημένους προβολείς σε νυχτερινή εργασία είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, ιδιαίτερα σε
ηλικιωμένους εργαζόμενους (έχει αποδειχθεί πως αν θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι μεταξύ 2040 ετών έχουν μια κανονική ευαισθησία στο θάμβωμα, οι μεταξύ 40-50 ετών έχουν τριπλάσια
ευαισθησία, οι μεταξύ 50-60 ετών έχουν επταπλάσια και οι μεταξύ 60-70 δεκαπλάσια).
x Απαγόρευση ανόδου ή καθόδου από κινούμενο όχημα κατά περίπτωση.
x Εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας
συνεργείων.

μεταξύ των διαφόρων

x Εάν πρέπει οχήματα και εργαζόμενοι να εργάζονται στην ίδια περιοχή, τότε πρέπει να
καθιερωθεί ένα σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας:
 Ορισμός ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας, κατάλληλα εκπαιδευμένου, που θα φορά
αντανακλαστική φωσφορίζουσα στολή, υποδήματα ασφαλείας, καπέλο και θα χρησιμοποιεί
καθαρά, κατανοητά σήματα με χειρονομίες ή και πινακίδες.
 Ο οδηγός πρέπει πάντα να υπακούει στον ρυθμιστή κυκλοφορίας και να μην κινείται με την
όπισθεν χωρίς ο ρυθμιστής κυκλοφορίας να του επιβεβαιώσει ότι η διαδρομή είναι ασφαλής.
Ο οδηγός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να καταλαβαίνει όλα τα σήματα που
χρησιμοποιεί ο ρυθμιστής κυκλοφορίας.
x Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι επίσης εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση των "τυφλών σημείων"
του οδηγού και ν αποφεύγουν να εισέρχονται σ’ αυτές τις περιοχές. Ο αριθμός εργαζόμενων
στην περιοχή κίνησης των οχημάτων να είναι μόνον ο ελάχιστα απαραίτητος, αποκλειομένων
των υπολοίπων.
x Όπου η ορατότητα είναι μειωμένη, οι εργαζόμενοι που εργάζονται κοντά σε οχήματα πρέπει να
φορούν αντανακλαστικό φωσφορίζοντα ρουχισμό ή γιλέκα. Σκούρος ρουχισμός πρέπει να
αποφεύγεται, ιδιαίτερα τη νύχτα.
x Οι ελιγμοί οχημάτων που περιλαμβάνουν κίνηση προς τα πίσω, πρέπει να μειώνονται στο
ελάχιστο και όπου εκτελούνται αυτό να γίνεται με ασφάλεια και σε ασφαλή περιοχή.
x Όπου δεν υπάρχει ρυθμιστής κυκλοφορίας, όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με
προειδοποιητικά συστήματα (ηχητικά, φωτεινά κ.λ.π.).
x Τα οχήματα πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας, να έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο του
ΚΤΕΟ, να έχουν κιβώτιο Α΄ βοηθειών και πυροσβεστήρα.
x Σε χώρους εργοταξίων θα ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων - με ανάρτηση πινακίδας 20 km/h.
x Θα τοποθετούνται κώνοι μπροστά και πίσω από οχήματα σταθμευμένα σε δρόμο ή κοντά σε
χώρους κυκλοφορίας.

7.2 Μηχανήματα έργων (κωδικός Ε2)
Μηχάνημα έργων είναι αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για την εκτέλεση τεχνικού έργου. Ο ορισμός
του μηχανήματος έργου περιλαμβάνεται στα άρθρα 2 (παράγραφος 1) και 87 του Ν. 2696/99 "Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ 57/Α ΄/23.3.99).
Σύμφωνα με το Π.Δ. 304/2000 "Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94" (Φ.Ε.Κ.241/Α/3-11-2000), οι εξοπλισμοί
εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων πρέπει:
α. Να φέρουν τις κατάλληλες πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας.
β. Να συνοδεύονται µε την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας.
γ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
19
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δ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωμής των ετησίων τελών κυκλοφορίας (χρήσης).
Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και απόδειξη πληρωμής τελών
κυκλοφορίας) πρέπει να τίθενται στην διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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7.2.1 Ενδεικτικός Πίνακας μηχανημάτων έργων
Πίνακας 9 – Μηχανήματα έργων
Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

01

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

02

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

03

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

04

ΤΡΑΚΤΕΡ – ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

05

ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

06

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

07

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

08

ΓΕΡΑΝΟΣ

09

ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

10

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ

11

ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

12

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ

13

ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

14

ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΦΕΝΤΕΡΑΛ)

15

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ

16

ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΦΙΝΙΣΕΡ)

17

ΣΑΡΩΘΡΟ

18

ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕΪΠΕΡ)

19

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

20

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

21

ΓΟΜΩΤΗΣ

22

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

23

ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

24

ΛΟΙΠΑ

25

ΓΕΡΑΝΟΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

26

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

27

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ

28

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΑΜΠΕΡ)

29

ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

30

ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

31

ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

32

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

33

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ)

34

ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ
21
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Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

35

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

36

ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ

37

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ

38

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ

39

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ

40

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

41

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

42

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

43

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

44

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

45

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

46

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

47

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

48

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

49

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

50

ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ

51

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

52

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

53

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

54

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

55

ΓΕΡΑΝΟΣ – ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

56

ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

57

ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ

58

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ

59

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

60

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

61

ΨΗΦΙΔΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

62

ΑΦΡΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

63

ΛΙΠΑΝΤΗΣ

64

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

65

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

66

ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ

67

ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

68

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

69

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

70

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ

71

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ

72

ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΠΙΣΤΑΣ

73

ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ
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Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

74

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

75

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

76

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

77

ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ

78

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ

79

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

80

ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

81

ΟΧΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

α/α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

82

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (REFUELLER)

83

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

7.3 Ανυψωτικά μηχανήματα (κωδικός Ε3)
Βλέπε και Απόφαση 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/2003) που αφορά τον Κανονισμό Ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων.

7.3.1

Ορισμός
x Ανυψωτικό μηχάνημα είναι το μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο
χώρο φορτίων ανηρτημένων σε άγκιστρο ή με την βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή
ανύψωσης.
x Μηχάνημα έργων είναι αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για την εκτέλεση τεχνικού έργου.

Στις διατάξεις του κανονισμού αυτού εμπίπτουν όλα τα μηχανήματα τα οποία σχεδιάζονται και
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ανυψωτικών εργασιών και τα οποία περιλαμβάνονται λεπτομερώς στο
άρθρο 2 του ως άνω κανονισμού1.
7.3.2

Κατηγοριοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

Τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
κατηγορία υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας. Ειδικότερα η κατηγορία της υψηλής επικινδυνότητας
περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες μηχανημάτων όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 10. Στον
Πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των μηχανημάτων, τα μηχανήματα που υπάγονται στην κάθε
κατηγορία καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη των ανυψωτικών μηχανημάτων βάσει των οποίων γίνεται
η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία.

1 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού τα ανυψωτικά μέσα τα οποία ανήκουν στον εξοπλισμό των πλοίων και οι

ανελκυστήρες, για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις
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Πίνακας 10 - Κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων

Κατηγορία

Υψηλή
7.1.1.1.1 Υ1

Μηχάνημα
Γερανοί κοντά σε της θαλάσσης
(γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α.)
Γερανοί
x σε χαλυβουργία
x σε χυτήρια
x σε άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα
υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά)
Γερανογέφυρες
Οικοδομικοί πυργογερανοί
Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων

Υψηλή
7.1.1.1.2 Υ2

Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού
Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή
ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από …
Μηχανήματα έργων
x
γερανοί,
x
καλαθοφόρα,
x
γερανοί- εκσκαφείς,
x
γερανογέφυρες.
Γερανοί
x
σε χαλυβουργία,
x
σε χυτήρια
x
σε άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά
Γερανογέφυρες
Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού

Μεσαία

Χαμηλή

24

Μικροί γερανοί οικοδομών (παπαγαλάκια)
Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια
(π.χ. ανύψωσης οικοσκευών,
τροφοδοσίας αεροσκαφών,
ασθενών επιβατών αεροσκαφών,
εξέδρες εργασίας κ.α.),
αντλίες σκυροδέματος
περονοφόρα οχήματα.
Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων
Γερανοί μετακίνησης οχημάτων (π.χ. τροχαίας)
Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου
Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με
ψαλιδωτές εξέδρες

Χαρακτηριστικά

Ανυψωτικής ικανότητας t2
τόνων
Ανυψωτικής Ικανότητας t5
τόνων
! 4 μ.
t2τόνων
κατακόρυφο ύψος άνω
των 3 μέτρων.

ανυψωτικής ικανότητας 2t

ανυψωτικής ικανότητας 5
ανυψωτικής ικανότητας  2
τόνων
μέχρι 250 Kg

μέχρι 4 μ.
άνω των 100 κιλών
ανυψωτικής ικανότητας
άνω των διακοσίων (200)
κιλών, με εξαίρεση αυτά
για τα οποία ισχύουν
ειδικότερες διατάξεις.
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Τα ανυψωτικά μηχανήματα υπόκεινται υποχρεωτικά σε αρχικό έλεγχο, τύπου ΑΑ και σε περιοδικό
επανέλεγχο τύπος Α και σε περιοδικό επανέλεγχο τύπος Β (βλέπε Υπουργική Απόφαση 15085/593/2003
ΦΕΚ 1186/83). Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται κατά περίπτωση από πιστοποιημένους φορείς ή από φυσικά
πρόσωπα που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα. Το είδος των ελέγχων αυτών, ο χρόνος
πραγματοποίησης του αρχικού ελέγχου, η περίοδος και ο τύπος του επανελέγχου, καθώς και οι περιπτώσεις
που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς ή φυσικά πρόσωπα εξαρτώνται από την κατηγορία κάθε
μηχανήματος. Στον παρακάτω Πίνακα 11 φαίνονται αναλυτικά οι περιπτώσεις αυτές.
Πίνακας 11 – Έλεγχοι – Φορείς διενέργειας ελέγχων

ΦΕ

Περίοδος και τύπος
επανελέγχου

Φορέας
Επανελέγχου
(ΦΕ)

Αμέσως μετά την εγκατάσταση, εφ’ όσον
δεν εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση
15085/593/2003(ΦΕΚ118/2003)
(παράγραφος 3.1)

Φορέας Αρχικού
Ελέγχου

Κατηγορία
Ανυψωτικού
(επικινδυνότητα)
Υψηλή 1

Χρόνος αρχικού ελέγχου,
Τύπος ΑΑ

Κάθε 12 μήνες, Τύπος Β Κάθε 48
μήνες, Τύπος Α

ΦΕ
ΦΕ

ΦΕ
ΦΕ

Υψηλή 2

Το αργότερο εντός 12 μηνών από την
έναρξη λειτουργίας.

ΦΕ

Κάθε 24 μήνες, Τύπος Β Κάθε 48
μήνες, Τύπος Α

Μέση

Το αργότερο εντός 12 μηνών από την
έναρξη λειτουργίας.

ΦΕ

Κάθε 30 μήνες, Τύπος Β Κάθε 60 ΦΕήΠ
μήνες , Τύπος Α
ΦΕ

Χαμηλή

Το αργότερο εντός 24 μηνών από την
έναρξη λειτουργίας.

ΦΕήΠ

Κάθε 60 μήνες, Τύπος Α

ΦΕήΠ

7.3.3 Σημεία ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων
Στο μέρος 1 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/2003) περιλαμβάνονται τα
σημεία που πρέπει να ελέγχονται ανάλογα με τον τύπο του ελέγχου ενώ στο μέρος 2 του ιδίου
παραρτήματος περιλαμβάνονται οι σχετικές προβλέψεις για τις δοκιμές με φορτία. Στο πρώτο μέρος
περιλαμβάνονται προβλέψεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα και στη συνέχεια επιπλέον απαιτήσεις για τα
κινητά ανυψωτικά, τα περονοφόρα και ορισμένα μηχανήματα έργων. Για κάθε σημείο του ελέγχου πρέπει να
δίνεται απάντηση «δεκτό» ή «μη αποδεκτό» ή «δεν εφαρμόζεται». Τα σημεία που ελέγχονται στα ανυψωτικά
μηχανήματα σύμφωνα με το παράρτημα Α αναφέρονται:
x Στα Έντυπα που επιθεωρούνται (Δήλωση CE, Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Βιβλίο Συντήρησης &
Ελέγχων κ.λ.π..)
x Στη Σήμανση (Πινακίδιο στοιχείων
Προειδοποιητικές Σημάνσεις κ.λ.π..)

Ανυψωτικού,

Ένδειξη

ανυψωτικής

ικανότητας,
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x Στα Δομικά στοιχεία & μηχανολογικός Εξοπλισμός (Βάση, κορμός και βραχίονες ανυψωτικού,
Δομικά στοιχεία, Συγκολλήσεις, Συρματόσχοινα, Αλυσίδες, τροχιές, Φορείο-Ανυψωτικός
μηχανισμός, φρένα, σκάλες κ.λ.π..)
x Στον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, Χειριστήρια (Διακόπτες και ενεργοποιητές, Γραμμές
τροφοδοσίας, γειώσεις, μονώσεις, Πίνακες, Καταναλωτές ισχύος, Συστήματα, Διακόπτες
ασφάλειας, Χειριστήρια, Φωτισμός, Γείωση κ.λ.π..).
x Στον Εξοπλισμό χειρισμού φορτίου (Συρματόσχοινα, Άλλα εξαρτήματα ανάρτησης φορτίου,
Άγκιστρα, αρπαγές κ.λ.π..).
x Στην Προστασία Οδηγού (Προστασία Καμπίνας Οδηγού, Θέση Οδηγού, Χειριστήρια.
7.3.4

Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματα

Ως ανυψωτικά μηχανήματα νοούνται οι εξοπλισμοί που έχουν αποστολή να μετατοπίζουν μεμονωμένο
φορτίο το οποίο δεν κινείται σε καθορισμένη τροχιά με αλλαγή της στάθμης κατά την διάρκεια της
μετατόπισης.
Το φορτίο αυτό μπορεί να αποτελείται από αντικείμενα, υλικά ή εμπορεύματα ή και σε κάποιες περιπτώσεις
από ανθρώπους.
Είναι από τα πλέον απαραίτητα βοηθητικά μέσα με τις σημερινές συνθήκες εργασίας, αλλά περικλείουν και
σημαντικούς κινδύνους ατυχήματος.
Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να φέρει μεταλλική πινακίδα στην οποίαν ν’ αναγράφονται η επωνυμία
του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν προειδοποιητικές και άλλες
σημάνσεις του μηχανήματος πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Επίσης, κάθε ανυψωτικό μηχάνημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από φυλλάδιο Οδηγιών χρήσεως
Συντηρήσεως και Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα.
Σε κατάλληλο τμήμα του μηχανήματος και επίσης κοντά σε του χειριστηρίου του, πρέπει να είναι
τοποθετημένες πινακίδες, που θ’ αναφέρουν τα όρια χρησιμοποιήσεως του μηχανήματος:
x μέγιστο φορτίο του σχετικά με το αντίβαρο,
x τη θέση ανύψωσης
x την κλίση της μπούμας, ή κεραίας, του μηχανήματος σε συνδυασμό και με την ταχύτητα ανέμου
κ.ά.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.
Ένα μηχανοκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις ή και περισσότερες θέσεις
εργασίας σε μία ημέρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο χειριστής να διεξάγει μια αναγνώριση κινδύνων πριν την
τοποθέτηση και λειτουργία του μηχανήματος σε κάθε θέση εργασίας.
Τα παρακάτω ζητήματα πρέπει να μελετηθούν πριν την τοποθέτηση και λειτουργία ενός ανυψωτικού
μηχανήματος:
x Υπόγεια δίκτυα στην περιοχή.
x Πρόσφατες εκσκαφές στην περιοχή.
x Γειτονικές κατασκευές.
x Εμπόδια.
x Υπερυψωμένες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.
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x Άλλος εξοπλισμός στη θέση εργασίας.
Κάθε γερανός μεταβλητής ακτίνας δράσεως πρέπει να:
α) Φέρει ευκρινώς σημειωμένα επ’ αυτού τα φορτία ασφαλείας στις διαφόρους ακτίνες της μπούμας (ή
κεραίας), βάσης ή αρπάγης και στην περίπτωση γερανού ο οποίος φέρει κινητή μπούμα (ή κεραία) την
μέγιστη ακτίνα στην οποία επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της.
β) Είναι εφοδιασμένος με αυτόματο δείκτη ακριβείας, ευκρινώς ορατού από τον χειριστή ο οποίος θα
δείχνει την ακτίνα της μπούμας (ή κεραίας), βάσεως ή αρπάγης, κάθε στιγμή όπως και το φορτίο
ασφαλείας που αντιστοιχεί στην ακτίνα αυτή.
Στους γερανούς σήμερα προβλέπονται από τον κατασκευαστή τους διάφορες συσκευές προειδοποίησης.
Οι συσκευές αυτές ενεργοποιούνται όταν το φορτίο που μετατοπίζεται υπερβαίνει το ωφέλιμο φορτίο που
επιτρέπεται και που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη κλίση του βραχίονα.
Η προειδοποίηση μπορεί να είναι κάποιο ειδικό ηχητικό σήμα ή η διακοπή παροχής ρεύματος ή και τα δύο
(προειδοποίηση στην αρχή και στη συνέχεια διακοπή).
Οι ανυψωτικές μηχανές δεν πρέπει να φορτίζονται πέραν του φορτίου ασφαλείας τους για οιονδήποτε
χρονικό διάστημα.
Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να τοποθετούνται επί επιφανείας στηρίξεως επαρκούς αντοχής.
Η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη διαρκώς, έστω και όταν αυτά
είναι εκτός λειτουργίας, μέσω της χρήσης έρματος συρματόσχοινων αγκύρωσης, σφηνώσεων κοχλιώσεων
κ.ά.
Για την προστασία των εργαζομένων λαμβάνεται ειδικότερα μέριμνα για την ασφαλή συμπεριφορά έναντι
κραδασμών τόσον των ιδίων των μηχανημάτων όσον και των γειτονικών ή εν επαφή οικοδομικών στοιχείων
ή βοηθητικών κατασκευών (ικριωμάτων κ.λ.π..) του έργου.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση γερανού υπό καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι δυνατόν να θέσουν
σε κίνδυνο την ευστάθειά του.
Γερανός, ο οποίος έχει υποστεί την επίδραση δυσμενών καιρικών συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν
την ευστάθειά του, πρέπει να ελέγχεται προ της από νέου χρήσης του.
Σε πολλά ανυψωτικά μηχανήματα υπάρχουν ανεμόμετρα που δίνουν την ταχύτητα του ανέμου σε m/sec.
Τα όρια τιμών ταχύτητας ανέμου πάνω από τα οποία η εργασία του μηχανήματος κρίνεται ανασφαλής
εξαρτάται από το ύψος του μηχανήματος και το είδος της κατασκευής του.
Συνήθως στην πράξη παραδεκτές τιμές είναι 18-22 m/sec που αντιστοιχούν σε έως 30 kp/m2 πίεση κρούσης.
Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες καταστούν επικίνδυνες για την ευστάθεια του γερανού ο χειριστής
πρέπει αμέσως να σταματήσει την λειτουργία του μηχανήματος και να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (να
κατεβάσει το ανυψωμένο φορτίο κ.λ.π.).
Κατά την ανύψωση και εν γένει μεταφορά φορτίων από γερανούς και συναφή μηχανήματα, πρέπει η εργασία
του να εξασφαλίζεται με περιφράξεις κ.λ.π.., ώστε οι εργαζόμενοι ή οι διερχόμενοι να μην κυκλοφορούν ή να
μην βρίσκονται κάτω από τα διακινουμένα φορτία.
Ο χώρος λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων σταθερής τροχιάς ανυψώσεως γενικώς απομονούται
μέσω καταλλήλων περιφραγμάτων, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η διέλευση προσώπων ασχέτων προς
την εκτελούμενη εργασία.
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Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες, ώστε οι κατακόρυφοι τροχιές τους (εφ' όσον
υπάρχουν) και γενικώς τα συρματόσχοινα και λοιπά στοιχεία τους, να μην προσεγγίζουν γενικώς αγωγούς
ηλεκτρικών δικτύων.
Σε περιοχές όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή εγκαταστάσεις εφ’ όσον εργάζονται ή κινούνται
υψηλά οχήματα-μηχανήματα, γερανοί, εκσκαφείς κ.λ.π.. να λαμβάνονται πέραν των περιγραφέντων στην
προηγουμένη παράγραφο και μετά έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας.
Αντιπροσωπευτικά των σχετικών μέτρων αναφέρονται:
x η καταβίβαση του ιστού (μπούμας),
x η κατασκευή ειδικών ξύλινων πλαισίων-περιθωρίων ασφαλείας σε σημεία συνήθων διελεύσεων
κάτωθεν γραμμών κ.ά.
Οιαδήποτε απαιτούμενη επέμβαση στα δίκτυα της ΔΕΗ (όπως ανύψωση, διακοπή ρεύματος κ.λ.π..), να
πραγματοποιείται μόνον από την ΔΕΗ, μετά έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου.
Η ανύψωση ή άλλη επέμβαση επί ή κοντά σε ιδιωτικών γραμμών, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά
από αρμοδίους αδειούχους ηλεκτρολόγους.
Εάν κοντά σε εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, ειδοποιείται εγγράφως η αρμόδια
υπηρεσία της ΔΕΗ, από τον εκτελούντα το έργο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να ληφθούν, εξετάζονται από κοινού από την ΔΕΗ, του εκτελούντος το
έργο και του επιβλέποντος Μηχανικού.
Κατόπιν της έγγραφης έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενα περαιτέρω προστατευτικά μέτρα και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωμάτων.
Κανονισμοί OSHA (ΗΠΑ) για λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων κοντά σε υπερυψωμένες γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος:
x Απενεργοποίηση και ορατή γείωση των αγωγών.
x Χρήση ανεξάρτητων μονωμένων περιφραγμάτων για την παρεμπόδιση φυσικής επαφής με
τους αγωγούς.
x Τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των ενεργών γραμμών και του γερανού και του
φορτίου του.
Στη Γαλλική νομοθεσία προβλέπεται για τάση μικρότερη από 57.000 V απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον
3 m, ενώ για τάση μεγαλύτερη από 57.000 V απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 5 m.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της OSHA (ΗΠΑ) πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση:
x 3 m από γραμμές μέχρι 50 KV.
x 3 m συν επιπλέον 0,4Μ για κάθε KV πάνω από τα 50 KV.
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Πίνακας 12 - Οδηγίες λειτουργίες ανυψωτικών μηχανημάτων
Οδηγίες ANSI για λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων κοντά σε υπερυψωμένες γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
<50 KV

3m

50-200 KV

4,5 m

200-350 KV

6m

350-500 KV

7,5 m

500-750 KV

10,5 m

750-1000 KV

13,5 m

Σε περίπτωση που ο γερανός έλθει σε επαφή με τον ηλεκτρικό αγωγό:
x Ο χειριστής πρέπει να παραμείνει μέσα στην καμπίνα.
x Όλο το υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να κρατηθεί μακριά από τον γερανό, τα σχοινιά και τα
φορτία, διότι στο έδαφος γύρω από το μηχάνημα μπορεί να έχει αναπτυχθεί βηματική τάση.
x Ο χειριστής πρέπει να προσπαθήσει να απομακρύνει τον γερανό από τον αγωγό.
x Εάν δεν μπορεί ν απομακρυνθεί ο γερανός, ο χειριστής παραμένει στην καμπίνα μέχρι να
διακοπεί η τάση στον αγωγό.
Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για την καλή στήριξη των μικρών γερανών των τοποθετούμενων επί των πλακών
των ορόφων οικοδομών.
Το αμετακίνητο των γερανών εξασφαλίζεται μέσω της τοποθέτησης αντίβαρου ικανού και ανάλογου προς το
ανυψούμενο βάρος ή μέσω της αγκύρωσής τους.
7.3.5 Ανυψωτικά μηχανήματα τα κινούμενα επί τροχιών
Τα ανυψωτικά μηχανήματα τα κινούμενα επί τροχιών πρέπει να πληρούν και τους ακολούθους όρους:
Οι τροχιές κίνησης τους πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ένα οριζόντιο επίπεδο και να είναι πλήρως
στερεωμένες. Οι τροχιές αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες στα άκρα της διαδρομής τους με αναστολείς ή
χαλινωτήρα, να εκτείνονται δε και πέραν των εμποδίων πέρατος της διαδρομής τους κατά μήκος επαρκές,
προς εξασφάλιση αποδεκτής διανομής του βάρους των μηχανημάτων στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης
και της πρόσκρουσης επί των εν λόγω εμποδίων πέρατος. Το μήκος προέκτασης δεν πρέπει να είναι
μικρότερο του ενός μέτρου (1,00).
Οι τροχιές κίνησης κυλιομένου γερανού απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως σημεία αγκύρωσης τούτου.
Όλα τα ανωτέρω ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν:
α) Σύστημα μείωσης των κραδασμών των προκαλουμένων είτε στο τέλος της διαδρομής είτε από
σύγκρουση είτε από απότομη πέδηση.
β) Ισχυρές λιθοκαθαριστικές διατάξεις για την απελευθέρωση των τροχών από λιθοσυντρίμματα και
τυχόν εγκαταλελειμμένα αντικείμενα.
γ) Μέσα υποστήριξης, τροχοπέδησης, πρόσδεσης, ικανά για την πλήρη ακινητοποίηση τους έστω και
υπό συνθήκες ισχυρών ανεμοπιέσεων.
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Μεταξύ των πλέον προεξεχόντων τμημάτων μηχανήματος, το οποίο περιστρέφεται ή και κυκλοφορεί επί
τροχιών και των σταθερών εμποδίων στην θέση εγκατάστασης, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος
πλάτους τουλάχιστον εξήντα εκατοστών (0,60) του μέτρου, για την ασφαλή κυκλοφορία του προσωπικού.
Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, πρέπει να δημιουργούνται καταφύγια κατά μήκος της τροχιάς και σε
αποστάσεις το πολύ δέκα (10,00) μέτρων.
Όταν είναι αδύνατη η τήρηση της ανωτέρω απόστασης, πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα η απαγόρευση
της εισόδου προσώπων στην επικίνδυνη ζώνη.
Οι σιδηροτροχιές επί των οποίων κινείται γερανός πρέπει να:
x Στηρίζονται επί επαρκώς σταθερές επιφάνειες προς αποφυγή υπερβολικής κάμψεώς τους.
x Έχουν επαρκή διατομή και ομαλή άνω επιφάνεια.
x Ενώνονται με αρμοκαλύπτρες ή διπλών ακροσυνδέσμων.
x Στερεώνονται ασφαλώς επί των στρωτήρων ή του φορέα τους.
x Έχουν ακτίνα καμπυλότητας στα καμπύλα τμήματά τους επαρκή ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
εκτροχιασμού.
7.3.6 Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτων
x Το χειριστήριο ανυψωτικού μηχανήματος, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο σύστημα
μανδάλωσης, προς αποκλεισμό τυχαίας κίνησης του.
x Οι οδηγοί των αντίβαρων πρέπει να είναι καταλλήλως προφυλαγμένοι.
x Τα ειδικά κιβώτια τα χρησιμοποιούμενα για την ανύψωση λίθων, πλίνθων, χύδην υλικών ή
υλικών μικρών διαστάσεων πρέπει να είναι ειδικής ισχυρής κατασκευής, να φέρουν δε στα
καίρια σημεία τους ενίσχυση με ταινίες σιδηρού ελάσματος.
x Οι κάδοι ανυψώσεων των ημίρρευστων υλικών πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από σιδηρό
έλασμα πάχους τουλάχιστον πέντε χιλιοστών (0,005) του μέτρου με ενδιάμεση ενισχυτική
στεφάνη. Χρήση κιβωτίων ή κάδων πρόχειρης κατασκευής, επισφαλούς αντοχής, όπως
δοχείων πετρελαίου ή χρωμάτων απαγορεύεται.
x Η ανάρτηση των κιβωτίων των κάδων και των λοιπών εξαρτημάτων ανύψωσης στο αγκίστρου
εκτελείται με την προσήκουσα επιμέλεια, κατά τρόπο ώστε η αντίστοιχη λαβή να εφαρμόζεται
καλώς εντός του αγκίστρου. Τα χείλη των ανηρτημένων κάδων και δοχείων ανύψωσης εν γένει
είναι οριζόντια. Το φορτίο τους δεν επιτρέπεται να φθάνει μέχρι των χειλέων.
x Σχοινιά, συρματόσχοινα και αλυσίδες χρησιμοποιούμενες σε ανυψωτικά μηχανήματα ή
βαρούλκα, πρέπει να είναι ενιαίας αντοχής καθ' όλο το μήκος τους και απαραίτητα άνευ κόμβων.
x Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση σχοινιών - συρματόσχοινων, καθώς και του
συνόλου των στοιχείων των ανυψωτικών μηχανημάτων, εκτελείται από έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό.
x Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας, κρίκου, δακτυλίου, αγκίστρου, αγκυλίου, συνδετήρα ή
κοχλιωτού κρίκου, εφ' όσον υπέστησαν επιμήκυνση, μετασκευή ή επισκευή με συγκόλληση.
x Κατά την αντικατάσταση αλυσίδων, συρματόσχοινων, σχοινιών, αγκίστρων, αρτανών και
λοιπών στοιχείων ανύψωσης- καταβίβασης- ανάρτησης, αυτά πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τα καθοριζόμενα από τον κατασκευαστή.
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7.3.7 Τροχαλίες-βαρούλκα
Τα τύμπανα των βαρούλκων καθώς και οι αύλακες των τροχαλιών, πρέπει να έχουν λείες επιφάνειες.
Η διάμετρος του τυμπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον εικοσαπλάσια της διαμέτρου του συρματόσχοινου, το
οποίο χρησιμοποιείται.
Η διάμετρος του συρματόσχοινου το οποίο χρησιμοποιείται σε τροχαλίες, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του
πλάτους της αύλακος αυτής.
Οι τροχαλίες πρέπει να έχουν σύστημα που εμποδίζει την έξοδο του συρματόσχοινου από την αύλακα.
Τροχαλίες που βρίσκονται σε θέσεις στις οποίες ενδέχεται να εμπλακεί το χέρι του εργαζομένου πρέπει να
είναι εφοδιασμένες με αντίστοιχο προστατευτικό κάλυμμα.
Τα σχοινιά ή συρματόσχοινα πρέπει να στερεώνονται στο τυμπάνου ελίκτρου στέρεα, το δε μήκος τους είναι
τέτοιο ώστε το τύμπανο να περιβάλλεται επί πλέον με τρεις τουλάχιστον σπείρες, σε περίπτωση πλήρους και
μέχρι του τέρματος της διαδρομής ανάπτυξης τους. Ιδιαιτέρως η εγκατάσταση του άκρου συρματόσχοινου
εκτός των προβλεπόμενων στο τυμπάνου ελίκτρου εγκαθίσεων (σφήνωση ή εγκοχλίωση) να είναι τέλεια και
το συρματόσχοινο να εδράζεται αβίαστα στο τυμπάνου. Η αντοχή του συστήματος στερέωσης του
συρματόσχοινου στο τυμπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσια του κανονικού φορτίου.
Κατά την περιέλιξη συρματόσχοινου στο τυμπάνου, οι σπείρες πρέπει να είναι ομοιόμορφα τοποθετημένες,
προς αποφυγή μόνιμων παραμορφώσεων και χαλαρώσεων της πλοκής του συρματόσχοινου.
Πρέπει να δίδεται προσοχή στον συνδυασμό της φοράς πλοκής του συρματόσχοινου και της φοράς
περιέλιξης του στο έλικτρο (περιέλιξη στο τύμπανο αριστερόστροφα για συρματόσχοινο δεξιόστροφο και
αντιστρόφως), ώστε η περιέλιξη-εκτύλιξη να πραγματοποιείται άπιαστα και ομαλά.
7.3.8 Φρένα
Τα φρένα κατατάσσονται σε 3 είδη:
x Φρένα καθόδου που παραλαμβάνουν την δυνητική ενέργεια πίπτοντος βάρους που ρυθμίζουν
την ταχύτητα καθόδου.
x Φρένα πορείας ή κύλισης που παραλαμβάνουν την κινητική ενέργεια κυλιόμενου γερανού ή
φορείου ή άλλου τμήματος του γερανού και σταματούν την κίνηση.
x Φρένα συγκράτησης που συγκρατούν «εν αιωρήσει» το φορτίο μετά το πέρας της κίνησης
ανόδου ή καθόδου.
Ως προς το είδος της μετατροπής ενέργειας τα φρένα κατατάσσονται σε ηλεκτρικά και μηχανικά.
Ως προς το είδος της κατασκευαστικής διαμόρφωσης διακρίνονται:
x Φρένα σιαγόνων.
x Φρένα δισκοειδή και κωνικά.
x Ειδικές κατασκευές.
Η εκλογή του συντελεστή ασφάλειας πέδης (Σ) έχει μεγάλη σημασία για την λειτουργία.
Συνιστώνται:
x Για ελαφρά και κανονική λειτουργία Σ =2.0 - 2.5
x Για βαριά λειτουργία Σ=2.5 - 3.0.
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Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να εφοδιάζονται με φρένα ικανής αποτελεσματικότητας στην συγκράτηση
φορτίου τουλάχιστον 150% του μέγιστου φορτίου που επιτρέπεται να ανυψώσουν κατά την λειτουργία τους.
Εάν κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, τα φρένα πρέπει να εφοδιάζονται με διάταξη ασφάλισης.
Τα φρένα πρέπει να επενεργούν χωρίς καθυστέρηση.
Τα φρένα πρέπει να εφοδιάζονται με διάταξη μέσω της οποίας να είναι δυνατή η ρύθμιση τους εύκολα και
απλά.
Τα φρένα που λειτουργούν με το χέρι δεν πρέπει να απαιτούν δύναμη μεγαλύτερη από 16 Κg στο μοχλό.
Τα φρένα που λειτουργούν με το πόδι δεν πρέπει να απαιτούν δύναμη μεγαλύτερη από 32 Κg στον
ποδομοχλό.
7.3.9 Συρματόσχοινα
Τα συρματόσχοινα αποτελούνται από συρματίδια από χάλυβα υψηλής αντοχής (130-160-180 kp/mm2).
Τα συρματόσχοινα έναντι των αλυσίδων παρουσιάζουν:
x μικρότερο ίδιο βάρος,
x ηρεμότερη λειτουργία,
x μεγαλύτερες ταχύτητες εργασίας και
x μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα συρματίδια πλέκονται καταρχήν προς σχηματισμό του κλώνου (δέσμης) και στηn συνέχεια οι διάφοροι
κλώνοι πλέκονται μεταξύ τους προς σχηματισμό του συρματόσχοινου.
Η ψυχή (πυρήνας) των κλώνων είναι είτε κανάβινη είτε χαλύβδινη.
Τα συρματόσχοινα με την κανάβινη ψυχή είναι περισσότερο εύκαμπτα αλλά λιγότερο ανθεκτικά στις
περιβαλλοντικές επιρροές, ενώ τα συρματόσχοινα με την συρμάτινη ψυχή έχουν μεγαλύτερη αντοχή και
αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες.
Τα συρματόσχοινα διακρίνονται σε δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.
Επίσης σε ομοιόστροφα και ετερόστροφα και σε στιλπνά και γαλβανισμένα (επιψευδαργυρωμένα).
Συρματόσχοινα με την ίδια γωνία πλοκής στις διάφορες συρματοστρώσεις των κλώνων καλούνται
διασταυρούμενα ενώ, όταν έχουν το ίδιο βήμα καλούνται παράλληλα.
Συντελεστής περιέλιξης ονομάζεται ο λόγος λ = διάμετρος τυμπάνου ή τροχαλίας (D) / διάμετρο
συρματόσχοινου (d).
Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής περιέλιξης τόσο μικρότερη είναι η τάση κάμψης, μεγαλύτερη η
ευκαμψία του συρματόσχοινου και η διάρκεια ζωής.
Για κάθε συρματόσχοινο πρέπει να είναι γνωστός ο ελάχιστος συντελεστής περιέλιξης και επομένως και η
ελάχιστη τιμή της διαμέτρου του τυμπάνου ή της τροχαλίας.
Διάρκεια ζωής του συρματόσχοινου καλείται ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας (δεν συμπεριλαμβάνεται ο
χρόνος αργίας) μέχρι της θραύσης του.
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Διάρκεια χρήσης καλείται ο συνολικός πραγματικός χρόνος λειτουργίας μέχρι της ωριμότητας προς
απομάκρυνση.
Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από την πλοκή, την δομή, την διάμετρο, την αντοχή
του υλικού των συρμάτων, την ποιότητα της μήτρας, την ποιότητα του λιπαντικού, τον συντελεστή
περιέλιξης, την τάση εφελκυσμού, το σχήμα της αύλακας των τροχαλιών κα.
Στις αύλακες τύπου V καλύτερα αποτελέσματα δίνουν τα ετερόστροφα συρματόσχοινα, ενώ στις κυκλικές
αύλακες τα ομοιόστροφα.
Η διάρκεια ζωής ενός συρματόσχοινου σε μια αύλακα τύπου V ελαττώνεται με την γωνία της αύλακας.
Εάν η αντοχή του συρματιδίου αυξηθεί από 130 σε 160 kp/mm2 η διάρκεια ζωής αυξάνει λίγο. Για
μεγαλύτερη αύξηση της αντοχής η διάρκεια ζωής μένει σταθερή και για αντοχή πάνω από 180 kp/mm2
μειώνεται.
Τα συρματόσχοινα διπλής παραλληλίας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα άλλα συρματόσχοινα.
Για την αύξηση της διάρκειας ζωής των συρματόσχοινων πρέπει:
x Ν’ αποφεύγεται η τύλιξη των συρματόσχοινων σε πολλές στρώσεις επάλληλες, διότι
προκαλείται μεγάλη φθορά.
x Όλες οι τροχαλίες να έχουν προστατευτικό ζυγό για να μην ξεφεύγει το συρματόσχοινο.
x Όλα τα συρματόσχοινα πρέπει να λιπαίνονται με λίπος (εκτός εξαιρέσεων).
x Καινούργιο συρματόσχοινο πρέπει πρώτα να εκταθεί στο έδαφος σε όλο το μήκος του και μετά
ν’ αρχίσει η τύλιξη.
Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση σχοινιών, συρματόσχοινων καθώς και του συνόλου των
στοιχείων των ανυψωτικών μηχανημάτων, γίνεται από έμπειρα και εξειδικευμένα άτομα.
Η επιθεώρηση των συρματόσχοινων αφορά κυρίως στην ανεύρεση φθοράς ή χαλάρωσης εσωτερικών
συρμάτων, σφαλμάτων συναρμολόγησης, σχηματισμού εκπωματιστήρος κ.ά.
Όλα τα κινούμενα συρματόσχοινα τα οποία χρησιμοποιούνται σε σύστημα που λειτουργεί συνεχώς πρέπει
να επιθεωρούνται καθημερινά και να γίνεται τουλάχιστο μία φορά το μήνα γενική επιθεώρηση.
Συρματόσχοινα συστήματος που δεν λειτούργησε για διάστημα περισσότερο από ένα μήνα, πριν
επαναλειτουργήσουν θα πρέπει να υποστούν γενική επιθεώρηση.
Το συρματόσχοινο επιβάλλεται να αντικαθίσταται αν διαπιστωθεί μείωση της διαμέτρου του κατά 7%.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου όταν σε μήκος δεκαπλάσιο της διαμέτρου του ο συνολικός αριθμός
των ορατών σπασμένων συρμάτων υπερβαίνει το 5% του αριθμού όλων των συρμάτων του.
Εφ’ όσον ιδιαίτερες ενδείξεις όπως σκουριά, πείθουν για την κακή κατάσταση του συρματόσχοινου, είναι
αναγκαία η αντικατάσταση του ανεξαρτήτως του αριθμού θραυσθέντων συρμάτων.
Τα συρματόσχοινα πρέπει να στερεώνονται ασφαλώς στο τύμπανο και να έχουν τέτοιο μήκος ώστε το
τύμπανο να περιβάλλεται με τρεις τουλάχιστον σπείρες σε περίπτωση που το συρματόσχοινο αναπτυχθεί
πλήρως και μέχρι το τέρμα της διαδρομής ανάπτυξης του.
Ιδιαίτερα η τοποθέτηση του άκρου του συρματόσχοινου στις προβλεπόμενες στο τύμπανο θέσεις με
σφήνωση ή κοχλίωση πρέπει να είναι τέλεια και το συρματόσχοινο να εδράζεται κατάλληλα στο τύμπανο.
Κατά την περιέλιξη συρματόσχοινου στο τύμπανο οι σπείρες πρέπει να τυλίγονται ομοιόμορφα για αποφυγή
μόνιμων παραμορφώσεων και χαλαρώσεων της πλοκής του συρματόσχοινου.
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Πρέπει να δίνεται προσοχή στο συνδυασμό της φοράς πλοκής του συρματόσχοινου και της φοράς
περιέλιξής του στο τύμπανο, ώστε η περιέλιξη και εκτύλιξη να γίνονται ομαλά και αβίαστα.
Περιβολή του ανυψούμενου αντικειμένου απ' ευθείας με το συρματόσχοινο ανύψωσης απαγορεύεται.
Η στερέωση άγκιστρου σε συρματόσχοινο γίνεται με χρήση ειδικών εξαρτημάτων εγγυημένης αντοχής.
Η σύσφιξη του συρματόσχοινου γίνεται με χρήση ειδικών σφιγκτήρων.
Σε περίπτωση που τα συρματόσχοινα ανύψωσης δεν είναι ασύστροφα, απαιτείται η χρήση άγκιστρου με
σύστημα εξουδετέρωσης των στροφών.
Τα σχοινιά και συρματόσχοινα δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε χώρους σε τους οποίους
χρησιμοποιούνται ή φυλάσσονται χλωριούχα άλατα ή διαλύματα των ή άλλα χημικά υγρά τα οποία
προκαλούν σκωρίαση.
Η ένωση των άκρων συρματόσχοινων πρέπει να είναι έντεχνος, πραγματοποιούμενη κατ' αρχήν με ένωση
των εμβόλων των άκρων όμοιων τεμαχίων συρματόσχοινων (αμμάτιση). Διακρίνουμε την μακρά αμμάτιση
και την βραχεία.
Αυτή η ένωση συνεπάγεται μείωση της ονομαστικής ικανότητας ανάληψης φορτίου από το συρματόσχοινο
κατά το 1/3.
Ταχεία και ασφαλής ένωση συρματόσχοινων μεταξύ των μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών
μεταλλικών κοχλιωτών συνδετήρων και ο αριθμός τους εξαρτάται από τη διάμετρο του συρματόσχοινου.
Πίνακας 13 - Συνδετήρες συρματόσχοινων
Για διάμετρο συρματόσχοινων σε χιλιοστά

Ελάχιστος αριθμός κοχλιωτών συνδετήρων

Έως 16

3 τεμ.

16 έως 20

4 >>

20 έως 26

5 >>

26 έως 40

6 >>

Οι κοχλιωτοί συνδετήρες απέχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον ίση προς το πλάτος ενός συνδετήρα
ή ίση προς το πενταπλάσιο της διαμέτρου του συρματόσχοινου (επιλέγεται η μεγαλύτερη απόσταση).
Το τμήμα U κάθε κοχλιωτού συνδετήρα θα τοποθετείται κατά το βραχύ άκρο του συρματόσχοινου.
7.3.10 Σύνδεση Κοχλιωτών Συνδετήρων
Σχοινιά και ιμάντες
x Τα σχοινιά και οι ιμάντες πρέπει να είναι κατασκευασμένα από σωστό υλικό.
x Σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή των σχοινιών χρησιμοποιούνται διάφορες υφάνσιμες ύλες
όπως η κάνναβη, το σιζάλ κ.λ.π..
x Οι ίνες της κάνναβης πρέπει να μετατρέπονται σε νήματα.
x Πολλά νήματα συστρεφόμενα αποτελούν δέσμες, πολλές δέσμες (συνήθως 3) με νέα συστροφή
αποτελούν το καννάβινο σχοινί.
x Τα σχοινιά είναι από βραχύτερες ίνες έχουν μικρότερη αντοχή από τα αποτελούμενα από
μακρές ίνες.
x Για την ελάττωση των φθορών των σχοινιών από τις καιρικές συνθήκες τα εμβαπτίζουμε πρώτα
σε διάλυση σαπουνιού για την αφαίρεση των λιπών και αφού ξηραθούν, σε θερμή πίσσα. Η
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κατεργασία αυτή παρατείνει τη ζωή των σχοινιών, αλλά μειώνει την αντοχή τους κατά 10%
περίπου.
x Τα καννάβινα σχοινιά χρησιμοποιούνται για μεταφορές μικρών βαρών και για αποστάσεις μέχρι
25 m.
x Η τάση θραύσης υπολογίζεται σε 1200-1350 kp/cm2 για καινούργια σχοινιά και 500 kp/cm2 για
παλιά.
x Ο συντελεστής ασφαλείας λαμβάνεται ίσος με 8.
x Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο λειτουργίας είναι 130, 200, 250, 315… 2200, 2500 kg για
διαμέτρους σχοινιού 13, 16, 18, 20, 55, 60 mm αντίστοιχα.
x Οι διάμετροι των τυμπάνων ή τροχαλιών όπου τυλίγονται τα καννάβινα σχοινιά πρέπει να είναι
μεγαλύτεροι από το 10πλάσιο της διαμέτρου τους.
x Σήμερα για μεγάλα κυρίως βάρη χρησιμοποιούνται σχοινιά από συνθετικές ύλες όπως
πολυπροπυλένιο, πολυαμίδες (perlon, nylon), πολυεστέρων κ.α.
x Αυτά υπερέχουν και έχουν μεγαλύτερη, αντέχουν περισσότερο στην επίδραση των καιρικών
συνθηκών, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη αντοχή σε τριβή κ.λ.π..
x Η ελαστικότητα των σχοινιών νάιλον είναι πολύ μεγαλύτερη έναντι των φυτικών.
x Το νάιλον απορροφά και αποθηκεύει ενέργεια με τον ίδιο τρόπο όπως ένα ελατήριο. Αυτή η
ενέργεια σε περίπτωση θραύσης κάνει τα άκρα που έσπασαν να κινηθούν σαν βλήματα και
είναι πολύ επικίνδυνα.
x Η ελαστικότητα των σχοινιών από πολυεστέρα είναι περίπου η μισή απ' ότι στα νάιλον. Αυτά
δεν εξασθενίζουν από τη χρήση σε περιβάλλον υγρό και αλμυρό. Διατηρούν όλη την αντοχή
τους όταν είναι υγρά και δείχνουν μικρή μείωση όταν εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
στον στον ήλιο. Έχουν καλή αντοχή στην τριβή και σε διάφορα αλκάλια και οξέα.
x Τα συνθετικά σχοινιά λόγω της αναπτυσσόμενης θερμότητας από την τριβή λειώνουν
επιφανειακά και σχηματίζεται ένα «δέρμα». Αυτό είναι ένδειξη υποβιβασμού της αντοχής του.
x Πίνακες μας δίνουν για τα σχοινιά την αντοχή τους συναρτήσει της διαμέτρου και του τύπου
τους.
x Η τιμή αντοχής που δίνουν οι πίνακες είναι ενδεικτική και επιτυγχάνεται μόνο με ιδανικές
προϋποθέσεις και ότι τα σχοινιά δεν έχουν εργασθεί σε διάφορα δυναμικά φορτία ή άλλες
δύσκολες περιπτώσεις καταπόνησης που μπορεί οπτικά να μην έχουν επηρεάσει τα σχοινιά
αλλά ουσιαστικά έχουν προκαλέσει μείωση της αντοχής τους σε θραύση.
x Στα φορτία που δίνουν οι πίνακες δεν έχουν ληφθεί υπόψη η αύξηση που προκαλείται στην
τάση φόρτισης του σχοινιού από τα δυναμικά φορτία.
x Όσο πιο απότομα επενεργεί η μεταβολή του φορτίου τόσο ο συντελεστής προσαύξησης
πολλαπλασιάζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει την τιμή 2 έως 3.
x Τα αποτελέσματα των δυναμικών φορτίων είναι πιο έντονα στα σχοινιά μικρού μήκους.
x Αντίθετα είναι λιγότερο έντονα στα νάιλον σχοινιά.
x Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι οι κινήσεις ανύψωσης των φορτίων πρέπει να είναι αργές,
σταθερές και όχι απότομες.
x Κατά την πρώτη χρησιμοποίηση σχοινιού, πριν την τοποθέτηση του λαμβάνονται μέτρα για την
απόσβεση των συστροφών 'ξεθύμασμα". Αυτό γίνεται με ελεύθερη ανάρτηση βάρους στο άλλο
άκρο.
x Τα σχοινιά και οι ιμάντες πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχονται.
x Αν δεν χρησιμοποιηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών και άνω πρέπει να προηγείται της
χρησιμοποίησής τους λεπτομερής έλεγχος για τυχόν φθορές.
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x Τα κανάβινα σχοινιά πρέπει να προφυλάσσονται από την υγρασία, τον εμποτισμό από
ελαιώδεις ή λιπαρές ουσίες και από τον παγετό. Τα σχοινιά που από τον παγετό σκληρύνθηκαν
πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να επανελέγχονται.
x Τα σχοινιά που έχουν βραχεί πρέπει το ταχύτερο να τα στεγνώσουμε, αλλιώς χάνουν την
αντοχή τους γρήγορα. Ακόμα γρηγορότερα φθείρονται τα σχοινιά που εναλλάξ βρέχονται και
στεγνώνουν.
x Ο συντελεστής χρήσης των ιμάντων κατά γενικό κανόνα είναι ίσος τουλάχιστον προς 7.
x Τα φορτία, ιδίως τα μεγάλα πρέπει να κατανέμονται και να μην ασκούνται σε ένα σημείο οπότε
υπάρχει κίνδυνος "διαρροής".
x Όταν θέλουμε να συνδέσουμε σχοινιά πρέπει να σχηματίζουμε την ένωσή τους με κατάλληλη
πλέξη και όχι με κόμβο. Μια καλή σύνδεση έχει αντοχή 100% της αρχικής αντοχής, ενώ με τη
χρήση κόμβου έχουμε μείωση κατά 50%.
x Τα σχοινιά και οι ιμάντες δεν πρέπει να "συνδέονται ξανά" (δηλαδή απαγορεύεται μάτιση πάνω
στη μάτιση).
x Οι ιμάντες δεν πρέπει να περιέχουν κανένα κόμπο, ένωση ή σύνδεση εκτός εκείνων που
υπάρχουν στα άκρα ανάρτησης του σαμπανιού ή του βρόγχου σε περίπτωση ατέρμονος
(κλειστού) σαμπανιού.
x Με ιμάντες και σχοινιά επιτρέπεται η ανάρτηση-περιτύλιξη αντικειμένων εφόσον δεν έχουν
οξείες ακμές και αν οι ακμές τους έχουν επαρκή καμπυλότητα και δεν είναι τραχείς.
x Κατά την ανάρτηση φορτίων με οξείες ακμές πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά μαξιλάρια προς
αποφυγή τραυματισμού των σχοινιών.
x Τα σχοινιά πρέπει να στερεώνονται πάνω στο τύμπανο στερεά, το δε μήκος τους να είναι τέτοιο,
ώστε το τύμπανο να περιβάλλεται ακόμα με 3 τουλάχιστον σπείρες, σε περίπτωση πλήρους και
μέχρι του τέρματος της διαδρομής ανάπτυξής τους.
x Τα σχοινιά και οι ιμάντες πρέπει να αποθηκεύονται με ανάρτηση από ξύλινα ή γαλβανισμένα
άγκιστρα και οπωσδήποτε χωριστά από μεταλλικά στοιχεία όπως γρανάζια κ.λ.π..
x Τα σχοινιά και οι ιμάντες πρέπει να προστατεύονται από τρωκτικά.
x Εάν τα φυτικά σχοινιά εκτεθούν σε οξέα, άσχετα εάν οπτικά δεν παρουσιάζουν εμφανή σημεία
προσβολής, πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας.
7.3.11 Αλυσίδες
x Διακρίνουμε δύο ειδών αλυσίδες:
 Αλυσίδες με κρίκους και
 Αρθρωτές αλυσίδες.
x Οι αλυσίδες κατασκευάζονται από μαλακό χάλυβα κυκλικής διατομής.
x Για ειδικούς σκοπούς (αντοχή σε διάβρωση κ.λ.π.) σαν υλικό για αλυσίδες χρησιμοποιούνται
ανοξείδωτος χάλυβας, μέταλλο monel, χαλκός κ.λ.π..
x Οι ιδιότητες του υλικού των αλυσίδων αποκτώνται μετά από θερμική κατεργασία (ανόπτησηεπαναφορά).
x Μετά τη θερμική κατεργασία οι αλυσίδες έχουν τις εξής μηχανικές ιδιότητες:
x Τάση εφελκυσμού: 115.000 psi min.
x Επιμήκυνση: 15% ελάχιστη.
x Η αντοχή σε θραύση αυξάνεται αναλογικά με τη σκληρότητα.
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x Στην τάση που προκαλείται από το φορτίο λειτουργίας της αλυσίδας πρέπει να λάβουμε υπόψη
και διάφορα κρουστικά φορτία που προξενούνται από φθαρμένους κρίκους, από τινάγματα στις
ενώσεις των τροχιών και από «γλυστρίματα» της αλυσίδας υπό την επήρεια του φορτίου.
x Εάν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα διάφορα κρουστικά φορτία τότε πρέπει να
χρησιμοποιείται μικρότερο φορτίο εργασίας ανεξάρτητα από τον τύπο της αλυσίδας.
x Οι αλυσίδες είναι κατάλληλες και για λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία. Όμως συνεχής
λειτουργία σε θερμοκρασία 425οC απαιτεί μείωση 30% του φορτίου συνήθους λειτουργίας.
x Οι αντοχές και τα όρια φορτίων των αλυσίδων δεν μεταβάλλονται αισθητά σε χαμηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
x Επιτρέπεται επισκευή των αλυσίδων μόνο από πρόσωπα αρμόδια για την εργασία αυτή. Σε
κάθε τέτοια περίπτωση ακολουθεί λεπτομερής έλεγχος και υποβολή της αλυσίδας σε δοκιμή. Τα
στοιχεία της δοκιμής αυτής σημειώνονται στην αλυσίδα ή στην πινακίδα σήμανσης.
x Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας η οποία συνδέθηκε με άλλη αλυσίδα με την χρήση κοχλιών και
περικοχλίων.
x Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας που έχει επιμηκυνθεί, μετασκευαστεί ή επισκευαστεί με
συγκόλληση.
x Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας η οποία έχει υποστεί ζημιά από προηγούμενη υπερφόρτωση.
x Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας η οποία έχει υποστεί επιμήκυνση μεγαλύτερη από 5% της
κανονικής της διάστασης.
x Ομοίως απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας στην οποία έστω και σε ένα δακτύλιο υπάρχει μείωση
στη διάμετρο του κατά 10% και άνω.
x Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας στην οποία υπάρχουν εμφανή σημεία διάβρωσης κ.λ.π..
x Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης κατά γενικό κανόνα, είναι ίσος τουλάχιστον
προς 4.
x Στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του αρμόδιου
προσώπου γίνεται "λίπανση" για τη λειτουργία της αλυσίδας.
x Επιβάλλεται ο συστηματικός και συχνός έλεγχος των αλυσίδων για διαπίστωση ύπαρξης
φθορών, τραυματισμών, διαβρώσεων κ.λ.π..
x Αλυσίδες στις οποίες διαπιστώνονται ατέλειες πρέπει άμεσα να επισκευάζονται ή να
αχρηστεύονται.
x Κάθε αλυσίδα που χρησιμοποιείται απευθείας για την ανύψωση του φορτίου και για κάθε τύπο
απόληξης συρματόσχοινου πρέπει να έχει δοκιμασθεί και αποδεικτικό της δοκιμής να είναι
επάνω στο εξάρτημα.
x Όταν παρουσιαστεί μπέρδεμα σε αλυσίδα δεν πρέπει να την τραβάμε απότομα αλλά σιγά-σιγά
τοποθετώντας τους κρίκους κατάλληλα.
x Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε σφυρί για την βίαιη τοποθέτηση αλυσίδων στα άγκιστρα.
7.3.12 Σαμπάνια (αρτάνες)
x Περιβολή των προς ανύψωση αντικειμένων απ' ευθείας για του σχοινιού ή συρματόσχοινου
ανύψωσης απαγορεύεται.
x Οι αρτάνες (σαμπάνια) οι χρησιμοποιούμενες για την ανύψωση υλικών μεγάλων διαστάσεων
είναι κατασκευασμένες από σχοινί ή συρματόσχοινο.
Τα εξαρτήματα σαμπανιών οφείλουν να έχουν τις κατάλληλες για τη χρήση τους διαστάσεις. Κατά την
αντικατάσταση αλυσίδων, συρματόσχοινων, σχοινιών, αγκίστρων, αρτανών κ.λ.π., πρέπει να ελέγχεται ότι τα
νέα υλικά διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.
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x Τα στοιχεία της χρησιμοποιούμενης αρτάνης (όπως το υλικό, η διάμετρός του, το μήκος)
εξαρτώνται από την εκάστοτε εργασία (βάρος, διαστάσεις και άλλα στοιχεία του προς ανύψωση
αντικειμένου).
x Η καταλληλότητα και η καλή κατάσταση των σαμπανιών ελέγχεται πριν τη χρησιμοποίηση τους.
x Τα σαμπάνια πριν τη χρήση τους δοκιμάζονται "συνολικά" και σημειώνονται τα στοιχεία της
δοκιμής στη σχετική πινακίδα ή με άλλο μέσο, προσδεμένο στο σαμπάνι.
x Οι ανωτέρω ενδείξεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες και τοποθετημένες σε τέτοια θέση ώστε να
μην κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω τριβής, φθοράς κ.λ.π.. ούτε να θέτουν σε κίνδυνο την
αντοχή του εξαρτήματος.

Σχήμα 1 – Γωνίες χρήσης της αρτάνης
x Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στην κατάλληλη γωνία κορυφής του σαμπανιού.
x Ο χρήστης του σαμπανιού πρέπει να είναι ενήμερος ότι οι τάσεις στα σκέλη αυτού
μεταβάλλονται σε συνάρτηση με τη γωνία.
x Οι αρτάνες πρέπει να έχουν μήκος επαρκές και απόκλισή τους θα είναι μικρή (η γωνία παρά το
άγκιστρον ανύψωσης θα είναι οξεία), για την μείωση της καταπόνησής τους.
x Ο χρήστης πρέπει επίσης να γνωρίζει σε ποια κλίση (γωνία) αντιστοιχεί το σημειούμενο στην
πινακίδα επιτρεπόμενο φορτίο ανύψωσης. Στις συνήθεις εφαρμογές η γωνία κορυφής δεν
υπερβαίνει τις 90 μοίρες.
x Τα σαμπάνια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα αντικειμένων. Στις
περιπτώσεις που υπάρχουν αιχμηρές ακμές απαιτείται να τοποθετούνται πριν την ανύψωσημεταφορά κατάλληλα "μαξιλάρια".
x Στα σαμπάνια με πολλά σκέλη πρέπει κατά το δυνατόν το φορτίο να κατανέμεται ομοιόμορφα
και η ανάρτηση από το άγκιστρο πρέπει να γίνεται μέσω ενός κατάλληλου δακτυλίου.
x Η μέγιστη ικανότητα ανύψωσης ενός σαμπανιού με πολλά σκέλη προσδιορίζεται με βάση:
 την μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του ασθενέστερου σκέλους,
 τον αριθμό των σκελών και
 μειωτικό συντελεστή (ασφαλείας) ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο ανάρτησης.
x Σαμπάνια στα οποία διαπιστώνονται ατέλειες πρέπει άμεσα να επισκευάζονται ή να
απομακρύνονται και να αχρηστεύονται.
x Ο συντελεστής ασφαλείας όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται με τα σαμπάνια, κατά
γενικό κανόνα, είναι ίσος τουλάχιστον προς 4.
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x Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στον χώρο αποθήκευσης των σαμπανιών ώστε να μην
υπάρχουν χλωριούχα άλατα ή διαλύματά τους ή άλλα χημικά που προκαλούν σκουριά.
x Τα συρματόσχοινα των σαμπανιών πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κόμβους και συστροφές.
x Οι χειριστές των σαμπανιών πρέπει να έχουν πείρα και να έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τον
ασφαλή τρόπο εργασίας σε κάθε περίπτωση.
x Απαραίτητο επίσης είναι να γνωρίζουν τα καθιερωμένα σήματα προς τον χειριστή του
ανυψωτικού μηχανήματος, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από
λάθος σήμα.
x Η παρεμβολή δακτυλίου στα ανώτερα άκρα των σαμπανιών δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζεται
όταν το ολικό φορτίο που πρόκειται να μεταφερθεί είναι μικρότερο από το μισό του
επιτρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου του αγκίστρου.
x Συνήθως τα σαμπάνια κατασκευάζονται από συρματόσχοινα τύπου 6Χ19 και 6Χ37.
x Σήμερα μεγάλη εξάπλωση έχει η χρήση σαμπανιών από πολυεστερικούς ιμάντες.
x Πλεονέκτημά τους είναι ότι είναι ελαφρά, εύκαμπτα, πρακτικά, ασφαλή στη χρήση χωρίς να
πληγώνουν το φορτίο ή τα χέρια, δεν σαπίζουν και αντέχουν στα χημικά και τα οξέα.
x Κατασκευάζονται από ιμάντα 25-250 mm και για φορτία μέχρι 200 τον.
x Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτωση σάκων (τσιμέντα, λιπάσματα), για τη μεταφορά
ξυλείας, διακίνηση σωλήνων και βαρέων κατασκευών κ.λ.π..
x Τα σαμπάνια ανάλογα με το φορτίο μπορεί να έχουν διάφορες μορφές.
x Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί ένα σαμπάνι απλής ανάρτησης. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για χαλαρά, μακρόστενα ή χωρίς ισορροπία φορτία.

Σχήμα 2 – Αρτάνη απλής ανάρτησης
x Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται διπλός ιμάντας για φορτία που πρέπει να περιστραφούν πριν
ανυψωθούν:
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x

Σχήμα 3 – Αρτάνη με ιμάντα και θηλιά

x Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ιμάντας με θηλιά σε χαλαρές δεσμίδες. Το φορτίο πρέπει να είναι
μικρότερο από το 75% της ικανότητας ανάρτησης του σαμπανιού.
x ιμάντας με θηλιά διπλής περιέλιξης παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και σύσφιξη για
διασφάλιση του φορτίου:

Σχήμα 4 – Αρτάνη με πρόσδεση πλέξης

x Αρτάνη με πρόσδεση πλέξης. Παρέχει σχετικά καλό έλεγχο και περιορίζει την τάση
περιστροφής του φορτίου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με φορτίο που δύσκολα ισορροπεί

Σχήμα 5 – Αρτάνη διπλής πλέξης

x Αρτάνη διπλής πλέξης. Ισορροπεί το φορτίο. Αποτροπή ολίσθησης με διατήρηση της γωνίας
μεταξύ της αρτάνης και του φορτίου στις 60ο ή περισσότερο:
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Σχήμα 6 – Αρτάνη πλέξης διπλής περιέλιξης

Αρτάνη
πλέξης
διπλής
περιέλιξης.
Παρέχει
καλύτερη
επαφή
για
χειρισμό
χαλαρών αντικειμένων και σωλήνων. Τείνουν να συσφίξουν τα επιμέρους τμήματα του φορτίου:

Σχήμα 7 - Αρτάνη με 2, 3 ή 4 απλά σκέλη
Αρτάνη με 2, 3 ή 4 απλά σκέλη ρυθμιζόμενα σε μήκος. Χρησιμοποιείται για ανύψωση αντικειμένων
που έχουν κρίκους ή συνδέσμους. Το άγκιστρο τοποθετείται στο κέντρο βάρους του φορτίου.
7.3.13 Άγκιστρα
x Τα άγκιστρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από το κατάλληλο υλικό. Τα άγκιστρα πρέπει να
ελέγχονται από αρμόδια πρόσωπα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εκδίδεται σχετικό
πιστοποιητικό και τα στοιχεία του ελέγχου σημειώνονται κατάλληλα.
x Η πρόσδεση του άγκιστρου στο σχοινί γίνεται με ασφαλή τρόπο που αποκλείει τη χαλάρωση
της ανάρτησης.
x Τα χρησιμοποιούμενα άγκιστρα πρέπει να είναι τύπου ασφάλειας με κατάλληλη διάταξη
αναστολής τυχαίας απαγκίστρωσης του αναρτημένου φορτίου.
x Σε περίπτωση που τα συρματόσχοινα ανύψωσης δεν είναι ασύστροφα, απαιτείται η χρήση άγκιστρου με σύστημα εξουδετέρωσης των στροφών (στρεπτήρες).
x Η στερέωση άγκιστρου σε συρματόσχοινο γίνεται με χρήση ειδικών εξαρτημάτων εγγυημένης
αντοχής (δακτύλιοι-ροδάντζες, ναυτικά κλειδιά κ.λ.π..).
x Η σύσφιξη του συρματόσχοινου γίνεται με χρήση ειδικών σφιγκτήρων.
x Τα άγκιστρα στα οποία επισημάνθηκαν ατέλειες ή φθορές μη επιτρεπτές πρέπει άμεσα να
αχρηστεύονται.
x Η διάταξη ανάρτησης του άγκιστρου δεν πρέπει να έχει αιχμηρές εξοχές οι οποίες μπορεί να
τραυματίσουν τα συρματόσχοινα ή τις αλυσίδες.
x Ο συντελεστής χρήσης των αγκίστρων εν γένει είναι μεγαλύτερος του 5.
x Τα άγκιστρα δεν πρέπει να φορτίζονται στα άκρα τους.
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x Οι εργασίες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε, όταν ο εργαζόμενος αγκιστρώνει ή
απαγκιστρώνει ένα φορτίο με το χέρι, να είναι ασφαλής και ο εργαζόμενος αυτός να διατηρεί
πάντοτε τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο.
x Το άγκιστρο πρέπει να μην είναι ούτε πολύ βαρύ, για να το χειρίζεται εύκολα ο εργαζόμενος,
αλλά ούτε πολύ ελαφρύ, για να μην απομακρύνεται από την κατακόρυφο.
x Το υλικό των αγκίστρων είναι σκληρός σφυρήλατος χάλυβας. Χρησιμοποιούνται για φορτία
μέχρι 100 ton.
x Το στέλεχος του αγκίστρου καταπονείται σε εφελκυσμό, ενώ το άνοιγμα σε κάμψη.
x Η επικίνδυνη διατομή για το αγκιστροειδές τμήμα είναι η οριζόντια.
x Πίνακες που δίνουν τις διαστάσεις του απαιτούμενου αγκίστρου συναρτήσει του φορτίου .
x Κάθε άγκιστρο που παρουσιάζει ενδείξεις υπερφόρτωσης ή μείωση λόγω φθοράς της κρίσιμης
διατομής του κατά 20% ή εμφάνιση ρωγμών ή βαθιών κοιλοτήτων, πρέπει να τίθενται εκτός
λειτουργίας.
x Η πρόσδεση του αγκίστρου στο σχοινιού γίνεται με ειδικό κόμβο που αποκλείει την χαλάρωση
της ανάρτησης.
7.3.14

Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων
x Ο χειρισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων γίνεται απαραίτητα από άτομο υγιές, με καλή
όραση και ακοή, το οποίο έχει εμπειρία και, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,
άδεια χειριστού.
x Απαγορεύεται ο χειρισμός οιποιασδήποτε ανυψωτικής μηχανής ή η καθοδήγηση του χειριστού
της με σήματα από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
x Ο χειριστής κατά την διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος ευρίσκεται σε θέση από της οποίες
έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία φόρτωσης και εκφόρτωσης των υλικών και της όλης
διαδρομής των, κατά την ανύψωση ή και την οριζόντια μεταφορά τους.
x Η εκτέλεση εργασίας σε σημεία μη ορατά από τον χειριστού, είναι δυνατή μόνον όταν σε τας
επισφαλείς θέσεις υπάρχει έμπειρο πρόσωπο, προφυλαγμένο από την πιθανή πτώση των
μεταφερομένων υλικών, για να κατευθύνει για σημάτων τους χειρισμούς.
x Κάθε σήμα που δίδεται για την κίνηση ή ανακοπή κίνησης της ανυψωτικής μηχανής πρέπει να
είναι ευκρινές και να δίδεται κατά τρόπον, ώστε το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται να
δύναται να το αντιληφθεί ευκόλως.
x Όργανα ή συσκευές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή ηχητικών ή φωτεινών
εγχρώμων ή μη σημάτων, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και
προστατεύονται από τυχαίας επέμβασης.

7.3.15 Προφορική ανακοίνωση, συνεννόηση
x Η προφορική ανακοίνωση πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή ή πομπού και ενός ή
περισσοτέρων ακροατών, με τη μορφή σύντομων κειμένων, ομάδων λέξεων ή/και
μεμονωμένων λέξεων, ενδεχόμενα κωδικοποιημένων.
x Τα προφορικά μηνύματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομα, απλά και σαφή.
x Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το σήμα θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρησιμοποιούμενη
γλώσσα.
x Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιμοποιείται στη θέση ή ως συμπλήρωμα σημάτων με
χειρονομίες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ.: έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα,
μάινα, προχώρησε, οπισθοχώρησε, δεξιά, αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα.
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7.3.16 Σήματα με Χειρονομίες
x Ένα σήμα με χειρονομίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται
εύκολα και να είναι σαφώς διακεκριμένο από άλλα σήματα με χειρονομίες.
x Οι χρησιμοποιούμενες χειρονομίες μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες από
αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω με την προϋπόθεση ότι η σημασία τους και η κατανόηση
τους να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες.
x Το άτομο που δίνει τα σήματα καλείται σηματωρός και ο παραλήπτης των σημάτων χειριστής.
x Ο σηματωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούμενες κινήσεις από το χειριστή χωρίς να
διατρέχει κίνδυνο από αυτές και να ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση του χειριστή και
με την ασφάλεια των εργαζομένων που βρίσκονται κοντά σε. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν
πρέπει να προβλέπονται περισσότεροι σηματωροί.
x Ο σηματωρός πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ.
σακάκι, κράνος, περιχειρίδες, περιβραχιόνια, ρακέτες) με έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο
χρώμα για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος από τον χειριστή.
7.3.17 Συνεννόηση με σήματα (ΠΔ/105/96)
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
7.3.18

Χρήση ανυψωτικών μέσων (κώδικας καλής πρακτικής)
x Εάν ο χειριστής δεν μπορεί να παρακολουθεί ολόκληρη την πορεία του φορτίου ούτε άμεσα,
ούτε μέσω βοηθητικών διατάξεων που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, πρέπει να ανατεθεί σε
κάποιο άτομο να κάνει σήματα και να επικοινωνεί με το χειριστή για να τον καθοδηγεί. Επιπλέον
πρέπει να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις του φορτίου που
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο εργαζόμενους.
x Οι εργοδότες πρέπει να μεριμνούν για την εφαρμογή του συστήματος συνεννόησης με σήματα
που προβλέπεται στο Π.Δ. 105/95 προκειμένου να προλαμβάνεται ο κίνδυνος.
x Κανένα σήμα δεν πρέπει να δίδεται εάν δεν είναι από τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 105/95.
x Κάθε σήμα κίνησης ή διακοπής της κίνησης του ανυψωτικού μηχανήματος πρέπει να είναι
ευκρινές και να δίνεται με τρόπο που ο χειριστής να το αντιλαμβάνεται εύκολα. Για κάθε
λειτουργία πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σήμα όπως ορίζεται από το Π.Δ. 105/95.
x Η εργασία αυτή ανατίθεται μόνο σε πρόσωπα αρμόδια, αξιόπιστα και ειδικά εξουσιοδοτημένα.
x Οι εργοδότες πρέπει να εξακριβώνουν ότι οι εργαζόμενοι στους οποίους ανατίθεται η εργασία
αυτή είναι εξοικειωμένοι με τα σήματα αυτά.
x Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνονται σήματα ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός
άτομα. Τα σήματα δίνονται από ένα και μόνο άτομο.
x Οι εργασίες για τις οποίες προβλέπονται τα σχετικά σήματα δεν εκτελούνται παρά μόνο εφόσον
δοθούν τα σήματα αυτά.
x Τα σήματα δίνονται μόνο αν ο χειριστής μπορεί εύκολα να τα δει.
x Εάν ένα σήμα είναι ασαφές πρέπει να θεωρείται ως σήμα σταματήματος της λειτουργίας.
x Δεν πρέπει να δίνεται κανένα σήμα κίνησης του ανυψωτικού μηχανήματος εάν προηγουμένως
δεν διαπιστωθεί ότι κανένα πρόσωπο δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από την κίνηση αυτή.
x Ηχητικά προειδοποιητικά σήματα πρέπει να απευθύνονται καθαρά προς όλα τα πρόσωπα που
είναι ενδεχόμενο να εκτεθούν σε κίνδυνο ή προς εκείνους που προτίθεται να προστατεύσει.
x Η θέση του προσώπου που δίνει τα σήματα πρέπει να είναι:
 ασφαλής έναντι της κίνησης μηχανημάτων και πτώσεων μεταφερομένων αντικειμένων,
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 τέτοια ώστε το πρόσωπο αυτό να έχει ανεμπόδιστη θέα της λειτουργίας την οποία
κατευθύνει,
 τέτοια ώστε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να μπορούν εύκολα να ακούσουν ή να δουν τα
σήματα.
x Τα πρόσωπα που δίνουν τα σήματα πρέπει να απασχολούνται κατά την διάρκεια της εργασίας
αυτής αποκλειστικά και μόνο με αυτή.
x Τα πρόσωπα που δίνουν τα σήματα θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή να δώσουν
το σήμα του σταματήματος (π.χ. σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης ύπαρξης κάποιου
προβλήματος).
x Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παροχή σημάτων πρέπει να είναι οι σωστές, να
εγκαθίστανται σωστά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
x Μόνο αρμόδια πρόσωπα πρέπει να επισκευάζουν, να συντηρούν ή να ρυθμίζουν τις συσκευές
αυτές.
x Ο συσκευές παροχής σημάτων με ραδιοσυχνότητες πρέπει να έχουν συχνότητα επακριβών
σημειωμένη τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη.
x Συσκευές παροχής σημάτων με ραδιοσυχνότητες δεν πρέπει να επηρεάζουν ή να επηρεάζονται
από άλλες συσκευές σημάτων στον κοντά σε περιβάλλοντα χώρο.
x Η θέση ή εξέδρα, η οποία διατίθεται για το προσωπικό οδήγησης του ανυψωτικού μηχανήματος,
πρέπει να είναι γενικώς επαρκούς επιφάνειας, να έχει ασφαλή προσπέλαση και να είναι
ασφαλής (κιγκλίδωμα αντοχής). Εξ άλλου, ο θάλαμος οδήγησης εφ' όσον διατίθεται, πρέπει, επί
πλέον των ανωτέρω:
 να προστατεύει τον χειριστή από τις καιρικές συνθήκες,
 να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο του και
 να μην δυσκολεύει τον περιοδικό έλεγχο των τμημάτων του ανυψωτικού μηχανήματος, τα
οποία ευρίσκονται εντός ή κοντά στον θάλαμο.
x Ο χειριστής κατά την λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος πρέπει να παρακολουθεί
συνεχώς την πορεία και την όλη λειτουργία του, απαγορευομένης της περιφοράς και ανύψωσης
των φορτίων υπεράνω θέσεων εργασίας και άλλων θέσεων συγκέντρωσης προσωπικού.
x Ομοίως δεν πρέπει να εγκαταλείπει το μηχάνημα με φορτίο ανυψωμένο και αιωρούμενο και
προκειμένου να απομακρυνθεί από αυτό οφείλει:
 να θέτει τα χειριστήρια σε θέση «ΕΚΤΟΣ»,
 να διακόπτει την ηλεκτροδότηση του και
 να συσφίγγει την πέδη.
x Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της τάσης, ο χειριστής πρέπει αμέσως να θέτει όλα τα
χειριστήρια σε θέση «ΕΚΤΟΣ».
x Εξ άλλου, το προσωπικό που εκτελεί την φόρτωση πρέπει να απομακρύνεται από το φορτίο,
πριν από την έναρξης της ανύψωσης του.
x Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πραγματοποιείται τουλάχιστον άπαξ του έτους και
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργασιών μετά από κάθε νέα εγκατάσταση.
x Ο έλεγχος αυτός καλύπτει:
 Όλα τα συστήματα, τμήματα και όργανα του ανυψωτικού μηχανήματος και επίσης,
 δοκιμαστική φόρτιση του, με βάρος 25% μεγαλύτερο της μέγιστης ανυψωτικής ικανότητος
του μηχανήματος.
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x Βλάβες, ανωμαλίες λειτουργίας και συναφή περιστατικά επιβάλλουν την διενέργεια γενικότερου
επανελέγχου.
x Η πραγματοποίηση των ανωτέρω ελέγχων καταχωρείται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.
x Απαγορεύονται οι παρακάτω ενέργειες, ως επικίνδυνες:
 Η μεταφορά - ανύψωση προσωπικού με μηχανήματα ανύψωσης υλικών.
 Επίσης η αναρρίχηση προσωπικού επί κατακόρυφων τροχιών ή ικριωμάτων μηχανημάτων,
εκτός εάν αυτά είναι ακίνητα και έχει απαγορευθεί η κίνησης των (κλειδωμένο το χειριστήριό
τους), και έχουν ληφθεί όλα τα λοιπά μέτρα ασφαλείας τα οποία απαιτούνται κατά
περίπτωση.
 Ανεφοδιασμός του μηχανήματος με καύσιμα ή η πραγματοποίηση επισκευών στοιχείων του,
χωρίς το μηχάνημα να είναι σε πλήρη στάση και με τους κινητήρας εκτός λειτουργίας και
εξασφαλισμένους έναντι τυχαίας λανθασμένης εκκίνησης.
 H ελευθέρα αιώρηση φορτίου (χρήση σχοινιού οδηγού).
 H ανάρτηση φορτίων υπό γωνία (με άνισα σκέλη αρτανών).
 H ανύψωση - καταβίβαση φορτίων, απότομος ή με μεγάλη ταχύτητα ή απότομος πέδηση.
 H χρήση φθαρμένων αρτανών, συρματόσχοινων και ακαταλλήλων αγκίστρων.
 H έλξη ή ανύψωση φορτίων όταν το συρματόσχοινο του συστήματος ανύψωσης ευρίσκεται
υπό γωνία (μη κατακόρυφος ανύψωση).
 Οι υπερφορτώσεις του μηχανήματος.
 H μεταφορά φορτίου προσδεμένου χαλαρά ή με ανεπάρκεια.
 H ανύψωση ή απόθεση φορτίων πέραν της προβολής του βραχίονα του μηχανήματος (λοξό
τράβηγμα).
 Η
παραμονή
οιουδήποτε
προσώπου
κάτω
από
αναβιβαζόμενα
φορτία
συμπεριλαμβανομένου και που εκφωνεί τα σήματα για την ανύψωση, ο οποίος πρέπει να
ευρίσκεται σε θέση ασφαλή.
 H παραμονή προσώπου κοντά σε συρματόσχοινα και σχοινιά που βρίσκονται υπό τάση.
x Τα κινητά ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εφοδιασμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης
πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ζώνες εργασίας μόνον εφόσον εξασφαλίζεται η ύπαρξη
επαρκούς ποσότητας αέρα, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων.
7.3.19

Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα (Βαρούλκα κ.λ.π..)

Για τα χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα, πέραν των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους της
παρούσης Προδιαγραφής, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα.
α) Ο σκελετός στήριξης του τυμπάνου να είναι μεταλλικός.
Το τύμπανο, να είναι απολύτως εξασφαλισμένο μέσω καταλλήλων διατάξεων έναντι ενδεχομένης
μετατόπισης ή αντιστρόφου περιστροφής του περί τον άξονα.
Ο άξονας του τυμπάνου να αποτελείται από σιδερένια ράβδο, τετραγωνικής, καταλλήλου διατομής.
β) Εφόσον το βαρούλκο χρησιμοποιείται για την ανύψωση φορτίων βάρους μεγαλύτερου των 10 kg. ή
εφόσον το τύμπανό του είναι μεταλλικό, πρέπει να φέρει ανασταλτικό όνυχα (καστάνια).
Για φορτία μεγαλύτερα, επιβάλλεται η ύπαρξη πέδης.
γ) Σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η μη ολίσθηση του σχοινιού στο τυμπάνου.
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δ) Η περιστροφή του τυμπάνου να διενεργείται από δύο εργαζόμενους.
ε) Τα τρίποδα βαρούλκα (γάβριες) πρέπει να εξασφαλίζονται από ολίσθηση ή ανατροπή. Πρέπει να
τοποθετούνται σε σταθερό υπόβαθρο.
Οι τρίποδες πρέπει να εξασφαλίζονται μέσω αιχμών στους πόδες, μέσω αλυσίδας ή ράβδων στις κνήμες ή
μέσω άλλων διατάξεων.
Η εγκατάσταση του σχετικού δαπέδου εργασίας πραγματοποιείται μέσω τοποθέτησης οριζοντίου πλαισίου
σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, συνισταμένου από τεσσάρων (4) ξύλινων δοκών (καδρονιών),
διατομής τουλάχιστον δέκα επί δέκα εκατοστών (0,10Χ0,10) του μέτρου.
Οι κορυφές των γωνιών του πλαισίου αυτού εδράζονται επί τεσσάρων ορθοστατών με αναβολείς (τάκους).
Συμμετρικώς στο πλαισίου αυτού και καθέτως προς τον τοίχο της οικοδομής, βιδώνονται δύο ξύλινοι δοκοί
διατομής τουλάχιστον δώδεκα επί δώδεκα εκατοστών (0,12Χ0,12) του μέτρου επί των οποίων στηρίζονται τα
έδρανα (πόδια).
Έμπροσθεν και όπισθεν του βαρούλκου κατασκευάζεται κανονικό ικρίωμα μετά προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων.
7.3.20 Ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για
χρησιμοποιούνται για ανύψωση φορτίων (Π.Δ. 89/1999)

τους

εξοπλισμούς

εργασίας

που

Εάν οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανύψωση φορτίων είναι εγκατεστημένοι μόνιμα, η
στερεότητα και η σταθερότητά τους κατά την χρήση πρέπει να εξασφαλίζονται λαμβανομένων υπόψη ιδίως
των προς ανύψωση φορτίων και των πιέσεων που συνεπάγονται τα φορτία αυτά στα σημεία στήριξης ή
στερέωσης στις δομές.
Τα μηχανήματα ανύψωσης φορτίων πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστικού τους φορτίου και
ενδεχομένως, πινακίδα φορτίου στην οποία αναγράφεται το ονομαστικό φορτίο για κάθε σχηματισμό του
μηχανήματος.
Τα εξαρτήματα ανύψωσης πρέπει να φέρουν σήμανση έτσι ώστε να είναι δυνατό να εντοπίζονται τα
ουσιαστικά χαρακτηριστικά για την ασφαλή χρησιμοποίησή τους.
Εάν ο εξοπλισμός εργασίας δεν προορίζεται για ανύψωση εργαζομένων και υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης,
πρέπει να αναρτώνται εμφανώς κατάλληλα σήματα.
Οι μονίμως εγκατεστημένοι εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να είναι εγκατεστημένοι κατά τρόπο ώστε να
περιορίζονται οι κίνδυνοι.
 πρόσκρουσης των φορτίων σε εργαζόμενους,
 μη ηθελημένης επικίνδυνης απόκλισης των φορτίων ή ελεύθερης πτώσης τους,
 μη ηθελημένης απαγκίστρωσης των φορτίων.
 Τα μηχανήματα ανύψωσης ή μετακίνησης εργαζομένων πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε:
 να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης του θαλαμίσκου, εάν υπάρχει, μέσω κατάλληλων διατάξεων,
 να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης του χρήστη από το θαλαμίσκο, εάν υπάρχει,
 να αποφεύγεται ο κίνδυνος συνθλιβής, σφηνώματος ή πρόσκρουσης του χρήστη, ιδίως λόγω
ακούσιας επαφής με αντικείμενα,
 να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων που σε περίπτωση ατυχήματος εγκλωβίζονται στο
θαλαμίσκο και να είναι δυνατή η απελευθέρωσή τους.
Εάν, για λόγους εγγενείς της τοποθεσίας και της διαφοράς στάθμης, οι κίνδυνοι που αναφέρονται ανωτέρω
δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν με χρήση οποιασδήποτε διάταξης ασφαλείας, πρέπει να εγκαθίσταται
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ένα συρματόσχοινο ανάρτησης υψηλού συντελεστή ασφάλειας και να ελέγχεται η καλή του κατάσταση
καθημερινά, και σε όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Οι λυόμενοι ή κινητοί εξοπλισμοί εργασίας για την ανύψωση φορτίων πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας κατά τη χρησιμοποίησή του υπό όλες
τις προβλεπτές συνθήκες, ανάλογα με τη φύση του δαπέδου ή του εδάφους.
Η ανύψωση εργαζομένων επιτρέπεται μόνο με εξοπλισμούς εργασίας και εξαρτήματα που προβλέπονται για
το σκοπό αυτόν.
Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 17/96, εξοπλισμοί εργασίας που δεν έχουν
σχεδιαστεί για την ανύψωση εργαζομένων μπορούν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, εφόσον έχουν
ληφθεί κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας, για να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια των εργαζομένων.
Κατά την παρουσία εργαζομένων πάνω σε εξοπλισμό εργασίας σχεδιασμένο για ανύψωση φορτίων, ο
χειριστής πρέπει να είναι μόνιμα στην θέση του χειριστηρίου. Οι εργαζόμενοι που ανυψώνονται πρέπει να
διαθέτουν αξιόπιστα μέσα επικοινωνίας και σε περίπτωση κινδύνου, πρέπει να έχουν προβλεφθεί μέτρα για
την απομάκρυνσή τους με ασφάλεια.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι κάτω από αναρτημένα φορτία, εκτός εάν
αυτό επιβάλλεται για την καλή διεξαγωγή των εργασιών
Δεν επιτρέπεται η διέλευση αναρτημένων φορτίων πάνω από μη προστατευμένους χώρους εργασίας στους
οποίους ευρίσκονται συνήθως εργαζόμενοι
Στην περίπτωση που η καλή διεξαγωγή των εργασιών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαφορετικά, πρέπει να
καθορίζονται και να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες.
Τα εξαρτήματα ανύψωσης πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση με τα προς μετακίνηση φορτία, τα σημεία
συγκράτησης, το σύστημα αγκίστρωσης, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και με συνεκτίμηση του τρόπου και της
διάταξης περίδεσης. Οι συναρθρώσεις εξαρτημάτων ανύψωσης πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ώστε
να επιτρέπουν στο χρήστη να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους, εφόσον δεν λύονται μετά τη χρήση.
Τα εξαρτήματα ανύψωσης πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται από ζημιές
ή φθορές.
7.3.21 Εξοπλισμοί που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων (δηλαδή
φορτίων τα οποία δεν κινούνται σε καθορισμένη τροχιά)
Εάν δύο ή περισσότεροι εξοπλισμοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων
φορτίων είναι εγκατεστημένοι ή συναρμολογημένοι σε τόπο εργασίας κατά τρόπο ώστε οι ακτίνες δράσης
τους να αλληλοκαλύπτονται, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις
μεταξύ των φορτίων ή /και των στοιχείων των ίδιων των εξοπλισμών εργασίας.
Κατά την χρησιμοποίηση κινητού εξοπλισμού εργασίας που προορίζεται για την ανύψωση μη
κατευθυνόμενων φορτίων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της ταλάντευσης, της ανατροπής
και, ενδεχομένως, της μετατόπισης και της ολίσθησής του. Πρέπει να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των
μέτρων αυτών.
Εάν ο χειριστής εξοπλισμού εργασίας που προορίζεται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων δεν
μπορεί να παρακολουθεί ολόκληρη την πορεία του φορτίου ούτε άμεσα, ούτε μέσω βοηθητικών διατάξεων
που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, πρέπει να ανατεθεί σε κάποιο άτομο να κάνει σήματα και να
επικοινωνεί με το χειριστή για να τον καθοδηγεί, και επιπλέον πρέπει να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα
ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις του φορτίου που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο εργαζόμενους.
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Οι εργασίες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε, όταν ο εργαζόμενος αγκιστρώνει ή απαγκιστρώνει
ένα φορτίο με το χέρι, οι εργασίες αυτές να μπορούν να πραγματοποιούνται ασφαλώς, ιδίως δε ο
εργαζόμενος αυτός να διατηρεί πάντοτε τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο.
Όλες οι εργασίες ανύψωσης πρέπει να προγραμματίζονται σωστά, να παρακολουθούνται κατάλληλα και να
πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, εάν
ένα φορτίο πρέπει να ανυψωθεί ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερους εξοπλισμούς εργασίας που
προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων, πρέπει να καθορίζεται και να εφαρμόζεται μία
διαδικασία για να εξασφαλίζεται ο ορθός συντονισμός των χειριστών.
Εάν οι εξοπλισμοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων δεν μπορούν
να συγκρατήσουν τα φορτία σε περίπτωση μερικής ή ολικής βλάβης της τροφοδότησης σε ενέργεια, πρέπει
να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της έκθεσης των εργαζομένων σε αντίστοιχους
κινδύνους.
Τα αναρτημένα φορτία δεν πρέπει να μένουν χωρίς επιτήρηση, εκτός εάν εμποδίζεται η πρόσβαση στην
επικίνδυνη ζώνη και εάν το φορτίο έχει αγκιστρωθεί και διατηρηθεί ασφαλώς.
Η χρησιμοποίηση, στο ύπαιθρο, εξοπλισμών εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη
κατευθυνόμενων φορτίων πρέπει να διακόπτεται αμέσως μόλις οι μετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται
σε βαθμό που να μειώνεται η ασφάλεια της λειτουργίας και, κατά συνέπεια, να εκτίθενται σε κίνδυνο οι
εργαζόμενοι. Προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους, πρέπει να λαμβάνονται
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα με σκοπό ιδίως την αποφυγή ανατροπής του εξοπλισμού εργασίας.

7.4 Εργαλεία χειρός – Μικρά μηχανήματα (κωδικός Ε4)
7.4.1

Κίνδυνοι

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται κατά τη χρήση εργαλείων χειρός και μικρών μηχανημάτων είναι οι
εξής:
x Μη σωστή επιλογή κατά τη διαδικασία αγοράς και μη χρήση των κατάλληλων εργαλείων για
κάθε εργασία.
x Χρήση εργαλείων για διάφορους σκοπούς, εκτός από εκείνον για τον οποίο κατασκευάστηκαν.
x Λανθασμένη μέθοδος χρήσης των εργαλείων.
x Ελλιπής συντήρηση των εργαλείων ή συντήρηση και επισκευή τους από μη ειδικευμένα
πρόσωπα.
x Μη αντικατάσταση αμέσως των εργαλείων που έχουν φθαρεί.
x Χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες σε περιοχές εύφλεκτων υλικών.
x Ανορθόδοξη μεταφορά των εργαλείων από τους χρήστες και εγκατάλειψή τους σε επισφαλή
σημεία.
x Ασταθής στήριξη και ισορροπία του χρήστη ή χρήση του εργαλείου πάνω σε ασταθές δάπεδο.
Εργασία σε άβολες στάσεις.
x Χρήση εργαλείων σε όχι καλά φωτισμένες περιοχές.
x Σε περιπτώσεις που απαιτούνται μέσα ατομικής προστασίας, μη χρησιμοποίηση αυτών χωρίς
έλεγχο και συντήρηση. Επίσης μη χρήση γυαλιών ασφαλείας από εργαζόμενους κοντά στους
χρήστες εργαλείων, όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης τεμαχίων ή ρινισμάτων.
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Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται

Τα εργαλεία χειρός πρέπει να είναι καλής ποιότητας και κατάλληλα για την εργασία για την οποία
προορίζονται.
Τα εργαλεία χειρός δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλον σκοπό εκτός από εκείνον για τον οποίο
κατασκευάστηκαν αρχικά.
Οι ξύλινες λαβές των μηχανημάτων χειρός πρέπει:
α) να είναι κατασκευασμένες από το καλύτερο ξύλο με ίνες ευθύγραμμες,
β) να έχουν σχήμα και διαστάσεις κατάλληλες,
γ) να είναι λείες χωρίς προεξοχές ή απότομες γωνίες.
Όλα τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται μέσα σε εκρηκτική ατμόσφαιρα που μπορεί να ανάψει από
σπινθήρες πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικό που δεν προκαλεί σπινθηρισμούς κατά την εργασία.
Στις περιπτώσεις αυτές τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία πρέπει να είναι από ξύλο, από σκληρυμένο ελαστικό,
από χαλκό, από μίγμα βηρυλλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μίγμα που δεν παράγει σπινθήρες υπό την
επίδραση χτυπημάτων.
Τα σφυριά και οι βαριές, τα πλατιά και τα λεπτά κοπίδια, οι πόντες και άλλα ανάλογα εργαλεία κρούσης
πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα επιμελώς διαλεγμένο, αρκετά σκληρό ώστε να δέχεται χτυπήματα
χωρίς να πλατύνεται πολύ, αλλά εν τούτοις όχι τόσο σκληρό ώστε να αμβλύνεται, να αποκτά οδοντώσεις ή
να σπάζει.
Μόλις αρχίζουν να πλατύνονται ή να ραγίζουν, τα κεφάλια των μηχανημάτων κρούσης πρέπει να
ανορθώνονται ή να ακονίζονται με τα κατάλληλα όργανα βάσει των προδιαγραφών.
Για να αποφεύγεται η απόσπαση και η εκτίναξη θραυσμάτων των μηχανημάτων πού έχουν πλατυνθεί
πρέπει να στρογγυλεύονται τα άκρα των σφυριών, των ακμόνων κ.λ.π.
Τα εργαλεία χειρός πρέπει να σκληρύνονται, να ταγιάρονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από
πρόσωπα ειδικευμένα γι' αυτή την εργασία.
Όταν τα κοφτερά ή αιχμηρά εργαλεία δε χρησιμοποιούνται, πρέπει οι άκρες ή οι αιχμές τους να είναι
προστατευμένες.
Σε εργασίες με εργαλεία που υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης ρινισμάτων, όχι μόνον αυτοί που χρησιμοποιούν τα
εργαλεία, αλλά και οι άλλοι εργαζόμενοι κοντά σ αυτούς, πρέπει να φοράνε προστατευτικά γυαλιά
ασφαλείας.
Οι χρήστες μηχανημάτων πρέπει να φορούν γάντια με συρμάτινο πλέγμα και ποδιά όταν υπάρχει κίνδυνος
να κοπούν. Επίσης πρέπει να φορούν μέσα ατομικής προστασίας της ακοής, όταν τα εργαλεία που
χρησιμοποιούν δημιουργούν υψηλό θόρυβο με κίνδυνο για την ακοή τους.
Τα εργαλεία χειρός δεν πρέπει να αφήνονται πάνω στα πατώματα, στις διαβάσεις, στις σκάλες ή σε άλλα
μέρη όπου εργάζονται ή κυκλοφορούν άτομα και δεν πρέπει να τοποθετούνται σε υψηλά μέρη από όπου
μπορούν να πέσουν πάνω στους ανθρώπους. Εάν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, πρέπει να
φοριούνται υποδήματα ασφαλείας με προστασία των δακτύλων.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μεταφέρουν εργαλεία τα οποία με κάθε τρόπο είναι δυνατόν να περιορίσουν
την ελευθερία χρησιμοποίηση των χεριών, όπως κατά την άνοδο ή κάθοδο σε μια σκάλα ή σε μια κατασκευή.
Ένα γερό σακίδιο, σακούλα ή κάτι παρόμοιο πρέπει να χρησιμοποιείται για το ανέβασμα των μηχανημάτων
από το έδαφος στο υπερυψωμένο επίπεδο εργασίας. Το κατέβασμα πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και
όχι με μεταφορά στα χέρια, στις τσέπες ή με πέταγμα στο έδαφος.
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Κιβωτίδια, εργαλειοθήκες, τραπεζάκια κατάλληλα και εξυπηρετικά πρέπει να είναι τοποθετημένα κοντά στους
πάγκους ή στις μηχανές για ν ακουμπούν τα εργαλεία.
Τα εργαλεία χειρός πρέπει:
α) να μοιράζονται από το εργαλειοδοτήριο όπου φυλάγονται πάνω σε εργαλειοστάσια, σε κιβώτια ή σε
εργαλειοθήκες, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας,
β) να εξετάζονται περιοδικά από αρμόδια πρόσωπα,
γ) ν’ αντικαθίστανται ή να επισκευάζονται, αν διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικά.
Στους εργαζόμενους πρέπει να δίνονται οδηγίες και η κατάλληλη εξάσκηση σχετικά με την ορθή και ακίνδυνη
χρήση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν.
Οι εντεταλμένοι για την συντήρηση και την επισκευή πρέπει να έχουν συνεχώς στη διάθεσή τους αρκετή
παρακαταθήκη από τα απαιτούμενα είδη μηχανημάτων. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση και να επιθεωρούνται κατά κανονικά διαστήματα από αρμόδιο πρόσωπο οριζόμενο από τη
διεύθυνση
7.4.3 Οδηγίες ασφάλειας για γρύλους ανύψωσης

Σχήμα 8 – Γρύλος ανύψωσης και τρόπος τοποθέτησης του

Κατωτέρω αναγράφονται υπό μορφή εντολών προς τους εργαζομένους οι οδηγίες για την κατάλληλη και
ασφαλή χρήση των γρύλων ανύψωσης για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας ανύψωσης
φορτίων :
Εξασφαλίζεται σταθερή βάση, κατάλληλη να υποστηρίξει το φορτίο που πρόκειται ν ανυψωθεί.
Εξασφαλίζεται πλήρης και ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου πάνω σε ολόκληρη τη βάση του γρύλου. Το
φορτίο πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο το πάνω μέρος του στελέχους ανύψωσης. Κατά την χρήση ο
γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί με το στέλεχος ανύψωσης σε ευθεία με την κίνηση του φορτίου.
Δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση της καθορισμένης ταχύτητας βαθμιαίας μετακίνησης του φορτίου.
γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί με το στέλεχος ανύψωσης σε ευθεία με την κίνηση του φορτίου.
Δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση της καθορισμένης ικανότητας ανύψωσης του γρύλου.
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Όταν χρησιμοποιούνται πολλοί γρύλοι για την ανύψωση ενός φορτίου, όλοι οι γρύλοι πρέπει να λειτουργούν
συγχρόνως, έτσι ώστε το φορτίο να ανυψώνεται ομαλά, αλλιώς το φορτίο μπορεί να ολισθήσει στο πέλμα
των γρύλων.
7.4.3.1 Στη συνέχεια δίνεται υπό μορφή εντολών ο παρακάτω κατάλογος οδηγιών για την αποφυγή
ατυχημάτων και ασφαλή λειτουργία των γρύλων ανύψωσης:
Μην στέκεστε πάνω από τη λαβή του γρύλου. Αφαιρέστε τη λαβή όταν δεν χρησιμοποιείται.
Επιθεωρήστε επισταμένα κάθε γρύλο μετά από κάθε χρήση.
Διατηρείτε τους γρύλους καθαρούς και λιπασμένους.
Εάν εμφανιστεί ακανόνιστη ή με δονήσεις ανύψωση, επιθεωρήστε τον γρύλο αμέσως.
Χρησιμοποιείτε μόνο υδραυλικά υγρά, όχι υγρά φρένων ή συνθετικά πυράντοχα υγρά. Εάν υδραυλικοί
γρύλοι εκτίθενται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλο αντιψυκτικό υγρό.
Μην εισέρχεσθε κάτω από φορτία υποστηριζόμενα από γρύλους.
Οι γρύλοι είναι σχεδιασμένοι για να ανυψώνουν μόνο, όχι για να υποστηρίζουν φορτία.
Υποστηρίξτε το φορτίο με το κατάλληλο καλούπωμα μπλοκαρίσματος αμέσως μετά την ανύψωση.
Χρησιμοποιήστε ξύλινο υποστήριγμα κάτω από τη βάση εάν χρειάζεται να ασφαλίσετε και να επιπεδώσετε
τον γρύλο.
Εάν η ανυψούμενη επιφάνεια είναι μεταλλική, τοποθετήστε σκληρό ξύλινο υποστήριγμα ή κάτι ισοδύναμο,
πάχους περίπου 2 - 3 εκατοστών, μεταξύ του φορτίου και της μεταλλικής κεφαλής του γρύλου, προκειμένου
να μειώσετε τον κίνδυνο ολίσθησης.
Όλοι οι γρύλοι (υδραυλικοί, κοχλιωτοί κ.λ.π.) πρέπει να έχουν μηχανισμό που να σταματά την υπερβολική
ανύψωση.
Το όριο φορτίου του κατασκευαστή πρέπει να είναι με μόνιμο τρόπο σημασμένο σε προεξέχον μέρος του
γρύλου και ποτέ να μην υπερβαίνεται.
Κατά τον χειρισμό γρύλων φοράτε πάντοτε υποδήματα ασφαλείας, με αντιολισθητική σόλα και προστασία
δακτύλων.
Επίσης φοράτε γάντια προστασίας των χεριών.
7.4.4

Φορητά μηχανήματα

Οι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από:
x Μη τακτική συντήρηση.
x Μη εκπαίδευση των χρηστών.
x Χρησιμοποίηση των μηχανημάτων από μη έμπειρους χειριστές.
x Μη παροχή και μη χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και του κατάλληλου
ρουχισμού.
x Επισφαλής στήριξη και κακή ισορροπία του χειριστή.
x Εκτεθειμένα μέρη κινούμενων τμημάτων των μηχανημάτων.
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x Χρήση των μηχανημάτων υπό συνθήκες υγρασίας με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
x Χρήση των μηχανημάτων σε χώρους με μη επαρκή φωτισμό.
x Χρήση μηχανημάτων χωρίς γείωση και διπλή μόνωση.
x Μη διαχωρισμός των χώρων εργασίας με φορητά μηχανήματα από παρακείμενες θέσεις
εργασίας.
x Χρήση μηχανημάτων καυσίμου σε περιορισμένους χώρους, χωρίς κατάλληλα συστήματα
απαγωγής των καυσαερίων.
x Τροφοδοσία των μηχανημάτων με καύσιμα χωρίς προφυλάξεις.
7.4.5 Μέτρα προστασίας
Στη συνέχεια δίνεται υπό μορφή εντολών ο παρακάτω κατάλογος οδηγιών για τα μέτρα προστασίας
κα την αποφυγή ατυχημάτων:
x Διατηρείτε όλα τα μηχανήματα σε καλή κατάσταση με τακτική συντήρηση.
x Χρησιμοποιείτε το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία. Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν μόνο
τα μηχανήματα με τα οποία έχουν κάποια εμπειρία ή έχουν εκπαιδευτεί σ αυτά.
x Εξετάστε κάθε μηχάνημα για βλάβες πριν από κάθε χρήση και μην χρησιμοποιείτε
κατεστραμμένα μηχανήματα.
x Λειτουργείτε και συντηρείτε τα μηχανήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
x Παροχή και χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
x Ποτέ μην μεταφέρετε ένα μηχάνημα κρατώντας το από το καλώδιο.
x Ποτέ μην τραβάτε απότομα το καλώδιο για ν αποσυνδέσετε από τον υποδοχέα.
x Κρατάτε τα καλώδια μακριά από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.
x Αποσυνδέστε τα μηχανήματα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από επισκευή και καθαρισμό και
όταν αλλάζετε εξαρτήματα, όπως λάμες, κοπτήρες, τρυπάνια κ.λ.π..
x Διατηρείτε σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας όλους τους μη εμπλεκόμενους.
x Ασφαλίστε το αντικείμενο επεξεργασίας με σφιγκτήρες ή σε μέγγενη, ελευθερώνοντας και τα
δύο χέρια για την λειτουργία του μηχανήματος.
x Αποφύγετε αθέλητη εκκίνηση του μηχανήματος. Μην διατηρείτε τα δάχτυλα πάνω στον
διακόπτη εκκίνησης και λειτουργίας μηχανήματος συνδεδεμένου σε ρευματολήπτη, ενώ το
μετακινείτε ή μεταφέρετε.
x Εξασφαλίστε καλή στήριξη και διατηρείτε καλή ισορροπία όταν χειρίζεστε ηλεκτρικά και άλλου
τύπου μηχανήματα.
x Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία για την κάθε εργασία. Χαλαρός ρουχισμός, γραβάτες ή
κοσμήματα μπορεί να κοπούν ή να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
x Σε μηχανήματα που δεν είναι σε χρήση λόγω καταστροφής, βλάβης κ.λ.π. τοποθετήστε ετικέτες
«μην το χρησιμοποιείτε».
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x Τα εκτεθειμένα κινούμενα τμήματα των ηλεκτρικών κ.λ.π. μηχανημάτων (ιμάντες, μοχλοί,
άξονες,
τροχαλίες,
οδοντώσεις,
κύλινδροι,
αλυσίδες,
παλινδρομούντα
τμήματα,
περιστρεφόμενα) πρέπει να προστατεύονται.
 Οι προφυλακτήρες των μηχανημάτων πρέπει να προστατεύουν τον χρήστη από:
 Το σημείο λειτουργίας του μηχανήματος.
 Κινούμενα αιχμηρά τμήματα.
 Περιστρεφόμενα τμήματα.
 Εκτοξευόμενα θραύσματα και σπινθήρες.
x Οι προφυλακτήρες ασφαλείας δεν πρέπει ν αφαιρούνται ποτέ από τα μηχανήματα όταν αυτά
είναι σε χρήση.
x Για την προστασία από ηλεκτροπληξίες και εγκαύματα, τα ηλεκτρικά μηχανήματα πρέπει να
έχουν καλώδιο τριών συρμάτων με γείωση και να συνδέονται σε ρευματολήπτη γειωμένο, να
έχουν διπλή μόνωση (ένα εσωτερικό προστατευτικό μονωτικό κάλυμμα που απομονώνει
τελείως το εξωτερικό περίβλημα του μηχανήματος) ή να ενεργοποιούνται μέσω μετασχηματιστή
χαμηλής τάσης.
x Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά μηχανήματα σε υγρό περιβάλλον, εκτός εάν είναι εγκεκριμένα γι΄
αυτό τον σκοπό.
x Διατηρείτε πάντοτε τον χώρο εργασίας καλά φωτισμένο όταν χειρίζεστε ηλεκτρικά μηχανήματα.
x Προσέχετε τα καλώδια των ηλεκτρικών μηχανημάτων να μην παρουσιάζουν κίνδυνο να
σκοντάψει κάποιος.
7.4.6

Μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα
x Τα μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα πρέπει να ελέγχονται για την ασφαλή προσαρμογή τους
στο σημείο παροχής του αέρα, όπου πρέπει να υπάρχει μηχανισμός θετικού κλειδώματος.
x Οι εργαζόμενοι για τα περισσότερα μηχανήματα πρέπει να φορούν γυαλιά προστασίας ή και
προσωπίδες ασφαλείας, γάντια και υποδήματα ασφαλείας. Επίσης πρέπει να τοποθετούνται
παραπετάσματα εάν υπάρχει κίνδυνος να βληθούν παρακείμενοι εργαζόμενοι από θραύσματα,
συνδετήρες κ.λ.π.
x Τα μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα δεν πρέπει να στρέφονται ποτέ εναντίον κάποιου
παρευρισκόμενου ή του ίδιου του χειριστή, χάριν αστεϊσμού ή όταν πρόκειται να δοκιμαστούν
εάν έχουν γόμωση.
x Τα βαριά μηχανήματα πρέπει να έχουν άνετη και ασφαλή χειρολαβή και οι χειριστές να φορούν
υποδήματα ασφαλείας.
x Για τα θορυβώδη μηχανήματα να παρέχεται ατομικός εξοπλισμός προστασίας της ακοής.
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7.4.7 Μηχανήματα καυσίμου
x Τα μηχανήματα καυσίμου λειτουργούν συνήθως με βενζίνη. Ο πιο κοινός και σοβαρός
κίνδυνος αυτών των μηχανημάτων είναι οι ατμοί του καυσίμου που μπορεί να αναφλεγούν ή και
να εκραγούν και ν αποδώσουν επικίνδυνους καπνούς εξάτμισης.
x Πριν την τροφοδοσία με καύσιμο, ο χειριστής πρέπει να σβήσει την μηχανή και να την αφήσει
να κρυώσει. Η εκκίνηση της μηχανής πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3 - 6 μέτρα μακριά από το
σημείο τροφοδοσίας.
x Τα μηχανήματα καυσίμου πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σε ανοιχτούς χώρους. Σε
κλειστές περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υπάρχει κάποιο αποτελεσματικό
σύστημα εξαερισμού ή εάν χρησιμοποιείται κατάλληλος ατομικός εξοπλισμός προστασίας της
αναπνοής. Ο πιο συνηθισμένος και σοβαρός κίνδυνος από τη λειτουργία μηχανημάτων
καυσίμου σε κλειστούς χώρους προέρχεται από την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα.
x Πάντοτε η χρήση μηχανημάτων καυσίμου πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλους
πυροσβεστήρες, που να είναι διαθέσιμοι στην περιοχή εργασίας.

7.5 Συγκολλήσεις-κοπή με χρήση φλόγας (κωδικός Ε5)
7.5.1 Γενικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίων
7.5.1.1 Μέτρα προστασίας.
Στη συνέχεια δίνεται υπό μορφή εντολών ο παρακάτω κατάλογος οδηγιών για την αποφυγή
ατυχημάτων κατά τις συγκολλήσεις-κοπή με χρήση φλόγας:
1. Χρησιμοποιείτε τις φιάλες για το σκοπό που κατασκευάστηκαν (όχι ως υποστηρίγματα ή κυλίνδρους
κύλισης).
2. Η αποθήκευση και ο χειρισμός τους δεν πρέπει να μειώνει τη μηχανική τους αντοχή (αποφυγή
κτυπημάτων, τομών, διάβρωσης).
3. Αποθηκεύετε τις σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από βροχή, χιόνι ή καύσιμα.
4. Βαριά αέρια συγκεντρώνονται στο πάτωμα και είναι πιθανό ο αερισμός οροφής να μην αρκεί.
5. Μην αποθηκεύετε φιάλες χωρίς επισήμανση του περιεχομένου τους.
6. Μη διατηρείτε περισσότερες φιάλες από τις απαραίτητες σε χώρους εργασίας Φύλαξη κατά προτίμηση
κοντά σε πόρτες και μακριά από διαδρόμους διαφυγής ή δυσπρόσιτα σημεία.
7. Σημειώστε τις φιάλες που εκτέθηκαν σε πυρκαγιά και αναφέρατε το γεγονός στον προμηθευτή σας.
Τέτοιες φιάλες είναι δυνατό να χάσουν την αντοχή τους.
8. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία κατά τη σύνδεση των φιαλών ( π.χ. κάβουρα ή κλειδί
κατάλληλου διαμετρήματος και μήκους). Μη σφίγγετε υπερβολικά το μειωτήρα πάνω στη φιάλη γιατί
είναι πιθανό να καταστραφούν οι βόλτες.
9. Για να σφίξετε μια βαλβίδα διακόψτε τη λειτουργία της φιάλης.
10.Κλείνετε τη βαλβίδα όταν η φιάλη δε λειτουργεί.
11.Κρατάτε τις συνδέσεις καθαρές. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση τους.
12.Συνδέετε μόνον τον κατάλληλο για δεδομένη χρήση εξοπλισμό.
13.Βεβαιωθείτε για το περιεχόμενο μιας φιάλης πριν τη χρήση. Οι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει ένα
χρωματικό κώδικα για το είδος των φιαλών (π.χ. κόκκινο για το υδρογόνο, πράσινο για το άζωτο,
γκρίζο για τα αδρανή, κίτρινο για την ασετιλίνη κ.λπ.). Διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες και τα σήματα με
προσοχή.
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14.Στερέωση των κυλίνδρων οξυγόνου και ασετιλίνης, σε ειδικό καρότσι, για αποφυγή πτώσης και
πιθανότητα έκρηξης.
15.Προστατευτικά καλύμματα στις βαλβίδες.
16.Επιστρέφετε τη φιάλη στον προμηθευτή με κλειστή τη βαλβίδα και με το προστατευτικό κάλυμμα. Να
παραμένει πάντοτε μικρή ποσότητα αερίου μέσα στη φιάλη ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση από
τον αέρα ή την υγρασία.
7.5.2

Κίνδυνοι από τους ρυθμιστές πίεσης

Οι ρυθμιστές πίεσης είναι πολύ ευαίσθητα όργανα και πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη
προσοχή. Δύο ανωμαλίες που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία τους και μπορεί να προκαλέσουν
δυσκολίες ή και ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασίας, είναι:
α. το πάγωμα.
β. η εσωτερική ανάφλεξη.
Η εκτόνωση του αερίου προκαλεί ψύξη. Κατά συνέπεια η υγρασία που περιέχεται σ' αυτό καταψύχεται και σε
συνδυασμό με πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες σε περιβάλλον χειμώνα προκαλεί το πάγωμα. Ο πάγος
προκαλεί το φράξιμο του ρυθμιστή με συνέπεια να εμποδίζεται η ομαλή διέλευση του αερίου. Σ' αυτή την
περίπτωση θερμαίνουμε τον ρυθμιστή πίεσης με ένα κομμάτι ύφασμα βρεγμένο σε ζεστό νερό. Ποτέ με
φλόγα! Για την αποφυγή του ανωτέρω φαινομένου, υπάρχουν στο εμπόριο ειδικοί προθερμαντήρες (220 V).
Η εσωτερική ανάφλεξη αφορά μόνο το ρυθμιστή οξυγόνου και μπορεί να συμβεί χωρίς να έχει προηγηθεί
αναστροφή φλόγας από τον καυστήρα. Μπορεί να συμβεί από το συνδυασμό πολλών αιτιών όπως: η
παρουσία λιπαρών ουσιών στα σπειρώματα του ρυθμιστή, η κακή ποιότητα και η αναφλεξιμότητα του
εβονίτη, απ' τον οποίο είναι κατασκευασμένο το διάφραγμα και η πιθανή παραγωγή στατικού ηλεκτρισμού
και θερμότητας που προκαλείται κατά το απότομο άνοιγμα της βαλβίδας της φιάλης.
7.5.3 Κίνδυνοι από τους εύκαμπτους αγωγούς.
7.5.3.1 Μέτρα προστασίας
1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαστικοί σωλήνες παρά μόνο για το αέριο για το οποίο
προορίζονται. Είναι υποχρεωτικό να τηρούνται τα συμβατικά χρώματα (Οξυγόνο = μπλε ή γκρι ή
μαύρο. Ασετιλίνη = κόκκινο).
2. Η σύνδεση των σωλήνων με τα όργανα να γίνονται με κολιέ σύσφιξης. Να παρακολουθείται τακτικά η
κατάσταση των σωλήνων.
3. Πρέπει να αποφεύγεται η κύλιση βαριών αντικειμένων πάνω στους σωλήνες ή να τους αφήνουμε σε
χώρους με σπινθήρες ή πυρακτωμένες σκουριές.
4. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των σωλήνων με λιπαρές ουσίες (λάδι, γράσο κ.λπ.).
5. Οι σωλήνες πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 5 μέτρα.
6. Δεν πρέπει να τυλίγονται γύρω από τις φιάλες. Τα στηρίγματα που είναι κρεμασμένοι πρέπει να τους
επιτρέπουν να έχουν αρκετή καμπυλότητα.
7. Για ενδιάμεση σύνθεση σε σωλήνα ασετιλίνης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνας
περιεκτικότητας μεγαλύτερης του 63% σε χαλκό γιατί σχηματίζονται καρβίδια που είναι εκρηκτικά σε
κρούσεις.
7.5.4

Κίνδυνοι από τους καυστήρες (εργαλεία ή σαλμοί)

7.5.4.1

Μέτρα προστασίας

1. Οι σαλμοί πρέπει να κρατούνται πάντοτε σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 μέτρων από τις φιάλες.
2. Πριν οι σαλμοί σε λειτουργία πρέπει να επιβεβαιώνεται και εξασφαλίζεται η τέλεια στεγανότητά τους.
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3. Κοντά στη θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει ένα δοχείο με νερό για την ψύξη του σαλμού σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων σκασιμάτων ή εσωτερικής ανάφλεξης. Εάν συμβούν αυτά κλείνεται η
στρόφιγγα του σαλμού και ύστερα ψύχεται. Στη συνέχεια γίνεται εξαέρωση των σωλήνων.
4. Τοποθέτηση οπωσδήποτε ασφαλιστικού αντεπιστροφής.
5. Το ασφαλιστικό αντεπιστροφής της φλόγας είναι ιδιαίτερο εξάρτημα και τοποθετείται ανάλογα με τον
τύπο του στην έξοδο του μανοεκτονωτή ή στην είσοδο του σαλμού.
6. Η τοποθέτησή του γίνεται πάντοτε κάτω από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η εκλογή ενός τέτοιου
ασφαλιστικού πρέπει να γίνεται αφού ληφθεί υπόψη η φύση, η παροχή και η πίεση του
χρησιμοποιουμένου αερίου.
7. Ο έλεγχος των φλογοπαγίδων πρέπει να γίνεται ανά 1 χρόνο.
7.5.5

Κίνδυνοι από εκρήξεις και αναστροφή φλόγας

Έκρηξη φιάλης μπορεί να προκληθεί είτε από διαρροή και επομένως πιθανή ανάφλεξη αερίου (ασετιλίνης,
προπανίου), είτε από φλογοεπιστροφή από το ακροφύσιο του αυλού προς το εσωτερικό του. Η φλόγα
μέσα από τους ελαστικούς αγωγούς και τους ρυθμιστές πίεσης φθάνει και εισχωρεί μέσα στη φιάλη.
Οι αιτίες που προκαλούν αναστροφή της φλόγας είναι είτε ο ελαττωματικός εξοπλισμός (έλλειψη
στεγανότητας του καυστήρα), είτε λανθασμένος χειρισμός (κακή ρύθμιση πιέσεων στους δύο ρυθμιστές,
υψηλές πιέσεις για τον καυστήρα, παράλειψη καθαρισμού των εύκαμπτων αγωγών από τον αέρα που
περιέχουν αρχικά, αναδίπλωση και στραγγαλισμός των αγωγών που οδηγούν σε απότομη μεταβολή της
πίεσης).
7.5.6 Διατάξεις ασφαλείας
Οι φλογοπαγίδες εργαλείου οι οποίες βιδώνονται πάνω στα ρακόρ του σαλμού και περιλαμβάνουν και
εμφαίνονται σχηματικά στο Σχήμα 9:
x

Βαλβίδα αντεπιστροφής

x Ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα
x Φίλτρο
Οι βαλβίδες αυτές μπορούν να συγκρατούν όχι μόνο τα αέρια αλλά και τη φλόγα.
Φλογοπαγίδες ελαστικών τοποθετούνται στα ελαστικά και των δύο αερίων.
Φλογοπαγίδες φιαλών τοποθετούνται στην έξοδο των ρυθμιστών πίεσης.
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Σχήμα 9 – Τοποθέτηση φλογοπαγίδων

7.6 Ηλεκτροσυγκόλληση (κωδικός Ε6)
7.6.1

Κίνδυνοι που προκύπτουν από τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης είναι :
x Ηλεκτροπληξία
x Εισπνοή επικίνδυνων αερίων από την τήξη την μετάλλων, των ηλεκτροδίων και των
επικαλύψεων τους ή από την αντίδραση των στοιχείων της ατμόσφαιρας με το τόξο της
ηλεκτροσυγκόλλησης.
x Έκθεση σε ακτινοβολία (υπεριώδη, υπέρυθρη και ορατή)
x Εγκαύματα από σπίθες ή από το πυρακτωμένο μέταλλο
x Πυρκαγιά / έκρηξη
x Τραυματισμοί από πτώσεις, προσκρούσεις, συνθλίψεις κατά τη μεταφορά, συγκράτηση ή
επεξεργασία των κομματιών.

7.6.2

Μέτρα

1. γείωση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, πάγκου εργασίας, αντικειμένου επεξεργασίας,
2. μόνωση της τσιμπίδας του ηλεκτροδίου ( τοποθετείται πάντοτε σε γειωμένη επιφάνεια, όταν δεν την
χρησιμοποιείται),
3. όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να τοποθετείται επάνω του μονωτικό υλικό,
4. αποφυγή συγκολλήσεων κοντά σε εύφλεκτα υλικά,
5. καλός αερισμός στο χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης,
6. οριοθέτηση του χώρου ηλεκτροσυγκόλλησης με προστατευτικά πετάσματα (προστασία παράπλευρα
εργαζομένων και τρίτων),
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7. αποφυγή προσέγγισης αγωγών της Δ.Ε.Η. με μεταλλικά αντικείμενα,
8. ποτέ δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες σε κλειστά δοχεία ή δεξαμενές που περιέχουν εύφλεκτα
υλικά, εκτός αν έχουν καθαριστεί και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ότι είναι ασφαλή για να γίνουν
αυτές οι εργασίες και έχει υπογραφεί η σχετική άδεια για αυτές (άδεια για θερμές εργασίες βλέπε
σχετική Πυροσβεστική Διάταξη 7).
9. πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές τις μάσκες με το κατάλληλο φίλτρο.

7.7 Χειρωνακτικός χειρισμός φορτίων
7.7.1 Οι κυριότεροι κίνδυνοι κατά τον χειρισμό των φορτίων με τα χέρια, χωρίς τη χρήση
μηχανημάτων, εμφανίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις
x Μη εκτίμηση των κινδύνων από χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων.
x Χειρισμός με στροφή του κορμού.
x Απότομες ανυψώσεις/ μετακινήσεις.
x Χειρισμοί σε ασταθείς θέσεις /στάσεις ή ασταθών αντικειμένων.
x Υπερβολικά βαριά αντικείμενα ή/ και ογκώδη /δυσκολομεταχείριστα.
x Υπερβολικά συχνοί χειρισμοί.
x Ανεπαρκής χρόνος ανάπαυσης.
x Ανεπαρκής ελεύθερος χώρος-αφύσικες στάσεις του εργαζόμενου.
x Μη κατάλληλο δάπεδο εργασίας.
x Ακατάλληλος φωτισμός.
x Ακατάλληλη θερμοκρασία.
x Ακατάλληλη σωματική διάπλαση.
x Ανεπαρκής εκπαίδευση/ γνώσεις.
x Κατανομή του φορτίου ακανόνιστα μεταξύ των χεριών ή ανύψωση με ένα χέρι μόνο.
x Σπρώξιμο ή σύρσιμο του φορτίου διαγώνια προς το εμπρός μέρος του σώματος
x Σκύψιμο προς τη μια πλευρά για ανύψωση κάποιου αντικειμένου ή υπερβολική δύναμη.
x Εκτέλεση δύο ενεργειών την ίδια στιγμή χωρίς διατήρηση μιας σταθερής στάσης.
7.7.2 Μέτρα
Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα ή να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα και ιδίως
ο κατάλληλος μηχανικός εξοπλισμός προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης
φορτίων από τους εργαζόμενους.
Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
οργανωτικά μέτρα, να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα ή να παρέχονται στους εργαζόμενους τα μέσα
αυτά, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν κατά την χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων.
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Πρέπει να αξιολογούνται, εάν είναι δυνατόν από των προτέρων, οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας του
συγκεκριμένου τύπου εργασίας, εξετάζοντας ιδίως τα χαρακτηριστικά του φορτίου και λαμβάνοντας υπόψη
ότι ο εργαζόμενος ενδέχεται να διατρέξει κίνδυνο όταν:
1. Έχει κατάσταση υγείας ασύμβατη ή/ και ακατάλληλη σωματική διάπλαση για την εκτέλεση του έργου.
2. Φέρει ακατάλληλα ενδύματα, υποδήματα ή άλλα προσωπικά είδη.
3. Δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις ή δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Η διάταξη της θέσης εργασίας πρέπει να επιτρέπει στον εργαζόμενο:
1. Να υιοθετήσει μια ορθή και ίσια στάση.
2. Να έχει καλή ορατότητα της εργασίας.
3. Να εκτελεί την πλειονότητα των καθηκόντων του περίπου στο ύψος της μέσης και να φθάνει εύκολα.
Οι εργασιακές δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπουν στον εργαζόμενο να λαμβάνει διάφορες στάσεις
εργασίας, εξίσου υγιείς και ασφαλείς.
Καμία στάση δεν πρέπει να διατηρείται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς δυνατότητα αλλαγής μέσω
ποικιλίας καθηκόντων ή αναπαύσεων.
Κατά τη διάρκεια χειρωνακτικού χειρισμού, η κάμψη ή συστροφή της σπονδυλικής στήλης πρέπει να
αποφεύγεται, ιδιαίτερα εάν αυτός διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα, ή εκτελείται επανειλημμένα.
Ανεκτά βάρη μεταφοράς (σε kg) σε συνδυασμό με τη συχνότητα επανάληψης της εργασίας (ανά ώρα)

Πίνακας 14 – Ανεκτά βάρη ανύψωσης – μετακίνησης αναλόγως των συνθηκών για άνδρες και
γυναίκες
α. Ευνοϊκές συνθήκες
Συχνότητα

1-5

6-60

61-120

121-180

181-240

Ανεκτά βάρη
Άντρες

25

24

21

18

16

Γυναίκες

15

15

14

13

12

61-120

121-180

181-240

β. Μη ευνοϊκές συνθήκες
Συχνότητα

1-5

6-60

Ανεκτά βάρη
Άντρες

15

14

13

11,5

9,5

Γυναίκες

9,5

9

8,5

8

7

Όταν χρησιμοποιείται η ομαδική ανύψωση, είναι σημαντικό να προσχεδιάζεται προσεκτικά και να
συντονίζεται κατάλληλα.
Επίσης χρειάζεται:
x Ο κατάλληλος αριθμός προσώπων της ομάδας.
x Ορισμός ενός προσώπου για συντονισμό της ομάδας.
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x Τα μέλη της ομάδας να είναι παρόμοιων ικανοτήτων και να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους κατά
τη διάρκεια της ανύψωσης.
x Να έχει παρασχεθεί η κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα ανυψώσεων.
x Να έχει γίνει δοκιμή της ανύψωσης και να έχει ληφθεί υπόψη και η περίπτωση επείγουσας
κατάστασης.
x Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από
αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση.
Κατά την χειρωνακτική ανύψωση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πόδια και όχι η πλάτη για την ανύψωση
των φορτίων.
Κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:
x Να χρησιμοποιείται φόρμα εργασίας, κατάλληλη για την συγκράτηση του φορτίου κοντά στο
σώμα, χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της μεταφοράς.
x Να χρησιμοποιούνται γάντια εργασίας για προστασία από κοψίματα, γδαρσίματα ή τρυπήματα
και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα, για την
προστασία από γλιστρήματα και πτώσεις, καθώς και από πίπτοντας φορτία.
x Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείται κράνος.
x ‘Όταν το φορτίο είναι βαρύ να ζητείται βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά
φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους.
x Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο
φωτισμός να είναι επαρκής.
x Οι ζώνες μέσης δεν πρέπει να θεωρούνται σαν ατομικός εξοπλισμός προστασίας.

7.8 Θόρυβος
7.8.1

Πρόληψη της υγείας των εργαζόμενων

Για την πρόληψη του θορύβου στους διάφορους εργασιακούς χώρους, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εκτός
από το Νόμο 1568/85 και το Π.Δ. 17/96, το υπ’ αριθμό Π.Δ. 85/91 που αναφέρεται στην “Προστασία των
εργαζόμενων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ” Φ.Ε.Κ 38/Α της 18/3/1991
Οι διαδικασίες της πρόληψης βασικά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των φάσεων της τεχνικής πρόληψης και
της ιατρικής παρακολούθησης των εργαζόμενων.
Η τεχνική πρόληψη για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζόμενων σε “θόρυβο” αποτελείται από την ενεργή
και από την παθητική τεχνική πρόληψη.
α) η ενεργή τεχνική πρόληψη: βασίζεται κύρια στην απομάκρυνση των γενεσιουργών αιτίων κινδύνου και
την μείωση του θορύβου στην πηγή του:
x με την αντικατάσταση της θορυβώδους παραγωγικής διαδικασίας με άλλη λιγότερο θορυβώδης.
x με την τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης των μηχανών.
x με την μείωση της διάδοσης του θορύβου.
β) η παθητική τεχνική πρόληψη: βασίζεται σε τεχνικές και οργανωτικές επεμβάσεις που στοχεύουν κύρια
είτε στην μείωση των επιπέδων του θορύβου στον εργασιακό χώρο, είτε του χρόνου έκθεσης των
εργαζόμενων στον βλαπτικό παράγοντα.
Η ιατρική παρακολούθηση των εργαζόμενων, που εκτίθενται σε “θόρυβο” αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση
σύμφωνα και με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/91.
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Μεθοδολογία των μετρήσεων

Για τη σωστή και αντικειμενική εκτίμηση των επιπέδων θορύβου στους υπό εξέταση εργασιακούς χώρους
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία μετρήσεων που ορίζει το Π.Δ. 85/1991.
x Χρησιμοποιείται «ολοκληρωτικό ηχόμετρο της Β & Κ 2231», που πληροί τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
1106 και ΕΛΟτ ISO R-1999, βαθμονομημένο πριν και μετά τη χρήση.
x Χρησιμοποιείται «ηχοδοσίμετρο» της B&K Type 4436 που πληροί τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ISO R1999 για μετρήσεις «βιομηχανικού θορύβου».
7.8.3 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων
Το Π.Δ. 85/1991, ΦΕΚ 38/Α/18.5.1991 που αναφέρεται στην «Προστασία των εργαζόμενων από τους
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία», θεσπίζει τις εξής Οριακές
Τιμές για 8ωρη επαγγελματική έκθεση:
1. 85 dB (A) Leq, σαν όριο λήψης συγκεκριμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων από τον
εργοδότη.
2. 90 dB (A) Leq, σαν ανώτατο όριο έκθεσης για 8ωρη εργασία.
α. Υποχρεώσεις εργοδότη όταν ή στάθμη υπερβεί τα 85dB(A) ή 200Ρα.
1. Εκτίμηση και μέτρηση του θορύβου. Όταν οι μετρήσεις πιστεύεται ότι δεν είναι ορθές ή όταν έχει
επέλθει ουσιώδης μεταβολή στην παραγωγική διαδικασία αυτές επαναλαμβάνονται (άρθρο 3).
2. Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν (άρθρο 4
§α).
3. Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης της ΕΥΑΕ ή του εκπροσώπου των εργαζομένων στα
αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου (άρθρο 4 §β).
4. Υποχρέωση για διάθεση ατομικών μέσων προστασίας στους εργαζόμενους (άρθρο 4 §α).
5. Υποχρέωση για παροχή ιατρικής παρακολούθησης στους εργαζομένους (άρθρο 4 §α).
6. Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων για την μείωση της ηχοέκθεσης των εργαζομένων
(Ν.1568/85).

β. Υποχρεώσεις εργοδότου όταν ή στάθμη υπερβεί τα 90dB (A) ή 200Ρα
Ισχύουν όλα τα προηγούμενα και επί πλέον:
1. Επισήμανση και οριοθέτηση των περιοχών όπου η στάθμη Θορύβου υπερβαίνει τα 90dB (A)
(άρθρο 4 §2).
2. Αν είναι εύλογα εφικτό, η προσπέλαση των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές υπόκειται σε
περιορισμούς.
3. Μείωση της στάθμης θορύβου κάτω από τα 90dB (A), με την εφαρμογή τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων, παράλληλη ενημέρωση των εργαζομένων και εκπροσώπων αυτών.
4. Περιοδικές εξετάσεις κατά διαστήματα που θα ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του
κινδύνου και θα ορίζονται από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας.
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7.9 Σκόνη – Χημικά (κωδικός Ε9)
7.9.1

Σκόνη
x Στους εργασιακούς χώρους του εργοταξίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μετρήσεις
αιωρούμενης σκόνης, για να εκτιμηθεί ο βαθμός της σωματιδιακής ρύπανσης.
x Η σκόνη είναι ένας βλαπτικός παράγοντας του εργασιακού περιβάλλοντος, και αποτελεί το
τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασίας των υλικών.
x Η αναλυτική μέθοδος μέτρησης είναι αυτή της «διαφοράς βάρους του φίλτρου», διεθνώς
αναγνωρισμένη για μετρήσεις σκόνης σε εργασιακό περιβάλλον.
x Βασίζεται στην αναρρόφηση μιας γνωστής ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα δια μέσου ενός
φίλτρου, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές αντλίες αναρρόφησης.
x Το φίλτρο από εστέρες κυτταρίνης, συγκεκριμένης διαμέτρου και με πόρους 0,8 μ, πριν τη
δειγματοληψία τοποθετείται για 120 min σε κλίβανο στους 40 °C για την αποϋγροποίηση του και
ζυγίζεται σε ζυγό ακριβείας μέχρι τον 5ο δεκαδικό. Μετά το τέλος της δειγματοληψίας
τοποθετείται και πάλι για 120 min στους 40 °C και στη συνεχεία ζυγίζεται και πάλι.
x Χρησιμοποιείται η εξίσωση: β2 - β1/V = mg/m3
όπου:
β2 = βάρος φίλτρου μετά την δειγματοληψία.
β1 = βάρος φίλτρου πριν την δειγματοληψία
V = όγκος αέρα που αναρροφήθηκε στον καθορισμένο χρόνο.
Το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας εκφράζεται σε mg/m3.

Επίσης χρησιμοποιείται και «κυκλώνας» για τον προσδιορισμό του αναπνεύσιμου κλάσματος σκόνης.
Ακολουθείται η εξής δειγματοληπτική μέθοδος:
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Πίνακας 15-Δειγματολειπτική μέθοδος προσδιορισμού του αναπνεύσιμου κλάσματος σκόνης
Διάμετρος
φίλτρου

πόροι

Ροή

ταχύτης αέρα

χρόνος

Εισπνεύσιμο
κλάσμα

37 mm

0,8 μ

1,9 lit/min

1,2 m/sec

170 min

Αναπνεύσιμο
κλάσμα

37 mm

0,8 μ

1,7 lit/min

170 min

Νοούνται ως:
x Εισπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων: το σύνολο των στερεών αιωρούμενων
σωματιδίων το οποίο μπορεί να προσληφθεί από τον εργαζόμενο με εισπνοή από το στόμα
ή/και τη μύτη.
x Αναπνεύσιμο κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων: το σύνολο των σωματιδίων από το
εισπνεύσιμο κλάσμα που φθάνει στις κυψελίδες των πνευμόνων.
εισπνεύσιμο κλάσμα

αναπνεύσιμο κλάσμα

10 mg/m3

5 mg/m3

οριακή τιμή έκθεσης για αδρανή ή απλώς
ενοχλητική σκόνη

Όταν οι μετρήσιμες τιμές υπερβαίνουν τα όρια θα πρέπει:
 Να υπάρχει συνεχείς βρέξιμο των διαφόρων δαπέδων κ.λ.π.
 Να χορηγηθούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
 Να γίνονται ιατρικές εξετάσεις στους εργαζόμενους

7.10 Χημικές ουσίες
7.10.1

Κίνδυνοι

Κατά την πορεία των εργασιών μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι από:
x Επαφή με σκόνες, τοξικούς καπνούς (π.χ. χρήση δισκοπρίονων), βαφές, οξυγόνο-ασετιλίνη και
καπνούς/ ατμούς διαφόρων μετάλλων κατά τις συγκολλήσεις, κα.
Επίσης μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι από:
x Έλλειψη εκτίμησης των κινδύνων από τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται.
x Έλλειψη γραπτών πληροφοριών για τη δράση των χημικών παραγόντων.
x Εισαγωγή και διακίνηση των χημικών παραγόντων σε ακατάλληλες συσκευασίες και χωρίς
σήμανση.
x Έλλειψη πραγματοποίησης μετρήσεων των χημικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον.
x Έλλειψη εξέτασης της υγείας των εργαζομένων για το εάν είναι συμβατή με τις συνθήκες της
προς εκτέλεση εργασίας.
x Έλλειψη πληροφόρησης των εργαζομένων για τους τρόπους προφύλαξής τους από τους
παράγοντες.
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x Έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού των χρησιμοποιούμενων μέσων ατομικής προστασίας.
7.10.2

Μέτρα
x Οι κίνδυνοι από τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται (σκόνες, ατμοί και αέρια
μετάλλων στις συγκολλήσεις, τοξικοί καπνοί στις κοπές μετάλλων, διαλύτες στις βαφές,
οξυγόνο-ασετιλίνη κ.α.) πρέπει να εκτιμώνται και να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται
κατάλληλα.
x Πρέπει να υπάρχουν γραπτές πληροφορίες για τη δράση των χημικών παραγόντων. Οι χημικοί
παράγοντες να εισάγονται και να διακινούνται σε κατάλληλες συσκευασίες με την κατάλληλη
σήμανση. Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες
ασφαλείας για την πληροφόρηση των εργαζομένων.
x Κάθε χημική ουσία εκτός από την σήμανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την
αντίστοιχη κάρτα χημικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
τους πιθανούς κινδύνους, συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.
x Πρέπει να διεξάγονται μετρήσεις των χημικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον.
x Οι χημικοί παράγοντες να απάγονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή τους.
x Πρέπει να εξετάζονται οι εργαζόμενοι για το εάν η υγεία τους είναι συμβατή με τους χημικούς
παράγοντες που χρησιμοποιούν και τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας τους.
x Πρέπει να γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων για τους τρόπους προφύλαξής τους από τους
χημικούς παράγοντες.
x Πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται κατάλληλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα ατομικής
προστασίας.

8

Μ.Α.Π. Μέσα ατομικής προστασίας

Τα Μέσα και ο εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας. ή με
μέτρα, μεθόδους, ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

8.1 Αξιολόγηση Μ.Α.Π.
Προ της επιλογής των Μ.Α.Π. ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη Τ.Α. και Γ.Ε. και μετά
αξιολογεί, συνεκτιμούμενων και των απαιτήσεων της νομοθεσίας.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
1. Καταγραφή, ανάλυση και αναγνώριση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν με άλλα
μέτρα ή μέσα.
2. Καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται να έχουν τα Μ.Α.Π. για να περιοριστεί ή εξαλειφθεί
η πιθανότητα κινδύνου από την χρήση αυτών.
3. Εργονομία, αντοχή, διάρκεια ζωής, συχνότητα χρησιμοποίησης κ.α.
4. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών (Παράρτημα Ι και ΙΙ, Π.Δ. 396/94 ).
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Η αξιολόγηση αναθεωρείται ανάλογα με τις μεταβολές των στοιχείων που την αποτελούν:
x Επάρκεια.
x Πιστοποίηση CE.
x Ημερομηνία κατασκευής τους.
x Ημερομηνία λήξης τους.
x Σωστή αποθήκευση.
x Εκπαίδευση-άσκηση εργαζομένων για ορθή χρησιμοποίηση των Μ.Α.Π.
 H σήμανση πιστότητας ‘’CE’’ τίθεται πάνω σε κάθε Μ.Α.Π. και στη συσκευασία του, ώστε να
είναι ορατό και ευανάγνωστο και να παραμένει ανεξίτηλο στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής
του συγκεκριμένου Μ.Α.Π.
 Το ενημερωτικό σημείωμα του κατασκευαστή συνοδεύει το προϊόν και περιέχει χρήσιμα
στοιχεία σχετικά με :
x οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, καθαρισμού, απολύμανσης,
x επιδόσεις στις τεχνικές δοκιμές,
x πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
x όρια κινδύνων όπου δεν ενδείκνυται η χρήση των Μ.Α.Π.,
x ημερομηνία ή η χρονική διάρκεια μετά την οποία αποσύρεται το Μ.Α.Π.,
x κατάλληλο είδος συσκευασίας για την μεταφορά των Μ.Α.Π.,
Στα Μ.Α.Π. που οι επιδόσεις τους είναι δυνατόν να επηρεαστούν λόγω γήρανσης (π.χ. κράνη, ζώνες, κ.α.)
σε κάθε τεμάχιο ή εναλλάξιμο συστατικό μέρος καθώς και στη συσκευασία να τίθεται με τρόπο ανεξίτηλο η
ημερομηνία παραγωγής ή / και αν είναι δυνατόν η ημερομηνία λήξης.
Αν δεν είναι δυνατή η δέσμευση για τη διάρκεια ζωής του Μ.Α.Π. ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει στο
ενημερωτικό σημείωμα κάθε χρήσιμο στοιχείο που επιτρέπει στον κάτοχο ή στον χρήστη να προσδιορίσει
κάποια λογική ημερομηνία λήξης.
Πίνακας 16 – Μέσα ατομικής Προστασίας και περιπτώσεις χρησιμοποίησης αυτών
Μέσα ατομικής προστασίας

Περιπτώσεις χρησιμοποίησης

Κράνος

Πάντοτε, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των εργασιών που
περιγράφονται στις ΕΛΟΤ ΤΠ

Δερμάτινη ποδιά

Κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης

Περικνημίδες

Κατά τη συγκόληση και κοπή μετάλλων

Προσωπίδα

Κατά τη συγκόληση και κοπή μετάλλων

Προστατευτικά γυαλιά

Κατά τη συγκόληση και κοπή μετάλλων

Γάντια

Κατά τη χρήση μονωτικών υλικών και βαφών
Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας (θα είναι κλειστά,
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Υποδήματα ασφάλειας

αντιολισθητικά, ενισχυμένα σε πέλμα και μύτη, με μεταλλικό υλικό,
εκτός από αυτά των υλεκτρολόγων, όπου επιβάλλεται ελαστικό μονωτικό υλικό)

Ωτοασπίδες

Κατά την εκτέλεση εργασιών με χρήση εξοπλισμού υψηλής
στάθμης θορύβου

Ωτοβύσματα

Κατά την εκτέλεση εργασιών με χρήση εξοπλισμού υψηλής
στάθμης θορύβου στις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη
εργονομία

8.2 Κατάλογος μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ στα οποία
περιλαμβάνονται οι σχετικές απαιτήσεις γι’ αυτά
Πίνακας 17 – Αντιστοίχιση Μέσων Ατομικής Προστασίας και Προτύπων
α/α
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ΕΙΔΟΣ

Πρότυπο

Μ1

Κράνη προστασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Μ2

Γυαλιά για εργασίες οξυγονοκολλητών κλειστού τύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 166
ΕΛΟΤ ΕΝ 169
ΕΛΟΤ ΕΝ 175

Μ3

Γυαλιά ασφαλείας για μηχανικά εργαλεία (τόρνο, φρέζα, δράπανο
κ.λ.π.).

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μ4

Γυαλιά ασφαλείας για τρόχισμα και για χρωματιστές πανοραμικά

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μ5

Ωτασπίδες (Καλύπτρες αυτιών)

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-01

Μ6

Ωτασπίδες ( Καλύπτρες αυτιών) με εξασθένιση εξαρτώμενη από τη
στάθμη θορύβου

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-01
ΕΛΟΤ ΕΝ 352-04

Μ7

Προστατευτικά ακοής- βύσματα μιας χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-02

Μ8

Προστατευτικά ακοής- βύσματα πολλαπλών χρήσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-02

Μ9

Προσωπίδες ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μ 10

Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή κεφαλής ανυψούμενη

ΕΛΟΤ ΕΝ 175

Μ 11

Απορροφητικό κρύσταλλο (φίλτρο) για μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή
κεφαλής ανυψούμενη

ΕΛΟΤ ΕΝ 166
ΕΛΟΤ ΕΝ 169

Μ 12

Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή χειρός

ΕΛΟΤ ΕΝ 175

Μ 13

Απορροφητικό κρύσταλλο (φίλτρο) για μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή
χειρός

ΕΛΟΤ ΕΝ 166
ΕΛΟΤ ΕΝ 169

Μ 14

Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή με απορροφητικό φίλτρο αυτόματης
σκίασης

ΕΛΟΤ ΕΝ 379
ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μ 15

Φιλτρόμασκα για ηλεκτροσυγκολλητές

ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Μ 16

Μάσκα προστασίας της αναπνοής από μη τοξικές σκόνες μιας χρήσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Μ 17

Μάσκα προστασίας της αναπνοής, με ανταλλακτικά φίλτρα, ολοκλήρου
προσώπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 136

Μ 18

Φίλτρο συνδυασμού για μάσκα ολοκλήρου προσώπου κατάλληλο για
οργανικά, ανόργανα αέρια, οξέα αμμωνία, υδράργυρο και τοξικές
σκόνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 141

Μ 19

Φίλτρο συνδυασμού για μάσκα ολοκλήρου προσώπου κατάλληλο για
οργανικά αέρια και τοξικές σκόνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 141

Μ 20

Μάσκα προστασίας αναπνοής ημίσεως προσώπου με ανταλλακτικά
φίλτρα

ΕΛΟΤ ΕΝ 140
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

α/α

ΕΙΔΟΣ

Πρότυπο

Μ 21

Φίλτρο συνδυασμού για μάσκα ημίσεως προσώπου κατάλληλο για
οργανικά αέρια και τοξικές σκόνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 141

Μ 22

Φίλτρο συνδυασμού για μάσκα ημίσεως προσώπου κατάλληλο για
οργανικά, ανόργανα αέρια, οξέα, αμμωνία και τοξικές σκόνες

ΕΛΟΤ ΕΝ 141

Μ 23

Συσκευή αναπνευστική πεπιεσμένου αέρα διάσωσης από πυρκαγιά

Μ 24

Μανίκια ηλεκτροσυγκολλητών

Μ 25

Μανίκια πυρίμαχα χυτηρίου

Μ 26

Γάντια πυρίμαχα τύπου Γ έως 600 C

ΕΛΟΤ ΕΝ 420
ΕΛΟΤ ΕΝ 388
ΕΛΟΤ ΕΝ 407

Μ 27

Γάντια πυρίμαχα χυτηρίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 388
ΕΛΟΤ ΕΝ 407
ΕΛΟΤ ΕΝ 420

Μ 28

Γάντια για οξέα

Μ 29

Γάντια δερμάτινα ηλεκτροσυγκολλητών

Μ 30

Γάντια δερμάτινα εργασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 136
ΕΛΟΤ HD 470 -S1
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 531

0

Μ 31

Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγων τάσης εργασίας 1000 V – κλάση 0

Μ 32

Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγων τάσης εργασίας 26,5 ΚV – κλάση 3

Μ 33

Γιλέκο ανακλαστικό προσωπικού συντήρησης και φύλαξης γραμμής

Μ 34

Ποδιές για οξέα

Μ 35

Ποδιές χυτηρίου

Μ 36

Ποδιές ηλεκτροσυγκολλητών

Μ 37

Φόρμα ολόσωμη πλαστική για χρωματιστές

Μ 38

Φόρμα ολόσωμη για πλύντες βυτίων

Μ 39

Φόρμα οξύμαχη ηλεκτρολόγων διμερής

ΕΛΟΤ ΕΝ 388
ΕΛΟΤ ΕΝ 374.01
ΕΛΟΤ ΕΝ 420
ΕΛΟΤ ΕΝ 388
ΕΛΟΤ ΕΝ 407
ΕΛΟΤ ΕΝ 388
ΕΛΟΤ ΕΝ 420
ΕΛΟΤ ΕΝ 60903
ΕΛΟΤ ΕΝ 60903
ΕΛΟΤ 471+A1
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 368
ΕΛΟΤ ΕΝ 369
ΕΛΟΤ ΕΝ463
ΕΛΟΤ ΕΝ 465
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 531
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ HD 470 -S1
ΕΛΟΤ ΕΝ 1149.01
ΕΛΟΤ ΕΝ 465
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 465
ΕΛΟΤ ΕΝ 466
ΕΛΟΤ ΕΝ 343
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
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α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ 40

Ολόσωμη φόρμα με κράνος αμμοβολής

Μ 41

Περικνημίδες ηλεκτροσυγκολλητών

Μ 42

Περικνημίδες χυτηρίου

Μ 43

Δίχτυ ασφαλείας

Μ 44

Ανακόπτες πτώσης επαναφερόμενου τύπου

Μ 45

9

©

Ολόσωμη εξάρτηση προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος

ΕΛΟΤ

Πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 166
ΕΛΟΤ ΕΝ 373
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ HD 470 -S1
ΕΛΟΤ ΕΝ 340
ΕΛΟΤ ΕΝ 531
ΕΛΟΤ ΕΝ 1263.01
ΕΛΟΤ ΕΝ 360
ΕΛΟΤ ΕΝ 465
ΕΛΟΤ ΕΝ 354
ΕΛΟΤ ΕΝ 355
ΕΛΟΤ ΕΝ 361
ΕΛΟΤ ΕΝ 362
ΕΛΟΤ ΕΝ 465

Σήμανση

9.1 Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τα παραστατικά σήματα
9.1.1

Χαρακτηριστικά

Ένα παραθετικό σήμα πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται εύκολα αντιληπτό να κατανοείται
εύκολα και να είναι σαφώς διακεκριμένο από άλλο παραθετικό σήμα.
Η χρησιμοποίηση συγχρόνως των δύο βραχιόνων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο συμμετρικό και για ένα μόνο
παραθετικό σήμα.
Οι χρησιμοποιούμενες χειρονομίες μπορούν, στο πλαίσιο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, να
ποικίλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες σε σχέση με τις παρουσιάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 9.1.5, με τον όρο ότι η σημασία τους και η κατανόηση τους θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμες.
9.1.2

Ειδικοί κανόνες χρήσης

Το άτομο που δίνει τα σήματα, καλείται σηματωρός και παρέχει τις οδηγίες χειρισμών με την βοήθεια
παραστατικών σημάτων στον παραλήπτη του σήματος, που καλείται ο χειριστής.
Ο σηματωρός πρέπει να μπορεί να ακολουθεί με τα μάτια το σύνολο των εκτελουμένων κινήσεων, χωρίς να
απειλείται από αυτές .
Ο σηματωρός πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση των εργαζομένων ώστε οι χειρισμοί
που εκτελούνται απ’ αυτούς πλησίον κινούμενου υλικού να είναι ασφαλείς.
Αν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας δεν πληρούνται, θα πρέπει να
προβλεφθούν ένας ή περισσότερο πρόσθετοι σηματωροί .
Ο χειριστής θα πρέπει να διακόπτει το εκτελούμενο χειρισμό για να ζητήσει νέες οδηγίες, όταν δεν μπορεί να
εκτελέσει τις εντολές που λαμβάνει υπό τις αναγκαίες εγγυήσεις ασφάλειας.
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ΕΛΟΤ

9.1.3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

Εξαρτήματα της παραστατικής σήμανσης

Ο σηματωρός πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος από το χειριστή.
Ο σηματωρός θα φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης: π.χ. σακάκι, κράνος,
περιχειρίδες, περιβραχιόνια, ρακέτες.
Τα ανωτέρω στοιχεία αναγνώρισης θα φέρουν έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο χρώμα, αποκλειστικά
χρησιμοποιούμενα από τον σηματωρό.
9.1.4

Χρησιμοποιητέες κωδικοποιημένες χειρονομίες

Προκαταρκτική σημείωση :
Το σύνολο των κωδικοποιημένων χειρονομιών που αναφέρονται συνημμένα δεν αποκλείουν την χρήση
άλλων κωδικών, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας, που εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο και
αφορούν τις ίδιες κινήσεις.
9.1.5

Σήματα με χειρονομίες

Κατωτέρω δίνονται τα κυριότερα σήματα που γίνονται με χειρονομίες

Α. Γενικές χειρονομίες
Α/Α

Σημασία

Περιγραφή

Α1

ΕΝΑΡΞΗ
Προσοχή
Ανάληψη καθοδήγησης

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται
σε έκταση και
οι παλάμες είναι εστραμμένες
προς τα εμπρός

Α2

ΣΤΟΠ
Διακοπή
Τέλος της κίνησης

Ο δεξιός βραχίονας
τεντωμένος προς τα άνω, η
δεξιά παλάμη εστραμμένη
προς τα εμπρός

Α3

ΤΕΛΟΣ
των ενεργειών

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα
στο ύψος του στήθους

Εικόνα
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Β. Κατακόρυφες κινήσεις
Α/Α

Σημασία

Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΣΗ

Ο δεξιός βραχίονας είναι
τεντωμένος προς τα άνω και η δεξιά
παλάμη εστραμμένη προς τα
εμπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο

Β2

ΚΑΘΟΔΟΣ

Ο δεξιός βραχίονας είναι
τεντωμένος προς τα κάτω και η
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς το
εσωτερικό διαγράφει αργά ένα
κύκλο

Β3

ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με τα χέρια καθορίζεται η
απόσταση

Β1

Εικόνα

Γ. Οριζόντιες κινήσεις
Α/Α

Περιγραφή

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

Με τους δύο βραχίονες
διπλωμένους και τις παλάμες
εστραμμένες προς το εσωτερικό, το
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων
εκτελεί κινήσεις αργές προς το
σώμα

Γ2

ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ

Με τους δύο βραχίονες
διπλωμένους και τις παλάμες
εστραμμένες προς τα έξω, το
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων
εκτελεί κινήσεις αργές
απομακρυνόμενες από το σώμα

Γ3

ΔΕΞΙΑ
ως προς τον
σηματωρό

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο
περίπου οριζοντίως, η παλάμη του
δεξιού χεριού βλέπει προς τα κάτω
και εκτελούνται μικρές αργές
κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή

Γ4

ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ως προς τον
σηματωρό

Με τον αριστερό βραχίονα
τεντωμένο περίπου οριζοντίως και
την παλάμη του αριστερού χεριού
εστραμμένη προς τα κάτω
εκτελούνται μικρές αργές κινήσεις
κατά τη διεύθυνση αυτή

Γ5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με τα χέρια καθορίζεται η
απόσταση

Γ1
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

Δ. Κίνδυνος
Α/Α

Σημασία

Περιγραφή

Εικόνα

Δ1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
επείγουσα διακοπή ή
στάση

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωμένοι
προς τα άνω και οι παλάμες
εστραμμένες προς τα εμπρός

Δ2

ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις
κινήσεις εκτελούνται με ταχύτητα

Δ3

ΒΡΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις
κινήσεις εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα
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Παράρτημα Α
Σήμανση
Συγκεντρωτικός πίνακας σημάτων (Π.Δ. 105/95)
Α
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

13

14

15

16

17

18

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Η επιφάνεια των πινακίδων όπως προκύπτει από τον τύπο
του Π.Δ. 422/79 : Ε = Α2/2000
όπου : Ε = εμβαδόν πινακίδας
Α = η μεγίστη απόσταση παρατήρησης
2000 = σταθερός αριθμός

AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Α1

το κάπνισμα

Α2

η χρήση γυμνής φλόγας

Α3

η διέλευση πεζών

Α4

η κατάσβεση νερό

Α5

μη πόσιμο νερό

Α6

η είσοδος στους μη έχοντας ειδική άδεια

Α7

η διέλευση οχημάτων

Α8

μην αγγίζετε
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Υ1

των ματιών

Υ2

του κεφαλιού

Υ3

των αυτιών

Υ4

των αναπνευστικών οδών

Υ5

των ποδιών

Υ6

των χεριών

Υ7

του σώματος

Υ8

του προσώπου

Υ9

ατομική έναντι πτώσεων

Υ10

υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

Υ11

γενική υποχρέωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

74

ΠΡ1

εύφλεκτες ύλες

ΠΡ2

εκρηκτικές ύλες

ΠΡ3

τοξικές ύλες

ΠΡ4

διαβρωτικές ύλες

ΠΡ5

ραδιενεργά υλικά

ΠΡ6

αιωρούμενα φορτία

ΠΡ7

οχήματα διακίνησης φορτίων

ΠΡ8

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

ΠΡ9

γενικός κίνδυνος

ΠΡ10

ακτινοβολία λέϊζερ

ΠΡ11

οξειδωτικές ύλες

ΠΡ12

μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

ΠΡ13

ισχυρό μαγνητικό πεδίο

ΠΡ14

κίνδυνος παραπατήματος

ΠΡ15

κίνδυνος πτώσης

ΠΡ16

βιολογικός κίνδυνος

ΠΡ17

χαμηλή θερμοκρασία

ΠΡ18

βλαβερές ή ερεθιστικές ουσίες

©
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Δ1
Δ5

-

οδός / έξοδος κινδύνου

Δ6
Δ9

-

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί.
(ενδεικτικά σήματα των παραπάνω
πινακίδων)

Δ10

πρώτες βοήθειες

Δ11

φορείο

Δ12

θάλαμος καταιωνισμού ασφάλειας

Δ13

πλύση ματιών

Δ14

τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΠΥ1

πυροσβεστική μάνικα

ΠΥ2

σκάλα

ΠΥ3

πυροσβεστήρας

ΠΥ4
ΠΥ5
ΠΥ8

τηλέφωνο για την καταπολέμηση πυρκαγιάς
-

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί
(ενδεικτικά σήματα των παραπάνω πινακίδων)
Παράδειγμα εφαρμογής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Υ1

των ματιών

Υ2

του κεφαλιού

Υ3

των αυτιών

Υ4

των αναπνευστικών οδών

Υ5

των ποδιών

Υ6

των χεριών

Υ7

του σώματος

Υ8

του προσώπου

Υ9

ατομική έναντι πτώσεων

Υ10

υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

Υ11

γενική υποχρέωση
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡ1

εύφλεκτες ύλες

ΠΡ2

εκρηκτικές ύλες

ΠΡ3

τοξικές ύλες

ΠΡ4

διαβρωτικές ύλες

ΠΡ5

ραδιενεργά υλικά

ΠΡ6

αιωρούμενα φορτία

ΠΡ7

οχήματα διακίνησης φορτίων

ΠΡ8

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

ΠΡ9

γενικός κίνδυνος

ΠΡ10

ακτινοβολία λέϊζερ

ΠΡ11

οξειδωτικές ύλες

ΠΡ12

μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

ΠΡ13

ισχυρό μαγνητικό πεδίο

ΠΡ14

κίνδυνος παραπατήματος

ΠΡ15

κίνδυνος πτώσης

ΠΡ16

βιολογικός κίνδυνος

ΠΡ17

χαμηλή θερμοκρασία

ΠΡ18

βλαβερές ή ερεθιστικές ουσίες

ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ

76

Δ1 - Δ5

οδός / έξοδος κινδύνου

Δ6 - Δ9

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί.
(ενδεικτικά σήματα των παραπάνω
πινακίδων)

Δ10

πρώτες βοήθειες

Δ11

φορείο

Δ12

θάλαμος καταιονισμού ασφάλειας

Δ13

πλύση ματιών

Δ14

τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες
βοήθειες

ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΠΥ1

πυροσβεστική μάνικα

ΠΥ2

σκάλα

ΠΥ3

πυροσβεστήρας

ΠΥ4

τηλέφωνο για την καταπολέμηση
πυρκαγιάς

ΠΥ5
ΠΥ8

-

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί
(ενδεικτικά σήματα των παραπάνω
πινακίδων)
Παράδειγμα εφαρμογής
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 6530

Protective clothing – Protection against liguid chemicals – Test
method for resistance of materials to penetration by liquids –
Προστατευτική ενδυμασία – Προστασία έναντι υγρών χημικών
ουσιών – Μέθοδος δοκιμής για την αντίσταση των υλικών στην
διαπερατότητα από υγρά

ΕΛΟΤ 14605

Protective clothing against liquid chemicals - Performance
requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight
(type 4) connections, including items providing protection to parts
of the body only (Types PB [3] and PB [4]) -- Προστατευτική
ενδυμασία έναντι υγρών χημικών ουσιών – Απαιτήσεις απόδοσης
για ενδυμασία με ραφές στεγανές έναντι υγρών (Τύπου 3) ή
αερολυμάτων (Τύπου 4) συμπεριλαμβανομένων τμημάτων
ενδυμασία που παρέχουν προστασία σε μέρη μόνο του σώματος
(Tύπος PB [3] και PB [4])

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17491.03

Protective clothing - Test methods for clothing providing
protection against chemicals - Part 3: Determination of resistance
to penetration by a jet of liquid (jet test) – Προστατευτική
ενδυμασία – Μέθοδοι δοκιμής για ενδυμασία που παρέχει
προστασία έναντι χημικών – Μέρος 3 : Προσδιορισμός της
αντίστασης στη διείσδυση εκτοξευόμενου υγρού (δοκιμή
εκτόξευσης)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17491.04

Protective clothing - Test methods for clothing providing
protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance
to penetration by a spray of liquid (spray test) – Προστατευτική
ενδυμασία – Μέθοδοι δοκιμής για ενδυμασία που παρέχει
προστασία έναντι χημικών – Μέρος 4 : Προσδιορισμός της
αντίστασης στη διείσδυση με ψεκασμό υγρού (δοκιμή ψεκασμού)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9185

Protective clothing - Assessment of resistance of materials to
molten metal splash – Προστατευτική ενδυμασία – Αξιολόγηση
της αντίστασης των υλικών στην εκτίναξη τετηγμένου μετάλλου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11612

Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame -Προστατευτική ενδυμασία – Ενδυμασία για προστασία έναντι
θερμότητας και φλόγας
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2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
Ditch and channel excavations

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-01-00
«Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 3

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 3

3.1

Χαρακτηρισμός εκσκαφών ........................................................................................................ 3

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 4

5

Εκτέλεση εκσκαφών .................................................................................................................. 5

5.1

Προκαταρκτικές εργασίες .......................................................................................................... 5

5.2

Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών ................................................................................ 5

5.3

Ελεγχος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ................................................................ 6

5.4

Αναπετάσεις ................................................................................................................................ 7

5.5

Επιλογή - Διάθεση - Μετακίνηση προϊόντων εκσκαφής ........................................................ 7

5.6

Αντιστηρίξεις ............................................................................................................................... 7

6

Δοκιμές - Έλεγχοι ....................................................................................................................... 8

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος .. 8

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 8

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας .......................................................................................................... 9

7.3

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ................................................................................. 10

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών .............................................................................................. 10

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 13
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©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00:2009

Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στους όρους εκτέλεσης των
εκσκαφών οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή τάφρων και διωρύγων καθώς και για την διαπλάτυνση
τάφρων αποχέτευσης - αποστράγγισης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00

Top soil removal -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Requirements in case utilities are encountered during excavation -Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General excavations -- Road and hydraulic works
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Surplus excavation materials and dump sites management -- Διαχείριση
προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping -- Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping -- Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Dewatering with well points -- Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
με well points

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Χαρακτηρισμός εκσκαφών
3.1.1

Ως προς τον τρόπο εκσκαφής

Τα προς εκσκαφή εδάφη σύμφωνα και με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω
κατηγορίες:
x

«Χαλαρά εδάφη»

3
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x

©

ΕΛΟΤ

«Γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη» κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών.

«Βραχώδη εδάφη» κατά την εκσκαφή των οποίων απαιτείται η χρήση κρουστικού εξοπλισμού
ή/και εκρηκτικών.
Οπότε με βάση τα ανωτέρω οι εκσκαφές, ως προς την σύσταση του εδάφους, διακρίνονται σε:
x

x

εκσκαφές σε Χαλαρά εδάφη

x

εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις

x

εκσκαφές βραχώδεις με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών και

x

εκσκαφές βραχώδεις χωρίς δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών.

3.1.2

Ως προς την διαχείριση των προϊόντων

Οι τρεις ως άνω κατηγορίες εκσκαφών διακρίνονται και ως προς την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών:

4

x

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου προς μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης.

x

με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (χωρίς φόρτωση).

Απαιτήσεις

Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισμό, την εκρίζωση, την κοπή δένδρων,
κορμών κ.λπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών και παλαιών οδοστρωμάτων, θα
απομακρύνονται από την περιοχή του έργου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αντίστοιχη περιβαλλοντική
μελέτη, στις σχετικές προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.
Μετά την εκχέρσωση - εκρίζωση και αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της φυτικής γης της ζώνης
κατάληψης του έργου θα επακολουθήσουν οι κυρίως εκσκαφές. Οι εκσκαφές θα γίνουν με κατάλληλα μέσα
της επιλογής του Αναδόχου, κατά τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις μετά την μόρφωσή τους να
ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες γραμμές της διατομής.
Τα προϊόντα της απομάκρυνσης του επιφανειακού στρώματος φυτικής γης θα μεταφερθούν εκτός της ζώνης
κατάληψης έργων και θα αποτεθούν για περαιτέρω διάθεση. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για την
κατασκευή αναχωμάτων ή επιχωμάτων.
Όταν απαιτείται η εκτέλεση εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος, για τις οποίες επιβάλλεται η χρήση εκρηκτικών,
θα εξασφαλιστούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και οι απαραίτητες άδειες όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις
(βλέπε και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00).
Εάν οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στο βράχο ή σε υφιστάμενες κατασκευές, να
διαταράξουν υφιστάμενες κατασκευές, να δημιουργήσουν υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια
του εδάφους, η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να τροποποιήσει τις προτάσεις του.
Γενικά θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε παρακείμενες κατασκευές.
Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται επί πλέον εκσκαφές, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου προβλέπεται επένδυση
επιφανειών με σκυρόδεμα. Υπερεκσκαφές, που πραγματοποιούνται χωρίς να έχει δοθεί σχετική εντολή ή
4
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έγκριση της Υπηρεσίας, θα πληρούνται με σκυρόδεμα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορίσει η Υπηρεσία,
που θα εκδώσει και την σχετική με το θέμα αυτό εντολή.
Σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθεί η χαλάρωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αδικαιολόγητη μείωση της
αντοχής του εδάφους.

5

Εκτέλεση εκσκαφών

5.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα θα υλοποιηθούν μετά από την εκτέλεση των
προπαρασκευαστικών - προκαταρκτικών εργασιών όπως:
x

Αποτύπωση του εδάφους, οριοθέτηση του χώρου κατάληψης, χάραξη του έργου, έλεγχος
συμφωνίας με την οριζοντιογραφία και την υψομετρία της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Έρευνα για τυχόν ύπαρξη δικτύων Ο.Κ.Ω. στην ζώνη εκτέλεσης των εκσκαφών ή δίπλα σε αυτές
και σχετικές ενέργειες σύμφωνα με την μελέτη και με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0208-00-00.

x

Κοπή και εκρίζωση κάθε είδους δένδρων ή θάμνων και διαχείριση προϊόντων, σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00.

x

Αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της φυτικής γης και διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00.

x

Κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων ή λοιπών κατασκευών σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 150102-01-01-00.

x

Καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων εφόσον είναι στο εύρος κατάληψης των έργων.

x

Έλεγχος επιφανειακών υδάτων, υποβιβασμός υπογείου ορίζοντα εφ’ όσον απαιτείται για λόγους
ασφαλείας και δυνατότητας έναρξης εκσκαφών.

5.2 Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών
Η επιφάνεια του πυθμένα και των πρανών της εκσκαφής των τάφρων και των διωρύγων θα διαμορφώνεται
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο πάχος εξομαλυντικών στρώσεων ή στρώσεων
έδρασης πορώδους σκυροδέματος ή σκυροδέματος επενδύσεων, που προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης.
Εάν κατά την εκσκαφή τάφρων παρουσιαστεί συμπαγής βράχος, τότε ο βράχος αυτός θα εκσκάπτεται κατά
τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των συμβατικών σχεδίων. Τυχόν υπερεκσαφές, που δεν
μπορούν να αποφευχθούν, θα επανεπιχώνονται με ισχνό σκυρόδεμα ή με θραυστό υλικό (λατομείου ή
αμμοχάλικο από ποταμό) σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Όταν απαιτείται η αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος, οι επιφάνειες επαφής των πρανών της εκσκαφής
με την επιφάνεια αντιστήριξης θα μορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλή επαφή αυτών.
Η μόρφωση των επιφανειών τάφρων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες
μεγαλύτερες από r 0,02 m σε γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη και r 0,05 m σε βραχώδη εδάφη.
Όταν προβλέπεται η θεμελίωση διωρύγων σε γαιώδες έδαφος, θα διαστρώνεται υποχρεωτικά εξομαλυντική
στρώση καθαριότητας από σκυρόδεμα C 8/12 (ελαχίστου πάχους 0,10 m).
5
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Οι επιφάνειες του πυθμένα και των πρανών επενδυομένων διωρύγων θα έχουν ομαλή μόρφωση με ανοχές,
ως προς την κάθετο προς τις γραμμές της διατομής, που δεν θα υπερβαίνουν το ± 0,01 m για διώρυγες
πλάτους μέχρι 3,00 m στην στέψη τους, και το ± 0,02 m για μεγαλύτερες διώρυγες. Παρέκκλιση από το όριο
αυτό επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος μέχρι ± 0,04 m.
Δεν γίνονται δεκτές τυχόν προεξοχές βράχου μέσα στις εξωτερικές γραμμές των κατασκευών, όπως αυτές
ορίζονται στα συμβατικά σχέδια.

5.3 Ελεγχος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Οι εργασίες εκσκαφών εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ εκτός και εάν υπάρξει συγκεκριμένη εντολή της
Υπηρεσίας για εκτέλεση αυτών μόνον εν ξηρώ.
Οι εντός των σκαμμάτων κατασκευές γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την κατάλληλη καθοδήγηση των
επιφανειακών νερών, ώστε να μην εισέρχονται εντός του ορύγματος και για την κατάλληλη διευθέτηση της
ροής των υπογείων νερών ώστε να καθοδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες.
Τέτοια μέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
x Αναχαίτιση ή/και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών.
x Προφύλαξη γειτονικών ιδιοκτησιών και ορύγματος με προσωρινά έργα καθοδήγησης των

επιφανειακών νερών στον πλησιέστερο αποδέκτη (π.χ. τάφρους, αναχώματα εκτροπής) έτσι ώστε
να μην δημιουργείται πρόβλημα απορροής ομβρίων της εγγύτερης ζώνης και να μην θίγεται η
ασφάλεια και η προσπέλαση των ιδιοκτησιών).
x Αποστράγγιση της επιφάνειας εκσκαφής ώστε να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και να

αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.
x Ιδιαίτερα μέτρα θα λαμβάνονται για την αποφυγή του διαποτισμού του ορύγματος από υπόγεια

νερά.
Ο προγραμματισμός της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται έτσι ώστε τα επιφανειακά νερά να
καθοδηγούνται με φυσική ροή στους αποδέκτες για να αποφευχθούν οι αντλήσεις (οι εκσκαφές τάφρων θα
γίνονται από τα κατάντη - αποδέκτης - προς τα ανάντη).
Σε ειδικές περιπτώσεις, για εκσκαφές διωρύγων ή τμημάτων αυτών, όπου δεν είναι δυνατή η, κατά τον χρόνο
εκτέλεσης των έργων, καθοδήγηση των νερών μέχρι τον φυσικό αποδέκτη, τα υπόγεια νερά θα αντλούνται
και θα παροχετεύονται με προσωρινό σύστημα σε φυσικό αποδέκτη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας.
Οι εκτελούμενες αντλήσεις θα γίνονται κατά τρόπο τέτοιο που να αποκλείει τον κίνδυνο διασωλήνωσης
(“piping”) και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα ιδιαίτερα μάλιστα όταν
υπάρχουν και άλλες κατασκευές.
Η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα είναι τέτοια ώστε να επιτραπεί η κατασκευή του τμήματος αυτού των
έργων σε ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και να γίνουν και οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας από την
Υπηρεσία.
Η παροχέτευση σε φυσικό αποδέκτη θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας μετά και
από την σχετική αδειοδότηση των τυχόν Αρμοδίων Αρχών.
6
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Ο πλημμελής έλεγχος των υδάτων και η εξ’ αυτού πρόκληση ζημιάς σε τμήμα του έργου θεωρείται
κακοτεχνία.

5.4 Αναπετάσεις
Οι αναπετάσεις γίνονται με μηχανικά μέσα, με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση. Κατά την αναπέταση των
προϊόντων εκσκαφής θα αφήνεται κατάλληλος χώρος, τουλάχιστον 0,60 m από το χείλος της τάφρου για την
κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την ασφάλειά τους.
Τα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιούνται για την επανεπίχωση ορυγμάτων (πλεονάζοντα
προϊόντα εκσκαφής ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής), θα μεταφέρονται άμεσα σε άλλες θέσεις σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθούν για
επανεπίχωση, μπορεί να αποτεθούν προσωρινά εντός της ζώνης κατάληψης του έργου.

5.5 Επιλογή - Διάθεση - Μετακίνηση προϊόντων εκσκαφής
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα διαχωρίζονται κατά φορτία κατά την διάρκεια της εκσκαφής και είτε θα
προωθούνται στις οριστικές θέσεις απόθεσης ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, από
όπου θα μεταφέρονται σε άλλες οριστικές θέσεις προς ενσωμάτωση στο έργο (αυτό ισχύει και για
περιπτώσεις διάνοιξης και επανεπίχωσης σκαμμάτων κατά τμήματα).
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής διακρίνονται ως εξής:
α.

Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις και αναχώματα.

β.

Βραχώδη υλικά, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για επίχωση με βραχώδη υλικά ή λιθοσύντριμμα και
λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται.

γ.

Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν μετά από επεξεργασία για αδρανή σκυροδέματος

Κατά την προσωρινή εναπόθεση, επαναφόρτωση και μεταφορά των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, όταν
δεν θα είναι δυνατή η άμεση χρησιμοποίησή τους, θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης των
βραχωδών με τα λοιπά υλικά.
Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή προϊόντα εκσκαφής που δεν θα ενσωματωθούν σε μόνιμες κατασκευές
του έργου θα απομακρύνονται προς απόθεση και διάστρωση σε θέσεις που ορίζει η περιβαλλοντική μελέτη
του έργου και σε περίπτωση μη πρόβλεψης σε προορισμούς που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Στην τελευταία
περίπτωση οι επιλεγόμενες θέσεις για απόρριψη προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να δημιουργούν
δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον του έργου. Η προσωρινή απόθεση των προϊόντων εκσκαφής θα
γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει ευσταθή και ομοιόμορφα πρανή με καλαίσθητη εμφάνιση ενώ θα
εξομαλύνονται και θα διαμορφώνονται ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη αποστράγγιση. Η διάστρωση των
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες θέσεις απόρριψης θα γίνεται σε στρώσεις πάχους
μικρότερου ή ίσου του ενός και ήμισυ μέτρου (1,50 m) χωρίς καμία άλλη συμπύκνωση, εκτός από εκείνη που
επιτυγχάνεται από τα μηχανήματα μεταφοράς και διάστρωσης.

5.6 Αντιστηρίξεις
Σκάμματα με κατακόρυφα πρανή και βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m, μέσα στα οποία προβλέπεται στην
συνέχεια να εκτελούνται εργασίες από προσωπικό, θα αντιστηρίζονται και σε κάθε περίπτωση θα
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις
ασφάλειας.
7
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Γενικά σε θέσεις ασταθών εδαφών (σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα και την εδαφοτεχνική μελέτη) θα
γίνεται η επιβαλλόμενη από τις συνθήκες, κατάλληλη και ασφαλής αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης, τις τυπικές διατομές και τις σχετικές προδιαγραφές
των ειδικών αυτών εργασιών ή και τις οδηγίες του κατασκευαστή (σε περίπτωση χρήσης ειδικής μορφής
μεταλλοτύπων).

6

Δοκιμές - Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή ως περαιωμένη σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή μια εργασία θα
ικανοποιούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:


Ο έλεγχος κλίσης και στάθμης πυθμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη δεν θα
καταλήγει σε ανοχές μεγαλύτερες των καθοριζομένων στην § 5.2 της παρούσας.



Οι τελικές διαστάσεις διατομών εκσκαφής θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά
τεύχη. Εργασία με εκσκαφές μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην μελέτη δεν θεωρείται
περαιωμένη και οι διαστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.



Θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος μόρφωσης πυθμένα και παρειών ανάλογα με την κατηγορία
εκσκαφής. Ανοχές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στην § 5.2 δεν γίνονται αποδεκτές.



Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων θα έχουν γίνει
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 5.3.



Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές εργασίες – όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα
και θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά και διάστρωση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στην § 5.5 της προδιαγραφής αυτής, στην εγκεκριμένη μελέτη, στα συμβατικά
τεύχη καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Ολισθήσεις ασταθών πρανών.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος



Κατάρρευση παρακείμενων κατασκευών.



Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν λειτουργία
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.



Ολισθήσεις - πτώσεις ατόμων.



Ανατροπή μηχανημάτων έργων κατά τη λειτουργία και διακίνησή τους σε έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο.



Τραυματισμοί λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος ή κυκλοφορίας
προσώπων στην ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων ή κατά την χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την
εκσκαφή και την εφαρμογή των απαιτούμενων αντιστηρίξεων κ.λπ.



Αποθήκευση εκρηκτικών.



Χρήση εκρηκτικών.

8
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
Για τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές και τα φυτίλια θα προβλέπονται διαχωρισμένοι χώροι αποθήκευσης, με
μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 30 m χωρίς εμπόδιο ανάμεσά τους και τουλάχιστον 15 m με εμπόδιο
ανάμεσά τους.
Η περιοχή γύρω από τις αποθήκες των εκρηκτικών θα διατηρείται καθαρή.
Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές με γόμωση δεν θα επιτρέπεται να πλησιάζει προσωπικό ή μηχάνημα που
δεν θα έχει σχέση με την διαδικασία της γόμωσης.
Προειδοποιητικό σήμα θα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

9
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Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πέραν των όσων προβλέπονται με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο θα λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των διαταραχών και οχλήσεων στο
περιβάλλον. Τέτοια μέτρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι τα εξής:
x

Μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

x

Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους αποδέκτες.

x

Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κ.λπ.)

x

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.

x

Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικημένων περιοχών.

x

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς σε γυμνό έδαφος ιδιαίτερα μάλιστα σε
περιπτώσεις γειτνίασης με περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

8.1 Εκσκαφές
Η επιμέτρηση γίνεται σε m3 όγκου εκσκαφής όπως ορίζεται από την εφαρμογή των ΓΡΑΜΜΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) της τυπικής διατομής της εγκεκριμένης μελέτης, με βάση την
χωροστάθμηση ή/και την ταχυμετρική αποτύπωση του εδάφους, ανεξάρτητα εάν τα πραγματικά όρια
εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραμμές αυτές.
α. Πυθμένας σκάμματος
Τα υψόμετρα του πυθμένα του σκάμματος είναι τα οριζόμενα στα σχέδια μηκοτομών της εγκεκριμένης
μελέτης και ορίζονται ανάλογα με τον τύπο σκάμματος και την τυπική διατομή αυτού με αφετηρία την
στάθμη ροής της τάφρου, από την οποία αφαιρείται το πάχος τυχούσας εξυγίανσης, που
πραγματοποιήθηκε με την έγκριση ή εντολή της Υπηρεσίας, το πάχος της εξισωτικής στρώσης από
σκυρόδεμα και το πάχος του φορέα οχετού ή τάφρου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας σχεδίου μηκοτομής
και τυπικής διατομής υπερισχύει η τυπική διατομή.
β. Άνω επιφάνεια σκάμματος
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιμέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθμη του
εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. τελική
στάθμη έργων οδοποιίας, εργασιών γενικών εκσκαφών που αποζημιώνεται με τα οικεία άρθρα κ.λπ.).
γ.
10
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Η διαμόρφωση των παρειών του σκάμματος γίνεται όπως προβλέπεται στην Μελέτη ή κατόπιν εντολής
της Υπηρεσίας. Η τυπική διατομή ορίζεται για την επιμέτρηση συμβατικά, ανάλογα με το είδος του
σκάμματος.
Η επιμέτρηση γίνεται με μέτρηση διατομών μετά την εκσκαφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρότερες
από τις επιβαλλόμενες με βάση την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη διατομές, τότε με βάση την απόφαση της
Υπηρεσίας είτε υπολογίζονται ως έχουν, είτε υποχρεώνεται ο Ανάδοχος στην διαπλάτυνσή τους. Οι
ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση την μέθοδο «ημιάθροισμα διατομών επί την αντίστοιχη
απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που θα
εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
Δεν προσμετρώνται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις ή ανοχές των εκσκαφών, οι εργασίες για τις
αστοχίες που οφείλονται σε αμέλεια, κακοτεχνία, πλημμελή μέτρα ασφαλείας και προστασίας όπως αυτές
εξειδικεύονται στην παρούσα προδιαγραφή είτε αναλύονται σε γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους.
8.2 Μόρφωση επιφανειών για επένδυση
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας εκσκαφής η οποία επενδύθηκε με σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη.
8.3

Περιεχόμενο των επιμετρουμένων μονάδων εργασιών

Οι επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνουν::
x

Την εκσκαφή, αναλόγως της φύσεως του εδάφους (γαιώδες - ημιβραχώδες, βραχώδες),
περιλαμβανομένων και πετρωμάτων με δυσχέρειες εκσκαφής, κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών,
σε οποιοδήποτε βάθος με οποιαδήποτε κλiση πρανών, με οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό μέσο με
ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή με χρήση (κανονική ή περιορισμένη)
εκρηκτικών, μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας εν ξηρώ ή μέσα στο νερό.

x

Την μόρφωση των πρανών και πυθμένα (εκτός των περιπτώσεων επενδυόμενων διωρύγων η οποία
αμείβεται ιδιαίτερα).

x

Την κατασκευή των προσωρινών οδών προσπέλασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι
προβλεπόμενες εργασίες.

x

Την τυχόν διαμόρφωση δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών.

x

Την διαλογή των προϊόντων εκσκαφής.

x

Την απόθεση κοντά στο σκάμμα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του
απομένοντος υπολειπομένου όγκου του, μετά την κατασκευή του έργου.

x

Την λήψη των απαιτουμένων αποστραγγιστικών μέτρων και όλων τα καταλλήλων μέτρων για την
αντιμετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν
αντλήσεων, εκτός εάν καθορίζεται άλλο τι στη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου.

x

Τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις, ήτοι έως 2,00 m2 ανά 20 m2 παρειάς ορύγματος.
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου) όταν από την εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπεται συστηματική
αντιστήριξη.

x

Την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση
υπερεκσκαφών (σκυροδέματα, επιχώσεις κ.λπ.), καθώς και των τυχόν αντλήσεων όταν αυτές
απαιτηθούν λόγω ελλιπών ή πλημμελών μέτρων ελέγχου υδάτων.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
11
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Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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

Στις επιμετρούμενες μονάδες δεν περιλαμβάνονται:
-

Οι συστηματικές αντλήσεις για τον υποβιβασμό του υπόγειου ορίζοντα, όταν προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

-

Οι αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη. Δεδομένου
ότι οι αντιστηρίξεις παρειών ορυγμάτων τάφρων και διωρύγων μέχρι ποσοστού 10% επί της συνολικής
επιφάνειας αυτών θεωρούνται ανοιγμένες στις επιμετρούμενες μονάδες των εκσκαφών, στην περίπτωση
αυτή θα επιμετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη μελέτη προβλέπεται να αντιστηριχτούν.

-

Οι δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω. Εν προκειμένω έχει εφαρμογή η
προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-02-08-00-00: Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις
εκσκαφές.

8.4 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

12
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Βιβλιογραφία

ΕΛΟΤ EN 3450

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines Systems and performance requirements and test procedures -- Χωματουργικά
μηχανήματα - Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Συστήματα και
απαιτήσεις απόδοσης και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3457

Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements-Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικά καλύμματα - Ορισμοί και
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 3471

Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests
and performance requirements --Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικές
κατασκευές έναντι ανατροπής - Εργαστηριακές δοκιμές και απαιτήσεις
επίδοσης.

ΕΛΟΤ EN 474-1

Earth - Moving machinery - Safety - Part 1: General requirements -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 474-4

Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders - Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές
με εκσκαφέα.

ΕΛΟΤ EN 474-10

Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς
τάφρων.

ΕΛΟΤ EN 474-5

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators -- Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις
για υδραυλικούς εκσκαφείς.

ΕΛΟΤ EN 474-6

Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για
ανατρεπόμενα φορτηγά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων
Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-02-00
«Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων
και αποχετευτικών τάφρων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και
αποχετευτικών τάφρων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες καθαρισμού ή/και
εκβάθυνσης, διαπλάτυνσης ποταμών - ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων με πλάτος μεγαλύτερο των 5,00
m, καθώς και στη διάθεση των προκυπτόντων προϊόντων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Εργα καθαρισμού και εκβάθυνσης
Στα έργα καθαρισμού και εκβάθυνσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης (όσον αφορά στην
διαχείριση των φερτών υλών), οι εργασίες καθαρισμού από κορμούς δένδρων και άλλων απορριμμάτων που
παρεμποδίζουν την ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες στερεοπαροχής, και οι εργασίες καθαρισμού ή/και
εκσκαφών που απαιτούνται για την εφαρμογή έργων προστασίας ή διευθέτησης υφιστάμενης διατομής.
Οι εργασίες αυτές διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
x

Εργασίες καθαρισμού διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων

x

Εργασίες καθαρισμού για έργα μικρής κλίμακας και κυρίως τοπικές επεμβάσεις

x

Εργασίες καθαρισμού και ελέγχου της παρόχθιας βλάστησης.

x

Εργασίες συντήρησης ή/και διευθέτησης.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: η απομάκρυνση ιζημάτων και φερτών υλών από φυσικές
κοπές ή ανάντι έργων συγκράτησης φερτών (αναβαθμών κ.λπ.), η εκβάθυνση κοίτης και η διεύρυνση
ή τροποποίηση της υδραυλικής διατομής.

4

Απαιτήσεις

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά περίπτωση θα περιορίζονται αυστηρά στις
αναφερόμενες στην μελέτη ζώνες, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος πέραν της
απολύτως απαραίτητης, ή η δημιουργία προβλημάτων ροής, στερεομεταφοράς και μεταφοράς αιωρημάτων.
Οι εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, μπορεί να περιλαμβάνουν την εκχέρσωση ή και
εκρίζωση των δένδρων της περιοχής κατάληψης των έργων, την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού διατομής
3
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και παρόχθιας βλάστησης, εκβάθυνσης ή /και διαπλάτυνσης της διατομής του υδατορεύματος, και την
απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή εκσκαφών. Επίσης
περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισμού και προσωπικού.
Κάθε καθαρισμός ή εκσκαφή που γίνεται για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν οι απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης ακατάλληλων προϊόντων ή για οποιονδήποτε
άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία όρια.
Οι εργασίες καθαρισμού και εκχέρσωσης ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και το μέγεθος των
επεμβάσεων μπορεί να εκτελούνται είτε με ελαφρύ χειροκίνητο εξοπλισμό (αλυσοπρίονα, τροχούς,
χειροκίνητο ανυψωτικό εξοπλισμό κ.λπ.) είτε με βαρύ εξοπλισμό (εκσκαφείς, προωθητές και λοιπά
μηχανήματα, με κατάλληλα για τις συγκεκριμένες εργασίες παρελκυόμενα).
Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και των μηχανημάτων, ανάλογα
με το είδος των προς εκτέλεση εργασιών και με την τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
αρνητικές επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

5

Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού - Eκβάθυνσης

5.1 Αναγνώριση εδάφους, Χαράξεις - Χωροσταθμίσεις
5.1.1

Αναγνώριση εδάφους

Πριν την κατάληψη της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται αναγνώριση του εδάφους, και θα
καταγράφονται:


Τα έργα συμβολών στο υδατόρευμα ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας τους.



Τα δέντρα τα οποία πρέπει να προστατευθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην σχετική
περιβαλλοντική μελέτη. Επίσης, ανάλογα με την πανίδα της περιοχής και όταν δεν κρίνεται
απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, θα επισημανθούν και διατηρηθούν
τυχόν κοιλότητες του εδάφους ή κορμοί δένδρων για την μείωση της όχλησης της άγριας πανίδας.



Τα δένδρα που πρέπει απαραιτήτως να κοπούν για την εκτέλεση των εργασιών.



Η μορφή της κοίτης σε υπάρχουσες κατασκευές γεφυρών - οχετών.

5.1.2

Χαράξεις –Χωροσταθμίσεις


Ίδρυση τοπογραφικών σημείων οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου (ρεπέρ).



Καθορισμός των ορίων υλοποίησης του Έργου και των χώρων ανάπτυξης του εργοταξίου.



Έλεγχος και υλοποίηση των αξόνων χάραξης του έργου σύμφωνα με την οριζοντιογραφία και την
υψομετρία της μελέτης.



Λήψη διατομών της υφιστάμενης κατάστασης πλάτους ανάλογου των επεμβάσεων, με
χωροσταθμικές ή ταχυμετρικές μεθόδους.

5.2 Προετοιμασία περιοχής επεμβάσεων-Προσβάσεις
Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει η οριοθέτηση των περιοχών κατάληψης των έργων καθώς
και των περιοχών πρόσβασης και δημιουργίας χώρων εργασίας.
4
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Οι εργασίες πρέπει κατά το δυνατόν να εκτελούνται μόνο από την μία πλευρά του υδατορεύματος, εκτός εάν
η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος επιτρέπει να εκτελούνται εργασίες και από τις δύο όχθες. Για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι ζώνες ανάπτυξης των εργοταξίων
θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό.
Μόνο μετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία των επί τόπου
χαράξεων επιτρέπεται να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
κατασκευής του έργου.

5.3 Εργασίες καθαρισμού διατομής και ελέγχου βλάστησης
5.3.1

Απομάκρυνση κορμών δένδρων και ξύλων

Οι κορμοί και τα ξύλα που βρίσκονται εντός της διατομής θα κόβονται, θα μετακινούνται και θα μεταφέρονται
για αποθήκευση ή απόθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Η απόθεση των κορμών θα γίνεται
εκτός της πλημμυρικής κοίτης ή τυχόν υφιστάμενων υγροτόπων και θα στοιβάζονται και θα προσδένονται σε
ασφαλείς περιοχές, με ελάχιστη όχληση στην υπάρχουσα βλάστηση.
Απομονωμένοι ή μεμονωμένοι κορμοί σφηνωμένοι ή ριζωμένοι στο υδατόρευμα, εφ’ όσον δεν δημιουργούν
εμπόδιο στην ροή, δεν απαιτείται να απομακρύνονται, εκτός εάν συνδυάζονται ή βρίσκονται σε άμεση
γειτνίαση με άλλα εμπόδια εντός της διατομής του υδατορεύματος.
Δένδρα που έχουν υποστεί τραυματισμούς ή κλίνουν επικίνδυνα προς το υδατόρευμα θα απομακρύνονται,
αν υπάρχει κίνδυνος με την πτώση τους να δημιουργήσουν πρόσθετο εμπόδιο στη ροή.
Οι εναπομένοντες κορμοί και το ριζικό σύστημα δεν θα αφαιρούνται, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά
στην μελέτη.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την απομάκρυνση όλων των κορμών, ξύλων ή άλλων απορριμμάτων τα οποία
δημιουργούν εμπόδιο στην ροή.
5.3.2

Καθαρισμός και έλεγχος της παρόχθιας βλάστησης

Στην εργασία περιλαμβάνονται η εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, και η
απομάκρυνσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη.
Για την προστασία των δέντρων που πρέπει να διασωθούν θα γίνει κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση
φράκτη γύρω από τις συστάδες ή τα μεμονωμένα δένδρα ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση βλαβών από
προσέγγιση του μηχανικού εξοπλισμού.
Στην περιφραγμένη περιοχή γύρω από τα προστατευόμενα δένδρα, δεν επιτρέπεται να αποκόπτονται ρίζες
δένδρων, να αποθηκεύονται ή να στοιβάζονται υλικά κατασκευής, υλικά εκσκαφής, εξοπλισμός εργοταξίου
και κάθε είδους ακατάλληλα προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες στο ριζικό τους
σύστημα.
Η κοπή των δένδρων και θάμνων θα γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο έδαφος, ανάλογα και με το
ανάγλυφο του εδάφους. Στις περιπτώσεις που εκτελείται μόνον εκχέρσωση και δεν απαιτείται εκρίζωση, θα
λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη για την αποφυγή της επαναβλάστησης του
εναπομένοντος τμήματος των δένδρων (π.χ. επικάλυψη με μη βιοαποδομούμενα υλικά).
Τα προϊόντα κοπής της ξυλώδους βλάστησης, τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν, μπορεί να καίγονται επί
τόπου, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη μετά από σχετική έγκριση της
5
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Υπηρεσίας και των λοιπών αρμόδιων Αρχών. Τα λοιπά ακατάλληλα υλικά θα απομακρύνονται και θα
διατίθενται στους εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην μελέτη.

5.4 Εργασίες εκβάθυνσης ή και διεύρυνσης διατομής
Για την εκτέλεση των εργασιών και την δημιουργία χώρων ασφαλούς εργασίας θα γίνεται εκχέρσωση της
περιοχής που οριοθετήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 5.1.1 και 5.1.2 της
παρούσας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους περιβαλλοντικούς όρους ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Η εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση (ή εκσκαφή και απομάκρυνση) φερτών υλών, ιλύος, άμμου,
αργίλου, παλαιών λιθορριπών, αμμοχαλίκου και φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως μεγέθους.
Πριν την έναρξη των εργασιών εντός του υδατορεύματος θα γίνεται, όταν απαιτείται, η εκτροπή των έργων
εξόδου αγωγών ή συγκεντρωμένων επιφανειακών απορροών από ανοικτές τάφρους προς τα κατάντη του
τμήματος επέμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. Τα έργα αυτά θα
αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκβάθυνσης / διεύρυνσης.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που
απεικονίζονται στα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας.
Θα διατίθεται ο κατάλληλος, σε κάθε περίπτωση, μηχανικός εξοπλισμός καθώς και τα εργαλεία που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Εάν απαιτείται σημαντική σε έκταση επέμβαση επί της κοίτης και προβλέπεται η εκτροπή της ροής ή η
διαμόρφωση εκτόνωσης, είναι πιθανόν να απαιτηθεί η εκτέλεση αντλήσεων για τον υποβιβασμό του
υδροφόρου ορίζοντα ή η απομάκρυνση των υδάτων για την διευκόλυνση των εργασιών. Στην περίπτωση
αυτή οι αντλήσεις θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με ρυθμό τέτοιο ώστε να αποφευχθούν οι
καταπτώσεις των πρανών.
Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες (σταθερότητα εδάφους, κατάσταση του πυθμένα της κοίτης κ.λπ.) θα
χρησιμοποιούνται κατάλληλα μηχανήματα περιλαμβανομένης και της χρήσης ειδικών μηχανημάτων όπως
εκσκαφέων συρόμενου κάδου (drag-line) ή αχιβάδας (clamshell) σε περίπτωση που απαιτείται εργασία στο
νερό.
Θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφεύγεται η επέκταση των εργασιών πέραν των προβλεπομένων
στην μελέτη, τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και για την αποφυγή δημιουργίας
προβλημάτων διαβρώσεων ή αποθέσεων.
Τυχόν υπερεκσκαφές θα αντιμετωπίζονται με διάστρωση κατάλληλων προϊόντων σύμφωνα με την μελέτη και
σε περίπτωση μη ειδικής αναφοράς ως κατωτέρω:


Για τμήμα υπερεκσκαφής εντός της κανονικής κοίτης ρέματος με αδρομερή υλικά ή αμμοχάλικο
λατομείου ή λιθορριπή διαμέτρου D50 τέτοιας που να είναι κατάλληλη για ταχύτητες νερού έως 3,0
m/sec.
(D50: το άνοιγμα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το 50 % του υλικού κατά βάρος).

6



Για τμήμα υπερεκσκαφής επί των πρανών της κανονικής κοίτης του ρέματος με λιθορριπή ανάλογης
διαμέτρου με εκείνη που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο αλλά για ταχύτητα 4,0 m/sec.



Για τμήμα υπερεκσκαφής εκτός κανονικής κοίτης (εντός ευρύτερης κοίτης πλημμυρών) με
επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών ή αδρομερή υλικά για την κοίτη και επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών
για τα πρανή.
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Το μέγεθος D50 του υλικού θα καθορίζεται με υπολογισμό της συρτικής δύναμης που αντιστοιχεί στην
ταχύτητα ροής.
Γενικά οι εργασίες αυτές έχουν κατεύθυνση από τα κατάντη προς τα ανάντη τμήματα του έργου, ώστε να
διευκολύνεται η απορροή πλημμυρικών όγκων σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

5.5 Απόθεση προϊόντων
Η διάθεση των προϊόντων καθαρισμού και εκβάθυνσης κοίτης, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη
ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα γίνεται σε παρακείμενη με την εκσκαφή περιοχή σε απόσταση πέραν των
2,00 m από την προσφάτως εκσκαφείσα όχθη και εκτός πλημμυρικής κοίτης ή τυχόν υφιστάμενων
υγροτόπων.
Οι αποθέσεις των προϊόντων θα γίνονται με κλίσεις 5:1 (οριζοντίως : κατακορύφως) ώστε να μην
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας έναντι διάβρωσης και να επιτυγχάνεται καλύτερη ένταξη στο
ανάγλυφο της παρακείμενης της όχθης περιοχής.
Για την προστασία των αποθέσεων από την διάβρωση λόγω βροχοπτώσεων, μπορεί να γίνεται σπορά ή να
επικαλύπτονται με κατάλληλα υλικά τα οποία θα προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από την
διάβρωση, μέχρι να αναπτυχθεί φυσική βλάστηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην σχετική μελέτη.
Προϊόντα καθαρισμού διατομής και μη τοξικά απορρίμματα, μετά την απόθεσή τους θα καλύπτονται με
στρώμα εδαφικών υλικών ελαχίστου πάχους 60 cm ή όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική μελέτη.
Οι εργασίες απόθεσης όλων των ακατάλληλων οργανικών προϊόντων θα γίνονται σύμφωνα με τις
προβλέψεις της περιβαλλοντικής μελέτης.

6

Δοκιμές - Έλεγχοι

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εργασίας με τα κατωτέρω συνεπάγεται άμεση υποχρέωση του
Αναδόχου να λάβει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις εντολές της
Υπηρεσίας.
Για να είναι αποδεκτές οι εργασίες καθαρισμού από την Υπηρεσία, ώστε να παραληφθούν ως περαιωμένες
είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι παρακάτω έλεγχοι:
x

Ελεγχος κλίσης και τελικής στάθμης πυθμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη
μελέτη. Αποκλίσεις σταθμών πέραν των ± 0,10 m των προβλεπόμενων στην μελέτη δεν γίνονται
αποδεκτές.

x

Έλεγχος συμμόρφωσης διατομών εκσκαφής με τις προβλεπόμενες στην εγκεκριμένη μελέτη.

x

Έλεγχος μόρφωσης πυθμένα και παρειών

x

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής

x

Έλεγχος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς
όρους.

x

Ελεγχος διατηρούμενης βλάστησης για την διαπίστωση τυχόν ζημιών.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Εκτιμώμενοι πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμού κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και εκβάθυνσης
και κατά την μεταφορά και απόθεση των προϊόντων καθαρισμού ή εκσκαφής μπορεί να προκληθούν από:

7.2

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους (κορμών δένδρων κ.λπ.).

x

Χρήση εργαλείων χειρός για τον καθαρισμό και την κοπή δένδρων.

x

Πτώση κορμών ή τμημάτων δένδρων.

x

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την διαμόρφωσή τους.

x

Πτώση διακινουμένου προσωπικού λόγω ολισθηρότητας του εδάφους.

x

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά τις εκσκαφές και γενικώς τα έργα διευθέτησης.

x

Πλημμυρικά φαινόμενα κατά την εκτέλεση εργασιών.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του μηχανικού εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από χειριστές -κατόχους της
προβλεπόμενης άδειας.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
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ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς όπως αυτοί αναφέρονται στην
εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται:
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Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.



Μέτρα μείωσης των αιωρημάτων κατά τον καθαρισμό και την εκβάθυνση της κοίτης.



Μέτρα μείωσης των οχλήσεων στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.



Προστασία ειδών χλωρίδας στους χώρους εκτέλεσης των έργων.



Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης των αποθέσεων ακατάλληλων υλικών εκσκαφής.



Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμό στο έδαφος.

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες ταξινομούνται για την επιμέτρηση στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
α. Εργασίες καθαρισμού - εκβαθύνσεως με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων.
β. Εργασίες καθαρισμού - εκβαθύνσεως με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου προς
μεταφορά και οριστική απόθεση.
Η επιμέτρηση των εργασιών καθαρισμού - εκβαθύνσεως κοίτης ποταμών ή ρεμάτων θα γίνεται με
ογκομέτρηση των εργασιών σε κυβικά μέτρα, με βάση τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), με
λήψη διατομών πρό και μετά την εκτέλεση των εργασιών..
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση την μέθοδο «ημιάθροισμα διατομών επί την
αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Για τις ανάγκες επιμέτρησης μπορεί να απαιτηθεί η λήψη βυθομετρικών στοιχείων σε διατομές και σημεία
τόσο πριν αρχίσουν οι εργασίες όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.
Εναλλακτικά: Η επιμέτρηση των εργασιών συντήρησης και διευθέτησης μπορεί να γίνεται σε m3 όγκου
υλικών απόθεσης με βάση διατομές πριν και μετά την απόθεση.
Οι επιμετρούμενες μονάδες εργασιών συμπεριλαμβάνουν:
x

Τις χαράξεις και χωροσταθμήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας.
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x

Την εισκόμιση και αποκομιδή όλων των μηχανημάτων και μέσων κοπής, καθαρισμού, εκσκαφής και
μεταφοράς των προϊόντων.

x

Την εκσκαφή και απομάκρυνση των φερτών υλών, ιλύος, άμμου, αργίλου, παλαιών λιθορριπών,
αμμοχαλίκου, φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως μεγέθους, εντός ή εκτός ύδατος.

x

Την μόρφωση του πυθμένα και των πρανών, εντός ή εκτός ύδατος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη.

x

Την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, όπως επίσης και την τοποθέτηση
των κατάλληλων σημάνσεων.

x

Την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων, την συλλογή των κομμένων ή εκριζωμένων δέντρων, τον
αποκλωνισμό τους και το στοίβαγμα των κορμών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η
Υπηρεσία, όπως επίσης και την λήψη ειδικών μέτρων που θα απαιτηθούν για την προστασία και
διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την
μελέτη.

x

Τον διαχωρισμό και την διαλογή των προϊόντων.

x

Τις προσωρινές ή οριστικές αποθέσεις στην περιοχή του έργου των προϊόντων εκσκαφής ή των
προϊόντων καθαρισμού και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις των προϊόντων καθαρισμού, προς
οριστική εναπόθεση και προστασία τους.

x

Την διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.

x

Την εργασία διαμόρφωσης προσωρινών φραγμάτων και εκτροπών (μαζί με τις συναφείς χωματουργικές
εργασίες) που θεωρείται ότι εντάσσεται ανηγμένη στην δαπάνη ανά κυβικό ή τετραγωνικό μέτρο (κατά
περίπτωση) εργασιών της παρούσας Προδιαγραφής.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 3450

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines - Systems and
performance requirements and test procedures -- Χωματουργικά μηχανήματα -Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Συστήματα και απαιτήσεις απόδοσης
και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3457

Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements -- Χωματουργικά
μηχανήματα - Προστατευτικά καλύμματα - Ορισμοί και απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 3471

Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and
performance requirements -- Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικές κατασκευές
έναντι ανατροπής - Εργαστηριακές δοκιμές και απαιτήσεις επίδοσης.

ΕΛΟΤ EN 474-1

Earth - Moving machinery - Safety - Part 1: General requirements -- Χωματουργικά
μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 474-4

Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές με
εκσκαφέα.

ΕΛΟΤ EN 474-10

Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς τάφρων.

ΕΛΟΤ EN 474-5

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις για υδραυλικούς
εκσκαφείς.

ΕΛΟΤ EN 474-6

Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ανατρεπόμενα
φορτηγά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Trench excavations for utility networks
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Πρόλογος
H παρούσα Ποδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-01
«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογίων δικτύων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-03-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των ελαχίστων
κατασκευαστικών απαιτήσεων για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων υποδοχής
υπογείων δικτύων.
Ως “εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων" νοούνται οι ανοικτές εκσκαφές για την τοποθέτηση,
εγκατάσταση ή κατασκευή υπογείων δικτύων κάθε είδους:
x

Εκσκαφές ορυγμάτων τοποθέτησης προκατασκευασμένων σωλήνων αποστράγγισης, ομβρίων,
ακαθάρτων, αγωγών μεταφοράς νερού, δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αερίου, υπογείων γραμμών
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καλωδίων φωτοσήμανσης κ.λπ. με πλάτος ορύγματος μέχρι και
5,00 m.

x

Εκσκαφές ορυγμάτων κατασκευής χυτών επί τόπου (αγωγών διατομής κυκλικής, ορθογωνικής,
ωοειδούς, σκουφοειδούς κ.λπ.) για πλάτος ορύγματος μέχρι και 5,0 m.

x

Διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή και άλλων υπογείων κατασκευών
πλάτους εκσκαφής μέχρι και 5,0 m.

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εκσκαφές ανεξαρτήτως
διαστάσεων και επιφανείας ορύγματος, που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντός του εύρους κατάληψης των έργων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Top soil removal -- Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Requirements in case utilities are encountered during excavation -Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 General excavations. Road and hydraulic works -- Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Surplus excavation materials and dump sites management -- Διαχείριση
προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping ---Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping-Αντλήσεις Βορβόρου -- Λυμάτων.

3
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Dewatering with well points ---Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
με well points

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Χαρακτηρισμός εκσκαφών
3.1.1

Ως προς τη μέθοδο εκσκαφής

Τα προς εκσκαφή εδάφη σύμφωνα και με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω
κατηγορίες:
x

«Χαλαρά -ασταθή εδάφη»: φυτικές γαίες, ιλύς, τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά, μη συνεκτική άμμος και αμμοχάλικα διαμέτρου μέχρι 70 mm,
τα οποία λόγω πολύ μικρής περιεκτικότητας σε άργιλο (ποσοστό λεπτόκοκκου εδάφους), είναι
χαλαρά ή δεν παρουσιάζουν καμία συνοχή.

x

«Γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη»: κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών. Είναι δυνατόν να γίνει η
εκσκαφή αποτελεσματικά με υδραυλικό εκσκαφέα (τσάπα) ισχύος έως 120 Hp χωρίς την χρήση
κρουστικού εξοπλισμού όπως αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες.

x

«Βραχώδη εδάφη»: όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα, τα οποία δεν μπορούν να
εκσκαφθούν αν δεν χαλαρωθούν με κρουστικό εξοπλισμό όπως αερόσφυρες και υδραυλικές
σφύρες ή με την χρήση εκρηκτικών υλών.

x

Εξαιρετικά σκληρά κροκαλοπαγή και γρανιτικά εδάφη: μη αποσαθρωμένα συμπαγή ισχυρώς
τσιμεντωμένα κροκαλοπαγή πετρώματα και γρανιτικά πετρώματα και γενικά ιδιαιτέρως σκληρά
πετρώματα η εκσκαφή των οποίων είναι δυσχερής και μικρής αποδόσεως και απαιτεί κρουστικό
εξοπλισμό ή χρήση εκρηκτικών.

3.1.2

Ως προς τη σύσταση του εδάφους

Οι εκσκαφές διακρίνονται, ως προς την σύσταση του εδάφους, σε:
x

Εκσκαφές σε Χαλαρά εδάφη

x

Εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις

x

Εκσκαφές βραχώδεις και

x

Εκσκαφές γρανιτικών ή κροκαλοπαγών πετρωμάτων

3.1.3

Ως προς τον χώρο εκτέλεσης

Οι ως άνω κατηγορίες εκσκαφών διακρίνονται και ως προς τον χώρο εκτέλεσης των εκσκαφών σε :

4

x

Εκτός κατοικημένων περιοχών (συμπεριλαμβάνονται και οι εκσκαφές που εκτελούνται εντός του
εύρους κατάληψης οδικών έργων χωρίς διερχόμενη κυκλοφορία).

x

Εντός κατοικημένων περιοχών και στο εύρος κατάληψης οδικών αξόνων υπό κυκλοφορία.
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x
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Υπό συνθήκες στενότητας χώρου όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ειδικός
μηχανικός εξοπλισμός (μικρών διαστάσεων).

3.1.4

Ως προς το βάθος του ορύγματος

3.1.5

Ως προς το πλάτος του ορύγματος

3.1.6

Ως προς τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων

Οι εκσκαφές εντός κατοικημένων περιοχών διακρίνονται και με βάση την πλευρική απόθεση των προϊόντων
ή την απ’ ευθείας φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου προς μεταφορά.

4

Απαιτήσεις

4.1 Στάθμες και κλίσεις πυθμένα
Οι στάθμες και κλίσεις του πυθμένα θα είναι οι προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη.
x

Για τις εκσκαφές τοποθέτησης αγωγών δικτύων βαρύτητας θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης στάθμης και κλίσης του πυθμένα του αγωγού.

x

Για τις εκσκαφές τοποθέτησης καλωδιώσεων ή δικτύων υπό πίεση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο
προδιαγραφόμενο βάθος (επικάλυψη) από την στάθμη του εδάφους.

4.2 Πλάτος ορύγματος
Για εκσκαφές ορυγμάτων εντός κατοικημένων περιοχών τα πρανή θα είναι γενικώς κατακόρυφα, εκτός εάν η
μελέτη προβλέπει διαφορετική διαμόρφωση.
Το πλάτος του ορύγματος θα είναι το ελάχιστο απαιτούμενο για την έντεχνη εγκατάσταση του δικτύου και την
συμπύκνωση των υλικών επίχωσης, σύμφωνα με την διάμετρο του υπό κατασκευή αγωγού και το βάθος
τοποθέτησής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική αναφορά στην μελέτη και στα τυπικά σχέδια, το
πλάτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.
Πίνακας 1 - Ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων σε συνάρτηση με την διάμετρο του αγωγού και το βάθος
εκσκαφής

Εξωτερική διάμετρος
αγωγού σε mm De

Βάθος εκσκαφής σε m
<1,25

> 1,25y1,75

> 1,75y4,00

> 4,00

250

600

600

700

900

300

700

700

800

900

350

750

800

900

1000

400

800

900

1000

1100

450

950

1050

1050

1150

500

1000

1100

1100

1200

600

1100

1200

1200

1300

700

1200

1300

1300

1400
5
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Βάθος εκσκαφής σε m

Εξωτερική διάμετρος
αγωγού σε mm De

<1,25

> 1,25y1,75

> 1,75y4,00

> 4,00

800

1400

1400

1500

1600

900

1600

1700

1700

1800

1000

1700

1800

1800

1900

≥1500

De+1000

De+1000

De+1100

De+1200

Το ελάχιστο καθαρό πλάτος του ορύγματος, για βάθος μέχρι 1,25 m μετράται μεταξύ των παρειών του εδάφους, και για
βάθος μεγαλύτερο του 1.25 m μεταξύ των εσωτερικών επιφανειών των πετασμάτων αντιστήριξης, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχ. 1.

Ανεξάρτητα της διαμέτρου του υπό τοποθέτηση δικτύου, το ελεύθερο πλάτος ορύγματος με κατακόρυφες
παρειές όταν προβλέπεται η εργασία προσωπικού εντός αυτού, θα είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνο με τα
οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα 2 μετρούμενο μεταξύ των παρειών του εδάφους ή των επιφανειών
αντιστήριξης, για εκσκαφές χωρίς ή με αντιστήριξη αντίστοιχα.

Πίνακας 2 - Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος εκσκαφής με χώρο εργασίας

Βάθος εκσκαφής σε m

Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγματος σε
mm

<1,75

600

> 1,75y4,00

700

> 4,00

900

B

0,15

B

0,15

B

≤1,25

>1.25
>1.25

6
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Β

b

b

Σχήμα 1 - Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγματος με χώρο εργασίας [b], επιμετρούμενο
πλάτος ορύγματος [Β] σε περίπτωση ύπαρξης μέτρων αντιστήριξης

Το ελάχιστο πλάτος ορυγμάτων βάθους μέχρι 1,25 m τα οποία είναι μεν προσπελάσιμα αλλά δεν απαιτείται
η ύπαρξη χώρου εργασίας για την τοποθέτηση ή τον έλεγχο του δικτύου θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα 2.
Πίνακας 3 - Ελάχιστο πλάτος εκσκαφής χωρίς χώρο εργασίας

Βάθος ορύγματος σε m

<0,70

> 0,70y0,90

> 0,90y1,00

> 1,00y1,25

Πλάτος ορύγματος σε m

0,30

0,40

0,50

0,60

Εκσκαφή με πλάτος μικρότερο από τα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και για
περιορισμένα μήκη σε εξαιρετικά δύσκολες τοπικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνονται
ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.
Το βάθος εκσκαφής καθορίζεται από το υψόμετρο του δικτύου (κατά μήκος της τομής των έργων)
λαμβανομένου υπόψη και του πάχους του αγωγού και των υποκειμένων στρώσεων έδρασης ή/και
εξυγίανσης.
Εκσκαφές βάθους μικρότερου του προβλεπόμενου από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δεν
γίνονται αποδεκτές.

5

Εκτέλεση εκσκαφών

5.1 Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής θα γίνει πασσάλωση της όδευσης του δικτύου επί του εδάφους και
έρευνα (προς επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με
την ύπαρξη ή/και τις θέσεις αγωγών.
Αν αγωγοί κοινής ωφέλειας, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία, καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο με τον υπό
κατασκευή αγωγό, πρέπει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και τον οικείο Ο.Κ.Ω. να προταθεί ο τρόπος
εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασμό και με την τυχόν ύπαρξη άλλων εμποδίων (βλ. σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ –
Ο.Κ.Ω.).
Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεσή τους θα λαμβάνονται τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, όπως σήμανση και σηματοδότηση του τμήματος
του δρόμου στον οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.
7
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5.2 Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών -ανοχές
Ο πυθμένας των τάφρων θα διαμορφώνεται με ομαλή επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη έδραση
των αγωγών καθ’ όλο το μήκος τους.
Συνεκτικές στρώσεις που τυχόν χαλαρώθηκαν κατά την εκσκαφή θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με
κοκκώδες υλικό κατάλληλα συμπυκνούμενο.
Τυχόν υπερεκσκαφή θα επανεπιχώνεται με επιλεγμένο υλικό έδρασης σωλήνα, που θα υγραίνεται και θα
συμπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm.
Όταν προβλέπεται αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος, οι επιφάνειες επαφής των πρανών της
εκσκαφής με την επιφάνεια αντιστήριξης θα μορφώνονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή αυτών.
Η μόρφωση των επιφανειών γενικά θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες
μεγαλύτερες από 0,03 m σε γαιώδη - ημιβραχώδη εδάφη και 0,05 m σε βραχώδη εδάφη.

5.3 Ελεγχος των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Οι εργασίες εκσκαφών μπορούν να εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ.
Η κατασκευή ή τοποθέτηση των αγωγών και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται μέτρα διευθέτησης της ροής των ομβρίων και
καθοδήγησής τους εκτός της ζώνης του ορύγματος, για την αποφυγή εισροών εντός αυτού.
Τέτοια μέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
x

Συλλογή και καθοδήγηση των επιφανειακών απορροών εκτός ζώνης ορύγματος.

x

Λήψη μέτρων αποστράγγισης της περιοχής γύρω από το όρυγμα, ώστε να μην δημιουργούνται
λιμνάζοντα ύδατα (π.χ. μεταξύ των σειραδίων των προϊόντων εκσκαφών και ορίων παρακείμενων
κατασκευών) και να μην δυσχεραίνεται η προσπέλαση προς τις γειτονικές ιδιοκτησίες.

x

Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών.

x

Αποστράγγιση του εκάστοτε πυθμένα του ορύγματος (κατά την πρόοδο των εκσκαφών) ώστε να
εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.

x

Αντλήσεις υδάτων και παροχέτευσή τους με σωληνώσεις σε κατάλληλο αποδέκτη πλησίον του
έργου.

x

Η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η κατασκευή των έργων ή
τμημάτων αυτών υπό ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και η διενέργεια των προβλεπομένων
έλεγχων ποιότητας από την Υπηρεσία (ανάλογα με το είδος του δικτύου που εγκαθίσταται).

x

Αποφυγή διαποτισμού συνεκτικών εδαφών με νερό.

x

Οι αντλίες που θα χρησιμοποιούνται για την άντληση των υδάτων θα είναι επαρκούς ισχύος για την
κάλυψη των αναγκών, αλλά όχι υπερβολικής προκειμένου να αποκλείονται φαινόμενα
διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα. Η
λειτουργία των αντλιών θα καθορίζεται μετά από δοκιμαστικές αντλήσεις.

Ο αποδέκτης (ή οι αποδέκτες) θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις αντλούμενες ή καθοδηγούμενες με την
βαρύτητα ποσότητες νερού, τα δε νερά θα είναι απαλλαγμένα φερτών υλών. Για τον σκοπό αυτό θα
υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας αντλήσεων αναφορικά με
8
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τις απαιτούμενες αντλίες (παροχή, ισχύς, διάταξη) και τους αποδέκτες. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση
θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.
Αν δεν υπάρχουν φυσικοί ή τεχνητοί αποδέκτες και εφόσον τούτο είναι εφικτό, είτε θα κατασκευάζονται
κατάλληλες απορροφητικές τάφροι (σε έργα εκτός οικισμών), λαμβανομένων υπ' όψη των όσων αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους για μέτρα ασφάλειας όμορων ιδιοκτησιών ή κατασκευών, είτε θα αυξάνεται
ανάλογα η ικανότητα των αντλητικών διατάξεων για την μεταφορά των απορροών σε μεγαλύτερη απόσταση.
Η απ' ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα μπορεί να γίνεται μόνον έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας
και μετά από την σχετική αδειοδότηση τυχόν αρμοδίων υπηρεσιών.

5.4 Αναπετάσεις
Οι αναπετάσεις των προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται από οποιοδήποτε βάθος, είτε με μηχανικά μέσα είτε με
χειρωνακτική υποβοήθηση με ή χωρίς δημιουργία ενδιάμεσων δαπέδων εργασίας, ανάλογα με το βάθος και
τις συνθήκες εκσκαφής (μεγάλα βάθη ή χώροι εντός πόλης με δυσκολίες προσέγγισης μηχανημάτων). Κατά
την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής θα αφήνεται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0,60 m στο χείλος του
σκάμματος για την κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την ασφάλειά τους.
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση του σκάμματος μπορεί να
αποτίθενται προσωρινά στην περιοχή του έργου, στο τμήμα του αγωγού που έχει ήδη τοποθετηθεί, μετά
από σχετική άδεια των αρμόδιων Αρχών.

5.5 Αντιστηρίξεις
Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρμόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος,
όπως αυτή επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας και σύμφωνα με την σχετική μελέτη ή/ και τις οδηγίες
και εντολές της Υπηρεσίας.
Ορύγματα με κατακόρυφα πρανή και βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m θα εξασφαλίζονται γενικώς με
κατάλληλη αντιστήριξη, εκτός των περιπτώσεων ευσταθούς βράχου ή εδαφών με επαρκή ευστάθεια.
Κατακόρυφες παρειές βάθους μέχρι 1,25 m μπορεί να επιτραπούν γενικά χωρίς ειδικότερα μέτρα
αντιστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι η κλίση του φυσικού εδάφους δεν είναι μεγαλύτερη από 1:10 για μη
συνεκτικά εδάφη ή 1:2 για συνεκτικά εδάφη. Σε σκληρά ή συνεκτικά εδάφη καθώς και βράχο μπορεί να
επιτραπεί η εκσκαφή μέχρι βάθους 1,75 m όταν το τμήμα της παρειάς άνω του 1,25 m από τον πυθμένα
εκσκαφής γίνεται υπό κλίση (σχήμα 2), ή εξασφαλίζεται με αντιστήριξη (σχήμα 3α) και με την προϋπόθεση
ότι η κλίση του φυσικού εδάφους δεν είναι μεγαλύτερη από 1:10.
Για εκσκαφές σε οδούς με στρώσεις σταθεροποιημένου τύπου, μπορεί να επιτραπεί επίσης εκσκαφή με
εξασφάλιση μέσω αντιστήριξης σε 20 cm του άνω τμήματος της παρειάς του ορύγματος (σχήμα 3β).

α

β
9
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Σχήμα 2 - Εκσκαφή με κεκλιμένο άνω τμήμα
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Σχήμα 3 - Εκσκαφή με αντιστήριξη άνω τμήματος

Το είδος της εφαρμοζόμενης αντιστήριξης εάν δεν καθορίζεται από την Μελέτη θα επιλέγεται σε συνάρτηση
με τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις τοπικές συνθήκες (επιβαρύνσεις από κτίσματα και λοιπές
κατασκευές, στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα κ.λπ.). Στην εφαρμογή της αντιστήριξης θα λαμβάνονται
επίσης υπόψη οι καιρικές συνθήκες, η διάρκεια παραμονής του ορύγματος ανοιχτού, το είδος και ο τρόπος
εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αντιστήριξης θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφαλείας.
Τύποι αντιστηρίξεων
Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά :
x

Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα (με οριζόντιο ή κατακόρυφο σανίδωμα).

x

Ειδικές αντιστηρίξεις με προκατασκευασμένα στοιχεία.

x

Σύστημα αντιστήριξης τύπου “Βερολίνου“.

x

Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες.

x

Αντιστήριξη με ηλώσεις η με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο αντιστήριξης

Ο τύπος αντιστήριξης που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και η απαιτούμενη φέρουσα ικανότητά της αποτελούν
αντικείμενο ειδικής μελέτης.
Η πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη της προόδου των εκσκαφών.
Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα ανταποκρίνεται προς όλες τις κατασκευαστικές φορτίσεις μέχρι την
επανεπίχωση του ορύγματος.
Κατά την εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης των παρειών των σκαμμάτων, η επένδυση (σανίδωμα,
προκατασκευασμένα στοιχεία κ.λπ.) θα δημιουργεί ενιαία επιφάνεια ώστε να μην εισχωρεί εδαφικό υλικό
από αρμούς ή συνδέσεις και θα εφαρμόζει πλήρως στα πρανή.
Η επένδυση (πέτσωμα) επίσης θα εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους κατά 15 cm ώστε να
παρεμποδίζεται η πτώση λίθων, χωμάτων ή άλλων αντικειμένων εντός του σκάμματος.

5.6 Υποστηρίξεις αγωγών οργανισμών Κοινής Οφελείας
Μετά από προηγoύμενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους θα λαμβάνονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης ή ανάρτησης των αγωγών που συναντώvται μέσα στο
όρυγμα και κάθε μέτρο για την προστασία των αγωγών αυτών.
Οι παραπάνω εργασίες υπoστήριξης ή/ και ανάρτησης θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υπoδεiξεις των
αρμοδίων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τα οριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Επίσης θα λαμβάνονται τα εκάστοτε απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού ή/ και τρίτων από
πιθανούς κινδύνους λόγω της αποκάλυψης των αγωγών κατά την διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών.
Ενδεικτικός τρόπος στήριξης αγωγών:
Όταν εvτoπισθεί αγωγός εγκάρσια προς την τάφρο που πρέπει να υπoστηριχθεί, διακόπτεται η εκσκαφή
στην θέση εκείνη σε πλάτος 0,50 m από κάθε πλευρά της σωλήνωσης και σε βάθος μέχρι τον πυθμένα της
10

33768
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009

τάφρου. Το τμήμα αυτό θα εκσκάπτεται με προσοχή ακόμη και χειρωνακτικά, αφού προηγουμένως στηριχθεί
ασφαλώς η σωλήνωση και αποκαλυφθεί μέχρι τη στάθμη έδρασής της.
Γενικά η στήριξη θα γίνεται με ανάρτηση της σωλήνωσης. Προς τούτο θα τοποθετούνται εγκάρσια στην
τάφρο και πάνω από την σωλήνωση δύο δοκοί (ξυλοδοκοί, σιδηροδοκοί ή σιδηροσωλήνες) κατάλληλης
διατομής, με επαρκή αντοχή για την ανάληψη του βάρους της σωλήνωσης και του βάρους ενός εργάτη που
πιθανόν να στηριχθεί σε αυτές κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, χωρίς κίνδυνο θραύσης ή αισθητή κάμψη
αυτών.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η επιφόρτιση αναρτημένων ή υποστηριγμένων δικτύων ή η πρόσβαση σε
αυτά.
Μετά την τοποθέτηση των δοκών ανάρτησης διατάσσονται κάτω από την σωλήνωση και σε επαφή μ’ αυτήν
εγκάρσια υποθέματα τα οποία δένονται στις δοκούς (στο μέσο και από ένα στα άκρα του ανοίγματος της
τάφρου).
Εάν η σωλήνωση που πρόκειται να στηριχθεί αποτελείται από πηλοσωλήνες ή τσιμεντοσωλήνες μικρού
μήκους, τότε θα αναρτηθούν όλοι οι επί μέρους σωλήνες με τοποθέτηση υποθέματος σε όλο το μήκος της
σωλήνωσης.
Δεν επιτρέπεται να γίνεται απ' ευθείας πρόσδεση της σωλήνωσης, χωρίς τοποθέτηση των υποθεμάτων
προστασίας της σωλήνωσης κατά την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών (εκσκαφών, τοποθέτησης
σωλήνων κ.λπ.). Η ανάρτηση και πρόσδεση θα είναι ισχυρή, ομοιόμορφης τάνυσης αλλά όχι υπερβολική,
ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση των στηριζόμενων σωλήνων. Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την
επίχωση της τάφρου θα αφαιρεθούν τα μέτρα ανάρτησης και θα συνεχιστεί η επίχωση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα λαμβάνεται κατά την επίχωση, προκειμένoυ να αποφευχθούν υποχωρήσεις του
εδάφους.

5.7 Περιφράγματα – Φράγματα ασφάλειας
Τα ορύγματα σε οδούς θα περιφράσσονται για την προστασία των περαστικών.
Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών διάρκειας μικρότερης της μίας εβδομάδας η περίφραξη αποσκοπεί
κυρίως στην οριοθέτηση του ορύγματος για την ασφάλεια των πεζών και μπορεί να αποτελείται από
μεταλλικά σωληνωτά πλαίσια ύψους 1y1,20 m από το έδαφος και μήκους έως 2,5 m, με κατάλληλο
σύστημα για την μεταξύ τους σύνδεση.
Σε περιπτώσεις ανοιχτών ορυγμάτων επί διάστημα μεγαλύτερο από επτά ημερολογιακές ημέρες θα
τοποθετούνται σταθερά πετάσματα ύψους τουλάχιστον ενός 1 m, μορφής και τρόπου στήριξης αυτών της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Επί πλέον θα τοποθετούνται στα άκρα των σκαμμάτων και σε άλλα επίκαιρα
σημεία κατάλληλα σήματα και αναλάμποντες φανοί για την πρόληψη ατυχημάτων.
Εάν δεν προβλέπεται επένδυση των παρειών του ορύγματος και κατ’ επέκταση υπερύψωση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.6. της παρούσας, θα δημιουργούνται ξύλινα φράγματα μικρού ύψους,
ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθoυς ή χώματα που παρασύρονται ως εκεί, ώστε να μην πέφτουν στο
σκάμμα.
Στα ορύγματα στα οποία εισέρχεται προσωπικό θα εξασφαλίζεται πρόσβαση με κλίμακες κατά διαστήματα
όχι μεγαλύτερα των 25,0 m.
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Για την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του ορύγματος θα τοποθετούνται σε θέσεις,
οι οποίες θα ορίζονται από την Υπηρεσία, πεζογέφυρες ασφαλείας με κιγκλιδώματα ή γεφυρώσεις διέλευσης
τροχοφόρων με λαμαρίνα.

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή ως περαιωμένη σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή μια εργασία θα
ικανοποιούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
x

Έλεγχος κατά μήκους κλίσης και στάθμης πυθμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
εγκεκριμένη μελέτη. Υψομετρικές ανοχές μεγαλύτερες από ± 0,03 m δεν γίνονται αποδεκτές.

x

Έλεγχος διαστάσεων διατομών εκσκαφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη.
Εκσκαφές μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην μελέτη δεν γίνονται αποδεκτές.

x

Έλεγχος μόρφωσης πυθμένα και παρειών σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα. Η
ομαλότητα της επιφάνειας των στρώσεων θα ελέγχεται με κανόνα τριών μέτρων.

x

Έλεγχος αντιμετώπισης επιφανειακών και υπογείων υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

x

Διαλογή και επαναχρησιμοποίηση ή προσωρινή αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής.

x

Απομάκρυνση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη
καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Ολισθήσεις ασταθών πρανών.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν λειτουργία
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.



Πτώση ατόμων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Τραυματισμός λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισμού εντός του σκάμματος, ή
κυκλοφορίας προσώπων στην ζώνη ελιγμού των μηχανημάτων ή κατά την χρήση οποιωνδήποτε
εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή των απαιτούμενων αντιστηρίξεων κ.λπ.



Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) του έργου.
12
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Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
•

Κατά μήκος των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήμανση για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, επισήμανση των κινδύνων, επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και οχημάτων που
διέρχονται πλησίον καθώς και αναλάμποντες περιοδικά φανοί.

•

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 5.5 της παρούσας.

•

Πριν την έναρξη των εργασιών εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής
και σήμανσή τους.

•

Διαμόρφωση διαδρόμων ή/ και γεφυρών με πλευρικά κιγκλιδώματα όπου το προσωπικό ή το κοινό
χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάμματα (βλέπε § 5.7).

•

Διάταξη κλιμάκων καθ οδόν του προσωπικού εντός των ορυγμάτων

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών
(πίνακας 4).

Πίνακας 4 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

13
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Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην
εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη και σε τυχόν συμπληρωματικές εγκριτικές αποφάσεις της Διοίκησης και
της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβάνονται :

8

x

Μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

x

Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες.

x

Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).

x

Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων
κ.λπ.).

x

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός
πόλεων.

x

Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων
εκπομπών όταν οι εκσκαφές εκτελούνται εντός κατοικημένων περιοχών.

x

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς στο έδαφος.

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εκσκαφές ταξινομούνται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.1 της παρούσας στις
παρακάτω κατηγορίες:
α. Ως προς την κατηγορία του εδάφους.
x Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
x Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες, συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών

και των ισχυρώς τσιμεντωμένων κροκαλοπαγών σχηματισμών .
β. Ως προς τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών
x Εκσκαφές ορυγμάτων σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία
x Εκσκαφές

χανδάκων για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών
υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών,
με την επαναπλήρωση του χάνδακα

γ.

Ως προς το βάθος του ορύγματος.

δ. Ως προς το πλάτος του ορύγματος.
14
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Ως προς την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών
x πλευρική απόθεση των προϊόντων
x απ’ ευθείας φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου προς μεταφορά.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m3 όγκου ορύγματος, όπως προκύπτει από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.)..
Σε περίπτωση που απαιτηθούν έργα εξυγίανσης του εδάφους ή έργα αποστράγγισης στον πυθμένα της
εκσκαφής, υπολογίζονται και οι πέραν των Γ.Θ.Ε. ποσότητες εκσκαφής που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
προς τούτο εντολές της Υπηρεσίας.
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση την μέθοδο «ημιάθροισμα διατομών επί την
αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της
διαχείρισης των προϊόντων.
Οι Γ.Θ.Ε. καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Πυθμένας ορύγματος
Τα υψόμετρα του πυθμένα του ορύγματος προκύπτουν από τα υδραυλικά στοιχεία των δικτύων
(υψόμετρα ροής και κατά μήκος κλίση), αφού συνυπολογισθεί το πάχος του τοιχώματος του αγωγού, η
στρώση έδρασης από σκυροδέμα, ή /και άλλες προβλεπόμενες στρώσεις.
Όταν προβλέπεται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών με διαφορετική στάθμη ροής εντός του αυτού
σκάμματος, ο πυθμένας θα λαμβάνεται (για την επιμέτρηση) με βαθμίδες πλάτους αναλόγου του κάθε
αγωγού και με κατακόρυφο σκαλοπάτι μεταξύ τους.
β. Πλάτος ορύγματος
Οι παρειές του ορύγματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της εγκεκριμένης μελέτης
και θα λογίζονται πάντοτε για την επιμέτρηση ως κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την πραγματική τους
κλίση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη.
Για την κατασκευή χυτών επί τόπου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων ή ακαθάρτων οποιασδήποτε
διατομής (ωοειδούς, στοματοειδούς, σκουφοειδούς, ορθογωνικής κ.λπ.), το συμβατικό πλάτος του
σκάμματος καθορίζεται από την προβολή του στερεού του οχετού με προσαύξηση εκατέρωθεν όπως
ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη.
Για τις διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών Ο.Κ.Ω. το πλάτος ορίζεται συμβατικά σε 0,70 m, εκτός
αν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη.
γ.

Άνω επιφάνεια ορύγματος
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την επιμέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθμη
του εδάφους όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την εκτέλεση τυχόν γενικών εκσκαφών που επιμετρώνται
ιδιαιτέρως
Δεν προσμετρώνται εκσκαφές εκτός των ως άνω Γ.Θ.Ε..

Οι ως άνω επιμετρούμενες μονάδας των εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες εργασίες:
x

Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος μικρότερο των 5,0 m, με
οποιαδήποτε κλiση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς χειρωνακτική
15
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υποβοήθηση, με ή χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή με περιορισμένη μόνον χρήση εκρηκτικών (εφ’ όσον η
χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές), εν ξηρώ ή μέσα στο νερό.
x

Την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών για τομές οδοστρωμάτων από τις αρμόδιες Αρχές.

x

Την αποξήλωση λιθοδομών στην ζώνη του ορύγματος και πάσης φύσεως εμποδίων (μικροκατασκευών,
φρεατίων οπλισμένων μέχρι 1,00 m3 συμπαγούς όγκου και αόπλων σκυροδεμάτων). Φρεάτια και λοιπές
κατασκευές συμπαγούς όγκου μεγαλύτερου του 1,00 m3 ανά τεμάχιο επιμετρώνται ιδιαίτερα.

x

Την λήψη μέτρων για την προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων στις παρειές του
ορύγματος.

x

Την μόρφωση του πυθμένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρούσα.

x

Την διαμόρφωση αν απαιτούνται προσωρινών δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκομιδή των
προϊόντων εκσκαφών.

x

Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.

x

Την απόθεση κοντά στο σκάμμα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του
απομένοντος υπολειπομένου όγκου του, μετά την τοποθέτηση / εγκατάσταση του υπογείου δικτύου.

x

Την διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.

x

Την λήψη των απαιτουμένων μέτρων αποστράγγισης και προστασίας από την εισροή επιφανειακών
υδάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 3.4 της παρούσας.

x

Την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση
υπερεκσκαφών για την αποκατάστασή τους (σκυροδέματα, επιχώσεις κ.λπ.).

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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

Στις επιμετρούμενες μονάδες δεν περιλαμβάνονται:
x

Οι συστηματικές αντλήσεις για τον υποβιβασμό του υπόγειου ορίζοντα, όταν προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

x

Οι αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη. Δεδομένου
ότι οι αντιστηρίξεις παρειών ορυγμάτων τάφρων και διωρύγων μέχρι ποσοστού 10% επί της συνολικής
επιφάνειας αυτών θεωρούνται ανηγμένες στις επιμετρούμενες μονάδεςτων εκσκαφών, στην περίπτωση
αυτή θα επιμετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη μελέτη προβλέπεται να αντιστηριχτούν.

16
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x

Οι δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω. Εν προκειμένω έχει εφαρμογή η
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00: Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις
εκσκαφές.

x

Οι εργοταξιακές περιφράξεις εντός κατοικημένων περιοχών ή κατά μήκος οδών υπό κυκλοφορία

x

Οι προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και
τροχοφόρων.

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

17

33775

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 3450

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines Systems and performance requirements and test procedures-Χωματουργικά
μηχανήματα -- Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Συστήματα και
απαιτήσεις απόδοσης και διαδικασίες δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3457

Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements -Χωματουργικά μηχανήματα - Προστατευτικά καλύμματα - Ορισμοί και
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 3471

Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests
and performance requirements -- Χωματουργικά μηχανήματα Προστατευτικές κατασκευές έναντι ανατροπής - Εργαστηριακές δοκιμές και
απαιτήσεις επίδοσης.

ΕΛΟΤ EN 474-1

Earth - Moving machinery - Safety - Part 1: General requirements -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 474-4

Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders - Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές
με εκσκαφέα.

ΕΛΟΤ EN 474-10

Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς
τάφρων.

ΕΛΟΤ EN 474-5

Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators -- Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις
για υδραυλικούς εκσκαφείς.

ΕΛΟΤ EN 474-6

Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers -Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για
ανατρεπόμενα φορτηγά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Underground utilities trench backfilling

Κλάση τιμολόγησης: 6
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-02
«Επανεπίχωση
ορυγμάτων
υπογείων
δικτύων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-03-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-03-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις επανεπιχώσεις ορυγμάτων,
μετά την τοποθέτηση των πάσης φύσεως αγωγών και εξαρτημάτων των υπογείων δικτύων,
συμπεριλαμβανομένης και της στρώσης έδρασής τους, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη,
και ειδικότερα αφορούν:


Επιχώματα από κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών".



Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια.



Επιχώματα πάνω από την "ζώνη αγωγού" με κατάλληλα προϊόντα.

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,
υπογείων καλωδιώσεων και παντός τύπου υπογείων δικτύων.
Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση σε πρώτη φάση
των εργασιών διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου, που εκτελούνται με βάση τα συμβατικά τεύχη
και σχέδια και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη.
Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων
αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις,
τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα
ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη
χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

Work-site water pumping - Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping - Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00

Dewatering with well points - Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου
ορίζοντα με well points

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations-Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks - Εκσκαφές Ορυγμάτων
Υπογείων Δικτύων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00

General excavations. Road and hydraulic works - Γενικές εκσκαφές
οδοποιίας και υδραυλικών έργων

DIN 18196:2000-12

Contract procedures for building works - Part C: General technical
specifications for building works - Pipe drilling works

3
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Συμβατικές διαδικασίες δομικών έργων - Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευών - Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση
σωληνώσεων.
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

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

Επίσης ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν κατά περίπτωση εγκαθισταμένου δικτύου (ανάλογα
με το υλικό των σωλήνων).

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Με τον όρο αυτό εννοείται η επίχωση με κατάλληλα, ως προς την σύσταση και σύνθεση υλικά (προϊόντα
εκσκαφών, λατομείων ή και δάνεια), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.
3.2 Ζώνη έδρασης
Με τον όρο αυτό εννοείται η στρώση έδρασης του αγωγού, ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και τις
προδιαγραφές εγκατάστασής του (αντικείμενα ιδιαίτερων Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά περίπτωση).
3.3 Ζώνη αγωγού
Με τον όρο αυτό εννοείται η περιοχή μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και μέχρι ύψος
0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, που αποτελείται από τα τμήματα "έδρασης", "πλευρικής
πλήρωσης" και "επικάλυψης".
3.4 Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγού
Με τον όρο αυτό εννοείται το τμήμα από την άνω επιφάνεια της "ζώνης αγωγών και οχετών" μέχρι την
στάθμη των στρώσεων οδοστρωσίας ή του φυσικού εδάφους (στις περιπτώσεις δικτύων εκτός ζώνης οδού).

4
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Σχ.1 - Σχηματική απεικόνιση ζωνών πλήρωσης

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαμβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων, και
μόνο όταν αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας ή δεν επαρκούν ή δεν είναι διαθέσιμα (λόγω
εκτέλεσης των εκσκαφών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
εργασιών) θα γίνεται δανειοληψία, μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεπομένων εκσκαφών θα προγραμματίζεται από τον Ανάδοχο
με τρόπο τέτοιο ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
επανεπίχωση των ορυγμάτων ή σε άλλες κατασκευές του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη.

4.2 Εδαφικά υλικά
Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων εξαρτάται από
τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους.
Η ταξινόμηση των καταλλήλων για την επανασυμπλήρωση σκαμμάτων υλικών με βάση τις εδαφοτεχνικές
ιδιότητες και την ικανότητα συμπύκνωσής τους, σύμφωνα με το DIN 18196 δίδεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 1 - Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών
Κατηγορία
συμπυκνωσιμότητας

Συνοπτική περιγραφή

Κατάταξη κατά
DIN 18196

V1

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά,
χονδρόκοκκα και μικτόκοκκα εδάφη

GW, GI, GE, SW, SI, SE,
GU, GT, SU, ST

V2

Συνεκτικά, μικτόκοκκα εδάφη

CGU, C GT, C SU, C ST

V3

Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη

UL, TL

Η ικανότητα συμπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την διαβάθμιση, την μορφή
των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα:


Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει η
διαβάθμιση, η μορφή των υλικών τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό (και κατά συνέπεια
η επίδραση των καιρικών συνθηκών).



Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σημασία έχει η περιεκτικότητα σε νερό.



Γενικά, η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής ευπάθειάς τους στο νερό
και σε φαινόμενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των κατηγοριών V2 και V3.

Για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση υλικού θα λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:


Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός
συμπύκνωσης.



Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούμενη κατά στρώσεις συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μετά από έργο συμπύκνωσης σημαντικώς μεγαλύτερο έναντι αυτού που αντιστοιχεί σε συνθήκες
βέλτιστης υγρασίας.

Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή των συνιζήσεων της επανεπίχωσης, και ιδιαίτερα εντός πόλεων ή εντός
του καταστρώματος οδών, θα χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων κατά πρώτο λόγο μη
συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων
προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3.

4.3 Υλικά επανεπίχωσης ζώνης αγωγών
4.3.1

Υλικά πλήρωσης

Η διαμόρφωση της ζώνης αυτής αποσκοπεί στην ομοιόμορφη κατανομή των κινητών και μόνιμων φορτίων
επί του αγωγού. Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιούνται αμμοχάλικα (κοκκώδη υλικά), κατάλληλης κοκκομετρικής
διαβάθμισης, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του αγωγού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, το υλικό της ζώνης αγωγών θα έχει την
ακόλουθη διαβάθμιση:
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Πίνακας 2 - Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]

40

100

31.5

85 ÷ 100

16

50 ÷ 87

8

35 ÷ 80

4

25 ÷ 70

0.063

<10

Το υλικό θα είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης και θα ισχύει:
D60 / D10 t 5
όπου:
D60: Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού
D10:

Η διάμετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού

Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόμενου από το κόσκινο 0,063mm είναι 10%>Ρ>5%, τότε το
λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ d 10%.
4.3.2

Αμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι
απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η κοκκομετρική της διαβάθμιση θα βρίσκεται
εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Κοκκομετρική διαβάθμιση άμμου εγκιβωτισμού
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]
10

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]
100

4

90÷100

2

55 ÷ 85

0.063

<5

Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων υδάτων στην ζώνη του αγωγού το ποσοστό του λεπτόκοκκου υλικού
(κόσκινο 0, 063 mm) δεν θα υπερβαίνει το 3%.

4.4 Υλικά επανεπίχωσης υπό τα πεζοδρόμια
Θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη υλικά με κοκκομετρική διαβάθμιση εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα 4.
7
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Πίνακας 4 - Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικού επανεπιχώσεων υπό πεζοδρόμια
Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2
[mm]
31.5

5
5.1

Διερχόμενα κατά βάρος
[%]
90 ÷ 99

16

55 ÷ 85

8

35 ÷ 68

4

22 ÷ 60

2

16 ÷ 47

1

9 ÷ 40

0.5

5 ÷ 35

0.063

0 ÷-10

Μέθοδος κατασκευής
Γενικά

Ο καθορισμός της μεθόδου συμπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από τον
χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό και από την κατηγορία των χρησιμοποιουμένων εδαφικών υλικών.
Στον παρακάτω πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώσεων επίχωσης σε
συνάρτηση με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την κατηγορία του υλικού επίχωσης.
Πίνακας 5 - Συνιστώμενες διαδικασίες συμπύκνωσης

Είδος μηχανήματος
Υπηρεσιακό βάρος[kg]

Κατηγορία Ικανότητας Συμπύκνωσης Εδάφους
V1
V2
V3
Πάχος
Πάχος
Πάχος
Καταλληλό
Καταλληλότ στρώσης Καταλληλό
στρώσης
στρώσης(c
τητα
τητα
ητα
(cm)
m)
(cm)

Ελαφρά μηχανήματα συμπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού)

Δονητικός
συμπιεστής

Ελαφ
ρός
Μέσο

8

έως
25
25-60

+

έως 15

+

έως 15

+

έως 10

+

20-40

+

15-30

+

10-30
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ς
Δονητής

Ελαφ

έως

εκρήξεων

ρός

100

Ελαφ

έως

ρές

ο

20-30

+

15-20

100

+

έως 20

ο

έως 15

Μέσε

100-

+

20-30

ο

15-20

ς

300

Δονητικός

Ελαφ

έως

κύλινδρος

ρός

600

+

20-30

ο

15-20

Δονητικές
πλάκες

+

20-30

Μέσα και βαριά μηχανήματα συμπύκνωσης (πάνω από την ζώνη αγωγού)

Δονητικός
συμπιεστής

Δονητής
εκρήξεων

Δονητικές
πλάκες

Δονητικοί
κύλινδροι

Μέσος
Βαρύς

Μέσος
Βαρύς

Μέσες
Βαριές

25-60
60200
100500
500

300750
750
6008000

+

20-40

+

15-30

+

10-30

+

40-50

+

20-40

+

20-30

ο

20-40

+

25-35

+

20-30

ο

30-50

+

30-50

+

30-40

+

30-50

ο

20-40

+

40-70

ο

30-50

+

20-50

+

20-40

+ = Συνίσταται
0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο
Η εργασία της επανεπίχωσης θα γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδόχου το όρυγμα θα
προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0801-03-01.
Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμπύκνωση.
Υλικά που εμφανίζουν αυξημένη υγρασία δεν θα χρησιμοποιούνται για επαναπλήρωση και θα αφήνονται να
στεγνώσουν.
Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι της βέλτιστης εργαστηριακής
συμπύκνωσης κατά Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση στα επόμενα εδάφια.
Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών συμπύκνωσης δεν θα είναι μικρότερος από μία δοκιμή ανά 100 m μήκους
ορύγματος και για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή μικρότερος από μία δοκιμή ανά 500 m3
διαστρωνόμενου υλικού.
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Αν οι τιμές του βαθμού συμπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες από
τις προδιαγραφόμενες θα μεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας ώστε να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις,
σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας.
Σε περίπτωση ομοιόμορφου υλικού πλήρωσης, και αν οι έλεγχοι βαθμού συμπύκνωσης που εκτελούνται
όπως ορίζεται παραπάνω αποδείξουν ικανοποιητική ομοιομορφία, τότε η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα,
μετά από αίτηση του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιορισμό των εκτελούμενων δοκιμών συμπύκνωσης, με
την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτομερής παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων που
συμπυκνώνονται και του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας (χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και κατηγορίες
ενσωματούμενων υλικών).

5.2
5.2.1

Περιοχή ζώνης αγωγών
Γενικά

Η χαλάρωση του τελικού πυθμένα της τάφρου σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται κατά την εκσκαφή. Τυχόν
χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από την τοποθέτηση του αγωγού ή την κατασκευή του υποστρώματος
έδρασης αυτού και θα αντικαθίστανται με μη συνεκτικό υλικό (κοκκώδες), το οποίο θα συμπυκνώνεται με
μηχανικά μέσα.
Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής των κινητών και μονίμων
φορτίων στον αγωγό και στην αποφυγή γραμμικής σημειακής στήριξής τους.
Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύων.
Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταμένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά μήκος του
ορύγματος, ιδιαιτέρως όταν οι αγωγοί είναι άκαμπτοι.
Μέτρα που μπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού σε αμμώδες
υπόστρωμα, η χρήση μη άκαμπτων συνδέσμων και η χρησιμοποίηση μικρών αγωγών για το συγκεκριμένο
τμήμα.
Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγματος και την μόρφωση και τον έλεγχο του πυθμένα θα
ακολουθεί η έδραση του αγωγού και η επίχωσή του με το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό στο ύψος
πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, το οποίο ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια τυπικών διατομών.
Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, η έδραση του αγωγού θα γίνεται σε
υπόστρωμα πάχους 100 mm σε εδάφη γαιώδη και 150 mm σε βραχώδη ή σκληρά εδάφη, και η επικάλυψή
του θα εκτείνεται κατά 30 cm πάνω από το εξωρράχιο.
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάμματος. Το πάχος για την έδραση και την επικάλυψη
των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης.
Το υλικό εγκιβωτισμού θα διαστρώνεται, θα διαβρέχεται και θα συμπυκνώνεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις
με ιδιαίτερη φροντίδα, με χρήση ελαφρού εξοπλισμού συμπύκνωσης, ώστε να μην προκληθεί φθορά στους
σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία.
Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα μένουν ελεύθερες για την εκτέλεση
των δοκιμών στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέσεων θα καλύπτονται μετά την
εκτέλεση των προβλεπομένων κατά περίπτωση δοκιμών.
5.2.2

Συμπύκνωση

Οι απαιτητοί βαθμοί συμπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής:
10
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x

100% της Standard Proctor σε μη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor
σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196.

x

97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3.

Κάθε στρώση πλήρωσης θα συμπυκνώνεται ιδιαιτέρως.
Η συμπύκνωση θα γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η
συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα γίνονται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για την
αποφυγή μετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες
που μπορούν να παραμορφωθούν (π.χ. πλαστικοί σωλήνες μεγάλων διατομών).
Για τους αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα επιχώνεται και θα
συμπυκνώνεται σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δύο στρώσεις).

5.3
5.3.1

Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών
Διάστρωση

Το πάχος των μεμονωμένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το μηχάνημα συμπύκνωσης
που χρησιμοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συμπύκνωση της κάθε μιας στρώσης με τον
αναγκαίο αριθμό διελεύσεων.
5.3.2

Συμπύκνωση

Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωμα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη
επιφάνεια της οδοστρωσίας θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό:
- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor

σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196.
- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3.

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την προηγούμενη και μέχρι την ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται σε
ποσοστό:
- 95% της Standard Proctor για μη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196).
- 95% της Standard Proctor προκειμένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3.
Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώματος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του εδάφους
(μετά την τυχόν προβλεπόμενη διαμόρφωση) μέχρι την ζώνη του αγωγού θα συμπυκνώνεται όπως ορίζεται
στο παραπάνω εδάφιο.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά την διάρκεια των εργασιών
κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχημάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό), πριν την ολοκλήρωση της
επίχωσης.

5.4

Περιοχή κάτω από τα πεζοδρόμια

Το υλικό θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώματος» (όπως αυτή ορίζεται
στα σχέδια των διατομών οδοποιίας της εγκεκριμένης μελέτης) και της στρώσης έδρασης των
τσιμεντοπλακών πεζοδρομίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων).
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Η περιοχή αυτή θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που λαμβάνεται
κατά την τροποποιημένη μέθοδο Proctor.

5.5

Τάφροι αγωγών με αντιστήριξη

Η τοποθέτηση και συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα με το είδος της αντιστήριξης
που χρησιμοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση μέχρι τις παρειές της
τάφρου.
Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιων αντιστηρίξεων (μπουντέλια) οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι θα
απομακρύνονται σταδιακά έτσι ώστε να ελευθερώνεται κατά τμήματα η διατομή της τάφρου για την πλήρωση
και συμπύκνωση του υλικού επίχωσης.
Όμοια, σε περίπτωση κατακόρυφων αντιστηρίξεων τα στοιχεία αυτής (πετάσματα τύπου Krings,
πασσαλοσανίδες κ.λπ.) θα ανασύρονται σταδιακά σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε
στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συμπύκνωση αυτού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα αφαιρούνται όλες οι αντιστηρίξεις καθ’ ύψος. Η αφαίρεση θα περιορίζεται κάθε
φορά στο ύψος της συγκεκριμένης στρώσης.

5.6

Τοποθέτηση αγωγού κάτω από υφιστάμενη οδό

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος θα επαναπληρώνεται και το υλικό πλήρωσης θα
συμπυκνώνεται. Η αποκατάσταση της συνέχειας με το υφιστάμενο οδόστρωμα θα γίνεται κατά ευθύγραμμη
ακμή, ομαλή και μη αποσαθρωμένη (προϋποτίθεται τομή με αρμοκόφτη).
Τυχόν χαλαρά τμήματα του οδοστρώματος στις παρειές της θα απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή. Η
αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται με εφαρμογή του συνόλου των στρώσεων οδοστρωσίας και
ασφαλτικών που περιλαμβάνει η εκσκαφθείσα οδός.
Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί να γίνει ευθύς αμέσως μετά την
επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, θα εφαρμόζεται προσωρινή στρώση ασφαλτομίγματος. Αν
εμφανιστούν βλάβες της προσωρινής αυτής επικάλυψης θα αποκαθίστανται άμεσα.

6

Δοκιμές

Για να είναι αποδεκτή η εργασία επανεπίχωσης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγψχοι:
x

Ελεγχος αποτελεσμάτων κοκκομετρικής ανάλυσης υλικών επίχωσης

x

Ελεγχος αποτελεσμάτων διοκιμών συμπύκνωσης

x

Ελεγχος περαιωμένης εργασίας

x

Ελεγχος απαιτήσεων της ΤΠ

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ για τα υλικά και την
συμπύκνωση συνεπάγεται την απόρριψη της κατασκευής.
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7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2



Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση της επίχωσης.



Εισροή υδάτων.



Πτώση εξοπλισμού ή αντικειμένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγματος.



Πτώσεις προσώπων (εργαζομένων και περαστικών) εντός του ορύγματος.



Τραυματισμός προσωπικού εργαζομένου εντός του ορύγματος λόγω κακής ορατότητας του
χειριστή του εξοπλισμού.



Τραυματισμός προσώπων κινούμενων στην ζώνη ελιγμών των μηχανημάτων.



Χρήση μηχανικού εξοπλισμού συμπύκνωσης εντός του ορύγματος.



Εκφόρτωση με ανατροπή.



Καταπτώσεις/ ολισθήσεις πρανών ορύγματος κατά την συμπύκνωση των στρώσεων του υλικού
επίχωσης εντός του ορύγματος λόγω των δημιουργούμενων δονήσεων.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Πέραν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
x

Κατά μήκος του ορύγματος θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και η κατάλληλη σήμανση.

x

Στις θέσεις που απαιτείται θα τοποθετούνται διαβάθρες με πλευρικά κιγκλιδώματα τυποποιημένες
ή κατασκευασμένες επί τόπου, επαρκούς αντοχής.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 6 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

13
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Οι εργασίες συμπύκνωσης των υλικών επανεπίχωσης είναι υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
αντιστηριζόμενων ορυγμάτων, δεδομένου ότι οι αντιστηρίξεις πρέπει να αφαιρούνται σταδιακά προκειμένου
να εξασφαλισθεί ο απιατούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.
Η χρήση τηλεκατευθυνόμενου από την επιφάνεια εξοπλισμού συμπύκνωσης χανδάκων (trench rollers,
remotely controlled) μειώνει σημαντικά τους κινδύνους για τον χειριστή και συνιστάται.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Για την επιμέτρηση έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα για τις εκσκαφές του ορύγματος (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-03-01-00). Επιχώσεις που αντιστοιχούν σε εκσκαφές ορυγμάτων σε μεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθμένα
ή κλίσεις πρανών κ.λπ., έναντι των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, δεν λαμβάνονται υπόψη
στην επιμέτρηση.
Οι εργασίες επανεπίχωσης των ορυγμάτων διακρίνονται ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα προς τούτο
υλικά..
α. Επίχωση από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγού»
Η επίχωση της ζώνης του αγωγού επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³) , με βάση τις γραμμές θεωρητικής
εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών (βλπ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00). Ως άνω
επιφάνεια λαμβάνεται η στάθμη της ζώνης του αγωγού, αφαιρείται δε ο όγκος του αγωγού και του
σκυροδέματος έδρασης αυτού (εάν προβλέπεται).
Στην περίπτωση παραλλήλων οχετών ή αγωγών εντός του αυτού ορύγματος ως άνω επιφάνεια του
υλικού της ζώνης αγωγού λαμβάνεται στάθμη σε ύψος 0.30 m από την κοινή εφαπτόμενη των δύο
αγωγών. Η μέγιστη κλίση της επιφάνειας αυτής δεν θα υπερβαίνει τις 45ο
β. Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών πάνω από την «ζώνη αγωγού»
Η επίχωση της περιοχής πάνω από την "ζώνη αγωγού" επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³) με βάση τις
γραμμές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθμένα και παρειών (βλπ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0814
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03-01-00). Ως άνω επιφάνεια λαμβάνεται η σκάφη της οδού (στάθμη έδρασης οδοστρώματος ή στάθμη
εφαρμογής φυτικών γαιών, κατά περίπτωση).
γ.

Επανεπιχώσεις με κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m³ με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής.

Στις ως άνω επιμετρούμενες μονάδες εργασιών, περιλαμβάνονται:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, διάστρωση και συμπύκνωση στον προβλεπόμενο
βαθμό των προβλεπομένων, κατά περίπτωση, υλικών επανεπίχωσης του υπογείου δικτύου

x

Τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της εργασίας μηχανικά μέσα, υλικά, εργαλεία και εργατοτεχνικό
προσωπικό

x

Η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των διερχομένων αγωγών, οχετών ή καλωδίων σε
που έχουν αποκαλυφθεί και ευρίσκονται εντός του ορύγματος.

x

Η λήψη όλων των μέτρων προστασίας πεζών και οχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



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



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



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



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

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-04-01
«Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του
εδαφικού υλικού»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-01-04-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-01-04-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εκτέλεση εργασιών
εγκατάστασης υπογείων δικτύων πάσης φύσεως χωρίς ανοικτή εκσκαφή, και ειδικότερα διάνοιξης υπογείου
ορύγματος με την μέθοδο μετατόπισης - συμπίεσης του εδάφους.
Η τοποθέτηση δικτύων με υπόγεια εκσκαφή υπαγορεύεται από τις δυσχέρειες εκτέλεσης εργασιών ανοικτών
εκσκαφών όπως σε αστικές οδούς με αυξημένη κίνηση, σε διασταυρώσεις δικτύων με τροχιοδρόμους ή
αυτοκινητοδρόμους, από περιβαλλοντικούς λόγους κ.λπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00

Work-site water pumping - Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping - Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00

Dewatering with well points - Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου
ορίζοντα με well points

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00

Ditch and channel excavations - Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01

Trench excavations for utility networks - Εκσκαφές Ορυγμάτων
Υπογείων Δικτύων.

DIN 18319:2000-12

Contract procedures for building works - Part C: General technical
specifications for building works - Pipe drilling works -- Συμβατικές
διαδικασίες δομικών έργων -- Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
κατασκευών - Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση σωληνώσεων.

Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές υλικού δικτύου. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η παρούσα.
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Συστήματα διάτρησης
Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά συστήματος διάνοιξης υπογείου ορύγματος γίνεται σε συνδυασμό με
την απαιτούμενη διάμετρο, τον χρόνο αυτοστήριξης του εδάφους και την ύπαρξη ή μη υπογείων υδάτων.



Μη κατευθυνόμενα και περιορισμένα κατευθυνόμενα συστήματα διάτρησης.



Τηλεχειριζόμενο σύστημα διάτρησης “Συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης”:

3.1.1

Σύστημα συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης –Τηλεχειριζόμενο σύστημα

Ως σύστημα “συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης” νοείται το σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα
συνεχούς εξακρίβωσης της θέσης του μετώπου προσβολής και αλλαγής της χάραξης κατά την διάρκεια της
όρυξης.
3.1.2

Μη κατευθυνόμενα και περιορισμένα κατευθυνόμενα συστήματα διάτρησης

Πεδίο εφαρμογής: Εφαρμόζονται μόνο για ευθύγραμμα τμήματα δικτύων. Η θέση διάτρησης και η
κατεύθυνση ρυθμίζονται πριν την έναρξη των εργασιών, από το φρέαρ εκκίνησης. Ανάλογα με το
εφαρμοζόμενο σύστημα απαιτείται και ο κατάλληλος βοηθητικός εξοπλισμός.
Για την εφαρμογή των μη καθοδηγούμενων μεθόδων απαιτείται λεπτομερής έρευνα τόσο για την ακριβή
θέση των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, όσο και για τα χαρακτηριστικά και την σύσταση του εδάφους
ώστε να είναι δυνατόν να καθορισθεί η ακριβής πορεία του ορύγματος πριν την έναρξη των εργασιών.
3.2 Εδάφη
Η κατηγοριοποίηση των εδαφών σύμφωνα με το DIN 18319 έχει ως εξής:

4

x

Μη συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά αμμοχάλικα):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την κοκκομετρική διαβάθμιση (στενή διαβάθμιση U=d60:d10<6 και
μεσαία ως ευρεία διαβάθμιση) και τον βαθμό πυκνότητας (χαλαρά, μεσαία, πυκνά).

x

Συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά ιλύς, άργιλος ή άμμος και χαλίκια με μεγάλο ποσοστό
ιλύος και αργίλου):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την συνοχή (μαλακά, μέσης σκληρότητας, σκληρά) και την
σύστασή τους (ανόργανα, οργανικά).

x

Χαλαρά εδάφη με λίθους μεγέθους μεγαλύτερου των 63 mm:
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση το μέγεθος (<300 mm, και <600 mm) και το ποσοστό των λίθων
(<30% και > 30%).

x

Βραχώδη εδάφη με βάση την θλιπτική αντοχή τους.
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3.3 Μέθοδοι των συστημάτων μετατόπισης
Οι μέθοδοι και ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμοζόμενων συνήθως συστημάτων μετατόπισης εδάφους είναι:
3.3.1

Κρουστική διάνοιξη οπής «σφύρας μετατόπισης εδάφους» (Impact moling)

Πεδίο εφαρμογής: Το σύστημα της σφύρας μετατόπισης εδάφους (Soil displacement hammer ή Impact
moling) εφαρμόζεται συνήθως ως μη καθοδηγούμενο σύστημα. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε
διάφορες συνθήκες εδάφους και ειδικότερα σε εδάφη μέσης συμπίεσης και περιεκτικότητας σε νερό.
Η διάνοιξη του υπογείου ορύγματος με μετατόπιση εδάφους γίνεται με χρήση εξοπλισμού αποτελούμενου
από πνευματικό έμβολο εντός κατάλληλου κυλινδρικού μεταλλικού περιβλήματος συνήθως κωνικής μορφής.
Με την λειτουργία του εμβόλου (επαναλαμβανόμενες κρούσεις) προχωρά η κεφαλή μέσω του εδάφους και
διανοίγεται οπή με πλευρική μετατόπιση και συμπίεση του εδάφους. Ο εξοπλισμός δεν απαιτεί άκαμπτη
σύνδεση με το φρέαρ εκκίνησης.
Η τοποθέτηση του δικτύου γίνεται συνήθως μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης. Μπορεί όμως να
τοποθετείται και συγχρόνως με την διάνοιξη με έλξη ιδιαίτερα σε χαλαρά, μη αυτοστηριζόμενα εδάφη.

Σχήμα 1 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος «σφύρας μετατόπισης εδάφους»
3.3.2

Δυναμική διείσδυση κλειστού σωλήνα (Pipe ramming).

Πεδίο εφαρμογής: Το σύστημα της σφύρας μετατόπισης εδάφους (Soil displacement hammer ή Impact
moling) εφαρμόζεται συνήθως ως μη καθοδηγούμενο σύστημα.
Η διάνοιξη του ορύγματος γίνεται μέσω διείσδυσης κλειστού χαλυβδοσωλήνα και επιτυγχάνεται με πλευρική
μετατόπιση και συμπίεση του εδάφους, με χρήση σφύρας (πνευματικής ή υδραυλικής) ή υδραυλικών
εμβόλων.

Σχήμα 2 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος «δυναμικής διείσδυσης κλειστού σωλήνα»
5
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Διάτρηση πιλοτικής οπής (Thrust Boring).

Πεδίο εφαρμογής: Το σύστημα εφαρμόζεται είτε ως μη καθοδηγούμενο (Thrust Boring) είτε ως
καθοδηγούμενο (Pilot boring).
Αφορά υδραυλική προώθηση πιλοτικής ράβδου εντός του εδάφους. Κατά την αφαίρεση της πιλοτικής
ράβδου, έλκεται συγχρόνως ο αγωγός του δικτύου από το φρέαρ εξόδου προς το φρέαρ εκκίνησης, με
ταυτόχρονη διεύρυνση της οπής με κατάλληλη κεφαλή προσαρμοσμένη στο άκρο του αγωγού.

Σχήμα 3 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος «διάτρησης πιλοτικής οπής»

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται κατά την τοποθέτηση δικτύων χωρίς ανοιχτή εκσκαφή είναι:
α.
Σωλήνες επένδυσης
β.

Αγωγοί δικτύου, καλωδιώσεις κ.λπ.

γ.

Τεμάχια σύνδεσης σωλήνων

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των δικτύων θα έχουν την απαιτούμενη, σύμφωνα
με την μελέτη του συγκεκριμένου δικτύου και καθοριζόμενη από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές,
ποιότητα.
4.1.1

Υλικά σωλήνων επένδυσης.

Η επιλογή του υλικού γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης και το χρησιμοποιούμενο σύστημα.
Γενικά οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν ως επένδυση της διατομής του ορύγματος θα έχουν κυκλική
διατομή, λεία εξωτερική επιφάνεια και συνδέσμους που θα επιτρέπουν εύκολη σύνδεση μεταξύ τους και
εύκολη εγκατάσταση.
6
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Ο προστατευτικός σωλήνας θα έχει την ικανότητα να παραλάβει όλα τα φορτία που αναπτύσσονται κατά την
διαδικασία της εγκατάστασης. Στα σχέδια της μελέτης ή της έκθεσης μεθοδολογίας του κατασκευαστή θα
προσδιορίζεται το υλικό και το ελάχιστο πάχος του σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εφαρμογή του
συγκεκριμένου συστήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η έντεχνη και άρτια εγκατάσταση του δικτύου.
Τα άκρα του σωλήνα και οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι θα προστατεύονται από φθορές σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων.
Οι σωλήνες επένδυσης που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν κατασκευαστεί από παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

4.2 Εξοπλισμός
Γενικώς θα παρέχεται σύστημα διάνοιξης ορύγματος και τοποθέτησης δικτύου σύμφωνα με τα
προδιαγραφόμενα από τα λοιπά συμβατικά τεύχη ή την πρόταση του κατασκευαστή.
Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για την διάνοιξη του ορύγματος στις εδαφικές συνθήκες που καθορίζονται
στα συμβατικά τεύχη, και θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συστήματα υποστήριξης της επιλεγείσας
διαδικασίας για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Η ισχύς του εξοπλισμού θα είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο μέγιστο φορτίο που θα απαιτηθεί για το
συνολικό μήκος διάνοιξης του ορύγματος από ένα φρέαρ εκκίνησης .

4.3 Παραδοτέα
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας, η οποία θα
συμπεριλαμβάνει:


Τεχνική περιγραφή (από τον οίκο κατασκευής) του συγκεκριμένου συστήματος. Ανάλυση των
λειτουργικών χαρακτηριστικών του.



Περιγραφή της αλληλουχίας όλων των φάσεων εκτέλεσης των εργασιών και περιγραφή
λειτουργίας του εξοπλισμού.



Κατάλογος έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα αυτό (μήκος, διάμετρος,
υλικό σωλήνα κ.λπ.), καθώς και διευθύνσεις εκπροσώπων των φορέων κατασκευής των
συγκεκριμένων έργων.



Προτεινόμενες θέσεις και διαστάσεις φρεάτων, βάθος, μέθοδος εκσκαφής τους, σχεδιασμός
αντιστηρίξεων, μέτρα ελέγχου υπογείων υδάτων, διαμόρφωση δαπέδου εργασίας και υποδοχής
του εξοπλισμού.



Μέτρα αντιμετώπισης των συγκλίσεων του εδάφους (καθορισμός απαιτούμενης διαμέτρου σφύρας
μετατόπισης κ.λπ.).



Τεχνικά στοιχεία των κατασκευαστών των σωλήνων που προβλέπεται να τοποθετηθούν
συνοδευόμενα από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από τα οποία θα προκύπτει ότι
οι σωλήνες είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του έργου και κατάλληλοι προς τοποθέτηση με
την προτεινόμενη τεχνική.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον, σχέδια:
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Διάταξη διάνοιξης ορύγματος και εγκατάστασης δικτύου με τον βοηθητικό εξοπλισμό σε κάθε
φρέαρ.



Διαμόρφωση άκρου διείσδυσης του σωλήνα (κοπτικό εδάφους ή κεφαλή διείσδυσης) και διάταξη
υπερεκσκαφής (αν απαιτείται).



Λεπτομέρειες συστήματος οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου.

Εκτέλεση διάτρησης

5.1 Γενικά
Η μέθοδος μετατόπισης εδάφους είναι γενικά κατάλληλη για εδάφη που μπορούν να συμπιεστούν ή
μετατοπιστούν και για μικρές διαμέτρους δικτύων.
Η διαδικασία κατασκευής δικτύων χωρίς ανοικτή εκσκαφή περιλαμβάνει την κατασκευή φρεάτων εκκίνησης
και εξόδου. Στη συνέχεια, ανάλογα με την μέθοδο που θα επιλεγεί, είτε θα γίνει διάνοιξη υπογείου ορύγματος
και εγκατάσταση του δικτύου, είτε έμπηξη σωλήνωσης η οποία θα αποτελέσει τον αγωγό του δικτύου ή θα
χρησιμοποιηθεί ως σωλήνας επένδυσης του ορύγματος για την διέλευση του αγωγού του δικτύου.
Για την εφαρμογή των μεθόδων υπόγειας διάνοιξης απαιτείται λεπτομερής αναγνώριση των υπογείων
δικτύων και ακριβής προσδιορισμός και καταγραφή του βάθους και της θέσης τους.
Η εργασία περιλαμβάνει τον έλεγχο κυκλοφορίας, την εκσκαφή των φρεάτων εκκίνησης και εξόδου, τον
έλεγχο των υδάτων, την διάνοιξη υπογείου ορύγματος με ή χωρίς προστατευτική επένδυση, την τοποθέτηση
και σύνδεση των σωλήνων του δικτύου, την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου εκσκαφής των φρεάτων,
την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την διάθεσή τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης
ή οριστικής απόρριψης όπως αυτοί προβλέπονται στην μελέτη και την αποκατάσταση της περιοχής των
φρεάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των σχετικών ελέγχων.
Η κατασκευή τμήματος αγωγού βαρύτητας με τις μεθόδους της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ θα έχει ολοκληρωθεί
πριν από την κατασκευή των ανάντη και κατάντη τμημάτων του αγωγού ώστε να είναι δυνατόν να γίνουν
τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές (εξισορρόπηση αποκλίσεων) για την σύνδεσή τους.
Πριν την έναρξη κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
των υπαρχουσών κατασκευών κοντά στο έργο, καθώς και τα μέτρα προστασίας των λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω.,
εάν προβλέπεται να διατηρηθούν.

5.2 Φρέατα εκκίνησης και εξόδου
Για την διείσδυση των σωλήνων στο έδαφος απαιτείται η εκσκαφή τουλάχιστον ενός φρέατος εκκίνησης, εάν
δε η στάθμη του δικτύου στο τέλος του τμήματος προώθησης βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, απαιτείται επιπρόσθετη εκσκαφή κατάλληλου σκάμματος (φρέατος εξόδου) ή τάφρου για τις
συνδέσεις.
Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των φρεάτων υπαγορεύονται από τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και το
μήκος των σωλήνων. Τα φρέατα εκκίνησης θα έχουν επαρκείς διαστάσεις για την υποδοχή του εξοπλισμού
διάνοιξης, τις καθοδηγητικές τροχιές, το τεμάχιο του σωλήνα διείσδυσης καθώς και ανάλογο χώρο για την
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Το δάπεδο του φρέατος εκκίνησης, όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός έμπηξης σωλήνα με άκαμπτη σύνδεση
με το φρέαρ, θα διαμορφώνεται με την κατάλληλη κλίση και στάθμη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη
8
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μηκοτομή του δικτύου. Όταν η διείσδυση του σωλήνα γίνεται με χρήση υδραυλικού συστήματος απαιτείται
διαμόρφωση διάταξης σχεδιασμένης έτσι ώστε να παραλαμβάνει την μέγιστη αναπτυσσόμενη δύναμη των
υδραυλικών εμβόλων.
Τα φρέατα θα αερίζονται κατάλληλα. H παρακολούθηση του αέρα θα γίνεται σε συνεχή βάση, σύμφωνα με
τα σχέδια ασφαλείας και υγείας του έργου.
Παράλληλα θα λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την αναχαίτιση, εκτροπή και αποστράγγιση των επιφανειακών
απορροών κατά την περίοδο των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός
(αντλητικά συγκροτήματα, σωληνώσεις) για την αποστράγγιση των φρεάτων.
Οι παρειές του ορύγματος θα προστατεύονται για να προλαμβάνονται οι καταπτώσεις και να δημιουργείται
σταθερός και ασφαλής χώρος εργασίας. Τα φρέατα γενικά μπορεί να είναι είτε επενδεδυμένα με οπλισμένο
σκυρόδεμα (μόνιμη κατασκευή), είτε επενδεδυμένα με ανακτήσιμα στοιχεία, είτε ανεπένδυτα με ή χωρίς
αντιστήριξη.
Τα σκάμματα και οι τάφροι που θα διανοιχτούν για την διευκόλυνση της κατασκευής θα επανεπιχώνονται
άμεσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης του δικτύου.

5.3 Διαδικασία διάτρησης
Η τεχνική διάτρησης με μετατόπιση – συμπύκνωση του εδάφους εφαρμόζεται είτε για διάνοιξη οπής σε
αυτοστηριζόμενα εδάφη και τοποθέτηση του αγωγού στη συνέχεια, είτε για την κατ’ ευθείαν διείσδυση της
σωλήνωσης (κατά την διάτρηση).
Η κάθε μέθοδος διάτρησης με μετατόπιση - συμπίεση του εδάφους έχει ένα βέλτιστο πεδίο εφαρμογής.
Ενδεικτικά για μη καθοδηγούμενο σύστημα, αναφέρονται τα ακόλουθα:
x

D=250 mm L=30m: σφύρα μετατόπισης,

x

D=150 mm L=20m: δυναμική διείσδυση κλειστού σωλήνα και

x

D=100 mm L=15m: διάτρηση πιλοτικής οπής.

Το καθοδηγούμενο σύστημα διάτρησης πιλοτικής οπής εφαρμόζεται συνήθως για εξωτερική διάμετρο
αγωγού μέχρι 200 mm και μήκος μέχρι 100 m.
Το ελάχιστο βάθος επικάλυψης για την αποφυγή επιφανειακών βλαβών λόγω της μετατόπισης του εδάφους
ανέρχεται σε 10xDe του σωλήνα, ή 1÷1,30 m (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Ειδικότερα για το
σύστημα δυναμικής διείσδυσης η επικάλυψη ανέρχεται σε 12xDe (όπου De η εξωτερική διάμετρος του
σωλήνα).
Η ελάχιστη απόσταση από τα παρακείμενα δίκτυα θα καθορίζεται σε σχέση με την ακρίβεια του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το υλικό του παρακείμενου δικτύου και τις ανοχές τοποθέτησής του. Σε
κάθε περίπτωση η εν λόγω απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,50 m.
Επειδή η ακρίβεια διάνοιξης ορύγματος με μη καθοδηγούμενα συστήματα επιτυγχάνεται μόνο με την σωστή
έναρξη της διάνοιξης, απαιτείται η ακριβής τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του εξοπλισμού στο φρέαρ
εκκίνησης. Η διείσδυση θα αρχίζει με αργό ρυθμό και θα γίνεται επιβεβαίωση της ακρίβειας της πορείας,
ώστε αν απαιτηθεί να γίνει σχετική διόρθωση πριν την συνέχιση της εργασίας.
Κατά την χρήση κρουστικού εξοπλισμού θα διασφαλίζεται ότι οι προκαλούμενες δονήσεις στο έδαφος δεν θα
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρακείμενων δικτύων.

9

33804

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης με σύστημα σφύρας μετατόπισης συγχρόνως με την διάνοιξη, θα
λαμβάνονται μέτρα για να μην ρυπαίνεται εσωτερικά ο σωλήνας από το λιπαντικό της σφύρας (π.χ. με
απαγωγή αέρα μέσω εύκαμπτου σωλήνα).
Η εργασία διάνοιξης θα γίνεται κατά το δυνατόν χωρίς διακοπές ώστε να αποφευχθεί η ακινητοποίηση του
σωλήνα ή η παραμονή του σε ακινησία επί μακρόν.
Δεν θα γίνεται υπέρβαση των φορτίων σχεδιασμού που δίδονται από τον κατασκευαστή του σωλήνα κατά
την διάρκεια της διαδικασίας προώθησης.
Οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αποκλίσεις της τοποθετούμενης σωλήνωσης δεν θα υπερβαίνουν τις
προβλεπόμενες από την μελέτη. Προκειμένου περί δικτύων βαρύτητας θα εξασφαλίζεται ότι η κλίση θα είναι
ομαλή και προς μία μόνον κατεύθυνση.
Ο αγωγός του δικτύου θα εξέχει από τα άκρα του υπόγειου ορύγματος ή του σωλήνα επένδυσης κατά το
προβλεπόμενο από την μελέτη μήκος ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή του με το υπόλοιπο δίκτυο.
Ο σωλήνας επένδυσης ή ο σωλήνας δικτύου θα καθαρίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
τοποθέτησής τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την τοποθέτηση των σωλήνων των αγωγών ή καλωδίων μέσα στον
σωλήνα επένδυσης, για να μην προκαλούνται φθορές και να επιτυγχάνεται η σωστή σύνδεσή τους,
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και των σχετικών ελέγχων, ο αγωγός επένδυσης θα
σφραγίζεται κατάλληλα μέχρι τις θέσεις της σύνδεσης με τα εξωτερικά τμήματα του δικτύου.
Στο κατώτερο άκρο του αγωγού επένδυσης, εφόσον παραμένει διάκενο μεταξύ αυτού και του κυρίως
αγωγού, θα διαμορφώνονται κατάλληλες οπές αποστράγγισης.
Για τις εργασίες εκσκαφής των φρεάτων και επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου εκσκαφής, τις
φορτοεκφορτώσεις και γενικά όλες τις εργασίες διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής ισχύουν τα
προβλεπόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ.

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία της διάτρησης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:


Έλεγχος πιστοποιητικών των ενσωματωμένων υλικών (σωλήνων και ειδικών τεμαχίων).



Έλεγχος οριζοντιογραφικής και μηκοτομικής διάταξης του υπογείου δικτύου κατασκευής, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη και τις προβλέψεις της παρούσας.



Έλεγχος συνδέσεων σωλήνωσης με τα υφιστάμενα δίκτυα ανάντη και κατάντη.



Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής.



Έλεγχος αποκατάστασης περιοχής φρεάτων.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται υποχρέωση του Αναδόχου
να λάβει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τις εντολές / οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
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Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Ολισθήσεις/ καταπτώσεις πρανών φρεάτων προσπέλασης.



Διακίνηση μηχανικών μέσων και αντικειμένων μεγάλου βάρους υπό συνθήκες στενότητας χώρου.



Χρήση εργαλείων και μέσων συγκόλλησης, κοπής, καθαρισμού ή βαφής σωλήνων.



Λειτουργία ειδικού μηχανικού εξοπλισμού με υδραυλικές διατάξεις ή συστήματα υπό υψηλή πίεση.



Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα
υπό λειτουργία.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής μέτρα:
x

Στις θέσεις των φρεάτων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, σήμανση για τις απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επισήμανση για την επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και
οχημάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και νυχτερινή φωτεινή σήμανση ασφαλείας με
αναλάμποντες φανούς.

x

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ σχετικά με
την εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

x

Εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανομής πριν την έναρξη των
εργασιών και επισήμανσή τους.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

11
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Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Έχουν εφαρμογή γενικώς τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Επισημαίνεται το θέμα των δονήσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών σε περίπτωση χρήσης κρουστικού
εξοπλισμού (impact moling), καθώς και το ενδεχόμενο πρόκλησης παραμορφώσεων στην επιφάνεια του
εδάφους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή ζημιών σε αγωγούς ακαθάρτων, καλώδια
ηλεκτρικού, ή αγωγούς φυσικού αερίου σε λειτουργία στην περιοχή της υπόγειας διέλευσης του νέου
δικτύου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών προώθησης του δικτύου χωρίς ανοικτό όρυγμα (pipe jacking) θα γίνεται σε
μέτρα μήκους πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας, με τις μεθόδους της παρούσας και ανάλογα με την
απαιτούμενη διάμετρο του αγωγού του δικτύου.
Η επιμέτρηση των σωληνώσεων του δικτύου ή της καλωδίωσης θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρως
εγκατεστημένου δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Προδιαγραφές.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

13

33808

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων
αφαίρεσης του εδαφικού υλικού
Trenchless utilities installation with soil removal methods

Κλάση τιμολόγησης: 9
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διανοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εκτέλεση εργασιών
εγκατάστασης υπογείων δικτύων πάσης φύσεως χωρίς ανοικτή εκσκαφή με την μέθοδο αφαίρεσης του
εδάφους.
Ειδικότερα, καθορίζονται οι απαιτήσεις για τις τεχνικές αφαίρεσης του εδάφους:
- αρχικά διείσδυση του σωλήνα επένδυσης ή του παραγωγικού σωλήνα (δυναμική ή υδραυλική) και
στην συνέχεια εκσκαφή του ορύγματος
-

2

αρχικά εκσκαφή του ορύγματος και στην συνέχεια διείσδυση του σωλήνα

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Work-site water pumping -- Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping -- Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-10-03-00 Dewatering with well points -- Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
με well points
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Ditch and channel excavations -- Εκσκαφές Τάφρων και Διωρύγων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 Trench excavations for utility networks -- Εκσκαφές Ορυγμάτων Υπογείων
Δικτύων.
DIN 18319

Contract procedures for building works - Part C: General technical
specifications for building works - Pipe drilling works
Συμβατικές διαδικασίες δομικών έργων - Μέρος Γ: Γενικές τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευών - Εργασίες διάτρησης για τοποθέτηση
σωληνώσεων.

3

Όροι και ορισμοί

Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά συστήματος διάνοιξης υπογείου ορύγματος γίνεται σε συνδυασμό με
την απαιτούμενη διάμετρο, τον χρόνο αυτοστήριξης του εδάφους και την ύπαρξη ή μη υπογείων υδάτων.
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3
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3.1 Συστήματα διάτρησης


Περιορισμένα κατευθυνόμενα ή μη κατευθυνόμενα συστήματα διάνοιξης υπογείου ορύγματος.



Τηλεχειριζόμενα συστήματα διάνοιξης ορύγματος συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης.



Τηλεχειριζόμενα συστήματα διάνοιξης ορύγματος συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης με υποστήριξη
του μετώπου εκσκαφής.

3.1.1

Σύστημα συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης –Τηλεχειριζόμενο σύστημα

Ως σύστημα “συνεχώς ελεγχόμενης κατεύθυνσης” νοείται το σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα
συνεχούς εξακρίβωσης της θέσης του μετώπου προσβολής και αλλαγής της χάραξης κατά την διάρκεια της
όρυξης.
3.1.2

Μη κατευθυνόμενα και περιορισμένα κατευθυνόμενα συστήματα διάτρησης

Πεδίο εφαρμογής: Εφαρμόζονται μόνο για ευθύγραμμα τμήματα δικτύων. Η θέση διάτρησης και η
κατεύθυνση ρυθμίζονται πριν την έναρξη των εργασιών, από το φρέαρ εκκίνησης. Ανάλογα με το
εφαρμοζόμενο σύστημα απαιτείται και ο κατάλληλος βοηθητικός εξοπλισμός.
Για την εφαρμογή των μη καθοδηγούμενων μεθόδων απαιτείται λεπτομερής έρευνα τόσο για την ακριβή
θέση των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, όσο και για τα χαρακτηριστικά και την σύσταση του εδάφους
ώστε να είναι δυνατόν να καθορισθεί η ακριβής πορεία του ορύγματος πριν την έναρξη των εργασιών.
3.2 Εδάφη
Η κατηγοριοποίηση των εδαφών σύμφωνα με το DIN 18319 έχει ως εξής:
x

Μη συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά αμμοχάλικα):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την κοκκομετρική διαβάθμιση (στενή διαβάθμιση U=d60:d10<6 και
μεσαία ως ευρεία διαβάθμιση) και τον βαθμό πυκνότητας (χαλαρά, μεσαία, πυκνά).

x

Συνεκτικά χαλαρά εδάφη (κύρια συστατικά ιλύς, άργιλος ή άμμος και χαλίκια με μεγάλο ποσοστό
ιλύος και αργίλου):
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση την συνοχή (μαλακά, μέσης σκληρότητας, σκληρά) και την
σύστασή τους (ανόργανα, οργανικά).

x

Χαλαρά εδάφη με λίθους μεγέθους μεγαλύτερου των 63 mm:
Η κατάταξή τους γίνεται με βάση το μέγεθος (<300 mm, και <600 mm) και το ποσοστό των λίθων
(<30% και > 30%).

x

Βραχώδη εδάφη με βάση την θλιπτική αντοχή τους.

3.3 Μέθοδοι των συστημάτων μετατόπισης
Οι μέθοδοι και ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμοζόμενων συνήθως συστημάτων αφαίρεσης εδάφους είναι:
3.3.1

4

Έμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα (Pipe ramming)
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Η μέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη υπογείου ορύγματος με έμπηξη χαλυβδοσωλήνα επένδυσης ή
παραγωγικού (δικτύου) με ανοικτό άκρο μέσω εξωτερικής κρουστικής σφύρας και αφαίρεση του εδάφους,
είτε συγχρόνως με την διείσδυση του σωλήνα είτε σε επόμενη φάση.
Ο εξοπλισμός έμπηξης (σφύρα) προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του σωλήνα και τον οδηγεί εντός του
εδάφους με επαναλαμβανόμενες κρούσεις.
Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από το εσωτερικό του σωλήνα γίνεται είτε μηχανικά, όπως με
πεπιεσμένο αέρα, εκτόξευση νερού ή με μεταφορικό κοχλία, είτε χειρωνακτικά σε περιπτώσεις μεγάλης
εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα επένδυσης.
Το σύστημα χρησιμοποιείται συνήθως για διάβαση δικτύου κάτω από οδούς, τροχιοδρόμους και γενικώς
επιχώματα συγκοινωνιακών έργων.

Σχήμα 1 – Σχηματική απεικόνιση συστήματος έμπηξης ανοικτού σωλήνα με σφύρα

3.3.2

Υδραυλική προώθηση Σωλήνα (Pipe Jacking)

Η μέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη υπογείου ορύγματος με την προώθηση των σωλήνων επένδυσης ή
δικτύου μέσω υδραυλικών εμβόλων (γρύλων) από φρέαρ εκκίνησης. Τα υδραυλικά έμβολα στηρίζονται σε
ειδικά διαμορφωμένο σώμα έδρασης για την μεταφορά των φορτίων ώθησης στο έδαφος.
Η εκσκαφή και αποκομιδή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε χειρωνακτικά είτε με μηχανικά μέσα.
Το σύστημα συνδυάζεται συνήθως με ταυτόχρονη μηχανική εκσκαφή του μετώπου και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής με μεταφορικό κοχλία (ξηρή μεταφορά) ή με ρεύμα νερού ή με μηχάνημα ολομέτωπης
κοπής.
Για την κατανομή των φορτίων προώθησης κατά μήκος του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των
φορτίων σχεδιασμού του ή για την ολοκλήρωση της εργασίας όταν η ισχύς του εξοπλισμού προώθησης δεν
επαρκεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης (Intermediate Jacking Station).
3.3.3

Διάνοιξη με κοχλία (Auger Boring)

Διακρίνεται σε μη κατευθυνόμενη διάνοιξη (Auger Boring) και κατευθυνόμενη διάνοιξη (Guided Auger
Boring).
Μη κατευθυνόμενη διάνοιξη κοχλία (Auger Boring)
Η μέθοδος συνίσταται στην υδραυλική προώθηση του σωλήνα επένδυσης ή του παραγωγικού, με
ταυτόχρονη εκσκαφή του μετώπου μέσω περιστρεφόμενης διατρητικής κεφαλής και συνεχή μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής με μεταφορικό κοχλία.
5
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Σχήμα 2 – Σχηματική απεικόνιση μη καθοδηγούμενου συστήματος διάνοιξης κοχλία (Auger Boring)

Κατευθυνόμενη διάνοιξη κοχλία (Guided Auger Boring)
Η μέθοδος της κατευθυνόμενης διάνοιξης κοχλία είναι παρόμοια της μεθόδου “τεχνικής μικροσηράγγων” με
την διαφορά ότι o μηχανισμός ενεργοποίησης του συστήματος καθοδήγησης βρίσκεται στον άξονα
μετάδοσης της κίνησης.
Ο όρος “κατευθυνόμενη διάνοιξη κοχλία” χρησιμοποιείται επίσης για το σύστημα διάνοιξης κοχλία όταν
υπάρχει άρθρωση του προωθούμενου σωλήνα κοντά στην κοπτική κεφαλή η οποία ενεργοποιείται μέσω
μοχλών από το φρέαρ εκκίνησης.
3.3.4

Κατευθυνόμενη διάτρηση (Directional Drilling ή Guilded Boring)

Διακρίνεται σε κατευθυνόμενη διάτρηση ή οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση (Horizontal Directional Drilling).
Η μέθοδος συνίσταται σε κατευθυνόμενη διάνοιξη πιλοτικής οπής και στην συνέχεια διεύρυνσή της στην
τελική διάμετρο, με κεφαλή διεύρυνσης (σε μία ή περισσότερες διελεύσεις) ή με κοπτική κεφαλή και
μεταφορικό κοχλία, τα οποία συνδέονται πίσω από τα στελέχη της πιλοτικής οπής όταν ο εξοπλισμός
διάτρησης φθάσει στο φρέαρ εξόδου.
Η κατευθυνόμενη διάτρηση μπορεί να εφαρμοστεί είτε μεταξύ φρεάτων εκκίνησης και εξόδου (οριζόντια), είτε
από την επιφάνεια του εδάφους με τοποθέτηση του εξοπλισμού έτσι ώστε η διάτρηση του εδάφους να γίνεται
υπό γωνία προς την οριζόντια (χάραξη αβαθούς τόξου).
Ο εξοπλισμός της κατευθυνόμενης διάτρησης λειτουργεί συνήθως με υγρό διάτρησης για την λίπανση της
διατρητικής κεφαλής, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής στο σημείο εκκίνησης και την σταθεροποίηση
της οπής πριν την διεύρυνση, ή με πεπιεσμένο αέρα χωρίς υγρό.

3.3.5

Τεχνική μικροσηράγγων (Microtunneling)

Η μέθοδος συνίσταται σε διάνοιξη μικροσήραγγας, υδραυλική προώθηση σωλήνα και συνεχή υποστήριξη
του μετώπου εκσκαφής με χρήση εξοπλισμού κατευθυνόμενου με τηλεχειρισμό.
Η διάνοιξη του υπογείου ορύγματος γίνεται με χρήση τηλεχειριζόμενου MTBM (Micro Tunneling Boring
Machine: Διατρητικός εξοπλισμός μικροσήραγγας) με αρθρωτή κεφαλή, ταυτόχρονη εγκατάσταση σωλήνα,
ταυτόχρονη αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και συνεχή υποστήριξη του μετώπου εκσκαφής.
Ο εξοπλισμός, ανάλογα με τον τρόπο αντιστάθμισης των εδαφικών και υδροστατικών πιέσεων του μετώπου
(αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ των πιέσεων του μετώπου και της πίεσης που ασκείται από την κεφαλή
στο μέτωπο), διακρίνεται σε:
x

6

Εξοπλισμό “αντιστάθμισης πιέσεων με υλικό εκσκαφής” ή “αντιστάθμισης πιέσεων με επιβολή
θετικής δύναμης”` (Earth Pressure Balance). Με αυτό τον τύπο ΜΤΒΜ η συνεχής υποστήριξη του
μετώπου εκσκαφής γίνεται μέσω της πίεσης που ασκείται επ’ αυτού με υλικά εκσκαφής στο
“θάλαμο κεφαλής”.
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x

Εξοπλισμός “αντιστάθμισης πιέσεων με πολφό” (Slurry). Με αυτό τον τύπο ΜΤΒΜ η αντιστάθμιση
των πιέσεων του μετώπου εκσκαφής και των υπογείων υδάτων γίνεται μέσω της πίεσης που
ασκείται επ’ αυτού με διάλυμα μπεντονίτη ή μίγμα νερού με υλικά εκσκαφής στο “θάλαμο
κεφαλής”.

x

Εξοπλισμός “αντιστάθμισης πιέσεων με πεπιεσμένο αέρα” (Compressed Air). Με αυτό τον τύπο
ΜΤΒΜ η αντιστάθμιση των πιέσεων του μετώπου εκσκαφής και των υπογείων υδάτων
επιτυγχάνεται με πιεσμένο αέρα στο “θάλαμο κεφαλής”.

Υπάρχει και εξοπλισμός “μικτού τύπου” που λειτουργεί με συνδυασμό των παραπάνω τεχνικών (π.χ.
συστήματα ΜΤΒΜ πολφού και πεπιεσμένου αέρα).
Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής γίνεται είτε υδραυλικά είτε μηχανικά, ανάλογα και με την
χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντιστήριξης του μετώπου.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Τα υλικά που ενσωματώνονται κατά την τοποθέτηση δικτύων χωρίς ανοικτή εκσκαφή είναι:
α.

Σωλήνες επένδυσης με κατάλληλες συνδέσεις σε περίπτωση κατασκευής τoυ δικτύου σε δύο
φάσεις.

β.

Αγωγός δικτύου.

γ.

Συνδέσεις δικτύου.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση δικτύων χωρίς ανοιχτή εκσκαφή θα διαθέτουν τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη του δικτύου και θα είναι κατάλληλα προς
εφαρμογή σε τεχνικές εγκαταστάσεις χωρίς ανοικτό όρυγμα.
Σε κάθε περίπτωση θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών αναγνωρισμένων εργαστηρίων,
βεβαιώσεις του κατασκευαστή για την καταλληλότητά τους και κατάλογο επιτυχών εφαρμογών με χρήση των
συγκεκριμένων μεθόδων τοποθέτησης.

4.1.1

Υλικά σωλήνων επένδυσης.

Οι σωλήνες που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι χαλυβδοσωλήνες, τσιμεντοσωλήνες οπλισμένοι υψηλής
αντοχής, σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου, εφυαλωμένοι πηλοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες (PVC),
ινοπλισμένοι πλαστικοί σωλήνες (Glass fibre reinforced Plastic – GRP) και σωλήνες από ινοτσιμέντο. Η
επιλογή τους θα γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, την διάμετρο του αγωγού, το μήκος
τοποθέτησης και το χρησιμοποιούμενο σύστημα διάνοιξης του ορύγματος.
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για εγκατάστασή τους με μεθόδους
υπόγειας διάνοιξης ορύγματος, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Γενικά οι σωλήνες που θα
χρησιμοποιηθούν για την επένδυση του ορύγματος θα έχουν κυκλική διατομή, λεία εξωτερική επιφάνεια και
κάθετα και λεία άκρα ώστε τα φορτία προώθησης να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την σύνδεση του
σωλήνα. Οι σύνδεσμοί τους θα επιτρέπουν την εύκολη μηχανική σύνδεση των τεμαχίων του σωλήνα μεταξύ
τους.
7
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Η διατομή του σωλήνα θα έχει την ικανότητα να παραλάβει όλα τα φορτία που αναπτύσσονται κατά την
διαδικασία της εγκατάστασης καθώς και όλα τα φορτία του εγκαταστημένου σωλήνα (φάση λειτουργίας). Η
τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής.
Οι σωλήνες επένδυσης που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν κατασκευαστεί από παραγωγική διαδικασία.
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

4.2 Εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών διείσδυσης του σωλήνα, αποκομιδής και διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και εγκατάστασης και
ελέγχου του αγωγού του δικτύου.
Ο εξοπλισμός θα συνίσταται κατ’ ελάχιστον από τα εξής:
x Σύστημα εκσκαφής και υποστήριξης του ορύγματος.
x Σύστημα διείσδυσης σωλήνων.
x Σύστημα αποκομιδής και διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής.
x Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης.
x Σύστημα λίπανσης σωλήνων (αν απαιτηθεί).

Ανάλογα με την διάμετρο του προστατευτικού σωλήνα, το μήκος εφαρμογής (φρέατα εκκίνησης και εξόδου)
και τις εδαφικές συνθήκες, προκύπτει η ονομαστική ισχύς του εξοπλισμού η οποία σε κάθε περίπτωση θα
υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο μέγιστο φορτίο για την διείσδυση των σωλήνων.
Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και θα συντηρείται κανονικά.
Τα μη κατευθυνόμενα ή ημι-κατευθυνόμενα (περιορισμένων δυνατοτήτων ελέγχου κατεύθυνσης) συστήματα
θα εφαρμόζονται μόνο σε ευθύγραμμα τμήματα δικτύων. Για τα συστήματα αυτά η θέση διάτρησης και η
κατεύθυνση ρυθμίζονται στο φρέαρ εκκίνησης.
Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη η επιλογή του συστήματος διάνοιξης του
ορύγματος θα γίνεται από τον Ανάδοχο ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη:

8

x

Τις ειδικότερες απαιτήσεις της μελέτης.

x

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους (ποσοστό αμμοχάλικου, λίθων και ογκόλιθων).

x

Την παρουσία υπογείων υδάτων.

x

Την εγγύτητα της χάραξης του νέου δικτύου με υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα.

x

Την απαιτούμενη από την μελέτη ακρίβεια ευθυγράμμισης και κλίσης.

x

Το τύπο και το μέγεθος του σωλήνα του αγωγού ή του σωλήνα επένδυσης καθώς και το μήκος του
υπόγειου ορύγματος.

x

Την πιθανότητα συνάντησης εμποδίων που δεν έχουν προβλεφθεί κατά μήκος της χάραξης.

x

Την διαθεσιμότητα χώρων ανάπτυξης εργοταξιακών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό και με τις
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.

x

Τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που τίθενται στα συμβατικά τεύχη.
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4.3 Παραδοτέα
Ανάλογα και με τις απαιτήσεις της Μελέτης θα υποβληθεί στην Υπηρεσία το παρακάτω έντυπο υλικό:
x

Χαρακτηριστικά σωλήνων, υλικό, διάμετρος, πάχος τοιχώματος, μήκος τμημάτων εφαρμογής και
υπολογισμοί διαστασιολόγησης με βάση τα φορτία καθ’ όλες τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας
(συμπεριλαμβανομένων και των αναπτυσσόμενων φορτίων λόγω αποκλίσεων κατά τη διείσδυση
των σωλήνων).

x

Πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτει ότι οι σωλήνες είναι
σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του έργου, φύλλα τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών
του σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και πίνακες επιτρεπομένων φορτίων ασφαλούς
κατασκευής και λειτουργίας.

x

Τεχνικό φυλλάδιο για το λιπαντικό σωλήνων που θα χρησιμοποιηθεί και λεπτομέρειες τρόπου
εφαρμογής.

x

Σχέδια γενικής διάταξης και λεπτομερειών φρεάτων προσπέλασης (βάθος, μέθοδος εκσκαφής τους,
σχεδιασμός αντιστηρίξεων, μέτρα ελέγχου επιφανειακών και υπογείων υδάτων, διαμόρφωση
δαπέδου εργασίας και υποδοχής του εξοπλισμού και σχεδιασμός σώματος αντίδρασης εμβόλων).

x

Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου κατασκευής και της αλληλουχίας των εργασιών
κατασκευής.

x

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου επιφανειακών παραμορφώσεων κατά την εκτέλεση των
εργασιών διάνοιξης του υπόγειου ορύγματος (π.χ. έλεγχος διόγκωσης εδάφους).

x

Λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή με σύντομη τεχνική μετάφραση στα Ελληνικά).

Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν:
x

Διάταξη εξοπλισμού στα φρέατα εκκίνησης (εξοπλισμός καθοδήγησης σωλήνων, θέση πιεστηρίων,
κεφαλή προώθησης, πλαίσιο υδραυλικών κυλίνδρων ή πλάκας αντίδρασης κ.λπ.).

x

Λεπτομέρειες διαμόρφωσης του άκρου διείσδυσης του σωλήνα.

x

Λεπτομέρειες συστήματος οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου του τοποθετούμενου
αγωγού.

x

Σχέδιο ελέγχου επιφανειακών και υπογείων υδάτων.

4.3.1

Υδραυλική προώθηση σωλήνα (Pipe Jacking)-Εμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα (Pipe
ramming)

Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Περιγραφή μεθόδου εκσκαφής, μεταφοράς και τρόπου διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και
λοιπών υλικών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή.

x

Μέγιστη εκτιμώμενη δύναμη ώθησης / κρούσης με σχετικούς υπολογισμούς. Ισχύς και αριθμός
υδραυλικών εμβόλων / ισχύς σφύρας.

x

Λεπτομέρειες δακτυλίου μεταφοράς των δυνάμεων προώθησης στον σωλήνα / λεπτομέρειες
τεμαχίου σύνδεσης / προσαρμογής της σφύρας στον σωλήνα.
9
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x

Περιγραφή μεθόδου αντιμετώπισης υπογείων υδάτων.

x

Περιγραφή εξοπλισμού ελέγχου ευθυγράμμισης και κλίσης.

x

Περιγραφή εξοπλισμού λίπανσης και εισπίεσης ρευστοκονιάματος πλήρωσης κενών (με σχετικό
σχέδιο).

x

Σχέδιο αντιμετώπισης απροόπτων καταστάσεων όπως:

x

Βλάβη της σωλήνωσης και επισκευή της.

x

Αποκλίσεις οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης πέραν των επιτρεπομένων ορίων.

x

Αυξημένες μετακινήσεις της επιφάνειας του εδάφους.

4.3.2

Κατευθυνόμενη Διάτρηση(Directional Drilling ή Guided Boring)

Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Ενημερωτικό υλικό από τον οίκο κατασκευής με λεπτομερή περιγραφή του συστήματος
κατευθυνόμενης διάτρησης που θα χρησιμοποιηθεί.

x

Περιγραφή παρόμοιων έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα αυτό (μήκος,
διάμετρος, υλικό σωλήνα κ.λπ.), καθώς και στοιχεία αναζήτησης / επικοινωνίας με εκπροσώπους
για τα συγκεκριμένα έργα.

x

Περιγραφή της μεθόδου χρήσης υγρού διάτρησης και διαχωρισμού - απόθεσης των προϊόντων
εκσκαφής.

x

Μέγιστη εκτιμώμενη ελκτική δύναμη ή δύναμη προώθησης (με σχετικούς υπολογισμούς).

x

Διαστασιολόγηση σωλήνων λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνάμεις λόγω καμπυλότητας και έλξης
/προώθησης που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή.

x

Έλεγχος ευθυγράμμισης και κλίσης.

x

Σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων όπως:

4.3.3

-

Αδυναμία ολοκλήρωσης της πιλοτικής οπής.

-

Υπερβολική απώλεια διατρητικού υγρού, υδραυλική θραύση.

-

Αδυναμία έλξης του σωλήνα
Τεχνική Μικροσηράγγων (Microtunneling)-Διάνοιξη με κοχλία (Auger Boring)

Θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:

10

x

Ενημερωτικό υλικό από τον οίκο κατασκευής με λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί.

x

Περιγραφή παρόμοιων έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα αυτό (μήκος,
διάμετρος, υλικό σωλήνα κ.λπ.) καθώς και στοιχεία αναζήτησης/ επικοινωνίας με εκπροσώπους για
τα συγκεκριμένα έργα.

x

Τρόπος αντιμετώπισης υπογείων υδάτων.
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x

Περιγραφή του συστήματος ελέγχου ευθυγράμμισης και κλίσης, των τοπογραφικών μεθόδων
καθορισμού των σημείων αναφοράς και των διαδικασιών ελέγχου του συστήματος κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

x

Μέγιστη εκτιμώμενη δύναμη προώθησης με σχετικούς υπολογισμούς.

x

Ικανότητα, αριθμός και διάταξη των κύριων υδραυλικών εμβόλων και λεπτομέρειες του δακτυλίου
προώθησης, ελέγχου εμβόλων και μετρητών πίεσης.

x

Μέγεθος κοπτικής κεφαλής σε συνδυασμό με προβλεπόμενη υπερεκσκαφή βασισμένη σε
σχετικούς υπολογισμούς.

x

Σχέδιο εισπίεσης κονιάματος πλήρωσης κενών (όπου απαιτηθεί).

x

Σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων όπως:
-

Βλάβη της σωλήνωσης και επισκευή της.

-

Απόκλιση και επαναφορά στην ευθυγράμμιση και κλίση.

-

Απώλεια εδαφικού υλικού.

Εκτέλεση διάτρησης

5.1 Γενικά
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με κατάλληλο εξοπλισμό επιλογής του Αναδόχου ο οποίος θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Στο αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνεται ο έλεγχος της κυκλοφορίας, η εκσκαφή φρεάτων εκκίνησης και
εξόδου, ο έλεγχος των υδάτων, η τοποθέτηση του σωλήνα προστασίας, η πλήρωση των κενών μεταξύ
εδάφους και σωλήνα (όπου απαιτηθεί), η σύνδεση και τοποθέτηση του σωλήνα του δικτύου ή της
καλωδίωσης, η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου εκσκαφής των φρεάτων, η απομάκρυνση των
προϊόντων εκσκαφής και λοιπών υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και η διάθεσή
τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης ή οριστικής απόρριψης όπως αυτοί προβλέπονται στην
μελέτη και η αποκατάσταση της περιοχής των φρεάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των
σχετικών ελέγχων.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών διάτρησης θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή καθιζήσεων
της επιφάνειας του εδάφους, ιδιαίτερα σε περιοχές διέλευσης τροχιοδρόμων.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας υπαρχουσών κατασκευών
κοντά στο υπό κατασκευή δίκτυο καθώς και διατήρησης τυχόν υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. Σε περίπτωση
που η διατήρηση υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. είναι ανέφικτη το θέμα θα αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με
τον αρμόδιο Ο.Κ.Ω. (λήψη αποφάσεων για κατάργηση / αχρήστευση ή ανακατασκευή).
Τα άκρα του σωλήνα και οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι θα προστατεύονται από φθορές σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01.

5.2 Φρέατα εκκίνησης και εξόδου
Η θέση των φρεάτων θα καθορίζεται στη μελέτη εφαρμογής, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Τα υλικά εκσκαφής θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου και θα μεταφέρονται προς απόρριψη.
11
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Τα φρέατα εκκίνησης θα έχουν επαρκείς διαστάσεις για τον εξοπλισμό διάνοιξης, τις καθοδηγητικές τροχιές,
το τεμάχιο του σωλήνα διείσδυσης, το σύστημα μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής και ανάλογο χώρο για
την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Οι διαστάσεις του φρέατος εκκίνησης θα καθορίζονται με βάση το εφαρμοζόμενο σύστημα και το μήκος των
τμημάτων των σωλήνων επένδυσης του ορύγματος (ή των σωλήνων του δικτύου) που θα χρησιμοποιηθούν.
Τα φρέατα γενικά μπορεί να είναι είτε επενδυμένα είτε ανεπένδυτα και με ή χωρίς αντιστήριξη. Για μήκη
αγωγών άνω των 30 m και διάμετρο αγωγού μεγαλύτερη από 1000 mm τα φρέατα συνιστάται να είναι
επενδεδυμένα.
Αν ο πυθμένας της τάφρου προσέγγισης είναι ασταθής ή υπερβολικά υγρός, θα κατασκευάζεται πλάκα από
σκυρόδεμα.
Για την υδραυλική διείσδυση του σωλήνα (επένδυσης ή δικτύου) απαιτείται η κατασκευή στοιχείου έδρασης
στο φρέαρ εκκίνησης, ικανού να παραλαμβάνει την μέγιστη αναπτυσσόμενη δύναμη των υδραυλικών
εμβόλων, κάθετου ως προς την κατεύθυνση των εμβόλων και επαρκώς αγκυρωμένου στο έδαφος.
Για την αποφυγή εισροής υδάτων εντός των φρεάτων εκκίνησης απαιτείται η λήψη προστατευτικών μέτρων
στα σημεία εισόδου και εξόδου του εξοπλισμού στα φρέατα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01.

5.3 Διαδικασία διάτρησης
5.3.1

Υδραυλική προώθηση σωλήνα, έμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα

Τα συστήματα υδραυλικής προώθησης σωλήνα και δυναμικής έμπηξης με σφύρα, με ταυτόχρονη ή
περιοδική αφαίρεση εδάφους, ενδείκνυνται γενικά για την εγκατάσταση δικτύων μεγάλης διαμέτρου.
α.
Υδραυλική προώθηση σωλήνα
Το μήκος των τμημάτων του προωθούμενου με υδραυλικά έμβολα σωλήνα εξαρτάται από τις διαστάσεις των
υδραυλικών κυλίνδρων. Όταν ολοκληρωθεί ή επέκταση (ωφέλιμο μήκος) των υδραυλικών κυλίνδρων
ανασύρονται, επιστρέφουν στην αρχική τους θέση και συνδέεται το επόμενο τμήμα του σωλήνα στο ήδη
εγκατεστημένο. Η μελέτη, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο σωλήνων, θα καθορίζει το ελάχιστο
μήκος σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί, και ιδιαίτερα όταν ο προστατευτικός σωλήνας αποτελεί συγχρόνως
τον αγωγό του δικτύου.
Η εφαρμογή της υδραυλικής προώθησης θα γίνεται μέσω μεταλλικού δακτυλίου (κεφαλή προώθησης) ούτως
ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση να κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την διατομή του σωλήνα. Η κεφαλή του
συστήματος προώθησης θα έχει διαστάσεις τέτοιες, ώστε να μην λυγίζει ή αποκλίνει κατά την εφαρμογή της
μέγιστης δύναμης προώθησης, και θα διαθέτει άνοιγμα για την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.
Για την ομοιόμορφη μεταβίβαση των πιέσεων σε όλη την διατομή του άκρου διείσδυσης του σωλήνα μπορεί
να προσαρμόζεται στην περίμετρό του ειδικά διαμορφωμένο εξάρτημα κοπής.
Κατά την προώθηση του σωλήνα (Pipe Jacking) και την εκσκαφή δια χειρός απαιτείται η τοποθέτηση
μεταλλικής ασπίδας μπροστά από το μέτωπο του σωλήνα, σε τόξο κατ’ ελάχιστο ίσο με το 1/3 της
περιφέρειας του σωλήνα μήκους κατ΄ ελάχιστον 0,60 m. Η τοποθέτηση της ασπίδας αποσκοπεί στην
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και στην ευστάθεια του ορύγματος μέχρι την
διείσδυση του σωλήνα. Η σύνδεση της ασπίδας με το σωλήνα θα είναι αρθρωτή ώστε να παρέχεται
δυνατότητα μικρορρυθμίσεων της κατεύθυνσης. Η προώθηση του μετώπου εξαρτάται από την φύση του
εδάφους, δεν επιτρέπεται όμως να υπερβαίνει το μήκος της ασπίδας.
12
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Η εκσκαφή κατά την κάτω παρειά του σωλήνα και κατ’ ελάχιστο στο 1/3 της περιφέρειάς του θα ακολουθεί το
περίγραμμα και την κλίση του σωλήνα. Η εκσκαφή κατά το άνω ήμισυ της περιμέτρου του σωλήνα θα γίνεται
κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται η υπερεκσκαφή.
Ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης (Intermediate Jacking Stations) θα προβλέπονται όταν το σύνολο της
δύναμης προώθησης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες για τον
σωλήνα τιμές ή το 80% της ικανότητας του συστήματος προώθησης.
Κατά την διείσδυση του σωλήνα θα αποφεύγονται οι διακοπές προώθησης ή αν αυτό είναι ανέφικτο θα είναι
μικρής διάρκειας (απαγορεύεται η παρατεταμένη ακινητοποίηση του σωλήνα).
Ιδιαίτερα κατά την υδραυλική προώθηση τσιμεντοσωλήνα η διείσδυση θα ολοκληρώνεται χωρίς διακοπή των
εργασιών.
β.
Έμπηξη ανοικτού σωλήνα με σφύρα
Η σύνδεση της σφύρας με τον σωλήνα μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας είτε μέσω κωνικής διάταξης
προσαρμογής ανάλογα με το μέγεθος της σφύρας. Σε κάθε περίπτωση το φορτίο θα κατανέμεται σε όλη την
διατομή του σωλήνα είτε με χρήση μεταλλικής πλάκας είτε ειδικής διάταξης προσαρμογής.
Ανάλογα με το μέγεθος του σωλήνα και τις συνθήκες του εδάφους, το άκρο διείσδυσης του σωλήνα μπορεί
να φέρει και κοπτικό δακτύλιο εφαρμοσμένο εξωτερικά ούτως ώστε να δημιουργείται μικρή υπερεκσκαφή
που να οδηγεί στην μείωση της συνολικής τριβής σωλήνα - εδάφους.
Ο εξοπλισμός έμπηξης και ο σωλήνας τοποθετούνται στο φρέαρ εκκίνησης στην προβλεπόμενη στάθμη και
κλίση. Όταν η διείσδυση σχεδιάζεται να ξεκινήσει από πλευρά πρανούς, η δυναμική έμπηξη σωλήνα μπορεί
να γίνει και χωρίς την διαμόρφωση φρέατος εκκίνησης.
Ο εξοπλισμός και ο αγωγός θα προσαρμόζονται στους οδηγούς προώθησης (σιδηροτροχιές ή ειδικό για το
σκοπό αυτό εξάρτημα). Οι οδηγοί θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους έτσι ώστε να στηρίζουν επαρκώς το
τεμάχιο του σωλήνα.
Η διείσδυση θα αρχίζει με αργό ρυθμό για τον έλεγχο της πορείας και στην συνέχεια θα επιταχύνεται
προοδευτικά.
Κατά την διείσδυση του σωλήνα θα αποφεύγονται οι διακοπές προώθησης ή αν αυτό είναι ανέφικτο θα είναι
μικρής διάρκειας (απαγορεύεται η παρατεταμένη ακινητοποίηση του σωλήνα).
Ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόζει σύστημα λίπανσης των σωλήνων όταν οι προβλεπόμενες για την
διείσδυση του σωλήνα δυνάμεις αναμένεται να υπερβούν την ικανότητα του συστήματος ή την επιτρεπόμενη
φόρτιση του σωλήνα. Οι σωλήνες παροχής του λιπαντικού θα τοποθετούνται στον προστατευτικό σωλήνα
πριν την έναρξη των εργασιών έμπηξης - προώθησης. Η ικανότητα του συστήματος λίπανσης θα εκτιμάται
συναρτήσει της διαμέτρου διάνοιξης, της ταχύτητας διείσδυσης, του υλικού του σωλήνα και των συνθηκών
του εδάφους. Για την λίπανση μπορεί να γίνει χρήση νερού με πρόσμικτα αργιλικής βάσης ή πολυμερή (π.χ.
μπεντονίτη).
Η διάτρηση πιλοτικής οπής για την ευθυγράμμιση του σωλήνα πριν την τοποθέτησή του δεν αποτελεί
προαπαιτούμενο, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη για την τήρηση της κλίσης. Η διάτρηση πιλοτικής οπής
θεωρείται ότι εντάσσεται στις προκαταρτικές εργασίες της διάνοιξης του ορύγματος.
Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής μπορεί να γίνεται είτε με μεταφορικό κοχλία είτε με εισπίεση νερού.
Σε περίπτωση χρήσης νερού πρέπει να γίνεται διαχωρισμός του μεταφερόμενου μίγματος νερού προϊόντων
- εκσκαφής σε δεξαμενές καθίζησης.
Ο σωλήνας γενικά θα προωθείται με ρυθμό ανάλογο της προχώρησης της διάνοιξης. Δεν επιτρέπεται
διάνοιξη χωρίς παράλληλη προώθηση του σωλήνα.
Η διάνοιξη του ορύγματος θα εκτελείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απόκλιση από την
προδιαγεγραμμένη πορεία και η πρόκληση βλαβών στα παρακείμενα δίκτυα. Κατά την χρήση κρουστικού
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εξοπλισμού θα διασφαλίζεται ότι οι προκαλούμενες δονήσεις στο έδαφος δεν προκαλούν ζημιές στα
παρακείμενα δίκτυα.
Οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αποκλίσεις της χάραξης του σωλήνα ως προς την θεωρητική δεν θα
υπερβαίνουν τα 25 mm ανά 3,00 m μήκους, και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μόνο προς μία κατεύθυνση
και ότι θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη φορά της κλίσης του δικτύου.
Η εργασία θα εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται καθιζήσεις στην επιφάνεια.
Όταν το σύνολο της προβλεπόμενης δύναμης διείσδυσης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία
υπερβαίνει την μέγιστη αντοχή σχεδιασμού του σωλήνα ή το 80% της ικανότητας του εξοπλισμού, θα
διαμορφώνονται ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης.
5.3.2

Κατευθυνόμενη διάτρηση (Directional drilling ή guided boring)

Ο εξοπλισμός για την διάτρηση της πιλοτικής οπής, την διεύρυνσή της και την τοποθέτηση του αγωγού του
δικτύου θα έχει το κατάλληλο μέγεθος και θα είναι συμβατός με τις εδαφικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός θα
παρέχει την δυνατότητα ακριβούς διάνοιξης της πιλοτικής οπής στην προβλεπόμενη χάραξη,
παρακολούθησης και ελέγχου της παροχής και πίεσης του διατρητικού υγρού καθώς και μέτρησης των
ασκούμενων στον αγωγό δυνάμεων.
Ο εξοπλισμός θα έχει την ικανότητα αλλαγής πορείας με χρήση μηχανικών και/ή υδραυλικών μέσων. Θα
συνοδεύεται από διάταξη διαχωρισμού του διατρητικού υγρού και των διατρημάτων και ανακυκλοφορίας του
διατρητικού υγρού.
Κατά την διάρκεια των εργασιών απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της πορείας του διατρητικού, των
πιέσεων και των ελκτικών δυνάμεων που ασκούνται στον σωλήνα.
Όταν η διάτρηση γίνεται με την βοήθεια διατρητικού υγρού θα ελέγχεται η εισπίεσή του και θα εφαρμόζεται η
ελάχιστη δυνατή πίεση και παροχή.
Όταν η εγκατάσταση του σωλήνα γίνεται με έλξη συγχρόνως με την διεύρυνση της οπής, δεν επιτρέπεται η
υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής του σωλήνα, η δε σύνδεση του αγωγού με τον εξοπλισμό διεύρυνσης
πρέπει να ελαχιστοποιεί την ανάπτυξη δυνάμεων στρέψης στο σωλήνα.
Η εγκατάσταση του αγωγού θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται βλάβες ή φθορές του.
Σε εγκατάσταση δικτύου παρουσία υπογείου νερού θα παρακολουθείται συνεχώς η τυχόν απώλεια
διατρητικού υγρού (drill fluid).
Οι εργασίες διάτρησης θα διακόπτονται σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε αγωγό ή ρηγμάτωσης της
επιφάνειας του εδάφους.

5.3.3

Μέθοδος Kοχλία

Ο εξοπλισμός θα έχει ισχύ στρέψης και ώθησης επαρκή για το μέγεθός του προς εγκατάσταση σωλήνα, σε
συνδυασμό και με τις αναμενόμενες εδαφικές και γεωτεχνικές συνθήκες. Για την προχώρηση της κοπτικής
κεφαλής και του σωλήνα θα χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα υδραυλικά έμβολα.
Η διάμετρος του σωλήνα επένδυσης θα επιλέγεται σε συνδυασμό με την διάμετρο της κοπτικής κεφαλής,
έτσι ώστε το δημιουργούμενο κενό μεταξύ σωλήνα και ορύγματος να μην υπερβαίνει τα 25 mm.
Ο κοχλίας θα έχει ικανότητα μεταβίβασης της απαιτούμενης ροπής στρέψης και ώθησης στην κοπτική
κεφαλή και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής πίσω στο φρέαρ εκκίνησης. Για την εκτέλεση των εργασιών
παρουσία υπογείων υδάτων, ο εξοπλισμός θα έχει την δυνατότητα ρυθμίσεων ώστε να επιτυγχάνεται η
σταθερότητα του μετώπου και η πρόληψη μη ελεγχόμενης εισροής υδάτων ή απώλειας εδαφικού υλικού.
Η κοπτική κεφαλή θα επιλέγεται με βάση τις αναμενόμενες συνθήκες εδάφους, θα έχει την ικανότητα
στήριξης όλου του μετώπου εκσκαφής και θα φέρει θραυστήρα για να απομακρύνει από το μέτωπο
14
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κροκάλες και λίθους. Η κοπτική κεφαλή θα έχει την δυνατότητα ρυθμίσεων πορείας ώστε να εξασφαλίζεται η
διατήρηση της ευθυγράμμισης και κλίσης του τοποθετούμενου αγωγού.
Έλεγχος εκσκαφής
Όλες οι λειτουργίες του εξοπλισμού θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται από κεντρικό σημείο είτε από το
φρέαρ μέσω του άξονα του κοχλία είτε με τηλεχειρισμό από την επιφάνεια. Ο εξοπλισμός ελέγχου θα
συντονίζει την εκσκαφή, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την προώθηση του σωλήνα.
Εξοπλισμός παρακολούθησης
Θα παρέχεται σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της δύναμης ώθησης και ροπής του κοχλία, της δύναμης
προώθησης του σωλήνα και του ρυθμού προχώρησης και καταγραφής των εν λόγω παραμέτρων. Συνεχής
παρακολούθηση θα γίνεται επίσης στην ευθυγράμμιση και κλίση του σωλήνα. Αν δεν είναι δυνατή η συνεχής
αναφορά λόγω σχεδιαστικών περιορισμών του εξοπλισμού, η ευθυγράμμιση και η κλίση πρέπει να
επαληθεύονται με άλλα πρόσφορα μέσα ανά 10 ÷ 15 m προχώρηση.
Για την δημιουργία ενδιάμεσων φρεάτων απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η σχετική αίτηση του
Αναδόχου θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες μελέτες, άδειες και εγκρίσεις.
5.3.4

Τεχνική Μικροσηράγγων (Microtunneling)

Μηχάνημα διάνοιξης μικροσήραγγας (ΜΤΒΜ) :Το ΜΤΒΜ θα έχει την δυνατότητα ελέγχου κατεύθυνσης στην
κοπτική κεφαλή η οποία θα είναι αρθρωτή.
Ο εξοπλισμός θα έχει την ικανότητα συνεχούς υποστήριξης του μετώπου, χωρίς να απαιτούνται μέτρα
σταθεροποίησης του εδάφους και θα έχει την δυνατότητα μέτρησης των εδαφικών πιέσεων του μετώπου.
Επίσης θα έχει την δυνατότητα μετρήσεων και παρακολούθησης της σχέσης προϊόντων εκσκαφής και
προχώρησης της διάνοιξης. Το ΜΤΒΜ θα ελέγχει τις υδροστατικές πιέσεις κατά την διάνοιξη, χωρίς την
χρήση εξωτερικού εξοπλισμού απομάκρυνσής τους.
Στον πίνακα ελέγχου πορείας θα είναι διαθέσιμη στον χειριστή η ακριβής θέση της κεφαλής σε σχέση με τις
προβλέψεις σχεδιασμού, μαζί με πληροφορίες όπως πίεση μετώπου, κλίση, αποκλίσεις κατεύθυνσης κ.λπ.
Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο θραυστήρα ώστε να απομακρύνει από το μέτωπο
κροκάλες και ογκόλιθους.
Υδραυλικό σύστημα προώθησης σωλήνων: Ο κύριος εξοπλισμός προώθησης (υδραυλικά έμβολα) θα έχει
ισχύ μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο φορτίο προώθησης. Ο ρυθμός επέκτασης του υδραυλικού
κυλίνδρου θα συγχρονίζεται με τον ρυθμό εκσκαφής του ΜΤΒΜ (ο οποίος εξαρτάται από τις συνθήκες
εδάφους).
Τα κύρια υδραυλικά έμβολα θα συνδέονται με πλαίσιο προώθησης που τοποθετείται στο φρέαρ εκκίνησης. Η
ικανότητα προώθησης του συστήματος θα είναι επαρκής για να ωθήσει το ΜΤΒΜ και τους σωλήνες δια
μέσω του εδάφους.
Ενδιάμεσοι σταθμοί προώθησης (Intermediate Jacking Station) θα διαμορφώνονται όταν το σύνολο της
εκτιμώμενης δύναμης προώθησης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργασία υπερβαίνει τη μέγιστη
δύναμη προώθησης σχεδιασμού του σωλήνα ή το 80% της ικανότητας των κύριων προωθητών.
Για την ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων προώθησης στον σωλήνα θα χρησιμοποιείται δακτύλιος
μετάδοσης φορτίου και προστασίας (“κεφαλή προώθησης”).
15

33825

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Αυτόματο σύστημα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής:Το αυτόματο σύστημα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής
θα εναρμονίζει τον ρυθμό διάνοιξης (εκσκαφής) με τον ρυθμό μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής
διατηρώντας καθιζήσεις και διογκώσεις στα καθοριζόμενα από την μελέτη όρια.
Η εξισορρόπηση των πιέσεων των υπογείων υδάτων μπορεί να επιτυγχάνεται με χρήση πολφού υπό πίεση
ή με σύστημα αντιστάθμισης της πίεσης με υλικά εκσκαφής με χρήση κοχλία.
Το σύστημα μεταφοράς με πολφό θα έχει την δυνατότητα μέτρησης των πιέσεων του εδάφους και των
υδροστατικών πιέσεων καθώς και δυνατότητες ρυθμίσεων για την εξισορρόπηση των πιέσεων αυτών, ώστε
να μην υπάρχουν απώλειες πολφού ή μη ελεγχόμενη είσοδος εδαφικού υλικού και υπόγειου νερού. Η πίεση
του πολφού στο μέτωπο εκσκαφής θα ρυθμίζεται μέσω αντλιών πολφού μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Για να
είναι δυνατή η αλλαγή διεύθυνσης και η απομόνωση της ροής, θα περιλαμβάνεται και σύστημα παράκαμψης
του πολφού.
Το σύστημα μεταφοράς με πολφό θα διαθέτει επίσης σύστημα διαχωρισμού υλικών εκσκαφής και πολφού
κατάλληλης απόδοσης για το συγκεκριμένο υπόγειο όρυγμα, τον τύπο των εδαφών και τον διαθέσιμο
εργοταξιακό χώρο, καθώς και διάταξη επανακυκλοφορίας του πολφού (drilling fluid).
Η σύνθεση του πολφού θα παρακολουθείται για την διατήρηση της πυκνότητας και του ιξώδους εντός των
προβλεπομένων από την μελέτη ορίων.
Σε εδάφη αυξημένης υδροφορίας η χρήση συστήματος εξισορρόπησης με υλικά εκσκαφής (σύστημα με
κοχλία) προϋποθέτει ότι ο εξοπλισμός θα διαθέτει χαρακτηριστικά που θα εξασφαλίσουν την αντιστάθμιση
των πιέσεων νερού και εδάφους στο μέτωπο και την σταθερότητας των εδαφών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
στην Υπηρεσία προς έγκριση σχετική περιγραφή – τεκμηρίωση του συστήματος.
Σύστημα τηλεχειρισμού: Ο εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα τηλεχειρισμού που θα επιτρέπει
τους χειρισμούς, χωρίς να απαιτείται η είσοδος του προσωπικού στην μικροσήραγγα.
Η είσοδος προσωπικού εντός του σωλήνα θα επιτρέπεται μόνο για συντήρηση (κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών) και για την απομάκρυνση του εξοπλισμού (μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τοποθέτησης
του σωλήνα), υπό την προϋπόθεση ότι η διατομή θα είναι τουλάχιστον Φ800 mm.
Κατά την φάση προώθησης των τμημάτων του σωλήνα το σύστημα ελέγχου θα συγχρονίζει τις ταχύτητες
εκσκαφής και προώθησης και θα εξασφαλίζει επαρκή υποστήριξη του εδάφους.
Έλεγχος ενεργού κατεύθυνσης: Στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον στοιχεία
για την κίνηση, κλίση, ρυθμό προχώρησης, εγκατεστημένο μήκος, δύναμη ώθησης και ροπή στρέψης της
κοπτικής κεφαλής.
Τυχόν αποκλίσεις πορείας σε σχέση με την θεωρητική κλίση θα ελέγχονται συνεχώς από το σύστημα
καθοδήγησης (π.χ. μέσω ακτίνας Laser η οποία θα εκπέμπεται από το φρέαρ προώθησης υπό την
θεωρητική γωνία και κλίση και θα σκοπεύει προς στόχο αναρτημένο στην ασπίδα).
Σύστημα λίπανσης σωλήνων: Σύστημα λίπανσης σωλήνων θα προβλέπεται όταν οι αναμενόμενες δυνάμεις
προώθησης υπερβαίνουν την ικανότητα του συστήματος των κύριων προωθητών ή την φέρουσα ικανότητα
του σωλήνα (με τον απαιτούμενο συντελεστή ασφάλειας).
Το λιπαντικό θα εισάγεται με πίεση δια μέσω βαλβίδων διατεταγμένων στην περιφέρεια του σωλήνα.
Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και τις εδαφικές συνθήκες το λιπαντικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως μέσον υποστήριξης του ορύγματος (π.χ. περιπτώσεις εφαρμογής μπεντονίτη).
Εκτέλεση εργασιώνQ: ελάχιστη επικάλυψη του σωλήνα που θα τοποθετηθεί με την τεχνική μικροσηράγγων
θα είναι 1,80 m ή 1,5 x Dεξ σωλήνα (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Το ελάχιστο βάθος του αγωγού
μπορεί να μειωθεί εφ’ όσον ληφθούν ειδικές προφυλάξεις και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
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Η εργασία κατασκευής της μικροσήραγγας θα οργανωθεί και θα εκτελεστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
καθιζήσεις. Η υπερεκσκαφή γενικώς δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 cm στην ακτίνα του υπό τοποθέτηση σωλήνα.
Ο δακτύλιος που δημιουργείται με την υπερεκσκαφή μπορεί να πληρωθεί είτε με το λιπαντικό υλικό που
χρησιμοποιείται για να μειώσει την αντίσταση τριβής του εδάφους, είτε με τσιμεντένεμα μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών προώθησης.
Σε ασταθείς σχηματισμούς εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάλυμα μπεντονίτη ή νερού που περιέχει
κολλοειδή υλικά (slurry), για σταθεροποίηση της εκσκαφής και λίπανση.
Η προώθηση του σωλήνα θα ακολουθεί το ρυθμό εκσκαφής και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής.
Χρήση νερού ή άλλων υγρών κατά την διάτρηση επιτρέπεται μόνον για την λίπανση (σε περιορισμένες,
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ποσότητες).
Για κάθε χρησιμοποιημένο τύπο σωλήνων θα υποβάλλεται έκθεση του Αναδόχου στην οποία θα αναλύεται η
μέθοδος που προτείνεται για την απορρόφηση των κραδασμών και την κατανομή των δυνάμεων
προώθησης στα τοιχώματα του σωλήνα.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται από το όρυγμα και θα μεταφέρονται προς απόρριψη. Δεν
επιτρέπεται η δημιουργία σωρών προϊόντων εκσκαφής στην περιοχή των φρεάτων προσπέλασης.
Σωλήνες που εμφανίζουν σημάδια αστοχίας ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά μπορεί να απαιτηθεί να
προωθηθούν μέχρι το φρέαρ εξόδου και να απομακρυνθούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες
μέθοδοι επισκευής αγωγών που έχουν υποστεί βλάβες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των
σωλήνων, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι οριζόντιες και κατακόρυφες αποκλίσεις του άξονα του σωλήνα ως προς τις θεωρητικές γραμμές, αν δεν
καθορίζονται διαφορετικά στη μελέτη, δεν θα υπερβαίνουν τα 25 mm ανά 3,00 m μήκους. Για τα δίκτυα
βαρύτητας θα εξασφαλίζεται ότι οι αποκλίσεις θα είναι περιορισμένες και μόνο προς την μία κατεύθυνση, ενώ
η τελική κλίση της γραμμής ροής θα είναι σε κάθε περίπτωση προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση.
Ο σωλήνας επένδυσης ή ο σωλήνας δικτύου θα καθαρίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής
του.

5.4 Τοποθέτηση σωλήνων δικτύου
Σε περίπτωση κατασκευής του αγωγού του δικτύου σε δύο φάσεις και παραμονής του σωλήνα επένδυσης
και μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης, ο αγωγός του δικτύου θα εξέχει από τα άκρα του υπογείου
ορύγματος ή του σωλήνα επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ώστε να είναι εφικτή η
σύνδεσή του με το υπόλοιπο δίκτυο.
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου εντός του σωλήνα επένδυσης ορύγματος θα γίνονται οι
συνδέσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι εκτός ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ
ΤΠ (κατά κατηγορία σωλήνων).
Ο αγωγός του δικτύου θα στερεώνεται μέσα στον σωλήνα επένδυσης έτσι ώστε να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο επίπλευσής του λόγω εισροής νερού στο διάκενο. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθούν δοκοί από σκληρό ξύλο, οι οποίοι θα στηρίζουν τον σωλήνα του δικτύου σε όλο του το
μήκος. Οι δοκοί θα στερεώνονται στον σωλήνα με μεταλλικούς ιμάντες, ώστε να επιτυγχάνεται η τοποθέτησή
του στην προδιαγραφόμενη στάθμη και κατεύθυνση. Αντί των ξυλοδοκών στήριξης μπορεί να
χρησιμοποιηθούν αποστάτες από κατάλληλο υλικό, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής, κατά αποστάσεις ανάλογες της διαμέτρου και του υλικού κατασκευής του σωλήνα.
Τα εξαρτήματα αυτά και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους θα τυγχάνουν της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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Μετά την οριστική τοποθέτηση του αγωγού μέσα στον σωλήνα επένδυσης, το υπάρχον δακτυλιοειδές κενό,
αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, θα πληρούται με άμμο ή ισχνό σκυρόδεμα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην
διαταράσσεται η κατεύθυνση και η κλίση του εσωτερικού σωλήνα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στον τρόπο τοποθέτησης των σωλήνων του δικτύου μέσα στον σωλήνα
επένδυσης, για να μην προκαλούνται φθορές και να επιτυγχάνεται η σωστή και στεγανή σύνδεσή τους,
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του αγωγού μεταφοράς, πλήρωσης του κενού μεταξύ
των σωλήνων και ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων ο αγωγός επένδυσης θα σφραγίζεται κατάλληλα. Στο
κατώτερο άκρο του πώματος σφράγισης θα προβλέπονται κατάλληλες οπές αποστράγγισης.

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία της διάτρησης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:
x

Έλεγχος Πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωματωμένων υλικών (σωληνώσεων πάσης φύσεως).

x

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικών ενσωματουμένων υλικών.

x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και
τις προβλέψεις της παρούσας.

x

Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου και συνδέσεων αυτού σύμφωνα με την μελέτη και τα εγκεκριμένα
κατασκευαστικά σχέδια.

x

Έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

x

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής.

x

Έλεγχος αποκατάστασης περιοχής φρεάτων.

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των εργασιών με τα ανωτέρω συνεπάγεται υποχρέωση του Αναδόχου να
προβεί στα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες / εντολές της Υπηρεσίας χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση.

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Ολισθήσεις ασταθών πρανών, είτε κατά την διαμόρφωσή τους, είτε κατά την φάση κατασκευής των
έργων.

18



Εισροή υδάτων.



Εργασία σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.



Τραυματισμός κατά την εργασία πλησίον αγωγών υπό πίεση.



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.



Χρήση εργαλείων συγκόλλησης καθαρισμού ή βαφής σωλήνων.



Χρήση εξοπλισμού διάτρησης – διείσδυσης σωλήνων.



Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.
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Ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάμενα εν
λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.



Κατά την χρήση οποιονδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρμογή των απαιτούμενων
αντιστηρίξεων κ.λπ.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής μέτρα:
x

Στις θέσεις των φρεάτων θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη και σήμανση για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, την επισήμανση των κινδύνων, την επικέντρωση της προσοχής των ατόμων και
οχημάτων που διέρχονται πλησίον καθώς και επαρκής φωτεινή σήμανση με αναλάμποντες
φανούς.

x

Αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ σχετικά με
την εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

x

Πριν την έναρξη των εργασιών, εντοπισμός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων
διανομής, και σήμανσή τους.

x

Κατάλληλος φωτισμός και αερισμός φρεάτων.

x

Ανίχνευση επικίνδυνων αερίων.

x

Εξοπλισμός άντλησης υδάτων και εφεδρικές αντλίες για χρήση σε περιπτώσεις κινδύνου.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

8

x

Λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

x

Λήψη μέτρων κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αντλούνται από τους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην επιβαρύνονται οι σχετικοί αποδέκτες.

x

Λήψη μέτρων μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά
ηχοπετάσματα, προγραμματισμός κατάλληλων μεθόδων κατασκευής).

x

Λήψη μέτρων περιορισμού σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής, συστηματικός
καθαρισμός οδοστρωμάτων κ.λπ.).

x

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμούς στο έδαφος.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών διάνοιξης του υπόγειου ορύγματος και τοποθέτησης των σωληνώσεων
επένδυσης θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας, ανάλογα με την διάμετρο της
οπής και την κατηγορία του εδάφους.
Η επιμέτρηση των σωληνώσεων του δικτύου ή της καλωδίωσης θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρως
εγκατεστημένου δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Προδιαγραφές.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

20

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 14457

General requirements for components specifically designed for use in
trenchless construction of drains and sewers. - Γενικές απαιτήσεις στοιχείων
σχεδιασμένων προς χρήση σε εφαρμογές τοποθέτησης χωρίς όρυγμα για
δίκτυα αποστράγγισης και ακαθάρτων.

ΕΛΟΤ EN 295-7

Vitrified clay pipes and fitting and pipe joints for drains and sewers. - Part 7:
Requirements for vitrified clay pipes and joints for pipe jacking. - Εφυαλωμένοι
πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους για αποχετεύσεις και
υπονόμους. - Μέρος 7: Απαιτήσεις εφυαλωμένων πήλινων σωλήνων και
συνδέσμων τους για άρμοση με ώθηση.
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HELLENIC TECHNICAL
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 150108-02-01-00 «Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

33834
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 8

4.1

Συρματόπλεγμα .......................................................................................................................... 8

4.2

Σύρμα ραφής .............................................................................................................................10

4.3

Λίθοι πλήρωσης φατνών ......................................................................................................... 10

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές .............................................................................. 11

5.1

Γενικά ......................................................................................................................................... 11

5.2

Κατασκευή συρματοκιβωτίων και στρωμνών ....................................................................... 11

5.3

Λιθοπλήρωση συρματοκιβωτίων και στρωμνών.................................................................. 12

5.4

Ανοχές ........................................................................................................................................ 12

6

Δοκιμές ....................................................................................................................................... 12

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος 13

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 14

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 15

3

33835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων
(Serasanetti)

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή
συρματοκιβωτίων, στρωμνών και συρματοκυλίνδρων, καθώς και στην πλήρωσή τους με αργούς λίθους,
στην θέση τοποθέτησής τους,.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10218-1

Steel wire and wire products. - General. - Part 1: Test methods. -- Χαλύβδινα
σύρματα και συρμάτινα προϊόντα - Γενικότητες - Μέρος 1: Μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN 10223-3

Steel wire and wire products for fences. - Part 3: Hexagonal steel wire netting for
engineering purposes. -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες. Μέρος 3: Εξαγωνικά χαλύβδινα συρματοπλέγματα για οικοδομικές κατασκευές.

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. - Part 2:
Zinc or zinc alloy coatings. -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων.
Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 2:
Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων ψευδαργύρου.

ΕΛΟΤ EN 12371

Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. - Μέθοδοι δοκιμής
φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό.

ΕΛΟΤ EN 1925

Natural stone test methods. - Determination of water absorption coefficient by
capillarity. - Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους. - Προσδιορισμός του συντελεστή
απορρόφησης νερού δια τριχοειδών.

ΕΛΟΤ EN 772-11

Methods of test for masonry units. - Part 11: Determination of water absorption of
aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to
capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units. Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισμός
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεμα με αδρανή, από λίθους
τεχνητούς ή φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο.
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 συρματοκιβώτια
εννοούνται όλοι οι τύποι φατνών από συρματόπλεγμα εξαγωνικής διπλής πλέξης. Διακρίνονται τα εξής είδη,
ως προς το σχήμα και τη γενικότερη μορφή των κιβωτίων:
3.1.1
Συνήθη συρματοκιβώτια (gabions)
Πεδίο εφαρμογής:


επενδύσεις πρανών χειμάρρων, ποταμών και άλλων έργων (αντιμετώπιση υψηλών ταχυτήτων,
στερεομεταφοράς, δυσμενών γεωλογικών συνθηκών κ.λπ.)



κατασκευή εγκαρσίων οδών, αναβαθμών και προβόλων.



κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως

Τα συνήθη συρματοκιβώτια διαμορφώνονται με εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης ως
παραλληλεπίπεδα ενδεικτικού πλάτους 1,00-2,00 m και ύψους 0,50-1,00 m. Ενίοτε φέρουν και εγκάρσια
διαφράγματα (συνήθως ανά 1,00 m).
Οι ακμές τους ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του σύρματος του πλέγματος.

Σχήμα 1 - Συρματοκιβώτιο με διαφράγματα

Σχήμα 2 - Συρματοκιβώτιο χωρίς διαφράγματα

3.1.2
Στρώμνες (συρματοκιβώτια μικρού πάχους, τύπου Reno)
Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών για την προστασία ποδός και σε κοιτοστρώσεις, σε ηπιότερες γενικά
συνθήκες (ροής, γεωλογικές) από ό,τι τα συρματοβώτια. Είναι όμοιες με τα απλά συρματοκιβώτια, αλλά πιο
ελαφρές και εύκαμπτες.
Οι στρωμνές κατασκευάζονται από εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης. Έχουν συνήθως
μορφή παραλληλεπιπέδου, πλάτους 2,00 m, ύψους 0,17 - 0,30 m με εγκάρσια διαφράγματα (ανά 1,00 m). Οι
ακμές των συρματοκιβωτίων ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του σύρματος
του πλέγματος.
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Σχήμα 3 - Στρώμνη τύπου RENO με διαφράγματα
3.1.3
Συρματοκύλινδροι (sack gabions)
Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών για προστασία ποδός πρανών και σε κοιτοστρώσεις χειμάρρων,
ποταμών και άλλων έργων καθώς επίσης και για την υποθεμελίωση κατασκευών από άλλου είδους
συρματοκιβώτια, καθόσον η ευκαμψία και το σχήμα τους επιτρέπει την ευχερέστερη προσαρμογή στο
έδαφος.
Οι συρματοκύλινδροι κατασκευάζονται από εξαγωνικό χαλύβδινο συρματόπλεγμα διπλής συνήθως πλέξης,
είναι διαμέτρου 0,65 - 0,95 m και ύψους 2,00 m (οι διαστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση από την μελέτη
των έργων προστασίας). Οι κύλινδροι ενισχύονται καθ’ ύψος με σύρμα ενίσχυσης.

Σχήμα 4 -Συρματοκύλινδρος
3.1.4
Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις συρματοπλέγματος για τον οπλισμό των αναχωμάτων
(τύπου Terramesh)
Χαρακτηριστικό τους είναι η ύπαρξη ελεύθερης προέκτασης φύλλου συρματοπλέγματος. Μετά την
λιθοπλήρωση του συρματοκιβωτίου επιχώνεται και εγκιβωτίζεται στο διαμορφούμενο πρανές η προέκταση
του συρματοπλέγματος (λειτουργία οπλισμένης γης).
Όπως και τα απλά συρματοκιβώτια, έχουν μορφή παραλληλεπιπέδου, μήκους συνήθως 1,00 - 2,00 m,
ύψους 0,50 -1,00 m, με διαφράγματα.
Το μήκος της προέκτασης συρματοπλέγματος κυμαίνεται από 3,00 έως και 7,00 m σύμφωνα με τα εκάστοτε
καθορισμένα από την μελέτη.
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Οι ακμές των συρματοκιβωτίων ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου από την διάμετρο του
σύρματος του πλέγματος. Το τμήμα της προέκτασης θα είναι ενιαίο με το συρματόπλεγμα του κιβωτίου.
Το σύρμα του πλέγματος θα είναι κράμα Ζn95ΑΙ5 (95% Ψευδάργυρος, 5% Αλουμίνιο) με επικάλυψη ΧΡΕ
(αυτοσβεννύμενο τροποποιημένο πολυαιθυλένιο), κατά EΛΟΤ ΕΝ 10245-3. Πάχος επικάλυψης: 0,50 mm.

Σχήμα 5 - Συρματοκιβώτια με προέκταση συρματοπλέγματος τύπου TERRAMESH
3.1.5
Κρίσιμη ταχύτητα
Η μέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραμένει ευσταθής, χωρίς μετακίνηση των λίθων
πληρώσεως.
3.1.6
Οριακή ταχύτητα
Η μέγιστη ταχύτητα ροής κατά την οποία η κατασκευή παραμένει ευσταθής, με αποδοχή και σχετικών
μετακινήσεων των λίθων.

4

Απαιτήσεις

4.1

Συρματόπλεγμα
Οι διαστάσεις των βρόχων πλέξης του
συρματοπλέγματος και το πάχος του σύρματος σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3, δίνονται στον
ακόλουθο πίνακα

D = η απόσταση μεταξύ δύο συστροφών στον
βρόχο του πλέγματος
Πίνακας 1 - Διαστάσεις βρόχων και διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος
Πεδίο εφαρμογής
Συρματοκιβώτια

D (mm)

Διάμετρος
σύρματος (mm)

Ανοχές

100 (100 x120)

2,70 ή 3,00

80 (80x100)

2,70 ή 3,00

60 (60x80)

2,70

+16%

60 (60x80)

2,20

-4%

50 (50x70)

2,00

Συρματοκύλινδροι

80 (80x100)

3,00

Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις

80 (80x100)

2,70 ή 3,70

Στρωμνές

8
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Πίνακας 2 - Ονομαστικό βάρος του συρματοπλέγματος
Άνοιγμα βρόχου (mm)

Διάμετρος σύρματος

Βάρος

(mm)

(kg/m2)

2,00

1,40

2,20

1,40

50
60

80

2,70

2,00

2,70/3,70 PVC

2,30

2,70

1,60

2,70/3,70 PVC

1,90

3,00

2,00

2,70

1,40

3,00

1,80

100

Η επιμήκυνση θραύσεως του σύρματος θα μεγαλύτερη ή ίση του 10% (ΕΛΟΤ EN 10223-3).
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη των έργων προστασίας έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
Πίνακας 3 - Διατομή σύρματος βρόχων (ΕΛΟΤ ΕΝ 10222-3)
Βρόγχος

Πεδίο εφαρμογής

D (mm)

Διάμετρος
σύρματος (mm)

Ανοχές

Συρματοκιβώτια ύψους 0,50 έως
1,00 m

80 (80x100)

3,00

± 0,07 mm

Συρματοκιβώτια ύψους 0,17 έως
0,30 m

60 (60x80)

2,20

± 0,06 mm

Συρματοκιβώτια με προεκτάσεις
ύψους 0,50 έως 1,00 m

80 (80x100)

2,70 ελαχ.

± 0,06 mm

Πίνακας 4 - Διατομή συρμάτων ενίσχυσης ακμών
Διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος (mm)

2,00

2,20

2,70

3,00

Διάμετρος σύρματος ενίσχυσης (mm)

2,40

2,70

3,40

3,90

Το σύρμα του πλέγματος και το σύρμα ραφής θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, ομοιογενούς σύστασης και
σταθερής κυκλικής διατομής χωρίς σχισμές ή αυλακώσεις. Το γαλβάνισμα θα είναι ισοπαχές, ομόκεντρο, θα
παρουσιάζει λεία επιφάνεια και θα καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του σύρματος χωρίς να αφήνει κενά. Η
επικάλυψη για την αντιδιαβρωτική προστασία των συρμάτων θα είναι ενός εκ των ακολούθων τύπων:
Επικάλυψη ψευδαργύρου
Γαλβάνισμα με ψευδάργυρο καθαρότητας τουλάχιστον 99%. Η πρόσφυση της επίστρωσης μπορεί να
ελεγχθεί εμπειρικά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10218-1 με τύλιξη έξι σπειρών σύρματος σε άξονα
τετραπλάσιας διαμέτρου από την διατομή του: η επίστρωση δεν πρέπει να ρηγματώνεται ή να
αποφλοιώνεται όταν υποβληθεί σε τριβή με γυμνό χέρι.
Πίνακας 5 - ελάχιστες ποσότητες επίστρωσης ψευδαργύρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10281-1
Φ Σύρματος (mm)
2

Ποσότητα Ζn (g/m )

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

240

240

260

260

275

275

290
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Επικάλυψη κράματος ψευδαργύρου /αλουμινίου τύπου GALFAN (Ζn95AI5-MM)
Γαλβάνισμα με κράμα ψευδαργύρου 95% - αλουμινίου 5% (Zn95Al5 Class A), κατά ΕΛΟΤ EN 10244-2. Η
πρόσφυση της επικάλυψης στο σύρμα ελέγχεται (ως ανωτέρω) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1.
Πίνακας 6 - Ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες επίστρωσης Zn95Al5
Φ Σύρματος (mm)
2

Ποσότητα κράματος Ζn (g/m )

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

215

230

230

245

255

265

275

Επικάλυψη με ΧΡΕ (αυτοσβεννύμενο τροποποιημένο πολυαιθυλένιο)
Για περαιτέρω προστασία το γαλβανισμένο σύρμα μπορεί να είναι πλαστικοποιημένο με ΧΡΕ
(αυτοσβεννύμενο τροποποιημένο πολυαιθυλένιο). Ο εφαρμοστέος τύπος συρματοπλέγματος
συρματοκιβωτίων θα καθορίζεται από την μελέτη του έργου.

4.2

Σύρμα ραφής

Τα συρματοκιβώτια των έργων προστασίας θα συρράπτονται μεταξύ τους σε όλες τις επιφάνειες επαφής
ώστε να αποτελούν ένα συνεχές σύνολο.
Η ραφή των συρματοκιβωτίων θα γίνεται με δακτυλίους από γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 3 mm
τουλάχιστον και εφελκυστικής αντοχής 1.700 Ν/mm2. Για την σύνδεση συρματοκιβωτίων με
πλαστικοποιημένο σύρμα θα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα δαχτυλίδια.
Η σύσφιξη των δακτυλίων στερέωσης θα γίνεται με ειδικό εργαλείο, μηχανικό ή πνευματικό. Οι δακτύλιοι
σύσφιξης θα εφαρμόζονται σε αναλογία περίπου 25 τεμ. ανά m3 όγκου συρματοκιβωτίων
Μπορεί να γίνει αποδεκτή άλλη μέθοδος συρραφής των συρματοκιβωτίων, η οποία θα εξασφαλίζει επαρκή
μονολιθικότητα και αντοχή της κατασκευής. Κάθε εναλλακτική πρόταση του Αναδόχου, προκειμένου να γίνει
αποδεκτή από την Υπηρεσία, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε ό,τι αφορά στο υλικό, στον τρόπο
χρήσης και εφαρμογής και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (π.χ. με φυλλάδια και αποτελέσματα
εργαστηριακών δοκιμών επώνυμων κατασκευαστών ή προμηθευτών).

4.3

Λίθοι πλήρωσης φατνών

Η εφαρμοστέα διαβάθμιση των λίθων πλήρωσης αποτελεί συνάρτηση των αναμενόμενων ταχυτήτων ροής.
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
Πίνακας 7 - Διαβάθμιση λίθων πλήρωσης συρματοκιβωτίων
Εφαρμογή

Ύψος
συρματοκιβωτίου

Διάμετρος

d50

Κρίσιμη
ταχύτητα

Οριακή
ταχύτητα

(m)

(mm)

(mm)

(m/sec)

(m/sec)

70-100

85

3,5

4,2

70-150

110

4,2

4,5

70-100

85

3,6

5,5

70-150

120

4,5

6,1

70-120

100

4,2

5,5

100-150

125

5,0

6,4

0,17
Στρώμνη (τύπου
Reno)

0,23
0,30

Συρματοκιβώτια

10

0,50 και 1,00

Διάσταση λίθου

100-200

150

5,8

7,6

120-250

190

6,4

8,0
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Το υλικό λιθοπλήρωσης των φατνών θα είναι ασβεστολιθικής προέλευσης ή από υγιές πέτρωμα,
απαλλαγμένο από αργιλικές προσμίξεις, εύθριπτα και σαθρά υλικά.
Η απώλεια βάρους κατά την δοκιμή Los Angeles (σε κρούση και τριβή) δεν θα υπερβαίνει το 30%, η δε
απορροφητικότητα σε νερό θα είναι μικρότερη του 2%.

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1

Γενικά

(α) Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο εργοτάξιο μετά προσοχής, για την
αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κ.λπ. ζημιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο
απόθεσης σε στοιβασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Το συρματόπλεγμα θα παραδίδεται συσκευασμένο σε ρολά.
Tα βιομηχανοποιημένα συρματοκιβώτια (εφ’ όσον προβλέπονται) θα παραδίδονται συσκευασμένα σε
δέματα, κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο κατά την μεταφορά τους.
Το σύρμα ραφής θα παραδίδεται συσκευασμένο σε ρολά βάρους μέχρι 25 kg.
Όλα τα πακέτα θα φέρουν ετικέτες του εργοστασίου παραγωγής.
Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι τρόποι συσκευασίας που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3.
(β) Κατά την παραλαβή των υλικών στο εργοτάξιο, θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητά τους. Ο εντεταλμένος υπεύθυνος παραλαβής του υλικού, θα συντάσσει Πρωτόκολλο
Παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των ετικετών του εργοστασίου κατασκευής
(παρτίδα, βάρος, τύπος κ.λπ.).
Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις ή στρεβλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται
αμέσως από το εργοτάξιο.
(γ) Τα γαλβανισμένα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το
οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-1 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 10223-2.
Το γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, το γαλβανισμένο σύρμα ενίσχυσης και οι δακτύλιοι στερέωσης θα
φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για συρματόπλεγμα με άλλο τρόπο αντιδιαβρωτικής προστασίας, πέραν του συμβατικού
γαλβανίσματος, θα πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής
προερχόμενα από αναγνωρισμένα εργαστήρια, από τα οποία να προκύπτουν τα χαρακτηριστικά και οι
ιδιότητες του συστήματος προστασίας.

5.2

Κατασκευή συρματοκιβωτίων και στρωμνών

Το απαιτούμενο για την κατασκευή του κιβωτίου συρματόπλεγμα απλώνεται σε ομαλή επιφάνεια, κόβεται,
και αφού υψωθούν οι τέσσερις έδρες γύρω από τη βάση, συρράπτονται ισχυρά οι αντίστοιχες τέσσερις
κατακόρυφες ακμές. Η έδρα που θα αποτελέσει το κάλυμμα του κιβωτίου παραμένει ανοικτή.
Μετά την συρραφή των τεσσάρων ακμών ή την ανάπτυξη του έτοιμου (βιομηχανοποιημένου)
συρματοκιβωτίου, το κενό κιβώτιο τοποθετείται στην προβλεπόμενη θέση στο σώμα του έργου, έτσι ώστε η
έδρα αυτού, η οποία αποτελεί προέκταση του μη συρραφέντος ακόμη καλύμματος, να έλθει σε επαφή με την
έδρα του προηγούμενου πληρωθέντος ήδη κιβωτίου.
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Οι ακμές των εφαπτομένων εδρών του νέου κιβωτίου και του υποκειμένου του θα συρράπτονται ισχυρά κατά
την παρ. 4.2.
Η επιφάνεια τοποθέτησης των κιβωτίων βάσεων του έργου προστασίας θα είναι καθαρισμένη ισοπεδωμένη
και συμπυκνωμένη.

5.3

Λιθοπλήρωση συρματοκιβωτίων και στρωμνών

Αφού συρραφεί το κιβώτιο επακολουθεί επιμελημένη λιθοπλήρωση με χάλικες, κροκάλες ή λίθους,
διαστάσεων σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο ή με τα καθοριζόμενα από την Μελέτη.
Κατά την πλήρωση οι ακμές του κιβωτίου θα παραμένουν ευθύγραμμες, χωρίς παραμορφώσεις, με χρήση
σιδηρών ράβδων, στήριξη των ακμών και τάνυση των αντίστοιχων εδρών. Οι ράβδοι αυτές αφαιρούνται μετά
την πλήρωση του κιβωτίου.
Επιπροσθέτως το απαραμόρφωτο των κιβωτίων κατά την λιθοπλήρωση θα εξασφαλίζεται και με
ελκυστήρες, οι οποίοι θα συνδέουν δύο απέναντι έδρες. Οι ελκυστήρες θα προσδένονται στην εφαπτόμενη
του ήδη γεμάτου κιβωτίου. Θα τανύονται και θα προσδένονται στην απέναντι έδρα του νέου κιβωτίου. Το
σύρμα των ελκυστήρων θα είναι της ίδιας αντοχής με το σύρμα ενίσχυσης των ακμών του κιβωτίου.
Σύρματα θα δένονται επίσης στις διαγώνιες ακμές για την εξασφάλιση της κανονικότητας των γωνιών του
κιβωτίου. Οι ελκυστήρες που θα συνδέουν δύο αντίθετες παράλληλες έδρες των κιβωτίων θα τοποθετούνται
σε δύο σειρές αν το ύψος της έδρας είναι 1,00 m και σε μια σειρά αν το ύψος είναι 0,50 m ή μικρότερο.
Όταν γεμίσει το κιβώτιο θα κλείνει το κάλυμμα και θα συρράπτεται με τις αντίστοιχες ακμές του κιβωτίου,
τανυζόμενο με μοχλούς.
Οι συρραφές θα εφαρμόζονται σε τρόπο ώστε το κάθε κιβώτιο να αποτελεί ένα στερεό πρίσμα, αλλά και
ολόκληρο το σώμα των συρματοκιβωτίων να αποτελεί ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο.
Κατ' ανάλογο τρόπο θα γίνεται η κατασκευή και πλήρωση των συρματοκυλίνδρων και των συρματοκιβωτίων
με προεκτάσεις συρματοπλέγματος. Μετά την πλήρωση των τελευταίων ακολουθεί η διάστρωση του
προβλεπόμενου υλικού και η συμπύκνωση αυτού (οπλισμένη γη).

5.4

Ανοχές

-

Δειγματοληπτικός έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής συρματοκιβωτίων, σύμφωνα με τα σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης. Ανοχές μεγαλύτερες των r 10 cm δεν είναι αποδεκτές.

-

Έλεγχος συρραφών συρματοκιβωτίων/ συρματοκυλίνδρων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν
Πρότυπο. Κατασκευές με ανεπαρκείς συρραφές στοιχείων δεν γίνονται αποδεκτές.

6

Δοκιμές

Εάν κατά τις παρακάτω δοκιμές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6.1

Επί τόπου δοκιμές γαλβανισμένων συρμάτων (συρματοκιβωτίων ή ενίσχυσης).

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών στο εργοταξιακό
εργαστήριο (ανά 1.500 m2 συρματοπλέγματος και αντίστοιχου μήκους σύρματος ραφής και σύρματος
ενισχύσεων).
Δοκιμή στρέψεως
Κομμάτι σύρματος μήκους 200 mm δεν πρέπει να παρουσιάσει ρωγμές ή να κοπεί μετά από 30 πλήρεις
στροφές του ενός άκρου ως προς το άλλο.
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Δοκιμή ευκαμψίας
Κομμάτι σύρματος μήκους 200 mm πρέπει να αντέχει σε 10 συνεχείς κάμψεις κατά 180° χωρίς το επίστρωμα
ψευδαργύρου να σπάει και να παρουσιάζει ρωγμές ή αποφλοίωση.
Δοκιμή πάχους γαλβανίσματος
Καθαρίζεται το σύρμα επιμελώς με οινόπνευμα, παρασκευάζεται διάλυμα 1:5 κατά βάρος θειικού χαλκού σε
αποσταγμένο νερό. Στο διάλυμα εμβαπτίζονται: το σύρμα του συρματοπλέγματος επί ένα λεπτό, το σύρμα
των δακτυλίων ραφής πέντε φορές, το σύρμα πλέγματος έξι και το σύρμα ενίσχυσης επτά φορές. Μετά από
κάθε εμβάπτιση, το σύρμα καθαρίζεται με νερό και μαλακή βούρτσα, ώστε να αφαιρείται η στρώση των
παραχθέντων αλάτων χωρίς απόξεση του γαλβανίσματος.
Το σύρμα κρίνεται αποδεκτό όταν, μετά την ολοκλήρωση των εμβαπτίσεων στο διάλυμα, δεν εμφανίζονται
σε κανένα σημείο απογυμνώσεις του χάλυβα, ούτε εναποθέσεις θειικού χαλκού.

6.2

Δοκιμές υλικού πλήρωσης φατνών.

Για την αποδοχή του υλικού πλήρωσης των φατνών απαιτείται εκτέλεση ελέγχων υγείας πετρώματος και
υδατοαπορροφητικότητας ανά θέση (πηγή) λήψεως υλικού (Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12371, ΕΛΟΤ ΕΝ 1925,
ΕΛΟΤ ΕΝ 772-11).

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων (ρολών πλέγματος).

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Χρήση εργαλείων κοπής ή ραφής σύρματος.

x

Ολισθήσεις ασταθών πρανών, είτε κατά την διαμόρφωσή τους, είτε κατά την φάση της επένδυσής τους.

x

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την πλήρωση των φατνών με λίθους.

7.2

Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
x Προστασία χεριών και βραχιόνων (ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 388)
x Προστασία κεφαλιού

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 397)

x Προστασία ποδιών

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 20345)

x Προστατευτική ενδυμασία

(ΜΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 863)
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Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετρώνται τα εξής δύο αντικείμενα εργασιών:
α.

Η προμήθεια του συρματοπλέγματος (ή των προκατασκευασμένων συρματοκιβωτίων), του σύρματος ή
των δακτυλίων ραφής (σε τεμάχια) και του σύρματος ενίσχυσης των ρόλων, η κοπή του σύρματος, η
κατασκευή των φατνών, (ή η ανάπτυξη των προκατασκευασμένων φατνών), η τοποθέτησή τους στις
προβλεπόμενες θέσεις, η συμπληρωματική ραφή μετά την πλήρωσή τους και η συρραφή με τα
γειτονικά συρματοκιβώτια:
Επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα αναπτύγματος κιβωτίου βάσει θεωρητικών διαστάσεων μελέτης και
πινάκων ονομαστικού βάρους στοιχείων.

β.

Η πλήρωση των φατνών με λίθους λατομείου, διακρίνεται ανάλογα με την προέλευση των υλικών
(λατομείου ή συλλεκτά)

Επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) πληρωθέντος κιβωτίου ή κυλίνδρου.Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι
ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η
εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη
για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,
δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των φατνών, καθώς και
των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Για την επιμέτρηση της μεταφοράς των λιθορριπών πληρώσεως έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στα
συμβατικά τεύχη.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10244-1

Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. - Part 1:
General principles -- Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις
χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 1: Γενικές αρχές.

15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

33847
ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών.
Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-02-00
«Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία
κοίτης και πρανών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-02-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-02-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και
πρανών.
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση των λίθων για την κατασκευή λιθορριπών προστασίας εδραζομένων επί γεωϋφασμάτων σε
υδραυλικά έργα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of water permeability
characteristics normal to the plane, without load - Γεωϋφάσματα και συναφή
προϊόντα. Προσδιορισμός υδροπερατότητας καθέτως προς την επιφάνεια (άνευ
φορτίου).
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Armourstone - Part 1: Specification - Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Λιθορριπές (rip-rap)
Ως «λιθορριπές» εννούνται όλα τα υλικά σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 .

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά λιθορριπής
Τα υλικά λιθορριπής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προϊόντα λατομείου από καθαρά, υγιή, σκληρά
πετρώματα, γωνιώδη κατά την θραύση, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, στην επίδραση του
ατμοσφαιρικού αέρα και σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Το ειδικό βάρος των λίθων θα είναι τουλάχιστον 2,3 t/m3 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383.
Το υλικό της λιθορριπής θα είναι κατάλληλα διαβαθμισμένο (σύμφωνα με την μελέτη) ώστε να παρουσιάζει
μετά την τοποθέτησή του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει τα όρια και τους περιορισμούς του υλικού και
των επιμέρους κλασμάτων του για διάφορες συνήθεις διαβαθμίσεις.
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Πίνακας 1 – Ορια και περιορισμοί για υλικά λιθορριπής

α/
α

Κοκκομετρική
Διαβάθμιση
(Ποσοστά λίθων
διαφόρων
ατομικών βαρών)

Τύπος
και Πάχη στρώσεων λιθορριπής (m)
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ
A
Β
Γ
Δ
Ε
0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

α

Μέγιστο βάρος λίθων
(kg)

450

680

1.100

2.000

3.000

β

Ελάχιστο βάρος
τουλάχιστον 25% των
λίθων (kg)

140

270

450

800

1.300

γ

Ποσοστό 45% έως 75%
των λίθων πρέπει να
έχουν βάρος μεταξύ
(kg)

5 - 140

15-270

20-450

40-800

60-1.300

δ

Ελάχιστο βάρος του
75% των λίθων (kg)

5

15

20

40

60

ε

Ελάχιστο βάρος
τουλάχιστον 50% των
λίθων (kg)

100

150

250

450

700

στ

Ελάχιστη διάσταση του
50% των λίθων (m)

0,35

0,40

0,45

0,55

0,65

ζ

Ποσοστό του
λιθοσυντρίμματος και
λεπτού υλικού (άμμου)
σε ποσοστό (κατά
βάρος) του συνολικού
υλικού

d 5%

d 5%

d 5%

d 5%

d 5%

Πίνακας 2 – Τυπικές διαβαθμίσεις υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383
Χονδρόκοκκο υλικό
[Coarse particles (CP)]

Ελαφροί ογκόλιθοι
[Light Mass (LM)]

Βαρείς ογκόλιθοι
[Heavy Mass (HM)]

45-125 mm

5-40 kg

300-1000 kg

63-180 mm

10-60 kg

1000-3000 kg

90-250 mm

40-200 kg

3000-6000 kg

45 –180 mm

60-300 kg

6000-10000 kg

90 –180 mm

15-300 kg

10000-15000 kg

π.χ. η κατηγορία 45-125
συμβολίζεται CP45-125
4

π.χ. η κατηγορία 5-40
συμβολίζεται LM5/40

π.χ. η κατηγορία 300-1000
συμβολίζεται HM300/1000
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Η διαβάθμιση θα ελέγχεται με τυπικά φορτία υλικού λιθορριπής βάρους 5-15 ton (αναλόγως της
διαβάθμισης) με μετρήσεις ή / και οπτικά.
Για διευκόλυνση της αξιολόγησης του προσκομιζομένου υλικού (τόσο από την Επίβλεψη όσο και από τον
Ανάδοχο) επί τόπου της θέσης φόρτωσης ή του έργου θα διαμορφωθεί και θα παραμένει δείγμα βάρους 515 ton ανάλογα με την διαβάθμιση (φορτίο αναφοράς), το οποίο κατόπιν προηγούμενης μέτρησης έχει
βρεθεί ότι ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόμενη διαβάθμιση της λιθορριπής.
Η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων θα προσδιορίζεται με βάση τις οπτικά διαπιστούμενες αλλαγές
της διαβάθμισης σε σχέση προς το φορτίο αναφοράς.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξόρυξη του υλικού στο λατομείο τόσο στην τεχνική
των εκρήξεων όσο και στην όλη διαδικασία της εξόρυξης για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διαβάθμιση του
υλικού.
Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό που προκύπτει είναι διαστάσεων μεγαλυτέρων των απαιτούμενων,
θα διενεργούνται μεταθραύσεις των ογκωδών τεμαχίων για εξασφάλιση της απαιτούμενης διαβάθμισης. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση υλικού που προέκυψε κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών
εξορύξεων εφ’ όσον αυτό δεν είναι σύμφωνο προς την προδιαγραφόμενη διαβάθμιση.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε τα υλικά λιθορριπής θα είναι απαλλαγμένα από λείες ή
αλλοιωμένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών) επιφάνειες, ανοικτές oπές, ρήγματα ή ρωγμές
που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων
πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της μεταφοράς και
τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή
μέσα στο νερό.
Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει μετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές έρευνες
κατάλληλο λατομείο με υγιή και ανθεκτικά πετρώματα, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
παραγράφου.

4.2 Γεωϋφάσματα
Το γεωΰφασμα που θα ενσωματωθεί στα έργα προστασίας θα καλύπτει τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στην Μελέτη.
Τα γεωϋφάσματα που θα χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό της λιθορριπής (στρώση επιδομής) και της
επιφάνειας έδρασης (στρώση υποδομής) θα είναι μη υφαντού τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ και όσα καθορίζονται στην μελέτη.
Τα γεωϋφάσματα κατά την μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο και επικάλυψη θα προστατεύονται
από τυχόν μηχανικές ή χημικές επιδράσεις.

5

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση

5.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης και τοποθέτηση του γεωϋφάσματος
Η επιφάνεια επί της οποίας θα τοποθετηθεί το γεωΰφασμα θα μορφωθεί, θα εξομαλυνθεί, θα καθαριστεί και
δεν θα έχει προεξοχές ή εξογκώματα με οξείες ακμές ή γωνίες που μπορεί να προκαλέσουν αποσχίσεις στο
γεωύφασμα κατά την διάρκεια των εργασιών εναπόθεσης του υλικού λιθορριπής.
Η τοποθέτηση του γεωυφάσματος θα γίνεται έτσι ώστε να ακολουθεί πλήρως το ανάγλυφο της επιφάνειας
έδρασης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί η σταθεροποίησή του με εφαρμογή στρώσης υλικού
λιθορριπής, τόσο στις θέσεις αγκύρωσης στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς, όσο και σποραδικά στην
επιφάνεια.
5
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Στις ενώσεις των φύλλων του γεωϋφάσματος άνευ συρραφής θα υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 1000 mm.
Στην περίπτωση συρραφής του γεωϋφάσματος η επικάλυψη περιορίζεται στα 300 mm.

Σχήμα 1 – Ενδεικτικές διατάξεις αγκύρωσης γεωϋφάσματος
α) στο φρύδι του πρανούς

Σχήμα 2 - Επικάλυψη γεωϋφάσματος

β) στον πόδα του πρανούς

Σχήμα 3 - Στρώση προστασίας για τοποθέτηση
μεγάλων ογκολίθων

Σχήμα 4 - Ενδεικτική διάταξη επένδυσης πρανών αναχώματος με λιθορριπή στην χαμηλή ζώνη και
φυτικές γαίες στην υψηλή ζώνη

5.2 Τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής
Η τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι λίθοι μεγαλύτερου βάρους να είναι
κατανεμημένοι ομοιόμορφα επί της επιφάνειας διάστρωσης και οι λίθοι μικρότερου βάρους να γεμίζουν τα
κενά μεταξύ των μεγάλων λίθων. Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι ανώμαλη και οι λίθοι καλά σφηνωμένοι
μεταξύ τους.Η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα αρχίζει από τον πόδα του πρανούς και θα
συνεχίζει προς την στέψη.

6
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Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή μετατόπισης του γεωϋφάσματος κατά την τοποθέτηση
των λίθων. Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως (λίθοι μικρότερων διαστάσεων), οι υπόλοιποι λίθοι θα
τοποθετηθούν έτσι ώστε η μεγαλύτερη έδρα τους να εφάπτεται στην επιφάνεια του πρανούς ή του πυθμένα.
Η τοποθέτηση της λιθορριπής επί πρανών γίνεται σε ζώνες με μέγιστο ύψος 5,00 m.
Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η θραύση ή η
μικρορηγμάτωση των λίθων (επηρεάζουν σημαντικότατα την συμπεριφορά της λιθορριπής προστασίας).
Απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθησή τους προς τα κατώτερα
τμήματα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται εξ’ αρχής στην θέση της χρησιμοποίησής του με κατάλληλο
εξοπλισμό (π.χ. υδραυλικές αρπάγες).

6

Δοκιμές-Έλεγχοι

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία ετοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα πρέπει να γίνει :
x

Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών ενσωματούμενων υλικών και αποτελεσμάτων εργαστηριακών
δοκιμών.

x

Έλεγχος πάχους λιθορριπής: πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό πάχος
στρώσης που προβλέπεται από τη μελέτη.Το πάχος της στρώσης της λιθορριπής (εάν δεν
καθορίζεται από την μελέτη) θα ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια :
¾ Δεν θα είναι μικρότερο από την διάμετρο D100 ή την 1,5 . D50 της λιθορριπής (για όποια τιμή
είναι μεγαλύτερη).
¾ Δεν θα είναι μικρότερο των 30 cm.
¾ Για τοποθέτηση της λιθρορριπής κάτω από το νερό, το πάχος που προκύπτει από τις ανωτέρω
σχέσεις θα αυξάνεται κατά 50%.
x

Έλεγχος επικαλύψεων και συρραφών γεωϋφασμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα
ΕΛΟΤ ΤΠ (ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του
γεωϋφάσματος).

x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Έλεγχος διαβάθμισης υλικών λιθορριπής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Διακίνηση βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα.

x

Πιθανώς ροή νερού στον πόδα του υπό διαμόρφωση πρανούς.

x

Εργασία σε κεκλιμένες επιφάνειες.

x

Χρήση κοπτικών - συρραπτικών εργαλείων.

7

33856

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009

7.2

©

ΕΛΟΤ

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες προστασίας κοίτης και πρανών με λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων επιμερίζονται στα ακόλουθα
αντικείμενα:
α.

Καθαρισμός, μόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας
εφαρμογής.

β.

Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και συρραφή γεωϋφάσματος σε m2 επιφανείας εφαρμογής, χωρίς τις
επικαλύψεις. Το γεωΰφασμα κατατάσσεται με βάση το βάρος του ανά m2 (g/m2).

γ.

Προμήθεια και τοποθέτηση της λιθορριπής σε (m3) κυβικά μέτρα πλήρως περαιωμένης λιθορριπής.

8
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Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των φατνών, καθώς και
των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Για την επιμέτρηση της μεταφοράς των λιθορριπών πληρώσεως έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στα
συμβατικά τεύχη.

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1097-1

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

ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 1097-5

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

ΕΛΟΤ EN 1367-5

Tests for thermal and weathering properties of aggregates. - Part 5: Determination of
resistance to thermal shock. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές. - Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντοχής
σε θερμικό πλήγμα.

ΕΛΟΤ EN 12370

Natural stone test methods. - Determination of resistance to salt crystallization. Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους. - Προσδιορισμός της αντίστασης σε
κρυσταλλοποίηση αλάτων.

ΕΛΟΤ EN 12371

Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. - Μέθοδοι δοκιμής
φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό.

ΕΛΟΤ EN 12407

Natural stone test methods. - Petrographic examination. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών
λίθων. - Πετρογραφική εξέταση.

ΕΛΟΤ EN 13755

Natural stone test methods. - Determination of water absorption at atmospheric
pressure.
Μέθοδοι
ελέγχου
φυσικών
λίθων.
-Προσδιορισμός
της
υδατοαπορροφητικότητας υπό ατμοσφαιρική πίεση.

ΕΛΟΤ EN 13919

Natural stone test methods. - Determination of resistance to ageing by SO2 action in
the presence of humidity. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της
αντίστασης σε γήρανση υπό την επίδραση SO2 παρουσία υγρασίας.

ΕΛΟΤ EN 1926

Natural stone test methods. - Determination of compressive strength. - Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1936

Natural stone test method. - Determination of real density and apparent density, and
of total and open porosity. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της
πραγματικής και φαινόμενης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους.

ΕΛΟΤ EN 13251

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in
earthworks, foundations and retaining structures Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά
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με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χωματουργικά έργα,
θεμελιώσεις και κατασκευές αντιστήριξης
ΕΛΟΤ EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile products - Determination of the characteristics opening size
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος
ΕΛΟΤ EN 12447

Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining
the resistance to hydrolysis in water Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης
μέσα στο νερό

ΕΛΟΤ EN 13253

Geotextiles and geotextile-related products. - Characteristics required for use in
erosion control works (coastal protection, bank revetments). - Γεωϋφάσματα και
προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα. - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα
ελέγχου επιφανειακής διάβρωσης (προστασία ακτοπρανών, επενδύσεις όχθων).

ΕΛΟΤ EN 918

Geotextiles and geotextile-related products. - Dynamic perforation test (cone drop
test). - Δοκιμή δυναμικής διάτρησης (δοκιμή πτώσεως κώνου).

ΕΛΟΤ ΕΝ 12224

Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of the resistance to
weathering. - Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα. - Προσδιορισμός
της αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Geotextiles. - Wide-width tensile test - Γεωϋφάσματα. - Δοκιμή εφελκυσμού κατά
πλάτος των ταινιών (ευρείας λωρίδας).
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products. - Static puncture test (CBR-Test)
Γεωϋφάσματα και συναφή προϊόντα. - Δοκιμή διάτρησης υπό στατικό φορτίο.
ΕΛΟΤ EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of tensile creep and creep
rupture behaviour - Γεωϋφάσματα και συναφή προϊόντα. - Προσδιορισμός αντοχής
απόσχισης υπό εφελκυστικό ερπυσμό.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
Underdrain filters with grated aggregates

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-02-00
«Φίλτρα
στραγγιστηρίων
από
διαβαθμισμένα αδρανή»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-02-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή φίλτρων
αποστράγγισης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1097-2

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

ΕΛΟΤ EN 1367-2

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

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Φίλτρα αποστράγγισης
Φίλτρα αποστράγγισης προβλέπονται τόσο στα γραμμικά στραγγιστήρια (περιβολή διάτρητων σωλήνων,
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) όσο και στις επιφανειακές αποστραγγίσεις (φίλτρα πρανών, στρώσεις
στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.).
Αναλόγως της διάταξης και της διαβάθμισής τους τα φίλτρα διακρίνονται σε μονοβάθμια ή διβάθμια.
3.2 Θραυστό υλικό
Το θραυστό υλικό προέρχεται από σκληρά και ανθεκτικά πετρώματα και θα είναι απαλλαγμένο από
προσμίξεις αργίλου. Μπορεί να είναι λατομικής προέλευσης ή να προέρχεται από φυσικούς συλλεκτούς
λίθους ή/και συνδυασμός.

4

Απαιτήσεις

4.1 Κοκκομετρική διαβάθμιση φίλτρου
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, θα βρίσκεται εντός των κατωτέρω ορίων:
Πίνακας 1 – Κοκκομετρική διαβάθμιση χονδρόκοκκου υλικού φίλτρου
3
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[mm]
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Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος
[%]

25,4

100

19,10

80 - 100

9,52

10 - 40

4,76

0-4

0,074(No. 200)

0 – 2(μη πλαστικά)

Πίνακας 2 – Κοκκομετρική διαβάθμιση λεπτόκοκκου υλικού φίλτρου

Άνοιγμα οπής κοσκίνου
[mm]

Ποσοστό διερχόμενο κατά βάρος
[%]

12,70

90 - 100

6,35

65 - 100

2,00

40 - 100

0,30

3 - 30

0,15

0-4

0,074 (No. 200)

0 – 3 (non plastic)

4.2 Σχέση διαβάθμισης φίλτρου – εδαφικού υλικού
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του φίλτρου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
αποστραγγιζομένου εδάφους.
Γενικώς το υλικό του φίλτρου θα είναι πιο χονδρόκοκκο από το περιβάλλον εδαφικό υλικό, αλλά επαρκώς
διαβαθμισμένο ούτως ώστε τα λεπτομερή εδαφικά υλικά να μην εισχωρούν εντός της ζώνης του φίλτρου και
προκαλούν έμφραξη αλλά και φαινόμενα διασωλήνωσης (απόπλυση λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού).
Οι στρώσεις φίλτρου είναι αποτελεσματικές όταν το διερχόμενο νερό είναι απαλλαγμένο λεπτών σωματιδίων.
Προς τούτο ο συντελεστής διαπερατότητας μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων φίλτρου θα πρέπει να
εμφανίζει διαφορές έως και 1/100 (λεπτόκοκκα/χονδρόκοκκα).
Οι σχέσεις διαβάθμισης φίλτρου – εδαφικού υλικού, εάν δεν προβλέπονται διαφορετικά από την μελέτη, θα
έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις:

D15 υλικού φίλτρου / D85 εδαφικού υλικού:

d5

D15 υλικού φίλτρου / D15 εδαφικού υλικού:

!5

D50 υλικού φίλτρου / D50 εδαφικού υλικού:

d25

D60 υλικού φίλτρου / D10 υλικού φίλτρου

20

Όπου Dxx: η διάμετρος της οπής του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το xx% του υλικού κατά βάρος.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις ισχύουν για μονοβάθμια φίλτρα. Σε περίπτωση διβάθμιων φίλτρων οι σχέσεις μεταξύ
διερχομένων εδάφους-φίλτρου θα εφαρμόζονται και μεταξύ των δύο διαβαθμίσεων του φίλτρου.
4

33866
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00:2009

Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις της κοκκομετρικής διαβάθμισης/ σχέσεων διερχομένων θα ελέγχονται
εργαστηριακά ανά θέση κατασκευής/ εφαρμογής φίλτρων.
Στις περιπτώσεις κατασκευής γραμμικών στραγγιστηρίων με επένδυση γεωϋφάσματος (λειτουργεί ως φίλτρο
διαχωρισμού) το υλικό του φίλτρου μπορεί να είναι χονδρόκοκκο και μονοβάθμιο (κοκκομετρική διαβάθμιση
εντός των ορίων που καθορίζονται στον Πίνακα 1).

4.3 Θραυστό υλικό
Ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής και υγείας πετρώματος:
-

Απομείωση κατά Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2)

-

Απώλεια βάρους κατά την δοκιμή υγείας με θειικό μαγνήσιο (Μg SO4) έως 10% μετά από 5 κύκλους.
(ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2)

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Γενικά
Η προσωρινή απόθεση των προσκομιζομένων υλικών επί τόπου του έργου πριν από την ενσωμάτωσή τους
θα γίνεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (αμμοχαλικώδεις, επίπεδες, προστατευμένες από
όμβρια και ελαφρώς συμπυκνωμένες).
Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη υλικών φίλτρου κατά την αποθήκευση. Για τον λόγο αυτό, όταν προβλέπονται
διβάθμια φίλτρα, οι σωροί θα χωρίζονται με κενό διάδρομο ή κατάλληλα διαχωριστικά πετάσματα.
Οι εργασίες κατασκευής των στρώσεων στράγγισης θα πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια
βροχόπτωσης όταν η έντασή της μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα στην ποιότητα της κατασκευής, αν
κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το τέλος της βροχόπτωσης,
ώστε να στεγνώσει η επιφάνεια εργασίας.
Οι εργασίες διάστρωσης θα διακόπτονται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0ο C.
Δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση υλικών όταν τα υλικά ή η επιφάνεια επί της οποίας θα γίνει η διάστρωση
είναι παγωμένα.
Η διακίνηση των υλικών θα γίνεται με εξοπλισμό που θα έχει καθαρά ελαστικά ή ερπύστριες, χωρίς
προσκολλημένες λάσπες ή αργιλικά υλικά.
Οι πάσης φύσεως απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις του υλικού φίλτρων θα γίνονται με προσοχή ώστε να
μην προκληθεί απόμιξη.
Κατά την διάστρωση του υλικού στις προβλεπόμενες θέσεις θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας από τυχόν
υπάρχοντα επιφανειακά ή όμβρια ύδατα, η ανεξέλεγκτη ροή των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην
συγκέντρωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών στην μάζα των στραγγιστικών στρώσεων.

5.2 Εγκιβωτισμός γραμμικών στραγγιστηρίων
Ο εγκιβωτισμός με υλικό φίλτρου θα γίνεται μετά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των διάτρητων
σωλήνων.
Εάν προβλέπεται διβάθμιο φίλτρο (γραμμικά στραγγιστήρια χωρίς γεωΰφασμα), θα διαστρώνεται κατ’ αρχήν
το χονδρόκοκκο κλάσμα μέχρι την πλήρη επικάλυψη του σωλήνα και θα ακολουθεί το λεπτόκοκκο.
Όταν προβλέπεται γεωΰφασμα στραγγιστηρίων, οι διάτρητοι σωλήνες θα τοποθετούνται μετά την διάστρωση
του γεωϋφάσματος (επ΄αυτού) και θα ακολουθεί ο εγκιβωτισμός με μονοβάθμιο υλικό φίλτρου.
5
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Τελικώς, αφού θα έχει διαστρωθεί το φίλτρο στην προβλεπόμενη από την μελέτη διατομή (πλάτος – ύψος
στερεού) θα συνδέονται τα προεξέχοντα άκρα του γεωϋφάσματος με επικάλυψη ή συρραφή και θα
ολοκληρώνεται η επανεπίχωση της αποστραγγιστικής τάφρου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Το υλικό φίλτρου θα συμπυκνώνεται με ελαφρό δονητικό εξοπλισμό (αφού έχει ολοκληρωθεί η διάστρωσή
του και έχει εξασφαλισθεί το προβλεπόμενο πάχος επικάλυψης του σωλήνα). Η συμπύκνωση θα εκτελείται
με προσοχή για την αποφυγή ζημιών στους σωλήνες.

5.3 Κατασκευή στρώσεων στράγγισης
Οι στρώσεις στράγγισης μπορεί να είναι μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες και θα διαμορφώνονται με μία ή
περισσότερες διαστρώσεις υλικού, ανάλογα με το συνολικό πάχος και τις προβλεπόμενες διαβαθμίσεις.
Κατά την διάστρωση του υλικού φίλτρου θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ανάμιξής του
με το υποκείμενο εδαφικό υλικό.
Οι στραγγιστικές στρώσεις θα συμπυκνώνονται στον προβλεπόμενο από την μελέτη βαθμό με χρήση
κατάλληλων οδοστρωτήρων.

6

Δοκιμές

-

Έλεγχος αποτελεσμάτων κοκκομετρικής ανάλυσης υλικών φίλτρου και εδαφικού υλικού για την
διαπίστωση τήρησης των σχέσεων διαβάθμισης που καθορίζονται στην Προδιαγραφή και των σχετικών
απαιτήσεων της μελέτης.

-

Έλεγχος αποτελεσμάτων δοκιμών συμπύκνωσης.

-

Έλεγχος τελικών σταθμών εγκιβωτισμού/ πλήρωσης γραμμικών στραγγιστηρίων ή επιφανειών
αποστραγγιστικών στρώσεων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

-

Έλεγχος λοιπών γεωμετρικών στοιχείων εφαρμογής των υλικών φίλτρου (πλάτος εγκιβωτισμού στην
περίπτωση γραμμικών στραγγιστηρίων, έκτασης στην περίπτωση αποστραγγιστικών στρώσεων).

-

Έλεγχος μέτρων προστασίας από εισροή επιφανειακών υδάτων και ομβρίων (απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχή λειτουργία των έργων στράγγισης, κρίσιμος παράγων μέχρι το στάδιο επικάλυψης των
αποστραγγιστικών στρώσεων και των στερεών εγκιβωτισμού στραγγιστηρίων).

-

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει δοκιμαστική συμπύκνωση υπό εργοταξιακές συνθήκες για την
διαπίστωση της καταλληλότητας του εξοπλισμού και του απαιτουμένου αριθμού διελεύσεων. Η
συμπύκνωση θα ελέγχεται ανά 1000 m2 στρώσης με την μέθοδο άμμου-κώνου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η χρήση μηχανικού εξοπλισμού διάστρωσης - συμπύκνωσης
(αποστραγγιστικές στρώσεις).
Ο εγκιβωτισμός στραγγιστηρίων απαιτεί εργασία εντός χανδάκος υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφίσταται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζομένων
εντός του ορύγματος.
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Τυχόν πλεονάζοντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις, (πρόκειται για
χρήσιμα υλικά, κατάλληλα για επιχώσεις πάσης φύσεως).
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η κατασκευή στρώσεων στράγγισης και οι εργασίες εγκιβωτισμού σωλήνων στραγγιστηρίων ή πλήρωσης
τάφρων αποστράγγισης επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πάχη ή διατομές
στην μελέτη και στους όρους της παρούσας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
7
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Στην περίπτωση πλήρωσης τάφρων στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του σωλήνα.
Mεγαλύτερο πάχος ή διαστάσεις διατομής από ό,τι προβλέπονται στην μελέτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη
κατά την επιμέτρηση.
Οι τοποθετούμενοι διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων καθώς και τα γεωϋφάσματα θα επιμετρώνται
ιδιαιτέρως σύμφωνα με τις οικείες Προδιαγραφές.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

33874
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
γεωϋφασμάτων διαχωρισμού στα γραμμικά στραγγιστήρια.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. - Geotextiles and
geotextile-related products - Required characteristics for use in drainage
systems.

ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της
αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextilerelated products - Determination of the resistance to weathering.

ΕΛΟΤ EN 12447

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής
δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο νερό. - Geotextiles and
geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance
to hydrolysis in water.

ΕΛΟΤ EN 12225

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γευφάσματα - Μέθοδος προσδιορισμού
της αντίστασης στη δράση μικροβίων με ταφή. - Geotextiles and geotextilerelated products - Methodd for determinining the microbiological resistance by a
soil burial test.

ΕΛΟΤ EN 12226

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Γενικές δοκιμές για
αξιολόγηση μετά από δοκιμές ανθεκτικότητας. - Geotextiles and geotextile-related
products - General tests for evaluation following durability testing.

ΕΛΟΤ EN ISO 9862

Γεωσυνθετικά - Δειγματοληψία και προετοιμασία δοκιμίων - Geosynthetics Sampling and preparation of test speciments.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων. - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.
ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της μάζας ανά μονάδα
επιφάνειας γεωυφασμάτων και προϊόντων σχετικών με γεωυφάσματα. Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of
geotextiles and geotextile-related products.
3
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ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). - Geosynthetics Static puncture test (CBR test).

ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου). Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test)..

ΕΛΟΤ EN ISO 12956

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size.

ΕΛΟΤ EN ISO 12958

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός
ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile
products - Determination of water flow capacity in their plane.

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Γεωϋφάσματα - Δοκιμή
width tensile test

ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς μηχανικό
εξαναγκασμό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of
water permeability characteristics normal to the plane, without load.

ΕΛΟΤ EN ISO 10318

Γεωσυνθετικά - Οροι και ορισμοί. - Geosynthetics - Terms and definitions

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-01-00

Στραγγιστήρια με δάτρητους σωλήνες.-- Underdrains with perforated pipes

ΕΛΟΤ ΤΠ 08-03-02-00

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. - Underdrain filters with
graded aggregates

3

εφελκυσμού πλαταιών ταινιών - Geotextiles - Wide-

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων
Τα γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων λειτουργούν ως φίλτρο (filtration) και διαχωρίζουν (separation) τα
διαβαθμισμένα υλικά του στραγγιστηρίου από τα παρακείμενα και υπερκείμενα εδαφικά υλικά επίχωσης.
Με την τοποθέτηση γεωϋφάσματος μπορούν να αντικατασταθούν τα πολυβάθμια φίλτρα στραγγιστηρίων με
μονοβάθμια.
3.2 Χαρακτηριστικά
Βασικό κριτήριο επιλογής του γεωϋφάσματος αποτελεί η ανθεκτικότητα (durability).
Η ανθεκτικότητα του γεωϋφάσματος στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις
προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Αντίσταση σε μικροβιακές δράσεις.

x

Αντίσταση σε υδρόλυση.

x

Αντίσταση στην χημική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών.

x

Αντίσταση στην οξείδωση.

x

Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες (weathering).

4
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Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του γεωϋφάσματος ως φίλτρου και ως μέσου διαχωρισμού είναι η
διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνειά του και το χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων 090
(characteristic opening size).
Ως προς την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά την τοποθέτηση) τα
γεωϋφάσματα χαρακτηρίζονται από:
x

Την αντοχή σε εφελκυσμό ευρείας λωρίδας (wide width tensile strength).

x

Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια.

4

Απαιτήσεις

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την μελέτη, τα γεωϋφάσματα των στραγγιστηρίων θα έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων
(ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025).
Πίνακας 1 – Χαρκτηριστικά γεωϋφάσματων στραγγιστηρίων

Μονάδες

Αποδεκτές Τιμές
(ονομαστική
αντοχή)

Μέγιστη
ανοχή
(%)

Πρότυπα δοκιμής

Βάρος ανά μονάδα
επιφανείας

gr/m2

Σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην
μελέτη

-

ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Εφελκυστική αντοχή
α.για
θερμοκολλήματα

κΝ/m

15

10%

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

Εφελκυστική αντοχή
α.για βελονωτά

κΝ/m

12

10%

ΕΛΟΤEN ISO 10319

Επιμήκυνση στο
μέγιστο φορτίο

%

MD 100
CD 40

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

Στατική διείσδυση
κάθετα στην
επιφάνεια (CBR test)

N

2000

10%

ΕΛΟΤ EN ISO
12236

Πτώση κώνου,
δυναμική εισχώρηση
κάθετα στην
επιφάνεια

mm

25

15%

ΕΛΟΤ EN ISO
13433

Χαρακτηριστικό
μέγεθος πόρων Ο90

μm

100

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
12956

Διαμήκης
διαπερατότητα

m2/s

5x10-6

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
12958

Εγκάρσια
διαπερατότητα

l/(m2s)

90

30%

ΕΛΟΤ EN ISO
11058

Ιδιότητα

5
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Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Γενικά
α. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωϋφασμάτων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία
έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα περιλαμβάνει σκαρίφημα κοπής-επικαλύψεων
(κατά μήκος και κατά πλάτος). Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών του γεωϋφάσματος,
η προβλεπόμενη μέθοδος συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα εργαλεία κ.λπ. μέσα που
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.
β. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση γεωϋφάσματα θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Οδηγία 89/106 ΕΟΚ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων. Η
Υπηρεσία θα ελέγχει την καταλληλότητα των γεωϋφασμάτων συγκρίνοντας τα αναγραφόμενα στα
πιστοποιητικά χαρακτηριστικά με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή τα καθοριζόμενα στην παρούσα
Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις.
γ. Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωϋφάσματος είναι η εξακρίβωση ότι
τοποθετήθηκε το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό ή αυτό που εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την
Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
Τα ρολά των γεωϋφασμάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται:
x

Ο κατασκευαστής/ προμηθευτής.

x

Το εμπορικό όνομα του προϊόντος.

x

Ο τύπος του προϊόντος.

x

Το βάρους του ρολού σε kg.

x

Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, μήκος) και η επιφάνειά του σε m2.

x

Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας.

x

Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυμερές).

x

Η περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318

x

Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό μορφή κωδικού (lot number).

Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήμανση στις άκρες του ρολού, εύκολα
αναγνώσιμη ανά διαστήματα έως 5,00 m με την εμπορική ονομασία του τύπου του γεωϋφάσματος.
Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς ενσωμάτωση)
επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωϋφάσματος.
Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/ τοποθέτησης του γεωϋφάσματος
θα εξετάζονται τα εμφανή σημεία των στρώσεων ή περιβλημάτων για την διαπίστωση της εφαρμογής των
όρων και απαιτήσεων της παρούσας Προδιαγραφής.

5.2 Τοποθέτηση
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωΰφασμα θα είναι ομαλή, χωρίς βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.
Απαγορεύεται να σύρεται το γεωΰφασμα κατά την προσέγγισή του στις θέσεις τοποθέτησης, εκτός εάν το
έδαφος είναι λείο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως εξάρσεις.
Κατά την εφαρμογή του το γεωΰφασμα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά χωρίς μεγάλες
αναδιπλώσεις.
6
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Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση πάνω από το
γεωΰφασμα οποιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή φθορών.
Η επικάλυψη των γεωϋφασμάτων με εδαφικά υλικά με χρήση μηχανικών μέσων θα γίνεται κατά τρόπο ώστε
ο μηχανικός εξοπλισμός να κινείται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm. Η
αρχική επικάλυψη (πρώτη στρώση) συνιστάται να γίνεται με ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία θα
κινούνται επ’ ευθείας (χωρίς ελιγμούς).
Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα καθαρίζεται τοπικά η
επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη και θα προστίθεται νέο τεμάχιο
γεωϋφάσματος το οποίο θα συρράβεται με το υποκείμενο.
Οι επικαλύψεις του γεωϋφάσματος θα είναι κατ’ ελάχιστον 300 mm και κατά μήκος και κατά πλάτος.

5.3 Επένδυση γραμμικών στραγγιστηρίων
x

Το φίλτρο του στραγγιστηρίου (από διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό) θα περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από
το γεωΰφασμα ώστε να αποκλείεται η έκπλυση των λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού προς το
εσωτερικό του στραγγιστηρίου (οδηγεί στην ταχεία έμφραξη των οπών των σωλήνων και στην
αχρήστευση της αποστραγγιστικής διάταξης). Τα πρανή της τάφρου του στραγγιστηρίου θα είναι ομαλά
και χωρίς βραχώδεις εξάρσεις.

x

Το γεωΰφασμα θα τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή με το έδαφος χωρίς κενά ή πτυχές.

x

Οι ενώσεις του γεωϋφάσματος θα γίνονται είτε με επικάλυψη των φύλλων κατά 300 mm τουλάχιστον
(κατά μήκος και κατά πλάτος), είτε με συρραφή. Στις περιπτώσεις που το πλάτος της τάφρου είναι
μικρότερο από 300 mm η ελάχιστη επικάλυψη κατά μήκος θα είναι ίση με το πλάτος της τάφρου.

5.4 Αποστραγγιστικές στρώσεις
x

Τα γεωϋφάσματα διαχωρισμού των αποστραγγιστικών στρώσεων θα ενώνονται με επικάλυψη 500 mm
τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος.

x

Το ελάχιστο πάχος της αρχικής επικάλυψης του γεωϋφάσματος με εδαφικά υλικά (πρώτη στρώση) θα
είναι τουλάχιστον 20 cm.

x

Οι ματίσεις (ενώσεις) θα γίνονται κατά τρόπο ώστε το ανάντη φύλλο να επικαλύπτει το αμέσως κατάντη
κατά τουλάχιστον 300 mm.
Τα προς χρήση γεωϋφάσματα για την κάλυψη και εγκλεισμό των γραμμικών στραγγιστηρίων θα είναι μη
υφαντά, από συνεχείς ίνες συνθετικών υλικών με θερμική ή χημική σύνδεση ή βελονωτό.

5.5 Ανοχές
x

Όταν το γεωΰφασμα εμφανίζει παραμένουσα αντοχή μετά την εκτέλεση των δοκιμών αντοχής σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονομαστικής
αντοχής ο επιτρεπόμενος χρόνος έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV) μπορεί
να φθάσει μέχρι και τον 1 μήνα (παραμένουσα αντοχή 80%).

x

Εάν τα πιστοποιητικά δοκιμών που συνοδεύουν το γεωΰφασμα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τέτοιων
δοκιμών, το γεωΰφασμα δεν θα παραμένει εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την αφαίρεση της
συσκευασίας του.

6

Δοκιμές

Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιμών σε πιστοποιημένο
εργαστήριο. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 οι δοκιμές για την επιβεβαίωση των μηχανικών
7
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χαρακτηριστικών του γεωϋφάσματος θα γίνονται επί δύο δειγμάτων (Α και Β) που θα λαμβάνονται από δύο
διαφορετικά ρολά. Η δειγματοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862.
Για τις δοκιμές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χημικές επιδράσεις ισχύουν τα
ακόλουθα ΕΛΟΤ EN 12224, ΕΛΟΤ EN 12447, ΕΛΟΤ EN 12225 και ΕΛΟΤ EN 12226.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Διακίνηση ρολών με ανυψωτικά μηχανήματα (ογκώδη αντικείμενα, αρκετά βαρειά)

x

Εκτύλιξη ρολών γεωϋφάσματος με μηχανικά μέσα (λ.χ. με ειδική εξάρτηση επί φορτωτού)

x

Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσματος.

x
Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραμμικών στραγγιστηρίων).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης παρουσία εργαζομένων
εντός του ορύγματος.
Τυχόν πλεονάζοντα τεμάχια γεωϋφάσματος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας/ προστασίας των ρολών θα
συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη ή ραφή των γεωϋφασμάτων
στραγγιστηρίων και αποστραγγιστικών στρώσεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) περιβλήματος
στραγγιστηρίων ή καλυπτόμενης επιφάνειας (κατά περίπτωση), χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης
φύσεως επικαλύψεις.
Οι εργασίες διακρίνονται ως προς το βάρος του γεωϋφάσματος ανά μονάδα επιφάνειας (πχ. gr/m2).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και τις πλάγιες
μεταφορές των γεωϋφασμάτων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα
Drain relief valves (vents) in concrete lined channels

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-04-00 «Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων
διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-04-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
βαλβίδων αντεπιστροφής για την εκτόνωση στραγγιστηρίων στον πυθμένα επενδεδυμένων διωρύγων ή
δεξαμενών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές -Hand welded gully tops

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Βαλβίδες εκτόνωσης
Η εφαρμογή βαλβίδων εκτόνωσης – αντεπιστροφής αποσκοπεί στην μείωση της υδροστατικής πίεσης στην
επένδυση των διωρύγων ή στα τοιχώματα των δεξαμενών, που ενδεχομένως αναπτύσσεται σε περιπτώσεις
χαμηλής εσωτερικής στάθμης νερού.
Οι βαλβίδες εκτόνωσης - αντεπιστροφής επιτρέπουν την εκροή υπό συνθήκες ελάχιστης διαφοράς πίεσης
μεταξύ εσωτερικού - εξωτερικού της επένδυσης.
Οι βαλβίδες εκτόνωσης - αντεπιστροφής αποτελούνται από τα εξής μέρη:
- Τμήμα σωλήνα (χυτοσιδηρό ή ανοξείδωτο) του οποίου το ένα άκρο συνδέεται με τον σωλήνα του
στραγγιστηρίου και το άλλο άκρο είναι λοξοτμημένο.
- Ελλειπτικός δίσκος από ορείχαλκο, ο οποίος περιστρέφεται περί ορειχάλκινο βλήτρο στερεωμένο στο
προεξέχον άκρο του σωλήνα με επίσης ορειχάλκινα εξαρτήματα (γενικώς τα εξαρτήματα είναι ανοξείδωτα).

3
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Σχήμα 1 – Βαλβίδα εκτόνωσης στραγγιστηρίου

3.2 Φύλλα στεγάνωσης
Η στεγανότητα της βαλβίδας από διαρροές προς το στραγγιστήριο θα εξασφαλίζεται με ελαστικό φύλλο
στεγάνωσης πάχους τουλάχιστον 3 mm, το οποίο στερεώνεται με ορειχάλκινο δακτύλιο στην κάτω παρειά
του στρεφόμενου δίσκου. Τα χείλη του σωλήνα και οι επιφάνειες της ορειχάλκινης πλάκας θα είναι λεία για
την εξασφάλιση καλής επαφής.

4

Απαιτήσεις

4.1 Φύλλα στεγάνωσης
Η ποιότητα του ελαστικού στεγάνωσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
250 gr/cm2

4

-

ελάχιστη επιμήκυνση κατά την θραύση

450%

-

σκληρότητα κατά SHORE

60~70

-

ειδικό βάρος

1,15 ±0, 03 gr/cm3

-

μέγιστη μόνιμη παραμόρφωση

30%

-

Αντοχή ελκυσμού μετά τεχνητή γήρανση με οξυγόνο

≥ 80%. της αρχικής αντοχής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Συναρμολόγηση, τοποθέτηση ρύθμιση

5.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Στοιχεία κατασκευαστή.

x

Σχέδια λεπτομερειών των βαλβίδων, με αναφορά των υλικών κατασκευής και των λειτουργικών
χαρακτηριστικών (όρια πίεσης).

x

Οδηγίες εγκατάστασης κατασκευαστή.

x

Πιστοποιητικά ποιότητας των ενσωματούμενων υλικών.

x

Βεβαίωση κατασκευαστή ότι οι βαλβίδες κατασκευάστηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας.

x

Κατάλογος έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν και λειτουργούν ικανοποιητικά οι προτεινόμενες
βαλβίδες.

x

Όλες οι βαλβίδες θα φέρουν εγχάρακτο (ή σε πινακίδα) το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή, το έτος
κατασκευής, τον τύπο και την πίεση λειτουργίας της βαλβίδας.

Οι βαλβίδες εκτόνωσης - αντεπιστροφής που τοποθετούνται στον πυθμένα δεξαμενών από σκυρόδεμα
φέρουν και εσχάρα προστασίας.

5.2 Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση των βαλβίδων θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής.
Οι συσκευές εγκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων από σκυρόδεμα σε προδιαμορφωμένες
υποδοχές ή εντορμίες κατάλληλων διαστάσεων.
Η σταθεροποίηση των συσκευών στην προβλεπόμενη θέση θα γίνεται με διάστρωση σκυροδέματος
δευτέρου σταδίου, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τη μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

5.3 Ρύθμιση
Η ρύθμιση των συσκευών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

6

Έλεγχοι

α. Θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητά τους και η κινητικότητα του ελλειπτικού
δίσκου. Ελαττωματικά, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.
β. Κατασκευές με ανεπαρκείς ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν θα γίνονται αποδεκτές.
- Έλεγχος πιστοποιητικών συσκευών.
- Έλεγχος φακέλου τεκμηρίωσης των συσκευών (σχέδια, χαρακτηριστικά, οδηγίες τοποθέτησης και
ρύθμισης).
- Έλεγχος ότι οι βαλβίδες τοποθετήθηκαν και στερεώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη
και στις οδηγίες του κατασκευαστή.

5
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- Έλεγχος υλικών, τοποθέτησης και ρύθμισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα
Προδιαγραφή.
γ. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόσθηκαν τα καθοριζόμενα στις οδηγίες
ή στις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου ή αν διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, μπορεί
κατά την κρίση της Υπηρεσίας να διαταχθεί η αφαίρεση, η επανατοποθέτηση ή και η αντικατάσταση των
βαλβίδων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και προστατευτικά υποδήματα.
Εφίσταται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις διώρυγες ή δεξαμενές στην παρουσία εργαζομένων
εντός αυτών.
Τυχόν πλεονάζοντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις.
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετρώνται τα τεμάχια τοποθετημένων βαλβίδων εκτόνωσης - αντεπιστροφής που έγιναν αποδεκτά από
την Υπηρεσία (ενιαία τιμή για τις βαλβίδες της υπόψη κατηγορίας).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των προς εγκατάσταση
βαλβίδων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Οι εσχάρες προστασίας των βαλβίδων που τοποθετούνται στον πυθμένα δεξαμενών θα κατασκευάζονται,
θα τοποθετούνται και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0807-01-02.

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα
Surface drainage with geosynthetics

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-03-06-00 «Αποστραγγίσεις Επιφανειών με
Γεωσυνθετικά Φύλλα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-03-06-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούν τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης και οι διαδικασίες τοποθέτησης αυτών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 12956 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size.
ΕΛΟΤ EN ISO.11058 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των
χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς μηχανικό
εξαναγκασμό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load.
ΕΛΟΤ EN ISO 12958 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός ικανότητας
ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile products - Determination
of water flow capacity in their plane.
ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Γεωυφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού πλατιών ταινιών. - Geotextiles - Wide-width
tensile test.
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). - Geosynthetics - Static
puncture test (CBR test).
ΕΛΟΤ EN ISO 13433 Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου).
Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test).

-

ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextile-related products Determination of the resistance to weathering.

ΕΛΟΤ EN 13252

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης. - Geotextiles and geotextile-related products
- Characteristics required for use in drainage systems.

ΕΛΟΤ EN 29073-1

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι δοκιμών για μη υφαντά Μέρος 1:
Προσδιορισμός της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας. - Textiles - Test methods for
nonwoven - Part 1: Determination of mass per unit area.

3
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Γεωυφάσματα και σχετικά προϊόντα με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
ερπυσμού μετά από συμπίεση. - Geotextiles and geotextile-related products Determination of the compressive creep properties.

ΕΛΟΤ EN ISO 10722 Γεωσυνθετικά - Μεθοδολογία δοκιμής εκτίμησης της μηχανικής φθοράς υπό
επαναλαμβανόμενη φόρτιση - Φθορά από κοκκώδη υλικά. - Geosynthetics - Index test
procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage
caused by granular material.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001

3

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality Management Systems –
Requirements

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Σύστημα αποστράγγισης
Το σύστημα αποστράγγισης αποτελείται από εξωτερικές στιβάδες (μία ή δύο) από γεωΰφασμα (συνήθως μη
υφαντό) κατάλληλης διαπερατότητας και πυρήνα διαμορφωμένο με πλέγμα ή κυψέλες πλαστικού υλικού με
επαρκή παροχετευτική ικανότητα.
3.2 Φύλλα αποστράγγισης
Τα φύλλα αποστράγγισης λειτουργούν ως επίπεδα στραγγιστήρια και εφαρμόζονται τόσο σε οριζόντιες όσο
και σε κάθετες επιφάνειες υπόγειων δομικών έργων, για την αποστράγγιση αυτών αλλά και για την
προστασία των στρώσεων στεγανοποίησής τους.
Τα φύλλα αποτελούνται από διαπερατό συνθετικό πυρήνα, μορφής πλέγματος συνήθως από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HDPE) και μονόπλευρη ή αμφίπλευρη επένδυση με γεωΰφασμα.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γεωϋφάσματα
Τα γεωϋφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του σύνθετου φύλλου αποστράγγισης ή τα
ήδη συγκολλημένα επί του πλέγματος του πυρήνα στο εργοστάσιο θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
-

Θα αποτρέπουν την εισροή σωματιδίων του εδάφους στο πλέγμα (θα έχουν μέγεθος πόρων
ανταποκρινόμενο προς τα χαρακτηριστικά των λεπτόκοκκων κλασμάτων του εδαφικού υλικού).

-

Θα έχουν διαπερατότητα μεγαλύτερη του περιβάλλοντος εδάφους.

-

Θα διαθέτουν επαρκή ανθεκτικότητα σε οξέα, αλκάλια, βακτηρίδια κ.λπ.

-

Η αντοχή τους σε εφελκυσμό κατά την θραύση θα είναι μεγαλύτερη από 10 kN/m.

-

Η επιμήκυνσή τους στην θραύση θα είναι μεγαλύτερη από 50%.

-

Η αντοχή τους σε διάτρηση θα είναι μεγαλύτερη του 1,2 kN.

-

Η αντίστασή τους σε σχίσιμο θα είναι μεγαλύτερη από 0,2 kN

4.2 Συνθετικό φύλλο στράγγισης
Το συνθετικό φύλλο στράγγισης θα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις παραμορφώσεις του εδάφους
χωρίς να λυγίζει ή να τσακίζει ο πυρήνας του και θα διαθέτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
4

33896
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009

-

Επαρκή παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο του φύλλου (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη).

-

Επαρκή αντοχή σε σύνθλιψη, για την παραλαβή των επιβαλλόμενων φορτίων.

-

Επαρκή αντοχή σε αποκόλληση υπό την επενέργεια φορτίων παράλληλων προς το επίπεδό του.

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, έλεγχοι

5.1 Γενικά
α. Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των γεωσυνθετικών φύλλων θα καθορίζονται από την μελέτη με βάση τα
απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά (διαπερατότητα, χαρακτηριστικά εδάφους) και τις αναμενόμενες
καταπονήσεις κατά την τοποθέτηση του υλικού.
β. Πριν από την προσκόμιση των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης στο εργοτάξιο ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο τεχνικών στοιχείων του υλικού που θα περιλαμβάνει:
-

-

-

-

-

Λεπτομερή περιγραφή του τύπου και των χαρακτηριστικών του στραγγιστικού φύλλου που θα
χρησιμοποιηθεί και ενημερωτικό υλικό του εργοστασίου κατασκευής.
Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι το στραγγιστικό υλικό
διαθέτει τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου χαρακτηριστικά.
Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή του υλικού σε παρεμφερή έργα.
Οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση, την κοπή, τις ενώσεις, την τοποθέτηση και την
στερέωση του υλικού.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες τοποθέτησης του υλικού.
Πίνακας του κατασκευαστή με τα όρια εφαρμογής του υλικού (επιτρεπόμενο ύψος επίχωσης, απαιτήσεις
κοκκομετρικής διαβάθμισης υλικού επικάλυψης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να ελεγχθούν με αντίστοιχες
εργαστηριακές δοκιμές και υπολογισμούς.
- Αντίγραφο του πιστοποιητικού του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

γ. Τα ρολά των συνθετικών στραγγιστηρίων θα αποθηκεύονται τυλιγμένα με αδιαφανή υδατοστεγανή
μεμβράνη ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και την έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η
αποθήκευση και μεταφορά τους θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστούν κακώσεις.
δ. Τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης θα μεταφέρονται επί τόπου προς τοποθέτηση σε ρολά
περιτυλιγμένα με αδιαφανή μεμβράνη, η απομάκρυνση της οποίας θα γίνεται ακριβώς πριν την τοποθέτησή
τους.
Η μεταφορά των ρολών από την μία θέση στην άλλη δεν επιτρέπεται να γίνεται με ώθησή τους και σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να σύρονται πάνω σε ιλυώδες έδαφος ή βραχώδεις επιφάνειες με προεξέχοντες
λίθους.
Τα τοποθετούμενα στραγγιστικά φύλλα θα καλύπτονται κατά το δυνατόν αυθημερόν. Γενικώς δεν
επιτρέπεται η έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία για περισσότερες από δύο ημέρες, εκτός εάν
αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά πιστοποιητικά του υλικού ότι μπορεί να εκτεθεί στον ήλιο για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε τα
στραγγιστήρια να μην δέχονται επιφανειακά ύδατα για να αποφευχθεί η πλήρωση αυτών με λεπτόκοκκο
εδαφικό υλικό.
5
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5.2 Αποστραγγίσεις εδαφικών στρώσεων (οριζόντιες – επικλινές)
Η επιφάνεια επί της οποίας προβλέπεται τοποθέτηση στραγγιστικών φύλλων θα έχει εξομαλυνθεί και θα
είναι ελεύθερη από προεξέχοντα αντικείμενα όπως ρίζες, βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.
Κατά την εφαρμογή τους σε επικλινείς επιφάνειες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τριβή μεταξύ εδάφους
και γεωϋφάσματος για την αποφυγή φαινομένων ολίσθησης των υπερκείμενων στρώσεων.
Η επικάλυψη των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτησή τους. Το
υλικό επικάλυψης θα τοποθετείται σταδιακά έτσι ώστε οι τροχοί του μηχανήματος διάστρωσης να πατούν επί
του διαστρωθέντος υλικού και όχι απ’ ευθείας επί του γεωσυνθετικού.
Το πάχος της επικάλυψης του φύλλου, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, θα είναι
τουλάχιστον 30 cm.
Πριν από την επικάλυψή του, το γεωσυνθετικό φύλλο θα στερεώνεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες από
τον κατασκευαστή μεθόδους και θα γίνεται έλεγχος των ενώσεων και τυχόν βλαβών (αποκόλληση
γεωϋφάσματος από το γεωδίκτυο ή τραυματισμός του γεωϋφάσματος), οι οποίες θα αποκαθίστανται (π.χ. με
συρραφή προσθέτου τεμαχίου γεωϋφάσματος με χρήση μεταλλικών συνδετήρων) για να αποφευχθεί η
είσοδος εδαφικού υλικού στον πυρήνα του φύλλου.
Οι συνδέσεις των στραγγιστικών φύλλων θα γίνονται με επικάλυψη του γεωϋφάσματος στο απαιτούμενο
πλάτος. Στις περιπτώσεις επικλινών επιφανειών το γεωΰφασμα του ανάντη γεωσυνθετικού φύλλου θα
επικαλύπτει το αμέσως κατάντη γεωσυνθετικό φύλλο.
Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα επικάλυψης σχιστεί ή τρυπήσει, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται
στην απαιτούμενη έκταση. Η επισκευή θα γίνεται με κομμάτι από τον ίδιο τύπο γεωϋφάσματος, το οποίο θα
τοποθετείται στην επιφάνεια που έχει υποστεί τη βλάβη και θα επεκτείνεται πέρα από τις παρυφές της
βλαβείσας περιοχής, κατά το ελάχιστο πλάτος που απαιτείται για την ένωση του γεωϋφάσματος με
επικάλυψη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Η τοποθέτηση του στραγγιστικού φύλλου θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη εκτός αν δεν το
επιτρέπουν οι εδαφικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως η στρώση επικάλυψης με το εδαφικό υλικό θα
αρχίζει από κατάντη.

5.3 Αποστραγγίσεις κάθετων επιφανειών δομικών στοιχείων
Το προδιαμορφωμένο φύλλο θα τοποθετείται σε πλήρη επαφή με το δομικό στοιχείο έτσι ώστε να υπάρχει
καλή επαφή με την τυχόν υπάρχουσα στρώση στεγάνωσης.
Για την διατήρηση της κατακόρυφης θέσης του στραγγιστηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά
ξύλινα ή μεταλλικά υποστηρίγματα ή κατάλληλα καρφιά σε περίπτωση μη ύπαρξης στεγανωτικής
μεμβράνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής. Τα προσωρινά στηρίγματα θα
αφαιρούνται σταδιακά με την άνοδο της στάθμης επίχωσης.
Η πλήρωση του ορύγματος θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, κατά προτίμηση κοκκώδη,
αποκλειομένων των υλικών υψηλής συνεκτικότητας (ιλύς, άργιλος). Η συμπύκνωση θα γίνεται με χρήση
τυπάδων ή ελαφρού δονητικού εξοπλισμού συμπύκνωσης με την δέουσα προσοχή για την αποφυγή ζημιών
στο εξωτερικό γεωΰφασμα..

5.4 Έλεγχοι
-

6

Έλεγχος τοποθέτησης, σύνδεσης στραγγιστικών φύλλων και επικάλυψης ή επανεπίχωσης σύμφωνα με
την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής. Ο
έλεγχος αυτός θα γίνεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
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-

Έλεγχος τυχόν ύπαρξης επιφανειακών υδάτων (η ύπαρξή τους υποδηλώνει ανεπάρκεια του συστήματος
στράγγισης).

-

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής: τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα έχουν απομακρυνθεί
από τον χώρο εγκατάστασης των στραγγιστηρίων.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των εργασιών με τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόσει τα διορθωτικά μέτρα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, χωρίς ουδεμία ιδιαίτερη
αποζημίωση.

6

Δοκιμές

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να ζητήσει την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων εκ των δοκιμών σε
πιστοποιημένο εργαστήριο επί δειγμάτων των προσκομιζομένων υλικών σε περίπτωση αμφισβήτησης των
ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

6.1 Γεωϋφάσματα
-

Ενεργό πλάτος ανοιγμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12956)

-

Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058)

-

Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO12958)

-

Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό / επιμήκυνση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319)

-

Αντοχή σε διάτρηση (CBR) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12236)

-

Διείσδυση κώνου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13433)

-

Ανθεκτικότητα σε επίδραση κλιματολογικών συνθηκών (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224)

-

Αντοχή στο χρόνο (ΕΛΟΤ ΕΝ 13252)

-

Βάρος ανά μονάδα επιφανείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 29073)

6.2 Συνθετικό υλικό
-

Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958).

-

Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058).

-

Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).

-

επιμήκυνση θραύσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).

-

Αντοχή στο χρόνο ΕΛΟΤ ΕΝ 13252).

-

Eρπυσμός μετά από συμπίεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 1897).

-

Προσομοίωση βλάβης κατά την τοποθέτηση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10722).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
7
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x

Διακίνηση δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους ή/και μεγάλου όγκου.

x

Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσματος.

x

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την εκτέλεση εργασιών εντός ορύγματος (περίπτωση κάθετων
επιφανειών δομικού στοιχείου).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/57/EE, που
αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία
στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ).
Το προσωπικό θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των εργασιών τα ακόλουθα
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, στερέωση, σύνδεση και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις των
γεωσυνθετικών στραγγιστικών φύλλων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας εδάφους ή δομικού
στοιχείου που έχει καλυφθεί με γεωσυνθετικά φύλλα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και στην
παρούσα.
Τα γεωσυνθετικά φύλλα διακρίνονται σε μονόπλευρης και αμφίπλευρης επικάλυψης με γεωΰφασμα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
8
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Οι χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
οικείες Προδιαγραφές (κατασκευή επιχωμάτων, επανεπιχώσεις ορυγμάτων κ.λπ.).

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών
Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-04-01-00 «Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής
επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-04-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και
δεξαμενών

1

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή στρώσεων έδρασης επενδύσεων διωρύγων
και δεξαμενών από πορώδες σκυρόδεμα.
Τα πορώδη σκυροδέματα είναι κατά κανόνα ισχνά σκυροδέματα με υψηλό δείκτη κενών επιτυγχανόμενο με
κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

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

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Aggregates for concrete -- Αδρανή για σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability
of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία,
έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

α.

Τσιμέντο: θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.

β.

Αδρανή: Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.
Τυπική διαβάθμιση αδρανών πορώδους σκυροδέματος:
-

μέγιστος κόκκος 20 mm

5
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-

ποσοστό κατά βάρος συγκρατουμένων από κόσκινο ανοίγματος 20 mm έως 15%.

-

ποσοστό κατά βάρος διερχομένων από κόσκινο ανοίγματος 10 mm έως 10%

©

ΕΛΟΤ

γ. Το νερό ανάμιξης θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.

4.2

Σύνθεση σκυροδέματος

Ο λόγος αδρανών προς τσιμέντο κατά βάρος θα είναι κατ’ ελάχιστο 10, αλλά δεν θα υπερβαίνει το 15.
Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι τέτοια ώστε τα αδρανή να καλύπτονται πλήρως από το συνδετικό
υλικό, αλλά το συμπυκνωμένο σκυρόδεμα να διατηρεί ανοιχτή δομή η οποία να επιτρέπει τη ροή του νερού
μέσω του σκληρυμένου σκυροδέματος.
Οι αναλογίες του πορώδους σκυροδέματος θα προσδιορίζονται μετά από μελέτη συνθέσεως. Αν δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 120 kg/m3 και η ελάχιστη
αντοχή κύβου 28 ημερών, 6 MPa.

4.3

Χαρακτηριστικά πορώδους σκυροδέματος

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, η διαπερατότητα θα είναι τουλάχιστον Κ=10-1 cm/sec.
Το πάχος του πορώδους σκυροδέματος θα είναι το προδιαγραφόμενο στην μελέτη και κατ’ ελάχιστο 12 cm.
Η στρώση του πορώδους σκυροδέματος μπορεί να συνιστά και εξομαλυντική στρώση μεταβλητού πάχους
(εάν προβλέπεται από τη μελέτη).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

Οι επιφάνειες επί των οποίων προβλέπεται διάστρωση πορώδους σκυροδέματος θα διαμορφώνονται έτσι
ώστε να είναι ομαλές, χωρίς εξάρσεις και χαλαρά υλικά.
Πριν από την έναρξη της διάστρωσης οι επιφάνειες υποδοχής του πορώδους σκυροδέματος θα
διαβρέχονται (χωρίς όμως να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά).
Η διάστρωση θα γίνεται εκ των κάτω προς τα άνω υποχρεωτικώς, με χρήση οδηγών επαρκούς ακαμψίας
(μοδίνες) για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη γεωμετρίας της διατομής.
Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας θα γίνεται με ελαφρά τύπανση με πήχυ κατά την οριζόντια διεύθυνση
μεταξύ δύο διαδοχικών εγκάρσιων οδηγών. Το πορώδες σκυρόδεμα θα εκφορτώνεται απ’ ευθείας στην θέση
διάστρωσης για την αποφυγή απόμειξής του.
Εναλλακτικά το πορώδες σκυρόδεμα μπορεί να διαστρωθεί με ειδικό αυτοκινούμενο μηχάνημα συνεχούς
διαστρώσεως με σύστημα αυτόματης οριζοντιογραφικής και υψομετρικής προσαρμογής (slip form paver). Η
μέθοδος έχει εφαρμογή κυρίως σε διαστρώσεις επί των πρανών επενδεδυμένων διωρύγων.
Η τελική επιφάνεια θα είναι λεία και δεν θα εμφανίζει εξάρσεις ή κοιλότητες μεγαλύτερες των 2 cm,
ελεγχόμενη με 4-μετρο κανόνα (πήχυ) σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Η επιφάνεια του πορώδους σκυροδέματος θα προστατεύεται μέχρι την διάστρωση της προβλεπόμενης
στρώσης επένδυσης. Απαγορεύεται η επιφόρτιση με μεγάλα βάρη, η αποθήκευση υλικών, η διέλευση
τροχοφόρων μηχανημάτων κ.λπ. πριν από την διάστρωση της επένδυσης λόγω της περιορισμένης
φέρουσας ικανότητας του πορώδους σκυροδέματος
Οι εργασίες κατασκευής της επένδυσης θα προχωρούν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών από την
διάστρωση του υποστρώματος πορώδους σκυροδέματος.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Η εργασία θα παραλαμβάνεται πριν από την διάστρωση της προβλεπόμενης επένδυσης.
Θα ελέγχεται η γεωμετρική ακρίβεια της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, και η
ομαλότητα της επιφάνειας με 4-μετρο κανόνα (αποδεκτές ανοχές ±2 cm).
Θα συγκρίνεται επίσης η υφή του διαστρωθέντος πορώδους σκυροδέματος με δείγμα παρασκευασθέν
σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της τελειωμένης κατασκευής με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη μέρους
ή του συνόλου της. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να επανακατασκευάσει τα μη αποδεκτά
τμήματα της στρώσης σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνεται αποδεκτή η
πλήρωση διαπιστουμένων κοιλοτήτων με υστερόχυτο πορώδες σκυρόδεμα.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η εκτέλεση των εργασιών διάστρωσης του πορώδους σκυροδέματος επί κεκλιμένων επιφανειών (πρανών
διωρύγων) με χειρωνακτικές μεθόδους (οδηγούς - μοδίνες και πηχάρισμα) εκθέτει το προσωπικό σε
κινδύνους ολίσθησης / πτώσης, ιδιαίτερα σε διώρυγες μεγάλης διατομής.
Γενικώς ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96 περί «Ελαχίστων Απαιτήσεων Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57 ΕΟΚ (όπως ενσωματώθηκε
στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Ολόσωμη εξάρτυση με ζώνη
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
361

Μέσα ατομικής
προστασίας έναντι
πτώσεων από ύψος –
Ολόσωμες εξαρτύσεις

Personal protective equipment
against falls from a height - Full
body harnesses

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Ιμάντας ασφαλείας για
συγκράτηση στη θέση
εργασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ
354

Μέσα ατομικής
προστασίας έναντι
πτώσεων από ύψος αναδέτες

Personal protective equipment
against falls from a height Lanyards

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες προσκομιζομένου πορώδους σκυροδέματος θα διατίθενται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα στρώσεων πορώδους σκυροδέματος με βάση τις θεωρητικές
γραμμές πληρωμής της μελέτης. Η διάστρωση σε μεγαλύτερα των προβλεπομένων πάχη δεν θα
επιμετράται.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x Η προμήθεια των υλικών παραγωγής του πορώδους σκυροδέματος, η παρασκευή του μίγματος
και η μεταφορά του στις θέσεις διάστρωσης.
x Η απομάκρυνση και απόρριψη τυχόν πλεονασμάτων πορώδους σκυροδέματος.
x Η εκπόνηση της μελέτης συνθέσεως του πορώδους σκυροδέματος καθώς και οι δειγματοληψίες
και εργαστηριακοί ελέγχων.
x Η αποκατάσταση (υλικά και εργασία) σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητας τμήματος της
κατασκευής κατά τον έλεγχο.
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x

Η αποξήλωση και απομάκρυνση του τυχόν υπερβάλλοντος πάχους πορώδους σκυροδέματος,
όταν εκ του λόγου αυτού επέρχεται μείωση του πάχους της τελικής επένδυσης (όταν η άνω
εξωτερική επιφάνεια του πορώδους σκυροδέματος εισχωρεί εντός των θεωρητικών γραμμών της
τελικής επένδυσης).

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού
Concrete casting using slipform pavers

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-04-02-00
«Σκυροδετήσεις γραμμικών
στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού»
βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 150108-04-02-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E
της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων»,
την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης
του
Ελληνικού
Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού
εξοπλισμού

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις σκυροδετήσεων γραμμικών στοιχείων με χρήση
ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (διαστρωτές σκυροδέματος – slip form pavers).
Η μέθοδος αυτή σκυροδέτησης εφαρμόζεται στις επενδεδυμένες τριγωνικές ή τραπεζοειδείς τάφρους, στα
στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey, στις ορθογωνικές αρδευτικές διώρυγες μικρής διατομής, στα
κρασπεδόρειθρα, στους χαμηλούς τοίχους ποδός και σε συναφείς κατασκευές.
Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται γενικά ως "τρισδιάστατα", σε αντιδιαστολή με τα πάσης φύσεως δάπεδα
από σκυρόδεμα (οδοστρώματα, στέψεις κρηπιδωμάτων, πλάκες επί εδάφους), τα οποία επίσης μπορούν να
διαστρωθούν με την χρήση μηχανικού εξοπλισμού (διαστρωτές - finishers σκυροδέματος).
Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος διαφοροποιούνται μεταξύ
των δύο ως άνω κατηγοριών κατασκευών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος – Concrete production and
transportation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος – Saw cutting joints in concrete
slabs

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

Η διάστρωση του σκυροδέματος με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, στις περιπτώσεις στοιχείων με
κατακόρυφες ή έντονα επικλινείς παρειές, απαιτεί την χρήση μιγμάτων μειωμένης κάθισης, προκειμένου να
διατηρείται η μορφή των παρειών αμετάβλητη μετά την μετακίνηση του μηχανήματος, αλλά συγχρόνως και
επαρκούς πλαστικότητας, ούτως ώστε οι τελικές επιφάνειες να είναι λείες και η συμπύκνωση ικανοποιητική.

5
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Ως προς την χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις περί σκυροδέματος
(βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1-01-01-00).
Γενικώς η κάθιση (μέτρηση με την μέθοδο του προτύπου κώνου κάθισης) θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40
και 75 mm.
Μίγματα με κάθιση μεγαλύτερη των 75 mm οδηγούν σε υποχώρηση των επιφανειών των σκυροδετούμενων
στοιχείων μετά την απομάκρυνση του μηχανήματος, ενώ όταν η κάθιση είναι μικρότερη των 40 mm η
επιφάνεια του σκυροδέματος προκύπτει τραχιά ή με φωλιές και απαιτούνται χειρωνακτικές επεμβάσεις εκ
των υστέρων για την αποκατάστασή τους.
Η περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέματος που προβλέπεται να διαστρωθεί με τον υπόψη εξοπλισμό θα
είναι η ελάχιστη δυνατή για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χαρακτηριστικής αντοχής (fck).
Εάν προβλέπεται από την μελέτη του έργου, στο σκυρόδεμα θα προστίθεται στεγανοποιητικό μάζης
(περιπτώσεις διωρύγων) ή ινών πολυπροπυλενίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της συστολής
ξήρανσης (το οποίο στις περιπτώσεις σκυροδεμάτων μειωμένης κάθισης και χαμηλής περιεκτικότητας σε
νερό είναι συνήθως εντονότερο).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Χαρακτηριστικά μηχανικού εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος θα είναι ερπυστριοφόρος, αυτοκινούμενος, με
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πορείας και δυνατότητα αυτόματης αποκατάστασης οριζοντιογραφικών και
υψομετρικών παρεκτροπών με υδραυλικά συστήματα.
Το σύστημα καθοδήγησης θα είναι τύπου νήματος ή γεωδαιτικό.
Το νήμα θα τοποθετείται με κατάλληλους μεταλλικούς ορθοστάτες από τοπογραφικό συνεργείο, εκτός ζώνης
διέλευσης του μηχανήματος, σε απόσταση από το προς σκυροδέτηση στοιχείο και στάθμη πάνω από το
έδαφος εντός του εύρους λειτουργίας των αισθητήρων του μηχανήματος (οριακοί διακόπτες κτενωτού τύπου,
ο ένας με οριζόντιες απολήξεις ενεργοποιούμενος κατά τις κατακόρυφες αποκλίσεις και ο άλλος με
κατακόρυφες απολήξεις, ενεργοποιούμενος κατά τις οριζοντιογραφικές αποκλίσεις από την πορεία).
Η οδήγηση με γεωδαιτικό σύστημα (GPS) ή ακτίνες laser αποτελεί σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη στα
μηχανήματα διάστρωσης και έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Ο εξοπλισμός αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία:
x

χοάνη εκφόρτωσης σκυροδέματος (τροφοδοσία από το αυτοκίνητο μεταφοράς).

x

σύστημα κοχλιών διανομής και προσυμπύκνωσης του σκυροδέματος.

x

λυόμενο/ ρυθμιζόμενο σύστημα
σκυροδέτηση στοιχείου.

x

δονητές επιφανείας προσαρμοσμένους επί του σιδηροτύπου.

σιδηροτύπων,

προσαρμοζόμενο

στην

γεωμετρία

του

προς

Το μέγεθος του μηχανήματος και η διαμόρφωσή του θα είναι κατάλληλα για το προς σκυροδέτηση στοιχείο
(π.χ. για την σκυροδέτηση επενδύσεων διωρύγων μεγάλης διατομής απαιτούνται μηχανήματα με κεκλιμένο
φορέα στηριζόμενο επί ερπυστριών στην στέψη και στον πυθμένα της διώρυγας).
Πριν από την έναρξη των σκυροδετήσεων ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση επί της
μεθοδολογίας μηχανικής σκυροδέτησης την οποία προτίθεται να εφαρμόσει. Θα αναφέρεται ο τύπος και τα
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, η διαδικασία οδήγησης και σκυροδέτησης και θα παρουσιάζονται έργα στα
οποία έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς η συγκεκριμένη μεθοδολογία.

6
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Προεργασίες

Η βάση έδρασης του προς σκυροδέτηση στοιχείου θα είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη
μελέτη (π.χ. υπόστρωμα πορώδους σκυροδέματος στις επενδύσεις διωρύγων).
Εάν προβλέπεται απ’ ευθείας έδραση επί του εδάφους ή επί στρώσεων αμμοχάλικου (π.χ. κρασπεδόρειθρα)
η επιφάνεια θα έχει ισοπεδωθεί και συμπυκνωθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (στην περίπτωση
αυτή έχουν εφαρμογή οι οικείες Προδιαγραφές).
Επισημαίνεται ότι η ζώνη κίνησης του μηχανήματος πρέπει να είναι επαρκώς συμπυκνωμένη προκειμένου
να αποφεύγονται τοπικές βυθίσεις των ερπυστριών, που μπορεί να οδηγήσουν (παρά τους αυτοματισμούς
διόρθωσης στάθμης - θέσης σιδηροτύπου του μηχανήματος) σε αποκλίσεις από τις θεωρητικές γραμμές.
Ενδεχομένως η ζώνη αυτή θα πρέπει να αναμοχλευθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εάν
προβλέπονται λ.χ. φυτεύσεις.
Εάν η διάστρωση προβλέπεται να γίνει επί στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα (κοιτόστρωση) η επιφάνεια θα
καθαρίζεται (π.χ. με πεπιεσμένο αέρα) και θα υγραίνεται με ψεκασμό.

5.3

Διαδικασία σκυροδέτησης

Ο εξοπλισμός της υπόψη κατηγορίας προσυμπυκνώνει το σκυρόδεμα, το οδηγεί προς τον ενσωματωμένο
σιδηρότυπο και το εξωθεί κατά την κίνησή του εφαρμόζοντας ισχυρή δόνηση.
Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή συνεχή χύτευση του στοιχείου είναι η ομαλή τροφοδοσία με
σκυρόδεμα και η τήρηση σταθερής ταχύτητας πορείας (σε συνδυασμό με την κατάλληλη σύνθεση του
σκυροδέματος).
Αυξομειώσεις της ταχύτητας κατά την πορεία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την
προβλεπόμενη γεωμετρία του κατασκευαζόμενου γραμμικού στοιχείου.
Επίσης κίνηση με αυξημένη ταχύτητα (δυσανάλογη προς το ρυθμό τροφοδοσίας με σκυρόδεμα) ή
ανεπαρκής ή μη συνεχής τροφοδοσία μπορούν να οδηγήσουν σε ασυνέχειες της διατομής ή στην δημιουργία
φωλεών.
Για τον λόγο αυτό ενδείκνυται η κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος για τον καθορισμό της κατάλληλης
ταχύτητας κίνησης του μηχανήματος και για τον έλεγχο τόσο της καταλληλότητας της μελέτης συνθέσεως του
σκυροδέματος όσο και της ικανότητας του χειριστή και του συνεργείου υποστήριξης για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

5.4

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Οι τελικές επιφάνειες των σκυροδετούμενων στοιχείων θα είναι ομαλές, λείες, χωρίς φωλιές, εμφανείς
κατασκευαστικούς αρμούς και εκτεταμένες ρηγματώσεις. Οι ανοχές των γεωμετρικών διαστάσεων των
στοιχείων θα είναι οι προβλεπόμενες από τη μελέτη και γενικά δεν θα υπερβαίνουν το ± 1,0 cm.
Στοιχεία που εμφανίζουν βυθίσεις στην στέψη (τοιχία ορθογωνικών διωρύγων, στέψεις στηθαίων τύπου New
Jersey, κράσπεδα) μεγαλύτερες των αποδεκτών ως άνω ανοχών δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
ανακατασκευάζονται ή θα επισκευάζονται σύμφωνα με τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας.
Οι βυθίσεις των στέψεων αποτελούν ένδειξη κάθισης του σκυροδέματος μεγαλύτερης της επιβαλλόμενης για
την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου σκυροδέτησης. Σχετικοί έλεγχοι θα γίνονται σε συνεχή βάση κατά
την σκυροδέτηση προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα (π.χ. μείωση της ποσότητας νερού
στο σκυρόδεμα ή ελάττωση της ταχύτητας σκυροδέτησης).
Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται όπως και στις συμβατικές σκυροδετήσεις, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στον ΚΤΣ.
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Κατά την παραλαβή των κατασκευών θα ελέγχονται και οι αρμοί και ψευδαρμοί, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη και τις οικείες Προδιαγραφές.

6

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Η εργασία είναι μεγάλου βαθμού εκμηχάνισης. Ο εξοπλισμός κινείται με μικρή ταχύτητα και ως εκ τούτου οι
κίνδυνοι ατυχήματος είναι περιορισμένοι.
Το προσωπικό που ασχολείται με τον έλεγχο και τις μικροεπισκευές του σκυροδετούμενου στοιχείου
(εργάζεται πίσω από τον εξοπλισμό) θα είναι εφοδιασμένο με τα συνήθη μέσα ατομικής προστασίας
(κράνος, υποδήματα εργασίας, γάντια).
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Εφιστάται η προσοχή κατά την διακίνηση του εξοπλισμού διάστρωσης δια μέσου οδών υπό κυκλοφορία
λόγω του μεγέθους του και των μικρών ταχυτήτων που αναπτύσσει.
Κατά την φόρτωση επί πλατφόρμας (νταλίκας) θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις για την διακίνηση/
μεταφορά βαρέως εξοπλισμού.
Πλεονάζοντα σκυροδέματα ή προϊόντα αποξήλωσης ελαττωματικών στοιχείων θα αποτίθενται στους
προβλεπόμενους χώρους από την μελέτη ή / και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα επιτυχώς σκυροδετηθέντων γραμμικών στοιχείων σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας, με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις που προβλέπονται από την μελέτη.
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Οι εργασίες διαφοροποιούνται μόνον ως προς την κατηγορία του σκυροδέματος. Τυχόν πρόσθετα του
σκυροδέματος που απαιτούνται για την επίτευξη του καταλλήλου εργασίμου και κάθισης για σκυροδέτηση με
μηχάνημα δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Κατ’ εξαίρεση επιμετράται τυχόν ενσωματούμενο στεγανοποιητικό μάζης σκυροδέματος (σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως) καθώς και οι προστιθέμενες ίνες πολυπροπυλενίου.
Ουδεμία επιμέτρηση ξυλοτύπου αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις μηχανικής σκυροδέτησης.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του σκυροδέματος (της προβλεπόμενης από τη μελέτη
κατηγορίας) με τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα (ως ανωτέρω).

x

Η διάθεση και απασχόληση του μηχανικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης και του πάσης
φύσεως απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού.

x

Η τοποθέτηση του σύρματος καθοδήγησης (απασχόληση τοπογραφικού συνεργείου) ή, εναλλακτικά,
η ρύθμιση ή ο προγραμματισμός των συστημάτων ελέγχου μέσω GPS (γεωδαιτικά) ή με ακτίνες
laser.

x

Η καθυστέρηση του αυτοκινήτου μεταφοράς σκυροδέματος.

x

Οι εργασίες τοπικής αποκατάστασης ατελειών ή ελαττωμάτων με επεμβάσεις επί του ακόμη νωπού
σκυροδέματος.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Οι εργασίες διαμόρφωσης αρμών και ψευδαρμών (σύμφωνα με την μελέτη) αποτελούν αντικείμενο την
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 και επιμετρώνται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σ’
αυτήν.
Επισήμανση: Στην μελέτη ή/και στα λοιπά συμβατικά τεύχη ενδεχομένως θα καθορίζεται η υποχρεωτική
εφαρμογή μηχανικής σκυροδέτησης άνευ ξυλοτύπου ορισμένων κατασκευών. Στις
περιπτώσεις αυτές, έστω και εάν ο Ανάδοχος έχει χρησιμοποιήσει ξυλοτύπους μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, οι ξυλότυποι αυτοί δεν θα επιμετρώνται και η κατασκευή θα
επιμετράται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές
Hydraulic concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack
resistance requirements

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

33919

ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-04-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-04-03-00
«Κατασκευές υσραυλικών έργων
από
σκυρόδεμα
με
αυξημένες
απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή
φθορά και χημικές προσβολές»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-04-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες
απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή
φθορά και χημικές προσβολές

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στα σκυροδέματα με τα οποία κατασκευάζονται οι τελικές επιφάνειες
υδραυλικών έργων όταν υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις αντοχής έναντι διάβρωσης.
Οι αυξημένες απαιτήσεις αντοχής έναντι διάβρωσης ισχύουν συνήθως σε κατασκευές δεξαμενών,
αντλιοστασίων, υπερχειλιστών, φρεατίων πτώσης, λεκανών καταστροφής ενέργειας κ.λπ.
Για το σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (όπως
κάθε φορά ισχύει) και στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και Μεταφορά
Σκυροδέματος» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση και Συμπύκνωση» με τις όποιες
τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Aggregates for concrete - Αδρανή για σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος -ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Concrete casting -- Διάστρωση σκυροδέματος

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:
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4

Απαιτήσεις

4.1

Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή σκυροδέματος ανθεκτικού έναντι διάβρωσης θα είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ και στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 με τις όποιες
διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις γίνονται με την παρούσα Προδιαγραφή
4.1.1

Τσιμέντο

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 197-1, καθώς και το Π.Δ.
244/80 στις περιπτώσεις σκυροδεμάτων ανθεκτικών έναντι χημικής διάβρωσης.
Σε όλες τις κατασκευές όπου μόνιμα ή προσωρινά αποθηκεύονται ή διακινούνται υγρά θα χρησιμοποιείται
σκυρόδεμα με τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά.
Για κατασκευές μεγάλου όγκου θα επιλέγεται κατάλληλη σύνθεση σκυροδέματος με πρόσθετα που
εξασφαλίζουν χαμηλή έκλυση θερμότητας.
4.1.2

Αδρανή

Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή θα βρίσκονται στην υποζώνη Δ, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στον ΚΤΣ
και θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
Το σχήμα των κόκκων του λεπτόκοκκου αδρανούς θα είναι ως επί το πλείστον σφαιροειδές ή κυβικό. Δεν θα
περιέχονται λεπτά πεπλατυσμένα επιμήκη τεμάχια.
Για σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς τα αδρανή θα είναι σκληρά και υγιή από σκληρό
πέτρωμα, ανθεκτικό σε απότριψη. Οι ιδιότητες αυτές θα διαπιστώνονται με τις δοκιμές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10971. Τα αδρανή μεγέθους μέχρι 4 mm κατά το πλείστον θα αποτελούνται από χαλαζιακή άμμο ή άλλο υλικό
τουλάχιστον της ίδιας σκληρότητας.
Για ιδιαίτερα μεγάλες καταπονήσεις σε επιφανειακή φθορά ενδείκνυται η χρήση ειδικών σκληρών υλικών
όπως κόκκων χυτοσιδήρου που θα αντικαθιστούν μέρος των φυσικών αδρανών.
Η χρήση σκυροδέματος με σκληρά υλικά μπορεί να γίνεται και μόνον στην επιφανειακή στρώση σύμφωνα
και με τις προβλέψεις της μελέτης.

4.2

Σύνθεση σκυροδέματος

Θα καθορίζεται από την μελέτη σύνθεσης η οποία θα γίνεται με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο,
λαμβάνοντας υπόψη και την μέθοδο διάστρωσης του σκυροδέματος.
Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι η ελάχιστη που είναι απαραίτητη για την παραγωγή εργάσιμου μίγματος.
Ο λόγος νερού/ τσιμέντου δεν θα υπερβαίνει το 0,55.
x

Σκυρόδεμα για δεξαμενές νερού και γενικά υδατοστεγανές κατασκευές
Εκτός και εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο σκυροδεμάτων για
δεξαμενές νερού και υδατοστεγείς κατασκευές δεν θα υπερβαίνει τα 400 ÷ 450 kg/m3.

x

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς
Το μίγμα των αδρανών για σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς θα είναι κατά το δυνατόν
χονδρόκοκκο, και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο όχι υψηλή. Ο λόγος νερού / τσιμέντου θα είναι
μικρότερος από 0,50 και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο όχι μεγαλύτερη από 350 ÷ 400 kg/m3.

x

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι χημικών προσβολών
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Ο λόγος νερού προς τσιμέντο θα ανέρχεται το πολύ σε 0,55 σε ήπιας χημικής δριμύτητας περιβάλλον,
και το πολύ σε 0,45 σε υψηλής δριμύτητας περιβάλλον.
Το σκυρόδεμα θα έχει κάθιση κατάλληλη για τις συγκεκριμένες συνθήκες σκυροδέτησης του έργου. Αν
δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η κάθιση δεν θα υπερβαίνει τα 100 mm όταν διαστρώνεται
με αντλία σκυροδέματος και τα 75mm όταν διαστρώνεται με άλλα μέσα.

4.3

Πρόσθετα (πρόσμικτα) σκυροδέματος

Η εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως θα καθορίζει την δοσομετρία τυχόν απαιτουμένων πρόσθετων όπως:
 Πλαστικοποιητές σκυροδέματος.
 Ρευστοποιητές.
 Αερακτικά.
 Επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος.
 Ίνες, μεταλλικές ή πλαστικές για την βελτίωση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος είτε κατά την ωρίμανσή
του (μείωση δημιουργίας ρωγμών συστολής), είτε όσον αφορά στην αντοχή του.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία για τα
πρόσθετα/πρόσμικτα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει:
 Ενημερωτικό δελτίο του εργοστασίου κατασκευής με περιγραφή των υλικών και με λεπτομέρειες σχετικά
με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν
 Πιστοποιητικό εργαστηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι τα πρόσθετα υλικά και ίνες πληρούν τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στην μελέτη του έργου

4.4

Υλικά επάλειψης τύπων

Τα υλικά επάλειψης των τύπων, για την διευκόλυνση της αφαίρεσής τους, θα είναι βιοδιασπάσιμα και δεν θα
έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην επιφάνεια του σκυροδέματος ή στα συστήματα προστασίας που θα
χρησιμοποιηθούν. Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του οπλισμού.
Τα υλικά επάλειψης των τύπων, που χρησιμοποιούνται για δεξαμενές νερού θα είναι μη τοξικά. Ο Ανάδοχος
θα προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό (potability certificate)
προκειμένου να επιτραπεί η χρήση τους.

4.5

Υλικό συντήρησης – προστασίας σκυροδέματος

Το υλικό συντήρησης – προστασίας σκυροδέματος θα διαθέτει (όπως θα προκύπτει από τα πιστοποιητικά
που θα το συνοδεύουν) τον συντελεστή αποτελεσματικότητος που προδιαγράφεται από την μελέτη, και κατ’
ελάχιστο δε 80%.
Το υλικό θα σταθεροποιείται και θα εξασφαλίζει την καθορισμένη (από την μελέτη) αντίσταση εξάτμισης του
νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος εντός 60 λεπτών από την εφαρμογή του. Το υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί δεν θα αντιδρά χημικά με το προς συντήρηση σκυρόδεμα, δεν θα παρουσιάζει ρωγμές ή
αποφλοιώσεις και δεν θα αποσυντίθεται εντός του ελάχιστου προδιαγραφόμενου χρόνου συντήρησης, θα
αποσυντίθεται δε πλήρως εντός 20 ημερών από την εφαρμογή του.
Υλικά συντήρησης σκυροδέματος δεξαμενών νερού θα είναι μη τοξικά και κατάλληλα για πόσιμο νερό.

4.6

Παραλαβή – αποθήκευση προσθέτων σκυροδέματος

Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων παραλαβής των πρόσθετων σκυροδέματος, υλικών επάλειψης
(διαχωρισμού) των τύπων και συντήρησης σκυροδέματος θα υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες
επισημάνσεις:
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 όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.
 ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος.
 οδηγία για τις συνθήκες αποθήκευσης.
 σήμανση επικίνδυνων συστατικών.
 αριθμός παρτίδας παραγωγής (LOT).
 ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία παραγωγής μαζί με την επιτρεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης.
 παραπομπές σε ειδικές διατάξεις επεξεργασίας.
 παραπομπές σε τεχνικά υπομνήματα.
Τα υλικά θα αποθηκεύονται πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

4.7

Έλεγχοι καταλληλότητας νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος – Εργαστηριακές
δοκιμές

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών έργου θα αποδεικνύεται με δοκιμές καταλληλότητας ότι
επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος με τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες, την
προβλεπόμενη σύνθεση και τις συνθήκες εργοταξίου.
Δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν την έναρξη των δοκιμών καταλληλότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία
προς έγκριση τα παρακάτω στοιχεία:
 Σχέδιο παραγωγής σκυροδέματος (εργοταξιακό ή έτοιμο σκυρόδεμα).
 Στοιχεία για την εγκατάσταση παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος, εφόσον η χρήση του προταθεί, και
για τον απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς του από την θέση παραγωγής στο εργοτάξιο.
 Στοιχεία για την προέλευση, την διαθεσιμότητα και τις ιδιότητες των πρώτων υλών παρασκευής
σκυροδέματος.
 Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος.
Για κάθε κατηγορία σκυροδέματος θα πραγματοποιούνται έλεγχοι νωπού σκυροδέματος πριν και μετά την
προσθήκη των προσθέτων. Ο έλεγχος της συμβατότητας σε περίπτωση χρήσης περισσοτέρων προσθέτων
θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες και την θερμοκρασία του σκυροδέματος.
Το νωπό σκυρόδεμα θα έχει τις ιδιότητες που καθορίζονται στην μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος, και το
σκληρυμένο σκυρόδεμα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.
Η σταθερότητα των πόρων, όταν έχει προστεθεί αερακτικό, θα ελέγχεται πριν από την διάστρωση του
σκυροδέματος.
Η δοκιμή καταλληλότητας σκυροδέματος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους και
μετρήσεις:
 θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος.
 συνεκτικότητα νωπού σκυροδέματος.
 θλιπτική αντοχή, ανάπτυξη αντοχής.
 εφελκυστική αντοχή.
 λόγος νερού/ τσιμέντου.
Για σκυροδέματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις θα γίνονται οι παρακάτω πρόσθετοι εργαστηριακοί έλεγχοι:
 περιεκτικότητας σε αέρα, εφόσον προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις.
 αδιαβατικής αύξησης θερμοκρασίας για σκυροδέματα ογκωδών κατασκευών (mass concrete).
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5.1

Γενικά
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Για τα τμήματα των έργων που κατασκευάζονται με τους πρόσθετους όρους της παρούσας Προδιαγραφής,
απαιτείται ιδιαίτερα επιμελημένη συμπύκνωση και συντήρηση - προστασία του σκυροδέματος.
Ανεξάρτητα των ιδιαίτερων απαιτήσεων ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, το βάθος διείσδυσης νερού δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mm.
Ενσωματούμενα στοιχεία όπως αγωγοί, κοχλίες κλπ. πρέπει να στερεώνονται στην καθορισμένη από την
μελέτη θέση και να λαμβάνονται μέτρα για την επαρκή στεγανοποίηση του ξυλοτύπου στην περιοχή
διέλευσής τους (προεξοχές) καθώς και έναντι βλαβών της αντιδιαβρωτικής προστασίας των στοιχείων
αυτών.
Η πλήρωση των εσοχών για τα ενσωματούμενα υλικά θα γίνεται με σκυρόδεμα δεύτερης φάσης με στεγανό
σύνδεσμο (π.χ. ταινίες αρμών τύπου waterstop) μεταξύ σκυροδέματος πρώτης και δεύτερης φάσης.

5.2

Ξυλότυποι

Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης θα γίνεται επιμελής έλεγχος των ξυλοτύπων. Επισημαίνεται ότι το
μέγιστο υπολογιστικό βέλος κάμψης των τύπων και της στήριξής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα
5 mm.
Ανοίγματα που προκαλούνται από συρρίκνωση της ξυλείας και δεν κλείνουν με την διαβροχή της θα
σφραγίζονται κατάλληλα στο ίδιο επίπεδο με την υπόλοιπη επιφάνεια (χωρίς υποχωρήσεις ή προεξοχές).
Στα υδραυλικά έργα υπό πίεση δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσμων οι οποίοι δημιουργούν συνεχείς
κοιλότητες στο σκυρόδεμα.
Οι οπές των συνδέσμων θα σφραγίζονται πλήρως με τσιμεντοκονία, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των
τμημάτων αυτών να πληρούν τις απαιτήσεις της συνολικής κατασκευής. Χρήση αγκυρώσεων με
παραμένοντα μέρη εντός του σκυροδέματος επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, και υπό
την προϋπόθεση ότι τα άκρα των παραμενόντων στοιχείων θα απέχουν τουλάχιστον 5 cm από την
επιφάνεια του σκυροδέματος.
Οι ακμές των κατασκευών θα διαμορφώνονται με πήχεις τριγωνικής διατομής, με διαστάσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα κατασκευαστικά σχέδια.

5.3

Οπλισμός σκυροδέματος

Η ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού ανέρχεται σε 5 cm με ονομαστική τιμή επικάλυψης 6 cm.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στον αριθμό και τη διάταξη των στοιχείων τήρησης απόστασης (spacers,
αναβολείς). Επιτρέπεται η χρήση μόνο προκατασκευασμένων τεμαχίων τήρησης απόστασης, κατάλληλης
ευστάθειας, αντοχής, και με καλή στερέωση του οπλισμού. Το υλικό τους θα είναι ανθεκτικό έναντι αλκαλίων
και οι ιδιότητές του θα αντιστοιχούν σε αυτές του περιβάλλοντος σκυροδέματος.
Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, θα χρησιμοποιούνται τέσσερα στοιχεία απόστασης ανά
τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.
Ο σιγμοειδής οπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα στοιχεία απόστασης.
Μετά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του οπλισμού, η διάβασή του επιτρέπεται μόνο πάνω σε σανίδες οι
οποίες στηρίζονται σε κατάλληλο σύστημα στήριξης.
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5.4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00

Ελάχιστος κατασκευαστικός οπλισμός

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, ο ελάχιστος κατασκευαστικός οπλισμός που πρέπει να
τοποθετείται σε επιφανειακούς φορείς και πλάκες, για έλεγχο της ρηγμάτωσης, ανέρχεται:
 γενικά σε 0,06% της διατομής του σκυροδέματος ανά πλευρά και κατεύθυνση.
 για δομικά στοιχεία με απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, σε 0,1% της διατομής του σκυροδέματος ανά
πλευρά και κατεύθυνση.
Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος κατασκευαστικός οπλισμός ανέρχεται σε Φ10mm με απόσταση μεταξύ των
ράβδων μικρότερη των 15 cm ανά πλευρά και κατεύθυνση.

5.5

Σκυροδέτηση

Πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης θα υποβάλλεται προς έγκριση πρόγραμμα σκυροδέτησης
για όλα τα δομικά στοιχεία, στο οποίο θα περιλαμβάνονται, κατάλογος σκυροδεμάτων και ιδιότητές τους ανά
δομικό στοιχείο, πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων, μέτρα αντιμετώπισης των καιρικών επιδράσεων.
Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 30 °C, και για ογκώδη δομικά
στοιχεία τους 25 °C .
Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε η μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία κατά την πήξη να μην
υπερβεί τους 55 °C
Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των συστατικών του ή
η μετακίνηση του οπλισμού. Το ύψος πτώσεως του σκυροδέματος κατά την έγχυσή του στους τύπους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το όριο έναρξης της απόμιξης των υλικών.
Η τροφοδοσία και διανομή του σκυροδέματος θα γίνεται κατ’ ευθείαν στη θέση διάστρωσης. Δεν επιτρέπεται
η έγχυση μεγάλης ποσότητας σκυροδέματος σε ένα σημείο και η μετακίνησή του στην συνέχεια με τους
δονητές.
Εκτός και προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη, η συμπύκνωση του σκυροδέματος θα γίνει με
εσωτερικούς δονητές υψηλής συχνότητας.
Οριζόντιες ή ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες κατασκευών θα συμπυκνώνονται και όπου είναι δυνατόν να
γίνεται ομαλοποίηση της επιφάνειάς τους με δονητικούς πήχεις.
Πριν την επεξεργασία της επιφάνειας, μπορεί να απαιτηθεί επανασυμπύκνωση του σκυροδέματος, ή
απομάκρυνση περίσσειας τσιμεντοκονίας ή διαλύματος τσιμέντου.
Η επεξεργασία της επιφάνειας πρέπει να ολοκληρώνεται αμέσως μετά την σκυροδέτηση.
Κατά τη συμπύκνωση του σκυροδέματος δεν πρέπει να προκαλείται μετακίνηση των ενσωματωμένων σ’
αυτό υλικών ή υπερβολική φόρτισή τους.

5.6

Αρμοί κατασκευής

Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα είναι κατακόρυφοι ή οριζόντιοι και θα αποφεύγονται σε ζώνες μεταβαλλόμενης
στάθμης νερού.
Πριν την συνέχιση της σκυροδέτησης σε αρμό διακοπής (κατασκευαστικό αρμό), οι ανώμαλες επιφάνειες θα
καθαρίζονται και θα ξεπλένονται από τα χαλαρά υλικά, εάν δε είναι ξηρές θα πρέπει να υγρανθούν. Θα δοθεί
προσοχή ώστε να μην έχει απομείνει νερό σε οριζόντιες επιφάνειες αμέσως πριν από τη διάστρωση του
νέου σκυροδέματος.
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Για δεξαμενές ή υδατοστεγείς κατασκευές στους κατασκευαστικούς αρμούς πρέπει να προβλέπεται η
τοποθέτηση ελαστικών ταινιών στεγάνωσης αρμών.
Οι αρμοί διαστολής - συστολής και οι ψευδαρμοί θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501. Οι
συνδετικές ράβδοι (dowel bars) μειωμένης συνάφειας θα διατάσσονται στις αποστάσεις που καθορίζονται
στα σχέδια.

5.7
5.7.1

Συντήρηση – προστασία σκυροδέματος
Γενικά

Η συντήρηση του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-02-00.
Η συντήρηση του σκυροδέματος θα αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και συμπύκνωσή του για τις
ελεύθερες επιφάνειες, και μετά τον προβλεπόμενο χρόνο αφαίρεσης των τύπων για τις λοιπές επιφάνειες.
Γενικώς θα αποφεύγεται η συντήρηση του σκυροδέματος με κρύο νερό, (διαφορά θερμοκρασίας <15 ºC )
λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών που μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ του εσωτερικού του
σκυροδέματος και της επιφάνειάς του.
Η ελάχιστη διάρκεια συντήρησης του σκυροδέματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου και
από την ανάπτυξη της αντοχής του:
5.7.2

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι επιφανειακής φθοράς

Η συντήρηση σκυροδεμάτων ανθεκτικών έναντι διάβρωσης θα διαρκεί κατ΄ ελάχιστο 14 μέρες και έως 30
μέρες για περιπτώσεις βραδείας ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέματος.
5.7.3

Σκυρόδεμα ανθεκτικό έναντι χημικών προσβολών

Η συντήρηση θα διαρκεί κατ΄ ελάχιστο 7 μέρες και έως 20 μέρες.

6

Ανοχές

Οι επιτρεπόμενες γεωμετρικές αποκλίσεις των επιφανειών του σκυροδέματος καθορίζονται ως εξής:

6.1

6.2

7

Εξωτερική επιφάνεια οχετών, διωρύγων και δεξαμενών
“Απότομες” ανωμαλίες

< 5 mm

“Βαθμιαίες” ανωμαλίες

< 10 mm σε μήκος 2 m

Εσωτερική επιφάνεια οχετών, διωρύγων και δεξαμενών
“Απότομες” ανωμαλίες

< 3 mm

“Βαθμιαίες” ανωμαλίες

< 5 mm σε μήκος 2 m

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
 Έλεγχος δελτίων αποστολής σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00).
 Έλεγχος συμμόρφωσης σκυροδέματος προς τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής
(αποτελέσματα θραύσεως δοκιμίων νωπού σκυροδέματος και πυρήνων σκληρυνμένου σκυροδέματος)
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 Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας της κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις
απαιτήσεις της παρούσας.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιάιτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

8

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
 Διακίνηση σε επιφάνειες ξυλοτύπων ή επί σιδηροπλισμού.
 Χειρισμός ελαστικού σωλήνα αντλίας σκυροδέματος.
 Χρήση μηχανικού εξοπλισμού.
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Μέτρα αντιμετώπισης ρύπανσης του εδάφους από υπερχειλίσεις σκυροδέματος.
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 Ελεγχόμενη διάθεση πλεονασμάτων προσκομιζομένων σκυροδεμάτων.
 Καθαρισμός εξοπλισμού σκυροδέτησης σε ελεγχόμενους χώρους.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα σκυροδετούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τις διαστάσεις που
προβλέπονται από την μελέτη και ανάλογα με την κατηγορία σκυροδέματος, τσιμέντου και αδρανών που
εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

14

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00

Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis -Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Χημική ανάλυση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-4

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of
particle shape - Shape index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 4: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων - Δείκτης μορφής

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines Methylene blue test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-10

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines Grading of fillers (air jet sieving) -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10: Αξιολόγηση
λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Κοκκομετρική διαβάθμιση των φίλλερ
(κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3:
Determination of loose bulk density and voids -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3:
Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-4

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4:
Determination of the voids of dry compacted filler -- Δοκιμές των μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός των κενών
ξηρού συμπυκνωμένου φίλλερ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Έλεγχοι μηχανικών
και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός πυκνότητας του
φίλλερ και απορρόφησης νερού.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method -- Δοκιμές
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7 :
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-8

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές των μηχανικών και
φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισμός ης τιμής
επιταχυνόμενης στίλβωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-9

Tests for mechanical and physical properties of aggregate - Part 9:
Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres Nordic test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Προσδιορισμός της αντίστασης σε
απότριψη οφειλόμενη σε ελαστικά αυτοκινήτων με καρφιά - Σκανδιναβική
δοκιμή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-10

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10:
Determination of water suction height -- Δοκιμή των μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 10: Προσδιορισμός του ύψους αναρρόφησης
νερού

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-1

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1:
Determination of resistance to freezing and thawing -- Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές
- Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-3

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3 : Boiling
test for "Sonnenbrand basalt" -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων
των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 3: Δοκιμή βρασμού
''Sonnenbrand basalt''

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-4:

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4:
Determination of drying shrinkage -- Δοκιμές ιδιοτήτων κονιαμάτων σε θερμική
καταπόνηση και έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες - Μέρος 4:
Προσδιορισμός συστολής ξήρανσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-5

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5:
Determination of resistance to thermal shock -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό
των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 5:
Προσδιορισμός της αντοχής σε θερμικό πλήγμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2

Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement -- Μέθοδοι
δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 2: Χημική ανάλυση τσιμέντου.

ΕΛΟΤ EN 196-3

Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and
soundness -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 3 : Προσδιορισμός χρόνου
πήξης και σταθερότητας όγκου.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 196-4

Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of constituents
-Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 4: Ποσοτικός προσδιορισμός
συστατικών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-5

Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement -Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 5: Δοκιμή ποζολανικότητας για
ποζολανικά τσιμέντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-6

Methods of testing cement - Determination of fineness -- Μέθοδοι δοκιμής
τσιμέντου - Μέρος 6 : Προσδιορισμός της λεπτότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-7

Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples of
cement -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 7 : Μέθοδοι λήψης και
παρασκευής δειγμάτων τσιμέντου

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-8

Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method -Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου - Μέρος 8: Θερμότητα ενυδάτωσης - Μέθοδος
διαλύσεως.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-9

Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method
-- Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου - Μέρος 9: Θερμότητα ενυδάτωσης Ημιαδιαβατική μέθοδος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-21

Methods of Testing Cement: Determination of the Chloride, Carbon Dioxide
and Alkali Content of Cement -- Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου - Μέρος 21 :
Προσδιορισμός χλωριόντων, διοξειδίου του άνθρακος και αλκαλίων που
περιέχονται στο τσιμέντο

ΕΛΟΤ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 450-1

Fly ash for concrete - Definitions, specifications and conformity criteria-Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 451-2

Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving -Μέθοδος δοκιμής ιπτάμενης τέφρας - Μέρος 2: Προσδιορισμός λεπτότητας με
υγρό κοσκίνισμα

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού.

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ EN 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity
control and evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων
και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση
της συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 206-1

Concrete - Part 1 : Specification, performance production and conformity -Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση.
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ΕΛΟΤ EN 12350-1

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

ΕΛΟΤ EN 12350-2

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

ΕΛΟΤ EN 12350-3

Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test -- Δοκιμές νωπού σκυροδέματος.
Μέρος 3: Δοκιμή Vebe (καθορισμός της συνοχής του σκυροδέματος).

ΕΛΟΤ EN 12350-4

Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability -- Δοκιμές νωπού
σκυροδέματος - Μέρος 4: Βαθμός συμπιεστότητας

ΕΛΟΤ EN 12350-5

Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test -- Δοκιμές νωπού
σκυροδέματος - Μέρος 5: Δοκιμή σε τράπεζα εξαπλώσεως

ΕΛΟΤ EN 12350-6

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

ΕΛΟΤ EN 12350-7

Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods -- Δοκιμές
νωπού σκυροδέματος - Μέρος 7: Περιεκτικότητα σε αέρα - Μέθοδοι πίεσης

ΕΛΟΤ EN 12390-1

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds -- Δοκιμές σκληρυμένου
σκυροδέματος. Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια
και καλούπια.

ΕΛΟΤ EN 12390-2

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

ΕΛΟΤ EN 12390-3

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

ΕΛΟΤ EN 12390-4

Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for
testing machines -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 4: Αντοχή
σε θλίψη - Προδιαγραφή για μηχανές δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 12390-5

Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens -Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων.

ΕΛΟΤ EN 12390-6

Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test
specimens -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 6: Εφελκυστική
αντοχή δοκιμίων σε διάρρηξη δοκιμίων

ΕΛΟΤ EN 12390-7

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete -- Δοκιμές
σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 7: Πυκνότητα σκληρυμένου
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 12390-8

Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under
pressure -- Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 8: Βάθος διείσδυσής
νερού υπό πίεση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες
Waterproofing of concrete structures with asphaltic membranes

Κλάση τιμολόγησης: 4
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-01-02:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-01-02 «Στεγανοποίηση κατασκευών
από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες»
βασίζεται
στην
Προσωρινή
Εθνική
Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 150108-05-01-02, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E
της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων»,
την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης
του
Ελληνικού
Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

33938
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 5

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 5

4.1

Ασφαλτική προεπάλειψη ........................................................................................................... 5

4.2

Ασφαλτικό συνδετικό υλικό (ασφαλτική κόλλα) ..................................................................... 6

4.3

Ασφαλτική μεμβράνη ................................................................................................................. 6

4.4

Τσιμεντοκονία προστασίας ....................................................................................................... 7

4.5

Παραλαβή και αποθήκευση υλικών .......................................................................................... 7

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 7

5.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 7

5.2

Τοποθέτηση επικολλουμένων ασφαλτικών μεμβρανών ....................................................... 8

5.3

Τοποθέτηση αυτοκoλλήτων ασφαλτικών μεμβρανών ........................................................... 8

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ........................................................................... 9

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .................................................... 9

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 10

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 12

3

33939

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες στεγάνωσης με χρήση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης και
τσιμεντοκονίας προστασίας, επιφανειών σκυροδεμάτων όπως οχετών, φρεατίων και γενικότερα υπογείων
έργων που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον έδαφος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων
- General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

Οι επιμέρους στρώσεις του συστήματος στεγανοποίησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους και θα παράγονται
με διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα πιστοποιητικά των υλικών θα προέρχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

4.1

Ασφαλτική προεπάλειψη

Χαρακτηριστικά ασφαλτικού υλικού προεπάλειψης (ελάχιστες απαιτήσεις):
 Ιξώδες: Χρόνος εκροής:

10 sec

 Περιεκτικότητα σε άσφαλτο:

30 %

 Σημείο μάλθωσης της ανακτώμενης ασφάλτου:

80 °C

Το υλικό θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5
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Ασφαλτικό συνδετικό υλικό (ασφαλτική κόλλα)

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ασφαλτικής βάσης και μπορεί να είναι βελτιωμένο με πολυμερή ή
άλλα πρόσθετα όπως άσφαλτο τροποποιημένη με πολυμερή θερμής ή ψυχρής εφαρμογής ή ασφαλτικά
γαλακτώματα τροποποιημένα με πολυμερή.
Χαρακτηριστικά ασφαλτικού συνδετικού υλικού (ελάχιστες απαιτήσεις):
 Περιεκτικότητα σε τέφρα

5%

 Σημείο μάλθωσης

100 ºC

 Ευκαμψία στο ψύχος

Χωρίς ρωγμές

 Αντοχή σε διάτμηση στους 50°C

8,0 N/cm²

 Απώλεια βάρους

2,5%

Το υλικό θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.3

Ασφαλτική μεμβράνη

Οι ασφαλτικές μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πολυμερισμένης ασφάλτου, με ελαστομερή ή
πλαστομερή. Ως ένθετα μπορεί να χρησιμοποιηθούν υφάσματα, συνθετικά υφάσματα ή υαλοπλέγματα κ.λπ.
Πίνακας 1 - Ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλτικών μεμβρανών

Εξωτερική υφή

Ομοιόμορφη επιφάνεια χωρίς
ρωγμές, καλή σύνδεση των
μεμονωμένων στρώσεων

Ευκαμψία στο ψύχος

Χωρίς ρωγμές στους - 5οC

Επιμήκυνση στο όριο θραύσης κατά μήκος και εγκαρσίως
- με ένθετο συνθετικό ύφασμα

35 % έως 70 %

- με ένθετο υαλόπλεγμα

2,0%

Αντοχή σε εφελκυσμό (φορτίο θραύσης)
ο

Αντοχή σε διάτμηση στους 50 C

>700N
8,0 N/cm2

Πάχος
- για εφαρμογή με χύτευση

3,0 mm

- για κατεργασία με φλόγα

4,0 mm

Πάχος της στρώσης ασφαλτικής κόλλας σε ταινίες
κατεργασμένες με φλόγα (κάτω στρώση)

3,0 mm

Πίνακας 2 - Ελάχιστες απαιτήσεις του τοποθετημένου συστήματος στεγανοποίησης

6

Αντοχή σε εφελκυσμό στους 0°C της ταινίας που
προβλέπεται για το κάτω στρώμα - μέση τιμή

0,7 N/mm2

Αντοχή σε διάτμηση στους 50οC

8,0 N/cm2

Εξάρτηση από τον χρόνο

Να δοθεί
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Συμβατότητα υλικών

Πλήρης

Φυσαλίδες στην χυτή άσφαλτο

Να μην υπάρχει καμία φυσαλίδα

Διόγκωση της ασφαλτικής κόλλας

Να μην παρατηρείται

Τσιμεντοκονία προστασίας

Η τυπική σύνθεση της τσιμεντοκονίας προστασίας είναι περιεκτικότητας τσιμέντου 600 kg/m3 εφαρμοζόμενη
σε στρώση πάχους 2 cm, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην μελέτη.

4.5

Παραλαβή και αποθήκευση υλικών

Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αποστολής του υλικού ασφαλτικής προεπάλειψης, της ασφαλτικής
κόλλας και των ασφαλτικών μεμβρανών θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή
 Πλήρης ονοματολογία και χαρακτηριστικά του προϊόντος
 Οδηγία για τις συνθήκες αποθήκευσης
 Σήμανση επικινδυνότητας υλικού
 Αριθμός παρτίδας (LOT)
 Ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία παραγωγής μαζί με την επιτρεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Οι επιφάνειες τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα στεγανοποιηθούν με ασφαλτικές
μεμβράνες καθορίζονται από την Μελέτη.
Οι προς στεγανοποίηση επιφάνειες θα είναι επίπεδες, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, τέφρες, λάδια,
παραφίνες ή άλλες ξένες ουσίες και χαλαρά υλικά.
Τυχόν ατέλειες των επιφανειών ή ανωμαλίες θα αποκαθίστανται με τοπική απόξεση/απότμηση ή στοκάρισμα
με ισχυρή τσιμεντοκονία.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες της δεύτερης στρώσης θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι ματίσεις τους να απέχουν
από τις ματίσεις της κάτω στρώσης (μετακίνηση κατά περίπου το ήμισυ πλάτος του ρολού της μεμβράνης).
Στα άκρα της μεμβράνης ή όπου αυτή διαπερνάται από αγωγούς κ.λπ. θα γίνεται επιμελής σφράγιση με
ασφαλτική κόλλα για την πλήρη διασφάλιση έναντι διείσδυσης του νερού.
Για την εκτέλεση των εργασιών στεγανοποίησης η θερμοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέματος θα είναι
τουλάχιστον + 5 οC.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ανομβρία, ήπιες θερμοκρασίες).
Η εργασία θα εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε στην τελική επιφάνεια να μην εμφανίζονται φυσαλίδες, πόροι
και κοιλότητες.
Κατά την κατεργασία με φλόγα η ασφαλτική κόλλα που εκκρίνεται θα απλώνεται όσο είναι ακόμα καυτή.

7
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Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό που θα έχει εκπαιδευτεί στην εφαρμογή των
υλικών με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος στεγανοποίησης θα τηρούνται στοιχεία σχετικά με τις θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, την κατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέματος, την υγρασία, τον τρόπο εφαρμογής σε
περίπτωση δυσχερών διαμορφώσεων της διατομής, τις θερμοκρασίες εφαρμογής, την μετατόπιση ενώσεων
επαλλήλων στρώσεων και τους ελέγχους των ενώσεων. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την τελική
παραλαβή της εργασίας.

5.2

Τοποθέτηση επικολλουμένων ασφαλτικών μεμβρανών

Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό θα αναδεύεται συχνά σε θερμοκρασίες 150 - 180°C. Για την θέρμανση του
ασφαλτικού υλικού θα χρησιμοποιούνται λέβητες με μηχανισμό ανάδευσης και ένδειξη θερμοκρασίας, ώστε
να αποκλείεται η υπερθέρμανσή του.
Η εφαρμογή υλικού προεπάλειψης ή θερμής ασφαλτικής κόλλας θα αρχίζει από το άκρο της επιφάνειας,
ώστε σε κάθε περίπτωση το ασφαλτόπανο που βρίσκεται ανάντη να επικαλύπτει το αμέσως κατάντη
(συνήθως η εφαρμογή γίνεται κατά μήκος της επιφάνειας). Η εφαρμογή της θερμής ασφαλτικής κόλλας θα
γίνεται μόνο μετά την ξήρανση της προεπάλειψης. Η έγχυση της ασφάλτου στην επιφάνεια θα γίνεται σε
συγχρονισμό με την εκτύλιξη της μεμβράνης, η οποία θα ακολουθεί αμέσως πριν ψυχθεί η ασφαλτόκολλα.
Η σειρά των εργασιών στεγανοποίησης έχει ως εξής:
 Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης (αστάρωμα) της επιφάνειας.
 Εφαρμογή θερμού μείγματος ασφαλτικής κόλλας επί της επιφάνειας σκυροδέματος, σε ζώνη πλάτους
λίγο μεγαλύτερου του μισού πλάτους της ασφαλτικής μεμβράνης.
 Άμεση επικόλληση στην θερμή ασφαλτική κόλλα της ασφαλτικής μεμβράνης με επαρκή συμπίεση ώστε
να μην εγκλωβιστούν φυσαλίδες αέρα και να εφαρμόσει καλά στην επιφάνεια.
 Εφαρμογή θερμού ασφαλτικού μείγματος πάνω από την πρώτη μεμβράνη και σε παρακείμενο τμήμα της
δεύτερης ώστε να δημιουργείται λωρίδα ασφάλτου, πλάτους λίγο μεγαλύτερου της μάτισης.
 Άμεση επικόλληση στην θερμή ασφαλτόκολλα πλήρους λωρίδας μεμβράνης με άσκηση πίεσης όπως
προαναφέρθηκε.
 Επάλειψη καυτής ασφάλτου πάνω από την τελευταία μεμβράνη και σε παρακείμενη λωρίδα, πλάτους
λίγο μεγαλύτερου της μάτισης.
 Άμεση επικόλληση στην θερμή λωρίδα ασφαλτόκολλας νέας μεμβράνης με επικάλυψη της
προηγούμενης κατά 10 cm (μάτιση).
Η εργασίες συνεχίζονται έως ότου καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια. Οι ματίσεις των μεμβρανών θα είναι
τουλάχιστον 10 cm κατά πλάτος και 15 cm κατά μήκος.
Οι ασφαλτικές στρώσεις που περιγράφονται παραπάνω θα εξασφαλίζουν ότι κανένα τμήμα της μεμβράνης
δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με άλλη μεμβράνη ή επιφάνεια σκυροδέματος χωρίς να παρεμβάλλεται
ασφαλτόκολλα.

5.3

Τοποθέτηση αυτοκoλλήτων ασφαλτικών μεμβρανών

Μετά το αστάρωμα της στεγνής και καθαρής επιφάνειας του σκυροδέματος και την ξήρανσή του γίνεται η
επικόλληση της μεμβράνης.
Οι εργασία αρχίζει από το άκρο της επιφάνειας ώστε η ανάντη μεμβράνη να επικαλύπτει την κατάντη.
Κατά την κατεργασία με φλόγα η θερμότητα θα επιδρά ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος του ρολού. Η
μεμβράνη θα θερμαίνεται έως ότου λειώσει από το υπόστρωμά της τόση κόλλα ώστε κατά την εκτύλιξή της
να προηγείται του ρολού περίσσεια κόλλας καθ’ όλο το πλάτος της μεμβράνης. Αμέσως μετά την τήξη της
κόλλας θα ακολουθεί συμπίεση της μεμβράνης μηχανικά ή με κατάλληλο εργαλείο.

8
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Για την κατεργασία με φλόγα θα χρησιμοποιείται πηγή θερμότητας που θα επιδρά ομοιόμορφα σε όλο το
πλάτος του ρολού (σειρά φλόγιστρων), ειδικότερα κατά την εγκατάσταση του κάτω στρώματος. Η χρήση
μεμονωμένων καυστήρων αερίου επιτρέπεται για μικρές επιφάνειες (< 200 m²), για συνδέσεις και για τοπικές
εργασίες επισκευής, καθώς και για ειδικές περιπτώσεις π.χ. σε υπερυψωμένα σημεία.
Οι επικαλύψεις των μεμβρανών θα είναι τουλάχιστον 10 cm κατά πλάτος και 15 cm κατά μήκος (ματίσεις).
Το σύστημα στεγανοποίησης προστατεύεται με πατητό τσιμεντοκονίαμα πάχους 2 cm, αναλογίας 600 kg
τσιμέντου ανά m3.
Η προστατευτική στρώση θα εφαρμόζεται όταν το σύστημα στεγανοποίησης αποκτήσει θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η διάστρωση τσιμεντοκονίας επί θερμής μεμβράνης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
 Έλεγχος τηρηθέντων στοιχείων κατά την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 5.1 της
παρούσας.
 Έλεγχος τοποθέτησης της επικάλυψης σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια
και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
 Αναθυμιάσεις.
 Χειρισμός θερμού υλικού.
 Χρήση φλογίστρου.
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Personal eye protection Specifications

9
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σταγόνες λυομένου
μετάλλου

Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
 Περισυλλογή και μεταφορά προς απόθεση όλων των άχρηστων υλικών συσκευασίας των
ενσωματούμενων υλικών.
 Απαγόρευση έγχυσης ασφαλτικών υλικών στο έδαφος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανείας σκυροδέματος, επί της οποίας εφαρμόσθηκε το
σύστημα στεγανοποίησης σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή. Οι επικαλύψεις μεμβρανών δεν
επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω στεγανοποίηση της
επιφανείας σκυροδέματος. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα
παρακάτω:

10

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

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

x

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

x

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

.

11
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1107-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of dimensional stability - Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες Προσδιορισμός διαστασιολογικής σταθερότητας - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες
στεγάνωσης δωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 1108

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of form stability under cyclical temperature changes -- Εύκαμπτες
στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός σταθερότητας του σχήματος υπό την επίδραση κύκλου
θερμοκρασιακών μεταβολών.

ΕΛΟΤ EN 1109

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of flexibility at low temperature -- Εύκαμπτες στεγανωτικές
μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός
ευκαμψίας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΛΟΤ EN 1110

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of flow resistance at elevated temperature -- Εύκαμπτες
στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός της αντίστασης ροής σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΛΟΤ EN 12310-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for waterproofing Determination of resistance to tearing (nail shank) -- Εύκαμπτες στεγανωτικές
μεμβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός της αντίστασης στο σχίσιμο (με καρφί).

ΕΛΟΤ EN 12311-1

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

ΕΛΟΤ EN 12316-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of peel resistance of joints -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός της
αντοχής αποκόλλησης των συνδέσεων.

ΕΛΟΤ EN 12317-1

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing Determination of shear resistance of joints -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός των
διατμητικών αντοχών των αρμών επικάλυψης.

ΕΛΟΤ EN 12691

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

ΕΛΟΤ EN 12730

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Determination of resistance to static loading -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Προσδιορισμός της αντίστασης στη στατική φόρτιση.

ΕΛΟΤ EN 1848-1

Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width and straightness Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing -- Εύκαμπτες στεγανωτικές
μεμβράνες - Προσδιορισμός μήκους, πλάτους και ευθύτητας - Μέρος 1: Ασφαλτικές
μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων.
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ΕΛΟΤ EN 1849-1

Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit
area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing -- Εύκαμπτα φύλλα
στεγάνωσης- Προσδιορισμός του πάχους και της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας Μέρος 1: Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 1850-1

Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1:
Bitumen sheets for roof waterproofing -- Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες.
Προσδιορισμός ορατών ατελειών - Μέρος 1Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης
δωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 1296

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature -Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστομερή φύλλα
στεγάνωσης - Μέθοδος τεχνητής γήρανσης με μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές
θερμοκρασίες.

ΕΛΟΤ EN 13416

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Rules for sampling -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά,
πλαστικά και ελαστομερή φύλλα για στεγάνωση δωμάτων - Κανόνες
δειγματοληψίας.

ΕΛΟΤ EN 1928

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

ΕΛΟΤ EN 1931

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

ΕΛΟΤ EN 1431

Bitumen and bituminous binders - Determination of recovered binder and oil
distillate from bitumen emulsions by distillation -- Ασφαλτικά και συνδετικά
ασφαλτικών - Προσδιορισμός της ανακτηθείσης ασφάλτου και του ελαιώδους
αποστάγματος σε ασφαλτικά γαλακτώματα, δι' αποστάξεως.

ΕΛΟΤ EN 12970

Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test methods -Ασφαλτική μαστίχη στεγάνωσης - Ορισμός, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 12592

Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility -- Ασφαλτικά και
συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός διαλυτότητας.

ΕΛΟΤ EN 12594

Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples -- Ασφαλτικά και
συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιμασία δειγμάτων .

ΕΛΟΤ EN 12846

Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bitumen
emulsions by the efflux viscometer -- Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά Προσδιορισμός του χρόνου εκροής των ασφαλτικών γαλακτωμάτων με ιξωδόμετρο
εκροής.

ΕΛΟΤ EN 12849

Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power of bitumen
emulsions -- Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισμός της ικανότητας
διείσδυσης των ασφαλτικών γαλακτωμάτων.

ΕΛΟΤ EN 13304

Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of oxidised bitumens
-- Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών οξειδωμένων
ασφάλτων.
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ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της διείσδυσης με βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - Ring and Ball
method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της μαλάκυνσηςΜέθοδος δακτυλίου.

14

33950

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα
Protective coatings of hydraulic concrete structures with in-situ or ready-mixed cement
mortars

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-01-04
«Θωράκιση
επιφανειών
υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα
κονιάματα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0805-01-04, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή
έτοιμα κονιάματα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι εργασίες θωράκισης με τσιμεντοκονίαμα ή έτοιμα
κονιάματα, επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεμα (οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων και γενικότερα
υπογείων έργων).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 480-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of
setting time -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέρος 2:
Προσδιορισμός χρόνου πήξης.

ΕΛΟΤ EN 13139

Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum May 2004) -- Αδρανή κονιαμάτων
(περιλαμβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004)

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry,
as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για
δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-1

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of
resistance to freezing and thawing -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής
σε ψύξη και απόψυξη.

ΕΛΟΤ EN 13395-1

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 1: Test for flow of thixotropic mortars -Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα

5
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- Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας. Μέρος 1: Δοκιμή ρευστότητας
θιξοτροπικών κονιαμάτων.
ΕΛΟΤ EN 13412

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

ΕΛΟΤ EN 13294

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of stiffening time -- Προϊόντα και συστήματα για την
προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής Προσδιορισμός χρόνου σκλήρυνσης.

ΕΛΟΤ EN 1367-4

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of
drying shrinkage -- Δοκιμές για τον προσδιoρισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε
θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής ξηράνσεως.

ΕΛΟΤ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria of common
cements. -- Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
κοινών τσιμέντων.

ΕΛΟΤ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation. -- Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση
συμμόρφωσης.

EΛΟΤ EN 1015-2

Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and
preparation of test mortars -- Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων για τοιχοποιία - Μέρος 1:
Δειγματοληψία κονιαμάτων και παρασκευή των κονιαμάτων δοκιμής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6

Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh
mortar -- Μέθοδοι δοκιμών κονιαμάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 6: Προσδιορισμός της
φαινόμενης πυκνότητας του νωπού κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9

Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and
correction time of fresh mortar -- Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 9:
Προσδιορισμός του εργάσιμου χρόνου και του χρόνου διορθωτικών επεμβάσεων
νωπού κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10

Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of
hardened mortar -- Μέθοδοι δοκιμών κονιαμάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 10:
Προσδιορισμός της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας του σκληρυμένου κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11

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

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί:

4

Απαιτήσεις

Για την θωράκιση των εξωτερικών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεμα μπορούν να εφαρμοσθούν κοινά
τσιμεντοκονιάματα ή ειδικά στεγανωτικά κονιάματα που περιέχουν συνθετικές ύλες, (συνήθως από
πολυμερή). Τα ειδικά αυτά κονιάματα παρασκευάζονται με την ανάμιξη υλικών που συνήθως παραδίδονται
σε εργοστασιακές συσκευασίες.

6
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Τσιμέντο

Για το τσιμέντο έχουν εφαρμογή τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ EN 197-2.
Η χρήση τσιμέντου χύμα επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει αποδεκτές
μεθόδους φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και μέτρησης, διαφορετικά θα χρησιμοποιείται μόνο
τσιμέντο σε χάρτινους σάκους.

4.2

Αδρανή υλικά

Για τα αδρανή κονιαμάτων έχει εφαρμογή το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13139, στο οποίο καθορίζονται οι
απαιτούμενες δοκιμές και η διαδικασία πιστοποίησης για την εφαρμογή σήμανσης CE.
Ο προσδιορισμός των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικά της άμμου προσδιορίζονται με βάση τα
πρότυπα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-1.
Τα αδρανή υλικά των κονιαμάτων μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης (χαλαζιακή άμμος) ή θραυστά
(ασβεστολιθικής προέλευσης). Θα πληρούν τις παρακάτω ποιοτικές απαιτήσεις:


Θα είναι σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγμένα από προσμίξεις αργίλου, αλκαλίων,
οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.



Το σύνολο των σωματιδίων ειδικού βάρους μικρότερου από 1,95 gr/cm3 δεν θα υπερβαίνει το 1%
κατά βάρος.



Θα είναι ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Η κοκκομετρία των αδρανών θα κυμαίνεται εντός των ακόλουθων ορίων:
Πίνακας 1 - Προτεινόμενες ζώνες κοκκομετρικής διαβάθμισης άμμου κονιαμάτων
Διάμετρος κόσκινου [mm]

Διερχόμενα κατά βάρος [%]

2,4

100

0,30

15÷40

0,15

0÷10

0,074

0÷5

Επιθυμητό είναι να μην χρησιμοποιούνται αδρανή με μικρότερη διαβάθμιση από την παρακάτω:
Πίνακας 2 - Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης άμμου κονιαμάτων

4.3

Διάμετρος κόσκινου [mm]

Διερχόμενο ποσοστό [%]

2,36

95

1,18

80

0,60

60

0,30

25

0,075

2,5

Νερό

Εάν το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη και την συντήρηση των τσιμεντοκονιαμάτων δεν είναι
πόσιμο, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN
1008.
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Γενικώς το νερό θα είναι καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει ιλύ, οργανικές ουσίες, άλατα ή άλλες ξένες
προσμίξεις. Η Επίβλεψη σε περίπτωση χρησιμοποίησης μη πόσιμου νερού μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση
εργαστηριακού ελέγχου για την διαπίστωση της καταλληλότητάς του.
Για το νερό ανάμιξης ισχύει το πρότυπο:
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού για την παρασκευή κονιαμάτων.

4.4

Πρόσθετα

Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του αυτού εργοστασίου και θα έχουν την ίδια εμπορική
ονομασία με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την μελέτη συνθέσεως του κονιάματος και θα προστίθενται
στην αναλογία που προβλέπεται σε αυτήν.
Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι συμβατά με τον τύπο του τσιμέντου που χρησιμοποιείται. Ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία φάκελο τεχνικών στοιχείων και χαρακτηριστικών των προσθέτων
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων. Θα
παρέχονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:


Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών των προσθέτων.



Περιεκτικότητα των προσθέτων σε χλώριο εκφρασμένη σε άνυδρο CaCl2 ως ποσοστό κατά βάρος
του προσθέτου.



Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.



Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποίησης μεγαλύτερης δόσης.



Αν το πρόσθετο δημιουργεί φυσαλίδες αέρα.



Επιτρεπόμενος χρόνος και απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης.



Συμβατότητα των προσθέτων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή
περισσότερα από αυτά.



Αν τα πρόσθετα είναι απαλλαγμένα από θειικές ρίζες (δεν γίνονται αποδεκτά).



Αν τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στον χρόνο πήξεως, στις
αντοχές και στο τελικό χρώμα του κονιάματος.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου.

4.5
4.5.1

Απαιτήσεις για τα κονιάματα
Επί τόπου παρασκευαζόμενο τσιμεντοκονίαμα

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, για την κατασκευή του τσιμεντοκονιάματος θα χρησιμοποιείται
τσιμέντο και άμμος σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο για την πρώτη και δεύτερη στρώση και
900 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο άμμου για την τρίτη στρώση ή όπως προκύψει από την μελέτη σύνθεσης
βάσει των διατιθέμενων υλικών και των απαιτήσεων της μελέτης.
Για τα τσιμεντοκονιάματα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο θα συντάσσεται μελέτη σύνθεσης σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της μελέτης και της παρούσας Προδιαγραφής.
Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος.
Η χρήση φυσικών ή συνθετικών προσθέτων για την αύξηση της στεγανότητας ή της εργασιμότητας των
τσιμεντοκονιαμάτων επιτρέπεται μόνο όταν έχει ληφθεί υπόψη στην μελέτη σύνθεσης του κονιάματος, και
μετά από έγκριση από την Επίβλεψη.
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Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη τα κονιάματα θα έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες (οι οποίες θα
ληφθούν υπόψη κατά την μελέτη συνθέσεως). Η δειγματοληψία του νωπού κονιάματος θα εκτελείται
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1015-2.
Πίνακας 3 - Ιδιότητες τσιμεντοκονιαμάτων
Φαινόμενη πυκνότητα

ΕΝ 1015-10

Πυκνότητα νωπού κονιάματος

ΕΝ 1015-6

Αντοχή σε θλίψη

≥ 40Ν/mm2 (ΕΝ 1015-11)

Αντοχή στην κάμψη από εφελκυσμό

≥ 7,5 Ν/mm2 (ΕΝ 1015-11)

Μέτρο ελαστικότητας θλίψης

≥ 30000 Ν/mm2 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13412)

Συστολή

<1,2mm/m (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-4)

Προσδιορισμός χρόνου πήξης

ΕΛΟΤ ΕΝ 480-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 13395-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13294

Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας

ΕΝ 1015-9

Αντοχή προσκόλλησης σε εφελκυσμό

≥ 1,5 Ν/mm2

4.5.2

Βιομηχανικώς παρασκευαζόμενα έτοιμα προς μίξη κονιάματα

Τα βιομηχανικά κονιάματα με συνθετικές συνδετικές ύλες θα παραδίδονται στο εργοτάξιο σε ξηρή μορφή και
η ανάμιξη θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά του εργοστασίου, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες
στον παραπάνω πίνακα ιδιότητες.
Το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001.
Επί της συσκευασίας των υλικών θα υπάρχουν, στο βαθμό που ισχύουν, τουλάχιστον οι ακόλουθες
επισημάνσεις:


Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.



Ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος.



Απαιτήσεις για την αποθήκευση.



Αριθμός παρτίδας.



Επισήμανση περιεχομένων επικίνδυνων υλικών.



Ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης.



Παραπομπή σε ειδικές διατάξεις επεξεργασίας.

Τα υλικά θα αποθηκεύονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή σε στεγνό και αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και τους
εργοταξιακούς ρύπους.
Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε μορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες
παλέτες και θα καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους (ανακύκλωση αποθέματος).

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Παρασκευή κονιάματος

Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων θα γίνεται με αναμικτήρες κονιαμάτων. Θα προηγείται
η ανάμειξη των αδρανών και της συνδετικής ύλης και στην συνέχεια θα προστίθεται το νερό στην
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προβλεπόμενη από τη μελέτη σύνθεσης ποσότητα, και η ανάμειξη θα συνεχίζεται μέχρι να προκύψει
ομοιογενές μείγμα.
Η παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων (ανάμειξη) με το χέρι επιτρέπεται μόνο για πολύ μικρές ποσότητες
κονιάματος και ακολουθείται η παραπάνω σειρά εργασιών.
Για την παρασκευή του κονιάματος με συνθετικές συνδετικές ύλες στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται
επακριβώς οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Για την προσθήκη μέρους του περιεχομένου συσκευασίας υγρού συστατικού θα χρησιμοποιείται κατάλληλη
δοσομετρική διάταξη.

5.2

Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες όπου θα εφαρμοστεί η τσιμεντοκονία θα είναι απαλλαγμένες από σκόνες, άργιλο και χαλαρά
υλικά.
Ο καθαρισμός της επιφάνειας θα γίνεται με εκτόξευση νερού υπό πίεση ή με πεπιεσμένο αέρα.
Τυχόν ρωγμές και οπές θα σφραγίζονται με εισπίεση σφραγιστικού υλικού. Οι αρμοί εργασίας του προς
επικάλυψη σκυροδέματος θα διευρύνονται σε μορφή V και θα εφαρμόζεται σφραγιστικό υλικό, συμβατό με το
υλικό του κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βιομηχανοποιημένων έτοιμων κονιαμάτων). Τα υλικά αυτά,
εάν δεν προκαθορίζονται από τη μελέτη, θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική
πρόταση του Αναδόχου.

5.3

Εφαρμογή κονιάματος

Τα κονιάματα με συνθετικές ύλες ως συνδετικό, θα προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής, τα δε συμβατικά τσιμεντοκονιάματα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως. Δεν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιμότητας του
κονιάματος.
Η θερμοκρασία εφαρμογής των εργοστασιακών κονιαμάτων θα είναι η προβλεπόμενη από τον
κατασκευαστή. Γενικώς τα κονιάματα θα εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ των 5°C και
30°C. Σε συνθήκες παγετού (θ ≤ 4°C) ή καύσωνα (θ ≥ 38°C) δεν θα εκτελούνται εργασίες θωράκισης
επιφανειών.
Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη θα είναι πατητές, θα
συμπιέζονται και θα λειαίνονται με το μυστρί. Το συνολικό πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι το οριζόμενο
στην μελέτη, τουλάχιστον δε 1,50 cm για εξωτερικές επιφάνειες και 2,00 cm για εσωτερικές επιφάνειες
(φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.). Το πάχος του κονιάματος σε καμία θέση δεν θα είναι μικρότερο από 1,00 cm.
Οι γωνίες θα διαμορφώνονται σε καμπύλη με ειδικά εργαλεία χειρός.
Πριv από την διάστρωση κάθε στρώσης τσιμεντοκονίας η επιφάνεια θα καθαρίζεται από τυχόν σαθρά και
χαλαρά υλικά και θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου.
Το τσιμεντοκονίαμα θα διατηρείται σε υγρό περιβάλλον μετά την πήξη του τσιμέντου (επανειλημμένη
διαβροχή με νερό).
Θα παρασκευάζεται τόσο κονίαμα όσο έχει την δυνατότητα το συνεργείο να διαστρώνει πριν αρχίσει η πήξη
του.
Κονιάματα που έχουν στεγνώσει ή έχει αρχίσει η πήξη τους (περίπου δύο ώρες από την προσθήκη
τσιμέντου στο μείγμα) δεν θα χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των κονιαμάτων
αυτών με την προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης (π.χ. τσιμέντο).
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Ποσότητες κονιάματος που έχουν πέσει στο δάπεδο θα συλλέγονται πριν από την στερεοποίησή τους και θα
απομακρύνονται.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας


Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών και εργαστηριακών δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής (στην
περίπτωση των ετοίμων κονιαμάτων) και εργαστηριακών δοκιμών στην περίπτωση συμβατικών
τσιμεντοκονιαμάτων.



Έλεγχος πλήρους επικάλυψης των προβλεπόμενων από την μελέτη επιφανειών.



Οπτικός έλεγχος επιφανειακής υφής κονιαμάτων θωράκισης.



Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους επίστρωσης.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς
ιδιάιτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
 Εκφόρτωση και διακίνηση ενσακισμένων υλικών με γερανοβραχίονα.
 Εργασία σε ανοιχτά ορύγματα ή στο εσωτερικό φρεατίων.
 Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών εντός ορύγματος.
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών έχουν εφαρμογή, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:


Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).



Συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).



Λήψη μέτρων προστασίας για την εκτέλεση εργασιών εντός ορυγμάτων ή φρεατίων σύμφωνα με το
Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.



Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – ΜΑΠ

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Υποδήματα τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

11
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear



Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών (κλίμακες
καθόδου).



Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού κατά την εκτέλεση εργασιών εντός φρεατίου.

Για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, έχουν εφαρμογή, τουλάχιστον, τα εξής:

8



Τα υπολείμματα υλικών κατασκευής και συσκευασίας προσκομιζομένων
περισυλλέγονται και θα απομακρύνονται από το έργο, προς οριστική απόθεση.

υλικών

θα



Κατά τους καθαρισμούς των επιφανειών από ξένα υλικά θα λαμβάνονται μέτρα αποφυγής σκόνης
(διαβροχή επιφανειών κ.λπ.).



Τα απόνερα απόπλυσης των επιφανειών δεν επιτρέπεται να καταλήγουν σε δίκτυα αποχέτευσης.

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. Οι εργασίες
διακρίνονται ως προς το προβλεπόμενο από την μελέτη πάχος στρώσης και την θέση εφαρμογής
(εξωτερικές - εσωτερικές στρώσεις).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

H προετοιμασία του υποστρώματος.

x

H συντήρηση των κονιαμάτων.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 480-1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference
concrete and reference mortar for testing -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων. Μέρος 1: Σκυρόδεμα αναφοράς και κονίαμα αναφοράς για τις δοκιμές.

ΕΛΟΤ EN 480-4

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of
bleeding of concrete -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι
δοκιμής - Μέρος 4: Προσδιορισμός εξίδρωσης σκυροδέματος.

ΕΛΟΤ EN 480-5

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of
capillary absorption -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι
δοκιμής - Μέρος 5: Προσδιορισμός της τριχοειδούς απορρόφησης.

ΕΛΟΤ EN 480-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis -Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 6:
Ανάλυση με υπέρυθρη ακτινοβολία.

ΕΛΟΤ EN 480-8

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of
the conventional dry material content -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 8: Προσδιορισμός του συμβατικού ξηρού
υπολείμματος.

ΕΛΟΤ EN 480-10

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10: Determination of
water soluble chloride content --Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων.
Μέρος 10: Προσδιορισμός των περιεχομένων υδατοδιαλυτών χλωριούχων.

ΕΛΟΤ EN 480-11

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 11: Determination of
air void characteristics in hardened concrete -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων
και ενεμάτων. Μέρος 11: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των κενών αέρος στο
σκληρυμένο σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 480-12

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12: Determination of
the alkali content of admixtures -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων.
Μέρος 12: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των προσθέτων σε αλκάλια.

ΕΛΟΤ EN 13055-1

Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and
grout -- Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και
ενέματα

ΕΛΟΤ EN 934-2

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

ΕΛΟΤ EN 934-3

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3 : Πρόσθετα για κονιάματα
τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις συμμόρφωσης, σήμανση και επισήμανση.

ΕΛΟΤ EN 934-6

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity control and
evaluation of conformity -- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης.

ΕΛΟΤ EN 13395-2

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout or mortar -Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα
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- Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας - Μέρος 2: Δοκιμή ρευστότητας
ενεμάτων ή κονιαμάτων
ΕΛΟΤ EN 13395-4

14

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 4: Application of repair mortar overhead - Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα.
Μέθοδοι δοκιμής. Μέρος 4: Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων επί οροφών.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος
Saw cutting joints in concrete slabs

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-01 «Αρμοκοπές σε πλάκες
σκυροδέματος» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για την διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών σε
κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) -Waterstops for concrete joints

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Κατασκευαστικοί αρμοί (αρμοί διακοπής εργασίας)
Οι αρμοί εργασίας διαμορφώνονται εκεί όπου για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Η θέση
τους καθορίζεται από την μελέτη. Δεν επιτρέπονται πρόσθετοι αρμοί διακοπής εργασίας χωρίς έγκριση από
τον κύριο του έργου χωρίς πλήρως τεκμηριωμένης σχετικής πρότασης του αναδόχου.
Όταν προβλέπεται η ανάπτυξη υδροστατικής πίεσης κατά το στάδιο λειτουργίας, ο αρμός διακοπής θα
διαμορφώνεται με στεγανωτική ταινία από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή από PVC, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02.
3.2 Αρμοί διαστολής
Οι αρμοί διαστολής διατάσσονται σε συνδυασμό με τους αρμούς πλήρους και μερικής συστολής για την
αντιμετώπιση σχετικών μετακινήσεων και ειδικότερα διαστολών μεταξύ τμημάτων μίας κατασκευής.
Οι αρμοί διαστολής διακρίνονται σε επίπεδους και οδοντωτούς. Σε περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται
έντονη διαφοροποίηση των συνθηκών έδρασης ή φόρτισης των παρακειμένων τμημάτων, εφαρμόζονται
κατά κανόνα οδοντωτοί αρμοί με διαμόρφωση διατμητικού συνδέσμου (τόρμος - εντορμία).
Η διαμόρφωση των αρμών διαστολής γίνεται κατά κανόνα κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και μόνο σε
περίπτωση που κριθεί εντελώς απαραίτητο γίνεται μετά την σκυροδέτηση.

5
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3.3 Αρμοί συστολής - ελέγχου
Οι αρμοί συστολής - ελέγχου θα κατασκευάζονται στις θέσεις και με τις διαστάσεις που προβλέπονται από τη
μελέτη.
Οι αρμοί συστολής διαμορφώνονται είτε σε όλο το πάχος του σκυροδέματος (πλήρης αρμός) είτε σε μέρος
αυτού (αρμός ελέγχου, ψευδαρμός). Με την διάταξη των ψευδαρμών προκαθορίζεται η θέση της ρωγμής
(εντοπίζεται η θέση εκτόνωσης συστολοδιαστολών του στοιχείου από σκυρόδεμα).
Οι αρμοί συστολής (πλήρεις αρμοί) κατά κανόνα διαμορφώνονται κατά την φάση της σκυροδέτησης, με την
ενσωμάτωση στο πλαστικό ακόμη σκυρόδεμα κατάλληλα προδιαμορφωμένου υλικού πλήρωσης ή με χρήση
πλευρικού ξυλοτύπου. Αν απαιτείται μπορεί να γίνει και κοπή του αρμού μετά την σκυροδέτηση, με μηχανικά
μέσα.
Οι αρμοί μερικής συστολής ή πλήρους συστολής αποσκοπούν στον έλεγχο της συστολής λόγω ξήρανσης
του σκυροδέματος ή θερμοκρασιακών μεταβολών.
Στους αρμούς μερικής συστολής θα διακόπτεται το 50% του οπλισμού, ενώ στους αρμούς πλήρους
συστολής το σύνολο του οπλισμού. Εάν απαιτείται η μεταφορά διατμητικών τάσεων εκατέρωθεν του αρμού
και η πλήρης αποφυγή διαφορικών παραμορφώσεων θα χρησιμοποιούνται συνδετήριες ράβδοι (βλήτρα),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

6
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Σχήμα 1 – Τυπική διάταξη αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος υδραυλικών έργων
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Απαιτήσεις

4.1 Εξοπλισμός
Η κοπή των αρμών θα γίνεται με αρμοκόφτη κινούμενο επί τροχών ή οδηγών κύλισης.
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι της εγκρίσεως του κυρίου του έργου. Ο χειριστής θα είναι
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε κοπές με αρμοκόφτη (ο ανάδοχος θα καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις).
Αναφορικά με τον εξοπλισμό κοπής και την λειτουργία του επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Όταν η κοπή του αρμού γίνεται σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης του σκυροδέματος παρατηρείται συνήθως
"ξέφτισμα" των παρειών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και λόγω μη ορθής επιλογής κοπτικού δίσκου. Ο δίσκος
κοπής θα επιλέγεται ανάλογα με την ισχύ του δισκοπρίονου και την ποιότητα του σκυροδέματος. Ένας
ακατάλληλος δίσκος θα "στομώσει" γρήγορα και θα αρχίσει να αποκολλά τους κόκκους των αδρανών ενώ
προσπαθεί να τους κόψει.
Η έμφραξη ή απόφραξη των σωλήνων νερού ψύξεως ενός αδαμαντοφόρου κοπτικού οδηγεί επίσης σε
"ξέφτισμα" παρειών κοπής.
Κατά συνέπεια ο χειριστής του κοπτικού θα παρακολουθεί συνεχώς την κοπή και θα ελέγχει εάν άρχισε να
δημιουργείται τομή με ανώμαλες παρειές, οπότε θα ρυθμίσει κατάλληλα την συσκευή.

5

Διαδικασίες κοπής

5.1 Κοπή αρμών συστολής
Η κοπή μπορεί να γίνει σε μία ή δυο φάσεις.
5.1.1

Κοπή αρμού σε δύο φάσεις

Η πρώτη φάση θα αρχίζει αφού το σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να μην προκαλείται χαλάρωση
του χονδρόκοκκου υλικού ή απολέπιση των ακμών. Πάντως η κοπή του αρμού θα γίνεται έγκαιρα ώστε να
προληφθεί η δημιουργία μη ελεγχόμενων ρωγμών συστολής του σκυροδέματος.
Το πλάτος της εγκοπής κατά την πρώτη φάση θα είναι μικρότερο του τελικώς προβλεπόμενου, και το βάθος
της θα βρίσκεται μεταξύ του 1/4 και του 1/3 του πάχους του σκυροδέματος. Η πρώτη φάση αρχίζει συνήθως
μέσα στο πρώτο 24ωρο από την σκυροδέτηση.
Η κοπή των αρμών θα γίνεται πάντα κατά την αλληλουχία των σκυροδετήσεων διαδοχικά. Δεν επιτρέπεται
να παραλείπονται ενδιάμεσοι αρμοί και η κοπή τους να αφήνεται για μετέπειτα.
Εάν έχουν τοποθετηθεί βλήτρα συνεχείας, η τομή θα προχωρήσει τόσο ώστε να παραμένει πάχος
επικάλυψης των βλήτρων τουλάχιστον 25 mm.
Σε δεύτερη φάση θα ολοκληρώνεται η κοπή του αρμού στις τελικές του διαστάσεις και θα διαμορφώνονται οι
ακμές είτε με γωνιοτροχό είτε με εργαλείο κοπής.
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5.1.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01:2009

Κοπή αρμού σε μια φάση

Όταν η κοπή του αρμού προβλέπεται να γίνει σε μία φάση, οι διαστάσεις του αρμού (πλάτος και βάθος) θα
είναι οι τελικές που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη. Η κοπή των αρμών θα γίνεται το ταχύτερο
δυνατό μετά την αρχική σκλήρυνση του σκυροδέματος (μόλις καταστεί πρακτικά εφικτή η κοπή), για να
επιτευχθεί άμεσος έλεγχος των ρωγμών συστολής.
Οι αρμοί θα καθαρίζονται επιμελώς από τα υλικά κοπής μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

5.2 Κοπή αρμών διαστολής
Τα χείλη των αρμών θα διαμορφώνονται τριγωνικά με ελάχιστη διάσταση 3 mm ή όπως προβλέπεται στην
μελέτη.
Η κοπή των αρμών διαστολής θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους αρμούς συστολής, σε δύο
φάσεις.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας της θέσης και διατομής των αρμών, σύμφωνα με τα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης. Οι κοπτόμενοι αρμοί δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από ± 2 cm από τις
θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται από την μελέτη.
x Έλεγχος παρειών αρμού για την διαπίστωση τυχόν χαλάρωσης χονδρόκοκκων υλικών ή απολέπισης των
επιφανειών.
x Έλεγχος του καννάβου των αρμών και των διασταυρώσεων εγκαρσίων και διαμήκων αρμών στις
περιπτώσεις επένδυσης διωρύγων από σκυρόδεμα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
x Σκόνη κατά την κοπή του σκυροδέματος.
x Εκτέλεση εργασιών σε επικλινείς επιφάνειες.
x Χειρισμός κοπτικού εξοπλισμού.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των συσκευών θα γίνεται μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό. Κανένα
άτομο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα
εξουσιοδοτείται προς τούτο.

9
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της σκόνης (διαβροχή επιφανειών
επί των οποίων εκτελούνται εργασίες κοπής).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυομένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Προδιαγραφές

Personal eye protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστασίας ακοής

ΕΛΟΤ ΕΝ
458

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Μέσα ατομικής προστασίας
ακοής – Συστάσεις για την
επιλογή, τη χρήση τη
φροντίδα και την συντήρηση
– Έγγραφο καθοδήγησης
Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Hearing protectors Recommendations for
selection use care and
maintenance - Guidance
document
Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κοπής αρμών με αρμοκόφτη θα επιμετρώνται, εφόσον προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη, σε
μέτρα μήκους διαμορφωμένου αρμού ανεξαρτήτως των διαστάσεων αυτού (πλάτος-βάθος). Άλλως η
εργασία κοπής θα θεωρείται ανοιγμένη στις επιμετρούμενες κατασκευές από σκυρόδεμα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προσκόμιση και λειτουργία του εξοπλισμού κοπής (ηλεκτροκίνητου ή μηχανοκίνητου).

x

H χάραξη των αρμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

x

Οι φθορές κοπτικών, την προμήθεια νερού ψύξης και την λήψη μέτρων αντιμετώπισης σκόνης.

x

Οι βοηθητικές κατασκευές για την εκτέλεση εργασιών κοπής σε κεκλιμένες επιφάνειες.

x

Η συλλογή και απόρριψη των προκυπτόντων κατά την κοπή προϊόντων αποξήλωσης
σκυροδέματος.

x

Ο καθαρισμός του εσωτερικού των αρμών με χρήση πεπιεσμένου αέρα.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Οι εργασίες πλήρωσης / σφράγισης των αρμών με υλικά ασφαλτικής βάσης ή ελαστομερή συνιστούν
ιδιαίτερα αντικείμενα, η εκτέλεση και η επιμέτρηση των οποίων θα γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στις οικείες Προδιαγραφές.
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-02 «Ταινίες στεγάνωσης αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
(Waterstops)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταινιών στεγάνωσης αρμών
(Waterstops) σε κατασκευές από σκυρόδεμα υδραυλικών έργων.
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν περιλαμβάνονται οι μεταλλικές ταινίες στεγάνωσης αρμών οι οποίες
χρησιμοποιούνται σε φράγματα και βαριές υδραυλικές κατασκευές από σκυρόδεμα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Ταινίες στεγάνωσης αρμών
Οι ταινίες είναι κατασκευασμένες από φυσικό ελαστικό (καουτσούκ), συνθετικό ελαστικό (λ.χ. neoprene) ή
από χλωριούχο πολυβινύλιο (P.V.C.) και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και ειδικών τεμαχίων για
την διαμόρφωση απολήξεων και συνδέσεων.
Οι ταινίες στεγάνωσης αρμών τοποθετούνται για την διασφάλιση της στεγανότητας των αρμών διαστολής /
συστολής στοιχείων από σκυρόδεμα. Τοποθετούνται επίσης στους αρμούς διακοπής εργασίας.

4

Απαιτήσεις

Η αποδοχή χρησιμοποίησης οποιουδήποτε είδους στεγανωτικής ταινίας θα γίνει ύστερα από έλεγχο των
προδιαγραφόμενων από την μελέτη απαιτήσεων, και με έγγραφη έγκριση του κυρίου του έργου.
Τα παρακάτω στοιχεία θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση:
x Όνομα κατασκευαστή και πηγή της προμήθειας των ταινιών.
x Λεπτομερής περιγραφή της στεγανωτικής ταινίας που θα χρησιμοποιηθεί και ενημερωτικό υλικό του
εργοστασίου κατασκευής. Το πλάτος και η μορφή θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης.
x Πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις ισχύουσες
προδιαγραφές (αναλόγως του υλικού κατασκευής των ταινιών). Οι στεγανωτικές ταινίες που θα
χρησιμοποιηθούν θα φέρουν σήμανση CE.

5
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x Οδηγίες κατασκευαστή για την αποθήκευση.
x Περιγραφή μεθόδων τοποθέτησης, στερέωσης και διάταξης/ χρήσης ειδικών τεμαχίων. Οι διασταυρώσεις
τύπου Τ, Γ ή σταυρού θα είναι προκατασκευασμένες στο εργοστάσιο (ειδικά τεμάχια). Μόνον οι εν σειρά
συνδέσεις μεταξύ ομοίων ταινιών θα γίνονται επί τόπου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής.
Οι στεγανωτικές ταινίες θα είναι από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή από χλωριούχο πολυβινύλιο (Polyvinyl
Chloride), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

4.1 Κατηγορίες ταινιών στεγάνωσης
Οι βασικές κατηγορίες ταινιών είναι οι ακόλουθες:
x Επίπεδες ταινίες με ραβδώσεις κατά μήκος για την βελτίωση της πάκτωσης στο σκυρόδεμα.
x Ταινίες μορφής αλτήρα με συμπαγή βολβό στις δύο άκρες, για την καλύτερη σύνδεσή τους με το
σκυρόδεμα. Οι ακραίοι βολβοί όταν ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα λειτουργούν ως μηχανική σφράγιση
και παρεμποδίζουν την ροή του νερού ή των υλικών έκπλυσης. Οι ταινίες αυτές διατίθενται επίσης με
σχισμή ώστε να μην απαιτείται ειδικό άνοιγμα (εγκοπή) στους ξυλοτύπους για την διέλευση των ταινιών
κατά την πρώτη φάση σκυροδέτησης.
x Ταινίες τύπου κεντρικού βολβού, με ραβδώσεις ή/και πλευρικούς βολβούς. Ο κεντρικός βολβός φέρει
διάκενο για την παραλαβή μεγαλύτερου εύρους πλευρικών, εγκαρσίων και διατμητικών μετακινήσεων.
x Ταινίες τύπου λαβύρινθου που ενσωματώνονται εντός του αρμού (δεν στερεώνονται εντός του
σκυροδέματος).
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Σχήμα 1 – Διάφοροι χαρακτηριστικοί τύποι ταινιών στεγάνωσης αρμών
Οι επίπεδες ταινίες στεγάνωσης είναι κατάλληλες για αρμούς με μικρές πλευρικές μετακινήσεις.
Οι ταινίες μορφής αλτήρα είναι κατάλληλες για αρμούς με περιορισμένες πλευρικές μετακινήσεις.
Οι ταινίες τύπου κεντρικού βολβού είναι κατάλληλες τόσο για αρμούς συστολής όσο και για αρμούς
διαστολής με σημαντικές πλευρικές, εγκάρσιες και διατμητικές μετακινήσεις.
Οι ταινίες τύπου λαβυρίνθου είναι κατάλληλες μόνον για μικρές διαφορικές μετακινήσεις του αρμού, και υπό
περιορισμένη υδροστατική πίεση.
Πίνακας 1 – Ενδεικτικές διαστάσεις προκατασκευασμένων στεγανωτικών ταινιών αρμών
Μορφή

Πάχος ταινίας

Συνολικό πλάτος

Διάμετρος βολβού

ταινίας

σε [mm]

σε [mm]

επίπεδη

3,2 y 12,5

100 y 225

τύπου αλτήρα

4,7 y 9,5

100 y 300

9,5 y 25

100 y 300

6 y 70

τύπου κεντρικού βολβού 3,2 y 12,5
τύπου λαβύρινθου

4,7 y 6,3

σε [mm]

82 y 156
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4.2 Στεγανωτικές ταινίες από ελαστικό
Θα προέρχονται από υλικό με βασικό πολυμερές φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή συνδυασμό των δύο, με τις
εξής ιδιότητες :
x Αντοχή σε εφελκυσμό

t 20 N/mm2

x Επιμήκυνση θραύσης

t 450%.

x Σκληρότητα

60 y 70 βαθμοί

`

x Συμπίεση κατά την μέθοδο σταθεράς παραμόρφωσης έως 30% της αρχικής (max τιμή)
x Αντοχή εφελκυσμού μετά τεχνητή γήρανση σε οξυγόνο t75% αρχικής

4.3 Στεγανωτικές ταινίες από PVC
Θα συνίστανται από ελαστομερές πλαστικό υλικό, πυκνό και ομοιογενές, απαλλαγμένο από πορώδεις
περιοχές, μικρορωγμές ή άλλες ατέλειες.
Θα είναι ανθεκτικές σε χημικές προσβολές προερχόμενες από τσιμέντο και αλκάλια, δεν θα επηρεάζονται
από μύκητες και δεν θα εμφανίζουν καμία μεταβολή μετά από δεκαήμερη συνεχή εμβάπτιση σε διάλυμα 10%
θειικού ή υδροχλωρικού οξέος ή σε κορεσμένο διάλυμα ασβέστου ή σε αλατούχο νερό.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής:
x Εφελκυστική αντοχή

t 140 N/mm2

x Μήκυνση θραύσης t 280%
x Συμπίεση έως 30% της αρχικής
x Εφελκυστική αντοχή μετά από ταχεία ξήρανση t 80% της αρχικής
x Σκληρότητα (Shore A) 70 y 90 βαθμοί

5

Μέθοδος τοποθέτησης

Οι θέσεις διαμόρφωσης αρμών θα είναι οι προβλεπόμενες στα εγκεκριμένα σχέδια.
Εάν η μελέτη δεν παρέχει σχέδια λεπτομερειών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στον κύριο του
έργου πλήρη στοιχεία για την διαμόρφωση των αρμών, την διάταξη του οπλισμού στις παρειές των αρμών,
την τοποθέτηση των ταινιών και των λοιπών υλικών πλήρωσης και σφράγισης και τους τρόπους εκτέλεσης
εν γένει της εργασίας.
Στις περιπτώσεις ευθύγραμμων αρμών η ταινία στεγάνωσης θα τοποθετείται στο μέσο του αρμού και όχι
κοντά στην επιφάνεια του σκυροδέματος που βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
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Η ταινία θα πακτωθεί στο αρχικά σκυροδετούμενο τμήμα του αρμού στο μισό του πλάτους της. Στις
περιπτώσεις οδοντωτού αρμού η ταινία θα τοποθετείται εκτός οδόντωσης του αρμού προς το μέρος της
επιφάνειας του σκυροδέματος που βρίσκεται σε επαφή με το νερό.

5.1 Αποθήκευση υλικών
Η αποθήκευση των στεγανωτικών ταινιών θα γίνεται σε χώρο προφυλαγμένο από άμεση έκθεση στον ήλιο,
λάδια, χημικά κ.λπ.
Δύο τουλάχιστον μέρες πριν την τοποθέτησή τους θα εκτυλίσσονται από τα ρολά συσκευασίας και θα
διαστρώνονται σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.

5.2 Τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών
Για την εφαρμογή των στεγανωτικών ταινιών απαιτείται κατάλληλα διαμορφωμένη εγκοπή στον ξυλότυπο για
να υποδεχθεί την πλευρά της στεγανωτικής ταινίας. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στεγανωτικές ταινίες με σχισμή.

Σχήμα 2 – Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας για την οποία απαιτείται σχισμή στον ξυλότυπο

Σχήμα 3 – Στεγανωτική ταινία με σχισμή στην μία πλευρά για την τοποθέτηση της οποίας δεν
απαιτείται ιδιαίτερη διαμόρφωση του ξυλότυπου. Μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου γίνεται
σύνδεση των δύο πτερυγίων μεταξύ τους και ακολουθεί η επόμενη φάση σκυροδέτησης.
Η εργασία τοποθέτησης των ταινιών θα εκτελείται με επιμέλεια ώστε να μην προξενείτε φθορά ή / και
αλλοίωση και να προφυλάσσονται κατά την πρόοδο των εργασιών μέχρι την τελική κάλυψή τους και
σφράγιση των αρμών.
Σε περίπτωση που η μία πλευρά της ταινίας σκυροδετηθεί ενώ η άλλη πρόκειται να παραμείνει χωρίς
σκυροδέτηση για περισσότερο από 2 ημέρες, η ελεύθερη πλευρά της ταινίας θα προστατεύεται από τις
ηλιακές ακτίνες.
Οι ταινίες στεγάνωσης θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα στερεώνονται
επαρκώς στην προβλεπόμενη θέση και κατά την σκυροδέτηση το σκυρόδεμα να συμπυκνώνεται καλά στις
παρειές του αρμού.
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Όπου υπάρχει οπλισμός, θα αφεθεί η κατάλληλη απόσταση μεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης ώστε
να είναι δυνατή η καλή συμπύκνωση του σκυροδέματος. Μεταξύ του οπλισμού του σκυροδέματος και της
ταινίας στεγάνωσης θα υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη από την μέγιστη διάσταση αδρανούς που
χρησιμοποιείται για το σκυρόδεμα.
Δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται τρύπες στο εργοτάξιο επί των ελαστικών ταινιών για την
πρόσδεση/στερέωσή τους.
Οι συνδέσεις των ελαστικών στεγανωτικών ταινιών θα γίνονται μόνον με κατάλληλες θερμοσυγκολλητικές
μεθόδους ή μεθόδους χιτωνίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συνδέσεις των ταινιών από PVC θα γίνονται με την τεχνική συγκόλλησης θερμής λεπίδας (hot knife
welding technique) ή ισοδύναμη, σύμφωνα επίσης με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συγκολλήσεις των ταινιών θα γίνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια για την εξασφάλιση της συνέχειας των
νευρώσεων και της διατομής του κεντρικού σωληνωτού βολβού και της στεγανότητας στις συνδέσεις και για
την αποφυγή της εγκάρσιας απόκλισης.
Οι συνδέσεις κατά διαφορετικές κατευθύνσεις θα γίνονται με προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια. Επί τόπου
θα γίνονται μόνον οι διαμήκεις ευθύγραμμες συνδέσεις, εκτός αν επιτραπεί διαφορετικά σε ειδικές
περιπτώσεις από τον κύριο του έργου. Οι συγκολλήσεις στο εργοτάξιο θα γίνονται από πεπειραμένους
τεχνίτες, με τήρηση των λεπτομερών γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή.
Εάν διαπιστωθούν ελαττωματικές συγκολλήσεις θα αποκόπτεται το προβληματικό τμήμα και θα συγκολλάται
νέο.
Ειδική μέριμνα απαιτείται για την σκυροδέτηση στην περιοχή του αρμού. Οι ταινίες θα στερεώνονται στις
θέσεις τους, κατά τρόπο που να μην μετακινούνται κατά την σκυροδέτηση. Ο διαμήκης άξονας της ταινίας θα
παραμένει στο επίπεδο του αρμού.
Δεν επιτρέπεται τρύπημα των ταινιών, ούτε κάμψη τους κατά απότομη γωνία (τσάκισμα) κατά την
τοποθέτησή τους επί των ξυλοτύπων.
Εφιστάται η προσοχή στην επιμελημένη συμπύκνωση και δόνηση γύρω από την ταινία και τους οπλισμούς
στη θέση του αρμού.
Η διαπίστωση μη επαρκούς συμπύκνωσης του σκυροδέματος στην περιοχή του αρμού συνεπάγεται την μη
παραλαβή της ταινίας (δεν θα επιμετρηθεί προς πληρωμή). Επισημαίνονται οι ειδικές απαιτήσεις συνέχειας
των στεγανωτικών ταινιών που τοποθετούνται στους αρμούς μεταξύ τοιχωμάτων και πυθμένα δεξαμενών. Οι
αρμοί στις πλάκες του πυθμένα μπορεί να απαιτηθεί να έχουν στεγανωτικές ταινίες διατεταγμένες στην κάτω
παρειά τους πριν την σκυροδέτηση.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι συγκολλήσεων
Απαιτείται αυστηρός έλεγχος κατά την κατασκευή όλων των συγκολλήσεων των στεγανωτικών ταινιών που
εκτελούνται στο εργοτάξιο, ως προς τις εξής ενδεχόμενες ατέλειες και ελαττώματα:
x απόκλιση από την ευθυγραμμία των συγκολλούμενων τμημάτων,
x παρουσία φυσαλίδων αέρα,

10
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x ανεπαρκής πρόσφυση στην συγκόλληση,
x πορώδεις περιοχές,
x ρωγμές έστω τριχοειδείς,
x μη αντιστοιχία των δύο τεμαχίων στην συγκόλληση (εγκάρσια απόκλιση)
καθώς και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα της
στεγανωτικής ταινίας.

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Έλεγχος πιστοποιητικών κατασκευαστή και φακέλου εργαστηριακών δοκιμών (εάν ο κύριος του έργου
απαιτήσει την εκτέλεση δοκιμών επί δειγμάτων της ταινίας).
x Έλεγχος συμπύκνωσης σκυροδέματος στην περιοχή του αρμού.
x Έλεγχος τοποθέτησης και συγκόλλησης σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια
και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών:
x

Σκόνη κατά την κοπή του σκυροδέματος.

x

Εκτέλεση εργασιών σε επικλινείς επιφάνειες.

x

Χειρισμός κοπτικού εξοπλισμού.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των συσκευών θα γίνεται μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό. Κανένα
άτομο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα
εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

11
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Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας και τα άχρηστα κομμάτια ταινιών (ρετάλια) θα περισυλλέγονται και θα μεταφέρονται
προς απόρριψη στις προβλεπόμενες για τα άχρηστα υλικά θέσεις. Επισημαίνεται ότι τα υλικά αυτά είναι μη
βιοαποσυνθέσιμα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους τοποθετηθείσας στεγανωτικής ταινίας σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής. Οι ταινίες διακρίνονται ως προς το πλάτος σε mm και ως προς το υλικό
κατασκευής.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

12

x

H προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των ταινιών και των ειδικών τεμαχίων τους

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

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

x

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

x

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

13
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HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
Concrete structures joint gap filling
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-03 «Πλήρωση διάκενου αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-03,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση προδιαμορφωμένων υλικών
πλήρωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, ως υπόθεμα των υλικών εξωτερικής σφράγισης.
Για την πλήρωση των αρμών χρησιμοποιούνται υλικά αποτελούμενα από φυτικές ίνες εμποτισμένες με
άσφαλτο, προσχηματισμένα στοιχεία αφρώδη ή μη με βάση φυσικό ή συνθετικό ελαστικό, αφρώδεις ταινίες
κλειστών κυψελών, κορδόνια ελαστικά ή πλαστικά κ.λπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 14188-3

3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 3: Προδιαγραφές για
προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης.
Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals.

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Υλικό πλήρωσης αρμών από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό υλικό
Το υλικό πλήρωσης θα έχει την μορφή συμπαγών πλακών πάχους έως 20mm, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη. Οι πλάκες θα αποτελούνται από ίνες ξύλου εμποτισμένες σε ασφαλτική
συνδετική ύλη ή άλλα παρεμφερή υλικά και θα είναι ελαστικές, ανθεκτικές, ομοιογενείς και χωρίς τοπικά
ελαττώματα.
Η επιφάνεια των πλακών θα είναι τραχεία, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια πρόσφυση με το νωπό σκυρόδεμα.
Οι πλάκες θα μπορούν να συμπιεσθούν κατά την σύγκλιση των παρειών του αρμού χωρίς εξώθηση του
υλικού από τα χείλη του αρμού, ενώ όταν το άνοιγμα του αρμού μεγαλώνει θα εκτείνονται χωρίς αποκόλληση
από το σκυρόδεμα, υπό το μέγιστο αναμενόμενο άνοιγμα του αρμού.

3.1 Προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης αρμών από ελαστικό ή πλαστικό
Στην κατηγορία αυτή των υλικών περιλαμβάνονται ταινίες πλήρωσης με κυψελωτή δομή, φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης ή κορδόνια ελαστικά ή πλαστικά.
Διακρίνονται σε υλικά εφαρμοζόμενα με συμπίεση στο διάκενο του αρμού και σε υλικά τα οποία υφίστανται
διόγκωση όταν υγρανθούν.
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Μορφή κυματιστή

Σχήμα 1 – Προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης αρμών κυψελωτής δομής
Οι διατομές του σχήματος 1 αποτελούνται από λεπτές μεμβράνες εξηλασμένες και βουλκανισμένες, από
ελαστικό νεοπρένιο, πολυχλωροπροπένιο ή πολυουρεθάνη. Τα ελαστομερή αυτά υλικά είναι ανθεκτικά σε
προσβολή όζοντος και εμφανίζουν ταχεία επαναφορά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες και
διαθέτουν σημαντική ελαστικότητα.
Για την τοποθέτησή τους στον αρμό απαιτείται συνήθως η χρήση λιπαντικού το οποίο δρα επίσης ως
συγκολλητικό του υλικού πλήρωσης στις παρειές του αρμού.
Επισημαίνεται ότι οι λύσεις αυτές είναι κατάλληλες μόνον για μικρές υδροστατικές πιέσεις.

4

Απαιτήσεις

Τα προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης αρμών θα έχουν τις παρακάτω βασικές ιδιότητες:
x επαρκώς μικρή διαπερατότητα,
x θα είναι ελαστικά σε παραμόρφωση για να δεχθούν το εύρος των προβλεπομένων μετακινήσεων του
αρμού,
x θα είναι ικανά να επανέλθουν στο αρχικό τους σχήμα διατηρώντας τις ιδιότητές τους,
x θα παραμένουν συνεχώς σε επαφή με τις επιφάνειες του αρμού,
x θα διατηρούνται στέρεα και σταθερά σε μεγάλες θερμοκρασίες,
x θα παραμένουν ελαστικά και μαλακά σε χαμηλές θερμοκρασίες,
x θα είναι ανθεκτικά στη φθορά από γήρανση, καιρικές συνθήκες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες,
x δεν θα είναι απορροφητικά και θα μπορούν να υποστούν συμπίεση (ανάλογα και με τις απαιτήσεις της
μελέτης) μέχρι 50% του αρχικού τους πάχους και θα έχουν ικανότητα επαναφοράς στο 80% με 90% του
αρχικού πλάτους (προ της αρχικής συμπίεσης για την τοποθέτηση).

6
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-3 και θα
συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Η ενσωμάτωση των υλικών υπόκειται στην έγκριση του κυρίου του έργου. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος
θα υποβάλλει:
x λεπτομερή περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και ενημερωτικό υλικό του εργοστασίου
κατασκευής,
x πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητα των υλικών και η
συμβατότητά τους με τις απαιτήσεις της μελέτης,
x οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση, την κοπή, την συγκόλληση και τοποθέτηση,
x στοιχεία του κατασκευαστή ως προς την συμβατότητα των υλικών πλήρωσης του αρμού με τα διάφορα
υλικά σφράγισης.

5

Μέθοδος κατασκευής

Για την διαμόρφωση του αρχικού διακένου του αρμού είναι δυνατόν να εφαρμόζεται το προκατασκευασμένο
υλικό πλήρωσης ως παραμένων ξυλότυπος (π.χ. περίπτωση εμποτισμένων ινοπετασμάτων).
Τα υλικά τύπου παρεμβύσματος σφηνώνονται στο διάκενο του αρμού εκ των υστέρων.
Για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης αρμών, εφαρμογής των υλικών πλήρωσης και των
λοιπών υλικών και τους τρόπους εκτέλεσης της εργασίας θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στην μελέτη και οι
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.

5.1 Αποθήκευση υλικών
Η αποθήκευση των υλικών επί τόπου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου
παραγωγής, εντός της συσκευασίας παράδοσης αυτών.

5.2 Τοποθέτηση αρμών
Όταν το προδιαμορφωμένο υλικό πλήρωσης χρησιμοποιείται ως παραμένων ξυλότυπος, θα κόβεται και θα
τοποθετείται εντός του ξυλοτύπου σύμφωνα με τις διαστάσεις που προβλέπονται στην μελέτη και θα
συγκρατείται σταθερά στην θέση του ώστε να μην μετακινηθεί κατά την σκυροδέτηση.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται πολύ καλή εφαρμογή του υλικού πλήρωσης και στις δύο παρειές του ξυλοτύπου
για την αποφυγή έμφραξης του διακένου του αρμού με τσιμεντοπολτό.
Το υλικό θα τοποθετείται σε εσοχή από την επιφάνεια του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλισθεί η
απαιτούμενη διατομή για την εφαρμογή του υλικού σφράγισης.
Τα ενσφηνούμενα υλικά πλήρωσης ή κορδόνια υπόβασης θα τοποθετούνται αφού απομακρυνθεί τελείως η
διογκωμένη πολυστερίνη ή όποιο άλλο υλικό προσωρινής πλήρωσης χρησιμοποιήθηκε κατά την σκυρόδεση
για την διαμόρφωση διακένου του αρμού και θα καθαρίζονται καλά και οι δύο επιφάνειες του αρμού με
πεπιεσμένο αέρα ή ψήκτρες. Στην συνέχεια, εάν προβλέπεται από τον κατασκευαστή του υλικού θα
εφαρμόζεται επί των παρειών του αρμού ειδικό λιπαντικό ή συνδετικό υλικό, για την εξασφάλιση πλήρους
πρόσφυσης του υλικού στο σκυρόδεμα.
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Η τοποθέτηση των υλικών πλήρωσης θα γίνεται με κατάλληλα εργαλεία αμβλέων άκρων για την αποφυγή
του τραυματισμού τους, στο απαιτούμενο βάθος για την εφαρμογή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση
σφραγιστικού υλικού.

Σχήμα 2 – Απεικόνιση αρχικής κατάστασης υλικού πλήρωσης σε σχέση με αντίστοιχο
τοποθετημένο και πλήρως συμπιεσμένο

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Οι εργασίες πλήρωσης του διακένου των αρμών θα ελέγχονται από τον κύριο του έργου προς παραλαβή
πριν από την εκτέλεση των εργασιών σφράγισης.
Θα ελέγχεται το βάθος του υλικού πλήρωσης από την επιφάνεια του σκυροδέματος προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει το απαιτούμενο διάκενο για την εφαρμογή του προβλεπόμενου υλικού σφράγισης.
Επίσης, θα ελέγχεται η τοποθέτηση του υλικού σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά
σχέδια, τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών και ο
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου
του έργου (π.χ. αφαίρεση και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του υλικού πλήρωσης).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Η εκτέλεση των υπόψη εργασιών δεν συνεπάγεται ιδιαίτερους κινδύνους ή δημιουργία ρύπων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8
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Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες πλήρωσης αρμών με προδιαμορφωμένα υλικά επιμετρώνται ως εξής:
α. Εμποτισμένα ινώδη ελαστικά φύλλα
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετημένων φύλλων πάχους 12 mm (το σύνηθες ελάχιστο πάχος
φύλλων). Φύλλα μεγαλύτερου πάχους d ανάγονται σε φύλλα d = 12 mm σύμφωνα με την σχέση Εισοδ = Ε *
d/d12.
β. Ενσφηνούμενα κυψελωτά ή αφρώδη παρεμβύσματα
Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα τοποθετηθέντος παρεμβύσματος, αδιακρίτως του υλικού κατασκευής.
Διακρίνονται με βάση το ονομαστικό άνοιγμα του αρμού σε mm.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η κοπή, στερέωση και τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,

x

Τα μικροϋλικά σύνδεσης-στερέωσης, οι κόλλες ή τα λιπαντικά (κατά περίπτωση),

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

9
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες
Concrete structures joint sealing with asphaltic mastics
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501–08–05–02–04 «Σφράγιση αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μαστίχες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο την σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση
μαστιχών ασφαλτικής βάσεως.
Η σφράγιση των αρμών μπορεί να συνδυάζεται και με λοιπές εργασίες διαμόρφωσης αυτών, σύμφωνα με τα
εκάστοτε προβλεπόμενα στην μελέτη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων.
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03

Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα.
Concrete structures joint gap filling

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Η σφράγιση των αρμών προϋποθέτει την πλήρωση του διακένου με υλικά επαρκούς ελαστικότητας
(συμπιεστά) μορφής φύλλων ή παρεμβυσμάτων (κορδονιών).
Τα ασφαλτικής βάσεως υλικά σφράγισης αρμών αποτελούνται από ασφαλτικό καουτσούκ ή μίγματα
λιθανθρακόπισσας και συνθετικών ρητινών.
Εφαρμόζονται συνήθως εν θερμώ και κυρίως σε οριζόντιους ή επικλινείς αρμούς (δεν ενδείκνυνται για
εφαρμογές σε κατακόρυφους αρμούς).
Τα ασφαλτικής βάσεως υλικά σφράγισης αρμών διακρίνονται:
x ως προς την καταλληλότητα για εφαρμογή σε δίκτυα πόσιμου νερού,

5
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x ως προς την καταλληλότητα για εφαρμογές εντός του νερού,
x ως προς την αντοχή σε οξέα, βάσεις και έλαια,
x ως προς την αντοχή σε βιολογικούς παράγοντες,
x ως προς την μέγιστη θερμοκρασία έκθεσης κατά την λειτουργία (service temperature).
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλτικές μαστίχες που χαρακτηρίζονται από μέγιστη θερμοκρασία έκθεσης έως + 50
ο
C δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές σε θερμά κλίματα, ιδίως για την περίπτωση υπαίθριων κατασκευών
(διώρυγες, δεξαμενές).

4.1 Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής των υλικών σφράγισης αρμών υδραυλικών έργων καθορίζεται ενδεικτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1 – Πεδίο εφαρμογής σφραγιστικών υλικών υδραυλικών έργων
Κατηγορία έργου
Έργα αποχέτευσης

Υδραυλικά έργα (εκτός
αποχετευτικών)

Τύπος αρμού

Τύπος υλικού σφράγισης

Όλοι οι τύποι αρμών

Υλικά με βάση την πολυουρεθάνη

Αρμοί διαστολής

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια

Οριζόντιοι ή κεκλιμένοι
αρμοί (εκτός των αρμών
διαστολής)

Ασφαλτικά ή ελαστικά θερμής
εφαρμογής

Κατακόρυφοι και
κεκλιμένοι αρμοί (εκτός
των αρμών διαστολής)

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια
ή ασφαλτικά ψυχρής εφαρμογής

4.2 Χαρακτηριστικά υλικών
Τα ασφαλτικά υλικά σφράγισης αρμών, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην μελέτη, θα
ανταποκρίνονται στις εξής ελάχιστες απαιτήσεις:
Πίνακας 2 – Απαιτήσεις σφραγιστικών υλικών υδραυλικών έργων
α. Πυκνότητα

Μεταξύ 1.2 και 1.80 kg/l

β. Ικανότητα μετακίνησης του αρμού

15% κατ’ ελάχιστο (και σύμφωνα με την Μελέτη)

γ. Θερμοκρασίες εφαρμογής και
λειτουργίας

6
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x Θερμοκρασίες εφαρμογής

Άνω των 60 ºC

x Θερμοκρασίες λειτουργίας

-20 ÷ +70 ºC (ή ανώτερη εφόσον απαιτείται για
την συγκεκριμένη εφαρμογή)

x Θερμοκρασίες ανάφλεξης

Άνω των 200 ºC

δ. Δοκιμή σε υδροστατική πίεση

Για εφαρμογές σε υδραυλικά έργα θα δίδονται
αποτελέσματα δοκιμών που θα πιστοποιούν την
ικανότητα σφράγισης και την υδατοστεγανότητα
(συνήθως για πιέσεις από 1 έως 3 bar)

ε. Ελάχιστο πλάτος αρμού στο οποίο είναι
δυνατή η τοποθέτηση του υλικού

10 mm
(θα παρέχονται στοιχεία από τον κατασκευαστή)

στ. Μέγιστο πλάτος αρμού στο οποίο είναι
δυνατή η τοποθέτηση του υλικού

>30 mm
(θα παρέχονται στοιχεία από τον κατασκευαστή)

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου
πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 17025.
Το υλικό ασταρώματος (primer) και το υλικό διακοπής συνάφειας (bond breaker) θα είναι τα συνιστώμενα
από τον κατασκευαστή των βασικών υλικών σφράγισης.

5

Μέθοδος κατασκευής

Η σφράγιση των αρμών θα εκτελείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον επτά μέρες από την σκυροδέτηση, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη.
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμαστική σφράγιση αρμού μήκους τουλάχιστον 5,0 m ώστε αφενός μεν να
ελεγχθεί η διαδικασία κατασκευής αφετέρου δε το επιτυχές δείγμα να αποτελέσει πρότυπο και μέτρο
σύγκρισης για την εκτέλεση όλης της εργασίας.
Για την εκτέλεση των εργασιών σφράγισης των αρμών το υλικό θα προετοιμάζεται στην προδιαγραφόμενη
από τον κατασκευαστή θερμοκρασία.
Εργασίες στεγάνωσης στο ύπαιθρο δεν θα γίνονται κατά την διάρκεια βροχερών ημερών.
Κατά την εκτέλεση εργασιών σε κλειστούς χώρους (π.χ. στο εσωτερικό δεξαμενών) θα εξασφαλίζεται
κατάλληλος αερισμός.
Γενικώς το βάθος της σφράγισης δεν θα είναι μικρότερο από το ήμισυ του πλάτους του αρμού, οπωσδήποτε
δε θα είναι τουλάχιστον 10 mm.
Οι σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τον τύπο του εφαρμοζόμενου υλικού θα καθορίζονται από την μελέτη ή /
και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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5.1 Αποθήκευση υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων και τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή (στην ελληνική ή την αγγλική). Ολόκληρη η παρτίδα των σφραγιστικών υλικών
κάθε έργου ή αυτοτελούς τμήματός του θα προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστή.
Τα υλικά θα παραδίδονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία, σφραγισμένα, και θα φέρουν ευδιάκριτα
γραμμένες ετικέτες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του προϊόντος και το περιεχόμενο σε kg, την
ημερομηνία παραγωγής, την μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης και τυχόν ημερομηνία λήξης του υλικού.
Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αποστολής θα αναγράφονται ακόμα τα εξής:
x ο ακριβής χαρακτηρισμός του προϊόντος (χημική βάση),
x υπόδειξη για τις συνθήκες αποθήκευσης,
x η θερμοκρασία εφαρμογής,
x η θερμοκρασία λειτουργίας,
x ο χρόνος εφαρμογής.

5.2 Τυπικές διατάξεις αρμών – Πάχη – Αποστάσεις
Όταν η διάταξη των αρμών (μεταξύ αποστάσεις), το βάθος και το πλάτος δεν αναφέρονται στην εγκεκριμένη
μελέτη, θα συντάσσεται από τον ανάδοχο σχέδιο διάταξης των αρμών ανάλογα με την φύση της κατασκευής
και την ακολουθία της σκυροδέτησης.
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται ενδεικτικά οι τυπικές αποστάσεις, τα πλάτη και τα πάχη αρμών για δάπεδα
από σκυρόδεμα, για μεταβολές θερμοκρασίας μέχρι 40 οC.
Πίνακας 3 – Πάχος & πλάτος αρμού για δάπεδα από σκυρόδέμα
Απόσταση αρμών (m)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Ελάχιστο πλάτος αρμών
(mm)

10

10

10

15

20

Πάχος σφράγισης αρμών
(mm)

10

10

10

12

15

Διακρίνονται δύο βασικές τυπικές διατάξεις αρμών:
α) Εφαρμογή υλικού διακοπής συνάφειας μεταξύ σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρμών. Το
υλικό διακοπής της συνάφειας αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας τάσεων συνάφειας μεταξύ του
υλικού σφράγισης και του υλικού πλήρωσης.
β) Χρησιμοποίηση κορδονιού από αφρώδες εξηλασμένο
θερμοκρασίες για τον καθορισμό του βάθους σφράγισης
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Υλικό σφράγισης αρμών
Υλικό σφράγισης αρμών

Υλικό διακοπής
συνάφειας
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Κορδόνι
πολυαιθυλενίου
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Σχήμα 1 – Τυπικές διατάξεις αρμών

5.3 Εφαρμογή σφραγιστικών υλικών
Μετά από επιμελή καθαρισμό των παρειών του αρμού με πεπιεσμένο αέρα ή συρματόβουρτσα θα
εφαρμόζεται με επάλειψη το προτεινόμενο από τον κατασκευαστή αστάρι (primer). Κατά την εφαρμογή των
υλικών σφράγισης ο αρμός θα διατηρείται καθαρός και στεγνός.
Τα συστατικά του υλικού σφράγισης ασφαλτικής βάσης θα αναμειγνύονται και θα ομογενοποιούνται με
θέρμανση στην κατάλληλη κατά περίπτωση θερμοκρασία και θα χυτεύονται στο διάκενο του αρμού σε
ρευστή κατάσταση. Απαγορεύεται η άμεση θέρμανση του υλικού με φλόγα εν επαφή.
Το υλικό εφόσον θερμανθεί και ρευστοποιηθεί θα αναλυθεί. Δεν επιτρέπεται να αφεθεί να κρυώσει και να
επαναθερμανθεί.
Η θερμοκρασία θέρμανσης γενικώς δεν θα υπερβεί τους 120 οC - 140 οC για να αποφευχθεί η σκλήρυνση
του υλικού λόγω απώλειας πηκτικών.
Η τελική εξωτερική επιφάνεια θα διαμορφώνεται με σπάτουλα ή άλλο ειδικό εργαλείο χειρός και θα
απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού εκτός των παρειών του αρμού.
Κατά κανόνα το υλικό σφράγισης δεν απαιτείται να εκτείνεται μέχρι τον πυθμένα του αρμού. Αυτό
επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση υλικού στήριξης - διακοπής της συνάφειας σε όλο το μήκος και πλάτος του
αρμού, στην απαιτούμενη στάθμη υπό την επιφάνεια (ανάλογα με το προβλεπόμενο πάχος του υλικού
σφράγισης). Σχετικά με το υλικό πλήρωσης αρμών έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 08-0502-03.
Η εφαρμογή του υλικού σφράγισης θα ολοκληρώνεται εντός του χρόνου ξήρανσης του υλικού πρόσφυσης,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Το σφραγιστικό υλικό θα εφαρμόζεται στον αρμό κατά το δυνατόν γρηγορότερα μετά την μείξη, και σε κάθε
περίπτωση εντός του συνιστώμενου από τον κατασκευαστή χρόνου.
Μετά την εργασία τα εργαλεία θα καθαρίζονται από τα υπολείμματα του σφραγιστικού υλικού με κατάλληλο
διαλύτη (συμβατό με τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα).
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Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Δειγματοληπτικός έλεγχος πρόσφυσης υλικού σφράγισης.
x Έλεγχος τελικής επιφάνειας (εξωτερικής) της ασφαλτικής μαστίχης.
x Έλεγχος διαμόρφωσης των χειλών του αρμού και καθαρισμού υπολειμμάτων / υπερχειλίσεων
σφραγιστικού υλικού.
x Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα
κατασκευαστικά σχέδια, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εργασίας με τα ανωτέρω συνεπάγεται άμεση λήψη διορθωτικών
μέτρων από τον ανάδοχο (λ.χ. αφαίρεση υλικού σφράγισης και επανασφράγιση του αρμού) χωρίς ουδεμία
πρόσθετη αποζημίωση.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Χρήση θερμαντήρων και εξοπλισμού εφαρμογής υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες.
x Τοξικότητα υλικών για τα μάτια και το δέρμα.
x Τοξικότητα των αναθυμιάσεων υπό μη επαρκή εξαερισμό.
x Ευφλεκτότητα υλικών (Primer).
x Χρήση ασφαλτικών υλικών σε ρευστή μορφή και σε υψηλή θερμοκρασία.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού των υλικών και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρους τεχνίτες, υπό
την επίβλεψη εργοδηγού. Προσωπικό χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς του να
χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,ι
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – ΜΑΠ
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04:2009

Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου
Φιλτρόμασκες για
προστασία έναντι
σωματιδίων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
149

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Μέσα προστασίας της
αναπνοής – Φιλτρόμασκες
για προστασία έναντι
σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Respiratory protective
devices - Filtering half
masks to protect against
particles - Requirements,
testing, marking
Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα προϊόντα συσκευασίας και τα μη χρησιμοποιηθέντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα μεταφέρονται προς
απόρριψη στους προβλεπόμενους από την μελέτη χώρους. Απαγορεύεται η διάχυση επί του εδάφους
οποιωνδήποτε εκ των χρησιμοποιούμενων υλικών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους σφραγισθέντος αρμού με ασφαλτικής βάσεως υλικά, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

11
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04:2009

x

Ο καθαρισμός των διακένων των αρμών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

©

ΕΛΟΤ

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

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

x

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

x

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

x

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

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τα υλικά πλήρωσης των αρμών όπως φύλλα μοριοσανίδας
εμποτισμένα με άσφαλτο, Waterstop, κορδόνια πολυαιθυλενίου κ.λπ.

12
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN ISO 7389

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της ελαστικής
επαναφοράς των σφραγιστικών.
Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery
of sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 8339

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού
(όριο θραύσης).
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties
(Extension to break).

ΕΛΟΤ EN ISO 9046

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
συγκόλλησης / συνεκτικότητας των σφραγιστικών σε σταθερή θερμοκρασία.
Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature.

ΕΛΟΤ EN ISO 10590

Κτιριακές κατασκευές – Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of
sealants at maintained extension after immersion in water.

13

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

34011
ICS: 91.100.50

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05:2009

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά
Concrete structures joint sealing using elastomeric materials

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-05 «Σφράγιση αρμών κατασκευών
από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-02-05,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή
υλικά

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο την σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με
ελαστομερή υλικά.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 10563

ΕΛΟΤ EN ISO 17025

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά αρμών - Προσδιορισμός των αποκλίσεων
μάζας και όγκου.
Building construction - Sealants for joints - Determination of change in mass and
volume.
Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Τα προς εφαρμογή ελαστομερή υλικά σφράγισης αρμών υπόκεινται στην έγκριση του κυρίου του έργου. Για
τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα υποβάλλει φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου υλικού
προς ενσωμάτωση (αναλόγως της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας υλικών), τις οδηγίες
εφαρμογής του κατασκευαστή και πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025
δοκιμών καταλληλότητας του υλικού σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα στην χώρα προέλευσης του υλικού.
Τα υλικά σφράγισης των αρμών που κατατάσσονται στην κατηγορία των ελαστομερών διακρίνονται σε
πολυουρεθανικά - πολυσουλφιδικά και ακρυλικά.
Τα πολυουρεθανικά και πολυσουλφιδικής βάσεως υλικά είναι δύο συστατικών, ενώ τα ακρυλικά είναι
συνήθως ενός συστατικού.
Τα ελαστομερή σφραγιστικά υλικά αρμών εφαρμόζονται εν ψυχρώ και είναι κατάλληλα τόσο για οριζόντιους
όσο και για κεκλιμένους και κατακόρυφους.

5
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Τα πολυουρεθανικής και πολυσουλφιδικής βάσεως υλικά απαιτούν επάλειψη (αστάρωμα) των παρειών του
αρμού με κατάλληλο (συμβατό) αστάρι. Αστάρωμα απαιτείται και για τα ακρυλικής βάσεως υλικά και
εφαρμόζεται συνήθως το ίδιο υλικό αραιωμένο με νερό ως αστάρι.
Τα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα σφραγιστικά αφορούν σε κτιριακά έργα.
Για τον λόγο αυτό παρατίθενται κατά κατηγορία υλικών τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην πράξη και οι
συνήθεις απαιτήσεις των υλικών:

4.1 Υλικά πολυουρεθανικής βάσεως
Ελάχιστες απαιτήσεις:
x διείσδυση: t 75%.
x πρόσφυση: 3 κύκλοι σε F: καμία αποκόλληση.
x αντίσταση σε φλόγα 260 ο C για 2min: μη ανάφλεξη.
x αποδόμηση μετά από παραμονή 24h σε μείγμα διαλυτών ή 8 ημερών σε νερό: καμιά.
x γήρανση 6 μηνών: διείσδυση: t 75%, αποδόμηση ουδεμία.

4.2 Υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως
Ελάχιστες απαιτήσεις:
x Τάση για επιμήκυνση 100%: 3 kg/cm2.
x Αποκόλληση ή ρηγμάτωση σε επιμήκυνση 150%: καμία.
x Επαναφορά μετά από έκταση 100% διάρκειας 24h: t90%.
x Μείωση όγκου: d 0,5%.
x Σκληρότητα shore Α στους 25 οC μετά από πλήρη σκλήρυνση: 25 ο.

4.3 Υλικά ακρυλικής βάσης
Ελάχιστες απαιτήσεις:
x Εύρος θερμοκρασίας χρήσης: - 20 οC έως + 90 οC
x Μέγιστη αλλαγή όγκου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 10563: 25%
x Σκληρότητα κατά Shore Α : 25 ο – 35 ο
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4.4 Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής των υλικών σφράγισης αρμών υδραυλικών έργων καθορίζεται ενδεικτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1 – Πεδίο εφαρμογής σφραγιστικών υλικών υδραυλικών έργων
Κατηγορία έργου
Έργα αποχέτευσης

Υδραυλικά έργα (εκτός
αποχετευτικών)

5

Τύπος αρμού

Τύπος υλικού σφράγισης

Όλοι οι τύποι αρμών

Υλικά με βάση την πολυουρεθάνη

Αρμοί διαστολής

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια

Οριζόντιοι ή κεκλιμένοι
αρμοί (εκτός των αρμών
διαστολής)

Ασφαλτικά ή ελαστικά θερμής
εφαρμογής

Κατακόρυφοι και
κεκλιμένοι αρμοί (εκτός
των αρμών διαστολής)

Υλικά με βάση τα πολυσουλφίδια
ή ασφαλτικά ψυχρής εφαρμογής

Μέθοδος κατασκευής

Το σφραγιστικό αρμών θα εφαρμόζεται τουλάχιστον επτά μέρες μετά την σκυροδέτηση εκτός εάν
προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος αναμονής από την μελέτη.
Ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να εκτελέσει δοκιμαστική σφράγιση αρμού σε μήκος
τουλάχιστον 5,0 m ώστε αφενός μεν να ελεγχθεί η διαδικασία κατασκευής, αφετέρου δε το επιτυχές δείγμα
να αποτελέσει πρότυπο και μέτρο σύγκρισης για την εκτέλεση όλης της εργασίας.
Οι εργασίες στεγάνωσης αρμών θα εκτελούνται εντός των ορίων θερμοκρασίας περιβάλλοντος που
προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο υλικό. Δεν θα εκτελούνται εργασίες
στεγάνωσης αρμών στο ύπαιθρο κατά την διάρκεια βροχερών ημερών.
Όταν εφαρμόζονται αστάρια (primers) σε κλειστούς χώρους θα εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
Τα στεγανωτικά με βάση πολυσουλφίδια δεν θα τοποθετούνται απ’ ευθείας επάνω σε υλικά πλήρωσης
αρμών ασφαλτικής βάσεως. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρεμβολή ειδικού υλικού για την διακοπή
της συνάφειας υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (bond breaker).

5.1 Αποθήκευση υλικών
Τα υλικά θα παραδίδονται σφραγισμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία, που θα φέρει ευδιάκριτα
γραμμένες ετικέτες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του προϊόντος, το περιεχόμενο, την ημερομηνία
παραγωγής και την ημερομηνία λήξης.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των υλικών δεν θα υπερβαίνει τους
12-15 μήνες.
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Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αναγράφονται επίσης όσα εκ των ακολούθων στοιχείων έχουν
εφαρμογή κατά περίπτωση:
x Ο ακριβής χημικός χαρακτηρισμός του προϊόντος.
x Η αναλογία ανάμιξης των συστατικών Α και Β.
x Ο αριθμός παρτίδας του υλικού (LOT).
x Υπόδειξη για τις συνθήκες αποθήκευσης.
x Θερμοκρασίες εφαρμογής.
x Θερμοκρασίες λειτουργίας.
x Χρόνος εφαρμογής.
x Ιδιότητες ροής.
x Διεισδυτικότητα.

5.2 Τυπικές διατάξεις αρμών – Πάχη – Αποστάσεις
Ανάλογα με την φύση της κατασκευής και την ακολουθία της σκυροδέτησης έχουν εφαρμογή τα στοιχεία του
ακόλουθου πίνακα, εάν δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη στοιχεία λεπτομερειών των αρμών.
(κυρίως για δάπεδα από σκυρόδεμα και για μεταβολές θερμοκρασίας μέχρι 40 οC).
Πίνακας 2 – Πάχος & πλάτος αρμού για δάπεδα από σκυρόδέμα
Απόσταση αρμών (m)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Ελάχιστο πλάτος αρμών
(mm)

10

10

10

15

20

Πάχος σφράγισης αρμών
(mm)

10

10

10

12

15

Διακρίνονται δύο βασικές τυπικές διαμορφώσεις αρμών:
α) Εφαρμογή υλικού διακοπής συνάφειας μεταξύ σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρμών. Το
υλικό διακοπής της συνάφειας αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας τάσεων συνάφειας μεταξύ του
υλικού σφράγισης και του υλικού πλήρωσης.
β) Χρησιμοποίηση κορδονιού από αφρώδες εξηλασμένο
θερμοκρασίες για τον καθορισμό του βάθους σφράγισης

8
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Υλικό σφράγισης αρμών

Υλικό σφράγισης αρμών

Υλικό διακοπής
συνάφειας
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Κορδόνι
πολυαιθυλενίου
Υλικό πλήρωσης
αρμού

Σχήμα 1 – Τυπικές διατάξεις αρμών
Για την ορθή διαμόρφωση και λειτουργία αρμών μεγάλου πλάτους συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού
κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 70-80% του πλάτους του αρμού και όχι μεγαλύτερο από
10mm.
Σε περιπτώσεις πλήρωσης του διακένου του αρμού με εμποτισμένες ινοσανίδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ταινία διακοπής συνάφειας μεταξύ σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρμών.

5.3 Εφαρμογή σφραγιστικών υλικών
Αρχικά θα γίνεται επιμελής καθαρισμός του αρμού με πεπιεσμένο αέρα ή ψύκτρα για την απομάκρυνση
σκόνης και τυχόν χαλαρών υλικών. Ο αρμός θα είναι απόλυτα καθαρός και στεγνός.
Μετά την προετοιμασία εφαρμόζεται με επάλειψη ή ψεκασμό το προτεινόμενο από τον κατασκευαστή αστάρι
(primer).
Η εφαρμογή του ασταριού θα προηγείται της έναρξης των εργασιών σφράγισης τουλάχιστον κατά μία ώρα
για την επίτευξη ικανοποιητικής πρόσφυσης. Πάντως το αστάρι δεν θα παραμένει εκτεθειμένο περισσότερο
από 4 ώρες γιατί αρχίζει η στερεοποίησή του.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής υλικών δύο συστατικών θα γίνεται ανάμειξη και ομογενοποίηση του
ελαστομερούς υλικού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή αναλογίες. Η εφαρμογή του
ομογενοποιημένου υλικού γίνεται με ειδικό πιστόλι ή σπάτουλα. Σε περιπτώσεις εφαρμογών μεγάλης
κλίμακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός αυτοκινούμενος εξοπλισμός τροφοδοσίας - εισπίεσης του
μίγματος με ρομποτικό βραχίονα. Η τελική εξωτερική επιφάνεια θα διαμορφωθεί κατάλληλα με σπάτουλα ή
άλλο ειδικό εργαλείο χειρός. Όλες οι επιμέρους εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής των υλικών.
Τα συστατικά θα αναδεύονται δραστικά με μηχανισμό αναδευτήρα (μίξερ) κατά μία μόνον φορά ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία φυσαλίδων. Συνιστάται η παράταση της ανάδευσης επί 2-3 λεπτά μετά την
ομογενοποίηση.
Επισημαίνεται πάντως ότι ο χρόνος μεταξύ της ανάμειξης και της σφράγισης του αρμού δεν θα υπερβαίνει τα
30 λεπτά.
Ο χρόνος πολυμερισμού εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Η σκλήρυνση
αρχίζει να γίνεται εμφανής σε δύο ώρες περίπου και απαιτούνται 24 ώρες για την πλήρη σκλήρυνση των
πολυουρεθανικής βάσεως υλικών, και μέχρι 5 ημέρες για τα πολυσουλφίδια. Τα ακρυλικής βάσεως υλικά
σκληραίνουν από την επιφάνεια προς το εσωτερικό με ρυθμό περίπου 1 mm ανά ημέρα.
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Εάν προβλέπεται κορδόνι πλήρωσης ή ταινία διαχωρισμού, θα τοποθετούνται μετά την εφαρμογή του
ασταριού και θα ελέγχονται από εκπρόσωπο του κυρίου του έργου πριν από την έναρξη εισπίεσης του
ελαστομερούς μίγματος.
Το σφραγιστικό υλικό θα εφαρμοστεί στον αρμό κατά το δυνατόν γρηγορότερα μετά την μείξη, και σε κάθε
περίπτωση εντός του συνιστώμενου από τον κατασκευαστή χρόνου.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Για να θεωρηθεί η εργασία σφράγισης των αρμών επιτυχής και ολοκληρωμένη θα καλύπτονται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
x Η σφράγιση του αρμού θα είναι συνεχής, χωρίς διάρκεια (οπτικός έλεγχος σφράγισης).
x Η επιφάνεια του ελαστομερούς θα είναι λεία, ελαφρώς κοίλη προς το εσωτερικό του διακένου του αρμού,
χωρίς ίχνη φυσαλίδων.
x Δεν θα υπάρχουν εμφανή ίχνη ελαστομερούς εκτός του ανοίγματος του αρμού.
x Η τελική επιφάνεια και μορφή της σφράγισης θα είναι πανομοιότυπη με το κατασκευασθέν και γενόμενο
αποδεκτό δείγμα.
x Το ελαστομερές θα εμφανίζει ικανοποιητική πρόσφυση στις παρειές του αρμού (σποραδική δοκιμασία
αποκόλλησης με χρήση αιχμηρού εργαλείου).
x Όλα τα υλικά συσκευασίας και πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά αναμείξεων θα έχουν συγκεντρωθεί και
απομακρυνθεί από τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της εργασίας με τα παραπάνω, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει
τα μέτρα αποκατάστασης που θα αποδείξει ο κύριος του έργου με δική του επιβάρυνση.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Τα ελαστομερή υλικά σφράγισης αρμών είναι μη τοξικά και δεν περιέχουν διαλύτες. Σε κάθε περίπτωση
όμως θα αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή τους με το δέρμα.
x Τα υλικά ασταρώματος (primers) περιέχουν πηκτικά τα οποία είναι επιβλαβή όταν εισπνέονται και,
επιπρόσθετα, είναι εν γένει εύφλεκτα.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,ι
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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Η εισπνοή των ατμών των ασταριών θα αποφεύγεται. Κατά την εφαρμογή σε κλειστούς χώρους επιβάλλεται
ο καλός εξαερισμός. Όταν το αστάρι εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής
μάσκας. Η εφαρμογή και αποθήκευση των ασταριών δεν θα γίνεται κοντά σε γυμνή φλόγα.
Γενικώς συνιστάται η αποφυγή παρατεταμένης επαφής ασταριών και ελαστομερών με το δέρμα και το άμεσο
πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι. Το προσωπικό που χειρίζεται τα υλικά θα είναι υποχρεωτικά
εφοδιασμένο με γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου
Φιλτρόμασκες για
προστασία έναντι
σωματιδίων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
149

Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Μέσα προστασίας της
αναπνοής – Φιλτρόμασκες
για προστασία έναντι
σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Respiratory protective
devices - Filtering half
masks to protect against
particles - Requirements,
testing, marking
Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear
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Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Τα πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας και πλεονάσματα αναμειγμάτων υλικών θα συγκεντρώνονται και θα
φορτώνονται προς μεταφορά και οριστική απόθεση στους προβλεπόμενους από την μελέτη χώρους για τα
στερεά απόβλητα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους σφραγισθέντος αρμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υλικού: πολυουρεθανικής, ακρυλικής ή σουλφιδικής βάσεως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την
σφράγιση των αρμών: σφραγιστικά ενός ή δύο συστατικών, υλικά ασταρώματος και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών.

x

Ο επιμελής καθαρισμός των παρειών του αρμού.

x

Η προετοιμασία και ανάμειξη του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

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

x

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

x

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

x

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

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την πλήρωση των αρμών με φύλλα μοριοσανίδας εμποτισμένα με
άσφαλτο και ή τοποθέτηση ελαστικών ταινιών σφράγισης αρμών τύπου Waterstop Τα αντικείμενα αυτά
επιμετρώνται ιδιαίτερα, όπως καθορίζεται στις οικείες Προδιαγραφές.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 26927

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Σφραγιστικά - Λεξιλόγιο.
Building construction - Jointing products - Sealants – Vocabulary.

ΕΛΟΤ EN ISO 7389

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της ελαστικής
επαναφοράς των σφραγιστικών.
Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of
sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 7390

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της αντίστασης στην
ροή των σφραγιστικών
Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of
sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 8339

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού (όριο
θραύσης).
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to
break).

ΕΛΟΤ EN ISO 8340

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού
σε διατηρούμενη τάση
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained
extension.

ΕΛΟΤ EN 28394

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός της διελαστικότητας
των σφραγιστικών ενός συστατικού.
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of onecomponent sealants.

ΕΛΟΤ EN ISO 9046

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
συγκόλλησης / συνεκτικότητας των σφραγιστικών σε σταθερή θερμοκρασία.
Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants at constant temperature.

ΕΛΟΤ EN 29048

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρμούς - προσδιορισμός της διελαστικότητας
των σφραγιστικών με χρήση τυποποιημένου εξοπλισμού.
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of sealants
using standardized apparatus.

ΕΛΟΤ EN ISO 10590

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού
σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at
maintained extension after immersion in water.

ΕΛΟΤ EN ISO 10591

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκόλλησης /
συνεκτικότητας μετά από εμβάπτιση σε νερό.
Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties
after immersion in water.

ΕΛΟΤ EN ISO 11431

Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα σύνδεσης - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων
συγκόλλησης / συνεκτικότητας των σφραγιστικών μετά από έκθεση σε θερμότητα,
νερό και τεχνητό φωτισμό διαμέσου υαλοστασίου.
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Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass.
ΕΛΟΤ EN ISO 11432
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Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη.
Building construction - Sealants - Determination of resistance to compression
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά
Clay barrier liners for ponds and landfills
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-01
«Υπόστρωμα
στεγανοποίησης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34029

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01:2009

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από
αργιλικά υλικά
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των απαιτήσεων
για την κατασκευή στεγανοποιητικής στρώσης από αργιλικά υλικά των φυσικών ή τεχνητών (δι’ εκσκαφής)
κοιλωμάτων που προβλέπονται να διαμορφωθούν ως λιμνοδεξαμενές ή χώροι υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-5

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

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

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-8

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 8:
Τριαξονική δοκιμή χωρίς στερεοποίηση και αποστράγγιση -- Geotechnical
investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8 : Unconsolidated
undrained triaxial test

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
12: Προσδιορισμός ορίων Atterberg. -- Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of Atterberg limits.
3
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ASTM D5084

Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της υδροπερατότητας κορεσμένων
πορωδών υλικών με χρήση διαπερατομέτρου ευκάμπτου τοιχώματος -Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of
Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter

ASTM D1556

Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού πυκνότητας και ειδικού βάρους
εδαφικών υλικών με την μέθοδο κώνου και άμμου. - Standard Test Method
for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Αργιλικά υλικά
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, τα ενσωματούμενα υλικά θα έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες /
χαρακτηριστικά.
Πίνακας 1 – Ιδιότητες Αργιλικών υλικών
Παράμετροι - Ιδιότητες

Αποδεκτή Τιμή

Όριο Υδαρότητας (LL)

LL < 40%, κατά προτίμηση 25%-30%

Δείκτης Πλαστικότητας (ΡΙ)

10% < ΡΙ< 25%

Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος,
διάμετρος κόκκων <2 μm)

> 20%, κατά μάζα

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm
(κόκκοι μεγαλύτερου μεγέθους θα
αφαιρούνται προ της διάστρωσης)

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα

< 40% επί του ολικού όγκου

Περιεκτικότητα οργανικών υλικών

< 5%

4.2 Μπετονίτης
Εάν τα διαθέσιμα υλικά (προϊόντα δανειοθαλάμων) δεν εξασφαλίζουν τις παραπάνω απαιτήσεις θα
αναμειγνύονται με κατάλληλη ποσότητα μπεντονίτη, η οποία θα προσδιορίζεται εργαστηριακά
Η προσθήκη μπεντονίτη, (προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλή διαπερατότητα) κυμαίνεται συνήθως σε
ποσοστό 2% κατά βάρος.
Η ακριβής αναλογία του μπεντονίτη θα καθορισθεί με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών και θα
επανελεγχθεί με εξέταση δειγμάτων που θα ληφθούν από το δοκιμαστικό επίχωμα.
Ο μπεντονίτης θα προσκομίζεται σε ξηρά μορφή με σιλοφόρο όχημα ή σε συσκευασία σε σάκους (big-bags,
είτε χάρτινους σάκους)
Πίνακας 2 – Ιδιότητες Μπετονίτη
Παράμετροι - Ιδιότητες
Υγρασία (%)
Ειδικό βάρος (gr/cm3)
4

Τιμές
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Φαινόμενο ειδικό βάρος (gr/cm3)
Ανάλυση λεπτότητας (ξηρή κοσκίνιση)
Διερχόμενα από το κόσκινο Νο 100 (% min)
Διερχόμενα από το κόσκινο Νο 200 (% min)
Απορρόφηση κυανού του μεθυλενίου (mg/g)
Ιονοεναλλακτική ικανότητα (meg/100g)
Ικανότητα απορρόφησης νερού (%)
Βαθμός διογκώσεως (ml/g)
Όριο υδαρότητας (%)
Όριο πλαστικότητας (%)
Δείκτης πλαστικότητας (%)

5

34031

800
8%
5%
360 - 390
80 -90
500
22 min
450
45
405

Κατασκευή

5.1 Δοκιμαστικό επίχωμα
Εντός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. ή της λιμνοδεξαμενής θα κατασκευασθεί δοκιμαστικό επίχωμα διαστάσεων
τουλάχιστον 30 x 30 x 0,50 m, για τον έλεγχο της καταλληλότητας της μεθόδου συμπύκνωσης που
εφαρμόζει ο Ανάδοχος (τύπος εξοπλισμού, αριθμός διελεύσεων, ικανότητα χειριστών) και την επίτευξη της
προβλεπόμενης στεγανότητας (εξασφάλιση του συντελεστή διαπερατότητας που προβλέπει η Μελέτη).
Εάν οι εργαστηριακοί έλεγχοι δείξουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, το δοκιμαστικό επίχωμα μπορεί να
ενταχθεί στην κατασκευή. Στην περίπτωση αυτή, οι οπές των δειγματοληψιών θα πληρωθούν με μίγμα
αργίλου μπεντονίτη, ή άλλη αποδεκτή από την Υπηρεσία μέθοδο.
Εάν από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις με τους όρους της παρούσας
Προδιαγραφή, το δοκιμαστικό επίχωμα θα αποξηλώνεται και θα επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία με
βελτιωμένα υλικά ή / και διαφορετικό τύπο εξοπλισμού.
Η συγκεκριμένη κατασκευή θα γίνεται σε περιπτώσεις εκτεταμένης εφαρμογής.

5.2 Αργιλική στεγανωτική στρώση (αργιλικό υπόστρωμα)
Για την κατασκευή της στεγανωτικής στρώσης θα χρησιμοποιούνται αργιλικά υλικά υψηλής πλαστικότητας
και χαμηλής διαπερατότητας, στα οποία θα προστίθεται ως βελτιωτικό μπεντονίτης σε ξηρή μορφή. Εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, ο συντελεστής διαπερατότητας της στεγανοποιητικής στρώσης (k) θα
είναι το πολύ 1x10-9 m/sec.
Το αργιλικό υπόστρωμα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα και των πρανών του χώρου, έως
το εσωτερικό όριο της περιμετρικής τάφρου αγκύρωσης, σε ομοιόμορφο πάχος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην Μελέτη. Το υλικό θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί σε δύο ή περισσότερες στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους έως 25 cm.
Οι υποκείμενες στρώσεις (μία ή περισσότερες), μετά την συμπύκνωσή τους θα φέρουν τα αποτυπώματα του
«κατσικοπόδαρου» (tamper roller), για την καλύτερη αγκύρωση της υποκείμενης στρώσης.
Η τελική επιφάνεια μετά την διέλευση του οδοντοφόρου συμπυκνωτή θα συμπυκνωθεί με εξοπλισμό λείου
τυμπάνου ώστε να είναι απόλυτα ομαλή (συνήθως επί της αργιλικής στρώσης προβλέπεται η εφαρμογή
στεγανοποιητικής μεμβράνης).
Η συμπύκνωση της αργιλικής στρώσης στα πρανή του χώρου (των οποίων η κλίση μπορεί να είναι έως
1:2½) θα γίνεται κατά την φορά της κλίσεως (πάνω - κάτω) με συμπυκνωτικό εξοπλισμό αναρτημένο με
συρματόσχοινα από φορτωμένο φορτηγό ή βαρύ χωματουργικό μηχάνημα ευρισκόμενο επί της στέψης της
κοιλότητας.
5
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Η επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης θα είναι ομοιογενής και ομοιόμορφη. Οι αποκλίσεις/ ανωμαλίες στην
επιφάνεια αυτή δεν θα ξεπερνούν τα r 5 cm μετρούμενες με 4-μετρο κανόνα (πήχη).
Η συμπύκνωση του υλικού θα πραγματοποιείται υπό περιεκτικότητα σε υγρασία, ελαφρώς μεγαλύτερη (23%) της βέλτιστης εργαστηριακής πυκνότητας, με βάση την πρότυπη δοκιμή Proctor. Ο βαθμός
συμπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον 95% της πυκνότητας κατά Proctor. Γενικώς ως επαρκής αριθμός
διελεύσεων των συμπυκνωτών θεωρείται αυτός κατά τον οποίο η επιφάνεια στρώσης δεν παρουσιάζει
πρόσθετη υποχώρηση μεγαλύτερη του 1,0 cm.
Εφιστάται η προσοχή ώστε κατά την κατασκευή της στεγανοποιητικής στρώσης να μην αναμοχλεύει η
υποκείμενη υπόβαση (εάν προβλέπεται από την Μελέτη).
Οι εργασίες κατασκευής της αργιλικής στρώσης θα διακόπτονται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (έντονη βροχόπτωση, παγετός) ή υπό συνθήκες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ρηγματώσεις,
αποπλύσεις ή ασυνέχειες στην γεωλογική στρώση. Εφιστάται η προσοχή στον προγραμματισμό των
εργασιών κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση της διαμορφωθείσας συμπυκνωμένης
επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Μέχρι την επικάλυψή της, η διαμορφωθείσα επιφάνεια θα διαβρέχεται
περιοδικά για την αποφυγή ρηγματώσεων.
Ο μπεντονίτης (εάν προβλέπεται ενσωμάτωσή του) θα διασκορπίζεται ομοιόμορφα επί της μη
συμπυκνωμένης στρώσης αργίλου και θα ακολουθεί ανάμιξη με φρέζα, για την εξασφάλιση ομογενούς
μίγματος. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τρόπο ώστε η φρέζα να μην αναμοχλεύει την υποκείμενη
συμπυκνωμένη στρώση.

5.3 Έλεγχοι κατασκευής
α. Κατά την διάρκεια της διάστρωσης/συμπύκνωσης θα γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι κατά στρώση,
είδους και συχνότητας σύμφωνα με τον Πίνακα 3 (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη):
Πίνακας 3 – έλεγχοι κατά την διάρκεια της διάστρωσης
Συχνότητα ελέγχου
Δοκιμή

6

Δοκιμαστικό
Επίχωμα

Αργιλική
Στρώση

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας
αδρανών με την μέθοδο ξήρανσης σε
κλίβανο

ΕΛΟΤ EN 1097-5

Τέσσερις (4)
ανά στρώση

Μία (1) ανά
4.000 m2

Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2

Δύο (2) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
4.000 m2

Δύο (2) σε όλο
το δοκιμαστικό
επίχωμα

Μία (1) ανά
4.000 m2

Δύο (2) ανά
στρώση

Μία (1) ανά
1.000 m2 για
κάθε στρώση

Προσδιορισμός της εργαστηριακής
πυκνότητας αναφοράς και της
περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση
Proctor

β.

Μέθοδος ελέγχου

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών
επί τόπου με τη μέθοδο κώνου - άμμου

ASTM D1556

Πάχος και επιφανειακές κλίσεις

Έλεγχος με 4-μετρο κανόνα

Μία (1) σε
κάναβο 20 m,
ανά στρώση

Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης/συμπύκνωσης του αργιλικού υποστρώματος θα ελέγχεται το
συνολικό πάχος του και οι κλίσεις των επιφανειών. Η συχνότητα των ελέγχων αυτών, εάν δεν
καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 4 – έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης
Δοκιμή / Έλεγχος

Απαιτήσεις

Επιτόπου έλεγχος ομαλότητας επιφανειών

Συχνότητα Ελέγχου

Δειγματοληπτικός έλεγχος σε
± 5 cm ανά 4,0 m
κάνναβο 4,0 x 4,0 m ανά 1000 m2

Επιτόπου έλεγχος των κλίσεων

Σε κάνναβο των 20 x 20 m

Πάχος στρώσης

Σε κάνναβο 20 x 20 m

5.4 Ανοχές
- Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Υψομετρικές ανοχές μεγαλύτερες των r 25 cm δεν γίνονται αποδεκτές.
- Έλεγχος ομαλότητας τελικής επιφανείας με 4-μετρο κανόνα. Αποκλίσεις μεγαλύτερες των r 5 cm δεν θα
γίνονται αποδεκτές.

6

Δοκιμές

6.1 Εργαστηριακοί έλεγχοι αποδοχής υλικών
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών προς διάστρωση θα εκτελούνται οι ακόλουθοι
εργαστηριακοί έλεγχοι:
Πίνακας 5 – Δοκιμές καταλληλότητας υλικών
Απαιτήσεις ελέγχων

Μέθοδος ελέγχου

Συχνότητα

Κοκκομετρική ανάλυση
με κόσκινα

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1

Μία δοκιμή ανά 800 m

Προσδιορισμός του ορίου
υδαρότητας

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12

Μία δοκιμή ανά 1.600 m3 (ανά
δύο κοκκομετρήσεις)

Προσδιορισμός της
εργαστηριακής πυκνότητας
αναφοράς και της
περιεκτικότητας σε νερό Συμπύκνωση Proctor

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Μία δοκιμή ανά 4.000 m3, ή
αλλαγή δανειοθαλάμου

Προσδιορισμός
σιαπερατότητος αργιλικών
υλικών

ASTM D5084

Μία δοκιμή ανά 4.000 m3, ή
αλλαγή δανειοθαλάμου

Τριαξονική δοκιμή χωρίς
στερεοποίηση και
αποστράγγιση

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-8

Μία δοκιμή σε κάθε
δανειοθάλαμο

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Η διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (φόρτωση - μεταφορά - διάστρωση) αποτελεί εργασία υψηλού βαθμού
εκμηχάνισης.

7

34034

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Η πιθανότητα ατυχημάτων κατά την λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και την διακίνηση των
χωματουργικών αυτοκινήτων είναι μη αμελητέα.
Επισημαίνονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:
x

Αδυναμία των χειριστών να επισημάνουν από την θέση οδήγησης άτομα κινούμενα στην περιοχή
ελιγμών του οχήματος (νεκρές ζώνες).

x

Αδυναμία των χειριστών / οδηγών βαρέως εξοπλισμού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή ήχους
ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.

x

Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά στα συστήματα πέδησης.

x

Πλημμελής συντήρηση του εξοπλισμού.

x

Σφάλματα ή αδεξιότητα οδηγών / χειριστών.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
x

Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των μηχανημάτων και εργοταξιακών φορτηγών προειδοποιητικής
πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού στο να μην πλησιάζει τον χώρο ελιγμών
εξοπλισμού σε λειτουργία.

x

Τοποθέτηση σε όλα τα μηχανήματα και οχήματα διάταξης ακουστικών σημάτων που θα ενεργοποιείται
κατά την οπισθοπορεία.

x

Υποχρέωση των οδηγών/ χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισμό όταν δεν λειτουργεί:
εφαρμογή χειρόφρενου, καταβιβασμός των κάδων εκσκαφέων και φορτωτών στο έδαφος, απαγόρευση
ακινητοποίησης ανατρεπόμενου αυτοκινήτου με υπερυψωμένη την καρότσα κ.ο.κ.

x

Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών πρανών ή/και
τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (π.χ. κορμών δένδρων).

x

Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης για την κίνηση των χωματουργικών σχημάτων στους χώρους του
εργοταξίου και κατά μήκος των εργοταξιακών οδών.

x

Συντήρηση των εργοταξιακών οδών ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την ασφαλή
διακίνηση των οχημάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αμμοχαλικοστρώσεις).

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το
Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 ,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ).
Ο εξοπλισμός πάσης φύσεως θα συντηρείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου
εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισμός του θα γίνεται μόνον από προσωπικό που κατέχει την απαραίτητη
κατά νόμο άδεια / δίπλωμα.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:
x

Μέτρα μείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια (προσωρινά ηχοπετάσματα,
προγραμματισμός καταλλήλων μεθόδων κατασκευής).

x

Μέτρα περιορισμού δημιουργίας σκόνης (κατάβρεγμα μεταφερόμενων υλικών εκσκαφής και
χρησιμοποιούμενων μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συστηματικός καθαρισμός οδοστρωμάτων κ.λπ.).
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x

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.

x

Χρήση μηχανημάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση του αργιλικού υλικού θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3), με λήψη διατομών πριν και μετά την
διάστρωση. Ποσότητες που αντιστοιχούν σε πάχος στρώσης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από την
Μελέτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η επιμέτρηση του ενσωματωμένου μπεντονίτη θα γίνεται σε χιλιόγραμμα, σύμφωνα με τον αποδεκτό όγκο
αργιλικής επίστρωσης και την καθοριζόμενη εργαστηριακά αναλογία ανάμιξης.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η πρόσθετη συμπύκνωση στις παρειές της λεκάνης με αυξημένες κλίσεις με χρήση αναρτημένου
εξοπλισμού συμπύκνωσης.

x

Η ενσωμάτωση μπεντονίτη στα αργιλικά υλικά (ανάμιξη, ομογενοποίηση).

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

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

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών (π.χ. για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την
επανεπίχωση των φρεάτων) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-3

10

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

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο
διαβαθμισμένο υλικό
Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και
ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή εξομαλυντικών
στρώσεων από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό για την έδραση του αργιλικού υποστρώματος στεγανωτικής
μεμβράνης (γεωλογικός φραγμός, geologic barrier) ή/ και απ’ ευθείας της ίδιας της μεμβράνης σε
λιμνοδεξαμενές και Χ.Υ.Τ.Α.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-01 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1:
Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε νερό. - Geotechnical investigation and
testing - Laboratory testing of soil - Part 1 : Determination of water content.
ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος
12: Προσδιορισμός ορίων Atterberg. - Geotechnical investigation and testing
- Laboratory testing of soil - Part 12 : Determination of Atterberg limits.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής του υποστρώματος, (Γαιώδη λεπτόκοκκα διαβαθμισμένα υλικά ή αμμοχαλικώδη υλικά
χειμάρρων ή λατομικής προέλευσης ή μείγματα αυτών) θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός εάν
καθορίζονται διαφορετικά από την Μελέτη.
Πίνακας 1 – Απαιτούμενες ιδιότητες υλικών
Όριο Υδαρότητας (LL)

LL < 40%

Δείκτης Πλαστικότητας (PΙ)

5%<ΡΙ<15%

Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος,

> 15%, κατά μάζα
3
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διάμετρος κόκκων <2μm)

5

Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκο

<60% επί του ολικού όγκου

Ποσοστό οργανικού υλικού

<10%

Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου

<40%

Κατασκευή έλεγχοι ανοχές

5.1 Κατασκευή
Μετά τις γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση των προβλεπομένων κλίσεων και σταθμών του χώρου
υγειονομικής ταφής ή της λιμνοδεξαμενής, σύμφωνα με την Μελέτη, ακολουθεί η κατασκευή του
υποστρώματος μεταβλητού πάχους, με ελάχιστο όριο 10 cm.
To πάχος της στρώσεως κατά τόπους μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την Μελέτη
προκειμένου να αποσβεσθούν τοπικές εξάρσεις και μπαλώματα (ομαλοποίηση επιφανείας).
Το υπόστρωμα θα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα και των πρανών του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α ή
της λιμνοδεξαμενής εκτός αν η Μελέτη προβλέπει αλλιώς.
Η συμπύκνωση θα είναι τουλάχιστον 95% της εργαστηριακής κατά Proctor (τροποποιημένη δοκιμή,
modified), τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή της κοιλότητας.
Για την συμπύκνωση των πρανών θα χρησιμοποιηθούν ρυμουλκούμενοι δονητικοί κύλινδροι
συγκρατούμενοι μέσω συρματόσχοινου από προωθητή γαιών ή φορτωμένο ανατρεπόμενο αυτοκίνητο που
θα κινείται κατά μήκος της περιμετρικής οδού προσπέλασης στην στέψη της κοιλότητας.
Ο ρυμουλκούμενος δονητικός κύλινδρος θα κάνει τον απαιτούμενο αριθμό διαδρομών (ανάσυρση- άφεση)
ώστε η λωρίδα διέλευσης να συμπυκνωθεί στον προβλεπόμενο από την Μελέτη βαθμό.

5.2 Έλεγχοι - ανοχές
x

Η επιφάνεια του υποστρώματος θα είναι λεία και ομαλή και επαρκώς συμπυκνωμένη. Έλεγχοι
συμπύκνωσης θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστον σε κάνναβο 50 x 50m με την μέθοδο κώνου και άμμου.

x

Εάν διαπιστωθεί μέση συμπύκνωση μικρότερη του 95% κατά Proctor modified, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να επανασυμπυκνώσει το υπόστρωμα στις θέσεις που θα του υποδείξει η Επίβλεψη.

x

Η επιφάνεια του ορύγματος (σκάφη γενικής εκσκαφής) επί της οποίας θα εφαρμοσθεί το υπόστρωμα δεν
θα υφίσταται πέραν των ± 25 cm από τις προβλεπόμενες από την Μελέτη στάθμες. Ο έλεγχος θα γίνεται
δειγματοληπτικά με ηλεκτρονικό τοπογραφικό όργανο (EDM) και τα μετρούμενα υψόμετρα στα σημεία
ελέγχου θα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα θεωρητικά της Μελέτης.

x

Επισημαίνεται ότι ο ως άνω έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας θα διενεργείται πριν από την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του υποστρώματος. Τυχόν εξάρσεις θα εξομαλύνονται, ενώ τυχόν κοιλότητες θα
καθαρίζονται από τυχόν χαλαρά ή σαθρά υλικά και θα επανεπιχώνονται.

x

Όταν προβλέπεται η απ’ ευθείας εφαρμογή της στεγανοποιητικής μεμβράνης επί του υποστρώματος, η
ομαλότητα της επιφάνειας θα ελέγχεται δειγματοληπτικά με 4μετρο κανόνα. Αποκλίσεις εκτός των ορίων
± 15 cm δεν γίνονται αποδεκτές. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τοπική συμπλήρωση ή απόξεση του
υποστρώματος και επανασυμπύκνωση ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ομαλότητα.
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Δοκιμές

Για την εκτέλεση των δοκιμών των υλικών κατασκευής του υποστρώματος ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα:
(ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1, ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-12, ASTM D5084-03, ASTM D2216-98 και
ASTM D1556-00)

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού επί επιφανειών με αυξημένες κλίσεις (της
τάξης του 1:3)

x

Ρυμούλκηση εξοπλισμού μέσω συρματόσχοινου.

x

Εργασία προσωπικού (τοπικές μορφώσεις, επιβοήθηση διάστρωσης) σε εντόνως επικλινείς επιφάνειες.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ.).
Επισημαίνονται οι ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας κατά την χρήση συρματόσχοινου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η μόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης του υλικού του υποστρώματος επιμετράται σε
τετραγωνικά μέτρα (m2) αναπτύγματος επιφάνειας (επιμέτρηση της πραγματικής επιφάνειας και όχι της
προβολής της επί οριζοντίου επιπέδου).
Η κατασκευή του υποστρώματος (προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση του λεπτόκοκκου
διαβαθμισμένου υλικού) επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) συμπυκνωμένου όγκου, που προκύπτουν με
λήψη διατομών πριν και μετά την κατασκευή ή με απ’ ευθείας ογκομετρήσεις επί του ψηφιακού μοντέλου
πριν και μετά την κατασκευή.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται για την σφράγιση των αρμών: σφραγιστικά ενός ή
δύο συστατικών, υλικά ασταρώματος και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών, αναλώσιμα και μη
υλικά.
x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η προετοιμασία, κατεργασία και τοποθέτηση των υλικών.
x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
5
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x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών (π.χ. για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την
επανεπίχωση των φρεάτων) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

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

Η μεταφορά των υλικών κατασκευής του επιστρώματος από την θέση λήψης τους (ορυχείο, δανειοθάλαμο,
χείμαρρο ή λατομείο) επιμετράται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου

Βιβλιογραφία
ASTM D5084-03

Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της υδροπερατότητας κορεσμένων
πορωδών υλικών με χρήση διαπερατομέτρου ευκάμπτου τοιχώματος. Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of
Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter.

ASTM D2216-98

Πρότυπη μέθοδος εργαστηριακού προσδιορισμού υδροπεριεκτικότητας
εδαφικών και βραχωδών υλικών. - Standard Test Method for Laboratory
Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass.
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Πρότυπη δοκιμή επιτόπιου προσδιορισμού πυκνότητας και ειδικού βάρους
εδαφικών υλικών με την μέθοδο κώνου και άμμου. - Standard Test Method
for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-03 «Επίστρωση προστασίας/στρώση
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-03,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών
μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες
διαβαθμισμένο υλικό
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή προστατευτικών
επιστρώσεων επί συνθετικών στεγανωτικών μεμβρανών εφαρμοζόμενων σε λιμνοδεξαμενές και συνήθως σε
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 933-1

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00

Στραγγιστήρια με δάτρητους σωλήνες. - Underdrains with perforated pipes

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00

Γεωϋφάσματα Στραγγιστηρίων. - Geotextiles for underdrains.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Επίστρωση προστασίας
Οι επιστρώσεις προστασίας αποτελούνται από αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας 8/32 mm, πάχους της τάξης
των 15 cm. Ενίοτε επί της μεμβράνης και πριν από την διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος
εφαρμόζεται γεωΰφασμα προστασίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η αμμοχαλικώδης επίστρωση μπορεί να αντικατασταθεί από στρώση
σκυροδέματος.

3.2 Διατάξεις στεγανοποίησης
Οι διατάξεις στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ διαφοροποιούνται ως προς την διάταξη των
στραγγιστηρίων:
x

Λιμνοδεξαμενές: Τα στραγγιστήρια τοποθετούνται εντός του υποστρώματος έδρασης της μεμβράνης
(για την εκτόνωση της υδροστατικής πίεσης που ασκείται προς την μεμβράνη.
3
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4

ΧΥΤΑ:

©
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Οι διάτρητοι σωλήνες συλλογής - απαγωγής των στραγγιδίων (leachates) που
δημιουργούνται από την βιοαποσύνθεση των απορριμμάτων διατάσσονται επί της
μεμβράνης, εντός της προστατευτικής επίστρωσης, η οποία λειτουργεί και ως φίλτρο.

Απαιτήσεις

4.1 Γεωΰφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης
Το γεωΰφασμα θα είναι πυκνότητας τουλάχιστον 400 gr/m2, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την
μελέτη. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η
συμμόρφωσή του με τα προβλεπόμενα από την μελέτη χαρακτηριστικά. (Βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00).

4.2 Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης
Θα είναι προέλευσης λατομείου, ορυχείου ή χειμάρρου διαβάθμισης 8/32 mm, το δε ποσοστό των
διερχομένων από το κόσκινο 0,063 mm (πλησιέστερο το Νο 200 κατά ASTM) θα είναι μικρότερο από 5%.

4.3 Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Οι σωλήνες θα αποτελούνται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PVC.
Για τους διάτρητους σωλήνες έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00).

4.4 Γαιώδη υλικά επίστρωσης
Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διάστρωση γαιωδών υλικών πάνω από την αμμοχαλικώδη
προστατευτική στρώση τα υλικά αυτά θα έχουν την παρακάτω κοκκομετρική διαβάθμιση (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη).
Πίνακας 1 – Διαβάθμιση υλικών επίστρωσης
Διαβάθμιση υλικών

Διακύμανση ποσοστού %

0,001mm – 0,002 mm (άργιλος)

5 - 10

0,002 mm – 0,006 mm (ίλυς)

10 - 20

0,006 mm – 5 mm (άμμος)

45 - 55

5 mm – 16 mm (χαλίκια)

15 - 25

Η κοκκομετρία θα προσδιορίζεται με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1. Η διαπερατότητα υλικών με την κοκκομετρία
αυτή θα είναι της τάξης 1x10-4 m/sec, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 85% κατά Proctor.

5

Τοποθέτηση κατασκευή ανοχές

5.1 Γεωΰφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης
Οι συσκευασίες του γεωϋφάσματος (ρολά) θα ελέγχονται για τυχόν κακώσεις και θα επαληθεύεται ότι στην
συσκευασία αναγράφεται ο προβλεπόμενος προς παράδοση τύπος. Μαζί με το υλικό θα παραδίδονται τα
συνοδευτικά πιστοποιητικά δοκιμών της σειράς (παρτίδας) του προϊόντος.
Το γεωΰφασμα θα μεταφέρεται επί τόπου του έργου συσκευασμένο και θα εκτυλίσσεται από τα ανάντη προς
τα κατάντη με την βοήθεια φορτωτή ελαστικοφόρου που θα φέρει κατάλληλη εξάρτηση προσαρμοσμένη
στον κουβά. Η διάστρωση των φύλλων θα γίνεται με προσοχή επί της μεμβράνης, ώστε να μην
δημιουργούνται αναδιπλώσεις. Σε επιφάνειες με κλίσεις μεγαλύτερες του 10% συνιστάται διαμήκης ραφή των
λωρίδων του γεωϋφάσματος. Σε ηπιότερες κλίσεις μπορεί να γίνεται παράθεση των φύλλων κατά 50 cm (ή
4
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση εξοπλισμού
διάστρωσης ή μεταφοράς του γεωϋφάσματος απ’ ευθείας επί της τοποθετημένης γεωμεμβράνης ή επί του
γεωϋφάσματος.
Το προσωπικό που θα ασχολείται με την τάνυση του γεωϋφάσματος (και ως εκ τούτου θα κινείται επί της
μεμβράνης) θα φορά ελαστικά υποδήματα για την αποφυγή χαράξεων της μεμβράνης.
Το γεωΰφασμα μαζί με την γεωμεμβράνη θα αγκυρώνονται σε περιμετρική τάφρο στην στέψη του
στεγανοποιημένου χώρου. Η τάφρος αγκύρωσης αμέσως μετά από την τοποθέτηση του γεωϋφάσματος θα
γεμίζει με αμμοχάλικο ή ισχνό σκυρόδεμα (ερματισμός).

5.2 Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης
Οι τυχόν προσωρινά αποτιθέμενες ποσότητες στο εργοτάξιο θα προστατεύονται από ανάμιξη με γαιώδη
υλικά και από την επίδραση των ομβρίων. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη, θα διενεργείται
μια σειρά εργαστηριακών ελέγχων (κοκκομετρία, διαπερατότητα, όρια Atterberg) ανά 1000 m3 υλικού ή 5000
m2 στρώσης.
Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διάταξη σωλήνων αποστράγγισης (περιπτώσεις ΧΥΤΑ), η τοποθέτηση
των διάτρητων σωλήνων θα γίνεται σταδιακά και συγχρόνως με την διάστρωση του αμμοχάλικου
προστασίας.
Κατά την διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος προστασίας θα αποτίθενται αρχικά ποσότητες υλικού
ικανού πάχους στα χαμηλότερα σημεία της στεγανοποιούμενης έκτασης και θα ακολουθεί προοδευτικά η
διάστρωση σε τρόπο ώστε τα μηχανήματα να κινούνται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού.
Σε περίπτωση που θα προκληθεί φθορά της υποκείμενης μεμβράνης ή του γεωϋφάσματος θα εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στις Προδιαγραφές περί συνθετικών μεμβρανών και γεωϋφασμάτων για την
αποκατάσταση των ζημιών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θέσεις διέλευσης σωλήνων αποστράγγισης για την αποφυγή έμφραξης ή
φθοράς τους.

5.3 Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης
Για την τοποθέτηση των διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης ισχύουν τα καθοριζόμενα στην οικεία
Προδιαγραφή.
Συνήθης πρακτική είναι η διαμόρφωση κοιλωμάτων στην επιφάνεια στεγανοποίησης στις θέσεις διέλευσης
των σωλήνων. Η μεμβράνη και το άνωθεν αυτής γεωΰφασμα προστασίας ακολουθούν τα κοιλώματα, η δε
αμμοχαλικώδης προστατευτική στρώση διαμορφώνεται στις περιπτώσεις αυτές λεία και χωρίς εξάρσεις.

5.4 Περιμετρικές αγκυρώσεις
Η στεγανοποιητική μεμβράνη και τα γεωϋφάσματα προστασίας αυτής (κάτω ή /και άνω σύμφωνα με την
μελέτη) θα αγκυρώνονται σε περιμετρική τάφρο, στην στέψη της στεγανοποιούμενης λεκάνης. Η τάφρος θα
απέχει τουλάχιστον 0,50 m (η εξωτερική παρειά της) από την στέψη του πρανούς του κοιλώματος του ΧΥΤΑ
ή της λιμνοδεξαμενής και θα έχει βάθος τουλάχιστον 0,60 m.
Η τάφρος αγκύρωσης θα πληρούται με αμμοχαλικώδη υλικά επαρκώς συμπυκνωμένα ή με ισχνό
σκυρόδεμα. Οι εργασίες θα προχωρούν περιμετρικά κατά το πρόγραμμα εκτύλιξης / διάστρωσης των
γεωσυνθετικών.

6

Έλεγχοι

x

Έλεγχος τήρησης του φακέλου ποιοτικών στοιχείων του έργου.
-

Πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών ενσωματούμενων υλικών.
5
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Εργαστηριακοί έλεγχοι αμμοχαλικώδους προστατευτικής επίστρωσης.

x

Τοπογραφική αποτύπωση τελικής επιφάνειας προστατευτικής επίστρωσης.
Η αποτύπωση της επιφάνειας του υποστρώματος της μεμβράνης έχει προηγηθεί των εργασιών
διάστρωσης αυτής. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται ο όγκος της αμμοχαλικώδους προστατευτικής
στρώσης.

x

Οπτικός έλεγχος πλήρους κάλυψης των γεωσυνθετικών της λεκάνης της λιμνοδεξαμενής ή του ΧΥΤΑ.

x

Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους προστατευτικής στρώσης (τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά 1000 m2
επιφάνειας).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Για την εκτέλεση των εργασιών διάστρωσης γεωϋφασμάτων σχετικά βαρέως τύπου (t500gr/m2) σε
εκτεταμένες επιφάνειες απαιτείται η χρήση μηχανικού εξοπλισμού, τόσο για την εκτύλιξη των ρολών όσο
και για την συρραφή των γειτονικών φύλλων.

x

Η διακίνηση επί της στεγανωτικής συνθετικής μεμβράνης ενέχει κινδύνους ολισθήσεως και πτώσεων.

x

Κατά την εκτύλιξη του γεωϋφάσματος η πνοή ανέμου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

x

Η χειρωνακτική υποβοήθηση εργασιών διάστρωσης υλικών που εκτελούνται με μηχανικά μέσα ενέχει
κινδύνους οφειλόμενους σε απροσεξία των χειριστών.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με τα ακόλουθα μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

6

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

34054
©
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, κοπή, τοποθέτηση, ραφή ή επικάλυψη και αγκύρωση του
γεωϋφάσματος προστασίας της γεωμεμβράνης επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τελικής
επιφάνειας (χωρίς να προσμετρώνται οι επικαλύψεις)
β. Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού της προστατευτικής στρώσης, με την μεταφορά του από
οποιαδήποτε απόσταση, και διάστρωση και μερική συμπύκνωση αυτού επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα
(m3) υπολογιζόμενα με λήψη διατομών
γ.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης
επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετημένου δικτύου, ανάλογα με τα υλικά κατασκευής
(HDPE ή PVC) και την διάμετρο. (βλπ. σχετικά και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00)

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης επιμετράται
σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετημένου δικτύου, ανάλογα με τα υλικά κατασκευής (HDPE ή PVC) και την
διάμετρο. (βλπ. σχετικά και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00)
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-04 «Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες
πολυαιθυλενίου (HDPE)
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην τοποθέτηση στεγανωτικών
μεμβράνων (γεωμεμβράνες) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) σε έργα λιμνοδεξαμενών και
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός του πάχους σε καθορισμένες πιέσεις - Μέρος
1: Μονές στρώσεις -- Geosynthetics - Determination of thickness at specified
pressures - Part 1: Single layers

ΕΛΟΤ EN ISO 1133

Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και
ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών -- Plastics Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow
rate (MVR) of thermoplastics

ΕΛΟΤ EN ISO 12957-1

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τριβής - Μέρος 1:
Δοκιμή άμεσης διάτμησης -- Geosynthetics - Determination of friction
characteristics - Part 1: Direct shear test

ΕΛΟΤ ΕΝ 14576

Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης
πολυμερικών γεωσυνθετικών διαφραγμάτων σε ρηγμάτωση υπό
περιβαλλοντική καταπόνηση -- Geosynthetics - Test method for determining
the resistance of polymeric geosynthetic barriers to environmental stress
cracking

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές. Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles.

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR) - Geosynthetics Static puncture test (CBR test).

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις. - Quality Management
Systems - Requirements.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories

3
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ΕΛΟΤ EN 14574

Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός της αντίστασης σε πυραμιδοειδή διάτρηση
γεωσυνθετικών επί άκαμπτης βάσης. - Geosynthetics - Determination of the
pyramid puncture resistance of supported geosynthetics.

ΕΛΟΤ EN ISO 18553

Μέθοδος προσδιορισμού της διασποράς ελευθέρου άνθρακα σε σωλήνες,
εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια από πλαστικά με βάση τις πολυολεφίνες. Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black
dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά
- Clay barrier liners for ponds and landfills

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Μεμβράνες
Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά από την μελέτη, οι μεμβράνες HDPE (πολυαιθυλενίου υψηλής
πυκνότητας) θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά Μεμβράνης
Ιδιότητες

5

Μέθοδος ελέγχου

Απαιτήσεις

Εφελκυστική αντοχή θραύσης

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>26 (N/mm2)

Εφελκυστική αντοχή διαρροής

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>15 (N/mm2)

Επιμήκυνση σε θραύση

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>700 %

Επιμήκυνση σε διαρροή

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>9 %

Αντοχή σε σκίσιμο

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>130 (N/mm2)

Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

>300 (N/mm2)

Όριο σκισίματος

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

>5000 (Ν)

Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

>15 %

Τοποθέτηση συγκόλληση αγκύρωση

5.1 Τοποθέτηση μεμβράνης
Οι γεωμεμβράνες θα προσκομίζονται σε ρόλους.
Συνήθεις διαστάσεις: Μήκος 150 m, Πλάτος >5 m.
Οι προσκομιζόμενοι ρόλοι γεωμεμβράνης θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
οδηγία 93/ 68/EE και θα καλύπτονται από 50ετή εγγύηση έναντι γήρανσης.
Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της μεμβράνης θα γίνεται έλεγχος συμπυκνώσεως και
γεωμετρικής ακρίβειας του αργιλικού υποστρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01) ή της κοκκώδους
4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34061

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009

στρώσης έδρασης της μεμβράνης (ό,τι προβλέπεται από την μελέτη). Η τοποθέτηση της γεωμεμβράνης θα
γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή του προβλεπόμενου από την μελέτη υποστρώματος, για να
ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών επ’ αυτού από βροχόπτωση (δημιουργία
νεροφαγωμάτων).
Οι μεμβράνες θα μεταφέρονται στον τόπο του έργου σε ρόλους και θα εκφορτώνονται με γερανοβραχίονα
(παπαγαλάκι) ή με χρήση εκσκαφέα. Ο χειρισμός των ρόλων θα γίνεται υποχρεωτικά με ιμάντες,
αποκλειόμενης της χρήσης συρματόσχοινων ή αλύσεων. Απαγορεύεται η κίνηση μηχανημάτων (ακόμα και
ελαστικοφόρων) επί της μεμβράνης πριν από την κατασκευή των προβλεπομένων από την μελέτη
επιστρώσεων προστασίας.
Επισημαίνεται ότι η επένδυση του κοιλώματος της λιμνοδεξαμενής ή του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να γίνει μόνον με
τυποποιημένου πλάτους λωρίδες μεμβράνης. Πέραν αυτών απαιτούνται τεμάχια διαφόρων σχημάτων (λ.χ.
τριγωνικά ή τραπεζοειδή).
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη σχεδίου κοπής/διάταξης της μεμβράνης με αριθμημένα και
διαστασιολογημένα τεμάχια και η προετοιμασία κοπής των τεμαχίων προ της συγκόλλησης. Η διαδικασία
αυτή διευκολύνεται με χρήση ειδικού λογισμικού (λ.χ. AutoCAD Civil ή αναλόγου), οι περισσότεροι δε
προμηθευτές μεμβρανών παρέχουν μαζί με το υλικό και το απαιτούμενο σχέδιο κοπής.
Οι γεωμεμβράνες σε ρόλους θα εκτυλίσσονται από την περιμετρική οδό προσπέλασης προς τον πυθμένα
και με τρόπον ώστε να αποφεύγονται πτυχώσεις (περιοχές συγκέντρωσης τάσεων που μπορούν να
οδηγήσουν σε επιφανειακές διαρρήξεις). Η ανάπτυξη των ρόλων της γεωμεμβράνης επιτυγχάνεται με έλξη
δια μηχανικού βαρούλκου ή δια βαρύτητας εφόσον είναι εφικτό.
Η τοποθέτηση της μεμβράνης θα γίνεται κατά προτίμηση υπό συνθήκες άπνοιας. Σε περίπτωση παρουσίας
ανέμου κατά την τοποθέτηση, οι εργασίες θα γίνονται στην πλευρά που δέχεται την ανεμοπίεση. Κατά την
διάστρωση και συγκόλληση των φύλλων της μεμβράνης και την τοποθέτηση του γεωϋφάσματος (εάν
προβλέπεται), θα τοποθετούνται επ’ αυτών σώματα επιφόρτισης προς εξασφάλιση του αμετάθετου των
φύλλων από τους ανέμους.

5.2 Διαδικασίες συγκόλλησης μεμβράνης
Η σύνδεση των φύλλων της μεμβράνης θα γίνεται με θερμοκόλληση διπλής ραφής. Η συγκόλληση του
τύπου αυτού είναι κατάλληλη για μεγάλου μήκους συνδέσεις και γίνεται με αυτοκινούμενο εξοπλισμό,
εφοδιασμένο με κεφαλή αυτογενούς συγκόλλησης και κυλίνδρους συμπίεσης της ζώνης σύνδεσης των
μεμβρανών. Με την αναπτυσσόμενη υψηλή θερμοκρασία τήκονται σημειακά τα προς σύνδεση
αλληλοκαλυπτόμενα φύλλα της μεμβράνης, τα οποία συγχρόνως συμπιέζονται μεταξύ τους. Η
αλληλοκάλυψη των μεμβρανών απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί και εξασφαλίζει την δυνατότητα
διεξαγωγής ελέγχων εφελκυστικής αντοχής και αποκόλλησης.
Ίχνος συγκόλλησης
κενό αέρα για δοκιμή εισπίεσης
γεωμεμβράνη

Σχήμα 1- Διπλή αυτογενής συγκόλληση
Συγκολλητικό υλικό
γεωμεμβράνη

γεωμεμβράνη

5
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Σχήμα 2 - Συγκόλληση με εναπόθεση υλικού
x

Η θερμοκρασία επαφής των προς συγκόλληση μεμβρανών θα είναι 300 - 400°C (ανάλογα με τις
παρουσιαζόμενες καιρικές συνθήκες κατά την φάση της συγκόλλησης). Στην ζώνη σύνδεσης και μεταξύ
των δύο ραφών θα δημιουργείται κατάλληλο διάκενο πλάτους 5mm για τον ποιοτικό έλεγχο της
συγκόλλησης. Στις περιοχές όπου οι ραφές είναι ευθύγραμμες και μεγάλου μήκους θα χρησιμοποιηθεί
για την συγκόλληση αυτοκινούμενος εξοπλισμός θερμοκόλλησης (ελεγχόμενης θερμοκρασίας και
πίεσης). Για τις μικρού μήκους ραφές, τις γωνίες, τις λεπτομέρειες και τις επιδιορθώσεις, η συγκόλληση
θα γίνεται μετά την προετοιμασία των επιφανειών (τρόχισμα, προθέρμανση) με εναπόθεση ρευστού
συγκολλητικού υλικού (θερμαινόμενο υλικό σε ράβδους - κορδόνι συγκόλλησης).

x

Πριν από την έναρξη και κατά την διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης θα γίνονται καθημερινά
δοκιμαστικές συγκολλήσεις, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης των συσκευών. Δοκιμαστικές
συγκολλήσεις θα γίνονται και όταν παρατηρείται σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών (υγρασία,
θερμοκρασία). Για κάθε δοκιμαστική συγκόλληση θα τηρούνται στοιχεία (αρίθμηση και ταυτοποίηση του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού). Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα γίνεται παράλληλα με τις εργασίες
τοποθέτησης και όχι μετά την ολοκλήρωσή τους.

x

Οι περιοχές σύνδεσης με θερμοκόλληση θα είναι καθαρές και χωρίς τραυματισμούς, σημάδια κ.λπ.

x

Οι ελεύθερες άκρες των μεμβρανών εκτός ζώνης συγκόλλησης δεν θα αποκόπτονται.

x

Ενδεχόμενοι τραυματισμοί της μεμβράνης θα αποκαθίστανται άμεσα με επικόλληση ταινίας πλάτους
τουλάχιστον 20 cm. Στις επιδιορθώσεις (όπως και στις απολήξεις και στα εν γένει δυσπρόσιτα σημεία)
θα εφαρμόζεται θερμική συγκόλληση με εναπόθεση συγκολλητικού υλικού (ιδίας πρώτης ύλης με αυτή
της μεμβράνης) σε κατάλληλη θερμοκρασία (extrusion welding).

x

Στην περίπτωση των επιδιορθώσεων το πλάτος επικάλυψης των προς συγκόλληση φύλλων θα είναι
τουλάχιστον 10 cm.

x

Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές συγκόλλησης των μεμβρανών θα έχουν την δυνατότητα ρύθμισης και
ελέγχου των παραμέτρων συγκόλλησης (θερμοκρασία, επιφανειακή πίεση) ανάλογα με τις επικρατούσες
περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την διάρκεια των εργασιών. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση συγκολλήσεων
υπό βροχή ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός των επιτρεπομένων από τον κατασκευαστή
των μεμβρανών ορίων. Ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος για την συγκόλληση είναι 10 - 25 °C.

x

Δεν επιτρέπονται συγκολλήσεις με την χρήση καυσίμων αερίων ή άλλων εύφλεκτων ή πτητικών υλικών.

x

Όπου απαιτείται συναρμογή μεμβράνης HDPE με αγωγό HDPE, θα γίνεται θερμοκόλληση με
συγκολλητικό υλικό (ρευστό κορδόνι) με προσθήκη τεμαχίων μεμβράνης που θα συγκρατούνται επί του
σωλήνα με σφιγκτήρες (κολάρα).

x

Η θερμοκόλληση με ρευστό κορδόνι θα εφαρμόζεται και στις οποιεσδήποτε απαιτούμενες επισκευές.

x

Όταν απαιτείται εφαρμογή μεμβράνης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (π.χ. σε φρεάτια στραγγιστηρίων),
είναι απαραίτητη η χρήση τεμαχίων από HDPE, που θα τοποθετούνται στον ξυλότυπο προ της
σκυροδέτησης. Μετά την σκυροδέτηση η μεμβράνη θα συγκολλάται θερμικώς στα τεμάχια αυτά.
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5.3 Αγκύρωση γεωμεμβρανών
Η γεωμεμβράνη κατά κανόνα αγκυρούται σε περιμετρική τάφρο που διατρέχει την στέψη του κοιλώματος του
ΧΥΤΑ ή της λιμνοδεξαμενής.
Τα γεωσυνθετικά της στεγάνωσης (γεωμεμβράνη και γεωΰφασμα αν προβλέπεται) επεκτείνονται και εντός
της τάφρου αγκύρωσης και ακολουθεί η πλήρωση της τάφρου με κοκκώδη προϊόντα εκσκαφών. Η
διάστρωση θα γίνεται σε στρώσεις των 20-30 cm και θα ακολουθεί συμπύκνωση με την χρήση ελαφρού
εξοπλισμού (τύπου πεζού χειριστή - walk behind compactors).

6

Δοκιμές

6.1 Δοκιμές μεμβράνης
Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των χαρακτηριστικών της μεμβράνης σε εργαστήριο που διαθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Ε2 που θα
καλύπτουν κατ’ ελάχιστο:
α. Προσδιορισμό της πυκνότητας και του δείκτη τήξης.
β. Προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής και επιμήκυνσης του υλικού σε διαρροή και θραύση.
γ. Έλεγχο σε περιβαλλοντική καταπόνηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14576
Οι διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών για τις μεμβράνες είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – Εργαστηριακές δοκιμές μεμβρανών
Διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών

Πρότυπο δοκιμών

Πάχους

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Δείκτης ροής τήγματος

ΕΛΟΤ EN ISO 1133 Ε2

Πυκνότητας

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1

Εφελκυστικής αντοχής στο όριο διαρροής

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Εφελκυστικής αντοχής στο όριο θραύσης

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Επιμήκυνσης στο όριο διαρροής

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Επιμήκυνσης στο όριο θραύσης

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Διατμητικής αντοχής

ΕΛΟΤ EN ISO 12957-1

Αντοχής σε γήρανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 14576

Αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 14574
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12236

Carbon Black Dispersion: διασποράς άνθρακος

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 18553

6.2 Δοκιμές συνδέσεων μεμβράνης
Δοκιμάζεται η σύνδεση με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα στο σχηματιζόμενο διάκενο μεταξύ των δύο
ραφών και διαπιστώνεται η στεγανότητα για χρονικό διάστημα 10 λεπτών. Η εφαρμοζόμενη πίεση του αέρα
θα είναι ανάλογη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του πάχους της γεωμεμβράνης (π.χ. για θερμοκρασία
200 ºC η πίεση θα είναι περίπου 5-6 bar). Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν η πτώση πίεσης δεν υπερβαίνει
το 10% της εφαρμοζόμενης.
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Ο έλεγχος της συγκόλλησης με ρευστό υλικό εναπόθεσης γίνεται δειγματοληπτικά με υπερήχους, προς
διαπίστωση ενδεχόμενων ανομοιομορφιών στο πάχος συγκόλλησης.
Η διαπίστωση αστοχίας της σύνδεσης επισημαίνεται και αποκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή των μεμβρανών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Φορτοεκφορτώσεις ρολών μεμβράνης με γερανοβραχίονα ή εκσκαφέα.

x

Χρήση εργαλείων κοπής ή εξοπλισμού συγκολλήσεων πλαστικών φύλλων που αναπτύσσουν υψηλή
θερμότητα.

x

Εκτέλεση εργασιών σε κεκλιμένες και ολισθηρές επιφάνειες.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Προστασία Περιβάλλοντος

Τεμάχια μεμβράνης μη χρησιμοποιούμενα ή προκύπτοντα από τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης των εργασιών
θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς απόρριψη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, συγκόλληση και αγκύρωση στις προβλεπόμενες θέσεις γεωμεμβράνης
πλήρως τοποθετημένης επιμετράτε σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τελικού αναπτύγματος επενδεδυμένης
επιφάνειας.
Η μεμβράνη κατατάσσεται σε κατηγορίες συναρτήσει του πάχους της σε mm.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και οι πλάγιες
μεταφορές των μηχανών και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, σύνδεσης δια συγκολλήσεως και ενίσχυσης των
φύλλων της γεωμεμβράνης, η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών υλικών συγκόλλησης και συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση
των γεωμεμβρανών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

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

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ

-

στερέωσης

στεγανοποιητικής

μεμβράνης

Pont and landfill lining membrane ballast cylinders
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης
στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή και εφαρμογή
σωμάτων επιφόρτισης και σταθεροποίησης στεγανωτικών γεωμεμβρανών ή προστατευτικών
γεωϋφασμάτων, εφαρμοζόμενων σε λιμνοδεξαμενές ή ΧΥΤΑ, για την προστασία αυτών έναντι αποκόλλησης
λόγω της δράσεως του ανέμου, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13244-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπόγειων και υπέργειων δικτύων πίεσης για
παροχή νερού γενικής χρήσης, αποστράγγιση και αποχέτευση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Μέρος 1: Γενικά. - Plastics piping systems for buried and above-ground pressure
systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) Part 1: General.

ΕΛΟΤ EN 12385-10

Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Ελικοειδή συρματόσχοινα για
γενικές εφαρμογές κατασκευών - Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for
general structural applications

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

α. Πλαστικοί σωλήνες από HDPE (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 13244-1) ή PVC, διαμέτρου D200 mm ή
μεγαλύτερης (εάν προβλέπεται από την μελέτη)
β. Γαλβανισμένο συρματόσχοινο ελάχιστης
1,00 m (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 12385-10)

διαμέτρου

5

mm

σε

τεμάχια

μήκους

τουλάχιστον

γ. Σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 υψηλού εργασίμου (σύμφωνα με Κ.Τ.Σ.)

3
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Κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Κατασκευή των σωμάτων επιφόρτισης επί τόπου του έργου
Τα σώματα επιφόρτισης θα έχουν ομαλές και λείες εξωτερικές επιφάνειες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι τραυματισμού της στεγανοποιητικής μεμβράνης ή του γεωϋφάσματος κατά την τοποθέτησή τους ή
την ανάσυρσή τους.
Παράλληλα θα εξασφαλίζουν ευέλικτη και ευχερή εφαρμογή.
Η παρούσα Προδιαγραφή αναλύει την μεθοδολογία κατασκευής και χρήσης συστήματος σωμάτων
επιφόρτισης που αποτελούνται από συστοιχία τμημάτων σωλήνων D200 mm (ή μεγαλύτερων), μήκους 1 m
(ή μεγαλύτερου), τα οποία γεμίζουν με σκυρόδεμα και φέρουν διαμπερές γαλβανισμένο συρματόσχοινο για
τις προσδέσεις των στοιχείων μεταξύ τους.
Η πλήρωση με σκυρόδεμα των τεμαχίων του σωλήνα μπορεί να γίνει κατ’ ομάδες. Τα τμήματα των προς
πλήρωση σωλήνων προσδένονται μεταξύ τους με ιμάντες ή με ξύλινο πλαίσιο (τελάρωμα), τοποθετείται το
συρματόσχοινο και εμφράσσεται το κάτω άκρο των σωλήνων με ξυλότυπο διατεταγμένο κατά τρόπο τέτοιο
ώστε να συγκρατείται το συρματόσχοινο στον άξονα του σωλήνα (π.χ. με στρώση από διασταυρούμενες
τάβλες που αφήνουν μικρό διάκενο μεταξύ τους).
Το συρματόσχοινο κόβεται σε τεμάχια μήκους | 3000 mm και αναδιπλούται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
διαμορφώνονται στα δύο άκρα του σωλήνα προεξέχοντες βρόγχοι μήκους έως 10 cm.
Τα άκρα του συρματόσχοινου προσδένονται μεταξύ τους με σφιγκτήρα, η δε σύνδεση πραγματοποιείται περί
το μέσον του σωλήνα.
Επιπρόσθετα το συρματόσχοινο δένεται με σύρμα πρόσδεσης σιδηροπλισμού κοντά στα σημεία εξόδου του
από το σωλήνα, ώστε ο βρόγχος να διατηρείται κλειστός.
Οι βρόγχοι του συρματόσχοινου διατηρούνται στην θέση τους με την εγκάρσια τοποθέτηση ξύλινων τάκων.
Οι επιφάνειες των κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης θα είναι λείες και χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορούν
να προκαλέσουν την διάτρηση των μεμβρανών. Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι απαλλαγμένοι από τα γρέζια
κοπής τους, και το σκυρόδεμα πλήρωσής τους δεν θα υπερχειλίζει των άκρων τους, δημιουργώντας
αιχμηρές ή ανομοιόμορφες επιφάνειες. Αμέσως μετά την αρχική σκλήρυνση του σκυροδέματος θα γίνεται
επιμελής απόξεση των άκρων του σωλήνα από τυχόν εξέχοντα σκυροδέματα.
Τα κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την παρέλευση τριών ημερών από
την τοποθέτησή τους.

5.2 Χρήση των κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης
Τα κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης προσδένονται μεταξύ τους με συνδέσμους συρματόσχοινων (ναυτικά
κλειδιά) και δημιουργούν άλυσο. Οι αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων καθορίζονται από την μελέτη του
έργου ανάλογα με το ύψος του επενδεδυμένου πρανούς που πρέπει να προστατευθεί και τα ανεμομετρικά
στοιχεία της περιοχής του έργου. Πάντως η ελεύθερη διάσταση μεταξύ των σωμάτων επιφόρτισης δεν θα
υπερβαίνει τα 3,0 m.

4
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Η αλυσίδα “συναρμολογείται” από τα
ανάντη με την προσθήκη στοιχείων

πάσσαλος ή κρίκος
πρόσδεσης

λεπτή γραμμή
περιμετρικό χαντάκι
αγκύρωσης μεμβράνης

ΠΡΟΣΟΧΗ
το συρματόσχοινο δεν θα έρχεται σε
επαφή με την μεμβράνη στην στέψη
του πρανούς
μεμβράνη στεγανοποίησης ή
γεωΰφασμα

Σχήμα 1 - Γενική διάταξη πρόσδεσης κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης

5.3 Ανοχές
Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας τοποθέτησης των στοιχείων επιφόρτισης σύμφωνα με τα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης, τόσο ως προς τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών αλύσεων όσο
και ως προς το συνολικό βάρος των αλύσεων. Επιτρεπόμενες ανοχές r 10%.

6

Έλεγχος

Δειγματοληπτικός έλεγχος στοιχείων επιφόρτισης για την διαπίστωση ομαλότητας επιφανειών (ιδιαιτέρως
των άκρων) και χρήσεως γαλβανισμένων συρματόσχοινων. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης συνεπάγεται
απόρριψη των στοιχείων και υποχρέωση του Αναδόχου να τα αντικαταστήσει με νέα που πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.

x

Ολισθήσεις ατόμων ή αντικειμένων μεγάλου βάρους επί των πρανών κατά την τοποθέτηση των
στοιχείων επιφόρτισης.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

5
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η κατασκευή και τοποθέτηση υπό μορφή αλύσεως των σωμάτων επιφόρτισης μεμβράνης ή γεωϋφάσματος
επιμετράτε σε τυπικά στοιχεία D200 mm/ L=1,00 m, πλήρως τοποθετημένα.
Στοιχεία διαφορετικών διατομών ή μήκους ανάγονται σε ισοδύναμα τυπικά στοιχεία με βάση τον όγκο αυτών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και οι πλάγιες
μεταφορές όλων των ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, και μηχανικών μέσων
που απαιτούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση των κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης των
υλικών και αναλωσίμων καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-05-03-06 «Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών
επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-05-03-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών
και ΧΥΤΑ
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τα εξαεριστικά στοιχεία
στεγανωτικών μεμβρανών (γεωμεμβρανών) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η τοποθέτηση
των εξαεριστικών στοιχείων αποσκοπεί στην ελεγχόμενη εκτόνωση του αέρα που συγκεντρώνεται υπό την
επιφάνεια της μεμβράνης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Pond and landfill lining with HDPE membranes

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Τεμάχια γεωμεμβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), εν γένει Φ 50 mm (ή όπως προβλέπεται από την
μελέτη).
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ανωτέρω υλικά είναι οι καθοριζόμενες στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04).

5

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Εξαεριστικά από τεμάχια γεωμεμβράνης
Τα εξαεριστικά στοιχεία διατάσσονται πλησίον της στέψης του επενδεδυμένου με μεμβράνη πρανούς, σε
αποστάσεις της τάξης των 15 m (εκτός εάν στην μελέτη του έργου προβλέπεται μικρότερη απόσταση).
Φάσεις διαμόρφωσης / κατασκευής των εξαεριστικών:
x

Αποκόπτεται από την ήδη τοποθετημένη μεμβράνη κυκλικό τμήμα διαμέτρου 50 mm.

x

Τοποθετείται συμμετρικά επί της προκύπτουσας οπής τεμάχιο φύλλου γεωμεμβράνης (HDPE) σχήματος
τετραγώνου διαστάσεων τουλάχιστον 30 x 30 cm.
3
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x

Το τεμάχιο αυτό συγκολλάται με συνεχή θερμική συγκόλληση επί της γεωμεμβράνης κατά τις τρεις
πλευρές του.

x

Η τέταρτη πλευρά (κατάντη πλευρά) του επιθέματος παραμένει ελεύθερη (δεν συγκολλάται) προκειμένου
να εξασφαλίζεται η εκτόνωση του αέρα.

Στις λιμνοδεξαμενές τα εξαεριστικά στοιχεία τοποθετούνται κατά κανόνα 30 έως 60 cm υψηλότερα από την
ανώτατη στάθμη ύδατος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη του έργου.

5.2 Εξαεριστικά από σωλήνες (HDPE)
Χρησιμοποιούνται σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαμέτρου 50 mm ή και μεγαλύτερης
(σύμφωνα με την μελέτη του έργου), που συγκολλούνται επί της μεμβράνης στην θέση της οπής. Η
στεγάνωση της σύνδεσης γίνεται με επίθεμα μεμβράνης HDPE ειδικού σχήματος.

λεπτομέρεια στοιχείου
στεγάνωσης προεξέχοντα
σωλήνα

συγκόλληση
από τρεις
πλευρές

οπή

γεωμεμβράνη με ή
χωρίς επίστρωμα
τάφρος αγκύρωσης
τουλάχιστον 30x40

επικολλούμενο
στοιχείο μεμβράνης

σωλήνας
εξαερισμού

Σχήμα 1 – Λεπτομέρια χάνδακος αγκύρωσης και εξαεριστικών

5.3 Μέθοδος συγκόλλησης
Η συγκόλληση των εξαεριστικών στοιχείων με την γεωμεμβράνη γίνεται με εναπόθεση ρευστού
συγκολλητικού υλικού (τύπος: extrusion welding) μεταξύ των προς σύνδεση επιφανειών. Η μέθοδος
συγκόλλησης και οι διαδικασίες ελέγχου περιγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04

5.4 Ανοχές
x

Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ανοχές
μεγαλύτερες των r 25 cm ως προς την στέψη του πρανούς δεν είναι αποδεκτές.

x

Δειγματοληπτικός έλεγχος συγκολλήσεων (οπτικός).

6

Δοκιμές

Οι απαιτούμενες δοκιμές ελέγχου ποιότητας των υλικών αφορούν σε δοκιμές στο εργοτάξιο και σε δοκιμές
στο εργαστήριο σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04.
4
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7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Ολισθήσεις ατόμων κατά την μετακινήσή τους επί της μεμβράνης (ολισθηρότητα της επιφάνειας της
μεμβράνης).

Χρήση εργαλείων χειρός και εξοπλισμού
x

Χρήση εργαλείων κοπής ή εξοπλισμού συγκολλήσεων πλαστικών φύλλων.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό δεν
θα γίνονται αποδεκτά.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

5
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Μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απόρριψη ή εγκατάλειψη τεμαχίων μεμβρανών ή άλλων πλαστικών
υλικών καθώς και ειδών συσκευασίας ή λοιπών αχρήστων υλικών στο έργο ή στην ευρύτερη περιοχή του,
προς αποφυγή φθορών στην μεμβράνη ή ρύπανσης του περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η διαμόρφωση, τοποθέτηση και συγκόλληση στις προβλεπόμενες θέσεις εξαεριστικών στοιχείων
γεωμεμβράνης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής, επιμετράται σε τεμάχια,
ανεξαρτήτως των κατασκευαστικών τους λεπτομερειών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου και πλάγιες μεταφορές
όλων των ενσωματουμένων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού
για την διαμόρφωση και τοποθέτηση των εξαεριστικών στοιχείων καθώς και την τελική
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1849-2

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισμός του πάχους και της μάζας ανά
μονάδα επιφάνειας - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα για στεγάνωση
δωμάτων. - Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and
mass per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing.

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1

Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles

ΕΛΟΤ EN 14150

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Προσδιορισμός διαπερατότητας σε υγρά Geosynthetic barriers - Determination of permeability to liquids

ΕΛΟΤ EN 12224

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Προσδιορισμός της
αντοχής σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών - Geotextiles and geotextilerelated products - Determination of the resistance to weathering

ΕΛΟΤ EN ISO 13438

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Μέθοδος δοκιμής
επιλογής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξείδωση. - Geotextiles and
geotextile-related products - Screening test method for determining the
resistance to oxidation.
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
ύδρευσης και άρδευσης υπό πίεση με πλαστικούς σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολύ
(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1452-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Γενικά.

Μη

Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 1: General
ΕΛΟΤ EN 1452-2

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 2: Σωλήνες.

Μη

Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 2: Pipes
ΕΛΟΤ EN 1452-3

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 3: Εξαρτήματα.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 3: Fittings

ΕΛΟΤ EN 1452-4

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 4: Βαλβίδες και
βοηθητικός εξοπλισμός.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 4: Valves and ancillary equipment

ΕΛΟΤ EN 12842

Εξαρτήματα μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα σωληνώσεων PVC-U ή PE
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.
Ductile iron fitting for PVC-U or piping systems - Requirements and test
methods

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12162

Θερμοπλαστικά υλικά για σωλήνες και εξαρτήματα σε εφαρμογές υπό πίεση –
Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός – Ολικός συντελεστής λειτουργίας
(σχεδιασμού).
Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications Classification and designation - Overall service (design) coefficient
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9080

©

ΕΛΟΤ

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Προσδιορισμός της
μακροχρόνιας υδροστατικής αντοχής σωλήνων από θερμοπλαστικά υλικά με
παρεκβολή.
Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1167-1

Θερμοπλαστικοί σωλήνες, εξαρτήματα και συστήματα για την μεταφορά
ρευστών - Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. - Μέρος 1: Γενική
Μέθοδος.
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό.
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων -- Underground utilities trench
backfilling.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοi στεγανότητας που τίθενται στο κοίλωμα υποδοχής (μούφα) για την εξασφάλιση
στεγανότητας του δικτύου. Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί είτε να είναι προτοποθετημένοι στο εργοστάσιο
παραγωγής των σωλήνων, είτε να τοποθετούνται επί τόπου.

3.2 Ειδικά εξαρτήματα
Ειδικά εξαρτήματα των δικτύων υπό πίεση ονομάζονται τα τεμάχια (καμπύλες, διακλαδώσεις κ.λπ.) που
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των σωλήνων και τη διαμόρφωση του δικτύου. Τα εξαρτήματα αυτά
μπορούν να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, αλουμίνιο αλλά και από ειδικά
διαμορφωμένο PVC-U (για καμπύλες και διακλαδώσεις).

3.3 SDR (Standard Dimension Ratio)
Ο λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος τοιχώματος αυτού. (Εξωτ. διάμετρος (mm) /
Πάχος τοιχώματος (mm)).

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ελληνικών
Προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.

6
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009

Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος
θα υποβάλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων.
Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα
οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων .

-

Πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.

-

Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.

-

-

Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο.
Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται εάν προβλέπεται από την μελέτη από πιστοποιητικό
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της
ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools).
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν από την προσκόμισή τους στο έργο προς
τοποθέτηση.

4.1 Σωλήνες PVC-U
Σωλήνες από PVC διατίθενται και σε άλλες ποιότητες που δεν καλύπτονται από την παρούσα προδιαγραφή
και το ΕΛΟΤ ΕΝ 1452, όπως διατεταγμένο PVC (PVC-O) και κραματικό PVC (PVC-A).
4.1.1

Ιδιότητες σωλήνων

Οι συνήθεις τιμές των φυσικών ιδιοτήτων του PVC-U (μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο) δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1 – Φυσικές ιδιότητες των σωλήνων PVC-U
Ιδιότητα
Πυκνότητα
Εφελκυστική αντοχή

Μέση Τιμή
1380-1450 kg/m2
55 MPa
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Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό

ΕΛΟΤ

2.7-3.0 GPa

Λόγος Poisson

0.4 (αδιάστατο)
6Χ10-5 / deg C (αδιάστατο)

Συντελεστής θερμικής διαστολής

Η αντοχή του πρωτογενούς μίγματος του πλαστικού καθορίζεται από τον δείκτη MRS (ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12162 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9080, για θερμοκρασία 20 οC και για 50
έτη ζωής. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1167-1. Η συνήθης τιμή MRS για το
PVC-U είναι 25 MPa.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, έλεγχος της σκληρότητας (με την δοκιμή
C-ring) και της αντοχής σε κρούση (σύμφωνα με την μέθοδο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1452-2).
4.1.2

Χρώμα και σήμανση των σωλήνων

Το χρώμα των σωλήνων για δίκτυα ύδρευσης θα είναι μπλε κατά RAL.
Επί των σωλήνων θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
x

Η ονομαστική διάμετρος

x

Η ονομαστική κατηγορία πίεσης (PN)

x

Ο κατασκευαστής

x

Η προδιαγραφή η οποία εφαρμόζεται (ΕΝ 1452)

x

Η ημερομηνία παραγωγής

4.1.3

Διαστάσεις των σωλήνων

Οι σωλήνες PVC παραδίδονται σε τυποποιημένα μήκη 5,0 m ή 6,0 m. Το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος
προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2.
Πίνακας 2 – Διαμέτρων / πάχους τοιχωμάτων σωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2
Nominal (minimum) wall thickness
Ονομαστική
εξωτερική
διάμετρος

S 20

S 16.7

S 16

S 12.5

S 10

S8

S 6.3

S5

SDR 41

SDR 34.4

SDR 33

SDR 26

SDR 21

SDR 17

SDR 13.6

SDR 11

Ονομαστική πίεση ΡΝ με βάση συντελεστή εξυπηρέτησης C=2.5
PN 6

PN 6

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 20
1.5

16

1.5

20

1.5

25
32
40
50

8

PN 16

12

1.5

1.9

1.5

1.9

2.3

1.5

1.6

1.9

2.4

2.9

1.5

1.6

1.9

2.4

3.0

3.7

1.6

2.0

2.4

3.0

3.7

4.6
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Nominal (minimum) wall thickness
Ονομαστική
εξωτερική
διάμετρος

S 20

S 16.7

S 16

S 12.5

S 10

S8

S 6.3

S5

SDR 41

SDR 34.4

SDR 33

SDR 26

SDR 21

SDR 17

SDR 13.6

SDR 11

Ονομαστική πίεση ΡΝ με βάση συντελεστή εξυπηρέτησης C=2.5
PN 6

PN 6

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

63

1.9

2.0

2.5

3.0

3.8

4.7

5.8

75

2.2

2.3

2.9

3.6

4.5

5.6

6.8

90

2.7

2.8

3.5

4.3

5.4

6.7

8.2

Ονομαστική πίεση ΡΝ με βάση συντελεστή εξυπηρέτησης C=2.0
PN 6

PN 7.5

PN 8

PN 10

PN 12.5

PN 16

PN 20

PN 25

110

2.7

3.2

3.4

4.2

5.3

6.6

8.1

10.0

125

3.1

3.7

3.9

4.8

6.0

7.4

9.2

11.4

140

3.5

4.1

4.3

5.4

6.7

8.3

10.3

12.7

160

4.0

4.7

4.9

6.2

7.7

9.5

11.8

14.6

180

4.4

5.3

5.5

6.9

8.6

10.7

13.3

16.4
18.2

200

4.9

5.9

6.2

7.7

9.6

11.9

14.7

225

5.5

6.6

6.9

8.6

10.8

13.4

16.6

250

6.2

7.3

7.7

9.6

11.9

14.8

18.4

280

6.9

8.2

8.6

10.7

13.4

16.6

20.6

315

7.7

9.2

9.7

12.1

15.0

18.7

23.2

355

8.7

10.4

10.9

13.6

16.9

21.1

26.1

400

9.8

11.7

12.3

15.3

19.1

23.7

29.4

450

11.0

13.2

13.8

17.2

21.5

26.7

33.1

500

12.3

14.6

15.3

19.1

23.9

29.7

36.8

560

13.7

16.4

17.2

21.4

26.7

630

15.4

18.4

19.3

24.1

30.0

710

17.4

20.7

21.8

27.2
30.6

800

19.6

23.3

24.5

900

22.0

26.3

27.6

1000

24.5

29.2

30.6

4.2 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοi στεγανότητας που τίθενται στο κοίλωμα υποδοχής (μούφα) θα είναι κατασκευασμένοι
σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Υλικά κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων είναι το SBR (Styrene-Butadiene Rubber), NBR
(Acrylonitrile-butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) με συνηθέστερα
εφαρμοζόμενο το EPDM.
Ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των δακτυλίων στεγάνωσης με τα ως άνω
πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο κύριος του έργου μπορεί να απαιτήσει την εκτέλεση δοκιμών επί
δειγμάτων από τους προσκομιζόμενους στο εργοτάξιο ελαστικούς δακτυλίους.

9

34093

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009

©

ΕΛΟΤ

4.3 Ειδικά εξαρτήματα
Για τα ειδικά εξαρτήματα των δικτύων υπό πίεση (καμπύλες, διακλαδώσεις κ.λπ.) έχουν εφαρμογή τα
ακόλουθα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-4.
Για τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12842.

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
5.1.1

Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν
να τραυματίσουν τους σωλήνες.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωματισμένοι. Η αφαίρεση του πώματος θα γίνεται λίγο πριν την σύνδεσή
τους.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι την
τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά
γενέτειρα. Το πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. σωλήνες με κώδωνα), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν και
δεν θα αποτελούν σημεία στήριξης.
Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξέχοντες λίθους που μπορούν
να προκαλέσουν τραυματισμό των σωλήνων. Σε περίπτωση αποθήκευσης επάνω σε στρώμα από
αμμοχάλικο, η στρώση αμμοχάλικου θα έχει πάχος τουλάχιστον 75 mm.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η μακρά παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή (μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση
ή λυγισμό στον σωλήνα).
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση (μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση κατά διάμετρο).
δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).
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Όλοι οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα μετακινούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη ρυπαίνονται από
χώματα, λάσπη, βρώμικα νερά κ.λπ. Επίσης θα προφυλάσσονται από την άμεση ακτινοβολία του ηλίου και
την επαφή με έλαια, λίπη, χρώματα, βενζίνη κ.λπ. Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους
και θα διαχωρίζονται μεταξύ τους σε στρώσεις, με ξύλινα τεμάχια ή με αυλακωτά φύλλα χαρτονιού ή ψάθας.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υλικών θα αποφευχθούν κρούσεις και φθορές που μπορούν
να μειώσουν την μηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
που προσεγγίζουν την θερμοκρασία του παγετού.
5.1.2

Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων

Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο μακριά
από μηχανήματα που παράγουν όζον (λάμπες υδραργύρου, εξοπλισμό υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες). Η
αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα στηρίγματα.
Θα αποφεύγεται η έκθεσή τους στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία).

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με τα χέρια για τους σωλήνες μικρής διαμέτρου (κάτω
των 280 mm) και με την βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων για τους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου. Πριν
από την τοποθέτηση νέου σωλήνα θα ελέγχεται με επιμέλεια ο προηγούμενος και θα καθαρίζονται ξένα
σώματα που θα έχουν τυχόν εισέλθει στο εσωτερικό του.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με την χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων,
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να χαράξουν το τοίχωμα απαγορεύεται.
Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι μηκοτομικές κλίσεις που προβλέπονται από
την μελέτη και θα αποφεύγονται τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις του πυθμένα. Σε κάθε περίπτωση θα
επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το μήκος τους. Πριν από κάθε
πλήρωση των σκαμμάτων, έστω και μερική, θα γίνεται έλεγχος των υψομέτρων των σωλήνων.
Η επίτευξη των απαιτουμένων υψομέτρων ροής μπορεί να γίνει με τοπικές αποθέσεις υλικού
υποστρώματος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λίθων για τον σκοπό αυτό.
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο ώστε να περιβάλλουν τον
αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνας και ορύγματος (πλήρες πλευρικό
σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται επαρκώς με
χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-02.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο ελεύθερο άκρο θα εμφράσσεται για
την προστασία της σωλήνωσης από την εισχώρηση ρυπαντών.

5.3 Σύνδεση των σωλήνων
Η σύνδεση με χρήση τσιμεντοειδούς υλικού συγκόλλησης (solvent cement) δεν συνιστάται όταν οι εργασίες
εκτελούνται εντός ορύγματος.
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Σωλήνες διαμέτρου έως Φ200 μπορούν να προσυναρμολογούνται εκτός ορύγματος.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβιβάζονται με ιδιαίτερη προσοχή εντός του ορύγματος για να μην
αποσυνδεθούν και για να μην υποστούν παραμορφώσεις. Η μέθοδος αυτή δεν αναιρεί την ανάγκη για
αποστράγγιση τυχόν εισρεόντων υδάτων στο όρυγμα.
Για την σύνδεση μούφας - ελαστικού δακτυλίου μπορεί να χρησιμοποιείται λιπαντικό, το οποίο όμως θα είναι
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό (θα συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό).
Η δύναμη που απαιτείται για την συναρμογή θα εφαρμόζεται χειρωνακτικά για μικρές διαμέτρους ή με την
βοήθεια μοχλού με κατάλληλο ξύλινο υπόθεμα. Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα χρησιμοποιείται συσκευή
συναρμολόγησης σωλήνων. Απαγορεύεται η ώθηση των σωλήνων με τον κουβά του εκσκαφέα γιατί δεν
μπορεί να διασφαλισθεί η αποφυγή ζημιών στα άκρα των σωλήνων από άσκηση υπερβολικής πίεσης.
Επισημαίνεται ότι η απόκλιση των αξόνων διαδοχικών σωλήνων δεν θα υπερβαίνει την 1º (μία μοίρα).
Κατά την σύνδεση θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά επί των σωλήνων να
βρίσκονται στο επάνω μέρος για να είναι ευδιάκριτα για την αναγνώριση των σωλήνων σε περίπτωση
αποκάλυψής τους στο μέλλον.

5.4 Κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης
Σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα θα κατασκευάζονται στις θέσεις των ειδικών τεμαχίων, τυφλών
φλαντζών, διακλαδώσεων και καμπύλων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκύρωσης θα εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των
σωλήνων.
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη
προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων.
Οι συνδέσεις των σωλήνων δεν θα καλύπτονται από το σκυρόδεμα για να είναι δυνατός ο έλεγχος της
στεγανότητάς τους κατά την εκτέλεση των δοκιμών.
Μεταξύ των σωλήνων και του εγχυόμενου σκυροδέματος θα παρεμβάλλεται πλαστική μεμβράνη, όπως π.χ.
φύλλο πολυαιθυλενίου για την αποφυγή πλήρους εγκιβωτισμού των σωλήνων στο σκυρόδεμα που μπορεί
να οδηγήσει σε διατμητική θραύση του σωλήνα στα σημεία εισόδου - εξόδου αυτού από το στερεό
εγκιβωτισμού.

5.5 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης)
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας στεγανότητας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι
ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου. Η
εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί
απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόμενα δείγματα νερού και να αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου ή
άλλα αιωρούμενα συστατικά. Τα αποτελέσματα της πλύσης θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και θα
συγκρίνονται με πρότυπα δείγματα ποσοστών θολότητας.
Μετά την επιτυχή πλύση του, το δίκτυο θα αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης
κατάλληλων απολυμαντών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών
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προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια
του χρονικού διαστήματος αυτού όλες οι δικλείδες θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου θα γίνει
έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου πόλεως.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 διαφορετικά
σημεία καθώς και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης, κοντά στην θέση τροφοδοσίας της. Στα εντός
της εγκατάστασης τμήματα το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό
ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση
όλης της εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματουμένων υλικών
x Έλεγχος φακέλου αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών των ενσωματωθέντων υλικών
x Έλεγχος χάραξης δικτύου και οπτικός έλεγχος των εμφανών στοιχείων του
x Έλεγχος πρακτικών δοκιμών πιέσεως
x Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
αντικαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου

6.2 Δοκιμές στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση
Η δοκιμή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση θα γίνεται μετά από την κατασκευή των σωμάτων
αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του
ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε:
x Προδοκιμασία,
x Κύρια δοκιμή σε πίεση,
x Γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα
κλείνουν ερμητικά με τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη μετρήσεων (μετρητή ή
καταγραφικό όργανο), ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα
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όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο
εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να επέμβει σε
περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο όρυγμα κατά την διάρκεια της
δοκιμασίας.
6.2.1

Προδοκιμασία

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, θα παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν
διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα
επαναληφθεί η δοκιμή.
6.2.2

Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η
κυρίως δοκιμή υπό πίεση.
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ)
των σωλήνων.
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα.
Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά σε
καμία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη των 0,10 atm θα ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον
εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές θα επισκευάζονται και η δοκιμασία θα
επαναλαμβάνεται από την αρχή. Ο μη εντοπισμός διαρροών ύδατος, όταν προστίθενται ποσότητες ύδατος
για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιμής.
6.2.3

Γενική δοκιμασία

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επιχώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα, χωρίς
όμως να καλυφθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του δικτύου.
Αρχικά εφαρμόζεται πίεση μικρότερη της ονομαστικής για την διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες.
Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης του ορύγματος κατά τμήματα, θα εφαρμοσθεί πίεση δοκιμής ίση προς
150 % της ονομαστικής πίεσης των σωλήνων.
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι όση απαιτείται για τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων μεταξύ των
χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιμασίας αυτής θα πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων
κενά.
6.2.4
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Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που
θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του κυρίου του έργου και του αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος ή με ανατροπή.

x

Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (είναι τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος των σωληνώσεων που εγκαταστάθηκαν σε μέτρα (m),
ανά ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. Δεν θα αφαιρούνται τα μήκη των καμπυλών, ενώ δεν θα
προσμετράται το μήκος των λοιπών ειδικών τεμαχίων και των συσκευών ρύθμισης και ασφάλειας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των
και των ειδικών τεμαχίων τους, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου αναλώσιμου ή μη υλικού.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

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

Διευκρινίζεται ότι η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων καθώς και ο εγκιβωτισμός
των σωλήνων με κοκκώδες υλικό επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τις οικείες Προδιαγραφές..
Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια των αγωγών (καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων και των
τυχόν ωτίδων που θα απαιτηθούν μαζί με τα στεγανωτικά παρεμβύσματά τους, τους κοχλίες και τα
περικόχλια, επιμετρώνται κατά βάρος (kg), σύμφωνα με τους πίνακες των κατασκευαστών.
Τα ειδικά τεμάχια από PVC θα επιμετρώνται ανά τεμάχιο (τεμ), με βάση τα χαρακτηριστικά τους (τύπος
τεμαχίου, διάμετρος, ονομαστική πίεση), εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα Συμβατικά Τεύχη.
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Τα σώματα αγκυρώσεως επιμετρώνται ως κατασκευές από σκυρόδεμα ανά κυβικό μέτρο. Ιδιαιτέρως
επιμετρώνται και οι απαιτούμενες εκσκαφές (ως εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων), καθώς και ο τυχόν
προβλεπόμενος από την μελέτη σιδηροπλισμός.
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σωμάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω επιμετρούμενες
μονάδες.
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης / απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες επιμετρώνται
ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους) ανά km δικτύου.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1452-5

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 5: Καταλληλότητα
για χρήση του συστήματος.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system

ΕΛΟΤ EN 1452-7

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη
πλαστικοποιημένο πολύ (βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 7: Οδηγός για την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity

ΕΛΟΤ EN 744

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο του ρολογιού.
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for
resistance to external blows by the round-the-clock method

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6259-1

Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού Μέρος 1: Γενική μέθοδος δοκιμής.
Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General
test method
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
Pressurized u-PVC pipe networks for sewage

Κλάση τιμολόγησης: 5
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-02 «Δίκτυα αποχέτευσης από
σωλήνες u-PVC»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τε
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες πολύ (βινυλοχλωριδίου) (PVC-U).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1401-1

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και
αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα.
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage
- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό.
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων -- Underground utilities trench
backfilling.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοi στεγανότητας που τίθενται στο κοίλωμα υποδοχής (μούφα) για την εξασφάλιση
στεγανότητας του δικτύου. Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί είτε να είναι προτοποθετημένοι στο εργοστάσιο
παραγωγής των σωλήνων, είτε να τοποθετούνται επί τόπου.

5
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Απαιτήσεις

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος
θα υποβάλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

-

παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων,
Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/ εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τα
οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων .

-

Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων,

-

πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων,

-

-

σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο,
οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστο θα
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

4.1 Χρώμα και σήμανση των σωλήνων PVC
Το χρώμα των σωλήνων θα είναι γενικώς καφέ ή πορτοκαλί. Σε περιπτώσεις σωλήνων άλλου χρώματος θα
αναγράφεται στο πάνω μέρος της άντυγας στην περιοχή των συνδέσεων η λέξη SEWER (ή άλλη ένδειξη
που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου).
Σε κάθε σωλήνα θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
 η ονομαστική διάμετρος,
 η κατηγορία ονομαστικής πίεσης (PN),
 ο κατασκευαστής,
 το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 για σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος),
 η σήμανση του φορέα πιστοποίησης,

6
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 η ημερομηνία παραγωγής.

4.2 Στεγανωτικοί δακτύλιοι
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας των σωλήνων θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ
EN 1401-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί να είναι είτε τοποθετημένοι και στερεωμένοι στο εργοστάσιο παραγωγής
των σωλήνων είτε να τοποθετούνται επί τόπου.
Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων μπορεί να είναι SBR (Styrene -Butadiene
Rubber), NBR (Acrylonitrile - Butadiene rubber) ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) με
συνηθέστερα εφαρμοζόμενο το EPDM.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης που προσκομίζονται στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα
οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα ως άνω πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μετά από
εντολή του κυρίου του έργου θα εκτελεστούν δοκιμές σε δείγματα ελαστικών δακτυλίων για την διαπίστωση
της συμμόρφωσης (η επιβάρυνση θα είναι του αναδόχου).

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
5.1.1

Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την
καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν
να τραυματίσουν τους σωλήνες.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωματισμένοι. Η αφαίρεση του πώματος θα γίνεται λίγο πριν την σύνδεσή
τους.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι την
τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους.
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ.
διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά
γενέτειρα. Το πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά θα προεξέχουν και
δεν θα αποτελούν σημεία στήριξης.
Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχμηρών λίθων που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό των σωλήνων.
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:

7

34109

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009

©

ΕΛΟΤ

α)

Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

β)

Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει
στρέβλωση ή λυγισμό στο σωλήνα.

γ)

Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση κατά διάμετρο (ovality).

δ)

Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. υψηλές στοιβασίες).

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα μετακινούνται κατά τρόπο ώστε να μη ρυπαίνονται από χώματα,
λάσπη, βρώμικα νερά κ.λπ. ρυπαντές. Επίσης θα προφυλάσσονται από την άμεση έκθεση στην ακτινοβολία
του ήλιου και την επαφή με λιπαντικά, χρώματα, καύσιμα κ.λπ. Οι σωλήνες όταν παραμένουν στο εργοτάξιο
επί μακρόν θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους ή θα επικαλύπτονται με αδιαφανή πλαστικά φύλλα.
Κατά την στοίβαση θα διαχωρίζονται ανά στρώση, με ξύλινα τεμάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθας.
Κατά τιs φορτοεκφορτώσειs και μεταφορέs των σωλήνων θα αποφευχθούν κρούσειs και φθορέs που
μπορούν να μειώσουν την μηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον χειρισμό
των σωλήνων από PVC σε χαμηλέs θερμοκρασίεs που προσεγγίζουν το όριο παγετού.
5.1.2

Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων

Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο μακριά
από μηχανήματα που παράγουν όζον (λάμπες υδραργύρου, εξοπλισμός υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες).
Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα στηρίγματα.
Θα αποφεύγεται η άμεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εμφανίζουν ευαισθησία στην υπεριώδη
ακτινοβολία).

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων
Ο πυθμένας της τάφρου στην στάθμη των χωματουργικών θα είναι ομαλός χωρίς προεξέχοντες αιχμηρούς
λίθους. Ανάλογα με την κατηγορία των σωλήνων θα διαμορφώνεται η προβλεπόμενη από την μελέτη
στρώση έδρασης από άμμο (πάχους συνήθως 10 cm) ή από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.
Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιμελώς ως προς την ομαλότητά της και τα υψόμετρα τα οποία θα
πρέπει να υλοποιούν με ακρίβεια την προβλεπόμενη κλίση από την μελέτη.
Εφιστάται η προσοχή στις θέσεις των συνδέσεων όπου η διάμετρος της σωληνογραμμής αυξάνει τοπικά
λόγω της μούφας, ώστε να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα σημεία και μόνο.
Πριν από τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά μήκος του, θα
επιθεωρούνται με προσοχή για εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών κατά την μεταφορά τους και θα
καθαρίζονται με επιμέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα τους.
Στην συνέχεια θα τοποθετούνται με προσοχή στο όρυγμα, ανάλογα με το βάρος τους και το βάθος του
ορύγματος, είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα. Εάν το βάθος ξεπερνάει τα 2,0 m η καταβίβασή τους θα
γίνεται με την βοήθεια σχοινιών ή μηχανικών μέσων.
Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής.
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Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της εγκεκριμένης μελέτης και θα
αποφεύγονται οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά μήκος του άξονα.
Σε κάθε περίπτωση θα επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το μήκος
του.
Πριν από κάθε, έστω και μερική, πλήρωση των σκαμμάτων θα γίνεται λεπτομερής έλεγχος των υψομέτρων
των σωλήνων. Συνιστάται η χρήση εξοπλισμού ελέγχου ευθυγράμμισης με ακτίνες laser (επισημαίνεται ότι η
χρήση συστημάτων ευθυγράμμισης με ακτίνες laser μπορεί να επιβάλλεται και από την μελέτη του έργου).
Η επίτευξη και εξασφάλιση των απαιτούμενων υψομέτρων ροής των σωλήνων θα γίνεται με την
διαμόρφωση τοπικών υποστρωμάτων άμμου. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λίθων για τον σκοπό αυτό.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραμμής θα εμφράσσεται με
κατάλληλο πώμα για την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.
Οι τοποθετημένοι αλλά μη συνδεδεμένοι σωλήνες στο όρυγμα δεν θα υπερβαίνουν το μήκος που αντιστοιχεί
σε εργασία 2 ημερών.

5.3 Σύνδεση των σωλήνων
5.3.1

Σύνδεση με συγκόλληση

Συνδέσεις με συγκόλληση με την χρήση ειδικών συγκολλητικών για PVC (solvent cement) θα εφαρμόζονται
μόνον όταν προβλέπονται από την μελέτη, καθόσον είναι πιο δύσκαμπτες από τις συνδέσεις με ελαστικό
δακτύλιο.
Η εφαρμογή της συγκόλλησης γενικώς επιτρέπεται μόνον για μικρές διαμέτρους σωλήνων έως Φ200, των
οποίων ο χειρισμός μπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου χειρωνακτικά.
Στην περίπτωση αυτή θα τηρούνται προσεκτικά τα μέτρα ασφαλείας για την χρήση του υλικού σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή (αποφυγή επαφής με το δέρμα, χρήση μάσκας, απαγόρευση καπνίσματος).
Μετά την εφαρμογή της κόλλας η σύνδεση θα παραμένει επί 30 λεπτά αδιατάραχτη, 4 ώρες χωρίς εφαρμογή
φορτίου.
Εάν προβλέπεται εκτέλεση δοκιμής πιέσεως θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από την
συγκόλληση.
5.3.2

Σύνδεση τύπου μούφας – ελαστικού δακτυλίου

Για την επιτυχή σύνδεση τύπου μούφας - ελαστικού δακτυλίου (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν είναι
ενσωματωμένοι στον σωλήνα από το εργοστάσιο) εφαρμόζονται γενικώς τα ακόλουθα:
α) Καθαρίζεται με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια της μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθύγραμμου
άκρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθαρισμό της εγκοπής υποδοχής του δακτυλίου στεγάνωσης.
β) Τοποθετείται ο δακτύλιος στην υποδοχή και στρώνεται καλά περιμετρικά ώστε να εισχωρήσει στην
εγκοπή. Το παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό της εγκοπής. Λιπαίνεται η
επιφάνεια του λάστιχου και το ευθύγραμμο άκρο του σωλήνα με κατάλληλο ουδέτερο λιπαντικό (π.χ.
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υγρό σαπούνι). Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται λίπανση με γράσο ή ορυκτέλαιο, ούτε λίπανση της
εγκοπής υποδοχής του ελαστικού δακτυλίου.
γ) Ευθυγραμμίζονται οι δύο σωλήνες και ωθείται το ευθύγραμμο άκρο μέσα στην μούφα μέχρι να τερματίσει.
Αφού τερματίσει ο σωλήνας μέσα στη μούφα, τραβιέται πάλι πίσω, κατά 20 mm περίπου, για να
εξασφαλισθεί περιθώριο για την παραλαβή των μικρομετακινήσεων της σωλήνωσης. Στους μεγάλης
διαμέτρου σωλήνες, που δεν είναι εύκολη η απόσυρση, σημειώνεται πριν από την σύνδεση πάνω στο
ευθύγραμμο άκρο το βάθος που πρέπει να εισχωρήσει ο σωλήνας, ώστε το απαιτούμενο διάκενο (αέρας)
να εξασφαλισθεί εξ αρχής κατά την εισχώρηση.
Όταν απαιτείται, η κοπή ενός σωλήνα θα γίνεται με σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο, και πάντοτε
κάθετα στον άξονα με την βοήθεια οδηγού. Θα ακολουθεί φρεζάρισμα του άκρου κατά γωνία 15° με χονδρή
λίμα ή ράσπα και θα απομακρύνονται τα γρέζια με αιχμηρή λεπίδα.
Κατά την κατασκευή δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών, όταν προβλέπονται ιδιωτικές συνδέσεις με τον
αγωγό αποχέτευσης στα σημεία σύνδεσης, θα τοποθετείται υποχρεωτικά ειδικό τεμάχιο από PVC, τύπου
«ταυ» ή «ημιταύ» γωνίας 90q ή «σαμάρι με μούφα» διαμέτρου διακλάδωσης 160 mm (ή όσο προβλέπεται
από την μελέτη). Στις περιπτώσεις διαμόρφωσης αναμονών σύνδεσης (όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο
ιδιωτικός αγωγός) θα τοποθετείται πώμα από PVC για την προστασία της αναμονής.

5.4 Εγκιβωτισμός σωλήνων
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων PVC σειράς 41 και 51 γίνεται με άμμο και των σωλήνων PVC σειράς 81, 127
με σκυρόδεμα.
5.4.1

Εγκιβωτισμός σε άμμο

Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγμα πληρούται με άμμο καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης μέχρι
ύψους D/2 περίπου. Η άμμος ωθείται με εργαλεία χειρός ούτως ώστε να περιβάλλει ικανοποιητικά το κάτω
κέλυφος του αγωγού (πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού) και στην συνέχεια συμπυκνώνεται με ελαφρούς
δονητικούς συμπυκνωτές (κοπανοφόρους) με στελέχη στρογγυλευμένα για να μην τραυματίζουν τον αγωγό.
Η διάστρωση θα γίνεται σταδιακά και από τις δυο μεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί ασύμμετρη
φόρτιση ή /και μετακινήσεις του αγωγού.
Μετά την διάστρωση αυτή επιχώνεται το όρυγμα σε ύψος 30 cm πάνω από την στέψη των σωλήνων με το
ίδιο λεπτόκοκκο υλικό.
Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ αφήνει ελεύθερη την περιοχή
των συνδέσεων, διαστρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή, και καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να μην
συμπυκνωθεί η πάνω από τον σωλήνα επιφάνεια.
Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας συμπληρώνεται ο εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο
στις θέσεις των συνδέσεων. Κατά την φάση αυτή η στρώση εγκιβωτισμού συμπυκνώνεται με χρήση
δονητικής πλάκας.
Ακολουθεί η επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών μέχρι την στάθμη του
οδοστρώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
5.4.2

Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται και θα ωθείται ώστε να συμπληρώσει όλα τα κενά κάτω και γύρω από το
σωλήνα (ιδιαίτερα στην περιοχή της έδρασης). Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα εξομαλύνεται και
θα επεκτείνεται μέχρι τις πλευρές του ορύγματος.
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Ο εγκιβωτισμός αρχικά θα καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αγωγού ενώ θα αφήνει ελεύθερη την περιοχή
όπου θα γίνονται οι συνδέσεις. Ο εγκιβωτισμός και η επίχωση των τάφρων θα εκτελούνται μετά την επιτυχή
εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας. Η επίχωση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματωμένων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και ελαστικών
δακτυλίων στεγάνωσης).
x Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών.
x Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής συμμόρφωσης του δικτύου με την εγκεκριμένη μελέτη και
έλεγχος συνδεσμολογίας δικτύου.
x Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως εφ’ όσον προβλέπονται από την μελέτη (για δίκτυα
αποχέτευσης, αν απαιτείται, θα εφαρμόζεται δοκιμή χαμηλής πίεσης ενός μέτρου στήλης ύδατος)
x Έλεγχος με την χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών βιντεοσκόπησης (εάν προβλέπεται).
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την έδρασή τους,
τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κ.λπ.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του αναδόχου.
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόμενα υψόμετρα και οι κλίσεις ανά τμήμα του δικτύου.
Στην περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών και όπου γενικώς υπάρχει δυσχέρεια
ελέγχων και δοκιμών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου με εφαρμογή τεχνικών
βιντεοσκόπησης. Οι τεχνικές αυτές, οι οποίες θα εφαρμόζονται πριν να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία,
παρέχουν την δυνατότητα εντοπισμού αστοχιών, ρωγμών, κακών συνδέσεων, τυχόν εμποδίων στην ροή
των υδάτων, παρανόμων συνδέσεων κ.λπ.
Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η
επιτευχθείσα μηκοτομή του δικτύου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων.
x Διακίνηση με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
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x Χρήση εξοπλισμού και εργαλείων χειρός.
x Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων.
x Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
Ο χειρισμός του ανυψωτικού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Επισημαίνονται τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για υπόγεια δίκτυα,
όπως αυτά περιγράφονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος σε μέτρα (m) του κατασκευασθέντος δικτύου, κατά
ονομαστική διάμετρο σωλήνων. Δεν θα αφαιρούνται τα μήκη των καμπυλών, θα αφαιρείται όμως το μήκος
των φρεατίων (εσωτερική διάσταση).
Τμήματα του δικτύου που έχουν διαμορφωθεί με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου από την καθοριζόμενη
στην εγκεκριμένη μελέτη θα επιμετρώνται με βάση την προβλεφθείσα διάμετρο.
Διευκρινίζεται ότι η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων, καθώς και ο εγκιβωτισμός
των σωλήνων, δεν περιλαμβάνονται στις επιμετρούμενες μονάδες του σωληνουργικού μέρους της
κατασκευής.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων, των
ελαστικών συνδέσμων και των πάσης φύσεως ειδικών τεμαχίων.

x Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα
x Η σύνδεση των αγωγών με τα φρεάτια
x

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

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων
καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής.

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1437

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα σωληνώσεων υπόγειας
αποχέτευσης και αποστράγγισης - Μέθοδος δοκιμής για αντοχή στην άσκηση
εξωτερικού φορτίου με ταυτόχρονη εναλλαγή θερμοκρασιών.
Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and
sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and
external loading

ΕΛΟΤ EN 580

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε
διχλωρομεθάνιο σε καθορισμένη θερμοκρασία (DCMT).
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes Test method for the resistance to dichloromethane at a specified temperature
(DCMT)

ΕΛΟΤ EN 727

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες
και εξαρτήματα - Προσδιορισμός της θερμοκρασίας μαλθακώσεως VICAT
(VST).
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings
determination of VICAT softening temperature (VST)

ΕΛΟΤ EN 744

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με τη μέθοδο του ρολογιού.
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for
resistance to external blows by the round-the-clock method

ΕΛΟΤ EN 1610

Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων.
Construction and testing of drains and sewers

ΕΛΟΤ EN 13508-1

Κατάσταση δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.
Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General
requirements
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του
υαλονήματος (FW-GRP)
Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-06-01
«Δίκτυα
από
σωλήνες
υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με
περιέλιξη του υαλονήματος ( FW-GRP )» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-06-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς
κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP)

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή δικτύων α[‘ο σωλήνες υαλοπλισμένου
πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW - GRP: Filament Winding - Glass
Reinforced Polymers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1796 για ύδρευση και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14364 για αποχέτευση.
Οι σωληνώσεις από GRP έχουν εφαρμογή σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 805

Water supply - Requirements for systems and components outside buildings -Δίκτυο ύδρευσης – Απαιτήσεις για δίκτυα και στοιχεία εξωτερικά των κτιρίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1610

Construction and testing of drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιμή των
αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1796+Α1

Plastics piping systems for water supply with or without pressure - Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin
(UP) -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποστράγγιση και
αποχέτευση με ή χωρίς πίεση - Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με
γυαλί (GRP) βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP)

ΕΛΟΤ EN 14364

Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester
resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and joints-- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση με ή χωρίς πίεση Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP) βασισμένα σε
ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP) - Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα
και συνδέσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Underground utilities trench backfilling -- Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων
δικτύων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
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3.1

©

ΕΛΟΤ

Σωλήνες FW-GRP

Οι σωλήνες GRP αποτελούνται από ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες (ρητίνες PU σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN
14364), ίνες γυαλιού και χαλαζιακή άμμο. Η ανθεκτικότητα του υλικού στην θερμοκρασία και στις χημικές
δράσεις εξαρτάται από τον τύπο της ρητίνης και την επεξεργασία της.
Οι ίνες γυαλιού λειτουργούν ως οπλισμός και λόγω του ότι οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά
την φόρτιση του σωλήνα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στις εξωτερικές στοιβάδες του τοιχώματος του
σωλήνα, τοποθετούνται προς το εξωτερικό της διατομής (βλ. σχ. 1).
Οι εξωτερικές επιφάνειες του τοιχώματος αποτελούνται μόνο από επιστρώσεις ρητίνης για να παραμένουν
λείες (επιδερμική στρώση, "δορά" σωλήνων).

Σχήμα 1 - Δομή τοιχώματος σωλήνα FW-GRP

3.2
3.2.1

Σύνδεσμοι σωλήνων
Σύνδεσμοι τύπου REKA

Οι σύνδεσμοι τύπου REKA (βλ. σχήμα 2) είναι διπλής άρθρωσης και χρησιμοποιούνται σε σωλήνες χωρίς
κώδωνα. Είναι κατάλληλοι τόσο για αγωγούς υπό κλίση όσο και σε περιπτώσεις υπερπίεσης / υποπίεσης.
Τα ελαστομερή παρεμβύσματα πρέπει να εφαρμόζονται με μια μικρή προένταση, ώστε να μην μπορούν να
μετατοπιστούν μέσα στα αυλάκια του συνδέσμου GRP. Ο δακτύλιος στο μεσαίο αυλάκι του συνδέσμου
προστατεύει τα άκρα του σωλήνα.

d2: εξωτερική διάμετρος σωλήνα
d4: εσωτερική διάμετρος συνδέσμου
d6: εξωτερική διάμετρος συνδέσμου

Σχήμα 2 - Σύνδεσμος τύπου REKA
3.2.2

Σύνδεσμοι συναρμολόγησης

Με τους συνδέσμους συναρμολόγησης (βλ. σχήμα) η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή
ακτινικών δυνάμεων. Ο σύνδεσμος και οι βίδες αποτελούνται από χάλυβα και το χιτώνιο από EPDM
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01

(Ethylene Propylene Diene Monomer: Μονομερές αιθυλοπροπυλενοδιενίου, συνθετικό ελαστικό) ή
παρεμφερές συνθετικό υλικό.

Σχήμα 3 - Σύνδεσμος συναρμολόγησης (ζιμπώ)
3.2.3

Φλαντζωτοί σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούνται είτε ελεύθερες φλάντζες με περιλαίμια συγκόλλησης GRP, είτε επιψευδαρ-γυρωμένες
χαλύβδινες φλάντζες (βλ. σχήμα). Τα παρεμβύσματα είναι κατά κανόνα ελαστομερή με χαλύβδινο πυρήνα.

Σχήμα 4 - Φλαντζωτός σύνδεσμος
3.2.4

Ειδικά τεμάχια (συμπληρωματικά τεμάχια)
Τα συνήθη ειδικά τεμάχια (συμπληρωματικά τεμάχια) είναι τα εξής:
 Φλαντζωτά τεμάχια (εξαρτήματα F) με μονόπλευρες ή αμφίπλευρες φλάντζες (αμφιφλαντζωτά),
 Ταυ (90ο, 60ο),
 Συστολικά στοιχεία,
 Γωνίες 15ο, 30ο, 45ο, 90ο.
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Σχήμα 5 Μονοφλαντζωτό
στοιχείο

4

©

ΕΛΟΤ

Σχήμα 6 - Αμφιφλαντζωτό στοιχείο
με σύνδεση συναρμογής

Σχήμα 7 - Ταυ ευθέων άκρων

Σχήμα 8 - Ταυ φλατζωτών άκρων
(με φλάντζες ελεύθερου τύπου στο ένα ή τα δύο
άκρα)

Σχήμα 9 - Συμμετρικό συστολικό

Σχήμα 10 - Έκκεντρο συστολικό

Απαιτήσεις

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους (σύνδεσμοι, προδιαμορφωμένα στοιχεία) από FW-GRP θα προέρχονται
από βιομηχανικές μονάδες, που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01

όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος
θα υποβάλει, στον Επιβλέποντα φορέα του έργου, προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων FW-GRP.
Πιστοποιητικά από κοινοποιημένο (notified) εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις
των ισχυόντων προτύπων (βλ. εδάφιο τυποποητικών παραπομπών).

-

Πίνακες / στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.

-

Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.

-

-

Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο.
Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.
Σήμανση σωλήνων
Oι σωλήνες, οι συνδέσεις και τα ειδικά εξαρτήματα φέρουν σήμανση που ανταποκρίνεται στην Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 14364 ή το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1796 :
Φορέας Έργου - ΑΓΩΓΟΣ GRP/ ΦΑΑΑ PN ΧΧ
XXXX=YYYY=ZZZZ
όπου:
Φορέας Έργου
GRP
ΦΑΑΑ
PN ΧΧ
XXXX
YYYY
ZZZZ

=
=
=
=
=
=
=

προαιρετική αναγραφή τίτλου φορέα (μόνον για μεγάλες παρτίδες υλικών)
τύπος υλικού
εξωτερική διάμετρος σε mm (π.χ. Φ600)
κλάση πίεσης σε atm (π.χ. ΡΝ 12)
όνομα κατασκευαστή (οσαδήποτε ψηφία)
χρόνος παραγωγής
Πρότυπο παραγωγής και ελέγχου των σωλήνων (π.χ. EN 1796)

5

Εγκατάσταση και ανοχές

5.1

Μεταφορά και απόθεση των υλικών

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται έτσι ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην
εξέχουν από την καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματοσχοίνου, ή
αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με υφαντούς ιμάντες
(σαμπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε χώρους με σταθερό δάπεδο και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη, όπως
αναφέρεται στης οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να αποφευχθούν λόγω υπερκείμενου βάρους οι κατά
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μήκος ή κατά πλάτος παραμορφώσεις. Τα ειδικά τεμάχια είναι προτιμητέο να διατηρούνται στις συσκευασίες
μεταφοράς τους.

5.2

Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα

Η μετακίνηση, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η σύνδεση και η επίχωση των σωλήνων σε όρυγμα θα γίνεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Τα
μηχανικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι, σε κάθε περίπτωση, τα προβλεπόμενα από την μελέτη.
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων θα ελέγχεται εάν τα χαρακτηριστικά του εδάφους (σύσταση, στάθμη
υπογείων υδάτων, διαστρωμάτωση κ.λ.π.) ανταποκρίνονται στις σχετικές παραδοχές της μελέτης.
Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων, ο διαμοργωμένος και ισοπεδωμένος πυθμένας του ορύγματος, θα
σκάβεται ελαφρώς (θα δημιουργούνται φωλιές) για την διευκόλυνση της συναρμολόγησής τους.
Το πλάτος του ορύγματος θα είναι αρκετό για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και
σύνδεσης των σωλήνων. Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται στα προβλεπόμενα από την
εγκεκριμένη μελέτη βάθη και κλίσεις, θα είναι επίπεδος, συμπυκνωμένος και απαλλαγμένος από
προεξέχουσες πέτρες. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων,
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων, που μπορεί να προκαλέσουν αμοιχές και φθορές στους
σωλήνες, απαγορεύεται.
Η εκτροπή μεταξύ διαδοχικών τεμαχίων σωλήνων, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων και σε
κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
διάμετρος έως 500 mm:

3,0°

διάμετρος 600 έως 900 mm:

2,0°

διάμετρος 1000 έως 1800 mm:

1,0°

διάμετρος ! 1400 mm:

0,5°

Οι ανωτέρω τιμές αναφέρονται σε τυποποιημένους συνδέσμους και σωλήνες. Για ειδικούς συνδέσμους και
συνδέσμους συναρμολόγησης ορίζεται η επιτρεπόμενη απόκλιση της κατεύθυνσης από τον κατασκευαστή ή
προμηθευτή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 805.
Τα υλικά επίχωσης του σωλήνα θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να
συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνα και ορύγματος (πλήρης πλευρική σφήνωση αγωγού).
Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται επαρκώς με την χρήση ελαφρού
δονητικού εξοπλισμού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-01-03-02.
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην σωλήνωσης από οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή
της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για την προστασία του σωλήνα
από την τυχόν εισχώρηση ρυπαντών.
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Δοκιμές στεγανότητας - πλύση δικτύου - διαδικασίες παραλαβής

6.1

Γενικά

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα,
την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την
μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε:
x προδοκιμασία,
x κύρια δοκιμή σε πίεση και
x γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν
ερμητικά με την προσωρινή τοποθέτηση φλαντζωτών ταπών.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη μετρήσεων (όργανο ή
καταγραφικό), ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο ακρίβείας 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν
πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα την ώρα που το
τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.

6.2

Προδοκιμασία

Αφού πληρωθεί με νερό, το υπό δοκιμή τμήμα παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση (απλή
περίπτωση ολόκληρου του δοκιμαζόμενου τμήματος). Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το
σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα επαναληφθεί η δοκιμή.

6.3

Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Η δοκιμή εφαρμόζεται μόνο στα δίκτυα υπό πίεση. Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν
μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση.
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ)
του υλικού. Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας
θυλάκων αέρα. Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιμαζόμενου
τμήματος, αλλά σε καμία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον
εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται
από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την
διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται η εκκένωσή του και η
επανάληψη της δοκιμής.
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Γενική δοκιμασία

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την
κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και των συσκευών και την
μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.
Η ονομαστική πίεση της σωληνογραμμής αντιστοιχεί σε τυποποιημένους συνδέσμους. Η πίεση δοκιμής
καθορίζεται από την μελέτη του έργου. Οι δοκιμές των δικτύων βαρύτητας (κυρίως αποχετευτικά δίκτυα)
διεξάγονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1610, για δε τα δίκτυα υπό πίεση (αγωγοί ύδρευσης κλπ)
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 805.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής των σωλήνων υπό πίεση είναι συνήθως 500 - 1.000 m, ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με τοποθέτηση
φλαντζωτών ταπών. Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό)
μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο ακριβείας 0,1 atm. Τα όργανα θα συνοδεύονται από
πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα την ώρα που το
τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.
Συνιστάται να προσδιορίζονται οι όροι της δοκιμής με ειδική αναφορά στα συμβατικά τεύχη του έργου
να καθορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής της δοκιμής ως επιτυχούς.

6.5

και

Πρωτόκολλο δοκιμασιών

Την δοκιμή θα πραγματοποιεί μόνον εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών θα συντάσσεται πρωτόκολλπ
που θα υπογράφεται από εκπρόσωπο της Επίβλεψης του έργου και τον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο με τα
αποτελέσματα της δοκιμής είναι αποδεικτικό περί της επιτυχίας ή αποτυχίας αυτής.

6.6

Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης)

Η πλύση και η αποστείρωση πραγματοποιείται μετά από την επιτυχημένη δοκιμή στεγανότητας και μετά την
διασύνδεση όλων των στοιχείων της σωληνογραμμής, πριν τεθεί σε λειτουργία. Ο τρόπος πραγματοποίησης
περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 805 ή θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κυρίου του Εργου.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις στην κεφαλή του δικτύου. Η εκκένωση
του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη
διαύγεια στα ελεγχόμενα δείγματα νερού και να αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα
αιωρούμενα συστατικά.
Μετά την επιτυχή πλύση του, το δίκτυο αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης κατάλληλων
απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών προσθέτων θα
εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον.
Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λ.π. θα είναι κλειστές. Μετά την
πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου πόλεως.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 διαφορετικά
σημεία και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σημείο τροφοδοσίας της. Στα εντός της
εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου
του νερού πόλης.
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Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα
δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.
Η χρήση των απολυμαντών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους από έμπειρο προς
τούτο προσωπικό.

6.7

Τελικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου
x

Έλεγχος συνοδευτικών στοιχείων και πιστοποιητικών προσκομισθέντων σωλήνων FW-GRP και
ειδικών τεμαχίων για την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 14364
και ΕΛΟΤ ΕΝ 14364.

x

Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγματα (πυκνότητα
αυτών). Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή
διάβρωση, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες
του Αναδόχου.

x

Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

7

Οροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x

7.2

Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.
Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες και θα χρησιμοποιούν, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:
Πίνακας 1 - ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η σωληνογραμμή (αγωγός) επιμετρείται σε τρέχοντα μέτρα αξονικού μήκους δικτύου, κατά ονομαστική
διάμετρο, κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN και ονομαστικής πιέσεως σωλήνων FW-GRP.
Τα ειδικά τεμάχια από υλικό GRP επιμετρώνται ιδιαιτέρως κατά τύπο (φλάντζες, γωνίες, ταύ, κλπ),
ονομαστική διάμετρο και κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας.
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες
στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους τεμαχίων.
Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη των
ειδικών τεμαχίων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων σύνδεσης.
x Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.
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x

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

x

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

x

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

x

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

34130
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Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού του αγωγού, επανεπίχωσης, αποκατάστασης του
οδοστρώματος κ.λ.π. επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 761

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the creep factor under dry conditions -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικοί θερμοσκληρυνόμενοι σωλήνες
ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού (GRP) - Προσδιορισμός του συντελεστή
ερπυσμού σε ξηρές συνθήκες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1120

Plastics piping systems - GRP pipes and fittings - Determination of the
resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected
condition -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - θερμοσκληρυνόμενοι
πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα, ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού GRP. Προσδιορισμός της αντοχής σε χημική προσβολή εσωτερικά σε ένα τμήμα, το
οποίο έχει υποστεί παραμόρφωση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1225

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the creep factor under wet conditions and calculation of the
long-term specific ring stiffness -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων Θερμοσκληρυνόμενοι πλαστικοί σωλήνες ενισχυμένοι με υαλοΐνες (GRP) Προσδιορισμός του συντελεστή ερπυσμού σε υγρό περιβάλλον και
υπολογισμός της ειδικής ακαμψίας δακτυλίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1227

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the long-term ultimate relative ring deflection under wet
conditions -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοσκληρυνόμενοι
πλαστικοί σωλήνες ενισχυμένοι με γυαλί (GRP) - Προσδιορισμός της οριακής
σχετικής μακροχρόνιας παραμόρφωσης δακτυλίου σε συνθήκες υγρασίας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1228

Plastics Piping Systems - Glass-Reinforced Thermosetting Plastics (GRP)
Pipes - Determination of Initial Specific Ring Stiffness -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων - πλαστικοί θερμοσκληρυνόμενοι σωλήνες ενισχυμένοι με ίνες
γυαλιού GRP. - Προσδιορισμός της αρχικής ειδικής ακαμψίας δακτυλίου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1229

Plastics Piping Systems - Glass-Reinforced Thermosetting Plastics (GRP)
Pipes and Fittings - Test Methods to Prove the Leaktightness of the Wall
Under Short-Term Internal Pressure -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων πλαστικοί θερμοσκληρυνόμενοι σωλήνες ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού GRP. Μέθοδος δοκιμής για τον καθορισμό της στεγνότητας του τοιχώματος σε
εσωτερική πίεση μικρής διάρκειας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1393

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of initial longitudinal tensile properties -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί θερμοσκληρυνόμενοι σωλήνες
ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού GRP. - Προσδιορισμός των αρχικών ιδιοτήτων σε
εφελκυσμό κατά μήκος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1394

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the apparent initial circumferential tensile strength -Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί θερμοσκληρυνόμενοι
σωλήνες ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού GRP. - Προσδιορισμός της αρχικής
φαινόμενης περιμετρικής αντίστασης σε εφελκυσμό.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1862

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes
- Determination of the relative flexural creep factor following exposure to a
chemical environment -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - πλαστικοί
θερμοσκληρυνόμενοι σωλήνες ενισχυμένοι με ίνες γυαλιού GRP. -
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01

Προσδιορισμός του σχετικού συντελεστή ερπυσμού σε κάμψη μετά από
έκθεση σε χημικό περιβάλλον.

17

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

34133
ICS: 23.040.50

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02:2009

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου
Fibre cement pipe networks for drainage and sewage
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-06-02 «Δίκτυα ομβρίων και
ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-06-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχν
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02:2009

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή δικτύων
βαρύτητας από σωλήνες ινοτσιμέντου για αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 588-1

Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - Μέρος 1: Σωλήνες,
σύνδεσμοι και εξαρτήματα για συστήματα βαρύτητας
Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for
gravity systems.

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

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

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

ΕΛΟΤ EN ISO 17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων.
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων -- Underground utilities trench
backfilling.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Σωλήνες ινοτσιμέντου
Οι σωλήνες ινοτσιμέντου αποτελούνται από τσιμέντο ή κάποιο άλλο πυριτικό άλας του ασβεστίου (προϊόν
της χημικής αντίδρασης ενός πυριτούχου και ενός ασβεστούχου υλικού) ενισχυμένο με συνθετικές (PVA,

5
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PAN κ.λπ.) ή /και ορυκτές ίνες (πλην αμιάντου). Οι ενισχυτικές πλαστικές ίνες (PVA fibres) λειτουργούν ως
οπλισμός. Το τσιμέντο θα συμμορφώνεται προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.
3.2 Σύνδεσμοι REKA
Οι σύνδεσμοι REKA είναι διπλής άρθρωσης και χρησιμοποιούνται σε σωλήνες χωρίς κώδωνα. Είναι
κατάλληλοι τόσο για αγωγούς υπό κλίση όσο και σε περιπτώσεις υπερπίεσης / υποπίεσης.
d2: εξωτερική διάμετρος σωλήνα
d4: εσωτερική διάμετρος συνδέσμου
d6: εξωτερική διάμετρος συνδέσμου

Σχήμα 1 – Σύνδεσμος REKA
3.3 Προστατευτική επένδυση σωλήνων ή συνδέσμων
Προστατευτική επένδυση σωλήνων ή συνδέσμων θεωρείται η θερμοσκληρυνόμενη ή θερμοπλαστική,
ανθεκτική στις χημικές επιδράσεις και στην διάβρωση επένδυση, η οποία μπαίνει στην εσωτερική επιφάνεια
των σωλήνων και των «ειδικών τεμαχίων» συναρμολόγησής τους.

4

Απαιτήσεις

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους (ειδικά τεμάχια) από ινοτσιμέντο θα προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Τα
υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Προδιαγραφή, θεωρούνται
ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και των ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής,
όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την
ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος
θα υποβάλλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
x Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων ινοτσιμέντου.
x Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/ εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις
ΕΛΟΤ EN ISO 17025, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των
ισχυόντων προτύπων.
x Πίνακες / στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων.
x Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων.
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x Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το
εργοστάσιο.
x Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον δε θα
περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική.

4.1 Σήμανση σωλήνων
Οι σωλήνες σημαίνονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα με τις παρακάτω πληροφορίες ανά σωλήνα, που θα
έχουν την εξής ενδεικτική μορφή:
ΕΛΟΤ ΕΝ 588-1 / ΦΑΑΑ / ΧΧΧΧ / ΗΗΜΜΕΕ / ΚΒΒ / SΖΖΖΖ / ΡΡΡΡ / ΝΤ
όπου:
ΕΛΟΤ ΕΝ 588.01 =

προδιαγραφή παραγωγής των σωλήνων και του ελέγχου αυτών

ΦΑΑΑ

=

εξωτερική διάμετρος σε mm (π.χ. Φ600)

XXXX

=

όνομα κατασκευαστή (οσαδήποτε ψηφία)

ΗΗΜΜΕΕ

=

ημερομηνία παραγωγής

ΚΒΒ

=

κατηγορία (60, 90, 120)

SΖΖΖΖ

=

σειρά S (6000, 9000, 12000), εφόσον ισχύει

ΡΡΡΡ

=

πιστοποίηση από τρίτο, εάν υπάρχει

ΝΤ

=

για προϊόντα τύπου ΝΤ (χωρίς αμίαντο)

4.2 Προστασία σωλήνων από χημικές επιδράσεις
Σε συνήθεις χρήσεις αποχέτευσης οικιακών αποβλήτων δεν απαιτείται καμία ειδική προστατευτική επένδυση.
Σε περίπτωση που τα λύματα του δικτύου είναι ενδεχομένως όξινα (pH≤5,8) ή διαβρωτικά ή ενδεχομένως
περιέχουν θειικά (SO4>500 mg/lit), θα προστατεύονται οι σωλήνες και τα «ειδικά τεμάχια» συναρμολόγησής
τους με κατάλληλη επένδυση.
Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες τα εδάφη είναι όξινα ή διαβρωτικά θα προβλεφθεί από τον μελετητή
εξωτερική προστασία με πισσούχο υλικό.
4.2.1

Χαρακτηριστικά επένδυσης

x Η επένδυση θα είναι πολύ ανθεκτική στα οξέα, τα οποία είτε παράγονται κατά τον κύκλο σχηματισμού και
μετατροπής του υδρόθειου μέσα στον αγωγό αποχέτευσης οικιακών λυμάτων, είτε είναι βιομηχανικά
απόβλητα.
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x Η επένδυση θα αντέχει σε διάλυμα θειικού οξέος 5% (κατά βάρος) και σε διάλυμα καυστικού νατρίου 5%
(κατά βάρος) κατά την δοκιμή που γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.1 και 6.2.2, χωρίς να
υποβιβάζονται οι προστατευτικές ιδιότητες.
x Το υλικό της προστατευτικής επένδυσης δεν θα παρουσιάζει μεταβολή μεγαλύτερη από το 0,5% μετά
από εμβάπτιση 7 ημερών και από το 0,9% μετά από εμβάπτιση 30 ημερών σε περίπτωση που η δοκιμή
γίνεται σε αποσταγμένο νερό με διάλυμα θειικού οξέος 10% (κατά βάρος) και διάλυμα καυστικού νατρίου
5% (κατά βάρος), σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1.
x Η επένδυση που μπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο θα έχει ικανοποιητική πρόσφυση στα τοιχώματα του
σωλήνα κατά την δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.2.
x Το πάχος της πλαστικής προστατευτικής επένδυσης δεν θα είναι μικρότερο από 0,3 mm, επειδή ο
σωλήνας μπορεί να εκτεθεί σε διάβρωση. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.
4.2.1

Προστασία των συνδέσμων και των τορνιρισμένων άκρων

Τα άκρα των σωλήνων καθώς και οι επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε διαβρωτικές επιδράσεις θα
προστατεύονται με την ίδια πλαστική επένδυση.

4.3 Ειδικά τεμάχια
4.3.1

Σύνδεσμοι σωλήνων REKA

Οι σύνδεσμοι REKA αποτελούνται από μία μούφα από ινοτσιμέντο που εσωτερικά φέρει τρεις εγκοπές. Στην
μεσαία εγκοπή τοποθετείται ελαστικός δακτύλιος στάσεως ειδικής διατομής που εξασφαλίζει την παραλαβή
των συστολοδιαστολών, διευκολύνει την συναρμολόγηση και προστατεύει τα άκρα του σωλήνα. Στις δύο
ακραίες εγκοπές τοποθετούνται δύο ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που εξασφαλίζουν την στεγανότητα
από το εσωτερικό προς τα έξω και αντίστροφα. Οι δύο αυτοί ελαστικοί δακτύλιοι εφαρμόζονται με μια μικρή
προένταση, ώστε να μην μπορούν να μετατοπιστούν μέσα στα αυλάκια του συνδέσμου από ινοτσιμέντο.
4.3.1

Προδιαμορφωμένα στοιχεία

Συνήθη ειδικά τεμάχια (προσφερόμενα από τους περισσοτέρους κατασκευαστές) είναι τα εξής:
x ταυ-διακλάδωση (90ο),
x ημιταύ-διακλάδωση (45ο),
x καμπύλες (45ο , 30ο, 15ο),
x μεταβατικοί σύνδεσμοι,
x ειδικές συνδέσεις,
x τμήματα φραγής,
x συνδέσεις σε κατασκευές από σκυρόδεμα.
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Σχήμα 2 – Τυπικός σύνδεσμος

Σχήμα 4 – Διακλάδωση 45º

Σχήμα 6 – Καμπύλη 15º

Σχήμα 8 – Καμπύλη 45º

Σχήμα 3 – Σύνδεσμος μετάβασης διαφορετικών DN

Σχήμα 5 – Διακλάδωση 90º

Σχήμα 7 – Καμπύλη 30º

Σχήμα 9 – Μεταβατικός σύνδεσμος
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Σχήμα 10 – Επικαθήμενη σύνδεση στις 45º

ΕΛΟΤ

Σχήμα 11 – Φυτευτή σύνδεση

Σχήμα 12 – Τμήμα φραγής

Σχήμα 13 – Σύνδεση (θηλυκό) σε κατασκευές από σκυρόδεμα

5

Εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών.
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Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα. Η
στοίβαση των σωλήνων να γίνεται σε διαδοχικές σειρές και θα αποφεύγεται η φόρτωση σε σχήμα
πυραμίδας.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή.
Γενικά σε όλες τις μετακινήσεις των σωλήνων θα λαμβάνονται και οι εξής προφυλάξεις:
x Θα αποφεύγονται τα κτυπήματα των σωλήνων και θα δίνεται προσοχή κατά την εναπόθεσή τους
x Δεν θα αφήνονται να πέφτουν οι σωλήνες απότομα στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο.
x Θα αποφεύγεται το κύλισμα των σωλήνων απ’ ευθείας πάνω σε πετρώδες έδαφος χωρίς την παρεμβολή
μαδεριών.
x Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλύσεων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα
γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια) εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιούνται άγκιστρα,
των οποίων τα άκρα θα είναι καλυμμένα με λάστιχο για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.
Η αποθήκευση των σωλήνων στο εργοτάξιο μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
x Οι σωλήνες, ειδικά αυτοί των μεγάλων διαμέτρων, τοποθετούνται κατά μήκος του ορύγματος.
x Εάν χρειάζεται να αποθηκευτούν οι σωλήνες σε κάποιο χώρο, τότε θα αποθηκεύονται σε έδαφος καθαρό,
επίπεδο και οριζοντιωμένο και θα τοποθετούνται σε διάταξη πυραμίδας και σε ύψος μικρότερο των 2 m,
ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους.
x Η πρώτη σειρά σωλήνων θα εδράζεται πάνω σε δύο μαδέρια και οι ακραίοι σωλήνες θα στερεώνονται με
τάκους.
x Κάθε διάμετρος εάν είναι δυνατόν θα στοιβάζεται ξεχωριστά.
x Οι σύνδεσμοι θα στοιβάζονται οριζοντιωμένοι.
x Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα αποθηκεύονται σε χώρους που θα προστατεύονται από παγωνιά, πολλή ζέστη
και φως.

5.2 Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα
Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων θα ελέγχεται εάν τα χαρακτηριστικά του εδάφους (σύσταση, στάθμη
υπογείων υδάτων, διαστρωμάτωση κ.λπ.) ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους στατικούς υπολογισμούς της
μελέτης.
Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων θα διευρύνεται το όρυγμα (θα δημιουργούνται φωλιές) για την
διευκόλυνση της συναρμολόγησής τους.
Το πλάτος του ορύγματος θα είναι αρκετό ώστε να επιτρέπει την διαμόρφωση του πυθμένα καθώς και την
ευχερή σύνδεση των σωλήνων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
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Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την
εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί
αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με την χρήση ιμάντων ή αγκίστρων, των οποίων τα άκρα
θα είναι καλυμμένα με ελαστικό.
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά, δεν θα υπερβαίνει
τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων συνδέσμων, και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
DN < 300

30 mm/m

300 ≤ DN ≤ 600

20 mm/m

600 < DN ≤ 1000

10 mm/m

DN > 1000

10000/DN mm/m

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν
τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνα και ορύγματος (πλήρες πλευρικό
σφήνωμα αγωγού). Καλό είναι να γίνεται συμπύκνωση όλης της επίχωσης.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για την
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι παραλαβής δικτύου
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.
x Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών των υλικών.
x Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών στεγανότητας.
x Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγματα (πυκνότητα αυτών).
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του αναδόχου.
x Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις
(περίπτωση δικτύων βαρύτητας).
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6.2 Χημικοί έλεγχοι της προστατευτικής επένδυσης
6.2.1

Αντοχή σε οξέα

Λαμβάνεται δοκίμιο μήκους 300mm από σωλήνα με επένδυση και κλείνεται ο πυθμένας του με οξύμαχο
υλικό. Γεμίζεται μέχρι 50mm κάτω από την κορυφή του με διάλυμα 5% (κατά βάρος) θειικού οξέος (H2SO4)
και παραμένει σκεπασμένο για 45 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º. Μετά από 45 ημέρες
απομακρύνεται το θειικό οξύ, πλένεται το δοκίμιο, ώστε να μην υπάρχει σ’ αυτό ούτε ίχνος θειικού οξέος και
στεγνώνεται. Αν έχει εμφανιστεί οποιαδήποτε φυσαλίδα με βάθος ή διάμετρο μεγαλύτερη από 4mm, το
δοκίμιο θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής.
6.2.2

Αντοχή σε αλκάλια

Λαμβάνεται δοκίμιο επενδυμένου σωλήνα, όπως στην παράγραφο 6.2.1., το οποίο γεμίζεται μέχρι 50mm
κάτω από την κορυφή του με διάλυμα 5% (κατά βάρος) καυστικού νατρίου (NaOH). Αυτό παραμένει
σκεπασμένο για 45 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º. Μετά από 45 ημέρες απομακρύνεται και
εξετάζεται η επένδυση. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε ρωγμή, διόγκωση ή άλλο ορατό ελάττωμα εξαιτίας
προσβολής, το δοκίμιο θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής.

6.3 Δοκιμές ποιότητας υλικού επένδυσης
6.3.1

Αντοχή σε χημικές επιδράσεις

Λαμβάνονται δοκίμια από το υλικό επένδυσης του σωλήνα διαστάσεων 25 mm x 75 mm x 3 mm. Βυθίζονται
ολόκληρα σε:
x αποσταγμένο νερό,
x διάλυμα 10% (κατά βάρος) θειικού οξέος,
x διάλυμα 5% (κατά βάρος) οξικού οξέος,
x διάλυμα 5% (κατά βάρος) καυστικού νατρίου.
Η όλη δοκιμή γίνεται σε περιόδους 7 και 30 ημερών σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º. Προσδιορίζεται το
αρχικό και το τελικό βάρος του δοκιμίου με ακρίβεια ± 0,0005 και υπολογίζεται η εκατοστιαία απώλεια
βάρους με προσέγγιση 0,01%. Αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του αρχικού βάρους σε 7 ημέρες και το
0,9% σε 30 ημέρες.
6.3.2

Δοκιμή πρόσφυσης

Οι παρακάτω τρεις δοκιμές γίνονται σε επενδυμένα δοκίμια διαστάσεων 50 mm x 150 mm.
α) Σε βρασμό για 4 ώρες : δοκίμιο 50 mm x 150 mm βαπτίζεται για ένα 4ωρο μέσα σε αποσταγμένο νερό
που βράζει. Στην συνέχεια το δοκίμιο στεγνώνεται και κατόπιν ελέγχεται.
β) Σε θερμοκρασία 65ºC για 4 ημέρες : δοκίμιο 50 mm x 150 mm βαπτίζεται για 96 ώρες μέσα σε
αποσταγμένο νερό που διατηρείται σε θερμοκρασία 65ºC. Στην συνέχεια το δοκίμιο στεγνώνεται και
κατόπιν ελέγχεται.
γ) Σε θερμοκρασία δωματίου για 90 ημέρες : βυθίζεται δοκίμιο με διαστάσεις 50 mm x 150 mm σε
αποσταγμένο νερό που διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου ≈24º για 90 ημέρες. Στην συνέχεια το
δοκίμιο στεγνώνεται και κατόπιν ελέγχεται.
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Και στους τρεις παραπάνω ελέγχους η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν το δοκίμιο δεν παρουσιάζει έστω και
ίχνη καταστροφής (αποφλοίωση ή φυσαλίδες).

6.4 Μέτρηση πάχους επένδυσης
Με προσοχή ανασηκώνεται από την άκρη του σωλήνα ένα τμήμα της επένδυσης με ένα αιχμηρό όργανο
(σμίλη). Κατόπιν απομακρύνεται κάθε ξένο υλικό που ίσως είναι κολλημένο και μετριέται το πάχος με ένα
παχύμετρο με βερνιέρο ακριβείας σε δύο θέσεις διαμετρικά αντίθετες.

6.5 Δοκιμές στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση
Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την
κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική
επαναπλήρωση του ορύγματος.
Οι δοκιμές διακρίνονται σε προδοκιμασία και κυρίως δοκιμασία.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα
κλείνουν ερμητικά με προσωρινή τοποθέτηση ταπών.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του.
Η εισαγωγή του νερού κατά προτίμηση θα γίνεται από το χαμηλότερο σημείο. Εξαεριστήρες προβλέπονται
στα ψηλότερα σημεία.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό)
μετρήσεων, ακριβείας ±1 lit και με αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα
φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα είναι σε θέση να
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα την ώρα που το
τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.
6.5.1

Προδοκιμασία

Αφού πληρωθεί με νερό, το υπό δοκιμή τμήμα θα παραμείνει επί 24 ώρες υπό στατική πίεση (απλή
πλήρωση του δοκιμαζόμενου τμήματος). Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α
διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημιά και θα επαναληφθεί η δοκιμή.
6.5.2

Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Αφού γεμίσει το υπό δοκιμή τμήμα με νερό και γίνει η πλήρης εξαέρωσή του, θα εφαρμοσθεί σταδιακά πίεση
40 kPa (0,4 bar) στο ψηλότερο τμήμα του. Η πίεση αυτή θα διατηρηθεί επί 30’. Κατά την διάρκεια του χρόνου
αυτού δεν πρέπει να εμφανισθούν διαρροές στους συνδέσμους. Εάν ο έλεγχος των συνδέσεων είναι
αδύνατος, μετράτε η απορρόφηση του νερού η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 lit ανά m2 εσωτερικής
επιφάνειας του σωλήνα κατά την διάρκεια των 30’.
6.5.3
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Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων των δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που
θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του κυρίου του έργου και τον ανάδοχο.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:
x Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.
x Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).
x Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς την επαρκή εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον
εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η σωληνογραμμή (αγωγός) επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα αξονικού μήκους δικτύου, κατά ονομαστική
διάμετρο και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως σωλήνων ινοτσιμέντου.
Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες
στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους τεμαχίων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και η προστασία των σωλήνων και
των ελαστικών δακτυλίων τους.
x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.
x

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

x

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

x

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

x

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

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού του αγωγού, επανεπίχωσης, αποκατάστασης του
οδοστρώματος κ.λ.π. επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 512

Προϊόντα ινοτσιµέντου - Σωλήνες πιέσεως και σύνδεσμοι.
Fibre-cement products - Pressure pipes and joints.

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό.
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water
and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
Cast iron gate valves

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–02 «Δικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τε
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιμές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων με ωτίδες και ελαστική έμφραξη, που τοποθετούνται σε
δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 19

Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση των μεταλλικών βαλβίδων.
Industrial valves - Marking of metallic valves.

ΕΛΟΤ EN 1563

Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη
Founding - Spheroidal graphite cast irons

ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN 681-1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and
drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης, διαδικασίες
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and
acceptance criteria - Mandatory requirements.

ΕΛΟΤ EN 12266-2

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές, διαδικασίες
δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance
criteria - Supplementary requirements

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Απαιτήσεις

4.1 Δικλείδες
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και
προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ’ εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης επιτρέπεται να φέρουν
παρεμβύσματα στεγανοποίησης μόνον από την μία πλευρά.
Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι μακρόχρονης και ομαλής λειτουργίας και να έχουν ελάχιστες
απαιτήσεις συντήρησης.
Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. (Συνήθως δεν
εφαρμόζονται συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν με υψηλότερες πιέσεις).
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες με ελαστική έμφραξη και ωτίδες σύμφωνα με τα πρότυπα της
παραγράφου 2 της παρούσας.
Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 19 για την
ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα
ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό παραγωγής.
Ο αριθμός παραγωγής μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά
στερεωμένη στο σώμα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός παραγγελίας.
Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους
διάμετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη από εγκοπές κ.λπ. στο κάτω μέρος,
ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών υλών που θα καθιστούν προβληματική την
στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας.
Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως μέρος
τους να μην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τμήματος,
σύρτη, βάκτρου κ.λπ.
Το σώμα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονομαστικής πίεσης. Το μήκος των
δικλείδων, οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της παραγράφου 2 της παρούσας.
Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο, τύπου
τουλάχιστον GG-25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563.
Τα σώματα και τα καλύμματα των δικλείδων μετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια,
εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωμα. Απαγορεύεται η κάλυψη των
παραπάνω κοιλοτήτων με στοκάρισμα κ.λπ.
Το σώμα των δικλείδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται με αντισκωριακό υπόστρωμα (rust primer)
ψευδαργυρικής βάσεως, μετά από εκτέλεση αμμοβολής κατηγορίας SA ½, πάχους τουλάχιστον 50 μm.
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε διάβρωση,
όπως χρώματα εποξειδικής βάσεως.
Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 μm και εσωτερικά τουλάχιστον 200 μm.
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Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο
νερό. Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα,
ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%.
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της δικλείδας θα
είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των ωτίδων σώματος και
καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης του καλύμματος (καμπάνας) για την
τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube).
Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.
Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα
επιτυγχάνεται με δακτυλίους Ο-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε
θερμοκρασίες μέχρι 60°C, ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα
απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης
στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η
αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας.
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ.
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να
παραμένει στην θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά.
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 1561 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου
ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 κατάλληλο για
πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing).
Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της δικλείδας. Οι δικλείδες θα έχουν
στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας, με τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 40
x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 50 mm, προσαρμοσμένη και στερεωμένη με
ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η
λειτουργία της δικλείδας με τα συνήθη κλειδιά χειρισμού των δικλείδων.

5

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται με προσοχή για την αποφυγή
φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την εργοστασιακή συσκευασία τους,
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές λόγω υπερκείμενου βάρους. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή.

5.2 Τοποθέτηση – Σύνδεση δικλείδων
Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες με τις ωτίδες που έχουν στα άκρα τους.
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Η σύνδεση με ωτίδες θα γίνεται με χαλύβδινους, γαλβανισμένους εν θερμώ κοχλίες. Το σπείρωμά τους θα
ακολουθεί το διεθνές σύστημα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά.
Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3 mm (Φ60Φ350). Η εσωτερική διάμετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm μεγαλύτερη από την εσωτερική
διάμετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες.
Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να απομακρυνθούν ξένα σώματα
που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που μπορούν να παρασυρθούν μέσα στις δικλείδες και να εμποδίσουν την
λειτουργία τους ή να μειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται με κάθε τρόπο η επαφή γαιών ή
χαλικιών με το εσωτερικό των δικλείδων.
Για την σύνδεση με ωτίδες τα τεμάχια ευθυγραμμίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των ωτίδων να
βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη και αφήνεται μικρό κενό για να μπει ο ελαστικός δακτύλιος.
Εισέρχεται ο δακτύλιος και μετά τα μπουλόνια, γίνεται κέντρωση του δακτυλίου, εισέρχονται και οι κοχλίες και
σφίγγονται βαθμιαία με διαδοχική κοχλίωση των αντιδιαμετρικών μπουλονιών.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχος υλικών – Δοκιμές παραλαβής
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής:
α) Δοκιμασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1226-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-2. Η πίεση δοκιμής του σώματος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά
μεγαλύτερη της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας.
β) Δοκιμασία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-2 για έλεγχο στεγανότητας
(Seal test) σε πίεση ίση με 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιμής δεν θα πρέπει να
εμφανιστεί καμία ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνεται και κατά τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα
προκύπτει η συμμόρφωση προς τα ανωτέρω.
Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιμή του δικτύου όπου ενσωματώνονται.

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται μη αποδοχή αυτής.
x Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.).
x Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωματικά, φθαρμένα, διαβρωμένα ή
παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.
x Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω:
α) Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης.
β) Σωστή σύνδεση των δικλείδων.
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γ) Τυχόν ύπαρξη διαρροών.
x Άριστη συμπεριφορά κατά τις δοκιμές πίεσης του δικτύου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά δικλείδα, κατά ονομαστική διάμετρο (DN) και ονομαστική πίεση (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση των δικλείδων και των
απαιτούμενων ωτίδων, ελαστικών δακτυλίων, κοχλίων, περικόχλιων κ.λ.π.

x

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

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

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

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των δικλείδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

34160
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 558

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με PN και
Κατηγορία.
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for
use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves.

ΕΛΟΤ EN 1503-3

Βαλβίδες - Υλικά για σώματα, άνω μέρη και καλύμματα - Μέρος 3: Χυτοσίδηρος
προδιαγεγραμμένος σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Valves - Materials for bodies, and covers - Part 3 : Cast irons specified in European
Standards.

ΕΛΟΤ EN 12570

Βιομηχανικές βαλβίδες - Μέθοδος διαστασιολόγησης του στοιχείου λειτουργίας.
Industrial valves - Method for sizing the operating element.

ΕΛΟΤ EN 12982

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις μεταξύ άκρων και μεταξύ άξονος και άκρων
των βαλβίδων για μετωπική συγκόλληση
Indystrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding and
valves.

ΕΛΟΤ EN 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ EN 1514-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβασμάτων για φλάντζες
χαρακτηρισμένες με ΡΝ - Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβάσματα με ή
χωρίς προσθήκες.
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part
1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

ΕΛΟΤ EN 1515-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης
με κοχλίες
Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

ΕΛΟΤ EN 1515-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση - Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ.
Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel
flanges, PN designated

ΕΛΟΤ EN 1591-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές
φλάντζες με παρέμβασμα - Μέρος 1: Μέθοδος υπολογισμού.
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation method
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Ελληνική Τεχνική
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ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–03 «Δικλείδες χυτοσιδηρές
τύπου πεταλούδας» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις
δοκιμές χυτοσιδηρών δικλείδων τύπου πεταλούδας.
Οι δικλείδες αυτές, συνήθως ονομαστικής πίεσης μέχρι ΡΝ 25, χρησιμεύουν για την απομόνωση των
σωληνώσεων και όχι για την ρύθμιση της ροής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1074-3

Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές δοκιμές
επαλήθευσης - Μέρος 3: Βαλβίδες αντεπιστροφής.
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate
verification tests - Part 3: Check valves.

ΕΛΟΤ EN 12266-1

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης, διαδικασίες
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and
acceptance criteria - Mandatory requirements.

ΕΛΟΤ EN 12266-2

Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές, διαδικασίες
δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις.
Industrial valves -Testing of valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance
criteria - Supplementary requirements

ΕΛΟΤ EN ISO 5211

Βιομηχανικές βαλβίδες - Συνδέσεις μερικώς στρεφόμενου μηχανισμού κίνησης.
Industrial valves - Part-turn actuator attachment

ΕΛΟΤ EN 593

Βιομηχανικές βαλβίδες - Μεταλλικές βαλβίδες τύπου πεταλούδας.
Industrial valves - Metallic butterfly valves

ΕΛΟΤ EN 558

Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με PN και
Κατηγορία.
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for
use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves.

ΕΛΟΤ EN 60529

Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΡ).

5

34166

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03:2009

©

ΕΛΟΤ

Degrees of protection provided by enclosures (IP CODE).
ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN 1563

Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη
Founding - Spheroidal graphite cast irons

ΕΛΟΤ EN 1092-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χυτοσιδηρές φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Cast iron flanges

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

4.1 Χαρακτηριστικά δικλείδων
Οι χυτοσιδηρές δικλείδες τύπου πεταλούδας θα είναι ονομαστικής πίεσης ΡΝ που θα αντιστοιχεί σε μία από
τις βαθμίδες του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-3.
Η ονομαστική διάμετρός τους DN θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-3.
Θα είναι κατάλληλες για ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα και κατά τις δύο κατευθύνσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-1
και ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-2.
Σε πλήρως ανοικτή θέση θα πρέπει να δέχονται συνεχή ροή με την προβλεπόμενη από την μελέτη ταχύτητα
ροής και πίεση της σωλήνωσης.
Θα επιδέχονται χειρισμό πλήρους ανοίγματος ή κλεισίματος, υπό πίεση μέχρι και την ονομαστική.
Θα φέρουν στο σώμα τους ένδειξη του εργοστασίου κατασκευής, της ονομαστικής διαμέτρου, της
ονομαστικής πίεσης και του υλικού κατασκευής του σώματος.
Θα είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό υποβιβασμού στροφών για τον χειρισμό τους μέσω χειροτροχού ή
κλείδας χειρισμού, αποκλειόμενης της απλής περιστροφής του άξονα κατά 90°.
Ο μηχανισμός χειρισμού όταν είναι ηλεκτροκίνητος θα βρίσκεται κλεισμένος σε στεγανό κιβώτιο βαθμού
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ67 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και θα φέρει μηχανικό δείκτη της θέσης του
δίσκου.
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Ο άξονας χειρισμού θα είναι κατακόρυφος και θα καταλήγει κατά περίπτωση σε χειροτροχό χειρισμού ή σε
τετράγωνη κεφαλή για προσαρμογή κλείδας χειρισμού.
Η πλάκα μονταρίσματος του μηχανισμού χειρισμού στο σώμα της δικλείδας θα είναι σύμφωνη με τον
κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5211.
Οι δικλείδες θα κλείνουν με στροφή του άξονα χειρισμού κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού
(δεξιόστροφη) και δεν θα απαιτούν ιδιαίτερες εργασίες συντήρησης. Τόσο τα έδρανα της δικλείδας, όσο και
τα στοιχεία του μηχανισμού χειρισμού θα έχουν υποστεί εφ’ άπαξ λίπανση στο εργοστάσιο.

4.2 Τύποι δικλείδων πεταλούδας
4.2.1

Δικλείδες με κεντρικά τοποθετημένο δίσκο

Στις δικλείδες τύπου πεταλούδας με κεντρικά τοποθετημένο δίσκο ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα
ταυτίζεται με την διάμετρο της δικλείδας.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δικλείδων αυτών (εφόσον δεν καθορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη) είναι οι ακόλουθες:
x Το σώμα θα είναι εσωτερικά επενδεδυμένο με ειδικό ελαστικό υλικό, το οποίο θα στερεώνεται στο σώμα
χωρίς συγκόλληση, ώστε να είναι ευχερής η αντικατάστασή του και θα εκτείνεται και στα πρόσωπα
επαφής προς τις φλάντζες σύνδεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζει αφ΄ ενός την στεγανότητα μεταξύ δίσκου
και σώματος στην περίπτωση που η δικλείδα είναι κλειστή και αφ΄ ετέρου την στεγανοποίηση μεταξύ της
δικλείδας και των εκατέρωθεν φλαντζών χωρίς την χρησιμοποίηση παρεμβύσματος.
x Τα μόνα τμήματα της δικλείδας που θα έρχονται σε επαφή με το διερχόμενο νερό θα είναι ο δίσκος και ο
ελαστικός δακτύλιος επένδυσης του σώματος.
x Όσον αφορά στα άκρα σύνδεσης οι δικλείδες μπορεί να είναι διαμορφωμένες ως ακολούθως:
α) χωρίς φλάντζες (wafer type), κατάλληλες για τοποθέτηση μεταξύ δύο φλαντζών που θα έχουν
διάτρηση και σύσφιξη με εντατήρες καθ’ όλο το μήκος της δικλείδας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν
να έχουν οπές - οδηγούς στο σώμα για εύκολο κεντράρισμα.
β) με φλάντζες κατασκευής σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1092 για ονομαστικές πιέσεις
PN6, PN 10, PN 16 και PN 25 και διάτρηση κατά τα αντίστοιχα πρότυπα.
γ) με ολόσωμη φλάντζα με κοχλιοτομημένες οπές για στερέωση σε φλάντζα με κοχλίες (lug type). Η
διάτρηση των οπών και η διάμετρος των κοχλιών θα είναι σύμφωνη με τα αντίστοιχα πρότυπα.
x το μήκος των δικλείδων από πρόσωπο σε πρόσωπο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 558,
σειρά 20.
Τα κυριότερα μέρη θα είναι κατασκευασμένα από τα παρακάτω υλικά:
α) το σώμα:
x

για δίκτυα άρδευσης από χυτοσίδηρο ποιότητας GG-25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 ή από
σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1563.
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x

για δίκτυα ύδρευσης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1563.

x

για χημική βιομηχανία / λύματα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

x

για θαλασσινό νερό από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

β) ο δίσκος:
x για δίκτυα άρδευσης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG-40 σύμφωνα με το
υψηλού βαθμού χυτό χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου μπρούντζου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή από

x για δίκτυα ύδρευσης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή
από ανοξείδωτο χάλυβα.
x για χημική βιομηχανία / λύματα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 1563 ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
x για θαλασσινό νερό από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 ή
ανοξείδωτο χάλυβα.
γ) ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα με περιεκτικότητα τουλάχιστον 13% σε χρώμιο για κάθε κατηγορία
δικτύου,
δ) ο δακτύλιος επένδυσης:
x

για δίκτυα άρδευσης από ΝΒR ή Buna-N ή E.P.D.M.

x

για δίκτυα ύδρευσης από E.P.D.M. κατάλληλα πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.

x

για χημική βιομηχανία / λύματα από PTFE

x

για θαλασσινό νερό από E.P.D.M..

Το σώμα των δικλείδων θα καθαριστεί αρχικά με αμμοβολή και θα επιστρωθεί με υπόστρωμα (Primer)
βάσεως ψευδαργύρου ή φωσφορικού άλατος πάχους τουλάχιστον 50 μm. Ακολούθως, θα βαφεί με δύο (2)
στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής όπως εποξεική βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο
υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα είναι 150 μm τουλάχιστον για τα δίκτυα άρδευσης και 200 μm για τα
υπόλοιπα δίκτυα.
4.2.2

Δικλείδες με έκκεντρα τοποθετημένο δίσκο

Στις δικλείδες τύπου πεταλούδας με έκκεντρα εδραζόμενο δίσκο, τόσο ο δίσκος όσο και ο άξονας
περιστροφής αυτού είναι μετατοπισμένοι σε σχέση με την διάμετρο της δικλείδας.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δικλείδων αυτών (εφόσον δεν προβλέπεται
διαφορετικά στην μελέτη) είναι τα ακόλουθα:
x Η κατασκευή της δικλείδας θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 593.
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x Ο δίσκος θα φέρει περιφερειακά συνεχή μονοκόμματο δακτύλιο από ειδικό ελαστικό υλικό, ο οποίος θα
στερεώνεται ασφαλώς στον δίσκο με μεταλλικό αφαιρετό δακτύλιο ή τομείς δακτυλίου από σφαιροειδή
χυτοσίδηρο GGG-40 με ανοξείδωτους κοχλίες κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση
του δακτυλίου. Στην θέση όπου ο δίσκος συμπιέζεται επάνω στο σώμα της δικλείδας όταν αυτή κλείνει,
θα υπάρχει ειδική διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα. Το σημείο αυτό του σώματος θα
έχει επενδυθεί με λεπτό στρώμα υλικού μεγάλης αντοχής σε διάβρωση και φθορά.
x Για την σύνδεση με τα εκατέρωθεν τμήματα η δικλείδα θα φέρει φλάντζες κατασκευής σύμφωνα με τα
αντίστοιχα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1092 για ονομαστικές πιέσεις ΡΝ6, ΡΝ10, ΡΝ16 και ΡΝ25 και
αντίστοιχη διάτρηση.
x Το μήκος των δικλείδων από πρόσωπο σε πρόσωπο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 558,
σειρά 14.
Τα υλικά κατασκευής των κυριοτέρων μερών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τις δικλείδες με
κεντρικά τοποθετημένο δίσκο.
Το σώμα των δικλείδων θα καθαριστεί αρχικά με αμμοβολή και θα επιστρωθεί με υπόστρωμα (Primer)
βάσεως ψευδαργύρου ή φωσφορικού άλατος πάχους τουλάχιστον 50 μm.
Ακολούθως, θα βαφεί με δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, όπως εποξεική
βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα είναι 150 μm τουλάχιστον για τα δίκτυα
άρδευσης και 200 μm για τα υπόλοιπα δίκτυα.

4.3 Κοχλίες συνδέσεως
Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι επικαδμιωμένα, η δε διατομή τους θα καθορίζεται εκάστοτε από την
διάμετρο των οπών των φλαντζών σύνδεσης.

5

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Οι δικλείδες θα παραδίδονται σε ανθεκτική συσκευασία (π.χ. σε ξυλοκιβώτια) και τα άκρα τους θα
προστατεύονται με ξύλινα υποθέματα, μοριοσανίδες ή πλαστικά στηρίγματα (ιδιαιτέρως οι δίσκοι και οι
δακτύλιοι στεγανότητας). Κατά την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά θα λαμβάνεται πρόνοια για την
αποφυγή κρούσεων ή βίαιων χειρισμών που θα μπορούσαν να προξενήσουν βλάβες.

5.2 Τοποθέτηση – σύνδεση δικλείδων
Η τοποθέτηση των δικλείδων θα γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς για την αποφυγή φθορών.
Εάν προβλέπεται η παρεμβολή τεμαχίου εξάρμοσης, οι δύο συσκευές θα εγκαθίστανται συγχρόνως.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές εγκατεστημένων συσκευών

x Έλεγχος πιστοποιητικών κατασκευαστή.
x Έλεγχος πιστοποιητικού καταλληλότητας της δικλείδας για δίκτυα πόσιμου νερού (αν απαιτείται).
x Έλεγχος συνδεσμολογίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
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x Έλεγχος λειτουργίας του μηχανισμού λειτουργίας της δικλείδας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειμένων με χρήση γερανού.
x Εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες στενότητας χώρου (εντός ορύγματος ή φρεατίων).
x Χρήση εργαλείων σύσφιξης (ηλεκτρικών ή πεπιεσμένου αέρα).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε
διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία
- Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής Αντοχή σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

8

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά δικλείδα, κατά ονομαστική διάμετρο (DN) και ονομαστική πίεση (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η αποθήκευση όλων των ενσωματουμένων στοιχείων
(δικλείδες, δακτύλιοι στεγάνωσης, κοχλίες, περικόχλια).

x

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

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

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

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των δικλείδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία αποδεχθεί
τούτο).

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1514-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβασμάτων για φλάντζες
χαρακτηρισμένες με ΡΝ - Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβάσματα με ή
χωρίς προσθήκες.
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part
1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

ΕΛΟΤ EN 1515-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης
με κοχλίες
Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting

ΕΛΟΤ EN 1515-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κοχλίωση - Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ.
Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel
flanges, PN designated

ΕΛΟΤ EN 1591-1

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές
φλάντζες με παρέμβασμα - Μέρος 1: Μέθοδος υπολογισμού.
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation method
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών
Pipeline components dismantling joints

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–05 «Τεμάχια εξάρμωσης
συσκευών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-05,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τα τεμάχια εξάρμωσης
συσκευών δικτύων υπό πίεση.
Τα τεμάχια εξάρμωσης εφαρμόζονται για την γεφύρωση του διακένου μεταξύ δύο παρακειμένων ωτίδων
(φλαντζών) του δικτύου.
Με την παρεμβολή τους επιτυγχάνεται η ευχερής αφαίρεση συσκευών ρυθμίσεως του δικτύου (δικλείδων
διαφόρων τύπων) προς επιθεώρηση, συντήρηση ή αντικατάσταση, καθήκοντα ιδιαίτερα δυσχερή στις
περιπτώσεις μεγάλων διαμέτρων (αν δεν υπάρχει το στοιχείο εξάρμωσης).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι συσκευές θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
x Το σώμα του τεμαχίου (σωληνωτά μέρη) θα είναι χαλύβδινο ή από ελατό χυτοσίδηρο.
x Οι κοχλίες θα είναι χαλύβδινοι, υψηλής αντοχής, επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι εν θερμώ) ή
επικαδμιωμένοι.
x Η προστατευτική στρώση (εσωτερική και εξωτερική) θα είναι εποξειδικής βάσης πάχους 120 μm ή
συστήματος Rilsan πάχους 80 μm ή ισοδύναμου συστήματος.

5
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x Ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι τύπου καταλλήλου για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου, στο
οποίο θα τοποθετηθεί το τεμάχιο εξάρμωσης.
x Οι προσκομιζόμενες στο εργοτάξιο συσκευές προς εγκατάσταση θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνωρισμένων εργαστηρίων που θα πιστοποιούν την συμμόρφωση των επί μέρους στοιχείων με τις
κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
x Θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής του εργοστασίου παραγωγής για τα
προϊόντα της αυτής σειράς με τα προσκομιζόμενα.
x Προκειμένου περί συσκευών προς εγκατάσταση σε δίκτυα ύδρευσης θα προσκομίζεται πιστοποιητικό
καταλληλότητας για εφαρμογές πόσιμου νερού (potability certificate) από εξουσιοδοτημένο προς τούτο
φορέα της Ε.Ε.
x Θα προσκομίζεται επίσης αναλυτική τεχνική περιγραφή με διαγράμματα τύπου εκρήξεως (blow-up
diagrams), πίνακα ονοματολογίας / χαρακτηριστικών των επί μέρους στοιχείων των συσκευών και
δυνανομετρικά στοιχεία σύσφιξης των κοχλίων σταθεροποίησης του στεγανωτικού παρεμβύσματος.
x Οι φλάντζες σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο θα είναι μετρικού συστήματος.

4.1 Τύποι δακτυλίων στεγάνωσης
Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι τύποι δακτυλίων στεγάνωσης (τσιμούχες, gaskets):
Πίνακας 1 – Τύποι δακτυλίων στεγάνωσης
Τύπος δακτυλίου

Χημική σύνθεση

Θερμοκρασία
λειτουργίας

Πεδίο εφαρμογής

Σύνηθες ελαστικό

Στυρένιο – βουταδιένιο
(SBR)

50ο

Καθαρό νερό, αλμυρό νερό,
λύματα

Νεοπρένιο

Πολυχλωροπρένιο (CR)

95ο

Καθαρό νερό, λύματα, εξωτερική
έκθεση

110ο

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες,
βενζίνη, προϊόντα διύλισης
πετρελαίου, χημικά διάφορα και
διαλύτες, υψηλές θερμοκρασίες,
αέρας

Φθοροελαστομερές
Fluorel Viton

6

FKM

Buta – N
Νιτρίλιο

Ακρυλονιτρίλιο, βουταδιένιο

50

Μη αρωματικοί
υδρογονάνθρακες, υδραυλικά
λάδια, βαρύ πετρέλαιο, λίπη και
έλαια

EPDM

Μονομερές αιθυλενίου,
προπυλενίου, διενίου

110ο

Νερό, λύματα, οξέα και αλκάλια,
αλκοόλες, αέρας, έκθεση στο
εξωτερικό περιβάλλον

ο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34179

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009

4.2 Χαρακτηριστικά συσκευών
Οι συσκευές θα είναι ονομαστικής πίεσης ίσης τουλάχιστον με την ονομαστική πίεση του δικτύου (ΡΝ) και θα
προέρχονται από κατασκευαστή με σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001.
Τα τεμάχια εξάρμωσης αποτελούνται από δύο τμήματα σωλήνα με φλαντζωτά άκρα, των οποίων το
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού.
Η στεγανότητα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εμφράζει το διάκενο μεταξύ του
εξωτερικού τοιχώματος του εσωτερικού σωλήνα και του εσωτερικού τοιχώματος του εξωτερικού σωλήνα. Ο
δακτύλιος συσφίγγεται και σταθεροποιείται μέσω κοχλιών διατεταγμένων περιμετρικά κατά γενέτειρα.
Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως της τάξης των 50 mm (2’’), επαρκές για τις συνήθεις εφαρμογές και
επιτυγχούμενες στην πράξη, ανοχές.

Σχήμα 1 – Όψη τυπικού τεμαχίου εξάρμωσης

Σχήμα 2 – Στοιχεία τεμαχίου εξάρμωσης

Σχήμα 3 – Τυπικό τεμάχιο εξάρμωσης
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Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων
Το τυπικό βάρος των συσκευών κυμαίνεται μεταξύ 60 kg (για τεμάχιο εξάρμωσης DN 350 / PN 10 at) και 600
kg (για τεμάχιο εξάρμωσης DN 1200 mm / PN 16 at).
Πρόκειται δηλαδή για βαριά αντικείμενα που απαιτούν ανυψωτικό εξοπλισμό για τον χειρισμό τους.
Η ανάρτηση θα γίνεται με επίπεδους ιμάντες ή άγκιστρα πρόσδεσης άκρων και απαγορεύεται η χρήση
συρματόσχοινων ή αλυσίδων, που μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις προστατευτικές στρώσεις.
Θα στοιβάζονται επί ξύλινων υποθεμάτων, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία, τους
εργοταξιακούς ρύπους και τις καιρικές συνθήκες.

5.2 Τοποθέτηση συσκευών
Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών έχει σε γενικές γραμμές ως εξής:
x Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των φλαντζών αναμονής του δικτύου επί των οποίων θα
τοποθετηθεί η συσκευή.
x Έλεγχος συμβατότητας των φλαντζών αναμονής (του δικτύου) και των φλαντζών της συσκευής.
x Έλεγχος του διάκενου μεταξύ των φλαντζών του δικτύου και σύγκρισή του με το μέγεθος και το εύρος
ρυθμίσεων της συσκευής.
x Χαλάρωση των κοχλιών σταθεροποίησης του κινητού μέρους, χωρίς όμως την πλήρη
αποσυναρμολόγηση των δύο μερών της συσκευής, και σύμπηξης των δύο μερών στο μέγιστο
(τηλεσκοπική κίνηση).
x Τοποθέτηση της συσκευής μεταξύ των φλαντζών αναμονής της σωλήνωσης, τοποθέτηση των δακτυλίων
στεγάνωσης των φλαντζών (τσιμούχες), επέκταση της συσκευής ώστε να καλυφθεί το διάκενο και
διαδοχική σύσφιξη των κοχλιών των φλαντζών (εναλλάξ).
x Σύσφιξη των κοχλιών σταθεροποίησης του στεγανωτικού δακτυλίου υποχρεωτικά, με χρήση
δυναμοκλείδου με εφαρμογή της ροπής που συνιστά ο κατασκευαστής.
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Σχήμα 4 – Διαδικασία τοποθέτησης τεμαχίων εξάρμωσης

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

x Έλεγχος πιστοποιητικών και φακέλλου τεχνικών στοιχείων,
x Η εγκατάσταση της συσκευής θεωρείται ολοκληρωθείσα μετά την εκτέλεση της προβλεπόμενης γενικής
υδραυλικής δοκιμής του δικτύου.
x Σε περίπτωση εμφάνισης διαρροών θα ελέγχονται οι συσφίξεις και θα αντικαθίστανται, εάν κριθεί
απαραίτητο από τον κύριο του έργου, οι δακτύλιοι στεγάνωσης των φλαντζών ή το ελαστικό παρέμβυσμα
στεγανοποίησης της συσκευής με δαπάνη του αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειμένων με χρήση γερανού.

9
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Εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες στενότητας χώρου (εντός ορύγματος ή φρεατίων).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα τεμάχια εξάρμωσης συσκευών επιμετρώνται σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο (DN) και την
ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των τεμαχίων, πλήρων με τους δακτυλίους στεγανοποίησης
(gaskets), τους κοχλίες και τα περικόχλια (υψηλής αντοχής, γαλβανισμένα ή επικαδμιωμένα).

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
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x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

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

x

Η αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων στεγάνωσης στην περίπτωση διαπίστωσης διαρροών κατά την
υδραυλική δοκιμή (μη οφειλομένων σε συσφίξεις).

x

Η δαπάνη αποκατάστασης εκδορών και φθορών της προστατευτικής επίστρωσης των συσκευών (εάν
προκύψουν) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις εντολές της Υπηρεσίας.
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SPECIFICATION

Αντιπληγματικές βαλβίδες
Pressure relief valves
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–06 «Αντιπληγματικές βαλβίδες»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχν
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

34186
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 5

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 5

4.1

Χαρακτηριστικά αντιπληγματικών βαλβίδων .......................................................................... 6

4.2

Εξαρτήματα βαλβίδων ................................................................................................................ 7

5

Μέθοδος τοποθέτησης ............................................................................................................... 8

5.1

Μεταφορά και απόθεση συσκευών........................................................................................... 8

5.2

Σύνδεση βαλβίδων ..................................................................................................................... 8

6

Έλεγχοι και Δοκιμές ................................................................................................................... 8

6.1

Δοκιμές βαλβίδων ....................................................................................................................... 8

6.2

Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας ............................................................................................... 8

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος .. 9

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 9

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας .......................................................................................................... 9

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 10

3

34187

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντιπληγματικές βαλβίδες

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
συσκευών αντιπληγματικής προστασίας σε δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Cast iron flanges

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality Management Systems – Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι βαλβίδες θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Οι βαλβίδες θα προέρχονται από κατασκευαστές με πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Το υλικό του σώματος των βαλβίδων θα είναι από χυτοσίδηρο GG25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561.

5
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Τα σώματα των βαλβίδων μετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγμένη από λέπια,
κοιλότητες από άμμο, σπογγώδεις μάζες και γενικότερα οποιασδήποτε φύσεως ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται
η κάλυψη εκ των υστέρων οποιουδήποτε ελαττώματος με στοκάρισμα κ.λπ.
Το σώμα των βαλβίδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται με αντισκωριακό υπόστρωμα (rust primer)
ψευδαργυρικής βάσης μετά από την εκτέλεση αμμοβολής κατηγορίας SA ½.
Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε υγρό
περιβάλλον (όπως χρώματα εποξειδικής βάσεως ή πολυεστερικά).
Απαιτούμενο πάχος υποστρώματος 50 μm και συνολικό πάχος βαφής t 200 μm.
Οι οπές των ωτίδων σύνδεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 ανάλογα με την πίεση
λειτουργίας του δικτύου.

4.1 Χαρακτηριστικά αντιπληγματικών βαλβίδων
Οι βαλβίδες συνιστάται να περιλαμβάνουν τα κατά το δυνατόν λιγότερα κινητά μέρη και να μην έχουν
εξαρτήματα υποκείμενα σε σκωρίαση που μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε προοδευτική (λόγω
παλαιώσεως) απορρύθμιση όσο και σε αβεβαιότητα για την πίεση στεγανότητας (πίεση στεγανότητας
ονομάζεται η πίεση για την οποία η βαλβίδα παραμένει κλειστή).
Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι ομαλή και σε πλήρη και άμεση ανταπόκριση προς τις
αυξομειώσεις των υπερπιέσεων. Συσκευές που προκαλούν κραδασμούς κατά την λειτουργία τους θα
αποκλείονται.
Οι αντιπληγματικές βαλβίδες είναι συσκευές ευαίσθητες και επιτρέπουν την ακριβή ρύθμισή τους ώστε με
ακαριαίο άνοιγμα να εκτονώνεται η υπερπίεση.
Η ρύθμιση του πιλότου της βαλβίδας θα είναι τέτοια ώστε να επιφέρει άμεσο άνοιγμα της πλάκας εμφράξεως
στον κύριο κορμό της βαλβίδας, όταν σημειωθεί υπέρβαση της καθοριζόμενης πίεσης.
Ο ρυθμιζόμενος πιλότος εκτόνωσης και ο κυρίως κορμός της βαλβίδας θα συνδέονται έτσι ώστε να
λειτουργούν σαν ενιαίο σώμα. Η βαλβίδα θα ρυθμίζεται για την μέγιστη παροχή εξόδου και την πίεση
λειτουργίας του δικτύου που καθορίζεται από την μελέτη. Επίσης θα ρυθμίζεται η απαραίτητη ποσότητα
εκτονούμενου νερού για την απόσβεση του πλήγματος.
Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται ακαριαίο άνοιγμα και ομαλό σταδιακό κλείσιμο, για την αποφυγή
παράπλευρων ή διαδοχικών πληγμάτων λόγω απότομων κλεισιμάτων που δημιουργούν κραδασμούς στο
δίκτυο και έντονη συστολή / διαστολή των σωλήνων (λόγω διαφοράς πίεσης κατά την εκτόνωση).
Η ρύθμιση της πιέσεως εκτονώσεως των βαλβίδων θα γίνεται σύμφωνα με το μέγιστο υψόμετρο της
πιεζομετρικής γραμμής του δικτύου.
Χαρακτηριστικά της εγκατάστασης:
HF =

πίεση στεγανότητας σε μέτρα ύψους στήλης ύδατος = 1,05 x (ΗΜ-Η)

HM =

μέγιστο υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής (μηδενική παροχή)

H

το υψόμετρο της ωτίδας συνδέσεως της συσκευής.

6
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4.2 Εξαρτήματα βαλβίδων
Τα εξαρτήματα των αντιπληγματικών βαλβίδων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εκτός αν άλλως
προδιαγράφονται στην μελέτη.
Πίνακας 1 – Εξαρτήματα αντιπληγματικών βαλβίδων
Στοιχείο συσκευής

Χαρακτηριστικά υλικού

Κυρίως σώμα βαλβίδας

Χυτοσίδηρος GG 25

Άνω και κάτω καπάκια

Χυτοσίδηρος GG 25

Οδηγός άξονας

Inox SAE 316

Βίδες σύνδεσης / παξιμάδια

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελατήριο βαλβίδας

Ανοξείδωτο

Ροδέλα συγκράτησης

Ορείχαλκος / χάλυβας

Πλάκα επαφής

Ορείχαλκος / χάλυβας

Έδραση

Ορείχαλκος

O-RING

Buna-N

Διάφραγμα βαλβίδας & πιλότου

Νεοπρένιο 1,1mm-ενισχυμένο με ίνες νάυλον

Πιλότος - άνω & κάτω σώμα

Ορείχαλκος

Άξονας πιλότου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Βίδα ρύθμισης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελατήριο πιλότου

Ανοξείδωτος χάλυβας

Έδρα πιλότου

Ορείχαλκος

Τάπα πιλότου

Ορείχαλκος

Παξιμάδια σύνδεσης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ροδέλα πιλότου

Ορείχαλκος

Άνω & κάτω έδρα ελατηρίου

Ορείχαλκος

Μανόμετρο 0-16/25 1/4”
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Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση συσκευών
Κατά την μεταφορά, την φόρτωση και την αποθήκευσή τους οι βαλβίδες θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να αποφεύγονται η καταπόνηση, οι κρούσεις και ο τραυματισμός τους.
Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή κακώσεων,
ανάλογα με το βάρος τους, με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινα υποθέματα ή με ανυψωτικό εξοπλισμό.
Οι συσκευές θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και σε τέτοια διάταξη ώστε να αποφεύγονται λόγω
υπερκείμενου βάρους στρεβλώσεις και παραμορφώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη
εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Μέχρι την εγκατάστασή τους θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας για να προστατεύονται από ηλιακό
φως, έλαια, λίπη, πηγές θερμότητας κ.λπ.

5.2 Σύνδεση βαλβίδων
Οι αντιπληγματικές βαλβίδες είναι κατά κανόνα με ωτίδες (φλαντζωτές). Στις μεγάλες διαμέτρους μεταξύ της
σωλήνωσης και της βαλβίδας θα παρεμβάλλεται τεμάχιο εξάρμωσης (ή άλλη διαμόρφωση που προβλέπεται
από την μελέτη).

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Δοκιμές βαλβίδων
Προβλέπονται δύο βασικές δοκιμές:
α. Διοχέτευση αέρα υπό πίεση διαμέσου της βαλβίδας για αρκετό χρονικό διάστημα και έλεγχος της
απόκρισής της (π.χ. ότι παραμένει ανοικτή και δεν κλείνει απότομα).
β. Εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα μεταβλητής πίεσης και έλεγχος των κινήσεων της βαλβίδας.
Για την εκτέλεση των δοκιμών αυτών απαιτείται αεροσυμπιεστής υψηλής πιέσεως και βαθμονομημένο
μανόμετρο (στην περιοχή πιέσεων δοκιμής).
Οι ανωτέρω διατομές μπορούν να εκτελεσθούν και στο εργοτάξιο, πριν την συναρμολόγηση της βαλβίδας
στο δίκτυο.

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της συσκευής με τα παρακάτω συνεπάγεται μη αποδοχή αυτής:
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευής και παρελκόμενων αυτής.
x Έλεγχος συνοδευτικών πιστοποιητικών δοκιμών.

8
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x Έλεγχος συμμόρφωσης της συνδεσμολογίας με την εγκεκριμένη μελέτη.
x Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών.
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται επίσης οπτικώς ως προς την διάταξη και τις συνδέσεις.
Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασής τους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών:
x Χρήση ανυψωτικών μέσων (περίπτωση βαλβίδων μεγάλων διαστάσεων).
x Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία
(πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τίτλοι εκπαίδευσης). Η εκτέλεση των δοκιμών (υψηλές πιέσεις) θα γίνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό παρουσία Μηχανικού.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντιπληγματικές βαλβίδες, με τις φλάντζες, τους κοχλίες σύνδεσης και τα παρελκόμενα εξαρτήματα,
επιμετρώνται σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο του στομίου σύνδεσης αυτών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των βαλβίδων και των
εξαρτημάτων τους.

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των βαλβίδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

x

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

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

x

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

Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
Double orifice air relief valves

Κλάση τιμολόγησης: 3
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501–08–06–07–07 «Βαλβίδες εισαγωγής –
εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-07,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχνικ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση των συσκευών εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας σε δίκτυα σωληνώσεων υπό
πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης κινητών μερών
και οδηγών και θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, όταν δεν είναι ανοικτές για την απομάκρυνση του
αέρα.

4.1 Λειτουργία των βαλβίδων
Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις:
α.

Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου για την απαγωγή του εκδιωκόμενου αέρα.

β.

Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υδραγωγείου για την απαγωγή του διαλυμένου
μέσα στη μάζα του νερού αέρα, που ελευθερώνεται.

γ.

Σε περίπτωση πλήγματος για την εγκατάσταση μέσα στον αγωγό των συνθηκών ατμοσφαιρικής
πίεσης με άμεση εισαγωγή αέρα.

Οι συσκευές συνδέονται μόνιμα με το δίκτυο. Θα εγκαθίστανται σε καθαρά φρεάτια χωρίς λιμνάζοντα
ακάθαρτα νερά, πάνω από την στάθμη τυχόν υπάρχοντα φρεάτιου ορίζοντα.

5

34199

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009

©

ΕΛΟΤ

4.2 Χαρακτηριστικά βαλβίδων
Οι συσκευές θα προέρχονται από κατασκευαστές με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Κατά την προσκόμιση στο εργοτάξιο θα ελέγχονται οι προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά καθώς και οι
βεβαιώσεις επιτυχούς εφαρμογής των συσκευών.
Οι βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες απαιτήσεις.
x Θα εξασφαλίζουν την αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή αέρα, αφ’ ενός μεν κατά τις εργασίες ταχείας
πλήρωσης και εκκένωσης του αγωγού και αφ’ ετέρου κατά την συνήθη λειτουργία του αγωγού, μέσω
διπλών πλωτήρων, σφαιρικών ή άλλου σχήματος.
x Θα αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον ίση με την πίεση δοκιμής του αγωγού.
x Η διάμετρος του μικρού ακροφυσίου θα είναι τουλάχιστον 4 mm. Για την πίεση λειτουργίας o πλωτήρας,
εφόσον δημιουργηθεί αέρας, θα ελευθερώνει το ακροφύσιο και θα το αποφράσσει μόλις εξαντληθεί ο
αέρας.
x Το μεγάλο ακροφύσιο των αεροβαλβίδων θα μένει ανοικτό κατά την λειτουργία τους, εφόσον εξακολουθεί
να εξέρχεται αέρας ή έστω και μίγμα αέρα-νερού, και θα κλείνει όταν εξέρχεται μόνο νερό.
x Ο πλωτήρας του μεγάλου ακροφυσίου θα φθάσει το ακροφύσιο μόλις εξαντληθεί o αέρας και σε καμία
περίπτωση δεν θα το αποφράσσει, ανεξάρτητα από την συγκέντρωση ή μη αέρα, παρά μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία θα δημιουργηθεί μέσα στον αγωγό πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής.
x Οι αεροβαλβίδες θα μπορούν να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται επί τόπου. Επιθυμητό
είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχός τους να γίνονται υπό πίεση.
x Οι αεροβαλβίδες θα εξασφαλίζουν την εκκένωση του αέρα με ταχύ ρυθμό και θα παρέχουv ασφάλεια
στον πλωτήρα του μεγάλου ακροφυσίου κατά την πλήρωση του αγωγού με νερό, ώστε να μην κλείνει η
βαλβίδα προτού όλος ο αέρας εξέλθει από τον αγωγό.
x Η κατασκευή των αεροβαλβίδων θα είναι από υλικά που δεν θα οξειδώνονται και δεν θα αλλοιώνονται.
x Οι αεροβαλβίδες διπλού ακροφυσίου θα αντέχουν στις μέγιστες πιέσεις ελέγχου του αγωγού.

4.3 Εξαρτήματα βαλβίδων
Τα εξαρτήματα των βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά,
εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στην μελέτη.
Πίνακας 1 – Εξαρτήματα βαλβίδων
Στοιχείο συσκευής

6

Χαρακτηριστικά υλικού

Σώμα

Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40

Φλοτέρ

ABS

34200
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Σώμα φλοτέρ

Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40

Βαλβίδα εξαγωγής

ABS

Κάλυμμα εξαγωγής

ABS

Κύλινδρος

ABS

Καπάκι βαλβίδας

Χυτοσίδηρος + NBR

Κάλυμμα

Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση βαλβίδων
Από την φύση τους, οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα είναι υλικά μικρής μηχανικής αντοχής και
εύκολα παραμορφώσιμα.
Συνεπώς κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους θα δίδεται η ανάλογη προσοχή για την αποφυγή
κακώσεων.
Κατά την μεταφορά, όπως και κατά την αποθήκευση, θα ελέγχονται τα υπερκείμενα βάρη.
Κατά την φύλαξη, επιπλέον, οι βαλβίδες θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους και θα
προστατεύονται από ηλιακό φως, λίπη, έλαια, πηγές θερμότητας κ.λπ.

5.2 Σύνδεση βαλβίδων
Οι συσκευές θα συνδέονται μόνιμα με το δίκτυο. Η σύνδεση με τον αγωγό θα γίνεται με χαλύβδινα ειδικά
τεμάχια, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με ωτίδες.
Ανάντη της αεροβαλβίδας θα τοποθετηθούν δύο δικλείδες τύπου σύρτου. Μεταξύ του αγωγού και της
αεροβαλβίδας θα παρεμβληθεί χαλύβδινο ταυ, που θα έχει στην μία πλευρά (οριζόντια) την δικλείδα ταχείας
εξαγωγής ή / και εισαγωγής αέρα και στην άλλη (κατακόρυφη) την δικλείδα απομόνωσης. Η μία δικλείδα
χρησιμοποιείται για την ταχύτερη εξαγωγή ή / και εισαγωγή αέρα στον αγωγό και η άλλη για την απομόνωση
της αεροβαλβίδας.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Δοκιμές βαλβίδων
Για τις βαλβίδες απαιτούνται οι ακόλουθες δοκιμές:
α.

Παροχέτευση αέρα δια μέσου της αεροβαλβίδας για τον έλεγχο της λειτουργίας της αεροβαλβίδας
(π.χ. ότι δεν θα κλείσει απότομα).

7

34201

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009

β.

©

ΕΛΟΤ

Παροχέτευση αέρα εναλλασσόμενης πίεσης.

Για τις προαναφερόμενες δοκιμές απαιτείται αεροσυμπιεστής με μανόμετρο ακριβείας.
Οι δοκιμές αυτές θα εκτελούνται κατ’ επανάληψη (τουλάχιστον δέκα δοκιμές).

6.2 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευών.
x Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιμών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την
παρούσα, αριθμού ελέγχων θα δίδονται εντολές επανελέγχου της λειτουργίας των βαλβίδων.
x Έλεγχος συνδεσμολογίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
x Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις συνδέσεις.
x Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται
εντολή αντικατάστασής τους.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος (για της μεγάλης διαμέτρου συσκευές).
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
x Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
x Χρήση εργαλείων χειρός.
x Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων)
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

8
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Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται ανά βαλβίδα, σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο (DN) και την ονομαστική πίεση
λειτουργίας (PN).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των βαλβίδων και των
εξαρτημάτων τους.

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των βαλβίδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

9
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x

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

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

x

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

10
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-10 «Αρδευτικοί κρουνοί» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-07-10,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχ
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρδευτικοί κρουνοί

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αρδευτικοί κρουνοί
ελεγχόμενης υδροληψίας από αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1092-2

Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά
τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Cast iron flanges

ΕΛΟΤ EN 1561

Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος
Founding - Grey cast irons

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις.
Quality management systems - Requirements.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Οι αρδευτικοί κρουνοί εγκαθίστανται σε αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση συλλογικής άρδευσης προκειμένου να
εξασφαλίζεται υδροληψία υπό σταθερή πίεση και με ελεγχόμενη παροχή.
Οι κρουνοί χαρακτηρίζονται με βάση την διατομή των στομίων εξόδου (συνήθως ταχυσύνδεσμοι τύπου
Guillemin-Γκιγιεμέν) ως:
x Τύπου Α: διατομής ταχυσυνδέσμου D 65 mm.
x Τύπου Β: διατομής ταχυσυνδέσμου D 100 mm.
x Τύπου C: διατομής εξόδου, φλαντζωτής D 100 mm, χωρίς ταχυσύνδεσμο.

5
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Οι κρουνοί είναι ενός ή περισσότέρων στομίων (Α, Α2, Α4, Β, Β2 κ.λπ.).
Όταν το δίκτυο άρδευσης είναι εγκατεστημένο σε αυξημένο βάθος για λόγους αντιπαγετικής προστασίας, οι
συσκευές φέρουν πρόσθετο παρέκταμα κορμού και χαρακτηρίζονται ως «αντιπαγετικής προστασίας» (with
antifrost protection).
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των συσκευών είναι συνήθως 20 bar (με αντίστοιχη πίεση διατομής 32 bar).

4.1 Επιμέρους στοιχεία συσκευών
4.1.1

Σώμα συσκευής

Θα φέρει φλαντζωτό άκρο D 80 ή D 100 για την σύνδεση με το υποκείμενο αρδευτικό δίκτυο. Θα είναι
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ή ελατό χυτοσίδηρο (σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 για χυτοσίδηρο
ποιότητας GG 25) και θα φέρει φλάντζα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2.
Στο σώμα θα συμπεριλαμβάνεται διάταξη βαλβίδας απομόνωσης, η οποία θα συνδέεται μέσω χαλύβδινου
άξονα με το χειροστρόφαλο από χυτοσίδηρο που βρίσκεται στην στέψη της συσκευής. Η διάταξη βαλβίδας
θα λειτουργεί κατ’ αντίθετη φορά με την ροή (backflow) και θα κλείνει αυτόματα απουσία ζητήσεως νερού,
προκειμένου να επιτρέπει επεμβάσεις συντηρήσεων στον κρουνό χωρίς να παρίσταται ανάγκη εκκένωσης
του δικτύου.
Η διάταξη βαλβίδας θα εξασφαλίζει την συσκευή έναντι υδραυλικού πλήγματος και θα είναι επαρκούς
αντοχής σε διάβρωση (επιθυμητό είναι να διαθέτει ορειχάλκινο δίσκο).
4.1.2

Στοιχείο αντιπαγετικής προστασίας

Πρόκειται για αμφιφλαντζωτό παρέκταμα του σώματος της συσκευής, τοποθετούμενο μεταξύ της κεφαλής
και της βάσης προκειμένου να αυξηθεί το συνολικό μήκος της συσκευής στις περιπτώσεις βαθιάς
εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου για λόγους αντιπαγετικής προστασίας.
Στο κάτω μέρος θα φέρει διάταξη αυτόματης εκκένωσης τύπου ελατηρίου - σφαιριδίου. Υπό την πίεση
λειτουργίας το σφαιρίδιο θα κλείνει ερμητικά την οπή, ενώ με την διακοπή της παροχής (κλείσιμο της
βαλβίδας) θα απομακρύνεται από την οπή με την επενέργεια του ελατηρίου, ώστε να εκκενωθεί πλήρως το
σώμα της συσκευής.
4.1.3

Ρυθμιστής πίεσης

Η τοποθέτησή του είναι προαιρετική (εξαρτάται από τις σχετικές απαιτήσεις της μελέτης λειτουργίας /
διαχείρισης του δικτύου).
Θα είναι ελατηριωτού τύπου, με δυνατότητα ρύθμισης της πιέσεως ανά βαθμίδες 0,5 έως 1,0 bar για την
περιοχή 3 - 6 bar και ανά βαθμίδες 1,0 έως 1,5 bar για την περιοχή 6 - 11 bar.
Ο ρυθμιστής πίεσης θα ασφαλίζεται με ειδική διάταξη (κλειδί), ώστε οι ρυθμίσεις να γίνονται μόνον από
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
4.1.4

Περιοριστής παροχής

Θα είναι τύπου παραμορφώσιμου ελαστικού δακτυλίου (ο δακτύλιος παραμορφώνεται με την επενέργεια της
κατάντη πιέσεως και οδηγεί σε μείωση της διατομής εκροής).
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Μετρητής παροχής

Θα είναι αναλογικού τύπου και κατάλληλος για το νερό άρδευσης, το οποίο μπορεί να είναι και διαβρωτικό
λόγω αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (μη επεξεργασμένο νερό).
Οι μετρητές θα είναι εξωτερικού τύπου, προσαρμοσμένοι σε αμφιφλαντζωτό στοιχείο και ακρίβειας r 5% για
παροχές από 2,5 m3/h και άνω. Η έναρξη καταγραφών θα γίνεται για παροχές από 0,8 m3/sec (0,25 lt/sec)
και άνω.
Το μόνο στοιχείο του μετρητή που θα βρίσκεται εντός της ροής θα είναι ο μηλίσκος, ο οποίος θα είναι
κατασκευασμένος από ανθεκτικό στην διάβρωση μέταλλο.
Ο μετρητής θα φέρει διάταξη ωρολογιακού τύπου αθροιστικής μέτρησης της διερχόμενης παροχής καθώς
και ένδειξη στρεφόμενων ψηφίων, με δυνατότητες μηδενισμού (reset).
Θα είναι επίσης εφοδιασμένος με μεταλλικό κάλυμμα, το οποίο θα ασφαλίζει στο σώμα του μετρητή.
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, ο μετρητής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη τηλε-ενδείξεων
ραδιοσυχνότητας (RF, περιπτώσεις εγκατάστασης κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης).
4.1.6

Υποδοχή ταχυσυνδέσμων

Η συσκευή, ανάλογα με τον τύπο της, θα φέρει μία ή περισσότερες υποδοχές ταχυσυνδέσμων τύπου
Guillemin (Γκιγιεμέν), εφοδιασμένες με πώμα και κλειδί.
Οι συσκευές και τα επιμέρους εξαρτήματά τους θα προέρχονται από εργοστάσια με σύστημα διασφάλισης
ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Θα συνοδεύονται από εργοστασιακά πιστοποιητικά υδραυλικών δοκιμών και πιστοποιητικά
αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων κατασκευής (σώμα
συσκευής, φλάντζες, άξονες κ.λπ.) και των εσωτερικών και εξωτερικών στρώσεων αντιδιαβρωτικής
προστασίας.
Οι συσκευές θα συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών συναρμολόγησης και ρύθμισης που θα
περιέχει αναλυτικά διαγράμματα των επιμέρους στοιχείων με την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά τους
(ποιότητα υλικού κ.λπ.).
Το εγχειρίδιο θα παραδίδεται υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα, σε ακριβή τεχνική μετάφραση.
Τα στοιχεία αυτά θα τίθενται υπόψη του κυρίου του έργου, προ της παραγγελίας των συσκευών, προς
έγκριση.
Ο κύριος του έργου έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την προσκόμιση δείγματος συσκευής προς εξέταση.
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Σχήμα 1 – Τυπική διάταξη αρδευτικού κρουνού
δύο στομίων

5

©

ΕΛΟΤ

Σχήμα 2 – Τυπική διάταξη αρδευτικού κρουνού
ενός στομίου

Μέθοδος τοποθέτησης

5.1 Μεταφορά και απόθεση
Οι συσκευές ή τα επιμέρους στοιχεία τους, μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο θα αποθηκεύονται σε
προστατευμένους χώρους επί ξύλινων υποθεμάτων. Ο χειρισμός τους θα γίνεται με προσοχή. Απαγορεύεται
σε κάθε περίπτωση η απόρριψή τους στο έδαφος.
Μέχρι την τελική συναρμολόγηση (εάν παραδίδονται σε τεμάχια) και την εγκατάστασή τους θα φυλάσσονται
στην εργοστασιακή συσκευασία τους.

5.2 Εγκατάσταση συσκευών
Η εγκατάσταση των συσκευών θα γίνεται υπό την επίβλεψη ειδικευμένου τεχνικού του αναδόχου ή του
προμηθευτή ή του εργοστασίου κατασκευής των συσκευών.
Οι συσκευές εγκαθίστανται επί του δικτύου μέσω ειδικού τεμαχίου τύπου «Τ», χυτοσιδηρού ή από ελατό
χυτοσίδηρο, με φλαντζωτά άκρα, διατομής D 80 ή D 100 mm (περιλαμβάνεται στο δίκτυο).
Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διαμόρφωση στοιχείου αγκύρωσης στην θέση εγκατάστασης του ειδικού
τεμαχίου τύπου «Τ» σύνδεσης του δικτύου με την υδροληψία (περίπτωση εν σειρά υδροληψιών κατά μήκος
του τριτεύοντος κλάδου του αρδευτικού δικτύου) ή της καμπύλης 90 ο (στις απολήξεις του τριτεύοντος
δικτύου), η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την τοποθέτηση των κρουνών, και, σε κάθε
περίπτωση, πριν από την εκτέλεση της γενικής υδραυλικής δοκιμής του δικτύου.
Οι συσκευές θα συναρμολογούνται πλήρως πριν από τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα για την σύνδεση
στην φλάντζα αναμονής του δικτύου, και θα επιθεωρούνται για τυχόν φθορές επί των εξωτερικών
προστατευτικών επιστρώσεων. Εάν διαπιστωθούν φθορές θα αποκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή (τοπική απόξεση, καθαρισμός και εφαρμογή στρώσεως βαφής των αυτών χαρακτηριστικών
και απόχρωσης με την εργοστασιακή).
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Το βάρος των συσκευών δεν υπερβαίνει τα 70-80 kg, οπότε είναι δυνατός ο χειρισμός τους από δύο άτομα.
Για τον καταβιβασμό στο όρυγμα θα χρησιμοποιούνται επίπεδοι ιμάντες.
Μετά την συναρμολόγησή τους και την εκτέλεση των υδραυλικών δοκιμών τους περιβάλλονται από
τσιμεντοσωλήνα D 400 σε όλο το υπό το έδαφος τμήμα τους (μέχρι την στάθμη του υπογείου δικτύου), ο
οποίος εσωτερικά πληρούται με χαλίκι και εξωτερικά με προϊόντα εκσκαφών.
Οι συσφίξεις των κοχλιωτών μερών των συσκευών θα γίνονται με χρήση δυναμόκλειδου σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συσκευές θα περιβάλλονται από τσιμεντοσωλήνα, ο οποίος θα προεξέχει από την στάθμη του εδάφους
κατά τουλάχιστον 0,40 m προκειμένου να προστατεύονται από τυχόν προσκρούσεις γεωργικών
μηχανημάτων και οχημάτων.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

Η στεγανότητα των συσκευών θα ελέγχεται κατά την γενική υδραυλική δοκιμή του δικτύου. Οι αρδευτικοί
κρουνοί θα δοκιμάζονται δειγματοληπτικά για την διαπίστωση της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης εγκατάστασης του δικτύου άρδευσης.
Στους ελέγχους περιλαμβάνονται:
x Μέτρηση του μανομετρικού ύψους εξόδου για τις διάφορες κλίμακες λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης,
μέχρι την στάθμη της πίεσης λειτουργίας του δικτύου.
x Μέτρηση εκρέουσας παροχής με πλήρωση δοχείου γνωστής χωρητικότητας και χρονομέτρηση (για τις
διάφορες διαβαθμίσεις παροχής που επιδέχεται η συσκευή).
x Έλεγχος ακρίβειας μετρητών παροχής με εκκένωση δι’ αυτών γνωστής ποσότητας νερού (π.χ. εκκένωση
φορτίου βυτιοφόρου δια του μετρητού).
x Έλεγχος ασφαλούς κοχλίωσης (ασφάλισης) μετρητών και ρυθμιστών σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Επιπρόσθετα θα ελέγχεται η διάταξη των κρουνών στην ζώνη ασφαλείας (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη) και θα ελέγχονται οπτικά οι συσκευές για τυχόν φθορές της προστατευτικής στρώσης.
Τυχόν μη συμμορφώσεις ως προς τα προαναφερθέντα θα αποκαθίστανται (ή θα αντικαθίστανται τα
ελαττωματικά στοιχεία).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
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7.2
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
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ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Οι συσκευές επιμετρώνται σε τεμάχια, με βάση τον τύπο αυτών (Α ή Β) και τον αριθμό των στομίων τους.
Διακρίνονται επίσης σε συσκευές με ή χωρίς ρυθμιστή πίεσης.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά των συσκευών επί τόπου

x

Η συναρμολόγησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο.

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι) ή επικαδμιωμένοι κοχλίες σύνδεσης των φλαντζών

x

Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των βαλβίδων (εφ’ όσον η Υπηρεσία
αποδεχθεί τούτο).

x

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

x

Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

x

Η προμήθεια και τοποθέτηση του τσιμεντοσωλήνα προστασίας και η πλήρωσή του με χαλίκι

x

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

Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων
Warning tape above buried utilities

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-01 «Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων
Δικτύων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0806-08-01, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των
Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν
προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή
των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να
ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν
επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34219

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01:2009

Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων Δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στον καθορισμό των
απαιτήσεων για τις ταινίες σήμανσης που τοποθετούνται εντός του ορύγματος των υπογείων δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έγκαιρο εντοπισμό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά
τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12613

Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις με
οπτικά χαρακτηριστικά. - Plastics warning devices for underground cables and
pipelines with visual characteristics.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality management systems
– Requirements

ΕΛΟΤ EN ISO 175

Πλαστικά - Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μετά από
εμβάπτιση σε χημικά υγρά - Plastics - Methods of test for the determination of the
effects of immersion in liquid chemicals

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1 Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
ΕΛΟΤ EN ISO 846

3

Πλαστικά - Αξιολόγηση της δράσης μικροοργανισμών - Plastics - Evaluation of the
action of microorganisms

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι ταινίες σήμανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 12613.
Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήμανσης που προέρχονται από πιστοποιημένη διαδικασία
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σημάνσεως είναι τα ακόλουθα:
3
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α. Πλάτος
-

25 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου έως 0,60 m.

-

40 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου από 0,60 m έως 1,20 m.

-

50 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων με διάμετρο άνω των 1,20 m.

-

για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm.

-

τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραμμισμένα και παράλληλα μεταξύ τους.

β. Υφή
Δικτυωτή με συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο φορέας του έργου
και ο τύπος του αγωγού (λυμάτων, ομβρίων ή ύδρευσης), με γραμματοσειρά ευανάγνωστη, με ύψος
χαρακτήρων 4 cm, πλάτος 2,50 cm και πάχος κορμού 1 cm. Τα γράμματα θα είναι ανεξίτηλα και θα
υπόκεινται επιτυχώς σε δοκιμή επικόλλησης - αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να
αλλοιώνονται.
γ. Χρώμα
Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και μπλε για τους αγωγούς ύδρευσης (συνήθης κωδικοποίηση
που εφαρμόζεται στις χώρες της Ε.Ε.).
δ. Συσκευασία
Το μήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο μήκος αυτό αντιστοιχεί βάρος 10 kg περίπου).
ε. Υλικό
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ).
στ. Μορφή
Το ελάχιστο πλάτος των νημάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm για βρόχους
περιμέτρου μεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους μικρότερης περιμέτρου.
Το υλικό και το χρώμα της ταινίας σήμανσης θα είναι ανθεκτικά σε μικροοργανισμούς και γενικότερα σε
όλους τους χημικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος.
Οι ταινίες σήμανσης, ειδικά σε περιπτώσεις αγωγών από PVC (μη μεταλλικών), θα διαθέτουν ανθεκτικό
σε διάβρωση σύρμα από χρωμιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται εύκολα με
ηλεκτρομαγνητικές συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άμεσος εντοπισμός θαμμένων πλαστικών
σωληνώσεων.
Η αντοχή σε εφελκυσμό των ταινιών σήμανσης θα είναι μεγαλύτερη από 350 kg/m.
Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην οποία
πρόκειται να ενσωματωθούν.

5

Τοποθέτηση έλεγχοι

5.1 Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήμανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να αποφεύγεται η κάμψη τους, η παραμόρφωσή τους και ο τραυματισμός τους από αιχμηρά
αντικείμενα.
4
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Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή
κακώσεων και, ανάλογα με το βάρος των ρολών, με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από
μαδέρια) ή με ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα άκρα τους θα
καλύπτονται με λάστιχο για να μην καταστρέφονται οι ταινίες.
Οι ταινίες σήμανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασμένους χώρους στην εργοστασιακή
συσκευασία τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φώς, από έλαια, λίπη, πηγές θερμότητας κ.λπ.

5.2 Τοποθέτηση των ταινιών σήμανσης
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του με
κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή μηχανικά επί της επίχωσης και κατά μήκος του
ορύγματος η ταινία σήμανσης.
Η ταινία σήμανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο μέσο του πλάτους του ορύγματος με την ένδειξη
[φορέας του έργου] _ ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ομβρίων] προς τα επάνω ώστε να είναι
αναγνώσιμη από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήματα με λίγη άμμο για να παραμείνει
στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης.
Με την τοποθέτηση της ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε περίπτωση
εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισμός της θέσης του και η αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε
αυτόν.

5.3 Έλεγχοι
Η τοποθετηθείσα ταινία σήμανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της με τα υλικά επίχωσης του
ορύγματος.
Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώμα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη ή / και στην Μελέτη
του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Προδιαγραφή.

6

Δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε λειτουργικά
χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήμανσης. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά, θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα ακόλουθα:
Για τον έλεγχο του αμετάβλητου της εμφάνισης και του χρωματισμού των ταινιών σήμανσης ισχύουν τα
προβλεπόμενα από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 175.
Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήμανσης ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 527-1
Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε μικροοργανισμούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει το
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 846

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x
x

Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
Εργασία εντός χανδάκων.

5
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Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής, εφ’ όσον εργάζονται εντός του ορύγματος, θα
χρησιμοποιούν τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία
υπό τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (m) ταινιών σήμανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία κατηγορία
για όλους του τύπους ταινίας).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των ταινιών
σήμανσης.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγματος.

x

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

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις αποκατάστασης /
ανακατασκευής πλακοστρώσεων οποιουδήποτε τύπου μετά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης
υπογείων δικτύων.
Οι προς εκτέλεση εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της επιφάνειας στην πρότερη της κατάσταση,
πριν από τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00

Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών. - Paving slabs
and cobblestones for pedestrian areas.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench
backfilling

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις για τα νέα υλικά επιστρώσεων (προς αντικατάσταση φθαρθέντων κατά την αποξήλωση) είναι
καθορισμένες (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00)

5

Μεταφορά, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Μεταφορά – Διακίνηση πλακών
Οι πρόσθετες πλάκες θα παραδίδονται σε παλέτες με ξύλινα υποθέματα προστατευμένες με φύλλα νάυλον.
Ο χειρισμός των παλετών θα γίνεται με γερανοβραχίονα. Οι συσκευασίες θα αφαιρούνται μόνον πριν από
την τοποθέτηση και οι πλάκες (νέες ή διατηρούμενες) θα μεταφέρονται στην θέση τοποθέτησης με
χειράμαξα.
Απαγορεύεται να ρίπτονται οι πλάκες επί του εδάφους, έστω και από μικρό ύψος. Η εκφόρτωση θα γίνεται
μόνον χειρωνακτικά.
3
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Πλάκες ρηγματωμένες ή με φθορές δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση και θα συγκεντρώνονται
προς απόρριψη ως άχρηστα υλικά.

5.2 Εκτέλεση εργασιών
Η αποκατάσταση/ ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων θα γίνεται έτσι ώστε να μην εμφανίζονται
υψομετρικές διαφορές στα όρια μεταξύ υφιστάμενης και αποκαθιστάμενης/ ανακατασκευαζόμενης
επιφάνειας. Η αρμολόγηση θα ακολουθεί αυστηρά τον κάνναβο της διατηρούμενης πλακόστρωσης, έτσι
ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να προκύπτει ένα ενιαίο σύνολο επίστρωσης χωρίς εμφανείς
διαφορές.
Κατά την παύση των εργασιών ή/και μέχρι την ολοκλήρωση της σκλήρυνσης του κονιάματος έδρασης, η
ζώνη των έργων θα απομονώνεται με πλέγματα προστασίας, ταινίες επισήμανσης και προειδοποιητικές
πινακίδες. Κατά τις νυχτερινές ώρες θα τοποθετούνται επιπρόσθετα αναλάμποντες φανοί (σπίθες).
Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται αφού έχει επανεπιχωθεί - συμπυκνωθεί το όρυγμα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02)
Εάν προβλέπεται από την μελέτη θα διαστρώνεται σκυρόδεμα C12/15 ελαχίστου πάχους 8,0 cm, ή θα
κατασκευάζεται υπόβαση από λεπτόκοκκο υλικό πάχους 3,0 – 5,0 cm, η οποία θα συμπυκνώνεται με
ελαφρό εξοπλισμό συμπύκνωσης. Επί της υποβάσεως θα διαστρώνεται τσιμέντο πάχους 2,5 – 3,0 cm,
αναλογίας ενός μέρους ασβέστου προς πέντε μέρη άμμου, με προσθήκη 180 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Προκειμένου περί λευκών πλακών η αρμολόγηση θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου αναλογίας
650 kg ανά m3 μαρμαροκονίας. Στις περιπτώσεις έγχρωμων πλακών στο κονίαμα αρμολόγησης θα
προστίθενται χρωστικές ύλες προκειμένου να επιτευχθεί χρωματική ομοιογένεια.
Οι πλάκες που επανατοποθετούνται θα είναι απόλυτα στοιχισμένες και κατά τις δύο διευθύνσεις με τις
υπάρχουσες. Μετά θα καθαρίζεται επιμελώς η επιφάνεια από το αρμολόγημα. Οι ανωτέρω εργασίες
αφορούν τόσο στις επιστρώσεις με τυποποιημένες πλάκες, όσο και στα λιθόστρωτα.
Εάν η ζώνη διέλευσης του δικτύου ήταν απλώς τσιμεντόστρωτη, θα αποκαθίσταται πλήρως η επιφάνεια με
στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C 12/16, πάχους ίσου προς το αρχικό.
Το σκυρόδεμα θα διαμορφώνεται έτσι ώστε να είναι απόλυτα λείο (με πήχυ ή με κύλινδρο), κατά τρόπο ώστε
η επιφανειακή υφή του να μην εμφανίζει διαφορές με την υπόλοιπη (διατηρούμενη) επιφάνεια της στρώσης.
Οι παρειές του αποξηλωθέντος σκυροδέματος θα ομαλοποιούνται και θα καθαρίζονται επιμελώς από
χαλαρά υλικά. Πριν από την σκυροδέτηση θα εφαρμόζεται επί των παρειών υδαρές διάλυμα τσιμέντου
(αριάνι) για την βελτίωση της συνάφειας παλαιού - νέου σκυροδέματος.

5.3 Διαβάσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες
Εν όψει της ανακατασκευής των πεζοδρομίων μετά την αποξήλωση επιστρώσεων (πλακοστρώσεων) ή / και
κρασπέδων, εάν προβλέπεται από την μελέτη θα διαμορφώνονται διαβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) με την διαμόρφωση βυθίσεων της πλακόστρωσης ή της επιφάνειας σκυροδέτησης (κατά
περίπτωση) και του κρασπεδορείθρου του πεζοδρομίου.
Το ύψος του πεζοδρομίου δεν θα είναι μεγαλύτερο από 7,0 - 10,0 cm, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για
λόγους απορροής των ομβρίων απαιτείται υψηλότερο κράσπεδο, οπότε το ύψος επιτρέπεται να είναι μέχρι
και 15 cm.
Η κατά μήκος κλίση του πεζοδρομίου δεν θα υπερβαίνει το 12%. Αν απαιτείται μεγαλύτερη κλίση θα
διαμορφώνονται βαθμίδες.
Η εγκάρσια κλίση του πεζοδρομίου δεν θα υπερβαίνει το 4% (ενδεικνυόμενη κλίση 1,0-1,5%).
4
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Τα υλικά επίστρωσης στα σημεία βύθισης του πεζοδρομίου θα εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια,
σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και στις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον
καθαρισμό και στην συντήρηση.
Στις θέσεις υψομετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδρομίου (θέσεις προσαρμογής του πεζοδρομίου με
το οδόστρωμα) θα διαμορφώνονται σκάφες τουλάχιστον 1,50 m.
Σε περιπτώσεις πεζοδρομίων μικρού πλάτους όπου η κατασκευή εγκαρσίων σκαφών είναι προβληματική,
συνιστάται η βύθιση όλης της γωνίας στις διασταυρώσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζονται τα μήκη
ράμπας εγκαρσίως του πεζοδρομίου για διαφορετικά ύψη πεζοδρομίου.
Πίνακας 1 – Μήκη ράμπας εγκαρσίως του πεζοδρομίου για διαφορετικά ύψη πεζοδρομίου

Ύψος
(m)

πεζοδρομίου

Κλίση ράμπας (%)

Απαιτούμενο μήκος ράμπας (m)

Επιθυμητή

Ανεκτή

Επιθυμητό

Ανεκτό

0,000-0,070

5 (1:20)

8 (1:12)

1,40

0,84

0,071-0,100

5 (1:20)

8 (1:12)

2,00

1,20

0,101-0,120

5 (1:20)

6,2 (116)

2,40

1,42

0,121-0,150

5 (1:20)

6,2 (116)

3,00

2,20

0,151 και άνω

5 (1:20)

8 (1:12)

-

-

5.4 Ανοχές
Τα τμήματα πεζοδρομίου που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται ως προς την διάταξη των πλακών / λίθων
αλλά και υψομετρικά σε σχέση με τα γειτονικά (διατηρούμενα) τμήματα των επιστρώσεων.
Τμήματα που εμφανίζουν υποχωρήσεις ή αποκλίσεις από τον κάνναβο των αρμών δεν θα γίνονται αποδεκτά
και θα δίδεται εντολή ανακατασκευής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Η τελειωμένη εργασία αποκατάστασης πεζοδρομίων θα δίνει την εικόνα μιας ενιαίας επιφάνειας τόσο
υψομετρικά όσο και αισθητικά.
Οι συναρμογές νέων και παλαιών επιφανειών θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένες ώστε η υψομετρική τους
διαφορά να μην υπερβαίνει τα 2 mm.
Η τελειωμένη επιφάνεια θα είναι διαμορφωμένη με τις κλίσεις που προβλέπονται στην Μελέτη (περιπτώσεις
πλήρους ανακατασκευής), για την απορροή των ομβρίων, ή σύμφωνα με τις κλίσεις της υπάρχουσας
πλακόστρωσης (περιπτώσεις τμηματικής αποκατάστασης).

6

Δοκιμές

Για τις στρώσεις έδρασης από σκυρόδεμα θα λαμβάνονται δοκίμια σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ.
(Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος).

5
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7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Διακίνηση βαρέων αντικειμένων με την χρήση μηχανικών μέσων (παλέτες πλακών).

x

Χρήση κοπτικών εργαλείων χειρός ηλεκτροκίνητων ή πεπιεσμένου αέρα.

x

Εκτέλεση εργασιών σε μικρή απόσταση από κινούμενα οχήματα (σε οδούς υπό κυκλοφορία).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
x

Συμμόρφωση με το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

x

Υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστασία ματιών και
προσώπου τύπου
μεταλλικού πλέγματος

ΕΛΟΤ ΕΝ
1731

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου
μεταλλικού πλέγματος

Personal eye protection - Mesh
eye and face protectors

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

6
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7.3
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Κατά την παύση των εργασιών θα αποκλείεται με πλέγματα προστασίας, ταινίες επισήμανσης και
προειδοποιητικές πινακίδες η προσπέλαση στον χώρο των εκσκαφών. Επιπλέον θα τοποθετείται
φωτεινή σήμανση (αναλάμποντες φανοί - σπίθες) κατά μήκος της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, για
την πρόληψη ατυχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας.

Καθαρισμός χώρου εργασιών

Θραύσματα πλακών, υλικά συσκευασίας και περισσεύματα κονιαμάτων θα περισυλλέγονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα και θα μεταφέρονται προς απόρριψη ως άχρηστα υλικά. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών θα καθαρίζεται επιμελώς με νερό υπό πίεση και βούρτσα ολόκληρη η επιφάνεια του πεζοδρομίου
και η περί αυτό επιφάνεια του καταστρώματος της οδού.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αποκαθισταμένης ή ανακατασκευαζομένης
πλακόστρωσης, ανεξαρτήτως του τύπου της πλακόστρωσης.
Η επιφάνεια θα υπολογίζεται με βάση το μήκος της αποκατάστασης και το συμβατικό πλάτος του ορύγματος
τοποθέτησης του υπογείου δικτύου.
Καλύμματα φρεατίων και λοιπές μικροκατασκευές επί του πεζοδρομίου, επιφανείας μικρότερης από 1,0 m2,
συνυπολογίζονται στην επιμετρούμενη επιφάνεια και δεν αφαιρούνται.
Πλάτος αποκατάστασης μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη δεν επιμετράται, εκτός
εάν οι σχετικές εργασίες εκτελέσθηκαν μετά από εντολή της Υπηρεσίας (π.χ. ολική αποκατάσταση
επιφανείας λόγω μικρού πλάτους απομένουσας λωρίδας).
Η κατασκευή στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα C 12/16 (όταν προβλέπεται) επιμετράται ιδιαίτερα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των υλικών (νέων και
προερχομένων από αποξήλωση).
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x Οι εργασίες τελικού καθαρισμού της επιφανείας.
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Οι προστατευτικές περιφράξεις με ανακλαστικές ταινίες μέχρι την σκλήρυνση των κονιαμάτων

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
7
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

34234

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.160

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-04 «Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων
στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν απαιτήσεις για αποκατάσταση ή
ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων των πεζοδρομίων τα οποία καθαιρούνται κατά την εγκατάσταση
υπογείων δικτύων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1343

Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής. - Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.

ΕΛΟΤ EN 1340

Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. - Concrete
kerb units - Requirements and test methods.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες
με σκυρόδεμα. -- Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage
ditches.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων. Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Εάν απαιτείται η ενσωμάτωση νέων κρασπέδων για την αποκατάσταση των αποξηλωθέντων, έχουν
εφαρμογή οι απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων: ΕΛΟΤ EN 1343 και ΕΛΟΤ EN 1340.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσκομιζόμενα υλικά πληρούν τις ως άνω
απαιτήσεις, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

3
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4.2 Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με εμφανείς φθορές που προξενήθηκαν κατά την αποξήλωσή τους,
καθώς και κράσπεδα με προϋπάρχουσες φθορές δεν θα επαναχρησιμοποιούνται και θα αντικαθίστανται.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη πληρωμή, στην ανακατασκευή ή την αντικατάσταση κρασπέδων
από σκυρόδεμα ή λαξευτούς λίθους που καταστράφηκαν από δική του υπαιτιότητα.
Τα κράσπεδα που εμφανίζουν σημαντικές φθορές θα επισημαίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας
πριν από την αποξήλωσή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχουν λόγοι προσεκτικής αφαίρεσης αυτών
και θα αντιμετωπίζονται ως άοπλα σκυροδέματα προς καθαίρεση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην οικεία
Προδιαγραφή.
Κράσπεδα από σκυρόδεμα χυτά επί τόπου σε θέσεις συναρμογών ή καμπυλών θα σκυροδετούνται εκ νέου
κατά την φάση των εργασιών αποκατάστασης με την χρήση καταλλήλων καλουπιών.
Επισημαίνεται η απαίτηση, για τις περιπτώσεις αυτές, να επαναδιαμορφώνεται η απότμηση της ορατής
ακμής κατ’ αντιστοιχία με τις ακμές των επανατοποθετούμενων σε ευθεία κρασπέδων, ώστε το
ανακατασκευαζόμενο τμήμα να εμφανίσει ενιαία μορφή.
Η επιφάνεια του ρείθρου θα συναρμόσει απόλυτα με την στάθμη του καταστρώματος της οδού και θα έχει
την αυτή επίκλιση με τα διατηρούμενα ρείθρα. Η συναρμογή μεταξύ ανακατασκευασθέντων και
διατηρουμένων ρείθρων θα είναι ομαλή, χωρίς ανισοσταθμίες ή σκαλοπάτια
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση/ ανακατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων θα γίνεται κατά τρόπο
τέτοιο ώστε να συμπίπτουν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά με την υφιστάμενη επιφάνεια πλακόστρωσης
και τα εκατέρωθεν κρασπεδόρειθρα.
Εφιστάται επίσης η προσoχή στην αποκατάσταση των τυχόν ειδικών προσβάσεων για άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ), σε περίπτωση που οι αποξηλώσεις για την κατασκευή των υπογείων δικτύων
περιλαμβάνουν και τέτοιες ζώνες.

5

Κατασκευή

5.1 Γενικά
Ισχύουν η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00.
Όταν τα υπάρχοντα κράσπεδα αποτελούνται από λαξευτούς φυσικούς λίθους και προβλέπεται η
επαναχρησιμοποίησή τους, η άρση θα γίνεται με προσοχή και τα υλικά θα φυλάσσονται κατάλληλα
στοιβαγμένα σε προστατευόμενο χώρο πλησίον του ορύγματος.
Οι λαξευτοί λίθοι των κρασπέδων, αφού καθαρισθούν από τα κονιάματα στερέωσης και αποκατασταθούν
τυχόν φθορές με τυπική λάξευση, θα επανατοποθετούνται σε βάση από σκυρόδεμα C12/15 τυπικού πάχους
10 cm (ή όπως ορίζεται στην Μελέτη), επί της οποίας θα διαστρώνεται τσιμεντοκονίαμα των 450 kg
τσιμέντου σε πάχος τουλάχιστον 2,5 cm. Η αρμολόγηση θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου.
Τα κράσπεδα από σκυρόδεμα, αφού ευθυγραμμισθούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, θα εγκιβωτίζονται
τοπικά με σκυρόδεμα από την πλευρά του πεζοδρομίου, ώστε να σταθεροποιούνται και να παραμένουν
ακλόνητα κατά την φάση επανακατασκευής του ρείθρου.
Μετά την τοποθέτηση και πάκτωση των κρασπέδων θα ακολουθεί η ανακατασκευή των ρείθρων με
σκυρόδεμα χυτό επί τόπου, ποιότητας C 16/20.
Για την ανακατασκευή των ρείθρων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00.

4
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009

Έλεγχοι - Ανοχές

Τα τμήματα κρασπεδορείθρων που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται τόσο ως προς την διάταξη, όσο και
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.
Η τελειωμένη εργασία θα παρουσιάζει άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα με διατήρηση των ευθυγραμμιών,
επιμελημένα τελειώματα και επίπεδες επιφάνειες.
Οι αρμοί μεταξύ των κρασπεδορείθρων θα είναι επιμελημένοι και θα παρουσιάζουν το ίδιο πλάτος (περίπου
5 έως 10mm) σε όλο το μήκος της αποκατάστασης.
Το ύψος του κρασπεδορείθρου ως προς την επιφάνεια του καταστρώματος της οδού θα είναι ενιαίο κατά
περιοχές και θα μεταβάλλεται βαθμιαία όπου απαιτείται προσαρμογή καθώς και στις θέσεις διαβάσεων
ΑΜΕΑ.
Τμήματα που εμφανίζουν κακοτεχνίες π.χ. υποχωρήσεις, ανισοσταθμίες, ανομοιόμορφη διαμόρφωση
ακμών, ανώμαλες καμπύλες κ.λπ. δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επανακατασκευάζονται με δαπάνες του
Αναδόχου.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά τμήματα προχύτων κρασπέδων σε ευθυγραμμία. Τα
κράσπεδα στις περιπτώσεις αυτές (από αποξήλωση ή νέα) θα είναι υποχρεωτικώς ακέραια τεμάχια, όπως
ορίζεται στην Μελέτη.
Η επιφάνεια των ρείθρων θα είναι λεία, ομαλή και με τις κλίσεις που υπάρχουν στα διατηρούμενα ρείθρα της
οδού.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών:
x

Μεταφορά δια χειρός αντικειμένων μεγάλου βάρους (τεμαχίων κρασπέδων).

x

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός για την κοπή και τον καθαρισμό των κρασπέδων καθώς και εργαλείων
λάξευσης.

x

Εκτέλεση εργασιών σε μικρή απόσταση από κυκλοφορούντα οχήματα (περιπτώσεις εκτέλεσης των
εργασιών υπό διατήρηση κυκλοφορίας).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλοφορία οι εργατοτεχνίτες θα φορούν υποχρεωτικά γιλέκο με
ανακλαστικές ταινίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

5
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Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες επιμετρώνται σε μέτρα μήκους πλήρως αποκαθισταμένων ή ανακατασκευαζόμενων
κρασπεδορείθρων, λιθίνων ή προχύτων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

6

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των υλικών (νέων και
προερχομένων από αποξήλωση).

x

Οι εργασίες τελικού καθαρισμού της επιφανείας.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η αρμολόγηση των επανατοποθετηθέντων κρασπέδων.

x

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

x

Η αποκατάσταση προχύτων ή λίθινων κρασπέδων που έχουν υποστεί μη αποδεκτές φθορές
κατά την αποξήλωσή τους με υπαιτιότητα του Αναδόχου.

x

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

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

x

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

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
x

Η κατασκευή του στερεού έδρασης του κρασπεδορείθρου από σκυρόδεμα C12/15, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως σε κυβικά μέτρα

x

Η κατασκευή νέου ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, της αυτής διατομής με το
καθαιρεθέν και η επεξεργασία της επιφάνειάς του με μυστρί ώστε να γίνει λεία και ομοιόμορφη, , η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως σε κυβικά μέτρα
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-06 «Προκατασκευασμένα Φρεάτια από
Σκυρόδεμα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06:2009

Προκατασκευασμένα Φρεάτια από Σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, η μεταφορά και η
πλήρης ενσωμάτωση στο έργο προκατασκευασμένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1917+AC

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή
οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα -- Concrete manholes and
inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced.

ΕΛΟΤ EN 10002-1

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμές εφελκυσμού - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος -- Metallic materials - Tensile testing - Part 1:
Method of test at ambient temperature.

ΕΛΟΤ EN 681-1/A1

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1:
Βουλκανισμένο ελαστικό -- Elastomeric seals - Materials requirements for
pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized
rubber.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις -- Quality Management
Systems - Requirements

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. - Steel reinforcement for concrete.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05

Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Τυποποιημένα φρεάτια δικτύων
εννοούνται όλοι οι τύποι προκατασκευασμένων φρεατίων
Διακρίνονται τα εξής είδη:
x

Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών.

x

Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαμέτρων ή/και συμβολής αγωγών.
3
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x

Φρεάτια πτώσης (συμβολής αγωγών με διαφορετικές στάθμες ροής).

x

Φρεάτια υπερχείλισης.

x

Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών ομβρίων

4

Απαιτήσεις

©

ΕΛΟΤ

4.1 Προκατασκευασμένα φρεάτια
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1917+AC.
Το ΕΛΟΤ EN 1917+AC αναφέρεται σε προκατασκευασμένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες επίσκεψης
(ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατομής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαμέτρου έως Φ 1250 mm,
βαρύτητας υπό χαμηλή πίεση.
Σε αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων με χρήση ελαστομερών,
πλαστομερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών.
Τα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν τις παρακάτω
απαιτήσεις:
x

Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 150 mm.

x

Θα είναι σχεδιασμένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm.

x

Θα μπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’ ελάχιστον
300 kN σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1917+AC.

x

Θα διαθέτουν άνοιγμα επίσκεψης διαμέτρου τουλάχιστον 600 mm.

Σχήμα 1 - Τυπικές μορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία
1. Λαιμός φρεατίου
4. Βάση φρεατίου
2. Πλάκα κάλυψης φρεατίου
6. Σπόνδυλος θαλάμου
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7. Πλάκα απομείωσης διατομής
3. Σπόνδυλος φρεατίου πρόσβασης
5. Λοξός σπόνδυλος προσαρμογής διατομής (κολουροκωνικό τμήμα)

4.2 Σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 και
θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις προκατασκευής.
Η εκ των υστέρων δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την Υπηρεσία,
θα γίνεται σε σημεία του φρεατίου με επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού δοκιμίου όπως π.χ. στα
στοιχεία βάσης των φρεατίων.
Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιμέντο) του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η
υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το
1,0% για άοπλο σκυρόδεμα και το 0,4% για οπλισμένο.
Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέματος δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες, απολεπίσεις και ρηγματώσεις με
πάχος μεγαλύτερο από 0,15 mm.
Προκειμένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιμοποιείται τσιμέντο τύπου IV Πόρτλαντ ανθεκτικού στα θειικά
(τσιμέντα SR).

4.3 Οπλισμός

Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα πληροί τις
απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.
Ο οπλισμός θα διαμορφώνεται ως μονή ή διπλή εσχάρα ομόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται από
σπείρες που θα σχηματίζουν κλωβό.
Θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την επίτευξη της
προβλεπόμενης επικάλυψης.
Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της
θάλασσας συνιστάται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm.

4.4 Οπλισμός από χαλύβδινες ίνες
Οι χαλύβδινες ίνες (εφόσον προβλέπονται) θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 Μpα και θα
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 10002-1.
Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της μάζας του σκυροδέματος θα είναι αυτό που θα καθορίζεται από
την Μελέτη και τα στοιχεία που προσκομίζει το εργοστάσιο παραγωγής.

4.5 Χυτοσιδηρές βαθμίδες
Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-07-04-01-05.
Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωμα του φρεατίου και θα είναι
τοποθετημένες ανά 250 mm και 350 mm σε σταθερές αποστάσεις.
Οι βαθμίδες θα πρέπει να παραλαμβάνουν οριζόντια δύναμη εξόλκυσης 5 kN και κατακόρυφη δύναμη 2 KN.
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Το βέλος κάμψης κατά την εφαρμογή δυνάμεως 2 kN κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm για μονά
σκαλιά και τα 10 mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί με μεγαλύτερο
πλάτος για την στήριξη και των δύο ποδιών του αναβάτη).

4.6 Ελαστομερείς δακτύλιοι
Οι ελαστομερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 681-1/A1. Τα ελαστομερή υλικά μπορεί
να είναι ενσωματωμένα στα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων ή να παραδίδονται μεμονωμένα
προς τοποθέτηση επί τόπου.
Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται με τις μεθόδους δοκιμής που περιγράφονται στο (ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC).

Σχήμα 2 - Τυπικές συνδέσεις σπονδύλων

5

Τοποθέτηση έλεγχοι

5.1 Γενικά
Στην περίπτωση βιομηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει
πιστοποίηση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα επιμέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, πτώσης κ.λπ. σύμφωνα με το σχήμα 1 θα
παράγονται με χρήση ειδικών τύπων με δονητική ή φυγοκεντρική μέθοδο σκυροδέτησης.
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήμανση (π.χ. αρίθμηση) για την ευχερή
αναγνώρισή τους κατά την συναρμολόγηση και την τοποθέτηση.
Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαμορφωμένες οπές για την σύνδεση με τους αγωγούς.

5.2 Τοποθέτηση των φρεατίων στην προβλεπόμενη θέση
Ο πυθμένας των προκατασκευασμένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό αμμοχάλικο
πάχους 0,10 m, απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη. Η πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων,
μέχρι το ύψος όπου αρχίζει η οδοστρωσία, θα γίνεται με θραυστό αμμοχάλικο. Σε περίπτωση μικρών
περιθωρίων μεταξύ φρεατίων και ορύγματος που δεν επιτρέπουν την συμπύκνωση του θραυστού υλικού,
είναι δυνατόν, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, να πληρωθεί το διάκενο με ισχνό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 8/10.
Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται με επικάθησή τους στην εντορμία του υποκείμενου
στοιχείου, αφού τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι, εκτός αν είναι ήδη
τοποθετημένοι από το εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η κατάστασή τους.
Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιμελώς με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm ή με
ειδικό μείγμα ασφαλτικής μαστίχης ή με άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, ανθεκτικό σε διαβρωτικό
περιβάλλον, της έγκρισης της Υπηρεσίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Οι λαιμοί των φρεατίων θα προσαρμόζονται στο κύριο σώμα με ιδιαίτερη προσοχή για την προσαρμογή της
τελικής στάθμης στο προβλεπόμενο από την μελέτη ερυθρό υψόμετρο της οδού.
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Η σύνδεση των αγωγών με το φρεάτιο θα γίνεται με εισχώρηση στις προδιαμορφωμένες οπές τεμαχίων
σωλήνα και πάκτωση αυτών με ισχυρή τσιμεντοκονία (των 600 Kg τσιμέντου), ώστε να εξασφαλίζεται
πλήρης στεγανότητα.
Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε μαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση στοιχείων
άφιξης/αναχώρησης σωλήνα μήκους όχι μεγαλύτερου των 50 cm. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η
καλύτερη κατανομή των διαμήκων παραμορφώσεων (υποχωρήσεων) του δικτύου και αποφεύγεται η
άκαμπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές μεταξύ του πρώτου
(από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα (κατανομή της πιθανής απόκλισης στην σύνδεση των σωλήνων
επί δύο ή περισσοτέρων στοιχείων).
Τα καλύμματα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρμόζουν ακριβώς στον λαιμό
του φρεατίου και θα προσαρμόζονται επακριβώς σ’ αυτόν με τσιμεντοκονία ώστε να μην δημιουργείται κενό
ή αναβαθμός..

5.3 Προστατευτικές στρώσεις
Φρεάτια από οπλισμένα προκατασκευασμένα στοιχεία (δακτυλίους) για δίκτυα ακαθάρτων ή τοποθετούμενα
σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν προστατευτικές επιστρώσεις, εξωτερικά μεν
από ασφαλτικό ή εποξειδικό υλικό (σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον) εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης
υλικό (εφόσον πρόκειται περί δικτύων ακαθάρτων).
Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρμόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής.

5.4 Έλεγχοι
α.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα προκύπτει
ότι τα παραδοθέντα προκατασκευασμένα στοιχεία έχουν υποβληθεί δειγματοληπτικά στις δοκιμές που
προβλέπονται από (ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC).
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και ελέγχου
της παραγωγής των προκατασκευασμένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή σε
εκπροσώπους της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες
σποραδικές δοκιμές επί δειγμάτων από τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο στοιχεία σε αναγνωρισμένο
εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της.
Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, δεδομένου ότι
κατά την μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασίες και επίχωση είναι δυνατόν να
προκληθούν φθορές ή βλάβες οφειλόμενες σε μη ορθούς χειρισμούς ή ενέργειες.

β.

Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση των
ιδιοτήτων των σωλήνων.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των επιμέρους
τεμαχίων των φρεατίων:
x

Κατά την κρούση των σπονδύλων με σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς
(κωδωνισμός).

x

Κατά την θραύση τμήματος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς να
αποκολλούνται.

x

Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες
και αποκολλημένα τμήματα.

x

Τόρμοι και εντορμίες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των
σπονδύλων και την στεγανότητα. Σπόνδυλοι με αυτές τις ατέλειες είναι ακατάλληλοι και θα
απορρίπτονται.

x

Σπόνδυλοι με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
7
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Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι
ομαλή και λεία και να αποτελούνται από λεία και ευθύγραμμα τμήματα.

Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη.

x

Έλεγχος ταύτισης υψομέτρων ερυθράς και εμφανούς καλύμματος φρεατίων.

x

Έλεγχος συνδεσμολογίας με τους σωλήνες.

x

Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασμένων φρεατίων (εφόσον
προβλέπεται από την μελέτη).

Δοκιμές

Οι δοκιμές φρεατίων θα γίνονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC.

6.1 Δοκιμή αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο
Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη.
Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC τα
φρεάτια θα μπορούν να παραλάβουν συγκεντρωμένο φορτίο 300 kN (minimum vertical crushing load)
εφαρμοζόμενο επί επιφανείας 300 x 300 mm έκκεντρα στο κάλυμμά τους.
Τα ειδικά τεμάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήματος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ
1917+AC.

6.2 Δοκιμές υλικού πλήρωσης φατνών.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1917+AC.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασμένων φρεατίων:
x

Εκφόρτωση και συναρμολόγηση βαρέων τεμαχίων μέσω γερανοφόρου οχήματος.

x

Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

x

Εργασία σε ορύγματα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τμημάτων γαιών.

x

Εργασία σε περιορισμένους χώρους.

x

Εργασία σε χώρους με κίνδυνο αναθυμιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων δικτύων).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές
εργασίες σε υπόγεια δίκτυα.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυoμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια διακρίνονται ως προς τον τύπο, το βάθος και την διάμετρο.
Η εκσκαφή του ορύγματος, η επανεπίχωσή του, η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και το χυτοσιδηρό
κάλυμμα επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
9
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x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού του και του εργατοτεχνικού προσωπικού, για τον
χειρισμό και την εγκατάσταση του φρεατίου.

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρμολόγηση
των σπονδύλων και των ειδικών τεμαχίων των προκατασκευασμένων φρεατίων μέσα στο όρυγμα
και σε οποιοδήποτε βάθος.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές).

x

Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης - αναχώρησης στις προδιαμορφωμένες οπές των
τοιχωμάτων των σπονδύλων.

x

Οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγματος για την
διευκόλυνση των εργασιών τοποθέτησης.

x

Το τυχόν απαιτούμενο υλικό εξυγίανσης του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των φρεατίων
και η διάστρωση στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

Η αντιμετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων
κατασκευαστικών δυσκολιών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-06-08-07 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από
πολυμερές σκυρόδεμα»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-08-07,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση
προκατασκευασμένων φρεατίων από πολυμερές σκυρόδεμα (PRC: polymer reinforced concrete).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 14364

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για αποστράγγιση και αποχέτευση με ή
χωρίς πίεση – Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί (GRP)
βασισμένα σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP) – Προδιαγραφές για
σωλήνες εξαρτήματα και συνδέσεις - Plastics piping systems for drainage
and sewerage with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for
pipes, fittings and joints

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις. - Quality Management
Systems – Requirements.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench
backfilling

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05

Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Προκατασκευασμένα φρεάτια από PRC
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια από PRC είναι κατάλληλα για δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
και χαρακτηρίζονται από υψηλή ανθεκτικότητα σε όξινο και γενικά διαβρωτικό περιβάλλον καθώς και από
χαμηλό βάρος.
Τα προς εγκατάσταση στο έργο προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα (PRC) θα
προέρχονται από πιστοποιημένη σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία.
Δεν συνιστώνται για δίκτυα υπό πίεση.
3
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Ο τύπος των φρεατίων που θα εγκαθίστανται σε κάθε περίπτωση θα καθορίζεται από την Μελέτη.

Σχήμα 1: Τυπικό προκατασκευασμένο φρεάτιο από PRC

4.2 Πολυμερή σκυρόδεμα (PRC)
Τα πολυμερή σκυροδέματα (PRC) αποτελούνται από ρητίνες σε ποσοστό 9 - 10% κατά βάρος (ως συνδετικό
υλικό), άμμο σε ποσοστό 29 - 32%, αμμοχάλικο σε ποσοστό 48 - 52% και χαλαζία υπό μορφή πούδρας σε
ποσοστό 9 - 11%.
Η κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου είναι συνήθως 0 - 2 mm και του αμμοχάλικου 0 - 16 mm.
Η απώλεια βάρους κατά την δοκιμή Los Angeles (σε κρούση και τριβή) δεν θα υπερβαίνει το 30%, η δε
απορροφητικότητα σε νερό θα είναι μικρότερη του 2%.

5

Τοποθέτηση

5.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσκομιζόμενα φρεάτια πληρούν τις
απαιτήσεις, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα φέρουν σήμανση με την ένδειξη του υλικού κατασκευής (PRC), την
ημερομηνία παραγωγής και τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής.
Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική επιφάνεια των φρεατίων θα είναι λεία χωρίς αιχμές, εκδορές ή
ρηγματώσεις.
Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0701-05). Τα καλύμματα θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων στον λαιμό του φρεατίου.
Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου των 1,25 m θα φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες, αγκυρωμένες στο σώμα του
φρεατίου.

4
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5.2 Μεταφορά και απόθεση φρεατίων
Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα αναρτώνται και θα
στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις.
Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, για την αποφυγή
κακώσεων, με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ικανότητας ανάλογης με το βάρος των φρεατίων.
Η μετακίνησή τους θα γίνεται με χρήση επιπέδων, λείων ιμάντων. Απαγορεύεται η χρήση συρματοσχοίνων.
Γενικά θα τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες του κατασκευαστή των φρεατίων για τον τρόπο
φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και τοποθέτησής τους στα μεταφορικά μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των προκατασκευασμένων στοιχείων επί του εδάφους.
Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες προκληθεί ρηγμάτωση ή θραύση στοιχείου των φρεατίων, το φρεάτιο θα
απομακρύνεται από το έργο και θα αντικαθίσταται με νέο, με δαπάνες του Αναδόχου.

5.3 Έδραση φρεατίων
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα εδράζονται είτε σε στρώση από θραυστό αμμοχάλικο, πάχους
τουλάχιστον 0,10 m, είτε σε σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη και τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Σε περίπτωση που η στάθμη υπογείων υδάτων είναι υψηλή, η βάση έδρασης από σκυρόδεμα συνιστάται να
είναι οπλισμένη και διαστάσεων μεγαλυτέρων της κάτοψης του φρεατίου.
Η πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων μέχρι το ύψος που αρχίζει η οδοστρωσία θα γίνεται σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.

6

Έλεγχοι

Θα διεξάγονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:
x

Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικού εργοστασίου παραγωγής. Όταν τα
προκατασκευασμένα φρεάτια από PRC φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14364 δεν
απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων.

x

Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

x

Έλεγχος συνδέσεων με τους σωλήνες του δικτύου.

x

Έλεγχος διαστάσεων/ τύπου φρεατίου.

x

Έλεγχος των σιδηρών βαθμίδων.

x

Έλεγχος ακεραιότητας του φρεατίου (ύπαρξη ρωγμών, κακώσεων κ.λπ.).

Φρεάτια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις, ρωγμές ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού.
5
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x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

7.2

ΕΛΟΤ

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Εάν απαιτηθεί η διάνοιξη οπών στα τοιχώματα των φρεατίων συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας
από τους εργαζόμενους (κυρίως εντός του ορύγματος ή εντός του φρεατίου).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένων φρεατίων από πολυμερές σκυρόδεμα, ανάλογα
με την διάμετρο και το βάθος τους.
Η εκσκαφή του ορύγματος, η επανεπίχωσή του, η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και το χυτοσιδηρό
κάλυμμα επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
6
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού του και του εργατοτεχνικού προσωπικού, για τον
χειρισμό και την εγκατάσταση του φρεατίου.

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρμολόγηση
των σπονδύλων και των ειδικών τεμαχίων των προκατασκευασμένων φρεατίων μέσα στο όρυγμα
και σε οποιοδήποτε βάθος.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές).

x

Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης - αναχώρησης στις προδιαμορφωμένες οπές των
τοιχωμάτων των σπονδύλων.

x

Οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγματος για την
διευκόλυνση των εργασιών τοποθέτησης.

x

Το τυχόν απαιτούμενο υλικό εξυγίανσης του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των φρεατίων
και η διάστρωση στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

Η αντιμετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων
κατασκευαστικών δυσκολιών.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

7
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 14802

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά φρεάτια ή μονάδες
επέκτασης φρεατίων για θαλάμους επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδες Προσδιορισμός της αντοχής σε επιφανειακή φόρτιση και οδική κυκλοφορία Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection
chambers and manholes - Determination of resistance against surface and
traffic loading

ΕΛΟΤ EN ISO 13478

Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών - Προσδιορισμός της
αντίστασης στην ταχεία διάδοση ρήγματος (RCP) - Δοκιμή πλήρους κλίμακας
(FST). - Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST).

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

34265
ICS: 77.140

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
Grey cast iron gully tops

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-01 «Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό
χυτοσίδηρο» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
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και
Δημοσίων
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ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
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έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
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 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και στην
τοποθέτηση εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο (συνήθως χυτοσίδηρος, σε
αντιδιαστολή με τον χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design
requirements, type testing, marking, quality control - Καλύμματα φρεατίων
αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και
πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons -- Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems ποιότητος - Απαιτήσεις

3

Requirements -- Συστήματα

διαχείρισης

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης , που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή/ και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης

3.3 Πλαίσιο
Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα

3
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Το(α) κινητά(ά) μέρος (η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

4

Απαιτήσεις υλικών

4.1

Yλικά

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Το χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των εσχάρων υδροσυλλογής υλικό είναι από :
x

φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561.

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης του ΕΛΟΤ ΕΝ
124, που θα εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά
των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.

4.2

Ποιότητα και βασικά χαρακτηριστικά χυτοσιδηρών εσχαρών

4.2.1 Γενικά
Η αντοχή σε εφελκυσμό και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή των εσχαρών
υδροσυλλογής φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές
τιμές των χαρακτηριστικών αυτών στον πίνακα 1. :
Πίνακας 1 - Βασικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και σκληρότητα
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Σκληρότητα σε BRINNEL

200 Ν/mm2
έως 210

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται δοκιμές κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά
Brinell σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων οφειλομένων σε
ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.
Ο χυτοσίδηρος θα παρουσιάζει φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και ομοιόμορφη τομή θραύσεως. Θα είναι
ταυτόχρονα μαλακός και ανθεκτικός, ευχερώς κατεργάσιμος δια της ρινής ή του κόπτη και εύκολης
διάτρησης.
4.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά εσχάρων
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής χαρακτηρίζονται από:

4

x

τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους,

x

τις ωφέλιμες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγματος,

x

το συνολικό ύψος της εσχάρας,

x

το βάρος της εσχάρας μετά του πλαισίου της,
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τις διαστάσεις των κιγκλίδων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και
το ποσοστό της ελεύθερης επιφάνειας υδροσυλλογής.

Μεταφορά και απόθεση εσχάρων

Οι προς μεταφορά εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγμάτων και θα προσδένονται
στο μεταφορικό μέσο με ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και παραμορφώσεις.
Για την φορτοεκφόρτωση των εσχάρων θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών
μέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με περονοφόρα οχήματα. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να
αποφεύγονται, στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο
ύψος). Για την αποθήκευση των εσχάρων θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα
στηρίγματα.

6

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

6.1 Κατασκευή χυτοσιδήρων εσχαρών υδροσυλλογής στο εργοστάσιο
Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί με παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα
στάδια της παραγωγής.

6.2 Κατηγορίες χυτοσιδήρων εσχαρών υδροσυλλογής
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην εγκεκριμένη
μελέτη.
Οι κατηγορίες των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί
ανάλογα με την θέση εγκατάστασής τους
Πίνακας 2 – Κατηγορίες χυτοσιδηρών εσχάρων περισυλλογής
Κατηγορία

Αντοχή

Περιοχές κυκλοφορίας

C (C250)

250
kN/mm2

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων και για
περιοχές κατά μήκος του δρόμου.

D (D400)

400 kN

Για περιοχές εγκάρσια στον δρόμο.

6.3 Σήμανση χυτοσιδήρων εσχάρων υδροσυλλογής
Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα στην εμφανή και μη εντοιχιζόμενη όψη, με ανάγλυφη σήμανση, τα
παρακάτω:
x

Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).

x

Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου.

x

Το έτος και τον μήνα χύτευσης.

x

Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.

x

Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης.

x

Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).
5
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Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση θα είναι αντιολισθηρή.

6.4 Τοποθέτηση – Εδραση καλυμμάτων εσχάρων
Για την τοποθέτηση της εσχάρας στο αντίστοιχο φρεάτιο προβλέπεται περιμετρικό διάκενο μεταξύ πλαισίου
και φρεατίου 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί με τσιμεντοκονία. Το πλαίσιο τοποθετείται με την εσχάρα στην
προβλεπόμενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιμο άνοιγμα του πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του
αντίστοιχου φρεατίου.
Η άνω παρειά του πλαισίου θα βρίσκεται 30 mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του καταστρώματος της
οδού. Η προκύπτουσα υψομετρική διαφορά θα προσαρμοσθεί με την ανάλογη διαμόρφωση της ασφαλτικής
στρώσης.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίνεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο και
η εφαρμογή των εσχάρων χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, συγκεκριμένα:

7

x

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις με τις προβλεπόμενες ανοχές του πλαισίου που είναι
απαραίτητες για την καλή εφαρμογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της.

x

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η
επιπεδότητά του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως επίπεδες ώστε
να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

7.1 Ενσωματωμένα κύρια υλικά
Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών.
Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών οίκου κατασκευής ή/και αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εργαστηριακών δοκιμών (εφόσον
τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό σειράς), δίνονται εντολές συμπλήρωσης.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ συνεπάγεται
την απόρριψή τους.

7.2 Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης
Τα εμφανή τμήματα των πλαισίων και εσχάρων θα ελέγχονται ως προς την διάταξη.
Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση εσχάρων
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός.

8.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
6
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Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

9

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους, με βάση ζυγολόγιο.
Προς τούτο θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης. Εναλλακτικά, τα βάρη των εσχαρών και των πλαισίων
έδρασης αυτών μπορούν να λαμβάνονται από τους πίνακες του εγκεκριμένου προμηθευτή .
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών,
που απαιτούνται για την τοποθέτηση των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών και πλαισίων έδρασης.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η πάκτωση των πλαισίων έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία ή με μη συρρικνούμενο κονίαμα.
7
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x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών
και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96
και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
Hand welded gully tops

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-02 «Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροσυγκολλητές» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή και τοποθέτηση
χαλύβδινων ηλεκτροσυγκολλητών εσχαρών.
ΟΙ χαλύβδινες εσχάρες έχουν εφαρμογή σε δίκτυα υδροσυλλογής και ως διαβάθρες, συνήθως δε είναι μη
τυποποιημένων διαστάσεων (διαστασιολόγηση κατά περίπτωση εφαρμογής).
Θα διαμορφώνονται με βάση σχετική μελέτη, η οποία θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
Δοκιμασία καταλληλότητας συγκολλητών – Συγκόλληση με τήξη – Μέρος
1:Χάλυβες

ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2

Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 2:
Welding procedure specification for arc welding
Προδιαγραφή και καταλληλότητα διαδικασιών συγκόλλησης για μεταλλικά υλικά
Μέρος 2: Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης για ηλεκτροσυγκόλληση

ΕΛΟΤ ΕΝ 499

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non
alloy and fine grain steels – Classification
Αναλώσιμα συγκόλλησης - Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου με
το χέρι μη κραματωμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόμηση

EΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related products Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation
grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal
of previous coatings -- Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την
εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της
καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες
προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την ολική
αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων .

ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Συστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβες - Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων
3
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης, που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή / και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης
3.3 Πλαίσιο
Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα
Το(α) κινητό(ά) μέρος(η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

4

Απαιτήσεις υλικών

Οι χαλύβδινες εσχάρες και τα πλαίσια έδρασης αυτών διαμορφώνονται με διατομές μορφοσιδήρου (συνήθως
ορθογωνικές διατομές και γωνιακά ελάσματα).
Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα είναι ποιότητας S 235 JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1. Ο μορφοσίδηρος που
θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των εσχαρών θα αποτελείται από ευθύγραμμες ράβδους, χωρίς
κακώσεις στην επιφάνεια και στις ακμές τους.
Για την συγκόλληση θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια ρουτυλίου (R: επίστρωση οξειδίου του τιτανίου)
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 499.

5

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευή
Οι ράβδοι διαμόρφωσης των εσχαρών θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα
εγκεκριμένα σχέδια λεπτομερειών με θερμική ή μηχανική κοπή, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η
ομαλότητα και το απαραμόρφωτο της επιφάνειας κοπής αλλά και η ευθυγραμμία του αποκοπτόμενου
τεμαχίου.
Δεν επιτρέπεται η κοπή των ράβδων με ψαλίδια ή κόφτες σε καμία περίπτωση, καθόσον με τον τρόπο αυτό
παραμορφώνεται η επιφάνεια κοπής λόγω εξελάσεως. Η κοπή θα γίνεται με ταχυπρίονο ή κοπτικά οξυγόνου
- ασετυλίνης.
Μετά την κοπή των τεμαχίων η εσχάρα θα προ-συναρμολογείται με σημειακές συγκολλήσεις (ηλεκτροπόνια)
και θα ακολουθεί η πλήρης συγκόλληση σε πεσσοειδή διάταξη (ράβδος παρά ράβδος, δεξιά - αριστερά). Η
σειρά αυτή των συγκολλήσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή στρεβλώσεων των διαμήκων ράβδων της
εσχάρας.
Η τήρηση ίσων αποστάσεων μεταξύ των ράβδων θα εξασφαλίζεται με κατάλληλα παρεμβύσματα / οδηγούς
(αποστάτες).
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1.
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθορισμένα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2.
4
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Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση συγκολλήσεων επί τόπου του έργου, παρά μόνον για την συναρμολόγηση /
σύνδεση επί μέρους προκατασκευασμένων στο εργοστάσιο τεμαχίων.
Οι περιοχές των συγκολλήσεων θα καθαρίζονται εντελώς από ίχνη οξειδώσεων και κατάλοιπα
συγκολλήσεων. Οι επιφάνειες των συγκολλήσεων της άνω παρειάς της εσχάρας θα λειαίνονται μέχρι της
πλήρους ισοπέδωσής τους.

5.2 Αντισκωριακή προστασία
Τα τεμάχια των εσχαρών μετά την ολοκλήρωση της σιδηρουργικής κατεργασίας τους θα υποβάλλονται σε
αμμοβολή κατηγορίας SA 2 ½, EΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1 και θα βάφονται με διπλή στρώση αντισκωριακού
υποστρώματος ψευδαργυρικής βάσης (zinc rust primer). Οι αποχρώσεις των στρώσεων της αντισκωριακής
βαφής θα διαφέρουν ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων εξακρίβωση ότι εφαρμόσθηκαν δύο στρώσεις.

5.3 Τοποθέτηση
Το πλαίσιο έδρασης θα πακτώνεται στην υποκείμενη κατασκευή από σκυρόδεμα (κανάλι υδροσυλλογής,
φρεάτιο) μέσω τζινετιών, ηλεκτροσυγκολλημένων στο κάτω πέλμα του.
Προκειμένου περί διαβαθρών θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την μελέτη κατασκευαστικές
λεπτομέρειες.
Η πάκτωση θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συναρμογή της εσχάρας με την
τελική στάθμη του τελικού δαπέδου ή καταστρώματος.
Υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες των ± 5 mm δεν γίνονται αποδεκτές.
Για την πάκτωση θα χρησιμοποιείται υστερόχυτο σκυρόδεμα της αυτής κατηγορίας με το σκυρόδεμα της
υποκείμενης κατασκευής (π.χ. λαιμού φρεατίου), με επαρκές εργάσιμο. Πριν από την διάστρωση του
υστεροχύτου θα καθαρίζεται επιμελώς με συρματόβουρτσα η επιφάνεια του υποκείμενου σκυροδέματος και
θα υγραίνεται.
Απαγορεύεται η χρήση εξομαλυντικής τσιμεντοκονίας για την έδραση του πλαισίου. Αντ’ αυτής θα
χρησιμοποιείται μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικό κονίαμα.

6

Κριτήρια αποδοχής εργασιών

6.1 Οπτικός έλεγχος κατασκευής
x

Οι εσχάρες θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την στάθμη του δαπέδου ή του καταστρώματος
τοποθέτησης, χωρίς προεξοχές ή βυθίσεις ακμών. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από την τελική
στάθμη του περιβάλλοντος δαπέδου ή του καταστρώματος εκτός αποδεκτών ορίων (βλ. § 5.3), η
εσχάρα θα αποξηλώνεται.

x

Η έδραση επί του πλαισίου θα είναι συνεχής καθ’ όλο το μήκος. Αν διαπιστωθούν σημειακές
στηρίξεις (ένδειξη στρεβλότητας της εσχάρας ή παραμορφώσεων του πλαισίου έδρασης κατά την
τοποθέτηση η κατασκευή δεν γίνεται αποδεκτή).

x

Τα διάκενα μεταξύ των εσχαρών και των πλαισίων στήριξης θα είναι ομοιόμορφα, σταθερού
ανοίγματος και πάντως όχι μεγαλύτερα από 5 mm (εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης).

x

Το πλαίσιο έδρασης περιμετρικά θα είναι πλήρως εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα του δαπέδου ή
στο ασφαλτικό του καταστρώματος.

x

Η ορατή επιφάνεια της εσχάρας δεν θα εμφανίζει εξογκώματα συγκολλήσεων (θα έχουν λειανθεί
πλήρως).

x

Θα ελέγχεται η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακής βαφής (με τοπική απόξεση).

5
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6.2 Έλεγχος συμμόρφωσης με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Η διαπίστωση διατομών ελασμάτων μικρότερων των προβλεπόμενων ή διακένων μεγαλύτερων των
καθοριζόμενων στην μελέτη συνιστούν λόγο μη αποδοχής των εσχαρών.

6.3 Έλεγχοι συγκολλήσεων
Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των συγκολλήσεων με μη καταστροφικές δοκιμές
(χρήση υπερήχων).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Η κατασκευή των εσχαρών απαιτεί την χρήση εργαλειομηχανών και συσκευών συγκόλλησης. Κατά την
εκτέλεση των ηλεκτροσυγκολλήσεων στο εργοτάξιο (εφ’ όσον απαιτούνται) θα λαμβάνονται τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς:
x

χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) ηλεκτροσυγκολλητών (μάσκα, γάντια, ποδιά),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

x

επαρκής αερισμός χώρων εκτέλεσης συγκολλήσεων.
Πίνακας 1 – ΜΑΠ

Μάσκα κεφαλής
ηλεκτροσυγκόλλησης
από συνθετικό υλικό

ΕΛΟΤ ΕΝ
175

Personal protection Equipment for eye and face
protection during welding and
alied processes

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Ατομική προστασία Εξοπλισμός προστασίας
ματιών και προσώπου κατά
τη διάρκεια συγκολλήσεων
και σχετικών διεργασιών
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία
υπό τάση
Γάντια προστασίας έναντι
για συγκολλητές

ΕΛΟΤ ΕΝ
12477

Γάντια προστασίας για
συγκολλητές

Protective gloves for welders

Προστατευτική
ενδυμασία, ποδιές,
μανίκια, περικνημίδες και
κάλυμμα κεφαλής

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 11611

Προστατευτική ενδυμασία για
χρήση σε συγκολλήσεις και
συναφείς εργασίες

Protective clothing for use in
welding and allied processes

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

6

Industrial safety helmets
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Επισημαίνεται η απαίτηση εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές (πιστοποίηση
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1).
Επισημαίνεται ότι η μη ακριβής προσαρμογή των εσχαρών στην στάθμη του καταστρώματος κυκλοφορίας
συνεπάγεται κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα. Είναι ως εκ τούτου επιβεβλημένη η αυστηρή τήρηση των
όρων του εδαφίου 5.3. της παρούσας.
Μετά την τοποθέτηση και πάκτωση των εσχαρών θα καθαρίζεται πλήρως το κατάστρωμα της οδού ή το
δάπεδο τοποθέτησης από πάσης φύσεως προϊόντα αποξηλώσεων, υλικά πάκτωσης κ.λπ

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης σιδηράς
κατασκευής, περιορισμένης μηχανουργικής επεξεργασίας, (έτοιμης προς τοποθέτηση), είτε βάσει ζυγολογίου
είτε με αναλυτικούς υπολογισμούς βάσει του μήκους και του ονομαστικού βάρους των επιμέρους στοιχείων
του μορφοσιδήρου κατασκευής της εσχάρας (βάσει του σχεδίου λεπτομερειών).
Σε περίπτωση ζύγισης, η ζυγιστική διάταξη θα φέρει πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ
EN ISO/IEC 17025.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών,
που απαιτούνται για την τοποθέτηση των χυτοσιδηρών εσχάρων υδροσυλλογής

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι εργασίες και τα μικροϋλικά πάκτωσης της εσχάρας

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

Εάν προβλέπεται αμμοβολή, εφαρμογή διπλής αντισκωριακής στρώσεως (rust primer), τελική βαφή ή
γαλβάνισμα, οι εργασίες αυτές επιμετρώνται ιδιαίτερα, ανά χιλιόγραμμο αποδεκτής κατά τα ως άνω
κατασκευής.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ 1123

Red lead based primers for structural steel Υπόστρωμα χρωμάτων βάσεων μολύβδου (μίνιο) για χαλύβδινες επιφάνειες,
έτοιμο για χρήση

ΕΛΟΤ ΕΝ 863

Safety rules for the construction of equipment for electric arc welding and allied
processes
Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή εξοπλισμού για συγκόλληση με τόξο και
συναφείς μεθόδους
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα
ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής.

Προδιαγραφή

αφορούν

στις

τυποποιημένες

Πρόκειται για εσχάρες ορθογωνικού βρόγχου, οι οποίες διαμορφώνονται με ηλεκτροσυγκόλληση αυτογενή δι'
αντιστάσεως των διασταυρούμενων ελασμάτων μορφής (φερόντων και διανομών) με ταυτόχρονη άσκηση
πίεσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods
Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και
χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems – Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας –
Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες . Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών - Rust protection of
steel structures used in hydraulic works

3. Όροι και ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης , που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή/ και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης
3.3 Πλαίσιο
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Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα
Το(α) κινητά(ά) μέρος (η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

4 Απαιτήσεις
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας κατασκευής θα είναι ποιότητας S235 JRG2 σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1 .
Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση άλλης ποιότητας χάλυβα αλλά με μηχανικά, χημικά και χαρακτηριστικά
συγκολλησιμότητας και γαλβανίσματος ισοδύναμα ή ανώτερα της προαναφερόμενης ποιότητας.
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες αποτελούνται από τις φέρουσες λάμες για την παραλαβή του φορτίου και
από τις εγκάρσιες ελικοειδούς μορφής ράβδους (cross bars) που συνεισφέρουν στην κατανομή του φορτίου
(Σχήμα 1). Οι φέρουσες λάμες θα στηρίζονται απαραίτητα σε πλαίσιο έδρασης πακτωμένο στα τοιχία του
προς κάλυψη ανοίγματος.

Σχήμα 1 - Δομή ηλεκτροπρεσσαριστών εσχάρων

Τα χαλύβδινα στοιχεία της εσχάρας θα έχουν ομοιόμορφη διατομή χωρίς ανωμαλίες στις επιφάνειες και τις
αιχμές τους.
Οι εσχάρες προσδιορίζονται από τις αξονικές αποστάσεις των δημιουργούμενων από τα συνιστώντα
στοιχεία (λάμες - ελικοειδείς ράβδοι) βρόγχων (Σχήμα 2).

Σχήμα 2 - Ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ (hot dip galvanized) σύμφωνα με τo
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 και εφοδιασμένες με ειδικά εξαρτήματα αγκύρωσης που θα εξασφαλίζουν την
σταθερή τοποθέτησή τους εντός του αντιστοίχου πλαισίου και την σύνδεση μεταξύ τους.
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Μεταφορά και απόθεση υλικών

Κατά την φορτοεκφόρτωση, προς αποφυγή παραμορφώσεων και τραυματισμών, θα χρησιμοποιούνται
ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη, ή ξύλινα πλαίσια (παλέτες) ειδικά για την διακίνηση
των κατασκευών με περονοφόρα οχήματα. Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή
ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση των κατασκευών.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται κατά την μεταφορά και αποθήκευση στην στοιβασία των κατασκευών, ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους.

6

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

6.1 Κατασκευή τυποποιημένων ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών καναλιών υδροσυλλογής
στο εργοστάσιο
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες είναι βιομηχανικής προέλευσης και χαρακτηρίζονται από τις εξωτερικές
διαστάσεις, το άνοιγμα του βρόγχου και την φέρουσα ικανότητα. Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει
πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της
παραγωγής.
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου, με
ιδιαίτερη αναφορά στα πρότυπα, στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών κατασκευής και στην στατική
επάρκεια των τελικών προϊόντων.
Το πιστοποιητικό ποιότητας θα συνοδεύεται από φύλλο ποιοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου της παραγωγής
(δείγμα 10% της συνολικής παραγγελθείσας ποσότητας) που θα περιλαμβάνει:
x

Έλεγχο / μέτρηση της ακρίβειας των κατασκευών και των αντιστοίχων διαστασιακών ανοχών.

x

Έλεγχο / μέτρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κατασκευών. Θα αναγράφονται οι
μετρήσεις που αφορούν στην στρέβλωση και την ευθύτητα (αποκλίσεις καθετότητας και
παραλληλίας) των κατασκευών. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζονται από την
εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία.

x

Οπτικός έλεγχος και μέτρηση πάχους του γαλβανίσματος.

6.2 Αντισκωριακή προστασία
Για την αντισκωριακή προστασία των τυποποιημένων ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών καναλιών
υδροσυλλογής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01.

6.3 Τοποθέτηση
Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες εδράζονται σε πλαίσιο, κατασκευασμένο συνήθως από γωνιακά προφίλ
(τυποποιημένα ή σύνθετα απο ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα). Το πλαίσιο έδρασης είναι εφοδιασμένο με
λάμες αγκύρωσης (τζινέτια), για την πάκτωσή του στα τοιχία από σκυρόδεμα του ανοίγματος που πρόκειται
να καλυφθεί (Σχ. 3). Οι πακτώσεις των πλαισίων θα γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
εγκεκριμένης μελέτης.
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Σχήμα 3 - Τοποθέτηση εσχαρών
Τα πλαίσια έδρασης της εσχάρας εφαρμόζονται κατά την φάση σκυροδέτησης των τοιχίων του προς κάλυψη
ανοίγματος ή τοποθετούνται στις υποδοχές που θα έχουν εκ των προτέρων κατασκευασθεί στα τοιχία. Μετά
την αγκύρωση των πλαισίων οι υποδοχές αυτές θα πληρούνται με κονίαμα.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο και
η εφαρμογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, συγκεκριμένα:
-

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις με τις προβλεπόμενες ανοχές του πλαισίου που είναι
απαραίτητες για την καλή εφαρμογή της εσχάρας.

-

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησής του από πιθανές
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σκυροδετήσεις κ.λπ.

7 Κριτήρια αποδοχής εργασιών
7.1 Ενσωματούμενα κύρια υλικά
x Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής υλικών.
x Έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας και φύλλων των δειγματοληπτικών ποιοτικών ελέγχων. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε
υλικού ή διάταξης με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ συνεπάγεται την απόρριψη ή την
αντικατάστασή τους.
x Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας των κατασκευών. Εσχάρες που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις
ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα αντικαθίστανται άμεσα με δαπάνες του Αναδόχου.

7.2 Έλεγχος της τοποθέτησης
x Έλεγχος, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλες οι
εσχάρες στις προβλεπόμενες θέσεις, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά.
x Έλεγχος της ορθής τοποθέτησης των πλαισίων έδρασης των εσχαρών και συγκεκριμένα :
-

-

6

Ελέγχεται η καθετότητα των πλευρών των πλαισίων με την μέτρηση των διαγωνίων τους. Η
διαφορά μήκους των δύο διαγωνίων, δεν θα υπερβαίνει το 3/1000 της μέγιστης διάστασης του
πλαισίου.
Ελέγχεται η στρέβλωση των πλαισίων κατά τον κατακόρυφο άξονα με μέτρηση των υψομέτρων
τοποθέτησης των 4 γωνιών και των 4 μέσων των πλευρών των πλαισίων.
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-

Ελέγχονται οι εσωτερικές διαστάσεις των πλαισίων.

x Έλεγχος ορθής τοποθέτησης των εσχαρών στα αντίστοιχα πλαίσια έδρασής τους και συγκεκριμένα:
-

-

-

Ελέγχεται οπτικά η ομοιομορφία των διακένων μεταξύ εσχάρας και πλαισίου.
Ελέγχεται η διαφορά υψομέτρου μεταξύ του χείλους του πλαισίου και της άνω παρειάς της
εσχάρας. Η διαφορά αυτή δεν θα υπερβαίνει τα + 3mm.
Ελέγχεται η τοποθέτηση των ειδικών εξαρτημάτων αγκύρωσης της εσχάρας στα αντίστοιχα
πλαίσια. Η εσχάρα δεν θα μετακινείται εντός του πλαισίου έδρασης.
Ελέγχονται πιθανές πλαστικές παραμορφώσεις από την εφαρμογή φορτίου.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι τυποποιημένες εσχάρες υδροσυλλογής ικανοποιούν
πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ και τα χαρακτηριστικά του έργου τα οποία έχουν σχεδιασθεί.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των ελέγχων / δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με επανατοποθέτηση ή με αντικατάσταση των
φθαρμένων τεμαχίων με καινούργια.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
1. Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.

x

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

2. Χρήση εργαλείων χειρός
x

Χρήση εργαλείων συγκόλλησης και διάτρησης.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99
κ.λπ. ).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών - Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

7
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Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

9 Τρόπος επιμέτρησης εργασίας
9.1 Μέθοδος μέτρησης
Οι τυποποιημένες ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα
βάρους, βάσει των πινάκων του εργοστασίου παραγωγής.
Εάν οι διαστάσεις των εσχαρών είναι μεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη γίνονται
δεκτές εάν δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, όμως για την επιμέτρηση υπολογίζεται το μέγεθος που
αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμμένες διαστάσεις των εσχαρών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών,
που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών
υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών.

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι εργασίες και τα μικροϋλικά πάκτωσης της εσχάρας

x

Η αντισκωριακή προστασία

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

34296
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η πάκτωση και τοποθέτηση των εσχαρών

x

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

x

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

x

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

9
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Βιβλιογραφία
-

οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και
Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και
η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).

- ΕΛΟΤ EN 10244-1

10

Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part
1: General principles - Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 1:
Γενικές αρχές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
Ductile iron gully tops

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-04 «Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό
χυτοσίδηρο» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-04,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη - ductile iron).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design
requirements, type testing, marking, quality control - Καλύμματα φρεατίων
αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και
πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems – Requirements - Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας. Απαιτήσεις

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Εσχάρα
Τα κινητά μέρη ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επισκευής που επιτρέπει από αυτό την εισροή των
επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.2 Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης
Είναι το τμήμα του φρεατίου αποχέτευσης , που αποτελείται από το πλαίσιο και την εσχάρα ή/και το
κάλυμμα, που τοποθετείται στο φρεάτιο στον τόπο της εγκατάστασης
3.3 Πλαίσιο
Το σταθερό μέρος του καλύμματος του φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που επιτρέπει από αυτό (ά) την
εισροή των επιφανειακών υδάτων στον υπόνομο
3.4 Κάλυμμα
Το(α) κινητά(ά) μέρος (η) ενός φρεατίου αποχέτευσης ή επίσκεψης, που καλύπτει(ουν) το άνοιγμα του
φρεατίου

3
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Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και κατασκευάζονται σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Το χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή των εσχαρών υδροσυλλογής υλικό είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς
γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1563.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, που εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό Πιστοποίησης.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά
των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.

4.2 Ποιότητα χυτοσιδήρου σφαιροειδή γραφίτη για τις εσχάρες υδροσυλλογής - Βασικά
χαρακτηριστικά εσχαρών
4.2.1

Γενικά

Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την
κατασκευή των εσχαρών υδροσυλλογής χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα γίνεται
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 (Πίνακας 1).
Πίνακας 1 - Βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Ελάχιστη επιμήκυνση (%)
Σκληρότητα

400 Ν/mm2
15
130-180 ΒRINNEL

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλομένων σε
ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.
4.2.2

Βασικά χαρακτηριστικά εσχαρών

Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής χαρακτηρίζονται από:
-

Τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους.

-

Τις ωφέλιμες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγματος.

-

Το συνολικό ύψος της εσχάρας.

-

Το βάρος της εσχάρας μαζί με το πλαίσιό της.

-

Τις διαστάσεις των κιγκλίδων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά κεφάλαια του ΕΛΟΤ ΕΝ 124) και
το ποσοστό της ελεύθερης επιφάνειας υδροσυλλογής.

4.3 Μεταφορά και απόθεση υλικών
Οι προς μεταφορά εσχάρες υδροσυλλογής τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγμάτων και προσδένονται στο
μεταφορικό μέσο με ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και παραμορφώσεις.
4
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Για την φορτοεκφόρτωση των εσχαρών χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών μέσων) ή
ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με περονοφόρα οχήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.
Οι χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο
ύψος). Για την αποθήκευση των εσχαρών χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα
στηρίγματα.

5

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευή εσχαρών υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο στο εργοστάσιο
Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί με
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να διασφαλίζεται ο
ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

5.2 Κατηγορίες εσχαρών υδροσυλλογής
Οι εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζονται στην
εγκεκριμένη μελέτη.
Οι κατηγορίες των εσχαρών υδροσυλλογής και οι ενδεικνυόμενες εφαρμογές τους παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2
Πίνακας 2 – Κατηγορίες των εσχαρών υδροσυλλογής
Κατηγορία

Αντοχή

Περιοχές κυκλοφορίας

C (C250)

250 kN

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων και για
περιοχές κατά μήκος του δρόμου.

D (D400)

400 kN

Για περιοχές εγκάρσια στον δρόμο.

5.3 Τοποθέτηση – Έδραση πλαισίων εσχαρών
Για την τοποθέτηση της εσχάρας στο αντίστοιχο φρεάτιο απαιτείται η εξασφάλιση περιμετρικού διάκενου
μεταξύ πλαισίου και φρεατίου της τάξης των 20 mm, το οποίο θα πληρωθεί με τσιμεντοκονία.
Το πλαίσιο τοποθετείται με την εσχάρα στην προβλεπόμενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιμο άνοιγμα
του πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του αντιστοίχου φρεατίου.
Η άνω παρειά του πλαισίου θα ευρίσκεται 30mm κάτωθεν της τελικής επιφάνειας του καταστρώματος της
οδού. Η προκύπτουσα υψομετρική διαφορά θα καλυφθεί με ανάλογη διαμόρφωση του ασφαλτικού τάπητα.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο και
η εφαρμογή των εσχαρών χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. Συγκεκριμένα :
-

Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις (με τις προβλεπόμενες ανοχές) που είναι απαραίτητες για την
καλή εφαρμογή της εσχάρας και την ευχερή ανύψωσή της.

-

Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η
επιπεδότητά του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης της εσχάρας θα είναι απολύτως επίπεδες ώστε να
αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.
5
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5.4 Διάταξη ασφάλισης καλυμμάτων
Τα καλύμματα φρεατίων και οι εσχάρες θα διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διάταξη
ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή τα καλύμματα των φρεατίων και οι εσχάρες θα είναι κατάλληλα
σχεδιασμένες για την εφαρμογή ειδικών κλειδιών απασφάλισής τους.

6

Σήμανση εσχαρών

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα στην εμφανή και μη εντοιχιζόμενη όψη του, με ανάγλυφα στοιχεία ή
ένγλυφη σήμανση, τα παρακάτω:



Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).



Την ένδειξη της κατηγορίας της εσχάρας και του αντίστοιχου πλαισίου.



Το έτος και τον μήνα χύτευσης.



Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.



Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης.



Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση θα είναι αντιολισθηρή.

7

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

7.1 Ενσωματωμένα κύρια υλικά
Έλεγχος φακέλου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης των υπόψη χυτοσιδηρών με τα ισχύοντα πρότυπα συνεπάγεται την
απόρριψή τους.

7.2

Οπτικός έλεγχος τοποθέτησης

Τα εμφανή τμήματα των εσχαρών θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις περιμετρικές ανοχές τους.
Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
x
x
x

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εσχαρών.
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών
Εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία
επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)
6
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις αναφέρονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε
διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία
- Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής Αντοχή σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

9

Τρόπος επιμέτρησης εργασίας

Οι εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους, με βάση
ζυγολόγιο. Προς τούτο θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης. Εναλλακτικά, τα βάρη των εσχαρών και των
πλαισίων έδρασης αυτών μπορούν να λαμβάνονται από τους πίνακες του εγκεκριμένου προμηθευτή .
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των υλικών και
συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών εσχαρών
υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων
εσχαρών και πλαισίων έδρασης .

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η πάκτωση των πλαισίων έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα.
7
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x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

Οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ
305/96)

-

Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βαθμίδες Φρεατίων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση
βαθμίδων φρεατίων επίσκεψης υπογείων δικτύων, κατασκευασμένων από φαιό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη ή χάλυβα επικαλυπτόμενο από πλαστικό ή από ρητίνες ενισχυμένες με ίνες γυαλιού.
Οι βαθμίδες πακτώνονται στα τοιχώματα των φρεατίων των δικτύων βάθους μεγαλύτερου από 1,25 m για να
διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design
requirements, type testing, marking, quality control
Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας
οχημάτων και πεζών-Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος
ποιότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons
Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons
Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1872-1 Πλαστικά - Πολυαιθυλένιο (PΕ) για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2:
Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων -- Plastics - Polyethylene (PE)
moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for
specifications
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1872-2 Πλαστικά - Πολυαιθυλένιο (PE) για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 2:
Προετοιμασία δοκιμίων και προσδιορισμός ιδιοτήτων - Τροποποίηση 1 - Plastics Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties - Amendment 1- EΛΟΤ ΕΝ 10083-1

Χάλυβες βαφής και επαναφοράς - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης -- Steels
for quenching and tempering - Part 1: General technical delivery conditions

ΕΛΟΤ ΕΝ 10084

Χάλυβες για επιφανειακή σκλήρυνση - Τεχνικοί όροι παράδοσης -- Case hardening
steels - Technical delivery conditions

ΕΛΟΤ ΕΝ 10085

Χάλυβες εναζώτωσης - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Nitriding steels - Technical delivery
conditions
3
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ΕΛOΤ ΕΝ 10087

Χάλυβες από κατεργασία σε αυτόματα μηχανήματα - Τεχνικοί όροι παράδοσης για
ημικατεργσμένα προϊόντα, ράβδους και σύρματα θερμής έλασης -- Free-cutting steels
- Technical delivery conditions for semi-finished products, hot-rolled bars, and rods

ΕΛΟΤ ΕΝ 10095

Χάλυβες και κράματα νικελίου ανθεκτικά στη θερμότητα -- Heat resisting steels and
nickel alloys

ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4

Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα ελεύθερης σφυρηλασίας για γενικές τεχνικές χρήσεις Μέρος 4: Ανοξείδωτοι χάλυβες -- Open die steel forgings for general engineering
purposes - Part 4: Stainless steels

ΕΛΟΤ ΕΝ 10340

Χυτοχάλυβες κατασκευών - Steel castings for structural uses

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems - Requirements
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. - Απαιτήσεις

EΛΟΤ ΕΝ 10025-3

Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. - Προϊόντα θερμής
έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης για
εξομαλυσμένους/εξομαλυσμένους με έλασμένους συγκολλήσιμους λεπτοκόκκους
χαλύβων κατασκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 13101

Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης -- Steps for underground man entry chambers - Requirements,
marking, testing and evaluation of conformity

ΕΛΟΤ ΕΝ 14396

Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων -- Fixed ladders for manholes

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Οι βαθμίδες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη
σύμφωνα με τo ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των βαθμίδων φρεατίων είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 και το ΕΛΟΤ
EN 1563
Οι βαθμίδες φρεατίων θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
που θα εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.

4.2
4.2.1

Ποιότητα βαθμίδων φρεατίων
Βαθμίδες από φαιό χυτοσίδηρο

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσμό και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή των βαθμίδων
φρεατίων φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών:
Πίνακας 1 – Βασικές τιμές σε εφελκυσμό και σκληρότητα από φαιό χυτοσίδηρο
4
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Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Σκληρότητα σε BRINNEL

200 Ν/mm2
έως 210

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλομένων σε
ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.
4.2.2

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου για την
κατασκευή των βαθμίδων φρεατίων χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν
το πρότυπο ΕΛΤΟ ΕΝ 1563. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών:
Πίνακας 2 – Βασικές τιμές σε εφελκυσμό, σκληρότητα και επιμήκυνση από χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό
Ελάχιστη επιμήκυνση (%)
Σκληρότητα

400 Ν/mm2
15
130-180 ΒRINNEL

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές και σπηλαιώσεις.
4.2.3

Βαθμίδες από χάλυβα επικαλυπτόμενο από πλαστικό

Γενικά: Η βαθμίδα αποτελείται από μεταλλικό πυρήνα διαμέτρου 16 mm, επικαλυπτόμενο πλήρως με
πλαστικό, συνήθως πολυολεφινικής βάσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ ISO1872-1 και ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 1872-2 .
Ο μεταλλικός κορμός είναι χαλύβδινος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 10083-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 10084,
ΕΛΟΤ ΕΝ 10085, ΕΛΟΤ ΕΝ 10087, ΕΛΟΤ ΕΝ 10095, ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 10340, ΕΛΟΤ ΕΝ
10025-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14396.
Το ελάχιστο πάχος της πλαστικής επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 3 mm. H πλαστική επικάλυψη θα είναι
στερεά συνδεδεμένη με τον μεταλλικό πυρήνα.
Η λαβή της βαθμίδας θα ταιριάζει στην φόρμα της παλάμης ενώ στην άνω επιφάνεια θα υπάρχουν γλυφές
μορφές Χ, ύψους 2 mm. Σε κάθε άκρο θα υπάρχει πτερύγιο προστασίας (Βλ. Σχήμα 1). Οι βαθμίδες θα
διαθέτουν 2 ανακλαστικές επιφάνειες (χρώματος κόκκινου ή πράσινου).
Ο μεταλλικός κορμός επικαλύπτεται κατά 100% από πλαστικό χωρίς να αφήνει μεταλλικές επιφάνειες
εκτεθειμένες σε οξείδωση - διάβρωση. Η βαθμίδα δεν θα έχει προεξοχές ή μυτερές επιφάνειες που θα
εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού.
Οι δοκιμές μηχανικής αντοχής της βαθμίδας θα γίνονται βάσει της προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 13101

5

34316

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009

©

ΕΛΟΤ

Σχήμα 1 - Τυπική διαμόρφωση βαθμίδας (οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές)

4.3

Μεταφορά και απόθεση υλικών

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των βαθμίδων επί του εδάφους.
Οι βαθμίδες και τα καλύμματα φρεατίων θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο
ύψος). Για την αποθήκευσή τους θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγματα.

4.4

Τοποθέτηση - ανοχές

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πακτώνονται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος των τοιχωμάτων των
φρεατίων στις οπές που αφήνονται για τον σκοπό αυτό με τσιμεντοκονία αναλογίας 1:2.
Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε ικανό βάθος, ενώ η μεταξύ τους απόσταση καθορίζεται σε 30 - 35 cm (εάν δεν
προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη).
Η τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης των υπογείων
δικτύων.

5 Έλεγχοι
5.2

Ενσωματούμενα κύρια υλικά

Έλεγχος των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του υλικού κατασκευής των βαθμίδων με τα αντίστοιχα κατά
κατηγορία υλικού πρότυπα.
6
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Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ συνεπάγεται την απόρριψή
τους.

5.3

Οπτικός έλεγχος τοποθετημένων βαθμίδων

Θα ελέγχεται η απόσταση μεταξύ των βαθμίδων και η ευθυγράμμισή τους καθ’ ύψος.
Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή
αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.
Δειγματοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση με κρούση με ελαφρό σφυρί.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x Εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένο χώρο.
x Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Πίνακας 3 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

7
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Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται με βάση το βάρος των εγκατεστημένων βαθμίδων ανάλογα με τις διαστάσεις και την
κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο με τα βάρη που θα προκύπτουν μετά από την ζύγισή τους, ή
με βάση τους πίνακες των κατασκευαστών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και των
εργαλείων που απαιτούνται για την πάκτωση των χυτοσιδηρών βαθμίδων

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση των τεμαχίων και προστασία επί τόπου του έργου

x

Η πάκτωση των πλαισίων έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους:
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10223-3

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες. - Μέρος 3: Εξαγωνικά
χαλύβδινα συρματοπλέγματα δομικών έργων -- Steel wire and wire products for
fences - Part 2: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes

ΕΛΟΤ EN 10244-1

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 1: Γενικές αρχές.-- Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principles

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου -- Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

ΕΛΟΤ EN 12371

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό - Natural
stone test methods - Determination of frost resistance.

ΕΛΟΤ EN 1925

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης
νερού δια τριχοειδών -- Natural stone test methods - Determination of water
absorption coefficient by capillarity

ΕΛΟΤ EN 772-11

Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισμός
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεμα με αδρανή, από λίθους
τεχνητούς ή φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας
υδαταπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο -- Methods of test for masonry
units - Part 11 : Determination of water absorption of aggregate concrete,
manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the
initial rate of water absorption of clay masonry units
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης
Factory produced floor drainage channels

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-01-06 «Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων
βιομηχανικής προέλευσης» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-01-06,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την αποστράγγιση δαπέδων με
τυποποιημένα στοιχεία βιομηχανικής προέλευσης (κανάλι και σχάρα), κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1433. Τα κανάλια της εν λόγω κατηγορίας διαμορφώνονται με συνθετικά υλικά με ή
χωρίς ενισχύσεις (π.χ. πολυπροπυλένιο) ή χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας
φορτίου) που φέρουν εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων -Ταξινόμηση,
σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and
testing requirements, marking and evaluation of conformity.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality management systems Requirements

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Αποδεκτά υλικά
Το σύστημα των καναλιών / εσχαρών αποστράγγισης δαπέδων θα προέρχεται από εργοστάσια με
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Τα στοιχεία του συστήματος θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις για την εξασφάλιση στεγανής
σύνδεσης και θα παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων προσυναρμολογημένων εκτός
ορύγματος καναλιού.
Οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις προσημειωμένες από
τον κατασκευαστή θέσεις στο σώμα του καναλιού με χρήση των ειδικών εξαρτημάτων που προβλέπονται για
το συγκεκριμένο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
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Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών θα παραδίδονται με εργοστασιακή αντιδιαβρωτική
επεξεργασία.
Τα κανάλια και οι εσχάρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 σήμανση. Συγκεκριμένα θα
αναγράφονται σε εμφανές σημείο:
1)

Ο αριθμός του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 (μόνο εφόσον όλα τα στοιχεία του συστήματος
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Προτύπου).

2)

Η κατηγορία φορτίου (π.χ. D400).

3)

Το όνομα ή λογότυπο του κατασκευαστή ως και ο τόπος κατασκευής.

4)

Η σήμανση CE

Τα κανάλια αποστράγγισης δαπέδων θα συνοδεύονται από το σήμα συμμόρφωσης CE όπως αναφέρεται
στο Παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1433.
Όσον αφορά την αντισκωριακή προστασία των εσχαρών των τυποποιημένων καναλιών αποστράγγισης
δαπέδων, έχουν εφαρμογή, πέραν των όσων αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433, και οι διατάξεις
των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων περί γαλβανισμένων εν θερμώ στοιχείων και χυτοσιδηρών
εσχαρών.

4.2 Επιλογή τύπου καναλιών
Τα κανάλια αποστράγγισης (σώμα και εσχάρα) κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και το
επιτρεπόμενο φορτίο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433.
Ο καθορισμός της διατομής των καναλιών της διάταξης των συνδέσεών τους με το δίκτυο καθώς και του
τύπου της εσχάρας αποχέτευσης αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης Αποχέτευσης - Αποστράγγισης του
Έργου.
Οι κατηγορίες της φέρουσας ικανότητας των καναλιών καθώς και το σύνηθες πεδίο εφαρμογής τους
προσδιορίζονται με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ως εξής:

Κατηγορία Α:

Για περιοχές διέλευσης πεζών και ποδηλατών μόνον.
Ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN.

Κατηγορία Β:

Για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN.

Κατηγορία Γ:

Για κράσπεδα πεζοδρομίων και Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης οδών (ΛΕΑ) . Ελάχιστη
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 Kn.

Κατηγορία Δ:

Για καταστρώματα οδών και χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων. Ελάχιστη
κλάση D400: αντοχή σε φορτίο 400 kN.

Κατηγορία Ε:

Για επιφάνειες που δέχονται βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ.
Ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN.

Κατηγορία ΣΤ:

Για επιφάνειες που δέχονται πολύ βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων.
Ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN.

Η απαιτούμενη κατά περίπτωση φέρουσα ικανότητα θα καθορίζονται από την Μελέτη.

5
4

Μεταφορά, τοποθέτηση και ανοχές
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ΕΛΟΤ

5.1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06:2009

Μεταφορά και απόθεση των υλικών

Κατά την φορτοεκφόρτωση, προς αποφυγή παραμορφώσεων και τραυματισμών, θα χρησιμοποιούνται
ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη, ή ξύλινα πλαίσια (παλέτες) ειδικά για την διακίνηση
των κατασκευών με περονοφόρα οχήματα. Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή
ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση των κατασκευών.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται κατά την μεταφορά και αποθήκευση στην στοιβασία των καναλιών, ώστε να
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω του υπερκειμένου βάρους.

5.2

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των καναλιών αποστράγγισης δαπέδων θα γίνεται σε όρυγμα επί κοιτοστρώσεως
(εξομαλυντικής στρώσεως). Τα διάκενα μεταξύ των εξωτερικών παρειών του καναλιού και του ορύγματος θα
πληρούνται επίσης με σκυρόδεμα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι οδηγίες και τα σχέδια
λεπτομερειών του κατασκευαστή [που θα έχει γίνει αποδεκτός σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο 4
της παρούσας].
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες τυπικές λεπτομέρειες:

Σχήμα 1 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Α.

Πλάτος
X
100mm
50
Κατηγορία φορτίου: A15

Διαστάσεις σε mm
L
Y
Z
230
175
50
Ποιότητα σκυροδέματος: C 16/20
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Σχήμα 2 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Β

Πλάτος

Διαστάσεις σε mm

X
100 mm
100
150 mm
100
200 mm
100
Κατηγορία φορτίου: B125

L
Y
Z
340
50
100
410
50
100
450
50
100
Ποιότητα σκυροδέματος: C 16/20

Σχήμα 3 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Γ

Πλάτος

Διαστάσεις σε mm
X

100 mm
150
150 mm
150
200 mm
150
300 mm
150
Κατηγορία φορτίου: C250

6

L

Y

Z

440
510
550
660

90
120
155
190
Ποιότητα σκυροδέματος: C 20/25

150
150
150
150

ΕΛΟΤ
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Σχήμα 4 - Τυπικό κανάλι Κατηγορίας Δ

Πλάτος

Διαστάσεις σε mm
X

100 mm
200
150 mm
200
200 mm
200
300 mm
200
Κατηγορία φορτίου: D400

L

Y

Z

540
610
650
760

140
175
205
340
Ποιότητα σκυροδέματος: C 20/25

200
200
200
200

Κατά την τοποθέτηση των καναλιών εφιστάται η προσοχή στην προστασία τους από εισχώρηση διαφόρων
υλικών κατασκευής (αμμοχάλικα, χώματα κ.λ.π.).
Η στέψη των καναλιών συνιστάται να ευρίσκεται περίπου 5 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του δαπέδου
ή του οδοστρώματος.
Για την στεγανή σύνδεση των στοιχείων των καναλιών και των ειδικών τεμαχίων τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα σιλικονούχα ή εποξειδικά υλικά καθώς και οι κόλλες που προτείνει ο κατασκευαστής
του συστήματος. Η χρήση και η εφαρμογή των υλικών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής τους (κατά περίπτωση) τους (επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής, χρόνος
εργασίμων, αναλογίες ανάμιξης, πάχος στρώσης κλπ).

5.3 Ανοχές
5.3.1

Έλεγχος όσον αφορά τα κύρια υλικά
• Έλεγχος εάν τα τοποθετηθέντα στοιχεία των καναλιών και τα ειδικά τεμάχια είναι του τύπου και του
κατασκευαστή που εγκρίθηκαν ως αποδεκτά προς τοποθέτηση.
• Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης των τοποθετηθέντων στοιχείων. Κανάλια και σχάρες που
εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα αντικαθίστανται
άμεσα με νέα, του εγκριθέντος τύπου και χαρακτηριστικών, με δαπάνες του Αναδόχου.

5.3.2

Έλεγχος όσον αφορά την τοποθέτηση
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• Έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί τα κανάλια στις προβλεπόμενες από
την Μελέτη θέσεις, και εάν οι διαστάσεις (διατομή) και ο τύπος τους (φέρουσα ικανότητα) είναι
όπως προβλέπεται.
• Έλεγχος των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των καναλιών με το δίκτυο αποχέτευσης ή ομβρίων
(αμμοσυλλέκτες κλπ.).
• Έλεγχος σταθερότητας των εσχαρών. Οι εσχάρες πρέπει να παραμένουν σταθερές προς όλες τις
διευθύνσεις (χ-y-z) όταν επιβάλλονται φορτία.
Σκοπός των ως άνω ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι τα τυποποιημένα κανάλια αποστράγγισης δαπέδων
ικανοποιούν πλήρως τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής.
Τυχόν βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των ελέγχων / δοκιμών, είτε οφείλονται σε κατασκευαστικά
ελαττώματα των στοιχείων ή στην μη ορθή τοποθέτηση, θα αντικαθίστανται με αποξήλωση και
επανατοποθέτηση των στοιχείων ή με αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων με καινούργια.

6
6.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας & προστασίας περιβάλλοντος
Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Οι συνήθεις δραστηριότητες κατά την διακίνηση και τοποθέτηση των τυποποιημένων καναλιών είναι οι εξής:
•

Εκφόρτωση με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα.

•

Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων επιμηκών αντικειμένων, ενίοτε μεγάλου βάρους.

•

Χειρισμός εργαλείων συγκόλλησης και διάτρησης.

•

Χειρισμός διαφόρων χημικών (ελαστομερείς μαστίχες, κόλλες κλπ.).

Ο χειρισμός του μηχανικού εξοπλισμού των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν
πρέπει να απασχολούνται άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να
χειρίζονται ασφαλώς τον ως άνω εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα μέσα.

6.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ
305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.
159/99 κ.λπ. ).
Για τις υπόψη εργασίες επιβάλλεται η χρήση των ακόλουθων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις
και επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Τα τυποποιημένα κανάλια αποστράγγισης δαπέδων επιμετρούνται σε τρέχοντα μέτρα με βάση την φέρουσα
ικανότητα (kN) και το ονομαστικό τους πλάτος (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433).
Εάν οι διαστάσεις ή η κλάση (φέρουσα ικανότητα) των καναλιών είναι μεγαλύτερες από αυτές που
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη, γίνονται μεν δεκτά, εάν δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου,
όμως για την επιμέτρηση λαμβάνονται το μέγεθος και η κλάση αυτών που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
•

Η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου.

•

Το σύστημα "κλειδώματος" εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης
του συστήματος που γίνεται αποδεκτό προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου 4
της παρούσας.

•

Η προμήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των καναλιών με το
δίκτυο απορροής.

•

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την διαπίστωσή της
πλήρους και έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ, καθώς και η
δαπάνη των υλικών και της εργασίας αποκατάστασης σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης
ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

Στην τιμή μονάδος δεν συμπεριλαμβάνονται:
•

Η εκσκαφή του ορύγματος υποδοχής των καναλιών και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής.

•

Η προμήθεια και διάστρωση του σκυροδέματος εξομάλυνσης και εγκιβωτισμού.

•

Η προμήθεια και εγκατάσταση αμμοσυλλεκτών στην έξοδο των καναλιών.

Τα ανωτέρω επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα στοιχεία σχεδιασμού τους που περιλαμβάνονται στην
εγκεκριμένη μελέτη.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10218-1

Χαλύβδινα σύρμτα και προϊόντα συρματουργίας. Γενικότητες. Μέρος 1: Μέθοδοι
δοκιμών -- Steel wire and wire products - General - Part 1 : Test methods

ΕΛΟΤ EN 10223-3

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες. - Μέρος 3: Εξαγωνικά
χαλύβδινα συρματοπλέγματα για οικοδομικές κατασκευές -- Steel wire and wire
products for fences - Part 2: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

ΕΛΟΤ EN 10244-1

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 1: Γενικές αρχές -- Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General principle

ΕΛΟΤ EN 10244-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με
μη σιδηρούχα μέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραμάτων
ψευδαργύρου -- Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

ΕΛΟΤ EN 12371

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό -- Natural
stone test methods - Determination of frost resistance

ΕΛΟΤ EN 1925

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης
νερού δια τριχοειδών -- Natural stone test methods - Determination of water
absorption coefficient by capillarity

ΕΛΟΤ EN 772-11

Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας. - Μέρος 11 : Προσδιορισμός
υδατοαπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από σκυρόδεμα με αδρανή, από λίθους
τεχνητούς και φυσικούς, λόγω τριχοειδούς δράσεως και της αρχικής ταχύτητας
υδατοαπορρόφησης στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο -- Methods of test for masonry
units - Part 11 : Determination of water absorption of aggregate concrete,
manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the
initial rate of water absorption of clay masonry units
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων
Rust protection of steel structures used in hydraulic works

Κλάση τιμολόγησης: 6
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-02-01
«Αντισκωριακή
προστασία
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ -1501-08-07-02-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προετοιμασία και στην
αρχική προστασία των σιδηροκατασκευών που απαντώνται γενικώς στα υδραυλικά έργα, πριν από την
τελική βαφή τους. Η αντιδιαβρωτική προστασία εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες των μεταλλικών
κατασκευών, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο τοποθετούνται.
Συγκεκριμένα διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τοποθέτησης:

2

Κατηγορία Α:

Οι μεταλλικές κατασκευές τοποθετούνται σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από
την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών και δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής από
αυτά.

Κατηγορία Β:

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.

Κατηγορία Γ:

Οι μεταλλικές κατασκευές τοποθετούνται σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από την
στάθμη επεξεργαζομένων υγρών μερικώς ή ολικώς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και
οι μεταλλικές κατασκευές που διαβρέχονται από μη διαβρωτικά διαλύματα.

Κατηγορία Δ:

Oι μεταλλικές κατασκευές τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον, δηλαδή είναι σε
επαφή με διαβρωτικά διαλύματα.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛΟΤ ΕΝ ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods -- Θερμό γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων
σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related products
- Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and
preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after
overall removal of coatings -- Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από
την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της
καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες
προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την ολική
αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της
3
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Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
α. Ασταρώματος


Πολυαμιδικά υλικά



Εποξειδικό φωσφορικού ψευδαργύρου (δύο συστατικών)



Εποξειδικό χρωμιούχου ψευδαργύρου (δύο συστατικών, δεν εφαρμόζεται στις επιφάνειες της
περίπτωσης Β).

β. Πρώτης προστατευτικής στρώσης βαφής

5



Πολυαμιδικά υλικά



Εποξειδικό μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου (δύο συστατικών)



Εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας (δύο συστατικών)



Αμινικό υλικό, καθαρής εποξειδικής ρητίνης (δύο συστατικών).

Μέθοδος προετοιμασίας μεταλλικών κατασκευών

5.1 Προετοιμασία στο εργοστάσιο και προστασία σιδηροκατασκευών στις περιπτώσεις Α,
Β και Γ
5.1.1

Μεταλλοβολή / αμμοβολή

Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής, με εξαίρεση εκείνα που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
χάλυβα ή έχουν υποστεί γαλβανισμό εν θερμώ (ΕΛΟΤ EN ISO 1461) ή πρόκειται να εγκιβωτισθούν σε
σκυρόδεμα, θα υφίστανται καθαρισμό επιφανείας δια μεταλλοβολής ή αμμοβολής ποιότητας SA 2 ½,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1.
Η προκύπτουσα από την επεξεργασία τραχύτητα των μεταλλικών επιφανειών, απαραίτητη για την καλή
πρόσφυση και την ομοιόμορφη στρώση της προστατευτικής βαφής, θα παρουσιάζει βάθος (μέγιστο βάθος
προφίλ επιφανείας), που δεν θα υπερβαίνει τα 75 μm ± 25%.
Η προετοιμασία των προς βαφή μεταλλικών κατασκευών θα γίνεται με μία εκ των ακολούθων μεθόδων:
x

Καθαρισμός επιφανειών των επί μέρους στοιχείων βάσης (ελασμάτων, δοκών από μορφοσίδηρο,
λαμών κ.λπ., εμπορικών συνήθως διαστάσεων) της μεταλλικής κατασκευής πριν την τελική
διαμόρφωσή τους.
Στην περίπτωση αυτή τα επιμέρους στοιχεία προετοιμάζονται σε αυτόματη μονάδα μεταλλοβολής βαφής που θα περιλαμβάνει:

4



τροφοδοσία του προς επεξεργασία υλικού



ξηραντήριο για την θέρμανση και αφύγρανση των υλικών (2000C)



κλειστό θάλαμο μεταλλοβολής (shot blasting: βολή με στροβίλους των αναλώσιμων
μεταλλικών ψηγμάτων σφαιρικής και τριγωνικής μορφής). -Ο θάλαμος θα είναι
εφοδιασμένος με σύστημα καθαρισμού (ρυθμιζόμενες καθ΄ ύψος βούρτσες και
φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες παροχής αέρα) των επιφανειών από τα υπολείμματα της
επεξεργασίας-



κλειστό θάλαμο βαφής, δια ψεκασμού του αστάρι (primer) με υψηλή πίεση και απουσία
αέρα (airless)
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ξηραντήριο για τον πολυμερισμό της βαφής (1200C)



αποθήκευση του παραγόμενου υλικού

Tα προερχόμενα από την μεταλλοβολή - βαφή υλικά είναι έτοιμα για αποθήκευση και για τις περαιτέρω
επεξεργασίες κοπής με μηχανικά μέσα, φλογοκοπής, διάτρησης και συγκόλλησης. Το πάχος ξηρού υμένα
της βαφής με primer δεν θα υπερβαίνει τα 25 ± 5 μm, ώστε να διευκολύνεται η ηλεκτροσυγκόλληση των
στοιχείων της κατασκευής, με τις λιγότερες δυνατές παραγόμενες εξ’ αυτής αναθυμιάσεις.
x

Καθαρισμός επιφανειών των στοιχείων της έτοιμης μεταλλικής κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή η
έτοιμη κατασκευή ή τα προς συναρμολόγηση τμήματά της υφίστανται καθαρισμό δια αμμοβολής
εντός κλειστού θαλάμου (sand blasting: εκτοξευόμενη άμμος δια πεπιεσμένου αέρα). Οι
προκύπτουσες από την επεξεργασία επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς απο τα υπολείμματα του
λειαντικού υλικού με ξηρό αέρα. Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό στρώμα της προστατευτικής βαφής
θα εφαρμόζεται εντός 4ώρου από την αμμοβολή.
Και στις δύο περιπτώσεις ο θάλαμος μεταλλοβολής / αμμοβολής θα είναι κλειστός και θα διαθέτει
σύστημα φίλτρανσης και κατακράτησης όλων των βαρέων μετάλλων / οξειδίων που προέρχονται
από τις προαναφερόμενες επεξεργασίες.
Σε κάθε περίπτωση, για την προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή, θα αφαιρούνται με μηχανικά
μέσα (τροχό, συρματόβουρτσα, ματσακόνι κ.λπ.) οπωσδήποτε τα γρέζια από την διάτρηση και την
κοπή και θα καθαρίζονται τα υπολείμματα των προστατευτικών μέσων της ηλεκτροσυγκόλλησης ή
των σκωριών που προκύπτουν απ’ αυτή.

Σημείωση - Ο γαλβανισμένος χάλυβας θα παραμείνει άβαφος.

5.1.2

Προστατευτική & τελική βαφή

Μετά τον καθαρισμό της επιφανείας των μεταλλικών κατασκευών θα εφαρμόζεται αστάρι (primer)
εποξειδικής βάσεως δύο συστατικών και συγκεκριμένα:
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - Δύο Συστατικών
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - Δύο Συστατικών (μόνο κατόπιν εγκρίσεως
από την επιβλέπουσα αρχή και σίγουρα δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση των μεταλλικών
κατασκευών της κατηγορίας Β).

Σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές προβλέπονται 2 στρώσεις προστατευτικής βαφής, πάχους εκάστης 25 ± 5
μm. Στην περίπτωση βαφής των βασικών στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής σε αυτόματη μονάδα
μεταλλοβολής, η δεύτερη στρώση της προστατευτικής βαφής θα εφαρμόζεται πλέον με σύστημα ψεκασμού
υψηλής πίεσης σε κλειστό θάλαμο, στην έτοιμη κατασκευή ή σε τμήματα αυτής. Τα σημεία της έτοιμης
κατασκευής, στα οποία η πρώτη στρώση primer έχει υποστεί βλάβες από ηλεκτροσυγκόλληση, διάτρηση
κ.λπ., θα καθαρίζονται επιμελώς με μηχανικά μέσα και θα βάφονται με ψεκασμό ή πινέλο ή ρολό.
Μετά την εφαρμογή της δεύτερης προστατευτικής στρώσης θα ακολουθεί η τελική βαφή που εξαρτάται από
την κατηγορία του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί η μεταλλική κατασκευή:


Κατηγορία Α : Τελική βαφή με πρώτη στρώση υλικού ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΚΟΥ
ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - Δύο συστατικών και τελική στρώση με ελαιόχρωμα αλκυδικής
σιλικόνης. Η βαφή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 8 ωρών από την δεύτερη στρώση
του ασταριού.



Κατηγορία Β : Τελική βαφή με αμινικό υλικό ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ - Δύο
συστατικών. Η βαφή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την δεύτερη
στρώση του ασταριού.
5
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Τελική βαφή με πολυαμιδικό υλικό ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ
Κατηγορία Γ :
ΠΙΣΣΑΣ - Δύο συστατικών. Η βαφή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την
δεύτερη στρώση του ασταριού.

Σε όλες τις περιπτώσεις η τελική βαφή στο εργοστάσιο του κατασκευαστή θα γίνεται με σύστημα ψεκασμού
υψηλής πίεσης (airless - απουσία πεπιεσμένου αέρα) εντός κλειστού θαλάμου με φίλτρανση και
κατακράτηση των διαλυτών (φίλτρα ενεργού άνθρακα ή άλλο σύστημα) και των βαρέων μετάλλων των
χρωμάτων (σακκόφιλτρο ή άλλου τύπου φίλτρο).
Η τελική βαφή θα εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με συνολικό πάχος τουλάχιστον 125 μm.
Για τις μεταλλικές κατασκευές που πρόκειται να συναρμολογηθούν ή να κατασκευασθούν στο εργοτάξιο, τα
συνιστώντα τμήματά τους θα έχουν προετοιμασθεί στο εργοστάσιο του κατασκευαστή, βάσει των μεθόδων
επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.
Στην περίπτωση των σιδηροκατασκευών με κοχλιωτές συνδέσεις, όλα τα προς συναρμολόγηση τμήματα θα
αποθηκεύονται στο εργοτάξιο με την τελική βαφή τους που θα έχει εφαρμοσθεί στο εργοστάσιο κατασκευής.
Για τις ηλεκτροσυγκολλητές συνδέσεις, οι περιοχές της συγκόλλησης θα παραμένουν με την πρώτη στρώση
primer του εργοστασίου κατασκευής. Μετά το πέρας της συναρμολόγησης θα εφαρμόζεται η δεύτερη
στρώση primer και η τελική βαφή στις περιοχές συγκόλλησης, που θα έχουν προηγουμένως επιμελώς
καθαρισθεί με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορές χρωματισμού, η
επιβλέπουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή επιπλέον στρώσης στην ολοκληρωμένη κατασκευή,
προς αποκατάσταση της ομοιομορφίας του χρωματισμού της.
Σημάνσεις (μαρκαρίσματα) αναγνώρισης θα τοποθετηθούν στο πρώτο στρώμα βαφής.

5.2 Προετοιμασία στο εργοστάσιο και προστασία σιδηροκατασκευών κατηγορίας Δ
Τα χαλύβδινα στοιχεία των κατασκευών της κατηγορίας Δ, εκτός εκείνων που είναι από ανοξείδωτο χάλυβα,
θα γαλβανισθούν εν θερμώ (hot dip galvanized coatings) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.
Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής που πρόκειται να γαλβανισθούν εν θερμώ, θα υποστούν την
ακόλουθη διαδικασία:


απολίπανση



αποξείδωση σε δεξαμενές με διαλύματα υδροχλωρικού ή θειικού οξέως



απόπλυση



ουδετεροποίηση σε διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου (flux)



ξήρανση και προθέρμανση (περίπου 150 οC)



εμβάπτιση σε τήγμα ψευδαργύρου θερμοκρασίας περίπου 450 οC



ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου στα μεταλλικά στοιχεία της
κατασκευής
Το πάχος της επικάλυψης των γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών θα είναι 75 μm
Για περαιτέρω επιφανειακή προστασία θα χρησιμοποιηθεί πριν την εφαρμογή πολυαμιδικού υλικού
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - Δύο συστατικών, κατάλληλο μέσο πρόσφυσης για
γαλβανισμένες επιφάνειες, WASH PRIMER ή άλλο εξειδικευμένο υλικό.

5.3

Προετοιμασία χάλυβα ο οποίος θα είναι πλήρως εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα

Τα τμήματα της μεταλλικής κατασκευής που πρόκειται να εγκιβωτισθούν πλήρως σε σκυρόδεμα, θα
υποστούν καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή τύπου SA 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO
8504-1. Οι επιφάνειες αυτές δεν θα ασταρωθούν.
6
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Ζημιές στις μεταλλικές επιφάνειες κατά την συναρμολόγηση στο εργοτάξιο και την
μεταφορά (εξαιρούνται οι γαλβανισμένες επιφάνειες)

Για την επισκευή των επιφανειών που έχουν υποστεί φθορές κατά την μεταφορά ή στις περιοχές
ηλεκτροσυγκόλλησης, μετά τον επιμελή καθαρισμό τους με μηχανικά μέσα θα χρησιμοποιούνται κατά
περίπτωση τα υλικά προστασίας που αναφέρονται στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.
Η βαφή θα εκτελεσθεί με πινέλο ή ρολό, προκειμένου να επιτευχθεί στρώμα τελικής επικάλυψης τουλάχιστον
50 μm.
Η πρώτη στρώση βαφής θα εφαρμόζεται εντός 48 ωρών από την αρχική προστατευτική κάλυψη.

6

Σήμανση

Συντάσσεται και υποβάλλεται προς έγκριση από την Υπηρεσία φάκελος εντύπων που θα περιλαμβάνουν τα
εξής:
α. Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που προτείνονται για την προστατευτική βαφή των μεταλλικών
κατασκευών (Technical Data Sheet). Οπωσδήποτε θα αναφέρονται:


συνοπτική περιγραφή προϊόντος



απόχρωση



περιεκτικότητα κατά βάρος των στερεών



σημείο ανάφλεξης



τιμή VOC (Volatile Organic Compounds = οργανικά πτητικά)



χρόνος ξήρανσης (20oC & 50% RH) και πάχος ξηρού υμένα



αναλογία ανάμιξης και αραίωσης



χρόνος επαναβαφής



μέθοδος και συνθήκες εφαρμογής



χρόνος αποθήκευσης

β. Στοιχεία του κατασκευαστή και χρωματολόγια.
γ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα υποβληθεί από τον Κατασκευαστή σχετικά με τα προϊόντα
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
δ. Φύλλο στοιχείων ασφαλείας του υλικού που περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και
εφαρμογής. Θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι προερχόμενοι από την χρήση του υλικού κίνδυνοι, τα
μέτρα προφύλαξης και οι οδηγίες αντιμετώπισής τους.
Τα υλικά βαφής των μεταλλικών επιφανειών θα παραδίδονται στο εργοτάξιο σε σφραγισμένα δοχεία που θα
φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται:


το όνομα του κατασκευαστή (εταιρεία παραγωγής χρώματος)



ο τύπος του χρώματος (αστάρι ή τελική στρώση)



η καταλληλότητα για εσωτερική ή / και εξωτερική χρήση
7
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το χρώμα



η ημερομηνία παρασκευής του προϊόντος



οι οδηγίες αραίωσης



η κατηγορία επικινδυνότητας και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας



οι απαιτήσεις αποθήκευσης και ασφαλούς εναπόθεσης

7
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ΕΛΟΤ

Δοκιμές - Έλεγχοι


Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων στο έργο υλικών.



Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας υλικών του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ για οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή ή μεταλλική συσκευή,
συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή της.



Έλεγχος των εγγυήσεων για την έντεχνη προετοιμασία και βαφή των μεταλλικών επιφανειών.
Υποχρεωτικά οι μεταλλικές κατασκευές θα συνοδεύονται από 5ετή, άνευ όρων εγγύηση της
βαφής τους.



Έλεγχος της προετοιμασίας των προς βαφή επιφανειών και συγκεκριμένα:

7.1

Για την προετοιμασία των επιφανειών με μεταλλοβολή / αμμοβολή:
Έλεγχος ποιότητας SA 2 ½: Η επεξεργασμένη επιφάνεια θα είναι καθαρή, χωρίς λάδια, γράσσα,
υπολείμματα από τις κατεργασίες, σκωρίες, οξείδια προερχόμενα από την έλαση (καλαμίνα) και
ξένα σώματα. Η επιφάνεια θα παρουσιάζει ανοικτό γκρι χρώμα (καθαρότητα 85% έναντι του
λευκού μετάλλου). Οποιοδήποτε αποτύπωμα θα είναι ορατό ως ελαφρύς λεκές μορφής κουκίδας
ή γραμμής.


Ελέγχεται οπτικά η ποιότητα της επιφάνειας δια αντιπαραβολής με την φωτογραφία της πρότυπης
επιφάνειας.



Ελέγχεται ο βαθμός καθαρισμού της επιφάνειας (δηλαδή των πόρων του μετάλλου οι οποίοι θα
είναι καθαροί χωρίς οξείδια του σιδήρου ή βρωμιές) με μεγεθυντικό φακό παρουσία φωτεινής
πηγής.



Ελέγχεται με μέτρηση η τραχύτητα της επιφάνειας.

7.2

Για την προετοιμασία των επιφανειών με γαλβανισμό εν θερμώ:
Γίνεται ποιοτικός έλεγχος του βαθμού καθαρισμού των επιφανειών με οξύ σύμφωνα με την
μέθοδο που περιγράφεται στο ΕΝ ISO 1461.

8



Μετρήσεις του πάχους κάθε στρώσης επικάλυψης με τα υλικά βαφής. Δοκιμή πρόσφυσης
χρώματος δια σταυροειδούς χάραξής του.



Οπτικός έλεγχος των προκυπτουσών από την βαφή τελικών επιφανειών και μέτρηση του
συνολικού πάχους της επικάλυψης. Κατασκευές με ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων
αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.

34342
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά την αποθήκευση υλικών και τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών
x

Αποθήκευση σε ακατάλληλους χώρους χωρίς επαρκή αερισμό ή εγκατάλειψη δοχείων ανοικτών
και δημιουργία βλαβερών αναθυμιάσεων.

x

Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών με αμμοβολή και χρήση οξέων ή εποξειδικών υλικών
αντιδιαβρωτικής προστασίας και βαφής.

Χρήση εργαλείων χειρός και εξοπλισμού
x

Χρήση εργαλείων ή μηχανικών μέσων εξοπλισμού αμμοβολής, καθαρισμού ή βαφής μεταλλικών
επιφανειών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην
Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία
στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Προστασία ματιών από
μηχανικούς κινδύνους ,
πιτσιλίσματα χημικών
ουσιών και από
σταγόνες λυωμένου
μετάλλου
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
166

Μέσα ατομικής προστασίας
ματιών – Προδιαγραφές

Personal eye-protection Specifications

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

9
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

8.3

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Προστασία περιβάλλοντος
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εγκατάλειψη κενών δοχείων ή η έκπλυση και ο καθαρισμός
εργαλείων από υλικά ή υπολείμματα, που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος της
περιοχής του έργου ή των αγωγών μεταφοράς νερού ή των υπογείων υδροφόρων στρωμάτων ή
αποδεκτών.
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Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο αποδεκτής κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

Η διάθεση του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών, που
απαιτούνται για τον καθαρισμό και την προστασία σιδηροκατασκευών ή μεταλλικών συσκευών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ΕΛΟΤ ΤΠ.

x

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

x

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

ΕΛΟΤ

Α,Β&Γ

Ομοίως

Σωλήνες, Χυτοσίδηρες ή
Χαλύβδινες με διάμετρο κάτω των
80 mm

Β

Σωλήνες , Χαλύβδινες με διάμετρο
κάτω των 8O mm

Χαλυβοκατασκευές και
Σιδηρούχα Μεταλλικά Μέρη

Αμμοβολή

Καθαρισμός εσωτερικά και
Εξωτερικά

Ομοίως
Ομοίως Φ

Καθαρισμός
Αμμοβολή
Κατεργασία με Οξύ &
Γαλβανισμός εν θερμώ και
Έλεγχος με Οξύ
Κατεργασία με Οξύ &
Γαλβανισμός εv θερμώ
εσωτερικά και εξωτερικά

Αμινική Εποξειδική Ρητίνη

Κανένα

Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

Κανένα

Κανένα

Ομοίως
Ομοίως []

Ομοίως

Εποξειδικό Ανθρακούχου
Πίσσας

Ομοίως

Ομοίως

Αμινική Εποξειδική Ρητίνη

1 στρώση Εποξειδικού
Μαρμαρυγικού Οξειδίου του
Σιδήρου
1 στρώση Εποξειδικού
Μαρμαρυγικού Οξειδίου του
Σιδήρου
Ομοίως

(3)
η
1 ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΦΗΣ

Εμβάπτιση σε
Ασφαλτούχο Διάλυμα
εσωτερικά και
εξωτερικά

Κανένα

Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

Ομοίως

Αμμοβολή ή Οξύ &
Γαλβανισμός εν Θερμώ

Χαλυβοκατασκευές και Σιδηρούχα
Μεταλλικά Μέρη
Αμμοβολή

Ομοίως
Εποξειδικό Χρωμιούχου
Ψευδαργύρου ή Εποξειδικό
Φωσφορικού Ψευδαργύρου

Χυτοσίδηρος και Χάλυβας
Χύτευσης
Μεταλλικά μη σιδηρούχα
Συγκολλητή Δεξαμενή Αερίου

Ομοίως

Καθαρισμός

Ομοίως
Εποξειδικό Φωσφορικού
Ψευδαργύρου

Ομοίως

Εποξειδικό Χρωμιούχου
Ψευδαργύρου ή Εποξειδικό
Φωσφορικού Ψευδαργύρου

(2)
ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Αμμοβολή

Καθαρισμός
Αμμοβολή ή Οξύ &
Γαλβανισμός εν θερμώ

Αμμοβολή

Αμμοβολή ή Οξύ &
Γαλβανισμός
εν Θερμώ

(1)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Φ Η διαδικασία μπορεί να γίνει και στο εργοτάξιο
[] Η διαδικασία πρέπει να γίνει στο εργοτάξιο

Πίνακας 2 - Προετοιμασία και βαφή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009

Μεταλλικά μη σιδηρούχα
Χαλυβοκατασκευές και Σιδηρούχα
Μεταλλικά Μέρη
Χυτοσίδηρος και Χάλυβας
Χύτευσης
Μεταλλικά μη σιδηρούχα

Χυτοσίδηρος και Χάλυβας
Χύτευσης

Χαλυβοκατασκευές και Σιδηρούχα
Μεταλλικά Μέρη

ΕΙΔΟΣ

ΟΛΕΣ

Δ

Γ

Β

Α

ΠΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

©
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2 στρώσεις
Μονωτικού
Αλουμινίου
Ελαιόχρωμα
Αλκυδικής Σιλικόνης
Αμινική Εποξειδική
Ρητίνη

Κανένα

Ομοίως
Ομοίως
2 στρώσεις
Εποξειδικού
Ανθρακούχου Πίσσας

Ομοίως

Ομοίως
Εποξειδικό
Ανθρακούχου
Πίσσας

Ομοίως

Ομοίως
Αμινική Εποξειδική
Ρητίνη

Ομοίως

(4)
ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΦΗΣ
Ελαιόχρωμα
Αλχυδικής
Σιλικόνης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

34344
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ΟΛΕΣ

Β

Α,Β & Δ

ΠΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning -- Προετοιμασία
χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Μέθοδοι προετοιμασίας της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγματα για αμμοβολή.
EΛΟΤ EN ISO 12944-4
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems - Part 4: Types and surface preparation - Χρώματα και βερνίκια Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος
4: Τύποι και προετοιμασία επιφανειών
EΛΟΤ EN ISO 12944-8
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint
systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance –
Χρώματα και βερνίκια – Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με
συστήματα χρωμάτων – Μέρος 8: Επεξεργασία προδιαγραφών για νέες κατασκευές
και συντήρηση
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium
coatings – Guidelines - Αντιδιαβρωτική προστασία
σιδήρου
και
χάλυβος
κατασκευών.Επιστρώσεις ψευδαργύρου και αλουμινίου. Κατευθυντήριες οδηγίες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
Installation of open channel flow level control gates
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-08-07-02-03 «Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως
ροής ανοικτών διωρύγων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-07-02-03 ,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
1

Αντικείμενο

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

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

3

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις -- Quality Management
Systems - Requirements

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Ρυθμιστές υδροληψίας με ασπίδες (modules a masque)
Μεταλλικές κατασκευές ανεξαρτήτων ασπίδων ολισθαίνοντος ή περιστρεφόμενου τύπου (επίπεδες ή τοξωτές
ασπίδες), με διαστάσεις ανάλογες της προς παροχέτευση ποσότητας ύδατος. Με τις συσκευές αυτές
επιτυγχάνεται η ρύθμιση της παροχής νερού, ανεξάρτητα της διακύμανσης της ανάντη στάθμης και η
μέτρηση της διερχόμενης κατάντη παροχής.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι:
3
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-

Ονομαστική παροχή Q [l/s].

-

Παροχή κάθε στοιχείου της συσκευής (κλάσματα παροχής).

-

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

 Η ονομαστική στάθμη ανάντη και κατάντη.

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

Τοξωτή ασπίδα για την έμφραξη της διώρυγας.

-

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

-

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

-

-

Πλωτήρα: για τις συσκευές σταθερής ανάντη στάθμης ο πλωτήρας τοποθετείται επί της ασπίδας
(σε επαφή με την ανάντη στάθμη). Για τις συσκευές σταθερής κατάντη στάθμης ο πλωτήρας
τοποθετείται στο μεταλλικό πλαίσιο (σε επαφή με την κατάντη στάθμη).
Θαλάμους αντίβαρων. Οι συσκευές διαθέτουν αντίβαρο για την χονδρική ρύθμισή τους και
αντίβαρο για την τελική και ακριβή ρύθμισή τους. Το αντίβαρο ακριβούς (λεπτής) ρύθμισης θα έχει
την δυνατότητα μετακίνησης (μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της συσκευής με
μεταβολή των αντιστοίχων μοχλοβραχιόνων).

-

Σύστημα απόσβεσης των ταλαντώσεων της συσκευής.

-

Δοχείο ηρεμήσεως.

-

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

Τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών είναι:
-

Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

·

Εξωτερική ακτίνα πλωτήρα και ασπίδας.

·

Διατομή του προς έμφραξη ανοίγματος της διώρυγας.

-

Μέγιστη παροχή

-

Υδραυλικό φορτίο για την μέγιστη και ελάχιστη παροχή.

-

Μέγιστη / ελάχιστη στάθμη ανάντη / κατάντη.

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

4

Το κυρίως σώμα του θυροφράγματος τοξωτού τύπου (περιστρεφόμενου περί σταθερό άξονα) ή
επίπεδου τύπου.
Τα θυροφράγματα με επίπεδο σώμα, αναλόγως των διαστάσεων της προς έμφραξη διατομής,
μπορεί να είναι ολισθαίνοντος ή κυλιόμενου τύπου. Το σώμα του θυροφράγματος είναι
εφοδιασμένο με ελαστικό παρέμβυσμα ειδικής διατομής για την στεγάνωση των κατασκευαστικών
διακένων μεταξύ του σώματος και των οδηγών κίνησής του.
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Τα εντοιχιζόμενα μεταλλικά στοιχεία για την συναρμογή της συσκευής με το δομικό έργο (οδηγοί
ολίσθησης ή κύλισης).
Μηχανισμό ανύψωσης του θυροφράγματος.
Το θυρόφραγμα κινείται με χειροκίνητα συστήματα ανύψωσης (χειροκίνητο βαρούλκο με
οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδες, συρματόσχοινα κ.λπ.).
Σύστημα συγκράτησης στην ανοικτή θέση του θυροφράγματος και ασφάλισής του έναντι πτώσης.
Άξονα περιστροφής με τα αντίστοιχα έδρανα στήριξης της συσκευής (για τα τοξωτά
θυροφράγματα).
Τροχούς κύλισης, αρθρώσεις κ.λπ.

Κύρια χαρακτηριστικά των θυροφραγμάτων είναι οι διαστάσεις του προς έμφραξη ανοίγματος της διώρυγας
και η μέγιστη ανάντη στάθμη του νερού (υδραυλικό φορτίο).

4.4 Αυτόματοι σιφωνοειδείς υπερχειλιστές ασφαλείας
Μεταλλική κατασκευή στεγανή (και αεροστεγής κατά το στάδιο της διακοπής λειτουργίας), χωρίς κινητά μέρη.
Κύρια χαρακτηριστικά συσκευής:
-

5

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

Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές

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

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

-

Ο έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας της κατασκευής.

-

Ο έλεγχος στεγανότητας των συγκολλήσεων.

-

Ο έλεγχος της προετοιμασίας της μεταλλικής κατασκευής.

-

Ο έλεγχος της βαφής της συσκευής.

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

5.2 Εγκατάσταση
Η τοποθέτηση των συσκευών ρύθμισης ροής προϋποθέτει την κατασκευή ειδικού δομικού έργου σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
5
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Ανάλογα με τον τύπο της προς εγκατάσταση συσκευής, θα απαιτηθεί εγκιβωτισμός στις υποδοχές του
δομικού μέρους από σκυρόδεμα των μονίμων μεταλλικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την στήριξη
και συναρμογή της μεταλλικής κατασκευής (μεταλλικοί οδηγοί ολίσθησης και κύλισης, ελάσματα έδρασης,
αγκυρώσεις κ.λπ.).
Τα σταθερά αυτά μεταλλικά στοιχεία, θα προσαρμόζονται προσωρινά στις κατάλληλες υποδοχές πριν την
τελική τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των συσκευών.
Η τοποθέτηση των συσκευών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
-

-

-

-

Συναρμολόγηση της συσκευής.
Για τις συσκευές μεγάλων διαστάσεων, η συναρμολόγηση των επί μέρους τμημάτων τους θα
γίνεται πιθανώς εντός του χώρου υποδοχής τους.
Ανάρτηση και καταβιβασμός των συσκευών ή τμημάτων αυτών στον ήδη κατασκευασμένο χώρο
υποδοχής τους (δομικό μέρος).
Προσωρινή στήριξη της συσκευής και τοποθέτηση των απαραίτητων προσθηκών θέσεως και των
ρυθμιστικών κοχλιών, προς εξασφάλιση των απαιτούμενων διακένων συναρμογής, των τελικών
υψομέτρων, της απαιτούμενης ευθυγράμμισης του άξονα περιστροφής και της ευθυγράμμισης της
συσκευής.
Διάστρωση υστερόχυτου σκυροδέματος για την μόνιμη στήριξη των σταθερών μεταλλικών
στοιχείων των συσκευών.

-

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

-

Τοποθέτηση των μηχανισμών ανύψωσης (όπου απαιτούνται).

-

Επιθεώρηση των συσκευών και επιδιόρθωση τυχόν φθορών του στρώματος της βαφής κατά την
φάση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση των ανωτέρω συσκευών θα γίνει από ειδικευμένο συνεργείο τοποθέτησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και με την υπεύθυνη εποπτεία του προμηθευτή.

5.3 Ρύθμιση
Πέραν της ρύθμισης των συσκευών εν ξηρώ κατά την τοποθέτησή τους θα γίνεται και εντός ύδατος σύμφωνα
με τα ακόλουθα:
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην αρχική ρύθμιση των αυτορρυθμιζόμενων ρουφρακτών σταθερής ανάντη ή
κατάντη στάθμης. Για την ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία η πλήρωση με νερό της λεκάνης στην θέση του
ρουφράκτη μέχρι το προβλεπόμενο (από τον κατασκευαστή) ύψος και περαιτέρω η δημιουργία δυνατότητας
μεταβολής της στάθμης αυτής (δοκιμή υπό ροή στην διώρυγα).
Προς επίτευξη της δημιουργίας των συνθηκών αυτών, είναι απαραίτητο να διατίθεται οποιοδήποτε σύστημα
ρύθμισης της ανάντη ή κατάντη παροχής (ρυθμιστής υδροληψίας, θυρόφραγμα ή προσωρινός
υδατοφράκτης).
Η ρύθμιση έχει ως αντικείμενο να μετακινήσει διά του κατάλληλου ερματισμού το κέντρο βάρους του κινητού
μέρους του ρουφράκτη στην προσήκουσα θέση, και γίνεται σε δύο στάδια με έλεγχο της ισορροπίας της
συσκευής στην ανοικτή και στην κλειστή θέση της.
Η ρύθμιση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και θα εξασφαλίζεται η ευστάθεια
των συσκευών κατά την λειτουργία τους.
Ο ρουφράκτης θεωρείται ευσταθής όταν για δεδομένη παροχή (εκ των ανάντη ή κατάντη), διατηρείται
εμφανώς ακίνητος ή τουλάχιστον οι κινήσεις του είναι πολύ ασθενούς εύρους. Επιπλέον με την μεταβολή της
6
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παροχής, ο ρουφράκτης θα βρίσκει γρήγορα την νέα θέση ισορροπίας του. Μερικές βαθμιαίες
αποσβενούμενες ταλαντώσεις θεωρούνται αποδεκτές.

6

Δοκιμές – Έλεγχοι

6.1 Έλεγχοι παραλαβής συσκευών
Επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση και έγκριση της Υπηρεσίας, η προμήθεια και η τοποθέτηση
συσκευών με έγκριση τύπου (βιομηχανικό προϊόν) ή συσκευών για τις οποίες έχει υποβληθεί και εγκριθεί
από την Επίβλεψη (ή άλλη Υπηρεσία του Κύριου του Έργου) πλήρης μελέτη που περιλαμβάνει τεύχος
υπολογισμών της στατικής επάρκειας, της δυναμικής συμπεριφοράς, των υδραυλικών λειτουργικών
χαρακτηριστικών των συσκευών και τεύχος κατασκευαστικών σχεδίων με τους αντίστοιχους πίνακες υλικών
κατασκευής.
Οι συσκευές ρύθμισης της ροής ανοικτών διωρύγων θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Υποχρεωτικά θα υποβάλλονται τα κατωτέρω στοιχεία :
α. Οίκος κατασκευής συσκευών
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις, το βάρος και τα επιτρεπόμενα όρια διαφυγών από τις συσκευές.
γ. Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
-

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

-

Σχέδια με τις εξωτερικές διαστάσεις της μεταλλικής κατασκευής των συσκευών.

-

Σχέδια λεπτομερειών των εδράσεων και των αρθρώσεων των συσκευών.

-

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

-

Διαγράμματα λειτουργίας των συσκευών.

-

-

-

-

Οδηγίες για την ανάρτηση των συσκευών. Τα κατάλληλα σημεία ανάρτησης θα αναφέρονται σε
σχετικό σχέδιο.
Οδηγίες τοποθέτησης των συσκευών.
Οδηγίες ρύθμισης των συσκευών που θα περιλαμβάνουν και πίνακα των πιθανών
δυσλειτουργιών με τον αντίστοιχο τρόπο επέμβασης / αποκατάστασης.
Οδηγίες για την προληπτική συντήρηση των συσκευών. Θα δίδονται πίνακες των σημείων που
θα πρέπει να ελέγχονται και η περίοδος επιθεωρήσεων (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια, κ.ο.κ.).
Κατάλογο των σημαντικών για την λειτουργία των συσκευών ανταλλακτικών (έδρανα,
αρθρώσεις, πείροι, ελαστικά παρεμβύσματα κ.λπ.).

Ανάλυση της προετοιμασίας και της προστατευτικής βαφής των μεταλλικών επιφανειών των
συσκευών. Ειδικά για τα υλικά των βαφών θα δίνονται: ο τύπος του χρώματος, ο κωδικός του
και ο παραγωγός.
δ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συσκευές όμοιες με
τις προτεινόμενες για εγκατάσταση.
-
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6.2 Προσωρινή παραλαβή
-

Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων στο έργο συσκευών.

-

Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου.

-

-

-

-

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Ανοχές μεγαλύτερες των ± 2 cm δεν είναι αποδεκτές.
Έλεγχος των εγγυήσεων για την βαφή των μεταλλικών επιφανειών. Υποχρεωτικά οι συσκευές θα
συνοδεύονται από 5ετή, άνευ όρων εγγύηση της βαφής τους.
Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των συσκευών. Υποχρεωτικά οι συσκευές θα
συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.
Έλεγχος της καλής λειτουργίας της συσκευής και συγκεκριμένα:
Για τους αυτορρυθμιζόμενους ρουφράκτες ελέγχονται:
x Η ομαλή κίνησή τους, χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις.
x Τα διάκενα μεταξύ μεταλλικής κατασκευής και δομικού μέρους.
x Η κατάσταση των ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης.
x Η κατάσταση των αρθρώσεων και των εδράνων της συσκευής.
Για τους κινούμενους με μηχανισμό ανύψωσης ρουφράκτες ελέγχονται:
x Η ομαλή κίνησή τους.
x Η κατάσταση των ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης.
x Η καλή λειτουργία του μηχανισμού ανύψωσης.
x Η κατάσταση των τροχών κύλισης.
x Η κατάσταση των αρθρώσεων.

-

Έλεγχος των ανταλλακτικών.

Κάθε συσκευή ανάλογα με τον τύπο της θα συνοδεύεται με 2 πλήρεις σειρές ελαστικών παρεμβυσμάτων
στεγάνωσης και μία σειρά τριβέων.
Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι συσκευές ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας
ΕΛΟΤ ΤΠ και ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση των φθαρμένων μερών,
διατάξεων και υλικών με καινούργια.

6.3 Οριστική παραλαβή
Για την οριστική παραλαβή των συσκευών εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
-

8

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Διενεργούνται οι ίδιοι έλεγχοι / δοκιμές με αυτούς που περιγράφονται
στο εδάφιο 4.1 περί προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται ιδιαίτερα, υπό πραγματικές συνθήκες, η
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Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στην βαφή, στα έδρανα στήριξης, στις
αρθρώσεις, στα ελαστικά παρεμβύσματα, στους μηχανισμούς ανύψωσης, στους τροχούς κύλισης
και στις κοχλιωτές συνδέσεις της μεταλλικής κατασκευής. Τα τμήματα των διατάξεων / μηχανισμών
που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άμεσα.
Έλεγχος κοχλιωτών συνδέσεων της μεταλλικής κατασκευής. Ενδεχομένως θα απαιτηθεί σύσφιξη
των κοχλιών και έλεγχος επάρκειας της ασφάλισης των κοχλιών.

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

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

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

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

9
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες εγκατάστασης / ρύθμισης των συσκευών επιμετρώνται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης και
λειτουργούσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ Προδιαγραφής.
Για την επιμέτρηση οι συσκευές διακρίνονται σύμφωνα με το συνολικό βάρος τους στις εξής κατηγορίες:
α.

Συσκευές βάρους έως 50 kg

β.

Συσκευές βάρους από 50 kg έως 1,0 ton

γ.

Συσκευές βάρους άνω του 1,0 ton

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των εργαλείων
και του υλικού ερματισμού για την εγκατάσταση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας των
συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης του Έργου
και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση, συντήρηση και η χρήση τους

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Οι πλάγιες μεταφορές όλων των ενσωματουμένων υλικών

x

10
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

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

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

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

x

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

Δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των συσκευών και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου (ιδιαίτερη
επιμέτρηση ανά kg χαλυβδοκατασκευής απαιτούσας μερική μηχανουργική επεξεργασία).
Επίσης δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη του υστεροχύτου σκυροδέματος πάκτωσης (ιδιαίτερη επιμέτρηση).

11
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για το
υλικό και τις διαδικασίες εγκατάστασης των τυποποιημένων αυλακωτών γαλβανισμένων αγωγών, για την
διαμόρφωση οχετών παροχέτευσης ομβρίων, κάτω διαβάσεων τοπικού οδικού δικτύου υπό την αρτηρία και
συναφών κατασκευών.
Πρόκειται για προκατασκευασμένους μεταλλικούς αγωγούς γαλβανισμένους εν θερμώ (hot dip galvanized)
με τυποποιημένη αυλάκωση οι οποίοι συναρμολογούνται επί τόπου στο έργο με υψηλής ποιότητας κοχλίες
και περικόχλια. Οι αγωγοί αναλόγως της διαμέτρου τους και της προβλεπόμενης διατομής (κυκλικής,
ωοειδούς, σκουφοειδούς κ.λπ.) παραδίδονται υπό μορφή τοξοειδών στοιχείων, τα οποία συναρμολογούνται
επί τόπου ώστε να δημιουργηθεί η προβλεπόμενη διατομή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EN ISO 1461:1999

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods (ISO 1461:1999) -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών

EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 20898-2

Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nuts with specified proof load
values - Coarse thread -- Μηχανικές ιδιότητες των στερεωτικών - Μέρος 2:
Περικόχλια με καθορισμένες τιμές φορτίου - Λεπτό μετρικό σπείρωμα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction. -- Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με
υδραυλικές κονίες - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας Συμπύκνωση Proctor
3
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ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1:
Determination of water content -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές Εργαστηριακές δοκιμές εδαφών - Μέρος 1: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε
νερό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων - Excavations for foundation works
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά Επιχώματα - Τransition embankments

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά
Οι αυλακωτοί αγωγοί θα προέρχονται από εργοστάσιο κατασκευής με παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 9001
Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας κατασκευής θα είναι ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10025-1, S 235
JR.
Τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες και περικόχλια) θα είναι ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 20898-2,
κατηγορίας 8.8-10.9.
Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (hot dip galvanized) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1461
Οι αποδεκτοί τύποι αυλάκωσης είναι των τύπων Τ70 – Τ100 – Τ150 – Τ200 σύμφωνα με τα σχήματα που
ακολουθούν, ή παρεμφερείς της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής των
μεταλλικών οχετών ή τις σχετικές προτάσεις του Αναδόχου που θα γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία.

Τ70

Τ100
Σχήμα 1- Τύποι αυλάκωσης Τ70 – Τ100
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Τ150

Τ200
Σχήμα 2 - Τύποι αυλάκωσης Τ150 – Τ200

Ο Ανάδοχος, πριν από την προσκόμιση των μεταλλικών οχετών στο έργο προς εγκατάσταση θα υποβάλλει
προς έγκριση στην Υπηρεσία φάκελο τεχνικών στοιχείων του συστήματος, στον οποίο θα περιέχονται:
α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος των οχετών και πληροφοριακό υλικό από το
οποίο θα προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή σε παρεμφερή έργα.
β. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτουν τα
χαρακτηριστικά του χάλυβα, του γαλβανίσματος και των μέσων σύνδεσης - στερέωσης και η
συμμόρφωση αυτών με τα πρότυπα αναφοράς (τα ως άνω ΕΝ κατά προτεραιότητα ή / και λοιπά
διεθνή πρότυπα).
γ. Πίνακας διαστάσεων φέρουσας ικανότητας μεταλλικών οχετών ανά τύπο, διατομή, είδος
αυλάκωσης και πάχος ελάσματος.
δ. Τεύχος υπολογισμών υπογεγραμμένο από Πολιτικό Μηχανικό - Μελετητή, από το οποίο θα
προκύπτει ότι ο προτεινόμενος τύπος οχετού διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα (σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς) για την τοποθέτησή του υπό τις κατά περίπτωση συνθήκες
επικάλυψης κινητού φορτίου κ.λπ.
Οι υπολογισμοί αυτοί δεν απαιτούνται όταν διατίθεται εγκεκριμένη μελέτη, η οποία καθορίζει την
κατά περίπτωση απαιτούμενη ροπή αντιστάσεως W του τοιχώματος του αυλακωτού οχετού.
ε. Οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή, που θα περιέχουν και πίνακες ροπών σύσφιξης των
κοχλιών συναρμολόγησης του οχετού.
Το σύστημα των μεταλλικών οχετών θα περιλαμβάνει εργοστασιακά διαμορφωμένα λοξοτμημένα στοιχεία
απολήξεων για την διαμόρφωση των άκρων του οχετού στο πρανές. Γενικώς δεν θα γίνεται αποδεκτή η επί
τόπου του έργου κοπή στοιχείων του οχετού για την διαμόρφωση των απολήξεων προσαρμογής στα πρανή,
εκτός εάν ο Ανάδοχος τεκμηριώσει με σχετική έκθεση μεθοδολογίας που θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς
έγκριση ότι έχει την δυνατότητα (κατάλληλα μέσα και προσωπικό) για την εκτέλεση των κοπών.

5

Κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Συναρμολόγηση υλικών
Οι αυλακωτοί αγωγοί θα συναρμολογούνται στην θέση του τεχνικού με υλικά σύνδεσης γαλβανισμένα όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 (κοχλίες και περικόχλια). Η συναρμολόγηση μπορεί να είναι συνεχής επί
τόπου ή κατά τεμάχια που θα οδηγούνται στην τελική τους θέση με γερανό.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην σύσφιξη των κοχλιών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο
παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία.
Πίνακας 1 - Σύσφιξη των κοχλιών
5
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ροπή σύσφιξης (Nm)

τύπος
αυλάκωσης

τύπος κοχλία

Τ - 70

Μ 12

Τ - 100

Μ 14

Τ - 150

M 20

Τ - 200

©

ποιότητα κοχλία
min.

max.

8.8

45

75

8.8

70

110

8.8

220

350

10.9

300

470

8.8

220

350

10.9

300

470

M 20

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται επακριβώς οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.

5.2

Τοποθέτηση

Εφιστάται η προσοχή στην κατά μήκος κλίση της γραμμής ροής του οχετού ή ερυθράς της κάτω διάβασης.
Στην περίπτωση που η κλίση υπερβαίνει το 8%, απαιτείται η διαμόρφωση χαλινών από οπλισμένο
σκυρόδεμα περιμετρικά του αγωγού, των οποίων οι διαστάσεις, η ποιότητα σκυροδέματος και η διάταξη
οπλισμού θα καθορίζονται από την Μελέτη.
Όσον αφορά στην βάση έδρασης του αγωγού, θα έχει γίνει καλή εξυγίανση με λεπτόκοκκο υλικό ώστε να
αποφευχθεί τυχόν παραμόρφωση ή τραυματισμός του αγωγού λόγω σημειακής έδρασής του σε
προεξέχοντες γωνιακούς λίθους.

5.3

Επίχωση

Η πρώτη στρώση, πάχους περίπου 20 cm που περιβάλλει τον αγωγό θα είναι από λεπτόκοκκο υλικό,
μεγέθους κόκκου έως 0,5 cm.
Το υλικό επίχωσης θα είναι κατηγορίας A1 - A3 ή A2-4 - A2-5 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1, κατάταξη
εδάφους αγωγιμότητας ~8000 ohm/cm και PH ~7 και γενικά σύμφωνο με τις απαιτήσεις της μελέτης. Ο
Ανάδοχος θα προσκομίσει πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η
συμμόρφωση του υλικού επίχωσης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει με τις ως άνω απαιτήσεις.

5.4

Συμπύκνωση

Η φάση αυτή εργασίας θα εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής συμπύκνωση
πλευρικά του αγωγού. Η συμπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, εναλλακτικά και από τις
δύο πλευρές του αγωγού και θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό 90% - 95% σύμφωνα με την τροποποιημένη
μέθοδο Proctor, (ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2 και CEN ISO/TS 17892-1).
Επισημαίνεται ότι δεν θα διέρχονται εργοταξιακά οχήματα επί του οχετού πριν από την τοποθέτηση και
συμπύκνωση υλικού επίχωσης μέχρι στάθμης τουλάχιστον +0,30 m από τον άντυγα του οχετού.

5.5 Ανοχές
Για την αποδοχή της εργασίας ως πλήρους και περαιωμένης θα ελέγχονται τα ακόλουθα:
α. Η τοποθέτηση του κατάλληλου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αγωγού σε κάθε
συγκεκριμένη θέση (όσον αφορά στο πάχος του ελάσματος και στον τύπο της αυλάκωσης της
εγκεκριμένης μελέτης).
6
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β. Η ορθή συναρμογή του οχετού ή της κάτω διάβασης με τις παρειές του επιχώματος της οδού.
γ. Οι εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών της κοκκομετρικής διαβάθμισης και του βαθμού συμπύκνωσης
του υλικού επίχωσης, και ιδιαίτερα της ζώνης αυτού σε άμεση επαφή με τον μεταλλικό οχετό.
δ. Η εσωτερική επιφάνεια του οχετού (όταν αυτό είναι εφικτό) για την διαπίστωση των ορθών
συναρμογών των τεμαχίων (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και των απαραμόρφωτων
της επιφάνειας.

6

Μεταφορά και απόθεση υλικών

Κατά την φορτοεκφόρτωση, για την αποφυγή παραμορφώσεων και πιθανών τραυματισμών της
αντισκωριακής επίστρωσης θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης, με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων συνεπενδυτών.
Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή ανυψωτικά μηχανήματα. Απαγορεύεται σε κάθε
περίπτωση η εκφόρτωση των στοιχείων των οχετών με ανατροπή.
Τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο στοιχεία του οχετού και τα μέσα σύνδεσής τους θα αποθηκεύονται σε
προστατευμένους χώρους για την αποφυγή ρύπανσης ή φθορών από τον διακινούμενο μηχανικό εξοπλισμό.
Θα στοιβάζονται επί υποθεμάτων κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραμορφώνονται, σύμφωνα με τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Η συναρμολόγηση του οχετού θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το συνεργείο θα διαθέτει και θα
χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το Σχέδιο Υγείας – Ασφάλειας
του έργου (ΣΑΥ) και κατ’ ελάχιστον κράνος, γάντια προστασίας και εργοταξιακά προστατευτικά υποδήματα.
Επισημαίνονται οι κίνδυνοι κατά την διακίνηση του προσωπικού επί του αγωγού για την εκτέλεση των
συσφίξεων και οι απαιτήσεις για την εργασία επί ικριωμάτων και την λειτουργία ανυψωτικού εξοπλισμού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

7
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Οι τυποποιημένοι κυματοειδείς γαλβανισμένοι αγωγοί επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα βάρους κατασκευής,
βάσει των πινάκων του εγκεκριμένου κατασκευαστή.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

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

x

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

x

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

x

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

Οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχώσεις) επιμετρούνται ιδιαιτέρως με βάση τις οικείες
Προδιαγραφές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
Pumps for water supply and irrigation pumping stations

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-01-00
«Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση αντλητικών
συγκροτημάτων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, εξαιρουμένων των ηλεκτροκινητήρων που είναι
αντικείμενο της ΕΛΟΤ 1501-08-08-02-00.
Τα αντλητικά συγκροτήματα καταδυόμενου τύπου, βαθέων φρεάτων ή ακαθάρτων καλύπτονται από
αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ.
Θέματα που αφορούν, τις γερανογέφυρες των αντλιοστασίων, τα αεριοφυλάκια και τις σωληνώσεις και
συσκευές ρυθμίσεως της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0802-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ-08-08-04-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τόσο τις κύριες όσο και τις εφεδρικές και βοηθητικές αντλίες των
αντλιοστασίων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1561

Founding - Grey cast irons - Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons – Χύτευση - Χυτοσίδηροι
σφαιροειδούς γραφίτη

ΕΛΟΤ 1501-08-08-02-00

Rust protection of steel structures used in hydraulic works -- Αντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Οι αντλίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυγόκεντρες αξονικής ροής, με άξονα οριζόντιας ή
κατακόρυφης διάταξης, μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες, δεξιόστροφες.
Το κέλυφος της αντλίας, τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα πέλματα έδρασης θα είναι
κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά (π.χ. φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561
ή σφαιροειδή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563).

3
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Η πτερωτή θα είναι κατασκευασμένη από φαιό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο, φωσφορούχο ορείχαλκο ή άλλο
κράμα υψηλής αντοχής σε σπηλαίωση Όλα τα προερχόμενα από χύτευση τεμάχια θα είναι πλήρως
απαλλαγμένα από ελαττώματα χυτηρίου δηλαδή φυσαλίδες, σπήλαια, σπογγώδεις μάζες κ.λπ.
Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίησή του στην
περιοχή διέλευσής του από το κέλυφος της αντλίας θα επιτυγχάνεται με με στυπιοθλίπτη μηχανικός ή απλό,
σύμφωνα με τη μελέτη.
Προκειμένου για αντλία κατακόρυφου άξονα, αυτή θα είναι εφοδιασμένη με ισχυρό έδρανο παραλαβής της
αξονικής ώθησης και του βάρους των περιστρεφομένων μερών. Οι ένσφαιροι τριβείς του εδράνου θα είναι
αυτολίπαντοι ή θα φέρουν λιπαντήρες (γρασσαδόρους) για την κανονική λίπανσή τους με γράσο.
Η αντλία θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υδραυλικές διατάξεις, οπές, κρουνό εκκένωσης, πώματα
πλήρωσης, οπτικό και μηχανικό δείκτη στάθμης λιπαντελαίου όλα τα απαραίτητα επιστόμια, εξαρτήματα και
όργανα και εν γένει όλα τα βοηθητικά στοιχεία τα αναγκαία για την καλή και ασφαλή λειτουργία και την
εκτέλεση των δοκιμών. Ειδικά στο στόμιο καταθλίψεως θα συνδεθεί μανόμετρο με την κατάλληλη κλίμακα,
εφοδιασμένο με κρουνό απομόνωσης.
Οι αντλίες θα δοκιμαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους σε πίεση στεγανότητας του κελύφους ίση προς
το 150% του μανομετρικού ύψους της ονομαστικής παροχής. Οι επιφάνειες των διαφόρων τμημάτων της
αντλίας και ειδικά αυτές που θα είναι σε επαφή με το νερό θα είναι επιμελώς λειασμένες για την αποφυγή
μεγάλων τριβών και του κινδύνου εμφάνισης φαινομένων σπηλαίωσης. Η πτερωτή θα είναι στατικά και
δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, θα στερεώνεται δε στον άξονα με ασφαλή τρόπο αλλά που θα επιτρέπει την
αποσυναρμολόγησή της. Το σύστημα πτερωτή – άξονας θα είναι ζυγοσταθμισμένο. Η βάση έδρασης της
αντλίας και του κινητήρα θα είναι διαμορφωμένη από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα και διατομές
μορφοσιδήρου. Η αντλία με τον αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα θα αποτελεί ένα στιβαρό σύνολο, η λειτουργία
του οποίου θα είναι ομαλή χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις. Η σύνδεση της αντλίας προς τον κινητήρα θα
γίνεται με ειδικό ελαστικό σύνδεσμο που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος. Ο
ελαστικός σύνδεσμος θα καλύπτεται με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.
Όλος ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός, θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής.
Όλες οι όμοιες μονάδες (αντλίες), θα είναι του αυτού τύπου και του ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα
εξαρτήματα των ομοίων μονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα (interchangeable).
Στο κέλυφος των αντλιών θα είναι τυπωμένη η φορά περιστροφής της και θα υπάρχει προσαρμοσμένη
πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον τύπο, τον αριθμό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων ή τυχόν αποκλίσεις από τα
προαναφερόμενα θα καθορίζονται από τη μελέτη.
Τα αντλητικά συγκροτήματα θα είναι κατασκευασμένα από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
οδηγία 93/68/EE.
Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία των υλικών θα υποβάλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των αντλητικών συγκροτημάτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

4

α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και τύπος του προϊόντος.

β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις και ειδικότερα:


Ονομαστικός αριθμός στροφών (rpm).



Μορφή πτερωτής και ειδικός αριθμός στροφών αυτής.
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Συνολικό βάρος αντλίας.



Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας της αντλίας που θα εκτείνονται σε όλο το εύρος
λειτουργίας της:
ι.

Μανομετρικό ύψος Η [m] συναρτήσει της παροχής Q [m3/h].

ιι.

Βαθμός απόδοσης της αντλίας συναρτήσει των μεγεθών Η και Q.

ιιι.

Διάγραμμα απαιτούμενης ισχύος.

ιv.

Διάγραμμα καθαρού θετικού ύψους αναρροφήσεως (NPSH) συναρτήσει της παροχής.
Στην περίπτωση παράλληλης λειτουργίας θα υποβληθούν πρόσθετα και οι καμπύλες
μονομετρικού ύψους – παροχής όλων των αντλητικών συγκροτημάτων που
συμμετέχουν με τις θέσεις εκκίνησης – στάσεις αυτών σε συνδυασμό με την
χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του συλλεκτηρίου καταθλιπτικού αγωγού.
Κατασκευαστικά σχέδια της αντλίας με τις κύριες διαστάσεις, την ονοματολογία των
επιμέρους στοιχείων και τα υλικά κατασκευής των διαφόρων στοιχείων / εξαρτημάτων.

γ.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης της αντλίας.

δ.

Κατάλογο ανταλλακτικών, με τους αντιστοίχους κωδικούς παραγγελίας τους.

ε.

Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά αντλητικά
συγκροτήματα όμοια με τα προτεινόμενα.

Εγκατάσταση αντλιών

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής, τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής και με την παρουσία ειδικευμένου τεχνικού,
εφόσον αυτό απαιτηθεί από την επιβλέπουσα αρχή.
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων περιλαμβάνει:
α.

Την τοποθέτηση και σύσφιξη της αντλίας στην βάση έδρασής της.

β.

Την αγκύρωση της βάσης έδρασης του αντλητικού συγκροτήματος στην βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα.

γ.

Την σύνδεση της αντλίας με τον αγωγό αναρρόφησης.

δ.

Την τοποθέτηση του φίλτρου αναρρόφησης στον αντίστοιχο αγωγό.

ε.

Την σύνδεση της αντλίας με τον αγωγό κατάθλιψης.

ζ.

Την σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα μέσω του προβλεπόμενου διαιρετού ελαστικού συνδέσμου
(κόπλερ) και την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματός του.

στ. Την τοποθέτηση και σύνδεση των προβλεπόμενων οργάνων ελέγχου και ένδειξης.
Η τοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων θα επιτρέπει των ευχερή επί τόπου επιθεώρηση και
συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση των διαφόρων μερών της.

5
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Δοκιμές-Ελεγχοι

Σκοπός των δοκιμών και των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι οι αντλητικές μονάδες καλύπτουν τα
πρότυπα, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση των φθαρμένων μερών,
διατάξεων και υλικών, με καινούρια.

6.1 Δοκιμές
Η καλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος εξασφαλίζεται με την πραγματοποίηση των παρακάτω
δοκιμών, οι οποίες γίνονται στον χώρο του αντλιοστασίου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κυρίου του
Έργου, με την παρουσία του Αναδόχου.
Κατά τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος ελέγχεται ιδιαίτερα η πραγματική
απόδοση του αντλητικού συγκροτήματος (ικανοποιήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της αντλίας).Ο
έλεγχος αυτός πραγματοπείται και κατά την προσωρινή και κατά την οριστική παραλαβή του έργου.
Αναλυτικότερα οι δοκιμές που πραγματοποιούνται είναι :
6.1.1

Δοκιμή υδροστατικής πίεσης

Η δοκιμή υδροστατικής πίεσης πραγματοποιείται σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων
σε πίεση 1,5 φορές την ονομαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου για τον έλεγχο της στεγανότητας των
συνδέσεων. Για την δοκιμή συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή
Προσωρινής Παραλαβής.
6.1.2

Δοκιμή λειτουργίας συγκροτήματος

Το αντλητικό συγκρότημα ελέγχεται ως προς την εύρυθμη λειτουργία με διαδοχικές εκκινήσεις και στάσεις
του.
6.1.3

Δοκιμή 8ωρης συνεχούς λειτουργίας

Κατά την δοκιμή αυτή πραγματοποιείται 8ωρη συνεχή λειτουργία όλων των συγκροτημάτων. Στην δοκιμή
αυτή ελέγχονται η τυχόν εμφάνιση αδικαιολόγητων υπερπιέσεων, ταλαντώσεων ή θορύβων και οι ενδείξεις
των οργάνων ελέγχου.
6.1.4

Δοκιμή υδραυλικών χαρακτηριστικών

Κατά την δοκιμή αυτή γίνονται μετρήσεις των υδραυλικών χαρακτηριστικών των αντλιών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης.
6.1.5

Δοκιμή του συστήματος αυτοματισμού

Οι ανωτέρω δοκιμές συμπληρώνονται και με τις δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος αυτοματισμού
και ελέγχου των αντλιοστασίων, και προσδιορισμός, πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεων.

6.2 Ελεγχοι
Οι έλεγχοι που γίνονται για να διασφαλιστεί η ποιότητα των ενσωματούμενων υλικών διακρίνονται σε :


6

Ελεγχος πιστοποιητικών: Κατά τον έλεγχο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος φακέλου εντύπων,
τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση
διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή πιστοποιητικών δίδονται
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εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης με τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη ή την αντικατάστασή τους.


Έλεγχος των διατάξεων / συστημάτων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 της
παραούσας Προδιαγραφής.



Έλεγχος της ευθυγράμμισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας - κινητήρα.



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



Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα ανταλλακτικά που
προβλέπονται από την μελέτη. Αυτά θα είναι τουλάχιστον :
- 1 πτερωτή,
- 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτημάτων στεγανοποίησης,
- 1 στυπιοθλίπτη,
- 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων,
- 1 διαιρετός σύνδεσμος με 2 ελαστικά ενδιάμεσα στοιχεία.



Έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται όπως ανφέρεται στην παράγραφο 6.1
της παρούσας Προδιαγραφής.



Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, την πτερωτή, τον άξονα και τον
ελαστικό σύνδεσμο κινητήρα-αντλίας.Τα τμήματα των διατάξεων/μηχανισμών που έχουν υποστεί
φθορά, αντικαθίστανται άμεσα. Υποχρεωτικά προσκομίζονται τα απαραίτητα για τις οριστικές
δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εφόδια. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά
την οριστική παραλαβή του έργου.



Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στο αντλητικό
συγκρότημα και στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, και προσδιορισμός, βάσει αυτών πιθανών
τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεω Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την οριστική παραλαβή
του έργου.

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

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών


Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών



Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο οχήμα.



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

7
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Χρήση εργαλείων χειρός και χειρισμός γερανογέφυρας για την ανύψωση και μεταφορά των
αντλητικών συγκροτημάτων.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα αντλητικά συγκροτήματα επιμετρώνται σε μονάδες πλήρως εγκατεστημένες, βάσει των χαρακτηριστικών
των (ονομαστικής παροχής και μανομετρικού ύψους Η), του τύπου των (οριζόντια, κατακόρυφα) του είδους
8
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των (μονοβάθμια, πολυβάθμια) και τυχόν άλλων ειδικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

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

x

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

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5199

Technical specifications for centrifugal pumps - Class II -- Τεχνικές
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες - Κατηγορία II.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations

Κλάση τιμολόγησης: 5
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-02-00
«Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης
και άρδευσης» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ηλεκτροκινητήρες
άρδευσης
1

34387

αντλιών

αντλιοστασίων

ύδρευσης

και

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση
ηλεκτροκινητήρων για την λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων, που εγκαθίστανται σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00. Περιλαμβάνει επίσης αναφορές για τις διατάξεις παροχής ισχύος
στους ηλεκτροκινητήρες (ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις).
Θέματα που αφορούν στις γερανογέφυρες, στα αεροφυλάκια, στις σωληνώσεις και συσκευές ρυθμίσεως της
ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0808-04-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τόσο τους κινητήρες των κύριων αντλιών όσο και των εφεδρικών και
βοηθητικών του αντλιοστασίου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 60034-1

Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance. Amendment
A11:2002 to EN 60034-1:1998 -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές.
Μέρος 1: Ονομαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

ΕΛΟΤ EN 60034-2

Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses and
efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for
traction vehicles) -- Ηλεκτρικές περιστρεφόμενες μηχανές - Μέρος 2: Μέθοδοι
για τον καθορισμό των απωλειών και της απόδοσης των περιστρεφόμενων
ηλεκτρικών μηχανών από δοκιμές (με εξαίρεση τις μηχανές για οχήματα έλξης)

ΕΛΟΤ EN 60034-5

Rotating Electrical Machines Part 5: Degrees of Protection Provided by the
Integral Design of Rotating Electrical Machines (IP Code) - Classification IEC
60034-5:2000 -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 5: Βαθμοί
προστασίας που παρέχονται από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των
περιστρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών (Κωδικός ID).

ΕΛΟΤ EN 60034-6

Rotating Electrical Machines Part 6: Methods of Cooling (IC Code) (IEC 34-6
: 1991) (Supersedes HD 53.6 S1: 1977) -- Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές
µηχανές - Μέρος 6: Μέθοδοι ψύξης (Κωδικός ΙC).

ΕΛΟΤ EN 60034-8

Rotating electrical machines Part 8: Terminal markings and direction of
rotation IEC 60034-8: 2002; Supersedes HD 53.8 S5: 1998 -3
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Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 8: Σηµάνσεις τερµατικού και
φορά περιστροφής.
ΕΛΟΤ EN 60034-9

Rotating Electrical Machines Part 9: Noise Limits (IEC 34-9 : 1990 +
Corrigendum 1991, Modified) (Supersedes HD 53.9 S1 : 1978) -Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 9: Όρια θορύβου.

ΕΛΟΤ EN 60034-14

Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain
machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation
and limits of vibration severity - Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μέρος 14: Μηχανική ταλάντωση ορισμένων μηχανών με ύψος ατράκτου 56
mm και άνω - Μέτρηση, αξιολόγηση και όρια δριμύτητας της ταλάντωσης

DIN IEC 60721-2-1

Electrical engineering; Classification of environmental conditions;
Environmental conditions appearing in nature; Temperature and humidity;
Identical with IEC
60721-2-1:1982 [status of 1987] -- Ηλεκτροτεχνία.
Κατάταξη των
συνθηκών περιβάλλοντος - Θερμοκρασία και υγρασία.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-07-02-01

Rust protection of steel structures used in hydraulic worksΑντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παράδοση και εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων είναι οι ακόλουθες:


Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι εφοδιασμένοι με ακροκιβώτια για την σύνδεση των καλωδίων
τροφοδοσίας τους (κύκλωμα ισχύος) και μεταφοράς ηλ. σημάτων (βοηθητικό κύκλωμα) και θα
διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας τυλιγμάτων. Στο κυρίως κέλυφος των κινητήρων θα υπάρχουν
κλειστά άγκιστρα (τύπου βρόγχου) ανάρτησης.



Ο ηλεκτροκινητήρας θα παραδίδεται βαμμένος από το εργοστάσιο κατασκευής του με
αντιδιαβρωτική βαφή, με υδατοδιαλυτά χρώματα ή χρώματα εποξειδικής βάσεως.



Το πλήρες συγκρότημα των περιστρεφόμενων μερών του ηλεκτροκινητήρα θα είναι δυναμικά
ζυγοσταθμισμένο κατηγορίας ‘’R’’ σύμφωνα με τo ΕΛΟΤ ΕΝ 60034-14. Η στάθμη του παραγώμενου
θορύβου απο την λειτουργία του κινητήρα θα είναι εντός των προβλεπομένων, από το ΕΛΟΤ ΕΝ
60034-9, τιμών.



Στο σώμα των ηλεκτροκινητήρων θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο
κατασκευής, τον τύπο του κινητήρα, τον αριθμό κατασκευής και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του.



Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι του αυτού τύπου και του ιδίου κατασκευαστή, όλα δε τα
εξαρτήματα των ομοίων κινητήρων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα.
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Ο ηλεκτρικός πίνακας των ηλεκτροκινητήρων θα έχει βαθμό προστασίας ανάλογα με τη θέση
τοποθέτησής του ΙΡ 55 θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον :
-

Τα όργανα διακοπής και προστασίας.

-

Τα όργανα ελέγχου.

-

Τα προβλεπόμενα από την μελέτη όργανα ενδείξεων και μετρήσεων.

-

Τους εκκινητές.

-

Την αυτόματη συστοιχία πυκνωτών διόρθωσης του συνφ.

-

Υλικά σύνδεσης (κλέμμες, μπάρες χαλκού), πλαστικά κανάλια καλωδίων.

-

Βοηθητικό εξοπλισμό (μετασχηματιστή τάσεων βοηθητικού κυκλώματος, ενδεικτικές λυχνίες
κ.λπ.)



Για την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα και της αντίστοιχης αντλίας θα προβλέπεται η κατασκευή
βάσης έδρασης από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα και διατομές μορφοσιδήρου.



Όλος ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται
από πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής.

Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά φορέα
πιστοποίησης, και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 68/EE.
Ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία θα υποβάλλει πλήρη φάκελλο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
ηλεκτροκινητήρων, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής.

β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις και ειδικότερα,

γ.

-

Τύπος κινητήρα

-

Τύπος έδρασης

-

Βαθμός προστασίας (ΙΡ...)

-

Oνομαστικός αριθμός στροφών

-

Συνδεσμολογία τυλίγματος στάτη

- Βάρος κινητήρα
Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οπωσδήποτε:
-

Λειτουργικά χαρακτηριστικά και καμπύλες λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και συγκεκριμένα:
1. Για το ονομαστικό σημείο λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν:
α) Στροφές
β) Ισχύς
γ) Βαθμός απόδοσης
δ) Συντελεστής ισχύος
ε) Ονομαστική ένταση ρεύματος
5
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στ) Ρεύμα εκκίνησης (απευθείας)
ζ) Επιτρεπόμενος αριθμός εκκινήσεως ανά ώρα.
η) Ροπή εκκινήσεως (απευθείας).
2. Για τα 5/4, 3/4 και 1/2 της ονομαστικής ισχύος θα δοθούν:
ι) Βαθμός απόδοσης
-

ιι) Συντελεστής ισχύος
Φύλλο δοκιμών και μετρήσεων ηλ. μεγεθών των ηλεκτροκινητήρων. Σε περίπτωση που
προσφέρονται τυποποιημένοι κινητήρες του Κατασκευαστή, στους οποίους έχουν γίνει οι
δοκιμές τύπου και σειράς που αναφέρονται στο εδάφιο 3 για την πιστοποίηση του προιόντος, ο
Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για έγκριση από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται προς έγκριση το φύλλο
δοκιμών και ελέγχου, επικυρωμένο από διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης
(ελεγχόμενο απο το Ε.ΣΥ.Δ του ΥΠΑΝ). Στο φύλλο αυτό θα αναγράφονται οι προκύπτουσες
απο τις δοκιμές τιμές των μετρούμενων μεγεθών, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι δοκιμής και
μέτρησης και οι σχετικές προδιαγραφές.

-

Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια του πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου. Στα σχέδια θα αναφέρονται
όλες οι αριθμήσεις καλωδίων και κλεμμών σύνδεσης των κυρίων και βοηθητικών επαφών των
ρελέ.

-

Εγχειρίδιο του εκκινητή τύπου Soft-starter, που θα περιλαμβάνει μονογραμμικό σχέδιο με
αριθμήσεις καλωδίων, κλεμμών σύνδεσης και εισόδων - εξόδων της ηλεκτρονικής πλακέτας
ελέγχου, οδηγίες σύνδεσης και πίνακα παρουσιαζόμενων βλαβών στον οποίο θα αναφέρονται
οι πιθανές αιτίες και ο τρόπος αποκατάστασης.

-

Σχέδια με τις εξωτερικές διαστάσεις του ηλεκτροκινητήρα. Ειδικά θα αναφέρονται οι διαστάσεις
του άξονα του δρομέα και των φωλεών εδράνων με τις κατασκευαστικές ανοχές.

δ. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης.
ε. Κατάλογο ανταλλακτικών, με τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας τους και πίνακα των τύπων
και διατομών των απαιτουμένων καλωδιώσεων.
η. Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά ηλεκτροκινητήρες
συγκροτημάτων όμοιοι με τους προτεινόμενους.

4.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα
Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας των κινητήρων είναι τα ακόλουθα:
α.

Τάση τροφοδοσίας – Ισχύς – Στροφές
x Η ονομαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 380 V με ανοχή ± 5%. Στην τάση αυτή ο
κινητήρας θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες αποδίδοντας την ονομαστική του ισχύ.
x Η ονομαστική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κατ’ ελάχιστον 10% ανώτερη της μέγιστης
απαιτούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας.
x Οι στροφές του ηλεκτροκινητήρα θα είναι οι μικρότερες κατάλληλες, ώστε να επιτυγχάνονται τα
επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηριστικά της αντλίας.

β.
6
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x Ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος, στην ονομαστική τάση και συχνότητα
λειτουργίας θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι.
x Κατά την εκκίνηση (με την λειτουργία της διάταξης εκκίνησης), η απορροφούμενη από τον
κινητήρα ένταση ρεύματος δεν θα υπερβαίνει το 200% της ονομαστικής του και η ροπή
εκκίνησής του θα είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία εκκίνηση του
αντλητικού συγκροτήματος.
x Οι κινητήρες και οι διατάξεις εκκίνησης θα είναι σε θέση να εκτελέσουν, σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40οC, δύο διαδοχικές εκκινήσεις από την κατάσταση ηρεμίας τους ή μία εκκίνηση
μετά από την λειτουργία τους, υπό τις ονομαστικές συνθήκες. Συνολικά θα γίνονται 1 : 15
εκκινήσεις την ώρα ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα.

5

Εγκατάσταση αντλιών

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής και με την παρουσία ειδικευμένου τεχνικού, εφόσον αυτό απαιτηθεί απο την επιβλέπουσα αρχή.

5.1 Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων
Η εργασίες εγκατάστασης κάθε ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος ολοκληρώνονται με:
α.

Την τοποθέτηση και σύσφιξή του στην βάση έδρασης της αντλίας.

β.

Την σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με την αντλία, μέσω του ελαστικού συνδέσμου.
Η σύνδεση της αντλίας με τον κινητήρα θα γίνεται με ελαστικό σύνδεσμο, ο οποίος θα καλύπτεται με
προφυλακτήρα (προστασία στρεφομένων μερών μηχανημάτων). Θα εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των
αξόνων κινητήρα - αντλίας, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή, άνευ κραδασμών και ταλαντώσεων,
λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.

5.2 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων
Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν βαθμό προστασίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-5, κατάλληλο για το
περιβάλλον λειτουργίας τους, που θα καθορίζεται στη μελέτη. Θα είναι εφοδιασμένοι με το απαιτούμενο
ακροκιβώτιο για την σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και σημάτων και θα φέρουν στο κυρίως κέλυφός
τους αποσπώμενα άγκιστρα ανύψωσης. Σήμανση ακροδεκτών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-8.
Η μόνωση των τυλιγμάτων, θα είναι κατάλληλη για το περιβάλλον που λειτουργεί ο κινητήρας και θα
καθορίζεται στη μελέτη.
Η επιτρεπόμενη υπερύψωση της θερμοκρασίας (άνω της συμβατικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος 40οC)
των μονωμένων τυλιγμάτων του στάτη και των άλλων τμημάτων του κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί με τα
ονομαστικά χαρακτηριστικά του, δεν θα υπερβαίνει τις εξής τιμές:
-

Μονωμένα τυλίγματα

105 Κ

-

Μαγνητικός πυρήνας και άλλα τμήματα που είναι σε επαφή με τα μονωμένα τυλίγματα 105 Κ

-

Έδρανα

60 Κ

Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας τυλιγμάτων, που θα διακόπτουν την λειτουργία
τους σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
Τα έδρανα στήριξης του δρομέα θα είναι με ένσφαιρους τριβείς για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ωρών
λειτουργίας. Για την ψύξη του κινητήρα, προβλέπεται η τοποθέτηση απευθείας στον άξονα του δρομέα
7
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πτερωτής (ΕΛΟΤ EN 60034-6) ακτινικού τύπου διπλής κατεύθυνσης από αλουμίνιο ή πλαστικό (αναλόγως
της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα).

5.3 Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής
Για τις μεταλλικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων (βάσεις)
προβλέπεται βαφή σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0702-02. Η βαφή του κινητήρα θα γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής του, σύμφωνα με DIN IEC 60721-2-1. To
ελεύθερο άκρο του άξονα του κινητήρα θα είναι προστατευμένο με πλαστικό κάλυμμα ή ελαστική ταινία, που
θα αφαιρείται πριν την τοποθέτησή του.

6

Δοκιμές - Έλεγχοι

6.1

Δοκιμές Ηλεκτροκινητήρων

Οι ηλεκτροκινητήρες πριν από την παράδοσή τους στο εργοτάξιο θα έχουν υποβληθεί στο εργοστάσιο
κατασκευής τους, στις ακόλουθες δοκιμές :
Δοκιμές τύπου: Οι δοκιμές αυτές γίνονται σε έναν ηλεκτροκινητήρα από κάθε τύπο και αφορούν:
-

Στην θερμική δοκιμή για τον καθορισμό της ανύψωσης της θερμοκρασίας στα κύρια μέρη του
ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-1.

-

Στην δοκιμή του ηλεκτροκινητήρα υπό φορτίο.

Δοκιμές / μετρήσεις σειράς: Οι δοκιμές αυτές γίνονται σε κάθε ηλεκτροκινητήρα.
-

Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων.

-

Διηλεκτρική δοκιμή των τυλιγμάτων του στάτη:Η δοκιμή αυτή θα γίνει σύμφωνα με το σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ EN 60034-1 και τα τυλίγματα θα δοκιμαστούν με συνεχή τάση 1.000 V + δύο φορές την
ονομασική τάση λειτουργίας.

-

Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των τυλιγμάτων του στάτη:Η αντίσταση μόνωσης των τυλιγμάτων του
στάτη θα μετρηθεί πριν και μετά την εκτέλεση της δοκιμής διηλεκτρικής αντοχής.

-

Δοκιμή λειτουργίας εν κενώ.

-

Δοκιμή βραχυκύκλωσης (διατηρώντας τον δρομέα ακίνητο).
Απο τις προαναφερόμενες δοκιμές βραχυκύκλωσης και τις δοκιμές λειτουργίας εν κενώ και υπό φορτίο,
θα προσδιορίζεται ο βαθμός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με την πρότυπη προδιαγραφή
ΕΛΟΤ EN 60034-2.

-

Δοκιμή υπερτάχυνσης, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60034-1.

6.2 Ελεγχοι για την προσωρινή παραλαβή
Κατά την προσωρινή παραλαβή του Η/Μ εξοπλισμού πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
-

8

Έλεγχος φακέλου εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών ποιότητας του
κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα,
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οποιουδήποτε υλικού ή διάταξης με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την
απόρριψη ή την αντικατάστασή τους.
-

Έλεγχος της ευθυγράμμισης (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίας - κινητήρα.

-

Έλεγχος των διατάξεων / συστημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας Προδιαγραφής.

-

Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. Υποχρεωτικά οι ηλεκτροκινητήρες
των αντλητικών συγκροτημάτων θα συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση του κατασκευαστικού
οίκου.

-

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από δύο
σειρές ένσφαιρων τριβέων.

-

Έλεγχος της καλής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Συγκεκριμένα ελέγχεται:


Η ύπαρξη θορύβων.



Η ανύψωση της θερμοκρασίας στο κέλυφος του κινητήρα.



Η ύπαρξη ταλαντώσεων.

 Η ένταση του απορροφόμενου ρεύματος.
Επίσης ελέγχονται :


Η ομαλή εκκίνηση και η λειτουργία του αυτοματισμού.



Οι καλωδιώσεις και οι συνδέσεις τους.

Σκοπός των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι ο ηλεκτροκινητήρας ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής. Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών
δοκιμών, που οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση
των φθαρμένων μερών, διατάξεων και υλικών, με καινούρια.

6.3 Ελεγχοι για την οριστική παραλαβή
Για την οριστική παραλαβή του ηλεκτροκινητήρα, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι
έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιες δοκιμές με αυτές που περιγράφονται στο εδάφιο 6.2 της
προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται επιπλέον η πραγματική απόδοση του κινητήρα υπό φορτίο
(ικανοποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της αντλίας).

-

Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα έδρανα, στην πτερωτή και στον ελαστικό
σύνδεσμο κινητήρα - αντλίας.Τα τμήματα των διατάξεων / μηχανισμών που έχουν υποστεί φθορά,
αντικαθίστανται άμεσα.

Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στον ηλεκτροκινητήρα,
στον εκκινητή, στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου και προσδιορισμός, βάσει αυτών, πιθανών
τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεων.
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινήτηρων, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων/ μηχανισμών ή μέρους αυτών.
-
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.

x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
x

Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και ηλεκτρικών συνδέσεων.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων αυτών θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα
άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται
ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού
Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Επιμετρούνται τα ακόλουθα επί μέρους αντικείμενα:
x

Η εγκατάσταση των ηλεκτροκινητήρων, βάσει της ονομαστικής ισχύος αυτών (τεμάχιο 1).

x

Η εγκατάσταση των διατάξεων εκκίνησης, ελέγχου και αυτοματισμών του κινητήρα, εντός του σχετικού
ηλεκτρικού πίνακα, των πάσης φύσεως καλωδιώσεων και συνδέσεων που αφορούν τον κινητήρα,
καθώς και η διενέργεια των ελέγχων και δοκιμών λειτουργίας του συστήματος. Οι εργασίες διακρίνονται
με βάση την ονομαστική ισχύ του ηλεκτροκινητήρα (τεμάχιο 1).

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

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

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Bιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-3

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential,commercial and light-industrial
environments-- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-3: Γένια
πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής σε κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά
περιβάλλοντα

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements (IEC 60204-1:1997) -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός
εξοπλισµός µηχανών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60947-1

Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules (IEC 609471:2004) -- Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 1: Γενικοί
κανόνες.

ΕΛΟΤ EN 60034-4

Rotating Electrical Machines Part 4: Methods for Determining Synchronous
Machine Quantities from Tests Supersedes HD 53.4.S2: 1988; IEC 34-4:
1985, Modified -- Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 4: Μέθοδοι
για τον προσδιορισμό των μεγεθών των σύγχρονων μηχανών με μετρήσεις.

ΕΛΟΤ EN 60034-7

Rotating Electrical Machines - Part 7: Classification of Types of Construction,
Mounting Arrangements and Twerminal Box Position (IM Code) Includes
Amendment A1:2001; IEC 60034-7:1992; Supersedes HD 53.7 S1 : 1974 -Περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 7 : Ταξινόμηση των τύπων
κατασκευής, των διατάξεων στήριξης και της θέσης του κιβωτίου
ακροδεκτών (κωδικός ΙΜ).

ΕΛΟΤ EN 60034-16-1

Rotating Electrical Machines Part 16: Excitation Systems for Synchronous
Machines Chapter 1: Definitions (IEC 34-16-1 : 1991 + Corrigendum 1992) -Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 16: Συστήματα διέγερσης για
σύγχρονες μηχανές. Κεφάλαιο 1: Ορισμοί.

ΕΛΟΤ EN 60034-18-1

Rotating Electrical Machines Part 18: Functional Evaluation of Insulation
Systems Section 1: General Guidelines Includes Amendment A1: 1996; IEC
34-18-1: 1992 + Corrigendum 1992 + A1: 1996 -- Περιστρεφόμενες
ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 18: Λειτουργική εκτίμηση μονωτικών
συστημάτων - Τμήμα 1: Γενικές οδηγίες.
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HELLENIC TECHNICAL
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Γερανογέφυρες αντλιοστασίων
Overhead cranes of pumping stations
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-03-00
«Γερανογέφυρες αντλιοστασίων»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Γερανογέφυρες αντλιοστασίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων
γερανογεφυρών χειριζόμενων από το έδαφος (άνευ θαλάμου οδηγού), καταλλήλων για την ανύψωση και την
μετακίνηση φορτίων εντός του χώρου των αντλιοστασίων.
Θέματα που αφορούν στα αντλητικά συγκροτήματα, στους ηλεκτροκινητήρες, στα αεροφυλάκια, στις
σωληνώσεις και στις συσκευές αντλιοστασίων αποτελούν αντικείμενο των Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-01-00, 1501- 08-08-02-00, 1501 08-08-04-00 και 1501- 08-08-05-00 αντίστοιχα.
Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει μόνο ηλεκτροκίνητες ανυψωτικές διατάξεις γερανογεφυρών για τις
ανάγκες του αντλιοστασίου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
DIN 536-1:1991-09:

Crane rails; Dimensions, sectional properties, steel grades for crane rails with
foot flange, form A -- Γερανοτροχιές. Διαστάσεις, μορφή διατομής και ποιότητες
χάλυβα για γερανοδοκούς με πέλμα έδρασης τύπου Α

ΕΛΟΤ ΕΝ 10034

Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions –
Διατομές I και H δομικού χάλυβα - Ανοχές μορφών9373 και διαστάσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 10024

Hot rolled taper flange I sections - Tolerances on shape and dimensions. -Δοκοί θερμής έλασης I μορφής με μη παράλληλα πέλματα - Ανοχές στο σχήμα
και στις διαστάσεις,

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. – Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

Όλος ο εξοπλισμός της γερανογέφυρας θα προέρχεται από εργοστάσια ειδικευμένα στην κατασκευή του,
που εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητος από φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι που αφορούν τα κύρια
χαρακτηριστικά μιας γερανογέφυρας:
3

34402

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00:2009



Άνοιγμα γέφυρας: Lg



Διαδρομή γέφυρας: Lp σε μέτρα (m)



Ανυψωτική ικανότητα: Pg σε τόνους (ton)



Ύψος ανυψώσεως αγκίστρου: Hg σε μέτρα (m)



Μέγιστο βέλος κάμψης: fg/Lg, (συνήθως 1/800 – 1/1000 του ανοίγματος).



Ταχύτητες γερανογέφυρας φορείου και βαρούλκου.

4
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σε μέτρα (m)

Απαιτήσεις

4.1 Διατάξεις –Συστήματα –Ενσωματούμενα υλικά
Οι γερανογέφυρες αποτελούνται από τα ακόλουθα συστήματα και διατάξεις:
α.

Σιδηροτροχιές κύλισης γερανογέφυρας.
x Δύο σιδηροτροχιές ελάχιστης διατομής Α45 (DIN 536-1:1991-09) ή ορθογωνικής διατομής
τουλάχιστον 50 x 30 mm, στην περίπτωση κατά την οποία η γερανογέφυρα κινείται σε
μεταλλικές γερανοδοκούς.
x Χαλύβδινα ελάσματα έδρασης σιδηροτροχιών, πλάτους τουλάχιστον 150 mm και πάχους
10 mm.
x Εξαρτήματα συγκράτησης σιδηροτροχιών επί των ελασμάτων έδρασης.

β.

x Τερματικοί προσκρουστήρες (stoppers).
Κύριος φορέας γερανογέφυρας (απλής ή διπλής κατατομής).
Δοκοί από τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου (τύπου ΙΡΝ, ΙΡΕ, ΙPBl, IPB, IPBv σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 10034, ΕΛΟΤ ΕΝ 10024), ή δοκοί συνθέτου διατομής (π.χ. τύπου ¨Υ¨), ή ολόσωμες
δοκοί κιβωτοειδούς διατομής από χαλυβδοελάσματα ποιότητας S235JR / S275Jr / S355JR
(σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1).

γ.

Διάταξη κύλισης γερανογέφυρας.
x Δύο πλαγιοφορείς (φορείς κεφαλής γερανογέφυρας), κατασκευασμένοι από τυποποιημένες
διατομές χάλυβα ή από σύνθετη κιβωτοειδή διατομή από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα
ποιότητας S235JR/S275Jr/S355JR (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1), με τροχούς κύλισης.
x Δύο τροχοί κύλισης ανά πλαγιοφορέα, με δύο ακραίες στεφάνες, εκ των οποίων ο ένας είναι
κινητήριος.
x Ζεύγος ηλεκτρομειωτήρων δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη.
x Τερματικοί ελαστικοί προσκρουστήρες επί των πλαγιοφορέων (buffers).
x Οριακοί διακόπτες διαδρομής κύλισης.

δ.
4
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x Πλήρες ηλεκτροκίνητο βαρούλκο, εξοπλισμένο με :
-

Τύμπανο τύλιξης συρματόσχοινου.

-

Οδηγό συρματόσχοινου.

-

Οριακούς διακόπτες ελάχιστης / μέγιστης διαδρομής συρματόσχοινου.

-

Θήκη στερέωσης άκρου συρματόσχοινου.

-

Κινητήρα ανύψωσης δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη.

-

Διάταξη μετάδοσης κίνησης.

x Συρματόσχοινο.

ε.

x Διάταξη συστήματος ανάρτησης φορτίου (διάταξη τροχαλίας - απλού ανοικτού αγκίστρου με
ασφάλεια/ μπασδέκα).
Διάταξη κύλισης βαρούλκου.
x Φορείο έδρασης βαρούλκου: πλαίσιο από τυποποιημένες διατομές χάλυβα με τροχούς κύλισης
και ηλεκτρομειωτήρα κίνησης.
x Ηλεκτρομειωτήρας δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη.

στ.

x Τροχοί κύλισης επί των σιδηροτροχιών του κυρίως φορέα της γερανογέφυρας με δύο ακραίες
στεφάνες. Τροχοί κύλισης μονόπλευρης στεφάνης για την περίπτωση βαρούλκου ανηρτημένου
από το κάτω πέλμα του κυρίου φορέα απλής κατατομής της γερανογέφυρας.
Σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου.
x Ροηφόρος γραμμή (με μπάρες χαλκού ορθογωνικής διατομής/ 3 φάσεις + ουδέτερος αγωγός σε
μεμονωμένο περίβλημα) με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξής της και τον αντίστοιχο
ψηκτροφορέα ρευματοληψίας.
x Τυποποιημένες μεταλλικές επιψευδαργυρωμένες ράγες διατομής C, με τα εξαρτήματά τους και
τα τροχήλατα φορεία συγκράτησης και κύλισης των καλωδιώσεων.
x Συρόμενα εύκαμπτα καλώδια τύπου σειρίδας για την τροφοδοσία των εγκατεστημένων
κινητήρων στην γερανογέφυρα και μεταφορά των ηλ. σημάτων του κυκλώματος ελέγχου.
x Χειριστήριο (μπουτονιέρα) ενσύρματο ή ασύρματο (σύστημα πομπού - δέκτη) για τον
τηλεχειρισμό της γερανογέφυρας από το έδαφος.

ζ.

x Πίνακας ελέγχου κίνησης, τροφοδοτούμενος από την ροηφόρο γραμμή και τοποθετημένος επί
της γερανογέφυρας.
Συστήματα ασφαλείας γερανογέφυρας
x Σύστημα έναντι της υπερφόρτωσης με ρύθμιση στο ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης (overload).
x Ηχητική και οπτική διακοπτόμενη σήμανση (σειρήνα / φάρος).

5
5.1

Διαδικασία εγκατάστασης
Επιμέρους στάδια εγκατάστασης

Οι εργασίες εγκατάστασης της γερανογέφυρας ολοκληρώνονται με:
5
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α.

Την τοποθέτηση των ελασμάτων έδρασης των σιδηροτροχιών κατά την σκυροδέτηση των
δοκών κατά μήκος του αντλιοστασίου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης και τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

β.

Την τοποθέτηση και σύσφιξη των τροχιών στα ελάσματα έδρασης και την συμπληρωματική
σκυροδέτηση για τον περιορισμό της εγκάρσιας μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις
λεπτομέρειες της μελέτης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

γ.

Την τοποθέτηση της ροηφόρου γραμμής.

δ.

Την συναρμολόγηση του κύριου φορέα της γερανογέφυρας με τους πλαγιοφορείς κύλισής της
(οι πλαγιοφορείς θα είναι πλήρεις με τους τροχούς κύλισης και τους ηλεκτρομειωτήρες τους).

ε.

Την τοποθέτηση της γερανογέφυρας στο επίπεδο λειτουργίας της.

στ.

Την τοποθέτηση του βαρούλκου με το φορείο του στον φορέα της γερανογέφυρας και την
ανάρτηση του συρματόσχοινου και της "μπασδέκας".

ζ.

Την τοποθέτηση και την ηλεκτρική σύνδεση του συστήματος τροφοδοσίας και ελέγχου
(εύκαμπτες καλωδιώσεις και πίνακας ελέγχου κινήσεων).

η.

Την τοποθέτηση όλων των διατάξεων ασφαλείας.

θ.

Την θέση σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας της γερανογέφυρας.

Η γερανογέφυρα κυλίεται σε δύο παράλληλες σιδηροτροχιές ελάχιστης διατομής Α45 (DIN 536-1) που
εδράζονται σε χαλύβδινα ελάσματα πλάτους τουλάχιστον 150 mm και πάχους 10 mm, τα οποία θα
αγκυρωθούν στις δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα που υπάρχουν σε όλο το μήκος του αντλιοστασίου
(γερανοδοκοί). Οι γερανοτροχιές ελάχιστης διατομής 50 x 30 mm εγκαθίστανται στην περίπτωση που το
αντλιοστάσιο διαθέτει γερανοδοκούς τυποποιημένης διατομής μορφοσιδήρου. Στην περίπτωση αυτή οι
γερανοτροχιές συγκολλούνται στο άνω πέλμα της σιδηράς δοκού, για την οποία θα προβλέπεται η
δυνατότητα διαμήκους μετακίνησής της, προς παραλαβή των συστολών / διαστολών που ενδεχομένως
παρουσιασθούν από τις θερμοκρασιακές μεταβολές στον χώρο του αντλιοστασίου.
Θα εξασφαλίζεται απαραίτητα η ευθυγραμμία και η παραλληλία των τροχιών κύλισης. Προς αποφυγή
φθορών στους τροχούς κύλισης, ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στις συνδέσεις των σιδηροτροχιών, με την
κατά 30ο λοξοτόμησή τους και την δημιουργία αρμού πλάτους 5 mm περίπου, επιτρέποντος τις κατά μήκος
τμηματικές διαστολές τους.
Στα δύο άκρα της κατά μήκος διαδρομής της γερανογέφυρας θα τοποθετούνται με συγκόλληση ή κοχλίωση,
στο επίπεδο των σιδηροτροχιών, ενισχυμένα τερματικά ελάσματα ασφαλείας (stoppers).

5.2

Κατασκευή -Μηχανισμοί

Ο κύριος φορέας της γερανογέφυρας, αναλόγως του προς ανύψωση φορτίου και του ανοίγματός της είναι
δυνατόν να είναι απλής ή διπλής κατατομής. Ο φορέας απλής κατατομής θα χρησιμοποιείται για την
εγκατάσταση βαρούλκου το οποίο θα αναρτάται από το κάτω πέλμα του, ενώ ο φορέας διπλής κατατομής θα
χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση βαρούλκου επικαθήμενου τύπου.
Σε κάθε περίπτωση ο κύριος φορέας της γερανογέφυρας θα κατασκευάζεται από :
-

-
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Δοκούς τυποποιημένων διατομών μορφοσιδήρου (τύπου ΙΡΝ, ΙΡΕ, ΙPBl, IPB, IPBv σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 10034) ή
Δοκούς σύνθετης διατομής (προτείνεται στην περίπτωση εγκατάστασης βαρούλκου ανηρτημένου
τύπου) ή
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Ολόσωμες δοκούς κιβωτοειδούς διατομής (box), από χαλυβδοελάσματα ποιότητας S235JR /
S275Jr / S355JR (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1). H κιβωτοειδής διατομή θα ενισχύεται
εσωτερικά με εγκάρσια και επιμήκη διαφράγματα.

Οι πλαγιοφορείς (φορείς κεφαλής) θα κατασκευασθούν από τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου ή από
στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα που θα δημιουργεί κιβωτοειδή διατομή. Και στις δύο περιπτώσεις η
προκύπτουσα σύνθετη διατομή του πλαγιοφορέα θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντοχή σε κάμψη και
στρέψη. Η περιοχή έδρασης των αξόνων των τροχών κύλισης στον πλαγιοφορέα θα ενισχύεται περαιτέρω
με συγκολλητά ελάσματα (φλάντζες) που θα έχουν υποστεί επιφανειακή μηχανουργική κατεργασία.
Είναι αποδεκτή η τοποθέτηση στους πλαγιοφορείς δύο συστημάτων τροχών / ηλεκτρομειωτήρων:
-

-

Στοιχείο τροχού (modular), τύπου box (βιομηχανοποιημένο προϊόν), δηλαδή περίβλημα από
χαλυβδοέλασμα κατάλληλα ενισχυμένο με ενσωματωμένα τα έδρανα στήριξης του τροχού κύλισης.
Στην περίπτωση αυτή ο τροχός συνδέεται με πολύσφηνο άξονα με τον ηλεκτρομειωτήρα
μετάδοσης της κίνησης, ο οποίος στηρίζεται στο μεταλλικό περίβλημα του τροχού με
αντιστρεπτικές ράβδους ή με φλάντζες σύνδεσης. Το στοιχείο τροχού κοχλιούται στην κύρια δοκό
του πλαγιοφορέα.
Τροχός με εξωτερική οδοντωτή στεφάνη στρεφόμενη από οδοντωτό τροχό (πινιόν) που
τοποθετείται στον άξονα εξόδου του ηλεκτρομειωτήρα. Στην περίπτωση αυτή τα έδρανα στήριξης
του τροχού τοποθετούνται στο κυρίως σώμα του πλαγιοφορέα και επομένως θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η ακριβής ευθυγράμμιση των υποδοχέων των εδράνων μεταξύ των δύο παρειών του
πλαγιοφορέα.

Οι μη κινητήριοι τροχοί κάθε πλαγιοφορέα είναι αναλόγου τύπου με αυτόν των κινητηρίων τροχών.
Το ζεύγος των ηλεκτρομειωτήρων θα τίθεται σε λειτουργία με σύγχρονη / παράλληλη συνδεσμολογία,
δηλαδή θα τροφοδοτείται από τις ίδιες επαφές των ρελέ πορείας και αναστροφής, θα πρέπει δε ο κάθε
ηλεκτρομειωτήρας να είναι σε θέση να κινήσει μόνος του την γερανογέφυρα χωρίς το προς ανύψωση φορτίο
σε ολόκληρο το μήκος της διαδρομής.
Οι ηλεκτρομειωτήρες θα διαθέτουν ηλεκτρομαγνητική πέδη και δύο ταχύτητες λειτουργίας. Η γραμμική
ταχύτητα της γερανογέφυρας θα είναι περίπου max. 20 / min. 5 m/min.
Σε κάθε πλαγιοφορέα θα τοποθετούνται ελαστικοί προσκρουστήρες (buffers) και τερματικοί διακόπτες που
θα διακόπτουν την τροφοδοσία των ηλεκτρομειωτήρων της διαμήκους διαδρομής της γερανογέφυρας, σε
ικανή απόσταση από τα τερματικά ασφαλείας.
Για την κίνηση του βαρούλκου κατά μήκος του φορέα της γερανογέφυρας θα κατασκευασθεί πλαίσιο από
τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου, εξοπλισμένο με :
-

-

Σύστημα τροχών κύλισης και ηλεκτρομειωτήρα που θα διαθέτει ηλεκτρομαγνητική πέδη και δύο
ταχύτητες λειτουργίας. Θα επιλεχθεί μία εκ των διαμορφώσεων που ήδη αναφέρθησαν στο
σύστημα μετάδοσης κίνησης των πλαγιοφορέων. Η γραμμική ταχύτητα κίνησης βαρούλκου θα είναι
max.16 / min. 4 m/min.
Ελαστικούς προσκρουστήρες (buffers)
Τερματικούς διακόπτες περιορισμού της, κατά μήκος του φορέα της γερανογέφυρας, κίνησης του
βαρούλκου.
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Αναφέρονται ενδεικτικά οι τύποι των φορείων συγκράτησης του βαρούλκου, ανάλογα με τον τύπο της
γερανογέφυρας :
-

Γερανογέφυρα φορέα απλής κατατομής: Το πλαίσιο συγκράτησης του βαρούλκου αναρτάται
από το κάτω πέλμα του κύριου φορέα της γερανογέφυρας, ώστε οι τροχοί να κυλίονται επ’ αυτού.

Γερανογέφυρα φορέα διπλής κατατομής: Το πλαίσιο συγκράτησης του βαρούλκου κυλίεται σε
σιδηροτροχιές ελάχιστης διατομής 50 x 30 mm που θα συγκολληθούν στα άνω πέλματα των
κύριων φορέων της γερανογέφυρας
Σε κάθε περίπτωση, στα δύο άκρα της κατά μήκος διαδρομής του βαρούλκου, θα τοποθετούνται με
συγκόλληση ή κοχλίωση, ενισχυμένα τερματικά ελάσματα ασφαλείας (stoppers).
-

Το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο θα είναι εξοπλισμένο με :
-

Τύμπανο τύλιξης συρματόσχοινου

-

Οδηγό συρματόσχοινου

-

Οριακούς διακόπτες ελάχιστης / μέγιστης διαδρομής συρματόσχοινου. Οι οριακοί διακόπτες θα
ρυθμισθούν στην περιοχή της επιθυμητής διαδρομής της "μπασδέκας".

-

Κωνική θήκη στερέωσης άκρου συρματόσχοινου.

-

Τροχαλία τοποθετημένη σε βάση με δύο αρθρώσεις για την διάταξη 4/1 του συρματόσχοινου.

-

-

-

Κινητήρα ανυψώσεως δύο ταχυτήτων με ηλεκτρομαγνητική πέδη. Το ανηρτημένο φορτίο θα
συγκρατείται αυτόματα και σταθερά σε περίπτωση ελεγχόμενης ή μη διακοπής του ηλ. ρεύματος
(η/μ πέδη κωνικού δρομέα ηλ. κινητήρα με ενσωματωμένα ελατήρια συγκράτησης). Η ταχύτητα
ανύψωσης του φορτίου θα είναι περίπου max. 10 / min. 1 m/min.
Διάταξη μετάδοσης κίνησης ηλεκτροκινητήρα / τυμπάνου συρματόσχοινου, με μειωτήρα και
απευθείας σύνδεση ή με σύνδεσμο.
Συρματόσχοινο με διάταξη σε τέσσερις κλάδους (4/1) και «μπασδέκα» διπλής τροχαλίας.

Ο χειρισμός της γερανογέφυρας θα γίνεται από το έδαφος με ενσύρματο (κρεμαστό) ή ασύρματο
τηλεχειριστήριο (μπουτονιέρα) πλήρως μονωμένο που θα διαθέτει:
-

-

-

Μπουτόν ανάγκης (emergency) τύπου μανιταριού προστατευμένο από τυχαία επαφή και
τοποθετημένο στην κάτω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.
Διακόπτη με κλειδί για την απομόνωση του τηλεχειριστηρίου μετά το πέρας της εργασίας.
Μπουτόν δύο θέσεων (1η/2η σκάλα) για τον έλεγχο της πρώτης και δεύτερης ταχύτητας ανά κίνηση.
Τα μπουτόν θα είναι βιομηχανικού τύπου με ελαστική διαφανή προστατευτική επικάλυψη.
Σημάνσεις με βέλη των διαφόρων κινήσεων της γερανογέφυρας, ανά μπουτόν.

Ο ηλεκτρικός πίνακας, κατά προτίμηση ενός πεδίου, με τα όργανα διακοπής, προστασίας και ελέγχου, θα
τοποθετηθεί και θα στερεωθεί μέσω αντικραδασμικών ελαστικών βάσεων, στον κύριο φορέα της
γερανογέφυρας ή εναλλακτικά σε έναν εκ των πλαγιοφορέων της. Ο πίνακας θα έχει επαρκείς διαστάσεις για
την άνετη τοποθέτηση των οργάνων διακοπής και ελέγχου και την ευχερή αποσυναρμολόγηση και
αντικατάστασή τους.
Ο ηλεκτρικός πίνακας με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ-55, θα τροφοδοτείται από τον ψυκτροφορέα της
ροηφόρου γραμμής και θα διαθέτει :
8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00:2009

-

Μαχαιρωτό ή περιστροφικό διακόπτη απομόνωσης του πίνακα.

-

Ασφάλειες βραδείας τήξεως.

-

-

-
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Μετασχηματιστή για την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος με τάση 42/48 V με ασφάλειες
προστασίας τουλάχιστον στο δευτερεύον πηνίο του.
Ρελέ πορείας και αναστροφής τα οποία εκτός της ηλεκτρικής θα διαθέτουν οπωσδήποτε και
μηχανική μανδάλωση.
Θερμικό διακόπτη με αυτόματη επαναφορά, για τον κινητήρα του βαρούλκου (εφόσον δεν
διατίθεται από τον κατασκευαστή του, ενσωματωμένος στον κινητήρα).

-

Χρονοδιακόπτες ελέγχου 1ης/2ης ταχύτητας κάθε κίνησης.

-

Αριθμημένες κλεμμοσειρές.

-

Πλαστικά κανάλια καλωδίων και αριθμημένες καλωδιώσεις.

Για την τροφοδοσία από τον πίνακα, του κινητήρα του βαρούλκου και του φορείου του, και για την μεταφορά
των ηλεκτρικών σημάτων από οριακούς διακόπτες, θερμικά, overloads κ.λπ., θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα
καλώδια τύπου σειρίδας. Οι καλωδιώσεις για την τροφοδοσία των ηλεκρομειωτήρων των πλαγιοφορέων και
οι καλωδιώσεις μεταφοράς των σημάτων από τους οριακούς διακόπτες, θα είναι σταθερές και θα οδεύουν
εντός μεταλλικού σωλήνα που θα στερεωθεί στον φορέα της γερανογέφυρας.
Όλες οι ανεξάρτητες καλωδιώσεις τύπου σειρίδας θα συγκρατώνται μεταξύ τους με πλαστικούς
αυτασφαλιζόμενους συνδέσμους και θα σύρονται με τροχήλατα φορεία που θα αναρτώνται από μεταλλική
επιψευδαργυρωμένη ράγα διατομής C.
Η γερανογέφυρα θα διαθέτει ακουστική (σειρήνα) και οπτική (φάρος) διακοπτόμενη σήμανση της διαμήκους
κίνησης της γερανογέφυρας. Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση συστήματος (ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό)
ασφαλείας έναντι υπερφόρτωσης, δηλαδή υπέρβασης του ωφέλιμου ανυψωτέου φορτίου.
Απαραίτητα θα αναγράφεται στον κύριο φορέα της γερανογέφυρας το ωφέλιμο προς ανύψωση φορτίο σε
tons και η σήμανση CE. Το ύψος γραμμάτων της σήμανσης θα είναι ανάλογο του ύψους του φορέα της
γερανογέφυρας.

5.3

Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής

Όλα τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής (εξαιρούνται τα κινούμενα μέρη, άξονες, τροχοί κ.λπ. καθώς και
ο εξοπλισμός κίνησης και ανύψωσης) της γερανογέφυρας θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας με
μεταλλοβολή SA 2 ½ και βαφή (primer και τελική βαφή) εποξειδικής βάσεως 2 συστατικών, για την
αντιδιαβρωτική προστασία τους. Οι προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών κατασκευών
αναφέρονται αναλυτικά στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 και 1501-08-07-02-02.

6
6.1

Δοκιμές-Ελεγχοι
Γενικά

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η γερανογέφυρα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :
-

Η λειτουργία θα είναι κατηγορίας II κατά FEM (Federation Europeene de Manutension).
Όλος ο ενσωματούμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά
καταλληλότητας οργανισμού πιστοποίησης και θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/
68/EE.
9
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Όλες οι όμοιες μονάδες θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γερανογέφυρας, ο οποίος
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α. Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του φορέα της γερανογέφυρας (μεταλλική κατασκευή).
β. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των
διατάξεων και συστημάτων που εξοπλίζουν την γερανογέφυρα, και ειδικότερα:
-

Τύπος βαρούλκου και ηλεκτρομειωτήρων

-

Βαθμός προστασίας (ΙΡ...)

-

Βάρη κινητήρων

-

Στροφές

-

Ισχύς

γ. 15ετή εγγύηση για την τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά που αφορούν στο βαρούλκο και
στους ηλεκτρομειωτήρες.
δ. Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οπωσδήποτε :
-

-

-

-

-

-

Πίνακα με τις γραμμικές ταχύτητες κίνησης γερανογέφυρας, ανύψωσης φορτίου και κίνησης
βαρουλκοφορείου.
Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου. Στα σχέδια θα αναφέρονται
όλες οι αριθμήσεις καλωδίων και κλεμμών σύνδεσης των κυρίων και βοηθητικών επαφών
των ρελέ.
Στοιχεία που αφορούν στο συρματόσχοινο και αναφέρονται στον τύπο, στην διατομή και στο
συνολικό μήκος του.
Κατασκευαστικά σχέδια τροχών κύλισης με τους οδοντωτούς τροχούς μετάδοσης κίνησης.
Στην περίπτωση των στοιχείων (modular) τροχών κύλισης θα αναφέρεται απλώς ο τύπος
τους και ο κωδικός παραγγελίας τους.
Κατάλογο ανταλλακτικών για τις διατάξεις ανύψωσης και κίνησης της γερανογέφυρας, με
τους αντιστοίχους κωδικούς παραγγελίας τους.
Κατασκευαστικά σχέδια του φορέα της γερανογέφυρας (μεταλλική κατασκευή).

ε. Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά γερανογέφυρες
όμοιες με την προτεινόμενη.

6.2 Ελεγχοι για την προσωρινή παραλαβή
Για την προσωρινή παραλαβή της γερανογέφυρας θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις των παρακάτω
ελέγχων:
x

10

Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύμφωνα με την παρούσα, αριθμού εντύπων ή
πιστοποιητικών δίδονται εντολές συμπλήρωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε
υλικού ή διάταξης με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη ή την
αντικατάστασή τους. Ο βασικός εξοπλισμός της γερανογέφυρας, δηλαδή το βαρούλκο, οι
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ηλεκτρικοί κινητήρες, ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου κινήσεων, το σύστημα ασφαλείας έναντι
υπερφόρτωσης καθώς και κάθε άλλο είδος που ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από
τέσσερις σειρές τευχών με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
x

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής (ιδιαίτερα της γερανοτροχιάς), σύμφωνα με τα
σχέδια και τις κατασκευαστικές ανοχές της εγκεκριμένης μελέτης.

x

Έλεγχος των διατάξεων / συστημάτων
Προδιαγραφής.

x

Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού. Υποχρεωτικά οι
κινητήρες / ηλεκτρομειωτήρες της γερανογέφυρας θα συνοδεύονται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.

x

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από δύο
σειρές ένσφαιρων τριβέων.

x

Έλεγχος βάσει του εντύπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), της καλής λειτουργίας του συγκροτήματος.
Συγκεκριμένα γίνονται οι κάτωθι δοκιμές υπό φορτίο, στον χώρο του αντλιοστασίου, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου, με την παρουσία του Αναδόχου:
-

-

-

-

-

σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας

Δοκιμή πορείας γερανογέφυρας σε όλο το μήκος της διαδρομής της και έλεγχος διακοπής
κίνησης από τους οριακούς διακόπτες.
Δοκιμή πορείας βαρούλκου σε όλο το μήκος της διαδρομής του και έλεγχος διακοπής κίνησης
από τους οριακούς διακόπτες.
Δοκιμή πέδησης της γερανογέφυρας, του βαρουλκοφορείου και της διάταξης ανύψωσης.
Δοκιμή ανύψωσης και καταβίβασης φορτίου (βίρα / μάινα) και έλεγχος διακοπής κίνησης από
τους οριακούς διακόπτες.
Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ασφαλείας έναντι υπερφόρτωσης. Η δοκιμή γίνεται με φορτίο
μεγαλύτερο του ωφελίμου κατά 5%.
Δοκιμή λειτουργίας 1ης/2ης ταχύτητας σε όλες της κινήσεις της γερανογέφυρας.
Δοκιμή λειτουργίας της οπτικοακουστικής σήμανσης της γερανογέφυρας κατά την κίνησή της και
οπτικός έλεγχος της κύλισης των συρομένων καλωδιώσεων.

Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι η γερανογέφυρα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της
παρούσας Προδιαγραφής.
Οι παρουσιαζόμενες βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, που οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις, θα επανορθώνονται με αντικατάσταση των φθαρμένων μερών,
διατάξεων και υλικών με καινούργια.

6.3 Ελεγχοι για την οριστική παραλαβή
Για την οριστική παραλαβή της γερανογέφυρας, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, γίνονται οι κάτωθι
έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιες δοκιμές με αυτές που περιγράφονται στο εδάφιο 6.2
της προσωρινής παραλαβής και ελέγχεται επιπλέον η συμπεριφορά της γερανογέφυρας με φορτίο
δοκιμής κατά 25% μεγαλύτερο της αναγραφόμενης ανυψωτικής ικανότητάς της.

11
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Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στην σιδηροτροχιά, στους τροχούς κύλισης,
στις πέδες όλων των κινήσεων, στο συρματόσχοινο και στις κοχλιωτές συνδέσεις της μεταλλικής
κατασκευής. Τα τμήματα των διατάξεων / μηχανισμών που έχουν υποστεί φθορά αντικαθίστανται
άμεσα.
Έλεγχος κοχλιωτών συνδέσεων της μεταλλικής κατασκευής. Ενδεχομένως θα απαιτηθεί η
σύσφιξη των κοχλιών με δυναμόκλειδο και ο έλεγχος επάρκειας της ασφάλισης των κοχλιών.

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

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x Εκφόρτωση με γερανό ή γερανοφόρο όχημα.
x Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός και χειρισμός γερανογέφυρας
x Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και χειρισμός της γερανογέφυρας κατά την διάρκεια των
λειτουργικών δοκιμών.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα
άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να
χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
Διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού
Οι εργασίες εγκατάστασης της γερανογέφυρας θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση διπλωματούχου
μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος θα διαθέτει προηγούμενη εμπειρία σε εγκαταστάσεις
ανυψωτικών μηχανημάτων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
12
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Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Ζώνη ασφαλείας για
συγκράτηση κατά την
εργασία και πρόληψη
πτώσεων από ύψος

ΕΛΟΤ ΕΝ
358

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

Personal protective equipment
for work positioning and
prevention of falls from a
height - Belts for work
positioning and restraint and
work positioning lanyards

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Μέσα ατομικής προστασίας
για συγκράτηση κατά την
εργασία και πρόληψη
πτώσεων από ύψος - Ζώνες
και αναδέτες για συγκράτηση
και περιορισμό στη θέση
εργασίας
Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Industrial safety helmets

Τρόπος επιμέτρησης

Οι προς επιμέτρηση εργασίες εγκατάστασης των γερανογεφυρών διακρίνονται ως εξής:
x

Εγκατάσταση των φορέων της γερανογέφυρας (δοκός, σιδηροτροχιές, πλάκες έδρασης και γενικότερα
υλικά της μεταλλικής κατασκευής).
Οι εργασίες επιμετρώνται κατά βάρος σε χιλιόγραμμα (kg) και κατατάσσονται με βάση τον βαθμό
μηχανουργικής επεξεργασίας των επί μέρους κατασκευών (χωρίς μηχανουργική επεξεργασία, με
περιορισμένη ή με αυξημένη). Οι εργασίες αντισκωριακής προστασίας (αμμοβολή, αντισκωριακό
υπόστρωμα ψευδαργυρικής βάσης και τελική βαφή) επιμετρώνται με βάση το βάρος των αντιστοίχων
σιδηροκατασκευών (όχι κατ’ επιφάνεια)

x

Η εγκατάσταση της διάταξης ανύψωσης (πλήρες βαρούλκο), των διατάξεων κίνησης, γερανογέφυρας και
βαρούλκου και του συστήματος προστασίας και ελέγχου (δηλαδή πίνακας ελέγχου κίνησης, κιβώτια
σύνδεσης, τηλεχειριστήριο), επιμετρώνται με βάση την ονομαστική ανυψωτική ικανότητα σε τόνους
(ton).
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Η εγκατάσταση του συστήματος τροφοδοσίας και ελέγχου (δηλαδή συρόμενα εύκαμπτα καλώδια,
ροηφόρος γραμμή με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξής της, κιβώτια σύνδεσης), επιμετράται κατά
μέτρα μήκους (m), ανεξαρτήτως της επιτρεπόμενης έντασης σε Ampere.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εγκατάσταση των φορέων της γερανογέφυρας
x Η προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου του έργου η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών.
x Οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας της
γερανογέφυρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Εναλλακτικά, η πλήρης κατασκευή της γερανογέφυρας και των στοιχείων λειτουργίας της μπορεί να
επιμετρηθεί ως πλήρες σύστημα (τεμάχιο 1), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου
χαρακτηριστικά λειτουργίας εκάστης γερανογέφυρας.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
CHECK-LIST
ΕΡΓΟ
ΗΜΕΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Προσωρινή Παραλαβή
Οριστική Παραλαβή

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤ.
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΜΠΑΣΔΕΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΠΕΔΗ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΠΕΔΗ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΠΕΔΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΡΟΧΟΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΡΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΗΛΕΚ/ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΗΛΕΚ/ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
BUFFERS
ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΨΥΚΤΡΟΦΟΡΕΑΣ
ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ης/2ης ΤΑΧ. ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΡΑΓΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦ. ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΦΟΤΩΣΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
ΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚ. ΦΟΡΕΙΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Bιβλιογραφία
ISO 10245-1

Cranes - Limiting and indicating devices - Part 1: General -- Γερανοί. Διατάξεις
περιορισμού και ενδείξεων. Μέρος 1: Γενικά.

ISO 10245-5

Cranes - Limiting and indicating devices - Part 5: Overhead travelling and portal
bridge cranes -- Γερανοί. Διατάξεις περιορισμού και ενδείξεων. Μέρος 5:
Διατάξεις για γερανογέφυρες.

ISO 1837

Lifting hooks - Nomenclature -- Ανυψωτικοί γάντζοι. Ονοματολογία.

ISO 2308

Hooks for lifting freight containers of up to 30 tonnes capacity; Basic
requirements -- Γάντζοι ανύψωσης εμπορευματοκιβωτίων ικανότητας έως 30
ton. Βασικές απαιτήσεις.

ISO 2408

Steel wire ropes for general purposes - Minimum
Συρματόσχοινα γενικής χρήσεως. Ελάχιστες απαιτήσεις.

ISO 4301-5

Cranes - Classification - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes -Γερανοί. Προδιαγραφές. Μέρος 5: Γερανογέφυρες.

ISO 4308-1

Cranes and lifting appliances - Selection of wire ropes - Part 1: General -Γερανοί και ανυψωτικές διατάξεις. Επιλογή συρματοσχοίνων. Μέρος 1: Γενικά.

ISO 4310

Cranes - Test code and procedures -- Γερανοί: Κώδικας δοκιμών και
διαδικασιών.

ISO 7752-1

Lifting appliances -- Controls -- Layout and characteristics -- Part 1: General
principles -- Ανυψωτικές συσκευές: Έλεγχοι, σχεδιασμός και χαρακτηριστικά.
Μέρος 1: Γενικές αρχές.

ISO 7752-5

Lifting appliances - Controls - Layout and characteristics - Part 5: Overhead
travelling cranes and portal bridge cranes -- Ανυψωτικές διατάξεις. Έλεγχοι,
σχεδιασμός και χαρακτηριστικά. Μέρος 5: Γερανογέφυρες.

ISO 9373

Cranes and related equipment; Accuracy requirements for measuring
parameters during testing -- Γερανοί και σχετικός εξοπλισμός. Απαιτήσεις
ακριβείας μετρουμένων παραμέτρων κατά τις δοκιμές.

16
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
Pumping stations air vessels

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-04-00
«Αεροφυλάκια
αντλιοστασίων»
βασίζεται
στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αεροφυλάκια αντλιοστασίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην εγκατάσταση
συγκροτημάτων αεροφυλακίων για ρύθμιση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων των
αντλιοστασίων και την αντιμετώπιση των φαινομένων υδραυλικού πλήγματος ή την ρύθμιση λειτουργίας των
αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων. Τα αεροφυλάκια θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή και την εγκεκριμένη μελέτη.
Θέματα που αφορούν στα αντλητικά συγκροτήματα, στους ηλεκτροκινητήρες, στις γερανογέφυρες, στις
σωληνώσεις και στις συσκευές ρύθμισης της ροής εντός του αντλιοστασίου αποτελούν αντικείμενο των
Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels; Steel names and principal symbols -Συστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβες. Ονοματολογία χαλύβων.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Rust protection of steel structures used in hydraulic works -- Αντισκωριακή
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων --

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι που αφορούν τα κύρια
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος του αεροφυλακίου:
α.

Όγκος αεροφυλακίου (m3)

β.

Πίεση λειτουργίας (MPa)

γ.

Διάμετρος του κυλινδρικού τμήματος (mm)

δ.

Ύψος του κυλινδρικού τμήματος (mm)

ε.

Πάχος του ελάσματος του κυλινδρικού τμήματος (mm)
3
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στ. Πάχος του ελάσματος του πυθμένα (mm)

4

ζ.

Ονομαστική διάμετρος στοιχείου σύνδεσης με τον αγωγό κατάθλιψης (mm)

η.

Παροχή του αεροσυμπιεστή (m3/hr).

Απαιτήσεις

Η τυπική εγκατάσταση συγκροτήματος αεροφυλακίων περιλαμβάνει:
x

Δοχείο ή δοχεία πίεσης από ηλεκτροσυγκολλητά χαλυβδοελάσματα, και σφαιρικούς πυθμένες
εξοπλισμένα με ανθρωποθυρίδα, υποδοχές σύνδεσης οργάνων, ρυθμιστικές δικλείδες, βαλβίδα
αντεπιστροφής και όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και λειτουργίας.

x

Ηλεκτροκίνητο αεροσυμπιεστή με τα προδιαγραφόμενα από την μελέτη χαρακτηριστικά,
εξοπλισμένο με φίλτρο αέρα, διατάξεις ασφαλείας, όργανα ελέγχου, αυτοματισμού και ενδείξεων.

Τα αεροφυλάκια είναι κατά κανόνα κυλινδρικά, με πυθμένες τύπου λεβητοποιίας από χαλυβδοελάσματα
λεβητοποιίας ποιότητας S 235 JR, S 275 JR σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10027-1.
Ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ποιότητας του οίκου (ή των οίκων) κατασκευής.
Όλες οι όμοιες διατάξεις / συγκροτήματα θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήματα
των ομοίων μονάδων και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα (interchangeable).
Οι κύριες διατάξεις των συγκροτημάτων θα φέρουν πινακίδα που θα αναγράφει τον οίκο κατασκευής, τον
τύπο του μηχανήματος, τον αριθμό κατασκευής και τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.
Το αεροφυλάκιο και ο αεροσυμπιεστής θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 68/EE.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος, ο οποίος θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
α.

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής

β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις και η ονοματολογία και κωδικοποίηση των επιμέρους στοιχείων (parts list)

γ.

Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

δ.

Κατάλογο έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά
αεροφυλακίων, όμοια με τα προτεινόμενα.

5
5.1

συγκροτήματα

Διαδικασία εγκατάστασης
Γενικά

Τα αεροφυλάκια θα φέρουν διάταξη εισόδου τύπου BORDA (εξισορρόπησης απωλειών εισροής - εκροής
μέχρι στάθμης 2,5:1,0) ή θα διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής.
Η εισροή του νερού στο αεροφυλάκιο γίνεται μέσω σωλήνωσης παράκαμψης (by-pass) της βαλβίδας
αντεπιστροφής με ρυθμιστική δικλείδα.
Τα αεροφυλάκια συνήθως τοποθετούνται εκτός των κτιρίων των αντλιοστασίων, στον περιβάλλοντα χώρο
χώρο και εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα μέσω πλευρικών σιδηρών βάσεων (ποδαρικών).
4
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Η εγκατάσταση των αεροφυλακίων περιλαμβάνει:
α.

Την εγκατάσταση των αγκυρίων ή των αναμονών στερέωσης στην βάση έδρασης από σκυρόδεμα

β.

Την συναρμολόγηση και στερέωση των αεροφυλακίων επί της βάσεως (συσφίξεις κοχλιών,
οριζοντιοποίηση, κατακορύφωση)

γ.

Τις συνδέσεις με τον καταθλιπτικό αγωγό και τον αεροσυμπιεστή

δ.

Την σύνδεση των οργάνων ελέγχου

ε.

Την σύνδεση του συστήματος αυτοματισμού με τον πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου

στ.

Τις πάσης φύσεως καλωδιώσεις και βοηθητικές σωληνώσεις

ζ.

Την τελική βαφή του κελύφους του αεροφυλακίου

5.2 Αεροφυλάκια και όργανα αυτοματισμού και ενδείξεων
Τα αεροφυλάκια στηρίζονται κατά γενέτειρα σε 3 ή 4 πλευρικά στηρίγματα, με υπερύψωση ως προς την
βάση έδρασης, για να είναι δυνατή η ελεύθερη παραμόρφωση του πυθμένα με την μεταβολή της πίεσης
λειτουργίας τους. Από τον πυθμένα προβάλλει σωλήνας με απόληξη φλάντζας για την σύνδεση των
αεροφυλακίων με τον καταθλιπτικό αγωγό. Στο άνω μέρος της κυλινδρικής επιφάνειας του δοχείου πίεσης θα
εγκαθίσταται στόμιο για την σύνδεση του σωλήνα παροχής αέρα από τον αεροσυμπιεστή.
Τα αεροφυλάκια θα έχουν ανθρωποθυρίδα με διαστάσεις διαμέτρου 400 mm τουλάχιστον και θα διαθέτουν
τις κατάλληλες αναμονές (προεξέχουσες σωληνώσεις - στόμια ή και κατακόρυφο σωλήνα - συλλέκτη) για την
εγκατάσταση των ακολούθων διατάξεων και οργάνων κατά ελάχιστον :
-

Σωλήνωσης παροχής πεπιεσμένου αέρα
Βαλβίδας ασφαλείας διαμέτρου 1” - 2” (25mm - 50mm). Η βαλβίδα ασφαλείας θα ρυθμίζεται έτσι
ώστε να ανοίγει σε πίεση μικρότερη από την πίεση υπολογισμού του αεροφυλακίου κατά 100Mpa
Βαλβίδας εξαέρωσης ¾’’ (20 mm)
Κρουνού εκκένωσης νερού διαμέτρου 1” - 2” (25 – 50 mm)
Πιεζοστάτη για την εκκίνηση του αεροσυμπιεστή
Υδροδείκτης στάθμης νερού με κρουνούς απομόνωσης
Αισθητήρων στάθμης νερού για την λειτουργία του αεροσυμπιεστή.
Μανόμετρου με κρουνό απομόνωσης και εξαέρωσης.

-

5.3 Αεροσυμπιεστής
Ο αεροσυμπιεστής θα είναι εμβολοφόρος ή κοχλιοφόρος, αερόψυκτος, ελαιολίπαντος, κινούμενος από
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάσης 380 V, συχνότητας 50 Hz και ισχύος κατά 15%
τουλάχιστον μεγαλύτερης της απορροφούμενης από τον αεροσυμπιεστή. Κινητήρας και αεροσυμπιεστής θα
εδράζονται σε κοινή βάση.
Ο αεροσυμπιεστής θα είναι εφοδιασμένος με φίλτρο αέρα (εισαγωγής) και βαλβίδα ασφαλείας.
Η λειτουργία του αεροσυμπιεστή θα είναι αυτόματη. Θα ελέγχεται από συνδυασμό αισθητήρων στάθμης
ύδατος και πίεσης (πιεζοστάτης) στο αεροφυλάκιο.
Οι συνθήκες για την εκκίνηση του αεροσυμπιεστή είναι δύο και συγκεκριμένα:
-

Στάθμη αεροφυλακίων ίση ή υψηλότερη από την ορισμένη τιμή. Ως στάθμη ελέγχου του
αεροσυμπιεστή λαμβάνεται η στάθμη ηρεμίας των αεροφυλακίων.

-

Πίεση ίση ή μικρότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στην καθορισμένη στάθμη.
5
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Στον σωλήνα σύνδεσης του αεροσυμπιεστή με τα αεροφυλάκια θα υπάρχει διάταξη αφύγρανσης,
δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής κατάλληλα για πεπιεσμένο αέρα.

5.4

Προστασία μετταλικών μερών κατασκευής

Τα αεροφυλάκια και οι εμφανείς σωληνώσεις θα βαφούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0807-02-01 στην απόχρωση που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη. Τα αεροφυλάκια θα είναι επίσης και
εσωτερικώς βαμμένα.
Για τα αεροφυλάκια που εγκαθίστανται σε αντλιοστάσια ύδρευσης, η εσωτερική βαφή θα είναι κατάλληλη για
πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσκόμιση
πιστοποιητικού για την βαφή (portability certificate).

6

Δοκιμές-Ελεγχοι

6.1

Για την αρχική αποδοχή

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην συνέχεια αποτελούν την προσωρινή παραλαβή, όσον αφορά στα
Ιδιωτικά Έργα και την παράδοση προς χρήση, όσον αφορά στα Δημόσια Έργα.
(εντάσσεται στο αντικείμενο της Επίβλεψης και όχι της Επιτροπής Παραλαβής).
- Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματουμένων στο έργο συσκευών και εξαρτημάτων.
- Έλεγχος φακέλου εντύπων και πιστοποιητικών ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου. Σε
περίπτωση διαπίστωσης ανεπάρκειας στοιχείων δίδονται εντολές συμπλήρωσης.
- Έλεγχος των τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συγκροτήματος. Τα
εγχειρίδια αυτά θα είναι οπωσδήποτε μεταφρασμένα στην Ελληνική. Επισημαίνεται η απαίτηση τεχνικής
μετάφρασης.
- Έλεγχος των αναλυτικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (ισχύος και αυτοματισμού).
- Έλεγχος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του συγκροτήματος
αεροσυμπιεστές θα συνοδεύονται από την εργοστασιακή τους εγγύηση.

αεροφυλακίων.

Οι

- Ελεγχος της καλής λειτουργίας του συγκροτήματος. Εκτελούνται δοκιμές λειτουργίας από τεχνικούς
του Αναδόχου, με την παρουσία εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου, ώστε να διαπιστωθεί ότι η όλη
εγκατάσταση ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Μελέτης (του σχεδιασμού του συγκροτήματος).
-

Έλεγχος των ανταλλακτικών. Κάθε αεροσυμπιεστής θα συνοδεύεται τουλάχιστον από:
x

Δύο σειρές φίλτρων αέρα (τα αναλώσιμα στοιχεία)

x

Ποσότητα ελαίου ψύξης, που θα αντιστοιχεί σε δύο αντικαταστάσεις (εντός δοχείων με την
κατάλληλη σήμανση)

x

Δύο φίλτρα ελαίου

x

Έναν εφεδρικό ιμάντα κίνησης ή έναν εφεδρικό ελαστικό σύνδεσμο (εάν χρησιμοποιούνται)

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα πορίσματα.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε στοιχείου της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής συνεπάγεται την απόρριψη αυτού και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει
με καινούριο (δεν είναι αποδεκτή η επισκευή ελαττωματικών στοιχείων, εξαρτημάτων κ.λπ. και η
επανατοποθέτησή τους).
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Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή

Οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι που αναφέρονται στην συνέχεια, αφορούν τόσο στην προσωρινή όσο και στην
οριστική παραλαβή (αρμοδιότητα της Επιτροπής Παραλαβής).
Κατά την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος αεροφυλακίων θα γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι:
-

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι / δοκιμές με αυτούς που περιγράφονται στο
εδάφιο 6.1 της προσωρινής παραλαβής.

-

Έλεγχος φθορών. Ελέγχονται ιδιαίτερα οι φθορές στα κινούμενα μέρη του αεροσυμπιεστή και η
κατάσταση των συσκευών / διατάξεων, των οργάνων ενδείξεων και του αυτοματισμού. Τα τμήματα
των διατάξεων / συσκευών που έχουν υποστεί φθορά, αντικαθίστανται άμεσα. Υποχρεωτικά
προσκομίζονται τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά
και εφόδια.

-

Έλεγχος των αναφορών (reports) για τις παρουσιασθείσες δυσλειτουργίες στο συγκρότημα
αντιπληγματικής προστασίας των αντλιοστασίων, στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, και
προσδιορισμός βάσει αυτών πιθανών τεχνικών ελλείψεων ή κακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων, όπως αυτά
καθορίζονται στις υποβληθείσες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ή
διαπιστωθούν κατασκευαστικά ελαττώματα, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την αφαίρεση,
επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση υλικών και διατάξεων / μηχανισμών ή μέρους αυτών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση μέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήματος

x

Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους

Χρήση εργαλείων χειρός και συσκευών συγκολλήσεων
Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης μηχανικών στοιχείων και καλωδιώσεων και χρήση συσκευών
ηλεκτροσυγκολλήσεων για την συγκόλληση χαλύβδινων ελασμάτων
Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα
χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού
Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση Μηχανολόγου ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
7
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Η χρήση εργαλείων χειρός αφορά τη χρήση εργαλείων συναρμολόγησης ή ιδιοσυσκευών απαραιτήτων στην
τοποθέτηση των συγκροτημάτων.Επομένως ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται
μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή και εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητάς
τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οι εργασίες εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση μηχανολόγου ή
ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Το συγκρότημα του αεροφυλακίου επιμετράται ως πλήρης εγκατεστημένη μονάδα με όλα τα παρελκόμενα
αυτής (τεμάχιο). Τα αεροφυλάκια διαφοροποιούνται ως προς τον ωφέλιμο όγκο τους.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των υλικών και
συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας των
8
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αεροφυλακίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού
οίκου.
x Η προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου του έργου η αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές όλων των
ενσωματούμενων υλικών, εξαρτημάτων, συσκευών και μηχανημάτων
x Οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο λειτουργίας του
αεροφυλακίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1

10

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1:
Pressure vessels for general purposes -- Απλά μη εκτιθεμένα σε φλόγα
δοχεία πίεσης σχεδιασμένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο. Μέρος 1: Δοχεία
πίεσης για γενικές χρήσεις.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-05-00
«Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-08-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34429

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 3

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 4

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 4

4.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 4

4.2

Σωληνώσεις αντλιοστασίου ...................................................................................................... 5

4.3

Συσκευές ρύθμισης της ροής ..................................................................................................... 6

4.4

Συσκευές μετρήσεων παροχής, στάθμης και πίεσης ............................................................. 8

5

Διαδικασία εγκατάστασης ......................................................................................................... 9

5.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 9

5.2

Σωληνώσεις................................................................................................................................. 9

5.3

Συσκευές ρύθμισης της ροής ................................................................................................... 10

5.4

Προστασία μεταλλικών μερών κατασκευής .......................................................................... 10

6

Δοκιμές-Έλεγχοι ....................................................................................................................... 10

6.1

Έλεγχοι εξοπλισμού και παραδιδομένων εντύπων/εγγράφων .......................................... 10

6.2

Δοκιμές παραλαβής σωληνώσεων και συσκευών αντλιοστασίου ..................................... 10

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος11

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ............................................................... 11

7.2

Μέτρα υγείας – ασφάλειας ....................................................................................................... 11

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών .............................................................................................. 12

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 14

1

34430

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις των υλικών
κατασκευής καθώς και της εγκατάστασης του δικτύου των σωληνώσεων, των συσκευών ρύθμισης της ροής
και των συσκευών μέτρησης παροχής, στάθμης και πίεσης νερού με τις οποίες εξοπλίζονται τα αντλιοστάσια
ύδρευσης και άρδευσης.
Θέματα που αφορούν σε απαιτήσεις ενδεικτικού και όχι περιοριστικού τύπου - για τα βασικά χαρακτηριστικά
των σωληνώσεων και των συσκευών του εξοπλισμού των αντλιοστασίων (σωληνώσεις, δικλείδες
συρταρωτές ή τύπου πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής, τεμάχια εξάρμωσης) περιγράφονται στις
αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0806-07-03 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-07-05.
Θέματα που αφορούν σε αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτροκινητήρες αντλητικών συγκροτημάτων,
γερανογέφυρες αντλιοστασίων και αεριοφυλάκια αποτελούν αντικείμενο των αντίστοιχων Προδιαγραφών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-08-04-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10025-2

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for nonalloy structural steels -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2:
Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1:
Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties -- Συγκολλητοί
χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε
θερμοκρασία δωματίου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons -- Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος.

ΕΛΟΤ EN 10253-2

Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific
inspection requirements -- Εξαρτήματα σωλήνων για μετωπική συγκόλληση - Μέρος
2: Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι φερριτικοί χάλυβες με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με
ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 2: Cast iron flanges -- -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους 3
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Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα,
χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλαντζες
ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products -Visual assessment of surface cleanliness -- Part 1: Rust grades and preparation
grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of
previous coatings -- Προετοιμασία χαλυβδίνων υποστρωμάτων (επιφανειών) πριν
από την εφαρμογή βαφών και συναφών προϊόντων. Οπτική εκτίμηση της
καθαρότητας της επιφανείας. Μέρος 1: Βαθμοί σκωρίασης και προετοιμασίας μη
επιστρωμένων χαλυβδίνων επιφανειών και χαλυβδίνων επιφανειών από τις οποίες
έχουν αφαιρεθεί υπάρχουσες επιστρώσεις.

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα επιμέρους στοιχεία - εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σαν εξοπλισμός αντλιοστασίων είναι:
-

Χαλύβδινοι σωλήνες

-

Δικλείδες (συρταρωτές ή τύπου «πεταλούδα»)

-

Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός δικλείδων

-

Βαλβίδες αντεπιστροφής

-

Πολύτρητα υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης)

-

Τεμάχια εξάρμωσης

-

Σύστημα μέτρησης παροχής νερού

-

Διάταξη μέτρησης στάθμης νερού

-

Σύστημα μέτρησης πίεσης νερού

Όλα τα ενσωματούμενα στοιχεία και εξαρτήματα εξοπλισμού των αντλιοστασίων θα ικανοποιούν τα
αντίστοιχα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).
Όλος ο ενσωματούμενος (κύριος και βοηθητικός) εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής για την ποιότητα των υλικών, την κατασκευή, τους εργοστασιακούς
ελέγχους και τις δοκιμασίες.
Όλες οι όμοιες συσκευές θα είναι του ιδίου τύπου και κατασκευαστή, όλα δε τα εξαρτήματα των ομοίων
συσκευών και τα ανταλλακτικά τους θα είναι εναλλάξιμα (interchangeable).
Στο σώμα των συσκευών θα υπάρχει προσαρμοσμένη πινακίδα με αναγραφόμενο τον οίκο κατασκευής, τον
τύπο, τον αριθμό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Όλες οι συσκευές του εξοπλισμού των αντλιοστασίων θα είναι κατασκευασμένες από οίκους που διαθέτουν
σύστημα ποιότητος πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των συσκευών, ο οποίος θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α.
4

Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής
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β.

Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριότερες
διαστάσεις, η ονομαστική πίεση και το βάρος. Σε περίπτωση όπου στο έντυπο αναφέρονται τύποι
περισσότεροι του ενός, θα επισημαίνεται ευδιάκριτα ο προτεινόμενος τύπος και τα χαρακτηριστικά του.

γ.

Οδηγίες εγκατάστασης/ ασφαλούς λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης, πίνακας βασικών ανταλλακτικών.

δ.

Κατάλογος έργων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά συσκευές όμοιες με τις
προτεινόμενες.

Θα υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:


Πλήρη τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Θα υποβληθούν στοιχεία όλα τα υλικά
και συσκευές που θα τοποθετηθούν, όπως επίσης και σχέδιο κατόψεων και τομών των εγκαταστάσεων
με τις ακριβείς θέσεις τοποθέτησής τους.



Επιτρέπεται να υποβληθούν προς έγκριση προτάσεις τροποποίησης λεπτομερειών των σχεδίων της
μελέτης (π.χ. ανοίγματα τοίχων και δαπέδων, τρόπος έδρασης/ στήριξης σωληνώσεων κ.λπ.) όπως και
συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων αυτών, ώστε τα οικοδομικά στοιχεία να επιτρέπουν την απρόσκοπτη
ενσωμάτωση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πάντως δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης χωρίς την παραπάνω διαδικασία.



Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα καθορίζεται ο χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης των
συσκευών και του υπολοίπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.



Σχέδια με την πλήρη συνδεσμολογία των συσκευών και την διασύνδεσή τους με το σύστημα
αυτοματισμού (θα υποβληθούν πριν από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας).

Όλος ο εξοπλισμός του αντλιοστασίου εγκαθίσταται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής και τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με βάση τις λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο κατασκευής, αν κατά την
κρίση του Κυρίου του Έργου δεν αρκούν οι οδηγίες της παρούσης για την ασφαλή εγκατάσταση του
εξοπλισμού.

4.2

Σωληνώσεις αντλιοστασίου

Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων και των ειδικών εξαρτημάτων θα χρησιμοποιηθούν ελάσματα
κατάλληλα για ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας S 235JR ή S 275JR (σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 10025-2).
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι με ευθεία ή ελικοειδή ραφή, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
10217-1. Οι καμπύλες για διαμέτρους μεγαλύτερες από DN 250 θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τo
Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 10253-2.
Για τις σωληνώσεις, εφόσον δε δίδονται οι ακριβείς διαστάσεις στα σχέδια, η εξωτερική διάμετρος και το
ελάχιστο πάχος (mm) συναρτήσει της ονομαστικής διαμέτρου DN αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1 - Ελάχιστες απαιτήσεις σωλήνων από χάλυβα
Ονομαστική
Διάμετρος
DN (mm-in.)

Εξωτερική
Διάμετρος
(mm)

Πάχος
Ελάσματος
(mm)

Ονομαστική
Διάμετρος
DN (mm-in.)

Εξωτερική
Διάμετρος
(mm)

Πάχος
Ελάσματος
(mm)

100 (4”)

114,3

3,6

350 (14")

355,6

5,6

125 (5")

139,7

4,0

400 (16")

406,4

5,6

150 (6")

168,3

4,0

500 (20")

508,0

6,3
5
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200 (8")

219,1

©

4,5

600 (24")

610,0

ΕΛΟΤ

6,3

250 (10")

273,0

5,0

700 (28")

711,0

6,3

300 (12")

323,9

5,6

800(32")

813,0

7,1

Προστατευτική επένδυση σωληνώσεων
Η εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί με βαθμό καθαρισμού 2,5 και στα ορατά τμήματα,
θα βαφεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0702-02. Για τα εντός του εδάφους τμήματα θα εφαρμοσθούν υλικά ασφαλτικής βάσης.
Η εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων θα καθαρισθεί επίσης με βαθμό καθορισμού τουλάχιστον Sa 2 ½
(κατά ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1) και στην συνέχεια:
α.

Τα ορατά τμήματα (εντός ή εκτός αντλιοστασίου) θα επιχρισθούν με δύο στρώσεις συνθετικού
χρώματος βάσης ψευδαργύρου και στην συνέχεια θα βαφούν με στρώση απόχρωσης
καθοριζόμενης από τον Κύριο του Έργου. Απαιτείται η στρώση αυτή να είναι χημικώς συμβατή με
το υπόστρωμα.

β.

Τα εντός του εδάφους τμήματα του καταθλιπτικού αγωγού θα φέρουν προστατευτική επένδυση,
όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00.

γ.

Στα εντός σκυροδέματος τμήματα δεν προβλέπεται επένδυση προστασίας.

Οι αρμοί συγκόλλησης μεταξύ των σωληνώσεων και των διαφόρων ειδικών τεμαχίων και φλαντζών με τους
χαλυβοσωλήνες θα προστατευθούν εσωτερικά και εξωτερικά ομοιοτρόπως με τις κυρίως σωληνώσεις.
H βαφή θα έχει το απαιτούμενο πάχος και θα υπερκαλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δύο τεμάχια
εκατέρωθεν του αρμού ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του υλικού.
Η εξωτερική προστασία των αρμών θα εκτελεσθεί μετά τις δοκιμές υδροστατικής πίεσης επί τόπου των
έργων.

4.3 Συσκευές ρύθμισης της ροής
Η κατασκευή και συναρμολόγηση των συσκευών και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) σύμφωνα με το πρότυπο DIN
2501-1 (εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται, ειδικά για τις μικρές διαμέτρους), με τις οποίες θα συνδέονται με
τα εκατέρωθεν λοιπά υδραυλικά εξαρτήματα μέσω ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2,5-3,0 mm και
γαλβανισμένων κοχλιών.
Οι δικλείδες για διαμέτρους μέχρι και Φ300 mm θα είναι συρταρωτές, ενώ για μεγαλύτερες διαμέτρους θα
είναι τύπου "πεταλούδας".
Συρταρωτές δικλείδες
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι τύπου εσωτερικού σπειρώματος με σφηνοειδή σύρτη, με ονομαστική
διάμετρο και πίεση λειτουργίας σύμφωνες με την μελέτη. Θα είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο
ποιότητας GG 25 ή ανώτερης (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561).
Το σώμα και ο σύρτης θα είναι από χυτοσίδηρο, ενώ το βάκτρο και οι επιφάνειες στεγανότητας από
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα πληρούν τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-0702 .Ο χειρισμός θα επιτυγχάνεται με χειροστρόφαλλο από προσαρμοζόμενο στο άκρο του βάκτρου.
Δικλείδες στις οποίες η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με ειδική ελαστική επένδυση του σύρτη θα γίνονται
δεκτές με απόφαση του Κυρίου του Έργου.
6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34435

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00:2009

Δικλείδες τύπου πεταλούδας
Οι δικλείδες τύπου πεταλούδας θα πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-06-07-03 θα φέρουν φλάντζες (ωτίδες) στεγανοποίησης και το σώμα τους θα είναι κατασκευασμένο από
χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 ή ανώτερης (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561).
Ο δίσκος θα είναι επίσης κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, περιστρεφόμενος σε
άξονα από χάλυβα. Θα φέρει περιφερειακό δακτύλιο στεγανότητας από ειδική συνθετική ύλη, ο οποίος σε
κατακόρυφη θέση θα συμπιέζεται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή του κελύφους.
Ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα εδράζεται εκατέρωθεν σε δύο έδρανα από ορείχαλκο, ενώ στις θέσεις
που διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός δακτύλιος στεγανότητας.
Ο χειρισμός των δικλείδων θα επιτυγχάνεται με χειροτροχό με την βοήθεια μηχανισμού υποβιβασμού
στροφών, ο οποίος θα βρίσκεται σε κλειστό κιβώτιο στερεωμένο στο κέλυφος της δικλείδας και θα δρα στον
άξονα περιστροφής του δίσκου. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα ένδειξης θέσης του δίσκου.
Το σώμα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο (DN) και ονομαστική πίεση (ΡΝ) καθώς
και ένδειξη του υλικού κατασκευής του.
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός δικλείδων
Ο μηχανισμός στην περίπτωση ηλεκτροκίνητων δικλείδων θα αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα (κατηγορίας
380V/50Hz), μειωτήρα στροφών και σύστημα λειτουργίας και προστασίας του κινητήρα. Ο όλος μηχανισμός
κίνησης θα είναι στεγανού τύπου, βαθμού προστασίας ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, μεγάλης ροπής
στρέψης και θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη που θα προκαλεί στάση του κινητήρα σε ακραίες θέσεις ή
αντίσταση στην κίνηση άνω μιας ορισμένης τιμής.
Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκίνητου
μηχανισμού ή διακοπής του ρεύματος, με μονομερώς εφαρμοζόμενη την ονομαστική πίεση στον σύρτη.
Σημ.: Τόσο ο ηλεκροκινητήρας όσο και γενικά ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλοι για υπαίθρια ή
υποβρύχια (εντός φρεατίου) τοποθέτηση, αν αυτό απαιτηθεί.
Στον πίνακα χειρισμού της δικλείδας θα υπάρχει ειδικός μεταγωγικός διακόπτης τριών θέσεων:
x

Xειροκίνηση

η δικλείδα τίθεται σε λειτουργία και η θέση της ελέγχεται με κομβία

x

Στάση

η δικλείδα είναι εκτός λειτουργίας)

x

Αυτόματη κίνηση

αυτόματη λειτουργία, με δυνατότητα τηλεχειρισμού από τον Πίνακα Ελέγχου της
εγκατάστασης

Βαλβίδες αντεπιστροφής
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι οι προβλεπόμενες από την μελέτη (συχνή είναι η εγκατάσταση
βαλβίδων με βύσμα υδροδυναμικής κατατομής και ελαστικής έμφραξης ή ελατηρίου με μεταλλικό δίσκο και
ελαστικό στεγανοποιητικό), για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιμών όπως οι αντίστοιχες δικλείδες που
τοποθετούνται στον αγωγό κατάθλιψης και θα πληρούν τις απαιτήσεις της κατασκευής και λειτουργίας της
αντίστοιχης Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-09.
Το σώμα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από χυτοσίδηρο, θα φέρουν δε και αυτές ωτίδες
τυποποιημένες σύμφωνα με τo Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 (για χυτοσιδηρές φλάντζες).
Πολύτρητα υδροληψίας (ή φίλτρα αναρρόφησης)
Τα πολύτρητα υδροληψίας, διαμέτρου καθοριζόμενης στην μελέτη, θα αποτελούνται από χαλύβδινη φλάντζα
και διάτρητο κύλινδρο από γαλβανισμένη - εν θερμώ ή ανοξείδωτη - λαμαρίνα ή χαλκό. Το πάχος του
ελάσματος θα είναι τουλάχιστον 5,0 mm, η δε συνολική επιφάνεια των οπών του πολύτρητου θα είναι
τουλάχιστον τριπλάσια της επιφάνειας της διατομής του σωλήνα στον οποίο αυτό θα ενσωματωθεί.
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Τεμάχια εξάρμωσης
Πλησίον κάθε δικλείδας διαμέτρου άνω των 100 mm, και σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, θα
τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια με τα οποία θα είναι δυνατή η ευχερής και επανατοποθέτηση των δικλείδων,
βαλβίδων αντεπιστροφής, αντλιών ή μετρητών κλπ χωρίς να θιγεί ο σωλήνας ή να καταστραφούν τα
παρεμβύσματα.
Τα τεμάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονομαστικής διαμέτρου και πίεσης με τις αντίστοιχες δικλείδες, και θα
αποτελούνται από δύο τμήματα κατασκευαζόμενα από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα, τα οποία θα
παρουσιάζουν την δυνατότητα αξονικής μετακίνησης του ενός προς το άλλο, αυξομειούμενου έτσι του
συνολικού μήκους του τεμαχίου κατά 30 έως 50 mm. Μεταξύ των δύο τμημάτων θα παρεμβάλλεται
ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης.
Η σύνδεση των δύο τμημάτων, όπως και η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεμάχια, θα γίνεται με
γαλβανισμένους κοχλίες. Οι κοχλίες σύνδεσης των δύο τμημάτων θα είναι ανεξάρτητοι των κοχλιών
σύνδεσης προς τις σωληνώσεις.
Τα ειδικά τεμάχια εξάρμοσης θα φέρουν τυποποιημένες φλάντζες για την σύνδεση προς τις δικλείδες, τα
λοιπά εξαρτήματα ή τις σωληνώσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση ασφαλτούχου
αντιοξειδωτικής βαφής.

4.4 Συσκευές μετρήσεων παροχής, στάθμης και πίεσης
Σύστημα μέτρησης παροχής
Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλιοστασίου τοποθετείται μετρητής παροχής μαγνητικός,
επαγωγικού τύπου, κατάλληλος για μέτρηση παροχής σε σωλήνα.
Ο μετρητής θα φέρει τυποποιημένες φλάντζες και θα τοποθετηθεί σε σωλήνωση της ίδιας ονομαστικής
διαμέτρου. Θα είναι πλήρης με ένα μετατροπέα - μεταδότη, ένα όργανο ένδειξης 96 x 96 mm και έναν
ολοκληρωτή παροχής.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήματος μέτρησης παροχής προκύπτουν από την μελέτη, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:
α.

Ονομαστική διάμετρος μετρητή DN (mm)

β.

Περιοχή μέτρησης: ελάχιστη παροχή (m3/hr)

γ.

Ονομαστική πίεση λειτουργίας (Mpa)

δ.

Απώλειες ροής

ε.

Μέγιστο σφάλμα μέτρησης σε ποσοστό της παροχής που μετράται κάθε στιγμή για όλη την περιοχή
ταχυτήτων 0,30 - 5,00 m/sec: r 2,0%

στ.

Σήμα εξόδου μετατροπέα: 4 - 20mA (ανάλογα με την παροχή)

Το όργανο ένδειξης του μετρητή θα τοποθετηθεί σε πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου ο οποίος θα φέρει
επίσης μετρητή ποσότητας νερού (m3) εννέα (9) ψηφίων με δυνατότητα μηδενισμού.
Διάταξη μέτρησης στάθμης
Για την ένδειξη της στάθμης του νερού στις δεξαμενές αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλητικών
συγκροτημάτων για τους σχετικούς αυτοματισμούς, όπως και στα αεροφυλάκια για την μέτρηση της στάθμης
του νερού και την λειτουργία του αεροσυμπιεστή, προβλέπεται η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης και ελέγχου
της στάθμης ως εξής:
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Σε κάθε θέση μέτρησης τοποθετείται ένα στοιχείο αντίληψης στάθμης χωρητικού τύπου με μορφή
ηλεκτροδίου. Το στοιχείο αυτό μεταδίδει το σήμα εξόδου του σε ειδικό μετατροπέα, του οποίου η έξοδος είναι
συνεχές ρεύμα 4-20 mA, ανάλογα με την στάθμη.
Το σήμα αυτό δρα επάνω στα όργανα ένδειξης και στα όργανα ελέγχου της λειτουργίας των αντλιών ή
αεροσυμπιεστή και σήμανσης σταθμών.
Το όργανο ένδειξης μπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96 mm ή 144 x 72 mm (ορθογωνικό).
Η συνολική ακρίβεια μέτρησης θα είναι μεγαλύτερη από 99% (μέγιστο σφάλμα μέτρησης r 1%).
Σύστημα μέτρησης πιέσεων
Στο αντλιοστάσιο, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, απαιτείται η τοποθέτηση ενός συστήματος για την
μέτρηση της πίεσης στην θέση κατάθλιψης των αντλιών. Το σύστημα αυτό τοποθετείται στον κεντρικό
καταθλιπτικό αγωγό.
Το σύστημα μέτρησης της πίεσης αποτελείται από ένα μανόμετρο ακριβείας, που θα συνδυάζεται με πομπό
τηλεενδείξεων ώστε να ελέγχεται η πίεση κατάθλιψης του αντλιοστασίου και να μεταδίδεται στο σύστημα
αυτοματισμού και ελέγχου.
Το μανόμετρο θα έχει κατάλληλο πεδίο ενδείξεων, ακρίβεια μέτρησης άνω του 99% και τάση τροφοδότησης
24V (DC). Το σήμα εξόδου θα είναι συνεχές ρεύμα 4-20 mA, ανάλογο της πίεσης.
Ο πομπός τηλεενδείξεων θα συνδυαστεί με σύστημα λήψης και όργανο ένδειξης, που τοποθετούνται στον
πίνακα αυτοματισμού. Το όργανο ένδειξης μπορεί να είναι διαστάσεων 96 x 96 mm ή 144 x 72 mm
(ορθογωνικό).

5
5.1

Διαδικασία εγκατάστασης
Γενικά

Η κατασκευή των σωληνώσεων και συσκευών του αντλιοστασίου ολοκληρώνεται με:
α. Την κατασκευή και τοποθέτηση στις θέσεις έδρασης των σωληνώσεων του καταθλιπτικού αγωγού και
των αγωγών αναρρόφησης και τη σύσφιξη των αντλιών με αυτούς στα προβλεπόμενα από την μελέτη
σημεία σύνδεσης.
β. Την συναρμολόγηση και σύνδεση των συσκευών ρύθμισης της ροής και των συσκευών μέτρησης της
παροχής, στάθμης και πίεσης στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις.
γ. Την συναρμολόγηση και σύνδεση των τηλεχειριζόμενων συσκευών και οργάνων τηλεενδείξεων με τον
πίνακα αυτοματισμών.

5.2 Σωληνώσεις
Ο τρόπος διαμόρφωσης και τοποθέτησης των σωληνώσεων, οι διάμετροι, η ποιότητα και τα ελάχιστα
απαιτούμενα πάχη των ελασμάτων στις διάφορες θέσεις των σωληνώσεων θα συμφωνούν με τα σχέδια της
μελέτης.
Η όλη κατασκευή των σωλήνων, η μηχανουργική τους επεξεργασία, τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθώς και
οι μέθοδοι και τα μέσα κατεργασίας θα είναι τα κατάλληλα και θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς
και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Όλα τα άκρα των ελασμάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγουμένως λοξότμηση (φρεζάρισμα).
Όλες οι ραφές, τόσο οι κατά μήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά.
9
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Εάν υπάρχουν σημεία όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη, η εξωτερική ραφή
θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να προσδίδει την απαιτούμενη αντοχή.
Στις θέσεις τις οριζόμενες στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αποσυναρμολόγηση, κατάλληλες για πίεση λειτουργίας ίση με την ονομαστική πίεση των αντίστοιχων
συσκευών και εξαρτημάτων με διάταξη οπών κατά ΕΛOT EN 1092-1 (χαλούβδινες φλάντζες(. Οι κοχλίες
όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισμένοι.
Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός θα εδράζεται σε βάσεις από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης. Δεν είναι αποδεκτή η έδρασή του στις αντλίες.

5.3 Συσκευές ρύθμισης της ροής
Η κατασκευή και συναρμολόγηση των συσκευών και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) τυποποιημένες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1092-1 (χαλύβδινες) ή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 (χυτοσιδηρές), μέσω των οποίων θα συνδέονται με τα
εκατέρωθεν λοιπά εξαρτήματα με ελαστικά παρεμβύσματα πάχους 2,5-3,0 mm και γαλβανισμένους κοχλίες.

5.4 Προστασία μεταλλικών μερών κατασκευής
Όλες οι σωληνώσεις καθώς και όλα τα μεταλλικά μέρη των συσκευών που θα εγκατασταθούν στον
αντλιοστάσιο (εκτός από εκείνα που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, τα λιπαινόμενα με οποιοδήποτε
τρόπο, τους άξονες, τους οδοντωτούς τροχούς και γενικώς τα εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων, τα
ορειχάλκινα ή εκείνα τα οποία παραδίδονται με εργοστασιακή βαφή), θα βάφονται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη..

6
6.1

Δοκιμές-Έλεγχοι
Έλεγχοι εξοπλισμού και παραδιδομένων εντύπων/εγγράφων

-

Έλεγχος πρακτικών δοκιμών.

-

Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Ανοχές μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παρούσα Προδιαγραφή δε θα γίνονται αποδεκτές.

-

Έλεγχος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, φθορών συσκευών και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού, ελαστικών μεμβρανών στεγάνωσης, μεταλλικών δίσκων στεγάνωσης, επαφών
αυτόματων κ.λπ. Κατασκευές με ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν γίνονται
αποδεκτές.

-

Έλεγχος πληρότητας φακέλου Τεχνικών Οδηγιών λειτουργίας – συντήρησης και ηλεκτρολογικών
διαγραμμάτων αντλιοστασίου.. Ο βασικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων (αντλητικά συγκροτήματα,
ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες Μ.Τ., Χ.Τ. και αυτοματισμού), θα
συνοδεύονται από τεύχη οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα

-

Έλεγχος εγγυήσεων κατασκευαστών εξοπλισμού: Οι συσκευές ρύθμισης της ροής και οι συσκευές
μέτρησης παροχής, στάθμης και πίεσης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από άνευ όρων εγγύηση
ορισμένης χρονικής διάρκειας (3ετής, ενδεικτικά).

-

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα είναι πλήρως εγκατεστημένα, χωρίς
κακώσεις και φθορές, καινουργή και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

6.2

Δοκιμές παραλαβής σωληνώσεων και συσκευών αντλιοστασίου

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας των σωληνώσεων και των συσκευών του αντλιοστασίου
διακρίνονται ως εξής:
α)
10
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Σκοπός των δοκιμών αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι η κάθε συσκευή είναι κατάλληλη για την
σκοπούμενη χρήση και συμμορφώνεται με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
ή πιστοποιητικά της.
β)

Δοκιμές επί τόπου των έργων πριν από την δοκιμαστική λειτουργία του αντλιοστασίου, και
συγκεκριμένα:
-

Δοκιμές στεγανότητος όλων των σωληνώσεων υπό πίεση ίση προς το 150% της ονομαστικής πίεσης
των δικλείδων.

-

Δοκιμές όλων των δικλείδων και βαλβίδων αντεπιστροφής, κλειστό τον σύρτη, το δίσκο ή την
γλώσσα (έλεγχος στεγανότητας) υπό πίεση ίση με την ονομαστική πίεση λειτουργίας. Επιπλέον όλα
τα εξαρτήματα θα δοκιμαστούν σε αντοχή κελύφους υπό πίεση ίση προς το 150% της ονομαστικής
πίεσης λειτουργίας.

Αν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή ελαττωματική
κατασκευή ή βλάβη κάποιας σωλήνωσης, συσκευής ή εξαρτήματος ή η δοκιμή δεν κρίνεται
ικανοποιητική από τον Εργοδότη, είναι υποχρεωτική η άμεση αποκατάσταση του αίτιου πρόκλησης της
βλάβης και αποτυχίας της δοκιμής. Με το πέρας της αποκατάστασης η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται.
Για κάθε δοκιμή θα συντάσσεται σχετικό Πρακτικό το οποίο θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους
του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
x

Εκφόρτωση μέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήματος.

x

Μεταφορά (δια χειρός ή μηχανικών μέσων) αντικειμένων μεγάλου βάρους.

Χρήση εργαλείων χειρός και γερανογέφυρας
x

7.2

Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και σύσφιξης σωληνώσεων, χειρισμός γερανογέφυρας και
απελευθέρωσης ή συγκράτησης συρματόσχοινου κατά την μετακίνηση σωληνώσεων ή συσκευών.

Μέτρα υγείας – ασφάλειας

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο
δε θα εξουσιοδοτείται χωρίς επαρκή καθοδήγηση, εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του.
Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα εκτελούνται από την αρχή μέχρι το
τέλος υπό την διεύθυνση Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές.
Επισημαίνονται οι υποχρεώσεις προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

11
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Πίνακας 2 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και συσκευών εντός του χώρου του αντλιοστασίου, πλήρως
τοποθετημένων και αποδεκτών από την Υπηρεσία, επιμετρώνται ως εξής:
x

Σωληνώσεις κατάθλιψης και αναρρόφησης από χαλυβδοσωλήνες, με τους ενωτικούς συνδέσμους, τα
στηρίγματα και την προβλεπόμενη από την μελέτη μόνωση: σε χιλιόγραμμα βάρους ελάσματος
σωλήνων (μη συμπεριλαμβανομένου του πάχους της μόνωσης). Οι εργασίες αντισκωριακής
προστασίας, όταν προβλέπονται, (αμμοβολή, αντισκωριακό υπόστρωμα ψευδαργυρικής βάσης και
τελική βαφή) επιμετρώνται με βάση το βάρος των αντιστοίχων σωληνώσεων (όχι κατ’ επιφάνεια)

x

Εγκατάσταση χειροκίνητων συρταρωτών δικλείδων: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής
διαμέτρου, της ονομαστικής πίεσης των συσκευών.

x

Εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής διαμέτρου, της
ονομαστικής πίεσης των συσκευών.

x

Εγκατάσταση τεμαχίων εξάρμωσης: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής διαμέτρου, της
ονομαστικής πίεσης αυτών.

x

Εγκατάσταση χαλύβδινων ωτίδων (φλαντζών): σε τεμάχια βάσει του θεωρητικού βάρους σε χιλιόγραμμα

x

Εγκατάσταση πολυτρήτων υδροληψίας (φίλτρα αναρρόφησης): σε τεμάχια βάσει του είδους, της
ονομαστικής διαμέτρου αυτών.
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x

Εγκατάσταση αερεξαγωγών: σε τεμάχια βάσει του είδους, της ονομαστικής διαμέτρου και της
ονομαστικής πίεσης αυτών.

x

Εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης παροχής, μέτρησης στάθμης και μέτρησης πιέσεων: τεμάχιο ένα,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου (συμβατικά, ηλεκτρονικά,
με καταγραφικά, με data loggers κλπ).

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
AWWA Μanual M11

Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για την
διαμόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς
γραφίτη

ISO 5996:1984-12

Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου.

ISO 5209:1977-08

General purpose industrial valves; Marking -- Βιομηχανικές δικλείδες γενικής
χρήσεως. Σήμανση.

ISO 5208:1993

Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιομηχανικές δικλείδες. Δοκιμές
πιέσεως.

ΕΛΟΤ EN 10253-4

Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex)
stainless steels with specific inspection requirements -- Εξαρτήματα σωλήνων για
μετωπική συγκόλληση - Μέρος 4: Κατεργασμένοι ωστενιτικοί και ωστενιτικοί φεριττικοί (διφασικοί) ανοξείδωτοι χάλυβες με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5211

Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2001) -- Βιομηχανικές
βαλβίδες - Συνδέσεις μερικώς στρεφόμενου μηχανισμού κίνησης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1171

Industrial valves - Cast iron gate valves -- Βιομηχανικές βαλβίδες - Χυτοσιδηρές
βαλβίδες τύπου θύρας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12334

Industrial valves - Cast iron check valves -- Βιομηχανικές βαλβίδες - Χυτοσιδηρές
βαλβίδες ανεπιστροφής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 593

Industrial valves - Metallic butterfly valves. -- Βιομηχανικές βαλβίδες - Μεταλλικές
βαλβίδες τύπου πεταλούδας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 10241

Steel threaded pipe fittings - Χαλύβδινα εξαρτήματα σωληνώσεων με σπείρωμα.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στη διάνοιξη γεωτρήσεων για την
εκμετάλλευση των υπογείων υδροφορέων για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης και λοιπών
καταναλώσεων ύδατος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1 Υδρογεώτρηση (water well)
Με τον γενικό όρο «υδρογεώτρηση» (water well) εννοούνται όλοι οι τύποι γεωτρήσεων που εκτελούνται για
την εκμετάλευση των υπόγειων υδροφορέων.
Οι υδρογεωτρήσεις διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Αρτεσιανός (υπό πίεση) ορίζοντας ή υδροφόρος ορίζοντας υπό την στάθμη του εδάφους (ελεύθερος
ορίζοντας).



Αποληψιμότητα υδροφορέα.



Απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα.



Μοναδικός υδροφορέας ή επάλληλοι υδροφορείς.



Σταθερότητα εδαφικών στρώσεων.



Κοκκομετρία υδροφορέα/ων.



Λειτουργικά χαρακτηριστικά υδρογεώτρησης παραγωγικού ελέγχου (monitoring).

3.2 Διατρητικό ρευστό (drilling fluid)
Ο όρος «διατρητικό ρευστό» (drilling fluid) έχει ευρεία έννοια στις γεωτρήσεις και αναφέρεται:


στο καθαρό νερό



στον ξηρό αέρα



σε αιωρήματα στερεών σε νερό



σε μίγματα υγρών προσθέτων και νερού



σε νέφος σταγονιδίων νερού εντός του αέρα (με ψεκασμό)
3
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σε μίγματα νερού τασιενεργών ουσιών (surfactants) και κολλοειδών σε αέρια διασπορά (για τα
υλικά της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιείται στην πράξη ο όρος «σαπωνοπολτός»

Πεδίο Εφαρμογής: Τα διατρητικά ρευστά (πολτοί) χρησιμοποιούνται:


για την αποκομιδή των προϊόντων της διάτρησης (ο ρυθμός εξαρτάται από το ιξώδες, την
ταχύτητα ανόδου του πολτού και το σχήμα και μέγεθος των αποκοπτόμενων).



για την σταθεροποίηση των τοιχωμάτων της οπής και την αντιμετώπιση διογκουμένων αργίλων



για την ψύξη και λίπανση της κοπτικής κεφαλής του στελέχους



για τον έλεγχο των διαρροών προς τα τοιχώματα της οπής (δημιουργούν αδιαπέρατο υμένα στα
τοιχώματα της οπής για τον έλεγχο της διαφυγής προς τα διαπερατά στρώματα του εδάφους)



για την καθοδήγηση των αποκοπτόμενων προς την δεξαμενή καθίζησης (mud pit)



για την προσωρινή διάτρηση σε αιώρηση των αποκοπτόμενων όταν διακόπτεται η διάτρηση για
την προσθήκη στελέχους (αποφυγή ταχείας συγκέντρωσης ιζημάτων στον πυθμένα της οπής).

Τα διατρητικά ρευστά είναι υδατικής βάσης (υγρή φάση, αιώρημα, κολλοειδή έως 50% κατ’ όγκο,
εμπεριεχόμενα αποσκοπτόμενα υλικά) ή μόνον αέριας φάσης.
Επίσης υπάρχουν και τα διατρητικά ρευστά αέριας φάσης, στα οποία ψεκάζονται συνήθως μικρές ποσότητες
νερού (σταγονίδια σε αιώρηση) και με την προσθήκη τασιενεργών (σαπώνων) δημιουργείται αφρός.

3.3 Πρόσθετα
Με τον όρο «πρόσθετα» εννοούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρόσδοση βελτιωμένων
χαρακτηριστικών στα διατρητικά ρευστά (πολτούς). Ως πρόσθετα μπορούν να είναι :

4



φυσικές άργιλοι (προσθήκη στα ρευστά υδατικής βάσης)



πολυμερή (προσθήκη στα ρευστά υδατικής βάσης)



τασιενεργά (προσθήκη στα αέριας φάσης ρευστά)

Απαιτήσεις εξοπλισμού - υλικών

4.1 Εξοπλισμός
Η διάμετρος και το βάθος της οπής αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι σε συνδυασμό με
τους γεωλογικούς παράγοντες οδηγούν στην επιλογή της κατά περίπτωση προσφορότερης τεχνικής και του
καταλληλότερου από οικονομοτεχνική άποψη εξοπλισμού για την διάνοιξη.

4.2 Πρόσθετα
Στα πρόσθετα περιλαμβάνονται επίσης: κροκιδοποιητικά (flocculants), απισχνωτικά – αραιωτικά
(dispersants), αναστολείς διάβρωσης, λιπαντικά, συντηρητικά, βακτηριοκτόνα κ.λπ., τα οποία
χρησιμοποιούνται για να προσδόσουν αντίστοιχες ιδιότητες στο ρευστό.
Κατάλληλα για τις υδρογεωτρήσεις είναι τα ακόλουθα πρόσθετα:
α.

Διαλυτά:

- τασιενεργά, απορρυπαντικά, παράγοντες εξάφρωσης
- αραιωτικά πολτού και ανόργανες φωσφορικές ενώσεις

4
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Μη διαλυτά: - βιοαποδομούμενα πολυμερή
- φυσικής προέλευσης στερεά (άργιλοι, πηλοί)
- μπετονίτης

Εφιστάται η προσοχή στην χρήση μπετονίτη και πηλών, καθόσον η μη ορθή εφαρμογή τους μπορεί να
οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις επί του υδροφορέα.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών,
στην οποία θα αναλύονται τα χαρακτηριστικά του γεωτρητικού εξοπλισμού και του διατρητικού ρευστού που
προτίθεται να εφαρμόσει.

5

Εργασίες διάτρησης

5.1 Γενικά
Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η δάνοιξη μίας υδρογεώτρησης ποικίλει ανάλογα το είδος της.

5.2 Μέθοδοι διάνοιξης
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι διάνοιξης υδρογεωτρήσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση
των ποικιλόμορφων γεωλογικών σχηματισμών που απαντώνται κατά την διάτρηση και καλύπτουν το φάσμα
από τους σκληρούς δολομιτικούς και γρανιτικούς βραχώδεις σχηματισμούς μέχρι τις ασυμπίεστες
προσχωσιγενείς αμμοχαλικώδεις στρώσεις.
Διακρίνονται οι εξής μέθοδοι διάνοιξης της υδρογεώτρησης :


Πίπτοντος βάρους (cable tool)



Περιστροφική διάνοιξη με ορθή κυκλοφορία διατρητικού ρευστού (direct circulation mud rotary)



Περιστροφική διάνοιξη με ανάστροφη κυκλοφορία διατρητικού ρευστού (indirect circulation mud rotary)



Περιστροφική διάνοιξη με κινητήρια διάταξη πεπιεσμένου αέρα στην κεφαλή του στελέχους (rotary air
percussion)



Κρουστικοπεριστροφική διάνοιξη με κινητήρια διάταξη πεπιεσμένου αέρα στην βάση του διατρητικού
στελέχους εντός της οπής (rotary air percussion down-the-hole)



Με εκτόξευση νερού υπό πίεση (jet percussion drilling)



Με γεωδράπανα συμπαγούς ή κοίλου στελέχους (solid stem / hollow stem augers)

Πέδίο Εφαρμογής: Οι μέθοδοι με εκτόξευση νερού (jetting) ή με γεωδράπανα (αρίδες,augers) είναι
κατάλληλες μόνον για χαλαρούς σχηματισμούς.
Πεδίο Εφαρμογής: Οι μέθοδοι κρουστικής / περιστροφικής διάστρωσης και πίπτοντος βάρους
χρησιμοποιούνται για την ανάσυρση των προϊόντων εκσκαφής και βασίζονται στην χρήση «διατρητικών
ρευστών».
5.2.1

Περιστροφική διάτρηση

Η περιστροφική διάτρηση με χρήση ιλυώδους ρευστού (πολτού) είναι η συνηθέστερα εφαρμοζόμενη τεχνική
διάνοιξης υδρογεωτρήσεων.
Ο γεωτρητικός εξοπλισμός επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες:
5
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 περιστροφή του διατρητικού στελέχους
 ανύψωση του γεωτρητικού στελέχους
 κυκλοφορία του διατρητικού ρευστού
Η απόδοση του εξοπλισμού της κατηγορίας αυτής είναι υψηλότερη σε χαλαρούς και μεσαίας σκληρότητας
σχηματισμούς.
Τα αποκοπτόμενα κατά την περιστροφή της κεφαλής εδαφικά υλικά ανεβαίνουν προς την επιφάνεια
αιωρούμενα στο διατρητικό ρευστό διαμέσου του δακτυλίου μεταξύ του διατρητικού στελέχους και του
τοιχώματος της οπής.
Το διατρητικό στέλεχος είναι κοίλο, διαιρούμενου τύπου, και από το εσωτερικό του εισπιέζεται το διατρητικό
ρευστό.
5.2.2

Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση

Καταλληλότερος για την διάτρηση σκληρών σχηματισμών είναι ο κρουστικοπεριστροφικός εξοπλισμός
πεπιεσμένου αέρα (percussion drilling). Διακρίνεται σε εξοπλισμό με κινητήρια διάταξη επί κεφαλής (top
hammer) και εξοπλισμό με κινητήρια διάταξη στην βάση του στελέχους (down-the-hole, DTH). Ο εξοπλισμός
DTH είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος και είναι κατάλληλος και για μεγάλα βάθη.
Τα διατρητικά πεπιεσμένου αέρα συνήθως οδηγούν σε γεωμετρικές αποκλίσεις της οπής (εκτροπή από την
κατακόρυφο, παρέκκλιση από την ευθυγραμμία) και για τον λόγο αυτό συνιστάται να διανοίγεται κατ’ αρχήν
οπή οδηγός διαμέτρου Φ 150-Φ 165 m (6-6 ½) και στην συνέχεια να διευρύνεται η διατομή στην
απαιτούμενη διάμετρο με κατάλληλα κοπτικά.
Η κατακορύφωση του ιστού του γεωτρύπανου είναι κρίσιμη για την επιτυχή διάνοιξη της γεώτρησης.
Για τον σκοπό αυτό πριν από την έναρξη των εργασιών θα ισοπεδώνεται επαρκώς η επιφάνεια περί την
θέση της οπής για την έδραση του γεωτρύπανου (αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου) και του βοηθητικού /
υποστηρικτικού εξοπλισμού του (αντλίες βορβόρου, αεροσυμπιεστές, γεννήτρια, δεξαμενή καθίζησης –
ανακύκλωσης του διατρητικού ρευστού).
Αποκλίσεις από την κατακόρυφο ή / και εκτροπές από την ευθυγραμμία πέραν ορισμένων ορίων καθιστούν
προβληματική ή ανέφικτη την τοποθέτηση των προβλεπόμενων ή απαιτούμενων φιλτροσωλήνων ή
σωλήνων επένδυσης (περιφραγματικών σωλήνων) καθώς και την εγκατάσταση της αντλίας βαθέων
φρεάτων (πυθμένας).

5.3 Προβλήματα κατά την διάνοιξη των υδρογεωτρήσεων
Κατά την εκτέλεση των εργασιών περιστροφικών γεωτρήσεων αντιμετωπίζονται κατά κανόνα προβλήματα,
μερικά εκ των οποίων είναι ασήμαντα, αλλά ορισμένα μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία ολοκλήρωσης
της διάτρησης ή / και απώλεια εξοπλισμού.
Κάποια από τα προβλήματα μπορεί να πρωτοεμφανισθούν ως ασήμαντα αλλά να εξελιχθούν σε σοβαρά,
εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και ορθά, π.χ.:
5.3.1

Απώλεια διατρητικού ρευστού

Στις ζώνες από χαλαρούς αμμώδεις σχηματισμούς τα τοιχώματα της οπής μπορεί να εμφανίζουν αυξημένη
διαπερατότητα, με αποτέλεσμα την απώλεια γεωτρητικού ρευστού. Με αυξομείωση της ταχύτητας ροής του
ρευστού είναι δυνατή η σταθεροποίηση των τοιχωμάτων και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας του ρευστού.
Ωστόσο εάν το πρόβλημα δεν γίνει αντιληπτό εγκαίρως θα σημειωθεί κατάπτωση του τοιχώματος και θα
δημιουργηθεί κοιλότητα, οπότε τα προϊόντα αποκοπής θα αιωρούνται στην περιοχή της κοιλότητας και θα
6
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τείνουν να παρασυρθούν στον πυθμένα της οπής κατά την προσθήκη διατρητικού στελέχους. Με τον τρόπο
αυτό είναι εύκολο να κολλήσει η κοπτική κεφαλή και να μην μπορεί να ανασυρθεί.
5.3.2

Αστοχία στελέχους

Το εντός της οπής στέλεχος είναι δυνατόν να αποσυνδεθεί ή να κοπεί (π.χ. από αστοχία της σύνδεσης ή
σφήνωση της κοπτικής κεφαλής ή / και αστοχία του ιδίου του υλικού λόγω κοπώσεως). Το πρόβλημα αυτό
μπορεί να ανακύψει και σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης της οπής από την κατακόρυφο ή κακής
ευθυγράμμισης της οπής. Στην περίπτωση αυτή το στέλεχος υπόκειται σε επαναλαμβανόμενη καμπτική
καταπόνηση κατά την περιστροφή του (πέραν των συνήθων αξονικών φορτίσεων) και υφίσταται κόπωση. Η
διαδικασία ανάκτησης (αλίευση) του εντός της οπής στελέχους γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα,
προσαρμοσμένα στο άκρο του στελέχους, χωρίς όμως οι επεμβάσεις αυτές να είναι πάντοτε επιτυχείς.
5.3.3

Αποκλίνουσα διάτρηση

Μια αποκλίνουσα διάτρηση συνήθως επιτείνει τα λοιπά προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία
της γεώτρησης. Οι περιστροφικές γεωτρήσεις έχουν εκ φύσεως τάση ελίκωσης λόγω της περιστροφής του
στελέχους, η οποία γίνεται εντονότερη στις αλλαγές χαρακτηριστικών των εδαφικών στρώσεων. Η εφαρμογή
ισχυρής αξονικής φόρτισης στο στέλεχος οδηγεί και αυτή σε γεωμετρικές αποκλίσεις της οπής.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα χρησιμοποιούνται οδηγοί και κολλάρα και θα ελέγχεται η
ασκούμενη πίεση επί του στελέχους.

6

Δοκιμές

6.1 Γενικά.
Αξιόπιστες πληροφορίες για την στρωματογραφία του εδάφους και τα χαρακτηριστικά του υδροφορέα είναι
απαραίτητες για την τελική κατασκευαστική διαμόρφωση της παραγωγικής υδρογεώτρησης (μήκος των
περιφραγματικών σωλήνων και φιλτροσωλήνων, μέγεθος των οπών του φιλτροσωλήνα, κοκκομετρική
διαβάθμιση φίλτρου).

6.2 Δειγματοληψία νερού
Επίσης απαραίτητες είναι οι πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, από τις οποίες θα κριθεί
η καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανική).
Η αειφορία, προστασία και ορθή εκμετάλλευση των υδροφορέων απαιτεί την συστηματική καταγραφή των
εδαφικών χαρακτηριστικών και των λοιπών στοιχείων που ανακύπτουν κατά την διάνοιξη των
υδρογεωτρήσεων, ακόμη και των εγκαταλειπομένων.
Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών θα τηρούνται στο Ημερολόγιο Εργασιών
(Ημερήσια Διάταξη Γεωτρήσεως), και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:


Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες



Η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών



Η διάρκεια των διατρήσεων και η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία



Ο χρόνος αναμονής μετά από εντολή της Υπηρεσίας



Τα χαρακτηριστικά των σχηματισμών που συναντήθηκαν



Η στάθμη του νερού εντός της οπής



Το μήκος και η διάμετρος των τοποθετηθέντων σωλήνων
7
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Η ποσότητα χαλικόφιλτρου που ενσωματώθηκε (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-02-00)



Η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών εφαρμογής ενέματος και στοιχεία ανάλυσης (ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-09-03-00)



Οι λοιπές εκτελούμενες εργασίες (π.χ. εργασίες ανάπτυξης, δοκιμαστικές αντλήσεις κ.λπ.)



Η διενέργεια δειγματοληψιών



Πρόσθετα στοιχεία που θα χρησιμεύσουν για την σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης



Παρατηρήσεις των εκπροσώπων της Υπηρεσίας

6.3 Δειγματοληψία εδαφικού υλικού
Δειγματοληψίες του εδαφικού υλικού θα γίνονται ανά τρία μέτρα προχώρησης της γεώτρησης, ενώ στις
ζώνες του υδροφορέα ανά ένα μέτρο. Τα δείγματα βάρους τουλάχιστον 500 gr θα συλλέγονται αμέσως μετά
την εξαγωγή τους από την οπή, θα στεγνώνουν και θα συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες με ένδειξη του
κωδικού της γεώτρησης και του βάθους προέλευσης. Δείγματα επίσης θα διατάσσονται επί του εδάφους σε
κανονικές σειρές ώστε τόσο ο γεωτρυπανιστής όσο και η Υπηρεσία να μπορούν να έχουν άμεση αντίληψη
των διαφοροποιήσεων της στρωματογραφίας του εδάφους.
Με βάση τα δείγματα αυτά θα συντάσσεται το μητρώο της υδρογεώτρησης, υπό μορφή τεχνικής έκθεσης η
οποία κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει:
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Κωδικό γεώτρησης ή αριθμό αδείας (ότι ισχύει)



Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης εργασιών



Στοιχεία Υπηρεσίας (Κ.Τ.Σ.) και γεωτρυπανιστή



Εφαρμοσθείσα μέθοδο διάτρησης



Διαμέτρους και βάθος οπής



Λεπτομέρειες στρωματογραφίας



Τύπους χρησιμοποιηθέντων περιφραγματικών σωλήνων, θέση τους εντός της οπής και μεθόδους
ασφαλείας και σφράγισης



Λεπτομέρειες τσιμεντενέσεων



Θέσεις τοποθέτησης
χαλικόφιλτρου



Λεπτομέρειες δοκιμαστικών αντλήσεων



Αναφορά στα χημικά χαρακτηριστικά του νερού



Γεωφυσικές καταγραφές που πιθανόν πραγματοποιήθηκαν και εφαρμοσθείσες μεθόδους



Περιγραφή αντλητικών συγκροτημάτων



Διαδικασίες ανάπτυξης υδρογεώτρησης και σχετικές καταγραφές



Απόσπασμα οριζοντιογραφίας στο οποίο θα απεικονίζεται η γεώτρηση, τα όρια των ιδιοκτησιών
της περιοχής και βασικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά



Εφαρμοσθείσες διαδικασίες απολύμανσης της υδρογεώτρησης



Περιγραφή διαδικασιών εγκατάληψης / σφράγισης ερευνητικών ή ανεπιτυχών οπών.

φιλτροσωλήνων,

τύπο

σωλήνα,

μέγεθος

οπών,

χαρακτηριστικά
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Εάν κατά τις παρακάτω δοκιμές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6.4 Επί τόπου δοκιμές υδρογεώτρησης
Οι υδρογεωτρήσεις θα διανοίγονται κατά τρόπο ώστε η διασωλήνωση να διατηρεί την κυκλική διατομή και η
οπή την κατακορυφότητα (plumbness) και την ευθύτητα (alignment). Στις μικρού βάθους και χαμηλής
απόδοσης υδρογεωτρήσεις οι αποκλίσεις συνήθως δεν δημιουργούν προβλήματα. Πάντως θα πρέπει να
καταβάλλεται προσπάθεια (με την ορθή χρήση του εξοπλισμού) να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις.
Το πρόβλημα των αποκλίσεων καθίσταται ουσιαστικότερο στις βαθιές υδρογεωτρήσεις και ειδικότερα εάν
προβλέπεται η εγκατάσταση στροβιλοαντλίας κινούμενης μέσω άξονα ή ελικοφόρου αντλίας. Μία μη
επαρκώς ευθυγραμμισμένη οπή, ή η ύπαρξη προεξοχών στις συνδέσεις των περιφραγματικών σωλήνων
μπορεί να δημιουργήσει πρόωρη ή υπερβολική φθορά στους άξονες, στα έδρανα ή στην στήλη εκροής.
Μπορεί ακόμη να καταστήσει δυσχερή την κατάδυση ή ανάσυρση της αντλίας.
Το κριτήριο της ευθυγραμμίας έχει μικρότερη βαρύτητα όταν προβλέπεται η εγκατάσταση αντλίας
βυθιζόμενου τύπου χωρίς κινητήριο άξονα.
6.4.1

Έλεγχος ευθυγραμμίας

Σχήμα 1 - Τύποι αποκλίσεων υδρογεώτρησης


Δοκιμή άκαμπτου στελέχους (rigid dummy): χρησιμοποιείται σωλήνας μήκους 12,0 m εξωτερικής
διαμέτρου ίσης προς το 80 % της εσωτερικής διαμέτρου του προβλεπομένου περιφραγματικού
σωλήνα.



Δοκιμή δακτυλιωτού στελέχους (test dolly): τρεις δακτύλιοι διαμέτρου ίσης προς το 85 % της
εσωτερικής διαμέτρου του προβλεπόμενου περιφραγματικού σωλήνα προσαρμόζονται
συγκεντρικά επί άκαμπτου σωληνωτού στελέχους μήκους 12,0 m (ανά ένας στα άκρα και ένας στο
μέσον).

Τα ως άνω στελέχη δοκιμής προσδένονται αξονικά με εύκαμπτο συρματόσχοινο και αναρτώνται από
τρίποδα τοποθετημένο κεντρικά στην κεφαλή της οπής επί του εδάφους. Εξετάζεται εάν με επενέργεια μόνον
του ιδίου βάρους το στέλεχος μπορεί να κατέλθει μέχρι την στάθμη τοποθέτησης της αντλίας.
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Έλεγχος κατακορύφωσης

Σχήμα 2 - Διάταξη ελέγχου κατακόρυφης υδρογεώτρησης
Σωληνωτό στοιχείο επαρκούς βάρους (βαρίδι) προσδένεται κεντρικά με εύκαμπτο συρματόσχοινο
περασμένο από τροχαλία προσαρμοσμένη σε τρίποδα, κατά τρόπο ώστε το συρματόσχοινο να διέρχεται
αξονικά στην οπή.
Το βαρίδι καταβιβάζεται στην οπή σε βήματα των 3,00 m και ελέγχεται η απόκλιση του συρματοσχοίνου από
την κατακόρυφο κατά τις κύριες διευθύνσεις του ορίζοντα (Β-Α-Δ-Ν) ή τις ενδιάμεσες αυτών (ΒΔ,ΒΑ,ΝΔ,ΝΑ).
Όταν το συρματόσχοινο διατηρείται στο κέντρο η οπή είναι κατακόρυφη μέχρι το συγκεκριμένο βάθος. Όταν
εμφανίζει εκτροπή η συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο είναι η μετρούμενη, πολλαπλασιαζόμενη επί
τον αριθμό των τρίμετρων διαδοχικών βυθίσεων μέχρι τότε.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x
x
x
x

7.2

Διαφορικές καθιζήσεις
Υψηλή εναέρια τάση
Υπόγεια καλώδια
Ατυχήματα από το γεωτρύπανο

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων για τη διάνοιξη των υδρογεωτρήσεων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
Για την διάνοιξη υδρογεωτρήσεων χρησιμοποιείται εξοπλισμός σημαντικής ισχύος, πεπιεσμένος αέρας και
διάφορα χημικά.
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Ο κάθε τύπος γεωτρητικού εξοπλισμού και η κάθε μέθοδος διάτρησης έχουν τις ιδιαιτερότητές τους ως προς
τους πιθανούς κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Οι κίνδυνοι και τα ληπτέα προστατευτικά μέτρα θα καθορίζονται κατά περίπτωση στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
Στο πλαίσιο της παρούσας ΕΛΟΤ ΤΠ επισημαίνονται τα ακόλουθα:


Το γεωτρύπανο δεν θα εγκαθίσταται επί επιχώσεων. Η δράση των δονήσεων μπορεί να οδηγήσει
σε διαφορικές καθιζήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και την ανατροπή του
μηχανήματος.



Κατά την ανύψωση του ιστού εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση σε υπερκείμενα
ηλεκτρικά καλώδια. Όλα τα εναέρια καλώδια θα θεωρούνται πάντοτε υπό τάση.



Πριν από την έναρξη της διάτρησης θα ελέγχεται με ερευνητικά σκάμματα εάν διέρχονται υπόγειες
ηλεκτρικές γραμμές.



Το κράνος και τα υποδήματα ασφαλείας είναι υποχρεωτικό για όλους όσους πλησιάζουν το
γεωτρύπανο σε απόσταση μικρότερη των 15,0 m (εργαζόμενους και επιβλέποντες).

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων συνιστά άμεση επέμβαση στην δίαιτα των υδροφορέων και μπορεί να επιφέρει
ρύπανση αυτών, εάν δεν τηρηθούν σχολαστικά οι κανόνες ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.
Η ρύπανση / μόλυνση των υδροφορέων μπορεί να προέλθει:


Από την επικοινωνία διαμέσου της διανοιγόμενης οπής επάλληλων υδροφορέων που
διαχωρίζονται από στρώσεις αδιαπέρατων εδαφικών υλικών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
διασωλήνωση και απομόνωση του μολυσμένου υδροφορέα πριν την συνέχιση της διάτρησης
προς το υποκείμενο.



Από την εισροή ρυπογόνων παραγόντων από την επιφάνεια του εδάφους.



Από την χρήση ακατάλληλων για το πόσιμο νερό διατρητικών ρευστών και προσθέτων (βλ.
σχετικά εδάφιο 2 της παρούσας).

Οι υδρογεωτρήσεις θα διανοίγονται σε επαρκή απόσταση (θα καθορίζεται από την Μελέτη Εφαρμογής) από
ρυπογόνες εστίες όπως γαλακτοκομικές μονάδες, στηπτικές δεξαμενές, τάφρους κατείσδυσης, χώρους
απόθεσης απορριμάτων, χώρους κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, χώρους εκτενούς χρήσης χημικών,
αποστραγγιστικές τάφρους καλλιεργούμενων περιοχών (υψηλή συγκέντρωση φυτοφαρμάκων) κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται αυστηρά οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η διάνοιξη οπών υδρογεωτρήσεων επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα οπής, αναλόγως της διαμέτρου και της
κατηγορίας του εδάφους διάνοιξης.
Η προσκόμιση και αποκόμιση του γεωτρητικού εξοπλισμού (κινητοποίηση - αποκινητοποίηση) αποτελεί
αντικείμενο κατ’ αποκοπήν και προσμετράται μία φορά ανά πεδίο υδρογεωτρήσεων (ανεξαρτήτως του
αριθμού των διανοιγόμενων οπών).
Η μετάβαση από οπή σε οπή απαιτεί την αποσυναρμολόγηση του γεωτρητικού εξοπλισμού (γεωτρυπάνου,
αντλιών, βοηθητικού εξοπλισμού κ.λπ.) και την επανεγκατάστασή του στην νέα θέση.
Η εργασία αυτή μετράται επίσης κατ’ αποκοπή.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η λειτουργία του κυρίου και βοηθητικού εξοπλισμού και η απασχόληση του γεωτρυπανιστή και του
λοιπού προσωπικού.
x Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του διατρητικού ρευστού, των τυχόν προσθέτων καθώς και η
επεξεργασία, ενσωμάτωση και ανάλωση αυτών.
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x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των κοπτικών των διατρητικών στελεχών και η απόσβεση και οι σταλίες
του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x Η σφράγιση εγκαταλειπόμενης γεώτρησης λόγω αδυναμίας ανάσυρσης αποκοπτομένου
στελέχους, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των στελεχών στην περίπτωση αυτή.
x Οι δειγματοληψίες, η καταγραφή των αποτελεσμάτων στο μητρώο γεώτρησης (bore lοg) και η
σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης.
x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.:
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Βιβλιογραφία
AWWA A100

AWWA Standard for Water-Wells. - Section 8: Plumbness and Allignment. Section 3.3: Drilling Fluids. -- Πρότυπο AWWA για τις υδρογεωτρήσεις. Εδάφιο 8: Κατακορύφωση και ευθυγραμμία. - Εδάφιο 3.3.: Διατρητικά Ρευστά.

ASTM A134-96

Standard Specification for Pipe, Steel, Electric-Fusion (Arc)-Welded (Sizes
NPS 16 and Over) -- Πρότυπη προδιαγραφή για χαλυβδοσωλήνες
διαμορφωμένους με ηλεκτροσυγκόλληση τόξου, διατομής 16'' (400 mm) και
άνω.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-04-00
«Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-09-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν αφορούν στην εγκατάσταση
βυθιζομένων αντλητικών συγκροτημάτων σε υδρογεωτρήσεις.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ 843

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage
600/1000 V – Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και
μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C.)

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Quality management systems - Requirements -- Συστήματα διαχείρισης της
ποιότητας - Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.

DIN 4301

Ferrous and non-ferrous metallurgical slag for civil engineering and building
construction use -- Σιδηρούχος και μη μεταλλουργική σκωρία για δομικές
εφαρμογές
5
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DIN VDΕ-0816-1

External cables for telecommunication and data processing systems- Cables
insulated and sheathed with polyethylen, unit stranded – List of type designation
for telecommunication cables

ΕΛΟΤ 686

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes and fittings for soil and waste
discharge (low and high temperature) systems inside buildings – Specifications- Σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(σκληρό PVC) για συστήματα αποχέτευσης μέσα σε κτίρια (για χαμηλή
θερμοκρασία) - Προδιαγραφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Water wells test pumping - Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Αντλίες βυθιζόμενου τύπου (submersible pumps)
Οι αντλίες βυθιζομένου τύπου είναι πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής,
κατάλληλες γενικά για νερό με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/cm3, συζευγμένες μέσω κόπλερ με
υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.

4

Απαιτήσεις

4.1 Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος
Τα υλικά - εξοπλισμός που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
Ο ενσωματούμενος εξοπλισμός θα πληροί τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών ασφαλείας και υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/263.EEC, 72/23/EEC, 94/9/EC και 98/68/EEC, καθώς και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 809, ΕΛΟΤ ΕΝ 12162, ΕΛΟΤ ΕΝ 23661, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783, ΕΛΟΤ ΕΝ 60204, ΕΛΟΤ ΕΝ
61800-3
Ο προσκομιζόμενος εξοπλισμός θα φέρει υποχρεωτική σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό (αδειούχο
Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό) ή από συνεργείο του κατασκευαστικού οίκου του συγκροτήματος υπό την
επίβλεψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
Επίσης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο τεχνικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών των αντλητικών συγκροτημάτων στον οποίο θα περιλαμβάνονται:
α. Περιγραφικά έντυπα, στα οποία θα αναγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι
κυριότερες διαστάσεις και το βάρος των μονάδων και θα περιλαμβάνονται οι καμπύλες
λειτουργίας των αντλιών.
β. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των
ανταλλακτικών, τις καλωδιώσεις καθώς και για το σύστημα ανάσυρσης.
γ. Κατάλογος έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ικανοποιητικά αντλητικά
συγκροτήματα όμοια με τα προτεινόμενα.
6
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δ. Εργοταξιακό πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής (ή ανάλογο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου
εργαστηρίου υδραυλικών δοκιμών).
ε. Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από 3ετή, άνευ όρων εγγύηση.
Τέλος θα γίνεται έλεγχος, εντός του χρόνου εγγύησης του έργου, φθορών του μηχανολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατάστασης των τριβέων, των αξόνων, των επαφών αυτόματων κ.λπ.
Κατασκευές με ανεπαρκείς ή ελλιπείς ελέγχους των στοιχείων αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω συνεπάγεται την μη παραλαβή της και
την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς
ιδιαίτερη αμοιβή.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή
ζημιά που προέρχεται από την χρήση του εξοπλισμού και η οποία όμως δεν οφείλεται σε κρυφό ελάττωμα ή
κακοτεχνία.

4.2 Διαστάσεις σωλήνωσης
Οι συνιστώμενες διαστάσεις της σωλήνωσης της γεώτρησης συναρτήσει της διαμέτρου της αντλίας και της
παροχής δίδονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 1 - Συνιστώμενες διαστάσεις σωλήνωσης της γεώτρησης
Προβλεπόμενη

Ονομαστική διάμετρος

Βέλτιστη διάμετρος

παροχή γεώτρησης

κελύφους αντλίας

σωλήνωσης γεώτρησης

(lt/sec)

(mm)

(mm)

κάτω από 6

102

152 εσ.διαμ.

5 έως 11

127

203 εσ.διαμ.

9 έως 22

152

254 εσ.διαμ.

19 έως 44

203

305 εσ.διαμ.

32 έως 63

254

356 εξ.διαμ.

50 έως 114

305

406 εξ.διαμ.

76 έως 189

356

508 εξ.διαμ.

126 έως 240

406

610 εξ.διαμ.

189 έως 379

508

762 εξ.διαμ.

Σημείωση: Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

4.3 Αντλίες
Οι προς τοποθέτηση αντλίες θα πληρούν τις εξής τουλάχιστον απαιτήσεις:


Θα είναι βυθιζομένου τύπου, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής,
κατάλληλες γενικά για νερό με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/cm3, συζευγμένες μέσω κόπλερ με
υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.



Θα διαθέτουν κατά προτίμηση υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με κατάλληλα διαμορφωμένα κανάλια
διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα συγκρατούνται μεταξύ τους με
διαιρούμενους κώνους και θα φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες
σταθερών πτερυγίων θα φέρουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου.



Τα ενδιάμεσα έδρανα και οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι αντικαταστάσιμα.
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Η κεφαλή κατάθλιψης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής φραγής, με ανοξείδωτο δακτύλιο
στήριξης.



Η βαλβίδα αντεπιστροφής, οι ενδιάμεσες βαθμίδες, οι πτερωτές, τα οδηγά πτερύγια και το φίλτρο της
αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον AISI 304, και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 431.

4.4 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών
Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών θα είναι υποβρύχιοι, υδρόψυκτοι, υδρολίπαντοι, ασύγχρονοι,
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία ΙΡ58, κατάλληλοι για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300 m,
και σχεδιασμένοι για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον.
Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη με κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα.
Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμηση από καρβίδια βολφραμίου, και ωστικό
έδρανο, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος, και γραφιτούχα κινητά πέλματα.
Η κεφαλή και ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων της ΝΕΜΑ. Το
κάλυμμα του στάτη, ο μανδύας και ο ρότορας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 4301).

4.5 Ηλεκτρικός Πίνακας
O ηλεκτρικός πίνακας της αντλίας θα διαθέτει διατάξεις προστασίας και ελέγχου για την μέτρηση της
αντίστασης μόνωσης, την επιτήρηση της θερμοκρασίας περιέλιξης, τον έλεγχο της τάσης τροφοδοσίας
(προστασία από υπέρταση, υπόταση), προστασία από υπερφόρτωση (υπερένταση), προστασία από ξηρή
λειτουργία, έλεγχο της φοράς περιστροφής, ασυμμετρία φάσεων, και χρονικό μεταγωγής Υ/Δ Αυτομετασχηματισμού. Ο Πίνακας θα διαθέτει κατάλληλη αντικεραυνική προστασία.
Ο Πίνακας (ή η Μονάδα Ελέγχου), εφόσον προβλέπεται από την μελέτη θα συνδέεται με τον τοπικό σταθμό
ελέγχου (ΤΣΕ), με πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία, για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση της
λειτουργίας της αντλίας από κεντρικό σταθμό ελέγχου (ΚΣΕ).

4.6 Σωληνώσεις κατάθλιψης
4.6.1

Σωλήνες από χάλυβα

Οι σωλήνες κατάθλιψης όταν είναι από χάλυβα, θα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλιωτούς συνδέσμους για
διαμέτρους από 40 mm έως 76 mm, ενώ για διαμέτρους μεγαλύτερες των 102 mm μέσω ωτίδων (φλαντζών).
Οι χαλυβδοσωλήνες και τα εξαρτημάτα σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένα ή βαμμένα με εποξειδική βαφή
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ.
4.6.2

Σωλήνες από από εύκαμπτο πλαστικό - σύνδεσμοι

Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες θα συνδέονται με σύνδεσμο διπλού δακτυλίου (double-ring coupling),
προσαρμοσμένο στην ενσωματωμένη επί της αντλίας βαλβίδα αντεπιστροφής.
Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατάλληλοι προς χρήση σε περιβάλλον με pH από 4 έως 9. Η
μέγιστη επιτρεπόμενη εφελκυστική παραμόρφωση θα είναι μέχρι 3% και η ελάχιστη επιμήκυνση διαμέτρου
15% (ovality). Οι σύνδεσμοι θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας ΑΙSΙ 316.
Για τους εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες ισχύουν οι απαιτήσεις του πίνακα 2, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στην μελέτη.
Πίνακας 2 - Χαρακτηριστικά μεγέθη εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων
Ονομ. διάμετρος
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Ονομαστική πίεση

65 bar

65 bar

60 bar

58 bar

58 bar

58 bar

Πίεση λειτουργίας

30 bar

30 bar

25 bar

25 bar

22 bar

22 bar

Εφελκυστική αντοχή

3000 kg

4000 kg

8000 kg

12000 kg

16000 kg

20000 kg

Βάρος

0.50 kg/m

0.55 kg/m

0.95 kg/m

1.40 kg/m

1.70 kg/m

2.50 kg/m

Εξωτερ. διάμετρος
συνδέσμου

80 mm

95 mm

140 mm

165mm

200 mm

230 mm

Βάρος συνδέσμου

3.10 kg

3.50 kg

7.50 kg

10.00 kg

14.50 kg

18.10 kg

Βάρος ύδατος

1.94 kg/m

2.25 kg/m

5.10 kg/m

9.05 kg/m

14.15 kg/m

20.35 kg/m

Εγκατάσταση-τοποθέτηση

5.1 Γενικά
Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό (αδειούχο
Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό) ή από συνεργείο του κατασκευαστικού οίκου του συγκροτήματος υπό την
επίβλεψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

5.2 Σύνδεση σωλήνωσης με την αντλία
Κατά την φάση της σύνδεσης της σωλήνωσης με την αντλία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:


Ελέγχεται η λείανση του σπειρώματος των άκρων των σωλήνων, καθαρίζονται και λειαίνονται χωρίς
να παραμορφωθούν.



Προσαρμόζεται ο σύνδεσμος και συσφίγγεται το πρώτο τμήμα του σωλήνα στην βαλβίδα
αντεπιστροφής που βρίσκεται στην κεφαλή της αντλίας. Απαιτείται η διάνοιξη οπής 6mm στην
βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε να επιτρέπει την αποστράγγιση κατά την ανάσυρση του
συγκροτήματος.

5.3 Εύκαμπτες καλωδιώσεις
Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις ακολουθούν τα κατωτέρω:


Συνδέονται ο ηλεκτροκινητήρας και το εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο περιελίσσεται κατά
τρόπο οφιοειδή γύρω από τον σωλήνα και στερεώνεται ανά 1m. Στις θέσεις των συνδέσμων
σύνδεσης τμημάτων του σωλήνα κατάθλιψης απαιτείται η τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
σωλήνων (στηριζόμενων με ταινία PVC) προκειμένου να προστατεύεται το καλώδιο τροφοδοσίας στα
σημεία αυτά.



Αισθητήρες στάθμης νερού κ.λπ. μπορούν να προσαρμοσθούν απευθείας στο καλώδιο τροφοδοσίας.

5.4 Σύστημα ανάσυρσης
Το συρματόσχοινο ανάρτησης στηρίζεται από το ένα άκρο και περιελίσσεται στο τύμπανο, περνώντας πάνω
από τον καθοδηγητικό τροχό. Προσαρμόζεται ο σύνδεσμος στην αντλία και συσφίγγεται στο άλλο άκρο του
συρματόσχοινου ανάρτησης.


Για την μετακίνηση της αντλίας μέσα στην γεώτρηση απαιτείται τρίποδας ή γερανός. Ο τρίποδας και ο
καθοδηγητικός τροχός τοποθετούνται ακριβώς πάνω από την γεώτρηση έτσι ώστε να μπορούν η αντλία
και το συρματόσχοινο να κινούνται ελεύθερα μέσα στην γεώτρηση.
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Εισάγεται η αντλία εντός της γεώτρησης και σταθεροποιείται στο χείλος του στομίου. Χρησιμοποιώντας
τον γερανό προσαρμόζεται και συσφίγγεται το δεύτερο τμήμα του σωλήνα κατάθλιψης και βυθίζεται η
στήλη, απελευθερώνοντας συρματόσχοινο με το τύμπανο, μέχρι την επόμενη στάση της κ.ο.κ. Η ίδια
διαδικασία εφαρμόζεται κατά την ανάσυρση της στήλης όταν πρόκειται να εξαχθεί η αντλία από την
γεώτρηση.



Η τοποθέτηση των ανωτέρω συσκευών και υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου και με την υπεύθυνη εποπτεία του προμηθευτή.

5.5 Απαιτήσεις γραμμής τροφοδοσίας
Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξέλασης, μονόκλωνοι μέχρι διατομής 6 mm2 και
πολύκλωνοι για τις μεγαλύτερες διατομές.
Οι διατομές των αγωγών θα είναι οι αναφερόμενες στην μελέτη ή στα συμβατικά σχέδια ή στο ηλεκτρικό
διάγραμμα του κατασκευαστή. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται όπως ανωτέρω διαστάσεις
για αγωγούς χαμηλής τάσεως, η διατομή τους θα οριστεί από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι απόλυτα επαρκείς
για το ρεύμα που τους διαρρέει.

5.6 Καλώδια
Τα καλώδια τροφοδότησης των κινητήρων από τον πίνακα θα είναι ανθυγρού τύπου, με θερμοπλαστική
μόνωση, τύπου E1VV-U, E2VV-R, E1VV-S κατά ΕΛΟΤ 843 (παλαιός τύπος NYY).
Η εγκατάσταση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα γίνεται εντός τάφρων που θα επανεπιχώνονται με
άμμο μέχρι 10 cm πάνω από τους σωλήνες ενώ το υπολειπόμενο βάθος (τουλάχιστον 50 cm) μέχρι την
επιφάνεια θα συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων.

5.7 Διατάξεις ελέγχου – τηλεχειρισμού
Το καλώδιο τηλεχειρισμού θα ακολουθεί το δίκτυο υδροδότησης (θα τοποθετηθεί στο ίδιο χαντάκι) εντός
σωλήνα. Θα εξασφαλίζεται η έλξη του καλωδίου προς αντικατάσταση μέσω φρεατίων.
Τα καλώδια θα είναι του τύπου Α-2Υ(St)2Υ τουλάχιστον 6 ζευγών σύμφωνα με DIN VDΕ-0816-1, από
μονόκλωνους χάλκινους αγωγούς Φ8 mm με θερμοπλαστική μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE), θωράκιση
από ταινία αλουμινίου, αγωγό συνεχείας από χαλκό επικασσιτερωμένο και ισχυρή επένδυση από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας μαύρου χρώματος.
Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι από σκληρό PVC, διαμέτρου Φ75 mm, πάχους τουλάχιστον
2,2 mm, κατά ΕΛΟΤ 686.
Όπου χρειαστεί να γίνει σύνδεση, θα χρησιμοποιείται στεγανή εποξειδική μούφα, κατάλληλη για το καλώδιο
A-2Y(St)2Y. Ιδιαίτερη φροντίδα θα καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτη στεγανότητα και να
αποκλειστεί η πιθανότητα εισροής υγρασίας. Οι συνδέσεις του καλωδίου θα είναι επισκέψιμες και για τον
σκοπό αυτό θα εγκαθίστανται μόνον εντός φρεατίων.
Κατά μήκος της διαδρομής των υπογείων καλωδίων ανά 100 m περίπου, καθώς επίσης στα σημεία
διακλάδωσης ή αλλαγής της κατεύθυνσης θα κατασκευασθούν κατάλληλα φρεάτια, τα οποία θα επιτρέπουν
την έλξη, την διακλάδωση ή την σύνδεση των καλωδίων. Τα φρεάτια θα είναι ελαχίστων διαστάσεων 50 x 50
cm και βάθους από 30 μέχρι 70 cm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα ή καλύμματα από
συνθετικά υλικά (GRP).
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Δοκιμές

Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Οι βασικές δοκιμές που
πραγματοποιούνται είναι :

7.1

Δοκιμή υδροστατικής πίεσης

Η δοκιμή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων για τον έλεγχο της
στεγανότητας των συνδέσεων.

7.2

Δοκιμή διαδοχικών εκκινήσεων –στάσεων

Οι δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων του αντλητικού συγκροτήματος με την μέγιστη συχνότητα.
Στις δοκιμές αυτές εξετάζεται εάν παρατηρούνται κραδασμοί ή ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήματος.

7.3

Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας

Οι δοκιμές κανονικής 8ωρης συνεχούς λειτουργίας του συγκροτήματος. Θα εξετάζεται εάν παρατηρούνται
υπερπιέσεις, ταλαντώσεις ή θόρυβος καθώς και οι ενδείξεις των αμπερομέτρων του πίνακα.

7.4

Δοκιμή λειτουργίας δικλείδων

Αφορά την ομαλή λειτουργία των δικλείδων.

7.5

Δοκιμή του συστήματος αυτοματισμού

Αφορά τη δοκιμή για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

8.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών
 Εκφόρτωση μέσω γερανού ή γερανοφόρου οχήματος.
 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Χρήση εργαλείων χειρός
 Χρήση εργαλείων συναρμολόγησης και σύσφιξης σωληνώσεων, απελευθέρωσης ή συγκράτησης
συρματόσχοινου.

8.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96)
καθώς επίσης η Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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Πίνακας 3- ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

9

Τρόπος επιμέτρησης

Οι επιμετρούμενες εργασίες εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων υδρογεωτρήσεων είναι οι εξής:
x Πλήρη αντλητικά συγκροτήματα με τον ηλεκτροκινητήρα και την βαλβίδα αντεπιστροφής ανά
τεμάχιο, βάσει της παροχής και του μανομετρικού ύψους ή της ισχύος του ζεύγους του κινητήρα.
x Σωληνώσεις κατάθλιψης, σε τρέχοντα μέτρα, μετά των ενωτικών συνδέσμων, βάσει του είδους, της
διαμέτρου και του πραγματικού μήκους μέχρι του σημείου σύνδεσης με τον τροφοδοτούμενο
αγωγό ή τα έργα κεφαλής, πλήρως τοποθετημένες.
x Εγκατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας με τους ειδικούς συνδέσμους σύσφιξης, βάσει του τύπου και
της διατομής του, σε τρέχοντα μέτρα μέχρι του σημείου σύνδεσης με τον ηλεκτρικό πίνακα
τροφοδοσίας.
x Συρματόσχοινο ανάσυρσης με τους ειδικούς συνδέσμους σύσφιξης, βάσει της διατομής του σε
τρέχοντα μέτρα μέχρι του σημείου στήριξης στην βάση της γεώτρησης.
x Εισκόμιση και αποκόμιση γερανού για την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος, κατ’
αποκοπή.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

12

Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και
αναλωσίμων για την εργασίες εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων υδρογεωτρήσεων .
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x

Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και τοποθέτηση των μονάδων και
των εξαρτημάτων τους και των πάσης φύσεως ενσωματουμένων υλικών

x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Οι πλάγιες μεταφορές, η αποθήκευση και η φύλαξη στο εργοτάξιο

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών (σωλήνων, καλωδίων, κ.λπ.) και η απόσβεση και οι σταλίες
του εξοπλισμού.

x Η απασχόληση του ειδικευμένου προσωπικού για την τοποθέτηση, την ρύθμιση και τον έλεγχο
λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων.
x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

13
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1329-1

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinylchloride)
(PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system – Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων(χαμηλής και
υψηλής θερμοκρασίας εντός κτιριακών εγκαταστάσεων – Μη πλαστικοποιημένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων
και σωληνώσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 12639

Liquid pumps and pumps units –Noise test code –Grade 2 and grade 3 of a
accuracy -- Αντλίες για υγρά και αντλητικά συγκροτήματα – Κώδικας δοκιμής
θορύβου-Κατηγορία ακρίβειας 2 και 3.

ΕΛΟΤ ΕΝ 5199

Technical specifications for centrifugal pumps – Class II -- Τεχνικές
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες –Κατηγορία ΙΙ.

ΕΛΟΤ ΕΝ 9905

Technical specifications for centrifugal pumps – Class I -- Τεχνικές
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες – Κατηγορία Ι.

ΕΛΟΤ ΕΝ 21049

Pumps – staft sealing systems for centrifugal and rotary pumps- Αντλίες –
Συστήματα στεγάνωσης άξονα για φυγοκεντρικές και περιστροφικές αντλίες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 9906

Rotodynamic pumps – Hydraulic performance test-Grades 1 and 2 –
Στροφοδυναμικές αντλίες – Δοκιμές αποδοχής υδραυλικής απόδοσηςΚατηγορίες 1 και 2.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12483

Liquid pumps –Pumps units
with frequency inverters-Guarantee and
compatibility tests – Αντλίες υγρών - Αντλητικά συγκροτήματα με μετατροπείς
συχνότητας – Δοκιμές εγγύησης και συμβατότητας.
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SPECIFICATION
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-05-00
«Καθαρισμός και Ανάπτυξη υδρογεώτρησης» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-09-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

©

ΕΛΟΤ

34477

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 2
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 3

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 3

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 3

4

Απαιτήσεις ................................................................................................................................... 4

5

Εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης ................................................................................................. 4

6

Δοκιμές ......................................................................................................................................... 5

6.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 5

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος .. 6

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 6

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας .......................................................................................................... 6

7.3

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ................................................................................... 7

8

Τρόπος επιμέτρησης .................................................................................................................. 7

Βιβλιογραφία..................................................................................................................................................... 8

1

34478

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθαρισμός και Ανάπτυξη υγδρογεώτρησης
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν αφορούν στον καθορισμό των
ελαχίστων απαιτήσεων για την ανάπτυξη της υδρογεώτρησης (bore development).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Water wells drilling -- Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Water wells test pumping -- Δοκιμαστικές Αντλήσεις υδρογεώτρησης.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Ανάπτυξη υδρογεώτρησης (development well)
Υπό τον όρο αυτό νοούνται οι τεχνικές που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγικής
ικανότητας της υδρογεώτρησης με την βελτιστοποίηση της απόδοσής της, την σταθεροποίηση του
περιβάλλοντος την οπή υλικού του υδροφορέα και τον έλεγχο των αιωρούμενων στερεών.
Για την ανάπτυξη των υδρογεωτρήσεων απαιτείται η εφαρμογή τεχνικών έντονης ανάδευσης με ή χωρίς
προσθήκη χημικών, των οποίων η επιλογή βασίζεται στον τύπο του διαθέσιμου εξοπλισμού, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της υδρογεώτρησης και το είδος του υδροφορέα. Η μεθοδολογία εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών, εάν δεν προβλέπεται από την μελέτη, προτείνεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία προς έγκριση.
Οι τεχνικές ανάπτυξης διακρίνονται σε χημικές (χρήση χημικών παραγόντων) κα μηχανικές μέθοδοι:

3.1.1

Χημικοί παράγοντες

Πρόκειται για αραιωτικά (dispersants) και απορρυπαντικά (σαπωνοειδή), τα οποία χρησιμοποιούνται για την
ύγρανση, αποδόμηση και απομάκρυνση των ιλυωδών υλικών, του πηλού και των λοιπών κλασμάτων από
τους εδαφικούς σχηματισμούς. Τα προϊόντα αυτά φέρουν συνήθως εμπορικές ονομασίες των
κατασκευαστών. Ένα από τα βασικά συστατικά που περιέχουν είναι το εξαμεταφωσφορικό νάτριο (Na6
(PO3)6 [άλας Graham, sodium hexametaphosphate]). Τα πολυφωσφορικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε
συνδυασμό με διαλύματα οξέων (HCl).
Πριν από την χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση
σχετικό ενημερωτικό υλικό των κατασκευαστών, συνοδευόμενο από στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής τους σε
3
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αντίστοιχες περιπτώσεις, οδηγίες δοσολογίας - ανάμιξης - χρήσης και οδηγίες για τα μέτρα ασφαλείας που
πρέπει να λαμβάνονται κατά τον χειρισμό τους.
3.1.2

Μηχανικές Μέθοδοι

Μηχανικές μέθοδοι κατάλληλες για την περίπτωση περιστροφικών διατρήσεων είναι η εισπίεση διαμέσου του
στελέχους του γεωτρύπανου πεπιεσμένου αέρα ή μίγματος πεπιεσμένου αέρα και νερού και η εκτόξευσή του
στην επιφάνεια του φιλτροσωλήνα και η άντληση του νερού με τα αιωρούμενα σωματίδια.
Στόχος των επεμβάσεων είναι η αφαίρεση από τον δακτύλιο μεταξύ φιλτροσωλήνα και τοιχώματος οπής
(διατομή χαλικόφιλτρου) των αργιλικών / ιλυωδών υλικών ή των συμπυκνωμένων υπολειμμάτων του
διατρητικού ρευστού (που έχουν συσσωρευτεί εκεί κατά τις εργασίες διάτρησης) καθώς και η παράσυρση εξαγωγή λεπτόκοκκων υλικών που ενυπάρχουν στον σχηματισμό του υδροφορέα.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η αναδιάταξη του υλικού του υδροφορέα και η αύξηση του
κλάσματος των χονδρόκοκκων υλικών του, που οδηγούν σε αύξηση της υδροφορίας.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση επί της μεθοδολογίας που προτίθεται να
εφαρμόσει για την ανάπτυξη της υδρογεώτρησης. Στην έκθεση αυτή θα περιγράφεται αναλυτικά ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και η διαδικασία ανάπτυξης (βήματα, ασκούμενη πίεση, έλεγχος
καθαρότητας εξαγόμενου νερού κ.λπ.).

4

Απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση επί της μεθοδολογίας που προτίθεται να
εφαρμόσει για την ανάπτυξη της υδρογεώτρησης. Στην έκθεση αυτή θα περιγράφεται αναλυτικά ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και η διαδικασία ανάπτυξης (βήματα, ασκούμενη πίεση, έλεγχος
καθαρότητας εξαγόμενου νερού κ.λπ.).

5

Εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης της υδρογεώτρησης μέρος των λεπτοκόκκων υλικών του
υδροφορέα περιμετρικά της οπής παρασύρεται διαμέσου του χαλικόφιλτρου και οδηγείται εν αιωρήσει προς
την επιφάνεια με άντληση. Ακόμη και μικρή αύξηση της διαπερατότητας περιμετρικά της οπής οδηγεί σε
σημαντική αύξηση της αποληψιμότητας νερού.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η διαδικασία της «ανάπτυξης» θα αρχίζει με ήπια ανάδευση, η οποία θα εντείνεται προοδευτικά με προσοχή
για να μην διαταραχθεί η υδραυλική συνέχεια μεταξύ της οπής και του υδροφορέα. Η ταχεία αναρρόφηση
του νερού από την οπή θα αποφεύγεται κατά τα αρχικά στάδια γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση του
φιλτροσωλήνα ή του περιφραγματικού σωλήνα, ή, στην περίπτωση τηλεσκοπικών σωληνώσεων, μπορεί να
οδηγήσει σε ολίσθηση της διάτρησης διατομής και στην μετακίνησή της εκτός ζώνης υδροφορέα.
Η «ανάπτυξη», εκτός από την αύξηση της παραγωγικότητας της γεώτρησης και την σταθεροποίηση του
σχηματισμού έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της στερεοπαροχής (κυρίως άμμου) η οποία έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην αντλία και τους συνδέσμους.
Στους περισσότερους σχηματισμούς εξασφαλίζεται πλήρης απαλλαγή από άμμο και λεπτόκοκκα υλικά.
Σε περιπτώσεις όμως λεπτόκοκκων υδροφορέων θα συνεκτιμηθεί η στερεοπαροχή με την παραγωγικότητα
της υδρογεώτρησης, δεδομένου ότι πρόκειται περί συναυξανομένων μεγεθών.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ανάπτυξης θα ελέγχεται η στάθμη του νερού, η παροχή, η
περιεκτικότητα σε στερεά και το χρώμα του νερού και θα γίνονται οι σχετικές καταγραφές.
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Η υπερβολική διάρκεια ανάπτυξης και η εφαρμογή εξαιρετικά δραστικών μεθόδων κατά τα αρχικά στάδια
μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μειωμένη αποληψιμότητα.

6

Δοκιμές

6.1 Γενικά
Η ανάπτυξη θεωρείται επιτυχής όταν έχουν εξασφαλισθεί τα ακόλουθα:

6.1.2

α.

Με την συνέχιση των επεμβάσεων με εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα με ή χωρίς προσθήκη
νερού επί των φιλτροσωλήνων (jetting) ή ισχυρής ανάδευσης με την μετακίνηση του στελέχους
καλωδιακού πίπτοντος πρόσθετης ποσότητας άμμου ή λεπτοκόκκων (silt).

β.

Το αντλούμενο νερό από την οπή είναι διαυγές.

γ.

Δεν παρατηρείται συγκέντρωση άμμου στο διάτρητο φίλτρο του πυθμένα.

δ.

Δεν παρατηρείται αύξηση της ειδικής δυναμικότητας της οπής κατά την διάρκεια άντλησης
διάρκειας 4,0 ωρών (ως ειδική δυναμικότητα υδρογεώτρησης – specific capacity – ορίζεται ο
λόγος της παροχής ως προς την υποχώρηση του φρεατίου ορίζοντα ανά λεπτό και μετράται σε
lt/min.m).

Έλεγχος περιεκτικότητας άμμου

Η περιεκτικότητα σε άμμο θα προσδιορίζεται από τον μέσο όρο πέντε (συνήθως) δειγματοληψιών που θα
εκτελούνται κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής άντλησης (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00) κατά τα
ακόλουθα χρονικά διαστήματα:


15 min μετά την έναρξη



μετά την παρέλευση του ¼ του προγραμματισθέντος χρόνου δοκιμής



μετά την παρέλευση του ½ του προγραμματισθέντος χρόνου δοκιμής



περί το τέλος της δοκιμής

Ο συνιστώμενος όγκος των δειγμάτων νερού για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άμμο ισούται με
το 3πλάσιο της παροχής της αντλίας σε lt/sec, με μέγιστη τιμή 100 lt και ελάχιστη 20 lt.
Το δείγμα θα αφήνεται να καθίσει κατ’ ελάχιστον επί 10 min.
Τα στοιχεία θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο της γεώτρησης και θα περιλαμβάνονται και στην τελική
Τεχνική Έκθεση ( σχετ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00).
Οι εργασίες ανάπτυξης υδρογεωτρήσεων υψηλής απόδοσης (χαρακτηρίζονται έτσι οι γεωτρήσεις που
αποσκοπούν στην μέγιστη αποληψιμότητα από συγκεκριμένο υδροφορέα) δεν θεωρούνται περαιωθείσες
πριν εξασφαλισθεί ροή υπό την πλήρη απόδοση, συνεχής και απαλλαγμένη από άμμο και λεπτόκοκκα.
Ως ελευθέρα άμμου θεωρείται η παροχή όταν η περιεκτικότητα σε στερεά δεν υπερβαίνει τα 5 ppm (πέντε
μέρη στο εκατομμύριο, ή πρακτικά ένα κουταλάκι ανά 1000 λίτρα). Η περιεκτικότητα αυτή είναι εξαιρετικά
χαμηλή και δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε οποιονδήποτε σχηματισμό. Η μελέτη θα καθορίζει σε κάθε
περίπτωση το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο άμμου / ιλύος.
Εάν κατά τις παραπάνω δοκιμές παρουσιασθεί αστοχία τα υλικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
Χρήση χημικών καθαριστικών
Υψηλή τάση
Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την διαδικασία του καθαρισμού και της ανάπτυξης

x
x
x
x
x

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης των υδρογεωτρήσεων απαιτείται η χρησιμοποίηση μηχανικού
εξοπλισμού μεγάλης ισχύος που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση.Ο χειρισμός του εξοπλισμού θα γίνεται μόνον
από έμπειρο προσωπικό, πάντοτε με την παρουσία του αδειούχου γεωτρυπανιστή..
Εφιστάται η προσοχή στην χρήση χημικών καθαριστικών και ιδιαίτερα στην χρήση των οξέων. Οι
αναθυμιάσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
Τα πάσης φύσεως χημικά (εφόσον χρησιμοποιηθούν) θα αναμειγνύονται και θα προστίθενται σύμφωνα με
τις οδηγίες του παραγωγού τους και σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται τα συνιστώμενα από αυτούς μέτρα
ασφαλείας και προφυλάξεις.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear
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Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Τα νερά που εξάγονται από την γεώτρηση κατά τις διαδικασίες ανάπτυξης περιέχουν αιωρούμενα στερεά και
ενδεχομένως χημικά σε διάφορες συγκεντρώσεις.
Δεν επιτρέπεται η απευθείας παροχέτευσή τους προς φυσικούς αποδέκτες και επιβάλλεται να περνούν
προηγουμένως από δεξαμενή καθίζησης.
Σε περίπτωση χρήσης χημικών διαλυτών / αραιωτικών θα λαμβάνονται τα μέτρα που συστήνει ο παραγωγός
αυτών για την εξουδετέρωσή τους.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εισκόμιση – αποκόμιση του εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης (εκτοξευτές αέρα /
νερού υπό πίεση: συστήματα air-lift) επιμετράται ως τεμάχιο ένα (κατ’ αποκοπή).
Οι εργασίες ανάπτυξης επιμετρώνται σε ώρες απασχόλησης του αντλητικού συγκροτήματος (στην
περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου ανάπτυξης με άντληση) ή σε ώρες απασχόλησης γεωτρυπάνου με
αεροσυμπιεστή (στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου air-lift), σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο
ημερολόγιο διάτρησης, τα οποία θα ελέγχονται και θα θεωρούνται από την Επίβλεψη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Στις ανωτέρω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι
του νερού.

Τυχόν χημικά καθαριστικά / αραιωτικά θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως ανά χιλιόγραμμο.
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Βιβλιογραφία
Παρατηρήσεις: Παρατίθενται προς ενημέρωση, σχετικές αμερικανικές προδιαγραφές / πρότυπα
λόγω μη εισέτι έκδοσης αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.
AWWA A 100-84 American Water Works Association for Water Wells, Section 9-Well Development.
Πρότυπο της Αμερικανικής Ένωσης Έργων Ύδρευσης, Μέρος 9 – Ανάπτυξη Φρεάτων
EPA 570-9 Article 52 - Well Development - Αρθρο 52 - Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεων (Οδηγίες της
ΕΡΑ/ΗΠΑ).
ASTM D1889-00 Standard Test Method for Turbidity of Water -- Πρότυπη δοκιμή θολερότητος του νερού.
ASTM D 6634-01 Standard Guide for the Selection of Purging and Sampling Devices for Ground-Water
Monitoring Wells -- Οδηγός επιλογής διατάξεων ανάπτυξης και δειγματοληψίας ερευνητικών
υδρογεωτρήσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
Water wells test pumping

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-06-00
«Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-09-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-09-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην διενέργεια δοκιμαστικών
αντλήσεων σε παραγωγικές γεωτρήσεις.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
-- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και
διακριβώσεων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00. Water wells drilling - Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Δοκιμαστικές αντλήσεις (test pumping)
Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στις αντλήσεις που πραγματοποιούνται σε παραγωγική υδρογεώτρηση
γεώτρηση προκειμένου να καθορισθεί το μέγιστο δυναμικό της.

4

Απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του ως
άνω εξοπλισμού, ο οποίος υπόκειται στην έγκρισή της.
Τα όργανα μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν πιστοποιητικό εργαστηρίου διαπιστευμένου
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.

5

Εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης

Για την εκτέλεση των δοκιμαστικών αντλήσεων απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
-

Συσκευή Pitot ή υδρόμετρο για την μέτρηση των παροχών

-

Ηλεκτρικό σταθμήμετρο ακριβείας χωρητικού τύπου (capacitance level gange)

3
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-

Αντλητικό συγκρότημα εφοδιασμένο με διάταξη ρύθμισης παροχής (π.χ. δικλείδα) ή με την
δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας επί μακρού.

-

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εάν δεν είναι δυνατή η απευθείας τροφοδοσία από το δίκτυο)

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των δοκιμαστικών
αντλήσεων, στο οποίο θα αναλύεται και θα τεκμηριώνεται η μεθοδολογία των μετρήσεων και θα ορίζεται το
προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες.
Το αντλούμενο νερό θα παροχετεύεται προς τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη με σωληνώσεις από
εύκαμπτους σωλήνες τουλάχιστον 4’’ (D100mm).
Η εκκένωση πλησίον του πεδίου των γεωτρήσεων δεν είναι επιτρεπτή, καθόσον μπορεί να οδηγήσει σε
αλλοίωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές με διαπερατά επιφανειακά στρώματα
εδάφους.
Τα στοιχεία των μετρήσεων του παροχόμετρου και του σταθμήμετρου θα καταχωρούνται σε προτυπωμένα
έντυπα, συναρτήσει του χρόνου των μετρήσεων.
Θα τηρούνται επίσης (στα ίδια έντυπα) στοιχεία επαναφοράς της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, μετά την
διακοπή της αντλήσεως.
Με βάση τα ως άνω στοιχεία θα προσδιορισθεί η παροχή για την οποία ο χρόνος άντλησης ισούται με τον
χρόνο επαναφοράς της στάθμης. Η παροχή αυτή αποτελεί το μέγιστο δυναμικό της υδρογεώτρησης.
Η εργασία θεωρείται ολοκληρωθείσα με την σύνταξη, υποβολή και έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης
Δοκιμαστικών Αντλήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
-

Περιγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών του πεδίου υδρογεωτρήσεων.

-

Περιγραφή της μεθόδου εκτέλεσης των δοκιμαστικών αντλήσεων και του εξοπλισμού που
χρησιμοποιήθηκε.

-

Πίνακες με τα πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων πεδίου.

-

Διαγράμματα πτώσης / επαναφοράς στάθμης συναρτήσει του χρόνου.

-

Καθορισμό κρίσιμης παροχής και ωφέλιμης παροχής εκμετάλλευσης.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

6.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
x

Καλωδιώσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος.

x

Διακίνηση αντλητικού συγκροτήματος (ανύψωση, καταβιβασμός).

x

Σύνδεσμοι σωληνώσεων υπό πίεση (έλεγχοι επαρκούς σύσφιξης).

6.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής/ σύνδεσης των κιβωτίων θα γίνεται μόνον από
έμπειρο προσωπικό.
4
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1- ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345
ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7.1

Personal protective equipment
- Safety footwear
Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι :

8



Απαγωγή του νερού προς κατάλληλους (φυσικούς ή τεχνητούς) αποδέκτες



Εξασφάλιση υδρογεώτρησης από οποιαδήποτε ρύπανση κατά την εκτέλεση των εργασιών

Τρόπος επιμέτρησης

Οι επιμετρούμενες εργασίες των δοκιμαστικών αντλήσεων υδρογεωτρήσεων είναι οι εξής: επιμετρήσιμα
αντικείμενα:
(α) Εισκόμιση και αποκόμιση εξοπλισμού
Επιμέτρηση ως τεμάχιο ένα (κατ’ αποκοπή) ανά πεδίο υδρογεωτρήσεων, ανεξαρτήτως του αριθμού των
γεωτρήσεων του πεδίου.
(β) Εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση
καλωδιώσεις)

εξοπλισμού

(αντλητικό

συγκρότημα,

όργανα,

σωληνώσεις,

Επιμέτρηση ως τεμάχιο ένα (κατ’ αποκοπή) ανά θέση υδρογεώτρησης, ανεξαρτήτως του προς
εγκατάσταση συγκροτήματος.
(γ) Λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος
Επιμέτρηση ανά ώρα εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων,
ανεξαρτήτως του μεγέθους του αντλητικού συγκροτήματος, συμπεριλαμβομένου όλου του βοηθητικού
5
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εξοπλισμού, των οργάνων μετρήσεων ή / και καταγραφών, καθώς και της σύνταξης της Τεχνικής
Έκθεσης.

6
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12639

Liquid pumps and pumps units –Noise test code –Grade 2 and grade 3 of a
accuracy -- Αντλίες για υγρά και αντλητικά συγκροτήματα –Κώδικας δοκιμής
θορύβου-Κατηγορία ακρίβειας 2 και 3.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions (ISO
3661:1977) -- Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και
διαστάσεις εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 5199

Technical specifications for centrifugal pumps – Class II —Τεχνικές
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες –Κατηγορία ΙΙ.

ΕΛΟΤ ΕΝ 9905

Technical specifications for centrifugal pumps –
Προδιαγραφές για φυγοκεντρικές αντλίες –Κατηγορία Ι.

ΕΛΟΤ ΕΝ 21049

Pumps –staft sealing systems for centrifugal and rotary pumps- Αντλίες –
Συστήματα στεγάνωσης άξονα για φυγοκεντρικές και περιστροφικές αντλίες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification (ISO 15783:2002) -Στροφοδυναμικές αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 9906

Rotodynamic pumps – Hydraulic performance test-Grades 1 and 2 –
Στροφοδυναμικές αντλίες – Δοκιμές αποδοχής υδραυλικής απόδοσηςΚατηγορίες 1 και 2.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements ( Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12843

Liquid pumps –Pumps units
with frequency inverters-Guarantee and
compatibility tests – Αντλίες υγρών-Αντλητικά συγκροτήματα με μετατροπείς
συχνότητας – Δοκιμές εγγύησης και συμβατότητας.
Ferrous and non-ferrous metallurgical slag for civil engineering and building
construction use -- Σιδηρούχος και μη μεταλλουργική σκωρία για δομικές
εφαρμογές.

DIN 4301:1981-04

Class

I

—Τεχνικές

7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
Work – site water pumping

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-01-00
«Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-10-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2
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Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν σε αντλήσεις υδάτων από πάσης
φύσεως ορύγματα, που διανοίγονται για την θεμελίωση τεχνικών έργων ή την τοποθέτηση υπογείων
δικτύων.
Θέματα που αφορούν σε αντλήσεις βορβόρου και αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα αποτελούν
αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 αντίστοιχα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Ο προσκομιζόμενος κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός (αντλητικά συγκροτήματα, σωληνώσεις
αναρρόφησης, κατάθλιψης ή απαγωγής, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας,
καινούριος ή προσφάτως συντηρημένος.
Οι σωληνώσεις θα έχουν επαρκές μήκος για την οδήγηση των αντλουμένων υδάτων σε φυσικούς ή
τεχνητούς αποδέκτες της περιοχής του έργου.
Ανάλογα με τον τύπο του αντλητικού συγκροτήματος που θα χρησιμοποιείται θα παρέχεται η απαιτούμενη
κινητήρια ισχύς (κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρική τροφοδότηση, παροχή πεπιεσμένου αέρα). Θα
διατίθενται επί τόπου τα απαιτούμενα καύσιμα - λιπαντικά ή οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσμένου αέρα και
ο αντίστοιχος αεροσυμπιεστής ή τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής με τους απαιτούμενους πίνακες διανομής,
το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος κ.λπ.

5

Εκτέλεση άντλησης

5.1 Γενικά
Η άντληση πραγματοποιείται προκειμένου τα ορύγματα να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για τις εργασίες
θεμελίωσης τεχνικών έργων ή για την τοποθέτηση υπόγειων δικτύων σωληνώσεων.

5.2 Εφαρμοζόμενοι τρόποι άντλησης
5.2.1

Άντληση μέσω τάφρων ή φρεατίων

3
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ΕΛΟΤ

Σε εδάφη μικρής διαπερατότητας (π.χ. αργιλικά), τα όμβρια είναι δυνατόν να συλλέγονται σε τάφρους ή
φρεάτια στο χαμηλότερο σημείο του ορύγματος και από εκεί να αντλούνται και να οδηγούνται προς τους
κατάλληλους αποδέκτες (Σχ.1).

Σχήμα 1 - Άντληση στο χαμηλότερο σημείο του ορύγματος
5.2.2

Άντληση μέσω φρέατος

Όταν η στάθμη του ύδατος εντός του ορύγματος δεν υπερβαίνει τα 30 cm και το έδαφος είναι
αμμοχαλικώδες, είναι δυνατή η συλλογή και καθοδήγηση των υδάτων μέσω χαλικοφίλτρου ή στραγγιστηρίου
σε φρέαρ από όπου στην συνέχεια αντλούνται. Με την διάταξη αυτή ποσότητες λεπτόκκοκων υλικών
παρασύρονται (έκπλυση) και απομακρύνονται μαζί με το αντλούμενο νερό (Σχ.2).

Σχήμα 2 - Συλλογή και καθοδήγηση των υδάτων μέσω χαλικοφίλτρου ή στραγγιστηρίου σε φρέαρ
από όπου στην συνέχεια αντλούνται
5.2.3

Εφαρμογή φίλτρων ή γεωϋφασμάτων

Στις περιπτώσεις αντλήσεων από ορύγματα των οποίων οι παρειές αντιστηρίζονται με πασσαλοσανίδες ή
μεταλλικά πετάσματα (κατακόρυφα πρανή, σχ. 3), η υπερβολική άντληση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
ασκούμενης πίεσης επί των προστατευτικών τοιχωμάτων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με
την εφαρμογή των φίλτρων ή / και γεωϋφασμάτων.

4
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Σχήμα 3 - Άντληση από ορύγματα των οποίων οι παρειές αντιστηρίζονται με πασσαλοσανίδες ή
μεταλλικά πετάσματα

6

Δοκιμές

Δεν προβλέπονται ειδικές δοκιμές πλην των δοκιμών που αναφέρονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 :
Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x
x
x
x
x

7.2

Πλημμελής χειρισμός των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
Πλημμελής στερέωση των σωληνώσεων αναρρόφησης και απαγωγής
Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την άντληση
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την την διαδικασία της άντλησης
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

αντλητικών

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ειδικότερα τα Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται είναι:
-

Ο χειρισμός των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό.

-

Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής θα στερεώνονται επαρκώς με σιδηροπασσάλους,
σύρματα πρόσδεσης ή άλλα πρόσφορα μέσα για την αποφυγή ταλαντώσεων κατά την εκκίνηση
των αντλιών.

-

Εφιστάται η προσοχή στον χειρισμό των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
αντλητικών συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.

-

Υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
5
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Πίνακας 8 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345
ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7.3

Personal protective equipment
- Safety footwear
Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασία του περιβάλλοντος

Τα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της άντλησης είναι :

8



Απαγορεύεται ρητά η απαγωγή των αντλουμένων υδάτων σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.



Απαγορεύεται η έξοδος των αντλουμένων υδάτων στα κρασπεδόρειθρα ή στο κατάστρωμα της
οδού. Οι σωληνώσεις απαγωγής θα προεκτείνονται όσο απαιτείται και θα καταλήγουν σε φρεάτια
του δικτύου υδροσυλλογής (εφόσον πρόκειται για έργα εντός πόλεως) ή στον πλησιέστερο φυσικό
αποδέκτη (τάφρο ή κοίτη).



Λήψη μέτρων για την εκτόνωση της υδάτινης φλέβας στο στόμιο εξόδου του σωλήνα απαγωγής, για
την αποφυγή διαβρώσεων στον αποδέκτη (περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου ή κοίτης).



Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη των αντλουμένων υδάτων σε υπάρχον δίκτυο ομβρίων όταν
περιέχουν αυξημένο ποσοστό στερεών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η παρεμβολή διάταξης
αμμοσυλλέκτη και στην συνέχεια η υπερχείλιση προς τον αποδέκτη.

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντλήσεις επιμετρώνται σε ώρες λειτουργίας του συγκροτήματος, ανάλογα με την ισχύ του σε ίππους (1
PS = 0,736 kW). Τα αντλητικά συγκροτήματα διακρίνονται σε πετρελαιοκίνητα (diesel) ή βενζινοκίνητα (μια
κατηγορία) και ηλεκτροκίνητα (δεύτερη κατηγορία).
Τα αντλητικά συγκροτήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα υπάγονται για την επιμέτρηση στην
κατηγορία των συγκροτημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσεως.
Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής των αντλούμενων υδάτων δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
6
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Η απασχόληση του αντλητικού συγκροτήματος θα προκύπτει από τους Πίνακες Απασχόλησης Αντλητικών
Συγκροτημάτων που θα τηρούνται υποχρεωτικώς και θα υπογράφονται από εκπροσώπους της Επίβλεψης
και του Αναδόχου.
Καταγραφές αντλήσεων που δεν δικαιολογούνται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις συνθήκες
εκτέλεσης αυτών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός κατά την θεώρηση των Πινάκων Απασχόλησης θα εξετάζει εάν πραγματικά
απαιτούνται αντλήσεις κατά τον χρόνο που αναγράφεται στους πίνακες.

7
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Παράρτημα Α (Πληροφοριακό)
Υπόδειγμα πίνακα απασχόλησης αντλητικών συγκροτημάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:……………………
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:…………………………….
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:…………………………...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (α/α..)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤ/ΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(PS)

15-03-04-00

8

10.00-18.00

Βενζινοκίνητο

3,5

Θεμελίωση βάθρου Α1
γέφυρας στην χθ 71852

15-03-04-00

16

10.00-18.00

Βενζινοκίνητο

2 Χ 3.5

Θεμελίωση βάθρου Α2
γέφυρας στην χθ 7+852

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
α/α

ΙΣΧΥΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1
2
3

Για την Επίβλεψη

Για τον Ανάδοχο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Επιβλέπων Μηχανικός
………………
8
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος
ρυθμιζόμενης
ταχύτητας
Μέρος
3:
Απαιτήσεις
EMC
(ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) και ειδικές μέθοδοι δοκιμών.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-02-00
«Αντλήσεις βορβόρου - Λυμάτων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-10-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150108-10-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αντλήσεις βορβόρου -λυμάτων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν σε αντλήσεις λάσπης, βορβόρου,
ακαθάρτων υδάτων ή υδάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ή αυξημένου ιξώδους εν γένει, από πάσης
φύσεως ορύγματα (π.χ. θεμελίωσης τεχνικών έργων και τοποθέτησης υπογείων δικτύων).
Συμπεριλαμβάνονται οι αντλήσεις που απαιτούνται κατά τις εργασίες συντήρησης αυτών.
Θέματα που αφορούν σε αποστραγγίσεις ορυγμάτων και αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
αποτελούν αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

3.1 Βόρβορος
Με τον όρο Βόρβορος εννοείται η ιλύς- λάσπη.

3.2 Λύματα
Με τον όρο αυτό εννοούνται τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.
3.3 Ιξώδες
Με τον όρο αυτό εννοείται το μέτρο αντίστασης των υγρών κατά την ροή τους.

4

Απαιτήσεις

Για τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής χρησιμοποιούνται αντλίες βορβόρου / ακαθάρτων (Vortex
Solids – Handling Dumps and Sludge Pumps).
Οι αντλίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες προκειμένου να διέρχονται από το διάκενο των πτερυγίων κελύφους στερεά υλικά, λάσπη, βόρβορος, απορρίματα, ιλύς υπονόμων, χονδρόκοκκοι άμμοι, νηματώδη
υλικά κ.λπ.
Η άντληση ρευστού αυξημένου ιξώδους μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε συσσωματώσεις ή κροκιδώσεις
(clogging) στο σώμα ή στις σωληνώσεις της αντλίας. Για τον λόγο αυτό οι αντλίες θα είναι επαρκούς ισχύος.

5

Εκτέλεση άντλησης

Οι βασικές παράμετροι για την επιλογή του κατάλληλου, κατά περίπτωση, αντλητικού συγκροτήματος είναι οι
ακόλουθες:
-

Το καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης (NPSHA – Net Positive Suction Head Available)
3
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-

Η απαιτούμενη ισχύς

-

Η χαρακτηριστική καμπύλη μανομετρικού ύψους - παροχής του συγκροτήματος

-

Οι συνθήκες αναρρόφησης (καθοριστικές για τον τύπο του στομίου)

-

Το ιξώδες και η περιεκτικότητα σε στερεά των προς άντληση ρευστών

©
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Ο προσκομιζόμενος κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός (αντλητικά συγκροτήματα, σωληνώσεις
αναρρόφησης, κατάθλιψης ή απαγωγής, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας,
καινούριος ή προσφάτως συντηρημένος.
Ανάλογα με τον τύπο αντλητικού συγκροτήματος που θα χρησιμοποιείται, θα παρέχεται η απαιτούμενη
κινητήρια ισχύς (κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρική τροφοδότηση, παροχή πεπιεσμένου αέρα). Θα
διατίθενται επί τόπου τα απαιτούμενα καύσιμα - λιπαντικά ή οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσμένου αέρα και
ο αντίστοιχος αεροσυμπιεστής, ή τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής με τους απαιτούμενους πίνακες διανομής,
το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος κ.λπ.
Οι σωληνώσεις θα έχουν επαρκές μήκος για την απομάκρυνση των αντλούμενων ακάθαρτων υδάτων από
την περιοχή του έργου μέχρι τις αποδεκτές θέσεις εκκένωσης.

6

Δοκιμές

Γίνεται έλεγχος επάρκειας της απαιτουμένης ισχύος των αντλιών διότι το αυξημένο ιξώδες των αντλούμενων
λυμάτων μπορεί να δημιουργήσει συσσωματώσεις ή κροκιδώσεις (clogging) στο σώμα ή στις σωληνώσεις
της αντλίας

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος
7.1

x
x
x
x
x

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

Πλημμελής χειρισμός των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
Πλημμελής στερέωση των σωληνώσεων αναρρόφησης και απαγωγής
Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την άντληση
Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την την διαδικασία της άντλησης
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

7.2

αντλητικών

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Ειδικότερα τα Μέτρα Υγιειενής και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται είναι:

4

-

Ο χειρισμός των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό.

-

Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και απαγωγής θα στερεώνονται επαρκώς με σιδηροπασσάλους,
σύρματα πρόσδεσης ή άλλα πρόσφορα μέσα για την αποφυγή ταλαντώσεων κατά την εκκίνηση
των αντλιών.

-

Εφιστάται η προσοχή στον χειρισμό των γραμμών ηλεκτρικής παροχής των ηλεκτροκινητών
αντλητικών συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
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Υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ

Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας
Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα
τύπου ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

7.3

Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασία του περιβάλλοντος

Τα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της άντλησης είναι :


Απαγορεύεται ρητά η απαγωγή των αντλουμένων υγρών σε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων.



Απαγορεύεται η έξοδος των αντλουμένων υδάτων στα κρασπεδόρειθρα ή στο κατάστρωμα της
οδού. Οι σωληνώσεις απαγωγής θα προεκτείνονται όσο απαιτείται και θα καταλήγουν σε φρεάτια
του δικτύου υδροσυλλογής (εφόσον πρόκειται για έργα εντός πόλεως) ή στον πλησιέστερο φυσικό
αποδέκτη (τάφρο ή κοίτη).



Η απαγωγή σε δίκτυα ακαθάρτων επιτρέπεται μόνον όταν η περιεκτικότητα σε στερεά είναι μικρή



Λήψη μέτρων για την εκτόνωση της υδάτινης φλέβας στο στόμιο εξόδου του σωλήνα απαγωγής, για
την αποφυγή διαβρώσεων στον αποδέκτη (περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου ή κοίτης).



Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη των αντλουμένων υδάτων σε υπάρχον δίκτυο ομβρίων όταν
περιέχουν αυξημένο ποσοστό στερεών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η παρεμβολή διάταξης
αμμοσυλλέκτη και στην συνέχεια η υπερχείλιση προς τον αποδέκτη.



Όταν τα αντλούμενα υγρά περιέχουν ρυπογόνους παράγοντες οποιασδήποτε φύσεως απαγορεύεται
αυστηρά η απευθείας απόρριψή τους σε φυσικούς αποδέκτες. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα
απαγωγής τους προς παρακείμενο δίκτυο ακαθάρτων θα φορτώνονται επί βυτιοφόρου και θα
απορρίπτονται σε θέσεις της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών. Εναλλακτικά θα προηγείται επί τόπου
5
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επεξεργασία (π.χ. σε δεξαμενές καθίζησης), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την μελέτη και τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου (εάν αναφέρονται σχετικώς).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αντλήσεις επιμετρώνται σε ώρες λειτουργίας του συγκροτήματος, ανάλογα με την ισχύ του σε ίππους (1
PS = 0,736 kW). Η κατάταξη αυτή ισχύει για όλους τους τύπους των αντλητικών συγκροτημάτων
(πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, πεπιεσμένου αέρα).
Η απασχόληση του αντλητικού συγκροτήματος προκύπτει με βάση τους Πίνακες Απασχόλησης Αντλητικών
Συγκροτημάτων που πρέπει υποχρεωτικώς να τηρούνται και να υπογράφονται από εκπροσώπους της
Επίβλεψης και του Αναδόχου.
Καταγραφές αντλήσεων που δεν δικαιολογούνται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις συνθήκες
εκτέλεσης αυτών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός κατά την θεώρηση των Πινάκων Απασχόλησης θα εξετάζει εάν πραγματικά
απαιτούνται αντλήσεις κατά τον χρόνο που αναγράφεται στους πίνακες.
Οι μεταφορές με βυτίο (εάν κριθεί απαραίτητο) επιμετρώνται σε κυβοχιλιόμετρα (m3.km), ή κατ’ αποκοπήν.
Εάν απαιτείται η διαμόρφωση εργοταξιακών δεξαμενών κάθισης, οι σχετικές εργασίες επιμετρώνται
ιδιαίτερα, βάσει της σχετικής μελέτης.

6
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Παράρτημα Α
Υπόδειγμα πίνακα απασχόλησης αντλητικών συγκροτημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (α/α..)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

15-03-04-00

8

15-03-04-00

16

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ (PS)

ΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΟΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10.00-18.00

Ηλεκτροκίνητο

8,0

Σύνδεση αγωγού D600 με
φρεάτιο ακαθάρτων Φ1

10.00-18.00

Ηλεκτροκίνητο

2 Χ 8,0

Θεμελίωση βάθρου Α2
γέφυρας στην χθ 7+852
Αντλήσεις μετά την
βροχόπτωση

7
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες και
αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions (ISO
3661:1977) -- Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και
διαστάσεις εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements
and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής
ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας - Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και ειδικές μέθοδοι
δοκιμών.
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«Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well
points»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
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Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34519

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00:2009

Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες υποβιβασμού του
υδροφόρου ορίζοντα και διατήρησης της στάθμης του στα επιθυμητά επίπεδα για την εκτέλεση των
εργασιών εν ξηρώ, με εφαρμογή τεχνικών αντλήσεων μέσω φρεατίων στην περίμετρο του ορύγματος
κατασκευής του έργου.
Πρόκειται για αντλήσεις εκτελούμενες εκτός των ορίων του ορύγματος (σε αντιδιαστολή με τις αντλήσεις
αποστράγγισης ορυγμάτων, που αποτελούν τελείως διαφορετική τεχνική και αντικείμενο των ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-10-01-00: «Αντλήσεις υδάτων από ορύγματα» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00: «Αντλήσεις
Βορβόρου – Λυμάτων»).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00

Wastewater and sludge pumping -- Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00

Cast and ductile iron quay side bollards -- Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές
δέστρες πρόσδεσης πλοίων/ σκαφών

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

Το μέγεθος και η διάταξη του αντλητικού εξοπλισμού εξαρτάται από την διαπερατότητα του εδάφους, την
στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, το εύρος διακύμανσης αυτής συναρτήσει του χρόνου και το απαιτούμενο
ύψος ταπείνωσης της στάθμης για την εκτέλεση των εργασιών. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν τις
βασικές παραμέτρους σχεδιασμού του συστήματος.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορισμός
των προς άντληση ποσοτήτων νερού, βάσει δε των στοιχείων αυτών υπολογίζεται η δυναμικότητα του
αντλητικού συστήματος. Οι σχετικές μελέτες θα εκπονούνται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έγκριση, μαζί με αναλυτική τεχνική έκθεση για το προτεινόμενο προς εγκατάσταση
σύστημα, με την οποία θα τεκμηριώνεται η επάρκεια και η καταλληλότητα αυτού για την συγκεκριμένη
εφαρμογή.

3
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Εκτέλεση άντλησης

5.1 Γενικά
Οι αντλήσεις για τον υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
x Συστήματα διασωληνωμένων φρεάτων (γεωτρήσεων) αβαθών ή βαθέων,
x Συστήματα φιλτροσωλήνων αναρρόφησης (άντληση με την δημιουργία υποπίεσης).

5.2 Συστήματα διασωληνωμένων φρεάτων (Tube well system)
Είναι κατάλληλα για αμμοχαλικώδη εδάφη με διαπερατότητα της τάξεως K=1x10-2 cm/sec και μέγεθος
ενεργού κόκκου εδαφικού υλικού μεγαλύτερο των 0,8 mm.
5.2.1

Σύστημα βαθέων φρεάτων (Deep well system)

Εφαρμόζεται όταν απαιτείται υποβιβασμός του υδροφόρου ορίζοντα περισσότερο από 5 m.
Χρησιμοποιούνται βυθιζόμενες αντλίες (submersible pumps), αντλίες αξονικής ροής (turbine pumps) ή
αντλίες πεπιεσμένου αέρα (ejectors).
Οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων, το βάθος αυτών και η ισχύς των αντλητικών συγκροτημάτων θα
καθορίζονται από την μελέτη που θα εκπονηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Εφιστάται η προσοχή στο ενδεχόμενο ύπαρξης αρτεσιανού φρεατίου ορίζοντα κάτω από αδιαπέρατη
στρώση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών (διπλός ορίζοντας). Στις περιπτώσεις αυτές εάν περιορισθεί
η αποστράγγιση μόνο στην ζώνη του άνω ορίζοντα, με την προχώρηση των εκσκαφών και την αποφόρτιση
του αδιαπέρατου στρώματος είναι δυνατόν να προκληθούν αναβλύσεις από τον αρτεσιανό ορίζοντα.

1. Βυθιζόμενη αντλία
2. Σωλήνωση τουλάχιστον Φ75 mm
3. Βαλβίδα αντεπιστροφής
4. Ελαστική σύνδεση με ταχυσύνδεσμο
5. Ταυ με δικλείδα
6. Κεντρικός συλλεκτήρας με ταχυσυνδέσμους
7. Καμπύλη με ταχυσυνδέσμους (300-450-900 κατά
περίπτωση)
8. Σωλήνας αναρρόφησης τουλάχιστον Φ150 mm
9. Φίλτρο γεφύρωσης τουλάχιστον Φ150 mm
10. Φιλτροσωλήνας τουλάχιστον Φ150 mm

Σχήμα 1 - Σχηματική παράσταση διασωληνωμένου φρέατος
4
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5.2.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00:2009

Σύστημα αβαθών φρεάτων (Shallow well system)

Εφαρμόζεται σε διαπερατά εδάφη όπως είναι οι λεπτόκοκκες, μεσόκοκκες και χονδρόκοκκες άμμοι με
μέγεθος ενεργού κόκκου μεγαλύτερο από 0,1 mm. Το συνολικό βάθος των φρεάτων δεν ξεπερνά συνήθως
τα 10 m.
Συνήθως τα φρεάτια διατάσσονται κατά αποστάσεις έως 8,00 m.
Το νερό αντλείται απο την κεφαλή των φρεάτων μέσω πολλαπλού συλλέκτη με αυτογομούμενη (selfpriming)
φυγοκεντρική αντλία ή αντλία κενού. Απαιτείται προσοχή στην ρύθμιση παροχής άντλησης για την αποφυγή
εισαγωγής αέρα στην γραμμή αναρρόφησης.
Το διάτρητο
1,00 m.

τμήμα

του

φιλτροσωλήνα

θα

είναι

βυθισμένο

στο

νερό

κατά

τουλάχιστον

Με τα αβαθή φρέατα επιτυγχάνεται υποβιβασμός του υπογείου ορίζοντα μέχρι 5 m. Το δραστικό βάθος
αναρρόφησης δεν υπερβαίνει τα 7,50 m, λόγω γραμμικών απωλειών στους κατακόρυφους σωλήνες
αναρρόφησης και τον συλλεκτήριο αγωγό.
Σημειώνεται ότι η γραμμή διήθησης (στράγγισης) μεταξύ των φρεάτων εμφανίζει ανυψώσεις έως 1,5 m.
Αντλία κενού
h=9,00m

απώλειες
τριβών

δάπεδο εργασίας

Οι αντλήσεις στα αβαθή φρεάτια γίνονται από την κεφαλή ενώ στα βαθέα από τον πυθμένα
Σχήμα 2 - Σύστημα αβαθών φρεάτων (Shallow well system)
Όταν απαιτείται άντληση από μεγαλύτερο βάθος η μέθοδος εφαρμόζεται κατά βαθμίδες και μπορεί να
επιτευχθεί ο υποβιβασμός της στάθμης μέχρι 9 - 10 m.
Με την χρήση αντλιών κενού αναπτύσσεται υποπίεση και αυξάνεται ο ρυθμός εισροής του νερού εντός του
φρέατος, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ταπείνωση της στάθμης σε σύγκριση με τις συμβατικές αντλήσεις.
Στους πίνακες 1 και 2 αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία διαστασιολόγησης αποδόσεων με εφαρμογή της
μεθόδου αβαθών φρεάτων. Νοείται ότι για να υπάρχουν ακριβή στοιχεία απαιτείται η ανάλογη
υδρογεωλογική μελέτη.
Πίνακας 1 - Αποδόσεις ανά φρεάτιο με εισροή δια βαρύτητας
Διάμετρος φρέατος

150 mm

125 mm

100 mm

Διάμετρος αγωγού αναρρόφησης

Φ 89 mm

Φ 70 mm

Φ 70 mm

32 m3

22 m3

18 m3

Αντλούμενη ποσότητα νερού ανά φρεάτιο
Παραδοχή: ταχύτητα ροής αναρρόφησης 1,5 m/sec

5
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Πίνακας 2 - Διαστασιολόγηση συλλεκτηρίου αγωγού συναρτήσει του αριθμού και της
διατομής φρεάτων
Διάμετρος φρέατος
Πλήθος φρεάτων
150 mm
125 mm
100 mm
1

108 mm

108 mm

108 mm

2

133 mm

108 mm

108 mm

3

159 mm

133 mm

108 mm

4

159 mm

159 mm

133 mm

5

216 mm

159 mm

159 mm

6

216 mm

216 mm

159 mm

7

267 mm

216 mm

216 mm

8

267 mm

216 mm

216 mm

Παραδοχή: Αξονικές αποστάσεις μεταξύ φρεάτων 5 m

Οι συνήθεις τεχνικές απαιτήσεις για την συγκερκιμένη εργασία είναι:
x Εγκατάσταση μανομέτρων στα άκρα του αγωγού κεφαλής (συλλέκτη).
x Παρεμβολή βαλβίδων αντεπιστροφής στους σωλήνες αναρρόφησης για την παρεμπόδιση της
εκφόρτισής τους από την εισαγωγή αέρα στο δίκτυο.
x Εφοδιασμός των συνδέσεων Τ με δικλείδα απομόνωσης ώστε κάθε φρέαρ να μπορεί να ρυθμιστεί
ανάλογα με την παροχετευτικότητά του.

5.3 Σύστημα φιλτροσωλήνων αναρρόφησης (Well point system)
Το σύστημα με φιλτροσωλήνες αναρρόφησης (Well point or vacuum system) προσφέρεται για την
αποστράγγιση λεπτόκοκκων άμμων με διαπερατότητα έως Κ = 10-3 cm/sec.
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Πίνακας 3 - Χαρακτηριστικές αποδόσεις συστήματος Well point
Αναρρόφηση με αντλίες κενού

Στράγγιση υπό την επενέργεια της
βαρύτητας

Συνεκτικά εδάφη

6

Μη συνεκτικά εδάφη

Δοκιμές

Οι εργασίες υποβιβασμού του υδροφόρου ορίζοντα θεωρούνται επιτυχείς και αποδεκτές όταν καθ’ όλη την
διάρκεια των προβλεπόμενων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων το όρυγμα παραμένει ελεύθερο υδάτων. Η
διάρκεια των εργασιών υποβιβασμού και διατήρησης του ταπεινωμένου υδροφόρου ορίζοντα καθορίζεται
από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των εντός ορύγματος έργων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

x

Πλημμελής

χειρισμός

των

γραμμών

ηλεκτρικής

παροχής

των

ηλεκτροκινητών

αντλητικών

συγκροτημάτων και των αντίστοιχων πινάκων διανομής.
x

Πλημμελής στερέωση των σωληνώσεων αναρρόφησης και απαγωγής

x

Πλημμελής χρήση μηχανικού εξοπλισμού κατά την την διαδικασία της άντλησης
7
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Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Η εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων υποβιβασμού του υδροφόρου ορίζοντα απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.
Ειδικότερα τα Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται είναι o χειρισμός του ειδικού
εξοπλισμού γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην λειτουργία
αντλητικών συγκροτημάτων και δικτύου υπό πίεση.
Υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 4 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας από
κρούσεις, προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική ενδυμασία
έναντι αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345
ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective equipment
- Safety footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/C
OR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

7.3

Personal protective equipment
- Safety footwear
Personal protective equipment
- Safety footwear

Μέτρα προστασία του περιβάλλοντος

Κατά την εκπόνηση της απαιτούμενης υδρογεωλογικής μελέτης για τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση
του αντλητικού συστήματος θα εξετάζεται η χημική σύσταση του προς άντληση νερού και θα γίνεται
διερεύνηση για τους κατάλληλους αποδέκτες (φυσικούς ή τεχνητούς).
Η παροχέτευση του νερού προς τους αποδέκτες θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου ή / και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Εάν κατά την χημική ανάλυση του νερού διαπιστωθούν μη αποδεκτές συγκεντρώσεις ρυπαντών, θα
μελετηθεί η κατάλληλη, κατά περίπτωση, μέθοδος εξουδετέρωσής τους (π.χ. παρεμβολή δεξαμενών
κάθισης, προσθήκη απολυμαντών κ.λπ.).
8
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Στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνεται ιδιαίτερο εδάφιο στην μελέτη του συστήματος, στο οποίο θα
αναλύονται και θα τεκμηριώνονται πλήρως τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των ρύπων.
Η μελέτη υπόκειται στην έγκριση του Κυρίου του Έργου.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Κριτήριο για την κατάταξη των εργασιών προς επιμέτρηση είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του
αντλητικού συστήματος, σε kW, ή εναλλακτικά ο αριθμός των αντλιών του συστήματος (στοιχεία
συστήματος).
Επιμετράται ο χρόνος λειτουργίας του συστήματος σε ημερολογιακές ημέρες (μη λαμβανομένου υπόψη του
πραγματικού χρόνου λειτουργίας των αντλιών, οι οποίες είναι, εκ των πραγμάτων, διακοπτόμενης
λειτουργίας).
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων, και υλικών για την εγκατάσταση, την ρύθμιση,
τον έλεγχο και την λειτουργία του αντλητικού συστήματος, καθώς και την απεγκατάσταση αυτού
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
x Η εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης
αντιμετώπισης των ρύπων των αντλούμενων υδάτων.
x Η δαπάνη λειτουργίας του συστήματος καθ’ όλη την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα του
έργου διάρκεια.
x

Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

x

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

9
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ ΕΝ 809

Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements -- Αντλίες
και αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Απαιτήσεις ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12162

Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing -Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις Ασφαλείας - Διαδικασία υδροστατικής δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 23661

End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions ) -Φυγοκεντρικές αντλίες με απόληξη απορρόφησης-Έδρανο και διαστάσεις
εγκατάστασης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15783

Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification -- Στροφοδυναμικές
αντλίες άνευ συστήματος στεγανότητας - Κατηγορία ΙΙ - Προδιαγραφή.

ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 1: General
requirements -- Ασφάλεια µηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 61800-3

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC
requirements and specific test methods -- Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης
μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας – Μέρος 3: Απαιτήσεις EMC και
ειδικές μέθοδοι δοκιμών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
Sea-bed dredging

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος

H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-02-01-00
«Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς
χρήση εκρηκτικών υλών» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-02-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την γραμματεία της
οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με
τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων
και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η εκτέλεση υποθαλάσσιων εκσκαφών πυθμένα θαλάσσης
χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, την διάνοιξη διαύλων ναυσιπλοΐας,
την επιφανειακή εξυγίανση του θαλάσσιου πυθμένα, την εκσκαφή υφαλαυλάκων θεμελίωσης λιμενικών
έργων βαρύτητας, τοποθέτησης υποθαλάσσιων αγωγών κλπ.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες:
α) χαράξεων, σημάνσεων και βυθομετρήσεων,
β) εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών και
γ)

2

θαλάσσιας μεταφοράς και απόρριψης των βυθοκορημάτων σε μεγάλα βάθη.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00

Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την
κατασκευή Λιμενικών έργων
Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine and
harbour works

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00

Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων
Underwater embankments with suitable sea bed excavation materials

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1

ΕΓΣΑ 87

Ελληνικό Εθνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς

3.2

ΜΣΘ Μέση Στάθμη Θαλάσσης

3.3

Στάθμη αναφοράς μελέτης

Η στάθμη της θάλασσας, βάσει της οποίας προσδιορίζονται τα βυθόμετρα μπορεί να είναι η ΜΣΘ ή
Κατωτάτη Ρηχία (στάθμη αμπώτιδος). Σε κάθε περίπτωση καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη του έργου
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Χαράξεις - σημάνσεις - βυθομετρικές εργασίες

4.1

Χαράξεις - σημάνσεις

©

ΕΛΟΤ

Για την χάραξη των έργων, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα (τριγωνομετρικά σημεία, στάσεις κλπ.) που
δίδονται στα Σχέδια της μελέτης του έργου. Εφ΄ όσον κριθεί απαραίτητο, πρόσθετα δεδομένα για την χάραξη
των έργων θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία.
Όλες οι στάθμες εκσκαφής, καθώς και οι στάθμες του αρχικού πυθμένα, θα αναφερθούν στην στάθμη
αναφοράς της μελέτης του έργου.
Οι εργασίες χάραξης των σημείων και αξόνων των προς εκσκαφή περιοχών θα εκτελεστούν υπό τις οδηγίες
και τον έλεγχο της Υπηρεσίας με προσωπικό, εξοπλισμό και υλικά που θα διαθέτει ο Ανάδοχος. Τα σημεία
χάραξης των διαφόρων τμημάτων του έργου θα τοποθετηθούν με οριζόντια ακρίβεια 0,50 m και κατακόρυφη
ακρίβεια 0,10 m.
Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών εντάσσεται και η υλοποίηση προσωρινών χερσαίων ή/και θαλάσσιων
σημείων αναφοράς (benchmarks) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών, σύμφωνα με τις οδηγίες και
εντολές της Υπηρεσίας. Οι οριζόντιες συντεταγμένες όλων των σημείων αναφοράς θα εκφραστούν στο
σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ-87, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα υψόμετρα των σημείων
αναφοράς θα αναφερθούν στην στάθμη αναφοράς της μελέτης του έργου, θα εκφραστούν στο μετρικό
σύστημα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και θα ελέγχονται περιοδικά καθ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής
του έργου. Τα επικαιροποιημένα αρχεία με τα στοιχεία όλων των σημείων αναφοράς θα υποβάλονται στην
Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων των
σημείων χάραξης και αναφοράς, καθώς και του συστήματος μέτρησης της στάθμης θαλάσσης, έναντι
ακούσιας ή εκούσιας φθοράς ή απώλειας.

4.2
4.2.1

Βυθομετρικές εργασίες
Γενικά

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην έγκαιρη εκτέλεση των προβλεπομένων από την μελέτη βυθομετρικών
εργασιών, υπό την παρουσία, τον έλεγχο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
υποθαλάσσιων εκσκαφών, οι οποίες κατ΄ ελάχιστον θα περιλαμβάνουν:
x Λήψη αρχικών βυθομετρικών στοιχείων πριν από την έναρξη των εργασιών βυθοκόρησης.
x Ενδιάμεσες βυθομετρήσεις και αποτυπώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης.
x Τελική βυθομέτρηση και αποτύπωση της περιοχής των έργων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
βυθοκόρησης.
4.2.2

Εξοπλισμός βυθομετρικών εργασιών

Για την εκτέλεση των βυθομετρικών αποτυπώσεων θα χρησιμοποιείται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ο
ακόλουθος εξοπλισμός:
Προσδιορισμός δια σκοπεύσεως
Κίνηση του σκάφους παρατηρήσεων α) κατά μήκος νοητής ευθείας και ταχυμετρικός προσδιορισμός της
αποστάσεως από την ξηρά με χρήση ταχυμέτρου ή EDM (Electron Distance Meter), β) κατά μήκος
παράλληλων συρματόσχοινων με πλωτήρες ανά 5 ή 10 m..
Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης
Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης θα συμπεριλαμβάνει σύστημα τροφοδοσίας, σταθμούς ξηράς και
κινητούς σταθμούς για τον πλωτό κατασκευαστικό εξοπλισμό και το σκάφος βυθομετρικών αποτυπώσεων.
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Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης θα διατηρεί, ανά πάσα στιγμή, επαναλαμβονόμενη ακρίβεια
τουλάχιστον r0.50 μέτρων, για κάθε σημείο της περιοχής των έργων.
Σκάφος βυθομετρικών αποτυπώσεων
Το σκάφος βυθομετρικών αποτυπώσεων θα είναι μηχανοκίνητο, αξιόπλοο, μήκους κατ΄ ελάχιστον 9.00 m.
Το σκάφος θα είναι εξοπλισμένο με φανούς ναυσιπλοΐας, προβολέα, σύστημα ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας
(VHF), ελαστικά προστασίας, κάβους, άγκυρα(-ες) με σχοινιά/αλυσίδες και σωστικά μέσα.
Ο βυθομετρικός εξοπλισμός στο σκάφος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνει ηχοβολιστικό,
δέκτη του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, αντισταθμιστή ταλάντωσης καθ΄ ύψος και εγκάρσιας
κλίσης (roll and heave compensator), ψηφιακό σύστημα αποτύπωσης πορείας (track plotters) και
ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα με κατάλληλο λογισμικό για αυτόματη αποθήκευση και επεξεργασία
των δεδομένων των μετρήσεων.
Ηχοβολιστικό μηχάνημα
Το ηχοβολιστικό μηχάνημα θα διαθέτει προβολέα διπλής συχνότητας (30 kHz και 210 kHz) και θα
συνοδεύεται από κατάλληλο εξοπλισμό βαθμονόμησης. Η βαθμονόμηση του ηχοβολιστικού μηχανήματος θα
γίνεται αποκλειστικά με χρήση ράβδου ελέγχου βαθών (bar check).
4.2.3

Συντήρηση εξοπλισμού βυθομετρικών εργασιών

Το σύνολο του εξοπλισμού (οργάνων) που θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εργασιών μετρήσεων
(ηχοβολιστικό μηχάνημα, ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης κλπ.) θα πρέπει, κατά την προσκόμισή
του επί τόπου του έργου και ανά πάσα στιγμή, να συνοδεύεται από πρωτότυπα πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις καλής λειτουργίας συντήρησης από τον Οίκο(-ους) προμήθειας του εξοπλισμού, στα οποία θα
αναγράφεται κατ΄ ελάχιστον η ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου, συντήρησης ή/και επισκευής των
οργάνων και η απαιτούμενη χρονική περίοδος μέχρι τον επόμενο έλεγχο ή/και συντήρηση.
Ο Ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιεί για τις εργασίες μετρήσεων,
σύμφωνα με τις υποδείξεις και προδιαγραφές του Οίκου(-ων) προμήθειας του εξοπλισμού.
Για κάθε συντήρηση ή/και επισκευή του ανωτέρω εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει σχετικές
βεβαιώσεις από τον Οίκο που εκτέλεσε τον έλεγχο καλής λειτουργίας ή την επισκευή σε περίπτωση
προβλήματος στη λειτουργία των συστημάτων.
Τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τους περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας και την
συντήρηση των οργάνων μέτρησης θα καθορίζονται από τον Οίκο(-ους) προμήθειας του εξοπλισμού,
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
4.2.4

Εκτέλεση βυθομετρικών εργασιών και αποτυπώσεων

Μετρήσεις παλίρροιας
Κατά την εκτέλεση κάθε είδους βυθομετρικής εργασίας, μέτρησης και αποτύπωσης, για την αναγωγή κάθε
μέτρησης στάθμης (υψόμετρου ή βάθους) στην στάθμη αναφοράς της μελέτης, θα χρησιμοποιούνται τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) Εφ΄ όσον υπάρχει εγκατεστημένος σταθμός μέτρησης της στάθμης θαλάσσης της Υδρογραφικής
Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή των έργων, κατά την εκτέλεση κάθε είδους
βυθομετρικής εργασίας, μέτρησης και αποτύπωσης, για την αναγωγή κάθε μέτρησης στάθμης (βάθους)
στη στάθμη αναφοράς της μελέτης, θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που παρέχει ο εγκατεστημένος
παλιρροιογράφος του λιμένα.
Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου του λιμένα, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε βυθομετρικής
εργασίας, να προβαίνει με δικές του δαπάνες, στη συστηματική οπτική παρατήρηση, μέτρηση και
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καταγραφή των ενδείξεων του παλιρροιομέτρου του λιμένα, ανά τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά της
ώρας. Οι μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται για την αναγωγή κάθε στάθμης (υψομέτρου ή βάθους)
στη στάθμη αναφοράς των έργων.
(β). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκετεστημένος σταθμός μέτρησης της στάθμης θαλάσσης της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να εγκαταστήσει προσωρινό σύστημα μέτρησης της στάθμης θαλάσσης [παλιρροιόμετρο(-α) και
παλιρροιογράφο]. Κατά την εκτέλεση κάθε είδους βυθομετρικής εργασίας, μέτρησης και αποτύπωσης, η
αναγωγή κάθε μέτρησης στάθμης (βάθους) στην στάθμη αναφοράς της μελέτης θα γίνεται, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο Α, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχει το
εγκατεστημένο σύστημα μέτρησης της στάθμης θαλάσσης του Αναδόχου.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία των μετρήσεων της παλίρροιας (από τον παλιρροιογράφο ή/και το
παλιρροιόμετρο) θα καταχωρούνται από τον Ανάδοχο σε κατάλληλα αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της
επιβλέψεως και θα συνοδεύουν τα αποτελέσματα και τους υπολογισμούς της αντίστοιχης βυθομετρικής
εργασίας.
Βυθομετρήσεις
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, οι βυθομετρήσεις μπορεί να γίνουν με ηχοβολιστικό μηχάνημα ή με
βαθμονομημένη αλυσίδα εφοδιασμένη με βαρύδι (σκαντάγιο).
Κατά τη διάρκεια των βυθομετρήσεων το χαρακτηριστικό ύψος κύματος δεν θα υπερβαίνει τα 0.30 m.
Βυθομέτρηση με ηχοβολιστικό μηχάνημα: Πριν από την έναρξη και αμέσως μετά το πέρας κάθε
βυθομέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε βαθμονόμηση του ηχοβολιστικού μηχανήματος
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα. Οι βαθμονομήσεις αυτές θα εκτελούνται πάντοτε υπό την
παρουσία, οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.
Η μέγιστη αποδεκτή απόσταση μεταξύ διαδοχικών γραμμών αποτύπωσης (survey lines) του αρχικού
πυθμένα θα είναι 10,0 m. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών σημείων βυθομέτρησης κατά μήκος κάθε
γραμμής αποτύπωσης θα είναι 1,00 m. Η ακρίβεια μέτρησης των βαθών θα είναι r0.05 m.
Οι εργασίες βυθομέτρησης του πυθμένα α) κατά τη διάρκεια των βυθοκορήσεων και β) κατά την τελική
παραλαβή του έργου, θα γίνονται υποχρεωτικά κατά μήκος των ίδιων γραμμών αποτύπωσης του αρχικού
πυθμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Βυθομετρικές αποτυπώσεις
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση, τα αποτελέσματα και τους
υπολογισμούς ποσοτήτων κάθε βυθομετρικής αποτύπωσης, υπό μορφή εκθέσεως και σχεδίων
(διαγραμμάτων), στα οποία θα γίνεται σαφής αναφορά στα ακόλουθα:
x Λεπτομερής περιγραφή του τύπου δεδομένων (format) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των
πρωτογενών και αποθηκευμένων δεδομένων.
x Μέθοδος επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων.
x Μεθοδος υπολογισμού των ποσοτήτων.
x Μέθοδος διόρθωσης των βυθομετρήσεων ως προς την επίδραση των κυματισμών και των κινήσεων
του σκάφους.
x Μέθοδος αναγωγής των βαθών στην στάθμη αναφοράς του έργου.
Θα υποβάλλονται βυθομετρικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας (ανάλογα με την έκταση του έργου) και
διατομές ανά 10,00 m για το σύνολο της προς εκσκαφή περιοχής. Τα ανωτέρω σχέδια θα είναι τελικά, μετά
από επεξεργασία των μετρήσεων και αναγωγής των βαθών στην στάθμη αναφοράς του έργου.
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Οι μετρήσεις των βαθών θα συνοδεύονται από αντίστοιχο διάγραμμα του παλιρροιογράφου (της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας ή του Αναδόχου), ή του(-ων) παλιρροιόμετρου(-ων) σε περίπτωση διακοπής της
λειτουργίας του παλιρροιογράφου, στο οποίο θα παρουσιάζεται η μεταβολή της παλίρροιας κατά την χρονική
περίοδο των βυθομετρήσεων.
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποβάλει και τα πρωτογενή στοιχεία όλων των μετρήσεων.

5

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης χωρίς χρήση εκρηκτικών

5.1

Γενικά

Οι εργασίες εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών συνίστανται στην απομάκρυνση όλων των υλικών του
πυθμενα θαλάσσης που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια και τις στάθμες όπως ορίζονται από τα σχέδια της
μελέτης, χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών και σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Τα προϊόντα των εκσκαφών ή απορρίπτονται σε θαλάσσιες θέσεις που υποδεικνύονται από την Μελέτη,
εφόσον δεν προβλέπεται η χρήση τους σε έργα, ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υφάλων επιχώσεων
(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00) ή και εξάλων επιχώσεων ή χερσαίων αποθέσεων για μελλοντική χρήση τους.

5.2
5.2.1

Μέθοδος εργασιών
Υποθαλάσσιες εκσκαφές

Τα απομακρυνόμενα υλικά μπορεί να είναι εδάφη πάσης φύσεως και συστάσεως (π.χ. φερτές ύλες, ιλύς,
άμμος, άργιλος, παλαιές λιθορριπές, αμμοχάλικο, κροκάλες, φυσικοί ογκόλιθοι ανεξαρτήτως μεγέθους),
καθώς και αντικείμενα οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης, δηλαδή παλαιές αλυσίδες, άγκυρες,
τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδηρά τεμάχια κλπ., τα οποία είναι δυνατόν να
ανασυρθούν ως ένα τεμάχιο χωρίς να προηγηθεί κατακερματισμός τους.
Στην περίπτωση που τα βυθοκορήματα αποτελούνται από φερτές ύλες, ιλύ, άμμο, άργιλο ή αμμοχάλικα,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
α)

πλωτοί γερανοί με κουβά ή

β)

βυθοκόροι, είτε στατικές αγκυρωμένες με αλυσίδες, είτε επί ποδαρικών, είτε πλωτές αυτοκινούμενες
αναρροφητικές αποθηκευτικές βυθοκόροι (trailing suction hopper dredgers).

Στην περίπτωση που ο πυθμένας είναι συνεκτικός (π.χ. συμπυκνωμένα αμμοχάλικα) και οι προς εκσκαφή
ποσότητες μεγάλες, ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί αναρροφητική βυθοκόρος με περιστροφική/κοπτική
κεφαλή (cutter suction dredger).
Στην περίπτωση που τα υλικά του εκσκαπτόμενου πυθμένα είναι πολύ συνεκτικά έως σκληρά που όμως
λόγω της δομής τους δύνανται να αποληφθούν με την χρήση πλωτού γερανού, χρησιμοποιείται σφύρα για
προηγούμενη χαλάρωση. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για υλικά πολύ συμπαγή και σκληρά όταν δεν
επιτρέπεται να χαλαρωθούν με χρήση εκρηκτικών λόγω περιβαλλοντικών όρων ή περιορισμών ασφαλείας.
Τα οποιαδήποτε ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν λόγω χρήσης μίας συγκεκριμένης μεθόδου
βυθοκόρησης θα επιλυθούν από τον Ανάδοχο και σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρύνουν τον Κύριο του
Έργου (π.χ. μεθοδολογία καθίζησης επιπλεόντων - λεπτόκοκκων κλπ).
Στην περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφής απαιτηθεί η αποκάκρυνση αντικειμένων κάθε φύσεως,
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. παλαιές λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές
αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδερά τεμάχια κλπ.), μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πλωτός γερανός με αρπάγη ή άλλος κατάλληλος κατασκευαστικός εξοπλισμός.
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Θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη βυθοκορημάτων σε μεγάλα βάθη

Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου, το εκσκατπόμενο υλικό:
α)

θα φορτώνεται σε αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες με στεγανό
πυθμένα (κλαπέ), οι οποίες θα το μεταφέρουν και θα απορρίπτουν στις προβλεπόμενες θαλάσσιες
θέσεις απόρριψης, ή

β)

θα αποθηκεύεται προσωρινά στο εσωτερικό των πλωτών αυτοκινούμενων αναρροφητικών
αποθηκευτικών βυθοκόρων (hopper trailler dredgers), οι οποίες εν συνεχεία το μεταφέρουν και το
απορρίπτουν στις προβλεπόμενες θαλάσσιες θέσεις απόρριψης.

Εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή:

6

α)

διαρροών από πιθανούς επιπλέοντες αγωγούς μεταφοράς των βυθοκορημάτων και

β)

υπερχειλίσεων ή/και διαρροών κατά την θαλάσσια μεταφορά των βυθοκορημάτων με
αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή πλωτές αυτοκινούμενες αναρροφητικές αποθηκευτικές
βυθοκόρους (traling suction hopper dredgers).

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθμένας θα πρέπει να διαμορφωθεί ως επίπεδη επιφάνεια χωρίς
ανωμαλίες.
Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου, οι κλίσεις των πρανών εκσκαφής θα
διαμορφωθούν υποχρεωτικά ίσες με τις προβλεπόμενες κλίσεις της μελέτης, ακόμη και στην περίπτωση
δυνατότητας ευστάθειας των πρανών εκσκαφής με πιό απότομες κλίσεις.
Oι εκσκαφές θα εκτελούνται όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και θα συμφωνούν με τα
σημειούμενα στα σχέδια της μελέτης όρια και στάθμες. Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω
από τα όρια ή σε βάθη μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από τα σχέδια, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται σε
κάθε περίπτωση μόνο για τις συμβατικές ποσότητες.
Η εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας δεν επιτρέπεται, σε κανένα μεμονωμένο σημείο της περιοχής
περιοχής εκσκαφών να φτάσει σε στάθμες υπεράνω των αναγεγραμμένων στα σχέδια της μελέτης βαθών
σχεδιασμού. Η εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε μεμονωμένα μόνο σημεία της
επιφάνειας σε στάθμες μέχρι -0.50 m χαμηλότερα από τα αναγεγραμμένα στα σχέδια της μελέτης βάθη
σχεδιασμού, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται ουδεμία πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης για
οποιοδήποτε όγκο τυχόν τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθμες χαμηλότερα από τα βάθη σχεδιασμού.
Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή από τον Ανάδοχο σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη μεγαλύτερα
από τα προβλεπόμενα από τα σχέδια και κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια
των γειτονικών έργων, τότε η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει την πλήρωση, με έξοδα του Αναδόχου, του επί
πλέον εκσκαφθέντος όγκου με υλικά και μέθοδο πλήρωσης εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση
αυτή ο Ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις συμβατικές ποσότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω
(σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
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Κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, θα λαμβάνονται μέτρα
για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και γενικά ζημιών οποιασδήποτε
φύσεως.
Κατά την διάρκεια των βυθοκορήσεων, οι εργασίες θα οργανώνονται κατά τρόπο να μην παρεμποδίζεται
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η ναυσιπλοΐα, ούτε να διακυβεύεται η ασφάλεια αυτής στην ευρύτερη περιοχή, και σε
πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του λιμένα και με τις οδηγίες και εντολές
του Κυρίου του Έργου και όλων των αρμόδιων φορέων.
Τα υπό κατασκευή τμήματα του έργου και ο πλωτός εξοπλισμός (βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί, ρυμουλά,
φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς των βυθοκορημάτων κλπ.), θα επισημαίνονται με
προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανση καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ενήμερους τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας του λιμένα για τη θέση των επιπλεόντων
και χερσαίων αγωγών μεταφοράς των βυθοκορημάτων και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή ατυχηματικής πτώσης στην θάλασσα και βύθισης κάθε είδους εξοπλισμού, εργαλείου, υλικών,
αγωγών κλπ., σε περίπτωση δε τέτοιου συμβάντος θα ενημερώνει άμεσα την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα
ενεργεί για την ανάσυρση των βυθισμένων αντικειμένων, με δικές του δαπάνες.
Στην περίπτωση που λόγω της εκσκαφής τα δημιουργούμενα αιωρήματα είναι ανεπιθύμητα ή ρυπογόνα,
εκσκαφής, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων συνιστάται όπως χρησιμοποιείται πλωτό
διάφραγμα (silt screen) τετραγωνικής κατόψεως ελαχίστων διαστάσεων 8.0u8.0 m. Ενδεικτική διάταξη
πλωτού εξοπλισμού βυθοκορήσεως με πλωτό διάφραγμα δίδεται στο ακόλουθα σκαριφήματα.
Σε περίπτωση μολυσμένων πυθμένων θα ισχύσουν οι όροι της σχετικής ειδικής μελέτης που θα αφορά τον
τρόπο εκσκαφής και διαχείρισης των βυθοκορημάτων.

Σχήμα 1: Ενδεικτική διάταξη πλωτού εξοπλισμού βυθοκορήσεως με πλωτό διάφραγμα
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Σχήμα 2: Τυπική διάταξη πλωτού διαφράγματος

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο
πραγματικού όγκου, με την λήψη αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Οποιοσδήποτε όγκος κάθε τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθμες χαμηλότερα από τα βάθη που προβλέπονται
στην μελέτη ή εκτός των πρανών των διατομών της μελέτης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση.
Επίσης δεν θα επιμετρείται ιδιαίτερα οποιαδήποτε ποσότητα βυθοκορημάτων οφείλεται σε φυσικούς
παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κ.λ.π.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία μέχρι της οριστικής
παραλαβής των βυθοκορήσεων.
Στις επιμετρούμενες μονάδες συμπεριλαμβάνονται η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και
απόρριψη, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, οποιασδήποτε ποσότητας βυθοκορημάτων πάσης
φύσεως, η οποία ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης των βυθοκορήσεων σε
οποιοδήποτε σημείο της προς εκσκαφή περιοχής ή έξω από αυτήν, εάν οφείλεται σε κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής δεν θα επιμετράται
και δεν θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε μεγάλα βάθη, σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου, καθώς και η χερσαία μεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση
αυτών, θα επιμετρούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη,
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00

Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η εκτέλεση υποθαλάσσιων εκσκαφών βραχώδους πυθμένα
με χρήση εκρηκτικών υλών, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων ναυσιπλοΐας, ή την
εκσκαφή υφαλαυλάκων θεμελίωσης λιμενικών έργων βαρύτητας, τοποθέτησης υποθαλάσσιων αγωγών κλπ.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες:
α)

χαράξεων, σημάνσεων και βυθομετρήσεων,

β)

εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών με χρήση εκρηκτικών υλών και

γ)

θαλάσσιας μεταφοράς και απόρριψης των βυθοκορημάτων σε μεγάλα βάθη.

Η απομάκρυνση όλων των άλλων βραχωδών αντικειμένων, πάσης φύσεως, βάρους, συστάσεως και
μεγέθους, τα οποία είναι δυνατόν να ανασυρθούν ως ένα τεμάχιο χωρίς να προηγηθεί κατακερματισμός
τους, δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00

Sea-bed dredging -- Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements Marine
structures -- Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1

ΕΓΣΑ 87 Ελληνικό Εθνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς

3.2

ΜΣΘ Μέση Στάθμη Θαλάσσης

3.3
3.4

Στάθμη αναφοράς μελέτης Η στάθμη της θάλασσας, βάσει της οποίας προσδιορίζονται τα
βυθόμετρα. Μπορεί να είναι η ΜΣΘ ή η Κατωτάτη Ρηχία (στάθμη αμπώτιδος). Σε κάθε περίπτωση
καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη του έργου
Βραχώδες υλικό Κάθε υλικό βραχώδους συστάσεως, για την απομάκρυνση του οποίου απαιτείται
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ΕΛΟΤ

να προηγηθεί χαλάρωσή του με χρήση εκρηκτικών

4

Χαράξεις - σημάνσεις - βυθομετρικές εργασίες

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00.

5

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης με χρήση εκρηκτικών

5.1

Γενικά

Οι εργασίες χαλάρωσης και εκσκαφής βραχώδους πυθμένα θαλάσσης με χρήση εκρηκτικών υλών
περιλαμβάνουν:
x Διάνοιξη διατρημάτων στην προκαθορισμένη διάταξη και βάθος.
x Γόμωση των διατρημάτων με εκρηκτική ύλη.
x Χαλάρωση του βραχώδους υλικού του πυθμένα δι΄ ανατινάξεως των διατρημάτων (μεμονωμένα ή κατά
ομάδες).
x Ανάσυρση, αποκομιδή, θαλάσσια μεταφορά και διάθεση ή απόρριψη των βυθοκορημάτων.

5.2

Εκρηκτικές ύλες

Οι εκρηκτικές ύλες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο νερό και να παραμένουν πρακτικά ανεπηρέαστες από
το θαλάσσιο ύδωρ για χρονική περίοδο περίπου 24 ωρών από την τοποθέτησή τους στο διάτρημα.
Επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται όπως οι εκρηκτικές ύλες να καθίστανται αδρανείς μετα
από παραμονή τους επί 15 έως 30 ημέρες εντός του θαλασσίου ύδατος.

5.3
5.3.1

Μέθοδος εργασιών
Διάνοιξη διατρημάτων

Η διάνοιξη των διατρημάτων μπορεί να γίνει από περιστροφικό ή κρουστικό-περιστροφικό γεωτρύπανο,
τοποθετημένο επί κατάλληλα διαμορφωμένου αγκυρούμενου ή αυτοανυψούμενου πλωτού μέσου.
Αρχικά στην θέση κάθε διατρήματος θα καταβιβάζεται κατακόρυφος μεταλλικός σωλήνας κατάλληλης
διαμέτρου, επακριβώς τοποθετημένος με χρήση σύγχρονων τοπογραφικών μεθόδων. Ακολουθεί δονητική
ή/και κρουστική έμπηξη του σωλήνα δια μέσου των τυχόν επιφανειακών χαλαρών ιζημάτων του πυθμένα
μέχρις ότου όταν ο σωλήνας εδραστεί σταθερά στην επιφάνεια του υγιούς βραχώδους πυθμένα,
διεισδύοντας λίγα εκατοστά εντός αυτού. Μετά την έμπηξη, το άνω άκρο του σωλήνα θα φτάνει επάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας και περίπου μέχρι την στάθμη εργασίας του καταστρώματος του πλωτού μέσου.
Η διάνοιξη των διατρημάτων εντός του βραχώδους πυθμένα και μέχρι το προκαθορισμένο βάθος γίνεται με
διέλευση των στελεχών και κοπτικών εργαλείων του γεωτρύπανου από το εσωτερικό του τοποθετημένου
μεταλλικού σωλήνα. Όλα τα διατρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα κατακόρυφα. Η διάτρηση θα
διακόπτεται ανά 1.20 m μήκους διατρήματος και η κατακορυφότητα των διατρημάτων θα ελέγχεται με
κλισιόμετρο.
Για λόγους ασφαλείας, η ελάχιστη οριζόντια απόσταση μεταξύ κάθε διανοιγόμενου διατρήματος και κάθε
γειτονικού γομωμένου διατρήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 1/3 του συνολικού μήκους του
διατρήματος (εντός του βραχώδους πυθμένα) και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη από 2,40 m.
Η διάμετρος όλων των διαρτημάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 mm.
Στην περίπτωση που η διάνοιξη και γόμωση των διατρημάτων γίνεται από υποβρύχιο γεωτρύπανο και
καταδυτικό συνεργείο, όλα τα διατρήματα πλησίον ή δίπλα σε ήδη γομωμένα θα πρέπει να είναι
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00

κατακόρυφα. Επιπροσθέτως, η οριζόντια απόσταση μεταξύ κάθε διανοιγόμενου διατρήματος και κάθε
γειτονικού ήδη γομωμένου θα πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα του βάθους θαλάσσης και του συνολικού
μήκους του γομωμένου διατρήματος.
5.3.2

Γόμωση διατρημάτων

Η γόμωση των διατρημάτων μπορεί να γίνεται από το κατάστρωμα του πλωτού μέσου ή από καταδυτικό
συνεργείο με χρήση:
α) πνευματικής συσκευής γομώσεως και
β) πλαστικού ή μεταλλικού σωλήνα (σωλήνας γόμωσης).
Στην περίπτωση που τα διατρήματα έχουν διανοιχθεί από την επιφάνεια της θαλάσσης (γεωτρύπανο επί
πλωτού μέσου), ο σωλήνας γόμωσης θα διέρχεται από το εσωτερικό του ήδη τοποθετημένου μεταλλικού
σωλήνα επάνω από το διάτρημα και θα είναι είτε α) πλαστικός, ή β) μεταλλικός αλλά κατασκευασμένος από
το ίδιο υλικό (μέταλλο) με τον τοποθετημένο σωλήνα επάνω από διάτρημα, και αυτό λόγω της πιθανότητας
εμφανίσεως ηλεκτρικών ρευμάτων λόγω γαλβανικής δράσης νερού και μετάλλων. Η διάμετρος των
διατρημάτων θα πρέπει να επαρκεί για την άνετη διεύλεση των δοχείων της γόμωσης.
Στην περίπτωση που η γόμωση των διατρημάτων γίνεται από καταδυτικό συνεργείο, ο σωλήνας γομώσεως
θα είναι μεταλλικός και θα τοποθετείται από το καταδυτικό συνεργείο εντός του διατρήματος και να είναι
απαλλαγμένος από εμπόδια, ώστε να μην καταστρέφεται ο σωλήνας γομώσεως κατά την εισαγωγή του στο
διάτρημα.
Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της γόμωσης εντός του διατρήματος κατά μεμονωμένο φυσίγγιο. Αντίθετα,
συνιστάται όπως το σύνολο της προβλεπομένης γομώσεως εισάγεται με μιάς στο διάτρημα, μέσα από τον
σωλήνα γόμωσης.
Για την ελεγχόμενη διενέργεια και αποτελεσματικότητα των ανατινάξεων, συνιστάται όπως ακολουθούνται τα
εξής μέτρα:
x Το βάρος της γόμωσης των αρχικά πυροδοτούμενων διατρημάτων να είναι μικρότερο από το βάρος της
γόμωσης των διατρημάτων που πυροδοτούνται σε επόμενους χρόνους
x Κάθε διάτρημα θα διαθέτει επιγόμωση (από άμμο, αμμοχάλικο ή άλλο κατάλληλο υλικό) σε βάθος
τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του εύρους μετώπου για το συγκεκριμένο διάτρημα
5.3.3

Πυροδότηση διατρημάτων

Οι γομώσεις θα πυροδοτούνται ηλεκτρικά ή/και με χρήση ακαριαίας θρυαλλίδας. Οι εκρηκτικές θρυαλλίδες
και όλα τα καψύλια θα είναι υδατοστεγανά και αδιάβροχα. Ο έλεγχος των καψυλίων θα συνίσταται στην
μέτρηση της αντιστάσεώς τους και της μονώσεως των καλωδίων. Η αντίσταση μονώσεως θα πρέπει να
ανέρχεται σε τουλάχιστον 5000 Ohm.
Για την ελεγχόμενη διενέργεια και αποτελεσματικότητα των ανατινάξεων, συνιστάται όπως γίνεται επιλογή
και σχεδιασμός κατάλληλης χρονικής αλληλουχίας της πυροδότησης, με χρήση στοιχείων επιβραδύνσεως
χιλιοστού του δευτερολέπτου.
Σε περίπτωση πυροδότησης ομάδας διατρημάτων, η θρυαλλίδα από κάθε διάτρημα θα δένεται σε κατάλληλα
αγκυρωμένο χαλύβδινο συρματόσχοινο, το οποίο θα επιπλέει (με την βοήθεια πλωτήρων) επάνω από κάθε
σειρά διατρημάτων. Τα ελεύθερα άκρα των θρυαλλίδων θα συνδέονται με την κύρια γραμμή πυροδότησης.
Μετά το πέρας της ανατίναξης, θα διενεργείται έλεγχος των συρματοσχοίνων για πιθανές αφλογιστίες.
5.3.4

Έλεγχος ανατινάξεων

Η ανατινάξεις θα διενεργούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το μέγιστο επίπεδο της εδαφικής δόνησης κοντά σε
κάθε γειτονική υφιστάμενη ευαίσθητη κατασκευή (χερσαία ή θαλάσσια) να ικανοποιεί τις ακόλουθες
απαιτήσεις (στην μελέτη του έργου μπορεί προδιαφράφονται ακόμη αυστηρότερες απαιτήσεις):

7

34547

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00:2009

α. Η “μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης” να μην υπερβαίνει την τιμή V
β. Ο “συνολικός λόγος ενέργειας” να μην υπερβαίνει την τιμή ER

©

ΕΛΟΤ

25 mm/sec
645

Ως “μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης” ορίζεται το διανυσματικό άθροισμα των ταχυτήτων ταλάντωσης A / t σε
τρείς κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (δύο οριζόντιες και μία κατακόρυφη), όπου Α το πλάτος της
ταλάντωσης σε κάθε διεύθυνση και t ο χρόνος.
Ο “συνολικός λόγος ενέργειας” ορίζεται ως το αλγεβρικό άθροισμα των “λόγων ενέργειας” (3.29  f  A) 2 σε
τρείς κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (δύο οριζόντιες και μία κατακόρυφη), όπου f η συχνότητα της
ταλάντωσης σε περιστροφές (κύκλους) ανά δευτερόλεπτο και A σε mm.

Η μέτρηση των εδαφικών δονήσεων θα γίνεται με κατάλληλο όργανο (επιταχυνσιόμετρο ή σεισμογράφο), το
οποίο είτε α) θα έχει δυνατότητα άμεσης καταγραφής και των τριών κάθετων μεταξύ τους συνιστωσών (δύο
οριζόντιες και μία κατακόρυφη) της ταχύτητας ταλάντωσης, ή β) θα διαθέτει επαρκή ανάλυση (ευκρίνεια)
καταγραφής των χρονοσειρών επιταχύνσεων και μεταποπίσεων (και στις τρείς διεύθύνσεις), ώστε να είναι
δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των ταχυτήτων ταλάντωσης.
5.3.5

Εκσκαφή και διάθεση των βυθοκορημάτων

Για την ανάσυρση, αποκομιδή, θαλάσσια και χερσαία μεταφορά και απόρριψη ή διάθεση των
βυθοκορημάτων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00.
Επισημαίνεται, ότι τα προϊόντα εκσκαφής βραχώδους πυθμένα θαλάσσης με χρήση εκρηκτικών υλών
δύνανται να ενσωματωθούν σε άλλα τμήματα του έργου, εφόσον πληρούν τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές.
Μπορεί να απαιτηθεί και η χρήση σφύρας για την ομαλοποίηση του πυθμένα.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθμένας θα πρέπει να διαμορφωθεί ως επίπεδη επιφάνεια χωρίς
ανωμαλίες.
Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου, οι κλίσεις των πρανών εκσκαφής θα
διαμορφωθούν υποχρεωτικά ίσες με τις προβλεπόμενες κλίσεις της και στην περίπτωση δυνατότητας
ευστάθειας των πρανών εκσκαφής με πιό απότομες κλίσεις.
Oι εκσκαφές θα εκτελούνται όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και θα συμφωνούν με τα
σημειούμενα στα σχέδια της μελέτης όρια και στάθμες. Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω
από τα όρια ή σε βάθη μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από τα σχέδια, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται σε
κάθε περίπτωση μόνο για τις συμβατικές ποσότητες.
Η εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας δεν επιτρέπεται, σε κανένα μεμομωμένο σημείο της περιοχής
περιοχής εκσκαφών να φτάσει σε στάθμες υπεράνω των αναγεγραμμένων στα σχέδια της μελέτης βαθών
σχεδιασμού. Η εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε μεμονωμένα μόνο σημεία της
επιφάνειας σε στάθμες μέχρι -0.50 μέτρων χαμηλότερα από τα αναγεγραμμένα στα σχέδια της μελέτης βάθη
σχεδιασμού, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη οικονομική αποζημίωση για οποιοδήποτε
όγκο τυχόν τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθμες χαμηλότερα από τα βάθη σχεδιασμού.
Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη μεγαλύτερα από τα
προβλεπόμενα από τα σχέδια και κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια των
γειτονικών έργων, τότε η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει την πλήρωση, με δαπάνες του Αναδόχου, του επί
πλέον εκσκαφθέντος όγκου με υλικά και μέθοδο πλήρωσης εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση
αυτή, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις συμβατικές ποσότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω
(σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εκσκαφών και υποχρεούται να παίρνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την διατήρηση των βαθών εκσκαφής στις προβλεπόμενες στάθμες μέχρι την
παραλαβή του έργου (ή αυτοτελούς τμήματος του έργου), χωρίς να δικαιούται οιασδήποτε αποζημιώσεως
για τις ως άνω εργασίες.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας του
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων με χρήση εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παίρνει όλα τα μέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και γενικά ζημιών
οποιασδήποτε φύσεως και έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να άρει τις τυχόν
καταπτώσεις και να απομακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή των έργων με δικές του δαπάνες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου, κατά την διάρκεια των
εργασιών βυθοκορήσεων, να μην παρεμποδίζεται καθ΄ οιονδόποτε τρόπο η κυκλοφορία των πλοίων που
ενδεχομένως χρησιμοποιούν τον λιμένα, ούτε να διακυβεύεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη
περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του λιμένα και με τις οδηγίες
και εντολές του Κυρίου του Έργου και όλων των αρμόδιων φορέων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, στην προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανση των
τμημάτων του έργου και του κατασκευαστικού εξοπλισμού (πλωτά γεωτρύπανα, πλωτοί γερανοί, ρυμουλά,
φορτηγίδες κλπ.), καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς και νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχηματικής πτώσης στην θάλασσα
και βύθισης κάθε είδους εξοπλισμού, εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε δε περίπτωση τέτοιου συμβάντος
είναι υπεύθυνος για την άμεση ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την άμεση ανάσυρση των
βυθισμένων αντικειμένων, με δικές του δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια θα μπορούσε να προκληθεί από οποιαδήποτε, εκούσια ή ακούσια,
πτώση ή/και βύθιση οποιασδήποτε φύσεως αντικειμένων ή υλικών στην θάλασσσα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την
προστασία όλων των υφιστάμενων κατασκευών, λιμενικών ή χερσαίων έργων και εξοπλισμού (όπως
κρηπιδότοιχοι, προσκρουστήρες, δέστρες κλπ.), εγκαταστάσεων, κάθε φύσεως αντικειμένων, ιδιοκτησιών
τρίτων κλπ. στην ευρύτερη περιοχή των έργων, από κάθε είδους φθορά, ζημιά ή καταστροφή θα μπορούσε
να προκληθεί κατά τις εργασίες βυθοκορήσεων με χρήση εκρηκτικών υλών, ή από την λειτουργία,
μετακίνηση, πρόσδεση και ελλιμενισμό του κατασκευαστικού εξοπλισμού (πλωτά γεωτρύπανα, πλωτοί
γερανοί, ρυμουλκά, φορτηγίδες, δονήσεις, οχήματα κλπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες,
στην άμεση αποκατάσταση (επισκευή ή/και αντικατάσταση) κάθε ζημιάς, φθοράς ή απώλειας που έχει
προκληθεί στις ανωτέρω υφιστάμενες κατασκευές, έργα, εγκαταστάσεις, αντικείμενα, ιδιοκτησίες τρίτων κλπ.
Οι εργασίες γόμωσης – πυροδότησης – ανατίναξης θα εκτελούνται μόνο από έμπειρους και κατάλληλα
εκπαιδευμένους τεχνίτες, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο
άδεια γομωτού.
Ειδικότερα για τις εργασίες υποθαλασσίων ανατινάξεων, πέραν των προβλεπομένων για τις αντίστοιχες
εργασίες ξηράς και από την ισχύουσα Νομοθεσία, συνιστάται η λήψη των ακόλουθων μέτρων ασφαλείας:
x Ολόκληρη η προς εκσκαφή θαλάσσια περιοχή θα οριοθετείται καθ΄ όλην την διάρκεια εκτέλεσης των
ανατινάξεων με κατάλληλη πλωτή σήμανση (σημαίες κλπ.)
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x Ανά πάσα χρονική στιγμή η ποσότητα εκρηκτικών υλών σε κάθε πλωτό γεωτρύπανο δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει την απαιτούμενη για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών μίας ημέρας
εργασίας.
x Απαγορεύεται η εκτέλεση ανατινάξεων α) όταν η ορατότητα είναι μικρότερη των 500 m και β) στο
χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής του σούρουπου και του πέρατος της αυγής.
x Πριν από κάθε πυροδότηση το πλωτά γεωτρύπανο και κάθε άλλο σκάφος ή πλοίο θα πρέπει να
βρίσκοναι σε ασφαλή απόσταση από τη θέση της ανατίναξης.
x Πριν και κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης του πλωτού γεωτρύπανου από την θέση της ανατίναξης,
θα δίδεται σειρά ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων (με σειρήνα ή σφυρίχτρα περπιεσμένου αέρα)
σύμφωνα με την επικρατούσα ναυτική πρακτική.
x Δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πυροδότησης καθ΄ όσον χρόνο οποιοδήποτε διερχόμενο
πλοίο ή σκάφος είναι σε απόσταση μικρότερη των 450 m από την θέση της ανατίναξης.
x Πριν από κάθε πυροδότηση απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση των επιβαινόντων σε όλα τα πλοία
και σκάφη που ελλιμενίζονται σε απόσταση μικρότερη των 450 m από την θέση της ανατίναξης.
x Πριν από κάθε πυροδότηση, όλα τα σκάφη ή/και πλωτά του Αναδόχου που περιέχουν εκρηκτικά θα
πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 75 m από το σημείο της ανατίναξης.
x Πριν από κάθε πυροδότηση, το προσωπικό όλων των άλλων πλωτών γεωτρυπάνων που βρίσκονται σε
απόσταση μικρότερη των 150 m από την θέση της ανατίναξης θα εγκαταλείπει τα γεωτρύπανα προς
κάλυψη στην περίπτωση ύπαρξης γομωμένων διατρημάτων.
x Δεν επιτρέπεται η πυροδότηση καθ΄ όση διάρκεια λαμβάνουν χώρα κολυμβητικές ή καταδυτικές
δραστηριότητες κοντά στην θέση της ανατίναξης.
x Όλα τα γομωμένα διατρήματα θα πυροδοτούνται αμέσως μετά την απομάκρυνση του πλωτού
γεωτρύπανου απο την θέση ανατίναξης, υπό την προϋπόθεση των ανωτέρω.
x Όλες οι υποθαλάσσιες ανατινάξεις θα συνοδεύονται από προειδοποιητικά ηχητικά σήματατα οποία θα
δίδονται από σειρήνες ή σφυρίχτρες πεπιεσμένου αέρα. Όλα τα ηχητικά σήματα ασφαλείας θα πρέπει
να γίνονται εύκολα αντιληπτά σε κάθε σημείο του εργοταξίου. Η σημασία και ερμηνεία κάθε
προειδοποιητικού ηχητικού σήματος (και κάθε άλλου είδους σήματος ασφαλείας όπως σημαίες κλπ.) θα
αναγραφεί σε πινακίδες, οι οποίες θα τοποθετούνται σε όλες τις χερσαίες και θαλάσσιες θέσεις
πρόσβασης στο εργοτάξιο. Το προσωπικό του εργοταξίου θα ενημερωθεί και εκπαιδευτεί επαρκώς για
τα σήματα ασφαλείας και θα λάβει τις δέουσες οδηγίες ασφαλείας.
x Έξι λεπτά της ώρας πριν από κάθε πυροδότηση
διαρκείας ενός λεπτού (ήχοι μακράς διαρκείας).

θα δίδεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα

x Ένα λεπτό της ώρας πριν από κάθε πυροδότηση θα δίδεται ένα προειδοποιητικό σήμα διαρκείας ενός
λεπτού (ήχοι βραχείας διάρκειας).
x Μετά το πέρας του ελέγχου της ανατίναξης θα δίδεται τελικό ηχητικό σήμα (μακρόσυρτος ήχος). Μέχρις
ότου δοθεί το τελικό ηχητικό σήμα, δεν επιτρέπεται η επιστροφή μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού
στην περιοχή της ανατίναξης.
x Σε περίπτωση που το βάθος νερού υπεράνω του βραχώδους πυθμένα είναι μικρότερο των 1.20 m
απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή εκδήλωσης ιπτάμενων βραχωδών θραυσμάτων.
x Ενημέρωση του Λιμεναρχείου και ανακοίνωσης ώστε να αποφεύγονται οι καταδύσεις στην περιοχή
έλεγχος και περιφρούρηση της θαλάσσιας περιοχής πέριξ του χώρου ανατινάξεων.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης με την χρήση εκρηκτικών υλών επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο
παραγματικού συμπαγούς όγκου μετρούμενου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, κατόπιν αφαιρέσεως
του όγκου των ενδεχόμενων επιφανειακών χαλαρών υλικων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη
του έργου.
Ο όγκος οποιασδήποτε τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθμες χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα βάθη
σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση.
Επίσης δεν θα επιμετρείται η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια και χερσαία μεταφορά και απόρριψη ή
απόθεση σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, οποιασδήποτε ποσότητας βυθοκορημάτων πάσης
φύσεως, η οποία ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης των βυθοκορήσεων σε
οποιοδήποτε σημείο της προς εκσκαφή περιοχής ή έξω από αυτήν, είτε οφείλεται σε κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, είτε οφείλεται σε
φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής
παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκορήσεων μέχρι τα προβλεπόμενα από την μελέτη του
έργου βάθη σχεδιασμού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε μεγάλα βάθη, σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου, καθώς και χερσαία μεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση
αυτών, θα επιμετρούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη,
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Πρόλογος
H
παρούσα
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προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-03-01-00 «Εξυγίανση θαλασσίου
πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-03-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου
2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
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Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του
Προτύπου ή Τεχνικής Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων
φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34555

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00:2009

Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες για την εξυγίανση
του πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά διαστρωνόμενα σε αύλακα διανοιγμένο με εκσκαφή του φυσικού
πυθμένα στο προκαθορισμένο από την μελέτη βάθος για την θεμελίωση κρηπιδότοιχων, μώλων,
κυματοθραυστών και λοιπών λιμενικών έργων βαρύτητας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test --- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού
μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- Δοκιμές των
μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισμός
της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού.

ΕΛΟΤ EN 1936

Natural stone test method - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς
λίθους - Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του
ολικού και ανοικτού πορώδους.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods
for the determination of resistance to fragmentation Δοκιμές για τον
προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2:
Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό.

ΕΛΟΤ EN 1926

Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength -Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works - Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων
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Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή εφαρμόζεται απλή ορολογία και για το λόγο αυτό δεν τίθενται αναλυτικοί όροι
και ορισμοί.

4

Απαιτήσεις

Τα χρησιμοποιούμενα αμμοχάλικα θα είναι προελεύσεως χειμάρρων ή ορυχείων ή λατομείου, αυτούσια, μετά
από διαλογή ή και σταθεροποιούμενου τύπου αμμοχάλικα που θα παραχθούν με θραύση.
Δεν γίνεται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσμίξεων πέραν του 5%.

5

Εργασίες και ανοχές

5.1 Εργασίες εξυγίανσης πυθμένα
Οι εργασίες εξυγίανσης πυθμένα με αμμοχάλικα συνίστανται στην παραγωγή ή προμήθεια καταλλήλων
υλικών, σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά,
βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών, όπως ορίζεται στα σχέδια και
σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Τα αμμοχάλικα θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθμες
που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το 1m. Η διάστρωση και μόρφωση των οριζόντιων επιφανειών και των πρανών γίνεται με τη
βοήθεια δύτη.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης
επιφάνειας.
Υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου. θα
απομακρύνονται.

5.2 Ανοχές
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα
με τις παρακάτω επιτρεπόμενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή
διαστάσεις, θα συμπληρώνονται με τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη διατομή.
Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
x Χαράξεις: 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης
x Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθμών): -10% έως +15 % του πάχους στρώσης
x Στάθμες στρώσεων σε σχέση με την Κατωτάτη Ρηχία *: -0,3m έως +0,5m
*Πηγή CIRIA:Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991. Εγχειρίδιο για την χρήση
βραχώδων υλικών σε εφαρμογές παρακτίων έργων.
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Δοκιμές

Τα χρησιμοποιούμενα αμμοχάλικα Θα ενσωματώνονται στο έργο μόνον μετά από εργαστηριακό έλεγχο
υγείας πετρώματος, κοκκομετρικής διαβάθμισης και περιεκτικότητας σε γαιώδη υλικά και φυτικές γαίες
(Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2, ΕΛΟΤ EN 1097-6, ΕΛΟΤ EN 1936, ΕΛΟΤ EN 1097-2 και ΕΛΟΤ EN 1926)
Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 500 m3 υλικού.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρούμενου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα βυθόμετρα του πυθμένα
πριν από την έναρξη των εργασιών (αρχικά βυθόμετρα).
Τυχόν απώλειες υλικών λόγω διείσδυσής στον πυθμένα ή καθίζησης του πυθμένα, καθώς και τυχόν
απώλειες υλικών λόγω διασποράς τους για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη στις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

7
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Natural stone - Determination of the abrasion resistance -- Φυσικοί λίθοι Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη.
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
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προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-03-02-00 «Υποθαλάσσια κατακόρυφα
γεωσυνθετικά στραγγιστήρια» βασίζεται στην Προσωρινή
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«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
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Το
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Τεχνικής
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Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην έμπηξη γεωσυνθετικών
(πλαστικών) στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα, για την επιτάχυνση της μείωσης της υδατικής πιέσεως
των εδαφικών πόρων, με σκοπό την ταχύτερη εξέλιξη της στερεοποίησης του εδαφικού υλικού του πυθμένα
και αποτέλεσμα α) την ταχύτερη ολοκλήρωση των αναμενόμενων καθιζήσεων και β) την ταχύτερη αύξηση
της διατμητικής αντοχής του εδάφους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 12958

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός
ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile
products - Determination of water flow capacity in their plane.

ΕΛΟΤ EN ISO 12956

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός
του χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile
products - Determination of the characteristics opening size.Geotextiles Wide-width tensile test

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319

Γεωυφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού πλατιών ταινιών - Geotextiles Wide-width tensile test

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00

Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας
κατά την κατασκευή λιμενικών έργων - Health - Safety and
Environmental Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια
Eίναι προκατασκευασμένες ειδικές φιλτροταινίες βιομηχανικού τύπου (prefabricated band drains),
αποτελούμενες από πλαστικό πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από γεωσυνθετικό φίλτρο.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Τα γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια θα πρέπει να εξασφαλίζουν:

3
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x

μεγάλη παροχετευτική ικανότητα υπό μεγάλη πλευρική πίεση και αξονική παραμόρφωση,
προκειμένου να λειτουργούν ικανοποιητικά καθ΄ ολόκληρο το μήκος τους και καθ΄ ολόκληρη την
διάρκεια στράγγισης (στερεοποίησης) του εδάφους.

x

ικανοποιητικά χαρακτηριστικά (ιδιότητες) φίλτρου, προκειμένου να αποφεύγεται η απόφραξη των
πόρων του περιβάλλοντος γεωσυνθετικού περιβλήματος από τα λεπτόκοκκα αργιλικά κλάσματα
του εδαφικού υλικού.

x

σημαντική ελαστικότητα ώστε να έχουν την δυνατότητα ομαλής παραμόρφωσης με το
περιβάλλον έδαφος, χωρίς να δημιουργούνται μεγάλες τοπικές παραμορφώσεις (τσακίσματα).

x

ικανοποιητική αντοχή σε εφελκυσμό ώστε να μην καταστρέφονται κατά την τοποθέτηση και
λειτουργία.

4.2 Πυρήνας και Φίλτρο
Ο πυρήνας των στραγγιστηρίων αποτελείται από εύκαμπτο πολυμερές και θα πρέπει να εξασφαλίζει α)
πλευρική ακαμψία και β) εύκολη δίοδο του ύδατος μέσω μεγάλου αριθμού διαμήκων καναλιών.
Οι απαιτούμενες ιδιότητες των γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων (πυρήνας και φίλτρο) συνοψίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1 - Ιδιότητες και μέθοδοι ελέγχου γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων
Υλικό

Ιδιότης

Μέθοδος ελέγχου

Απαίτηση

Πλάτος

-

100 mm r 5 mm

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958

Γεωσυνθετικό
στραγγιστήριο

Παροχετευτική
ικανότητα qw για
διαμήκεις συνθήκες
ροής (υπό πλευρική
πίεση 250 kPa και
υδραυλική κλίση 0.5)
Εφελκυστική αντοχή

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319

> 1000 N

Επιμήκυνση για
φορτίο 1 kN

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319

< 10%

Γεωσυνθετικό φίλτρο

Φαινόμενο μέγεθος
ανοίγματος (apparent
opening size -

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12956

AOS O 95 )
Διαπερατότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958

> 55u10-6 m3/s

< 90 μm
> 0.2 s-1

Σημειώσεις:
α) qw = qi/i , όπου qi η παροχή για υδραυλική κλίση i.
β) Η απαιτούμενη εφελκυστική αντοχή αφορά όλα τα ακόλουθα στοιχεία του στραγγιστηρίου: α)
πυρήνας, β) γεωσυνθετικό φίλτρο και γ) ραφές γεωσυνθετικού φίλτρου.
γ) Η δοκιμή ASTM
σταγγιστηρίων.
4
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δ) Για την προσομοίωση μαλακών αργίλων στο εργαστήριο θα χρησιμοποιείται μαλακό νεοπρένιο
(soft neoprene).
ε) Το νερό της δοκιμής δεν θα περιέχει διαλυμένο αέρα (de-aired water).

5 Κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές
5.1 Εξοπλισμός έμπηξης
Η έμπηξη των γεωσυνθετικών (πλαστικών) στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα θα γίνεται με την
βοήθεια ειδικού πλωτού γερανού (ή αυτοανυψούμενης εξέδρας) με κατακόρυφο οδηγό. Κατά την έμπηξη τα
στραγγιστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό χαλύβδινο στέλεχος κοίλης διατομής (ορθογωνικής, κυκλικής ή
ρομβοειδούς), το οποίο προστατεύει το σταγγιστήριο κατά την έμπηξη και κινείται κατακόρυφα κατά μήκος
του οδηγού του γερανού και ανασύρεται μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.
Η έμπηξη θα γίνεται δονητικά, με δονητή ικανό να επιβάλλει κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 200 kN. Το
ειδικό χαλύδβινο περίβλημα θα πρέπει να θλιπτική αντοχή τουλάχιστον ίση με το μέγιστο επιβαλλόμενο
κατακόρυφο φορτίο του δονητή (200 kN).
Η κατακορυφότητα της έμπηξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται δι΄ ολισθήσεως του δονητή και του ειδικού
χαλύβδινου περιβλήματος κατά μήκος του ελεύθερου οδηγού του γερανού.
Η κατακορυφότητα του οδηγού του γερανού θα ελέγχεται κατά δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις
καθημερινά πριν την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την διάρκεια των εργασιών και μετά την
μετακίνηση του γερανού από θέση σε θέση.

5.2 Προετοιμασία έμπηξης
Τα γεωσυνθετικά (πλαστικά) στραγγιστήρια υπό μορφή φιλτροταινιών θα παραλαμβάνονται επί τόπου των
έργων σε ρολούς. Οι ρόλοι θα τοποθετούνται σε ειδική υποδοχή του γερανού έμπηξης και θα συγκρατούνται
πλευρικά και σε ολόκληρο το ύψος από κατάλληλο σύστημα. Οι ρόλοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα
ελεύθερης περιστροφής κατά την έμπηξη, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία της
φιλτροταινίας στο άνω άκρο του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος. Στα σημεία καμπής της φιλτροταινίας θα
τοποθετούνται ράουλα μείωσης των τριβών για την ελεύθερη κίνηση της φιλτροταινίας.

5.3 Πλάκα Αγκύρωσης
Το κάτω άκρο του στραγγιστηρίου (φιλτροταινίας) αγκυρώνεται πριν από την έμπηξη σε ειδική χαλύβδινη
πλάκα αγκύρωσης, η οποία παραμένει μετά την ανάσυρση του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος εντός του
εδάφους. Η αγκύρωση του στραγγιστηρίου θα πρέπει να εξασφαλίζει την μη αποκόλληση της φιλτροταινίας
από την πλάκα αγκύρωσης, λόγω των εφελκυστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται από τριβές στο
σύστημα κατά την έμπηξη. Το πάχος και οι διαστάσεις της πλάκας αγκύρωσης θα πρέπει να είναι ικανές για
την αποφυγή α) παραμορφώσεως της πλάκας κατά την έμπηξη λόγω π.χ. απαντήσεως σκληρών εδαφικών
ενστρώσεων και β) πιθανού φρακαρίσματος της πλάκας στο κάτω άκρο του ειδικού χαλύβδινου
περιβλήματος.

5.4 Κοπή Φιλτροταινίας
Μετά το πέρας της έμπηξης κάθε στραγγιστηρίου και την ανάσυρση του ειδικού χαλυβδίνου περιβλήματος, η
φιλτροταινία θα αποκόπτεται, με μηχανικό κόπτη ή δύτη, σε ύψος περίπου 200 mm υπεράνω της στάθμης
του πυθμένα.
Εναλλακτικά, η φιλτροταινία μπορεί να κόβεται πριν από την έμπηξη. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
προβλέπεται σύστημα συγκράτησης της φιλτροταινίας εντός του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος με
σύστημα τροχαλίας και σχοινιού το οποίο θα διατηρείται τεντωμένο σε ολόκληρη την διάρκεια της έμπηξης.

5
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5.5 Συστήματα πολλαπλής έμπηξης
Είναι δυνατή η χρήση συστημάτων πολλαπλής έμπηξης γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων, με την χρήση
κατάλληλου πλαισίου στήριξης πολλαπλών στελεχών και ισχυρού δονητού ικανής ισχύος. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν όλες οι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης προδιαγραφής για συστήματα απλής (μεμονωμένης)
έμπηξης γεωσυνθετικών (πλαστικών) στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα.

6

Δοκιμές

Στη συνέχεια παρατίθενται οι μέθοδοι και οι πρότυπες δόκιμες προσδιορισμού και ελέγχου των ιδιοτήτων
των γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων:
ΕΛΟΤ EN ISO 12958

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός ικανότητας
ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile products Determination of water flow capacity in their plane.

ΕΛΟΤ EN ISO 12956

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του
χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size.Geotextiles - Wide-width tensile
test

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319

Γεωυφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού πλατιών ταινιών - Geotextiles - Wide-width
tensile test

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-09-1901-00 και ειδικότερα τα παρακάτω:
1. Πρόβλεψη για άμεση μετακίνηση του λιμενικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες των
Λιμενικών Αρχών, ώστε να μην παρακωλύεται η κίνηση των σκαφών, η λειτουργία των υφισταμένων
διαύλων ναυσιπλοΐας και η είσοδος \ έξοδος των πλοίων στο λιμάνι σε όλο το διάστημα εκτέλεσης των
έργων.
2. Xάραξη και σήμανση των αξόνων που καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν και τοποθέτηση όλων
των σημάτων που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των οριακών γραμμών όλων
των επί μέρους έργων.
3. Εξασφάλιση της προσωρινής φωτοσήμανσης των έργων που εκτελούνται και μέριμνα ώστε αυτή να
μετακινείται με την πρόοδο των έργων, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές των Λιμενικών Αρχών.
4. Εξακρίβωση ύπαρξης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών στην περιοχή εκτέλεσης έργων. Εκτέλεση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την προστασία τους και την απρόσκοπτη λειτουργία τους,
έγκαιρη ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τυχόν ανάγκη προσωρινής ή οριστικής μετατόπισης
των γραμμών αυτών.
5. Συντήρηση και έλεγχος του χρησιμοποιούμενου Μηχανικού εξοπλισμού Πιστοποιητικά ασφάλειας των
πλωτών ναυπηγημάτων - Λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας από την λειτουργία των μηχανημάτωνΤήρηση χωρίς παρέκκλιση των διατάξεων του Διεθνούς Κανονισμού προς αποφυγή Συγκρούσεων στη
Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Θ) - Συμμόρφωση στις εντολές των Λιμενικών Αρχών.
6. Εξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών
μηχανημάτων - Άμεση ενημέρωση των Αρχών σε περίπτωση εύρεσης των ανωτέρω.
7. Προφύλαξη και προστασία της χερσαίας ή (και) υποθαλάσσιας βλάστησης γύρω από τους χώρους των
έργων.
6
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8. Τήρηση της απαγόρευσης διάθεσης των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων του μηχανικού εξοπλισμού στο
έδαφος, στη θάλασσα και στα λοιπά επιφανειακά ή υπόγεια νερά (Υ.Α. 71560\3035|85- ΦΕΚ 665Β\84).
9. Χορήγηση στο εργατοτεχνικό προσωπικό των απαιτουμένων κατά περίπτωση ατομικών και ομαδικών
εφοδίων προστασίας.
10. Εφοδιασμός του εργοταξίου με τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης του
περιβάλλοντος(π.χ. διαρροής πετρελαιοειδών).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια επιμετρώνται ανά μέτρο μήκους εμπηγμένης φιλτροταινίας κάτωθεν της
στάθμης του θαλασσίου πυθμένα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

7
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Βιβλιογραφία
ASTM D4632-91 Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of Geotextiles

8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασμάτων
Underwater laying of geotextiles

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-03-03-00 «Υποθαλάσσια διάστρωση
γεωϋφασμάτων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-03-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασμάτων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην υποθαλάσσια διάστρωση
γεωυφασμάτων στον θαλάσσιο πυθμένα, είτε για την ενίσχυση της θεμελίωσης λιμενικών έργων και την
βελτίωση της ευστάθειας του πυθμένα, είτε για διαχωρισμό των υλικών, είτε για προστασία πρανών από
διαφυγή υλικού.
Περιλαμβάνονται τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι εργασίες διάστρωσης των γεωυφασμάτων...

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Geotextiles - Wide-width tensile test - Γεωυφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού
πλατιών ταινιών.

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

Geotextiles and geotextile-related products - Static puncture test (CBR-Test) Γεωσυνθετικά. Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμήCBR).

ISO 13431

Geotextiles and geotextile-related products - Determination of tensile creep
and creep rupture behavior - Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα.
Προσδιορισμός αντοχής απόσχισης υπό εφελκυστικό ερπυσμό.

ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test) - Γεωσυνθετικά Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης κώνου)

ΕΛΟΤ EN 12956

Wallcoverings in roll form - Determination of dimensions, straightness,
spongeability and washability - Επικαλύψεις τοίχων σε μορφή ρολού Προσδιορισμός διαστάσεων, ευθυγραμμίας, καθαρισμού με σφουγγάρι και
πλύσιμο

ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load - Γεωυφάσματα
και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών
της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς μηχανικό εξαναγκασμό.

ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of
geotextiles and geotextile-related products - Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής
για τον προσδιορισμό της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας γεωυφασμάτων και
προϊόντων σχετικών με γεωυφάσματα

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-2

Geotextiles and geotextile-related products - Determination of thickness at
specified pressures - Part 2: Procedure for determination of thickness of single
layers of multilayer products - Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με
3
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γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του πάχους σε καθορισμένες πιέσεις - Μέρος
2: Μέθοδος προσδιορισμού του πάχους μιας στρώσεως πολυστρωματικών
προϊόντων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Γενικά
Τα γεωυφάσματα αποτελούνται από υφαντά ή μη υφαντά συνθετικά (πολυμερή) υφάσματα.
Τα υφαντά γεωυφάσματα θα είναι υφασμένα με νήματα της ιδίας ή διαφορετικής αντοχής, ή/και υλικού, ανά
διεύθυνση (σύμφωνα με την μελέτη του έργου). Τα μη υφαντά γεωυφάσματα θα είναι επεξεργασμένα δια
βελονισμού.

4.2 Ιδιότητες γεωυφασμάτων
4.2.1

Μηχανικές ιδιότητες γεωυφασμάτων

Τα γεωυφάσματα (υφαντά ή μη υφαντά) θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες μηχανικές ιδιότητες,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου:
x

Εφελκυστική αντοχή, κατά την κύρια ή / και δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας, μεγαλύτερη από
τις ελάχιστες επιτρεπόμενες

x

Μέγιστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την κύρια ή/και δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας,
μικρότερη από τις μέγιστες επιτρεπόμενες (ενεργοποίηση αντοχής των γεωυφασμάτων χωρίς
σημαντικές παραμορφώσεις)

x

Ετήσιο ερπυσμό υπό φορτίο 60% του μεγίστου (ανά διεύθυνση λειτουργίας) μικρότερο του μέγιστου
επιτρεπόμενου

x

Ανθεκτικότητα έναντι προσβολής από α) χημικές επιδράσεις (όπως ελαίων, χλωρίων, οξέων και
αλκαλίων σε μορφές και συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται στα εδάφη, στο νερό της θάλασσας και
στα υπόγεια ύδατα που υπάρχουν στο χώρο του έργου) β) βιολογικούς παράγοντες (βακτηρίδια) και
γ) υπεριώδη ακτινοβολία (το υλικό πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντίσταση στην υπεριώδη
ακτινοβολία έτσι ώστε οι φυσικές του ιδιότητες να ικανοποιούν τις προδιαγραφές μετά από έκθεση σε
ηλιακή ακτινοβολία κατά την θερινή περίοδο για χρονικό διάστημα 30 ημερών στην περιοχή
κατασκευής του έργου).

x

Διαπερατότητα (υπό συγκεκριμένη πίεση) εντός των επιτρεπομένων ορίων

Επιπλέον το γεωύφασμα πρέπει να ακολουθεί τα ακόλουθα κριτήρια :
kgt5 ks όπου:
kg η διαπερατότητα του γεωυφάσματος σε m/s
ks η διαπερατότητα του υποκείμενου υλικού (m/s)
4
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Συνιστάται η τιμή kg=10 ks
(Πηγή «Revetment Systems against wave attack - a design manual», Η.R, Wallingford 1996).

4.2.2

Διαστάσεις πόρων γεωυφασμάτων

Η ενεργός διάσταση πόρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη
Για να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της απώλειας λεπτόκοκκων υλικών για διαφόρους τύπους εδαφών,
πρέπει να ακολουθούνται οι απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1 - Κριτήρια για επιλογή χαρακτηριστικής διάστασης των πόρων του
γεωυφάσματος
ΕΔΑΦΟΣ
Συνεκτικό

Ο90 d 10D50

Ο90 d D90

Ο90 d 2,5D50

Ο90 d D90

Καλά διαβαθμισμένο μη συνεκτικό (U<5)

Ο90 d 10D50

Ο90 d D90

Ελάχιστα συνεκτικό με ποσοστό ιλύος
> 50%

Ο90 d 200μm

Ομοιογενές μη συνεκτικό (U<5)

U= συντελεστής ομοιογένειας
Ο90 = χαρακτηριστική διάσταση των πόρων του γεωϋφάσματος
(Πηγή «Revetment Systems against wave attack - a design manual», Η.R, Wallingford 1996).

5

Μεταφορά, κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Παραλαβή και αποθήκευση
α. Παραλαβή
Τα γεωυφάσματα θα παραδίδονται επί τόπου του έργου σε κυλινδρικούς ρόλους χωρίς ραφές, ελάχιστου
πλάτους 3.50 m. Το συνολικό μήκος κάθε ρολού θα πρέπει να είναι επαρκές, έτσι ώστε να τοποθετείται μία
πλήρης λωρίδα σε μία φάση, χωρίς σύνδεση στα διάφορα οριζόντια ή επικλινή τμήματα που καλύπτει.
β. Αποθήκευση
Κατά την φάση κατασκευής, τα γεωυφάσματα δεν θα πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα στην ηλιακή
ακτινοβολία για μακρό χρονικό διάστημα.

5.2 Εξοπλισμός τοποθέτησης
Ελέγχεται η μέθοδος τοποθέτησης των γεωυφασμάτων στον θαλάσσιο πυθμένα, ή τεχνητό επίπεδο ή
πρανές, από κατάλληλο πλωτό εξοπλισμό, καθώς επίσης και οι κατασκευαστικές διατάξεις πόντισης
(ενδεικτικά αναφέρονται οι μέθοδοι βυθιζομένων κυλίνδρων, βυθιζόμενου πλαισίου, πλωτού τύμπανου κλπ.).
Για διευκόλυνση της εργασίας γίνεται σήμανση με σημαδούρες ή αντένες (αβαθή).

5
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5.3 Προετοιμασία γεωυφασμάτων εν ξηρώ
Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών τοποθέτησης (π.χ. μεγάλο βάθος τοποθέτησης, περιοχές εκτεθειμένες
σε κυματισμούς ή/και θαλάσσια ρεύματα κλπ.), θα προετοιμάζονται λωρίδες γεωυφάσματος όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου πλάτους (τουλάχιστον 15.0 μέτρων), δια συνδέσεως των γεωυφασμάτων στην ξηρά.
Η εν ξηρώ σύνδεση των γεωυφασμάτων θα εκτελείται δια ραφής ή συγκολλήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή του υλικού. Στην περίπτωση γεωυφασμάτων διαφορετικής αντοχής ανά διεύθυνση, η εν
ξηρώ σύνδεση θα γίνεται μόνον παράλληλα προς την δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας του
γεωυφάσματος. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο “ενεργό” πλάτος της εν ξηρώ, σύνδεσης των γεωυφασμάτων,
είναι 150 mm.
Όταν γεμίσει το κιβώτιο θα κλείνει το κάλυμμα και θα συρράπτεται με τις αντίστοιχες ακμές του κιβωτίου,
τανυζόμενο δια μοχλών.
Οι συρραφές θα εφαρμόζονται σε τρόπο ώστε το κάθε κιβώτιο να αποτελεί ένα στερεό πρίσμα, αλλά και
ολόκληρο το σώμα των συρματοκιβωτίων να αποτελεί ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο.

5.4 Υποθαλάσσια τοποθέτηση γεωυφασμάτων
Κατά την προετοιμασία, μεταφορά, πόντιση και υποθαλάσσια διάστρωση των γεωυφασμάτων, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή τραυματισμού του υλικού (όπως σχισίματα,
τρυπήματα κλπ.). Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετούνται τα γεωυφάσματα θα πρέπει να είναι επίπεδη
και δεν θα περιέχει υλικά ή προεξοχές που θα μπορούσαν να τα καταστρέψουν.
Για να διευκολύνεται η βύθιση και προσαρμογή του γεωυφάσματος στον πυθμένα μπορεί να τοποθετηθούν
βάρη επ’ αυτού 9π.χ. ράβδοι οπλισμών).
Δεν επιτρέπεται σύνδεση ή παράθεση των γεωφασμάτων κατά την κύρια διεύθυνση λειτουργίας. Το πλάτος
παράθεσης (επικάλυψης) διαδοχικών λωρίδων γεωυφασμάτων κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση
λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.50 m.
Για την προσωρινή εξασφάλιση και προστασία των τοποθετημένων λωρίδων γεωυφάσματος, αμέσως μετά
την διάστρωση κάθε λωρίδα θα καλύπτεται μερικώς με στρώση πάχους περίπου 0.30 m, από τα
προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου υλικά (άμμος ή λιθορριπή), χωρίς όμως να καλύπτεται το άκρο του
γεωυφάσματος το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από την επόμενη λωρίδα, σε πλάτος τουλάχιστον ίσο με το
πλάτος παράθεσης (περίπου 1.50 m) και ανάλογα με το βάθος και την δυσκολία τοποθέτησης.
Στις περιπτώσεις τοποθέτησης γεωϋφάσματος σε κεκλιμένες επιφάνειες, πρανή, αύλακες αγωγών κ.λ.π.
συνιστάται αγκύρωση των άκρων για την εξασφάλιση της μη ολίσθησης του γεωϋφάσματος κατά την
τοποθέτηση των υλικών επ’ αυτού ή από τα ρεύματα.

5.5 Εργοστασιακό πληροφοριακό υλικό
Ελέγχεται το πληροφοριακό υλικό από το (-α) εργοστάσιο (-α) παραγωγής των γεωυφασμάτων, το οποίο θα
περιλαμβάνει
α) καταλόγους και τεχνικά φυλλάδια, συστάσεις και οδηγίες του κατασκευαστή για την μέθοδο
μεταφοράς, αποθήκευσης, ελέγχου, κοπής στα απαιτούμενα μήκη, ύφαλης τοποθέτησης και
σύνδεσης των τεμαχίων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου και
β) πιστοποιητικά καταλληλότητας των προτεινομένων προς ενσωμάτωση στο έργο γεωυφασμάτων,
στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία του εργοστασίου παραγωγής, η ημερομηνία και τοποθεσία
παραγωγής, το υλικό των νημάτων κατά την κύρια διεύθυνση λειτουργίας, το υλικό των νημάτων
κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας και θα πιστοποιείται ότι τα προτεινόμενα υλικά
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.
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Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών (test results) για τις
ιδιότητες των γεωυφασμάτων του πίνακα 2 (κατά περίπτωσιν, ανάλογα με το είδος του γεωυφάσματος).

5.6 Ανοχές
Η επιτρεπόμενη απόκλιση της οριζοντιογραφικής τοποθέτησης των γεωυφασμάτων και του πλάτους
παράθεσης (επικάλυψης) διαδοχικών λωρίδων είναι r 5 % της αντίστοιχης διάστασης του γεωυφάσματος ή
του πλάτους παράθεσης, για όλες τις μεθόδους πόντισης και τοποθέτησης.
Επιπλέον για τον έλεγχο επιπεδότητας του γεωϋφάσματος, θα ακολουθηθεί ο εξής κανόνας
h1 < (0,1 έως 0,2) L1 και
L2< 0,03 m
Όπου
h1: το ύψος της τοπικής ανισοσταθμίας του υπεδάφους
L1: το μήκος της τοπικής ανισοσταθμίας του υπεδάφους
L2: το μέγιστο μήκος της τοπικής ανισοσταθμίας του γεωϋφάσματος.
(Πηγή «Geosynthetics and Geosystems in Hydraulic and Coastal Engineering» - Κ. Pilarczyk, Balkema,2000)..

6

Δοκιμές

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πρότυπες δοκιμές που εφαρμόζονται για τον έλεγχο των ιδιοτήτων των
γεωυφασμάτων.
Πίνακας 2 – Πρότυπες Δοκιμές γεωυφασμάτων
Μονάδα
μετρήσεως

Ιδιότητα

Προδιαγραφή ελέγχου

Εφελκυστική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση
λειτουργίας

KN/m

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Μεγίστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την
κύρια διεύθυνση λειτουργίας

%

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

KN/m

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Μεγίστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την
δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας

%

ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Static puncture (CBR) resistance
Δύναμη διείσδυσης
(Push-through force)
Παραμόρφωση διείσδυσης
(Push-through displacement)

KN

Εφελκυστική αντοχή
διεύθυνση λειτουργίας

κατά

την

δευτερεύουσα

Ερπυσμός υπό εφελκυσμό

ΕΛΟΤ EN ISO 12236

mm
%log10t

ISO 13431

Δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσεως κώνου)
Dynamic perforation (cone drop test)

μm

ΕΛΟΤ EN ISO 13433

Χαρακτηριστική διάσταση πόρων (Ο90)

μm

ΕΛΟΤ EN 12956

Εγκάρσια διαπερατότητα

m/s

ΕΛΟΤ EN ISO 11058

Μάζα

g/m2

ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Πάχος

mm

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-2
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες υποθαλάσσιας τοποθέτησης γεωυφασμάτων επιμετρώνται ανά τετραγωνικό μέτρο καλυφθείσας
επιφανείας πυθμένα και διακρίνονται, στην μεν περίπτωση υφαντών γεωυφασμάτων με βάση με την
εφελκυστική αντοχή τους, στην δε περίπτωση μη υφαντών με βάση το βάρος τους ανά τετραγωνικό μέτρο,
Οι επικαλύψεις και οι τυχόν απομειώσεις των γεωυφασμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων
Underwater laying of geogrids

Κλάση τιμολόγησης: 2
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-03-04-00
«Υποθαλάσσια
διάστρωση
γεωπλεγμάτων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
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ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
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έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
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Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.
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Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην υποθαλάσσια διάστρωση
γεωπλεγμάτων στον θαλάσσιο πυθμένα ή σε ύφαλες στρώσεις, είτε για την ενίσχυση της θεμελίωσης
λιμενικών έργων και την βελτίωση της ευστάθειας του πυθμένα, είτε για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων
με σκοπό τον περιορισμό των διαφορικών καθιζήσεων είτε για την προστασία πρανών από διαφυγή υλικού
(σε συνδυασμό με χρήση υφαντού ή μη γεωυφάσματος).
Περιλαμβάνονται τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι εργασίες διάστρωσης των γεωπλεγμάτων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 10319

Γεωυφάσματα - Δοκιμή εφελκυσμού κατά πλάτος των ταινιών - Geotextiles Wide-width tensile test.

ISO 13431

Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισμός αντοχής απόσχισης υπό
εφελκυστικό ερπυσμό - Geotextiles and geotextile-related products Determination of tensile creep and creep rupture behaviour.

ΕΛΟΤ EN ISO 9864

Προσδιορισμός βάρους γεωυφάσματος ανά μονάδα επιφάνειας Geosynthetics
- Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and
geotextile-related products.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Γεώπλεγμα
Το γεώπλεγμα είναι μια επίπεδη πολυμερής δομή αποτελούμενη από ένα κανονικό δίκτυο από πλήρως
συνδεδεμένα, εφελκυστικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι συνδεδεμένα με διέλαση, συγκόλληση ή
συνύφανση, και των οποίων τα ανοίγματα είναι μεγαλύτερα από τα στοιχεία τους.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικό Κατασκευής
Το υλικό κατασκευής των γεωπλεγμάτων θα είναι συνθετικά (πολυμερή) φύλλα ή συνθετικές ίνες με
κατάλληλες επικαλύψεις (PVC ή ασφαλτικά).
5
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4.2 Μηχανικές ιδιότητες γεωπλεγμάτων
Τα γεωπλέγματα θα διαθέτουν τις ακόλουθες μηχανικές ιδιότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
μελέτη του έργου (κατά περίπτωσιν, ανάλογα με το είδος του γεωπλέγματος):
x

Εφελκυστική αντοχή, κατά την κύρια ή/και δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας, μεγαλύτερη από τις
ελάχιστες επιτρεπόμενες

x

Μέγιστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την κύρια ή/και δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας,
μικρότερη από τις μέγιστες επιτρεπόμενες (ενεργοποίηση αντοχής των γεωπλεγμάτων χωρίς σημαντικές
παραμορφώσεις)

x

Ετήσιο ερπυσμό υπό φορτίο 60% του μεγίστου (ανά διεύθυνση λειτουργίας) μικρότερο του μέγιστου
επιτρεπόμενου

x

Αντοχή εφελκυσμού των κόμβων σε συνάρτηση της αντίστοιχης αντοχής των νεύρων μεγαλύτερη από
την ελάχιστη επιτρεπόμενη.

x

Βάρος και πάχος μεγαλύτερο ή ίσο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο.

x

Ανθεκτικότητα έναντι προσβολής από α) χημικές επιδράσεις (όπως ελαίων, χλωρίων, οξέων και
αλκαλίων σε μορφές και συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται στα εδάφη, στο νερό της θάλασσας και στα
υπόγεια ύδατα που υπάρχουν στο χώρο του έργου) β) βιολογικούς παράγοντες (βακτηρίδια) και γ)
υπεριώδη ακτινοβολία (το υλικό πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία
έτσι ώστε οι φυσικές του ιδιότητες να ικανοποιούν τις προδιαγραφές μετά από έκθεση σε ηλιακή
ακτινοβολία κατά την θερινή περίοδο για χρονικό διάστημα 30 ημερών στην περιοχή κατασκευής του
έργου).

Τα γεωπλέγματα θα έχουν την ίδια ή διαφορετική αντοχή εφελκυσμού ανά διεύθυνση (σύμφωνα με την
μελέτη του έργου).

5

Μεταφορά, κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές

5.1 Παραλαβή και αποθήκευση
α.

Παραλαβή

Τα γεωπλέγματα θα παραδίδονται επί τόπου του έργου σε κυλινδρικούς ρόλους χωρίς συνδέσεις, ελάχιστου
πλάτους 3.50 m. Το συνολικό μήκος κάθε ρολού θα πρέπει να είναι επαρκές, έτσι ώστε να τοποθετείται μία
πλήρης λωρίδα σε μία φάση, χωρίς σύνδεση στα διάφορα οριζόντια ή επικλινή τμήματα που καλύπτει, εκτός
αν από τον κατασκευαστή επιτρέπεται και υποδεικνύεται η σύνδεση κατά την διαμήκης (κύρια) διεύθυνση.
β.

Αποθήκευση

Κατά την φάση κατασκευής, τα γεωπλέγματα δεν θα πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα στην ηλιακή
ακτινοβολία για μακρό χρονικό διάστημα.

5.2 Εξοπλισμός τοποθέτησης
Ελέγχεται η μέθοδος τοποθέτησης των γεωπλεγμάτων στον θαλάσσιο πυθμένα ή τεχνητό επίπεδο ή πρανές,
από κατάλληλο πλωτό εξοπλισμό, καθώς επίσης και οι κατασκευαστικές διατάξεις πόντισης (ενδεικτικά
αναφέρονται συγκράτηση από πλωτές φορτηγίδες ή άλλα πλωτά μέσα και τμηματική καταβύθιση με
προσθήκη τερματισμού π.χ. με λιθοσυντρίμματα, σε περιπτώσεις που είτε το ειδικό τους βάρος είναι
μικρότερο του θαλασσίου ύδατος, είτε η πόντιση τους γίνεται υπό συνθήκες θαλάσσιων ρευμάτων ή
κυματισμών).

6
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5.3 Προετοιμασία γεωπλεγμάτων εν ξηρώ
Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών τοποθέτησης (π.χ. μεγάλο βάθος τοποθέτησης, περιοχές εκτεθειμένες
σε κυματισμούς ή/και θαλάσσια ρεύματα κλπ.), θα προετοιμάζονται λωρίδες γεωπλέγματος όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου πλάτους (τουλάχιστον 15.0 μέτρων), δια συνδέσεως των γεωπλεγμάτων στην ξηρά.
Η εν ξηρώ σύνδεση των γεωπλεγμάτων θα εκτελείται δια προσδέσεως με κατάλληλα υλικά (ανάλογα με τον
τύπο του γεωπλέγματος) ή συγκολλήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού. Στην
περίπτωση γεωπλεγμάτων διαφορετικής αντοχής ανά διεύθυνση, η εν ξηρώ σύνδεση θα γίνεται μόνον
παράλληλα προς την δευτευρεύουσα διεύθυνση λειτουργίας του γεωπλέγματος. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο
ενεργό πλάτος της εν ξηρώ, σύνδεσης των γεωπλεγμάτων, εξαρτάται από την μέθοδο σύνδεσης των
φύλλων γεωπλεγμάτων που εγγυάται ο κατασκευαστής του υλικού.

5.4 Υποθαλάσσια τοποθέτηση γεωπλεγμάτων
Κατά την προετοιμασία, μεταφορά, πόντιση και υποθαλάσσια διάστρωση των γεωπλεγμάτων, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή τραυματισμού του υλικού. Η επιφάνεια στην
οποία θα τοποθετούνται τα γεωπλέγματα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη και οι προεξέχοντες
λίθοι ή βραχώδεις σχηματισμοί (υφιστάμενοι ή /και προβλεπόμενοι από την μελέτη του έργου) να είναι
επιτρεπόμενων διαστάσεων με βάση τις διαστάσεις των βρόγχων και την αντοχή του γεωπλέγματος.
Στην περίπτωση γεωπλεγμάτων διαφορετικής αντοχής ανά διεύθυνση, η σύνδεση ή παράθεση τους κατά την
κύρια διεύθυνση λειτουργίας θα επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν οδηγιών του κατασκευαστή.
Για την προσωρινή εξασφάλιση και προστασία των τοποθετημένων λωρίδων γεωπλέγματος, αμέσως μετά
την διάστρωση κάθε λωρίδα θα καλύπτεται μερικώς με στρώση καταλλήλου πάχους, από τα προβλεπόμενα
από την μελέτη του έργου υλικά (άμμος ή λιθορριπές).

5.5 Εργοστασιακό πληροφοριακό υλικό
Ελέγχεται το πληροφοριακό υλικό από το (-α) εργοστάσιο(-α) παραγωγής των γεωπλεγμάτων, το οποίο θα
περιλαμβάνει
α)

καταλόγους και τεχνικά φυλλάδια, συστάσεις και οδηγίες του κατασκευαστή για την μέθοδο
μεταφοράς, αποθήκευσης, ελέγχου, κοπής στα απαιτούμενα μήκη, ύφαλης τοποθέτησης και
σύνδεσης των τεμαχίων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου και

β)

πιστοποιητικά καταλληλότητας των προτεινομένων προς ενσωμάτωση στο έργο γεωπλεγμάτων,
στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία του εργοστασίου παραγωγής, η ημερομηνία και τοποθεσία
παραγωγής, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή των γεωπλεγμάτων και θα πιστοποιείται ότι τα
προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής.

Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών (test results) για τις
ιδιότητες των γεωπλεγμάτων του πίνακα 2 (κατά περίπτωσιν, ανάλογα με το είδος του γεωπλέγματος).

5.6 Ανοχές
Η επιτρεπόμενη απόκλιση της οριζοντιογραφικής τοποθέτησης των γεωπλεγμάτων είναι r 5% της
αντίστοιχης διάστασης του γεωπλέγματος, για όλες τις μεθόδους πόντισης και τοποθέτησης.

6

Δοκιμές

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πρότυπες δοκιμές που εφαρμόζονται για τον έλεγχο των ιδιοτήτων των
γεωπλεγμάτων:

7
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Πίνακας 1 – Πρότυπες Δοκιμές
Ιδιότητα

Μονάδα
μετρήσεως

Προδιαγραφή
ελέγχου

Εφελκυστική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση
λειτουργίας

KN/m

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

Μεγίστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την
κύρια διεύθυνση λειτουργίας

%

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

KN/m

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

%

ΕΛΟΤ EN ISO
10319

Εφελκυστική αντοχή
διεύθυνση λειτουργίας

κατά

την

δευτερεύουσα

Μεγίστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την
δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας
Ερπυσμός υπό εφελκυσμό
Μάζα

7

%log10t
g/m2

ISO 13431
ΕΛΟΤ EN ISO
9864

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες υποθαλάσσιας τοποθέτησης γεωπλεγμάτων επιμετρώνται ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης
επιφανείας και διακρίνονται με βάση την εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση του γεωπλέγματος.
Οι απαιτούμενες ποσότητες γεωπλέγματος για συνδέσεις και επικαλύψεις θεωρούνται ανοιγμένες στην
επιμετρούμενη επιφάνεια κάλυψης με γεώπλεγμα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

8

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

9
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Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-03-05-00
«Υποθαλάσσια
κατασκευή
χαλικοπασσάλων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-03-05-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην υποθαλάσσια κατασκευή
χαλικοπασσάλων με εκτόπιση του εδαφικού υλικού και με αντικατάστασή του με συμπυκνωμένα σκύρα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) - Soil piles using
jet grouting

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Χαλικοπάσσαλος (Stone Collum)
Στήλη από χαλικώδες υλικό που κατασκευάζεται εκτοπίζοντας το περιβάλλον έδαφος και χρησιμεύει για την
παραλαβή κατακόρυφων φορτίων
ή/και την επιτάχυνση
της στράγγισης. Χαλικοπάσσσαλοι
κατασκευάζονται κυρίως σε αργιλικά εδάφη στα οποία η δονητική συμπύκνωση δεν είναι ιδιαιτέρως
αποδοτική.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά χαλικοπασσάλων
Το υλικό πλήρωσης των χαλικοπασσάλων θα αποτελείται από θραυστά γωνιώδη σκύρα (χαλίκια)
διαστάσεων 15-80 mm (ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής, όπως περιγράφεται στη συνέχεια), χωρίς άλλες
προσμίξεις (λεπτόκοκκα υλικά, γαιώδεις και φυτικές προσμίξεις κλπ.).
Το χρησιμοποιούμενο κατά την κατασκευή των χαλικοπασσάλων νερό μπορεί να είναι θαλασσινό.
Για τα αποδεκτά υλικά και την μέθοδο μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και απόθεσης υλικών εφαρμόζονται τα
όσα αναφέρονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00.

5

Μέθοδος κατασκευής και ανοχές

5.1 Μέθοδος κλειστού σωλήνα
Η μέθοδος συνίσταται στις εξής φάσεις εργασίας:
5
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Έμπηξη μέσα στο έδαφος ενός άκαμπτου χαλύβδινου σωλήνα, πωματισμένου προσωρινά στο κάτω άκρο
και εξωτερικής διαμέτρου κατ΄ ελάχιστον 600 mm. Το πωμάτισμα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός αρθρωτά
συνδεδεμένου και ανοιγόμενου πώματος, κωνικού ή επιπέδου σχήματος, αποτελουμένου από ένα ή
περισσότερα τμήματα, που τοποθετείται μόνιμα στο κάτω άκρο του σωλήνα έμπηξης. Πλήρωση του
σωλήνα, μετά το πέρας της έμπηξης, με τα αδρανή υλικά που προδιαγράφονται ανωτέρω (σκύρα
διαστάσεων 15-40 mm), με τη βοήθεια χοάνης που τοποθετείται στο άνω άκρο του σωλήνα.
Πολλαπλές ανασύρσεις και επανεμπήξεις του σωλήνα έμπηξης, με τον τρόπο που αναφέρεται ακολούθως:


Ανάσυρση Νο 1 του σωλήνα κατά 1.50 m περίπου από τη στάθμη της αιχμής. Κατά την
ανάσυρση, το πώμα ανοίγει και το χαλικώδες υλικό γεμίζει το αντίστοιχο τμήμα του διατρήματος,
ερχόμενο σε άμεση επαφή με το έδαφος.



Επαναλειτουργία Νο 1 του δονητού ή του σφυριού έμπηξης. Με τη μετατόπιση του σωλήνα
προς τα κάτω, το πώμα ξανακλείνει τον σωλήνα που, με την επανέμπηξη, συμπυκνώνει το
υλικό των σκύρων και διευρύνει συγχρόνως τη διάμετρο του πρώτου αυτού τμήματος του
χακικοπασσάλου. Η επανέμπηξη γίνεται επί μήκους 0.75 m.



Διαδοχικές ανασύρσεις και επανεμπήξεις του σωλήνα, ανάλογα με το μήκος του πασσάλου και
τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου.



Πλήρης ανάσυρση του σωλήνα και πλήρωση του διατρήματος με χαλικώδες υλικό, χωρίς
περαιτέρω συμπύκνωση, μέχρι την τελική επιθυμητή στάθμη.

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων ανάσυρσης και επανέμπηξης, ο σωλήνας πρέπει να
επαναπληρώνεται με υλικό, τέτοιου συμπληρωματικού όγκου, ώστε η συνολική τελικά διοχετευόμενη
ποσότητα να αρκεί για την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή χαλικοπασσάλου.
Για να μειωθούν κυρίως οι τριβές επαφής των σκύρων τόσο μεταξύ τους όσο και με τα εσωτερικά τοιχώματα
του σωλήνα έμπηξης, θα πρέπει να διοχετεύεται μέσα στο σωλήνα μαζί με τα σκύρα και ποσότητα νερού,
αρκετή για να γεμίσουν τα κενά. Συνεπώς δημιουργείται μια υπερπίεση μέσα στο σωλήνα, που διευκολύνει
το γέμισμα του διατρήματος, αντιμετωπίζοντας έτσι τις έντονες οριζόντιες πιέσεις που ασκεί η εδαφική μάζα
που περιβάλλει το σωλήνα, μετά την έμπηξη.
Η έμπηξη του σωλήνα θα γίνεται είτε δονητικά είτε κρουστικά, με κατάλληλο δονητή ή σφυρί, ικανό να
επιτύχει την έμπηξη και ανάσυρση του σωλήνα κατά τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της έμπηξης ο μεταλλικός σωλήνας θα στηρίζεται πλευρικά κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την
κατακορυφότητά του. Η κατακορυφότητα του σωλήνα θα ελέγχεται κατά δύο κάθετες μεταξύ τους
διευθύνσεις πριν από την έναρξη έμπηξής του.

5.2 Μέθοδος βαθιάς δονητικής αντικατάστασης (vibro replacement)
Με τη μέθοδο αυτή ο χαλικοπάσσαλος κατασκευάζεται με ειδικό κυλινδρικό δονητή μεγάλων διαστάσεων και
μεγάλης ηλεκτρικής ισχύος (αναφερόμενος στα επόμενα σαν ΄΄δονητικό στέλεχος΄΄). Ανάλογα με τη μέθοδο
δημιουργίας του διατρήματος του χαλικοπασσάλου και της μεθόδου τροφοδοσίας των αδρανών, η μέθοδος
διακρίνεται σε δύο επί μέρους μεθόδους.
5.2.1

Μέθοδος «εν ξηρώ» με εσωτερική τροφοδοσία αδρανών από την αιχμή (Bottom feed dry
method)

Με τη μέθοδο αυτή ο χαλικοπάσσαλος κατασκευάζεται με δονητικό στέλεχος, που έχει βαλβίδες για την
άσκηση εσωτερικά πιέσεως με αέρα υπό ρυθμιζόμενη πίεση προκειμένου να γίνει εν ξηρώ (χωρίς νερό) η
διάτρηση, καθώς και κατάλληλη διαμόρφωση, όπως περιγράφεται στα επόμενα, για τροφοδοσία των
σκύρων μέσω χοάνης και εσωτερικών σωλήνων απ’ ευθείας στην αιχμή του δονητικού στελέχους (μέθοδος
«εν ξηρώ» με τροφοδοσία αδρανών στην αιχμή – «bottom feed dry method»).
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός αποτελείται από γερανό με κατακόρυφο οδηγό, επί του οποίου ολισθαίνουν
ανεξάρτητα το προαναφερθέν δονητικό στέλεχος και μία χοάνη με σύρτη στο κάτω μέρος, για την
τροφοδοσία του δονητικού στελέχους. Το δονητικό στέλεχος αποτελείται από ένα χαλύβδινο σωλήνα βαρέως
τύπου, ελλειψοειδούς σχήματος, στο κάτω μέρος του οποίου βρίσκεται ο κυρίως δονητής. Ο σωλήνας αυτός
6
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τροφοδοτείται με σκύρα στο άνω άκρο του από την προαναφερθείσα χοάνη. Η χοάνη αυτή μπορεί να
ανεβοκατεβαίνει με τη βοήθεια συρματόσχοινου, ολισθαίνουσα πάνω στον κατακόρυφο οδηγό, έτσι ώστε να
μεταφέρει τα αδρανή από το δάπεδο εργασίας στο άνω μέρος του δονητικού στελέχους. Τα αδρανή
καταλήγουν από το σωλήνα σε ένα θάλαμο προσωρινής αποθήκευσης, σχήματος μισοφέγγαρου, ο οποίος
είναι συγκολλημένος στο πλάι του δονητικού κυλίνδρου, και από εκεί εκκενώνονται από ένα κωνικού
σχήματος άνοιγμα στο κάτω άκρο του δονητικού κυλίνδρου. Μεταξύ θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης και
σωλήνα υπάρχει βαλβίδα, με την οποία μπορεί να απομονωθεί ο κυρίως σωλήνας και κατ΄ αυτόν τον τρόπο
να παρέχεται αέρας υπό ρυθμιζόμενη πίεση, ανάλογα με τις ανάγκες. Ο δονητής λειτουργεί με τη βοήθεια
ισχυρής γεννήτριας, συνήθως προσαρμοσμένης πάνω στο γερανό.
Η μέθοδος συνίσταται στις εξής φάσεις εργασίας:
x

Τοποθέτηση του δονητικού στελέχους πάνω στον πυθμένα, στην θέση όπου πρόκειται να
κατασκευαστεί ο χαλικοπάσσαλος.

x

Πλήρωση όλου του δονητικού στελέχους με αδρανή υλικά (σκύρα), όπως προδιαγράφονται
παραπάνω (σκύρα διαστάσεων 15-40 mm).

x

Αν απαιτείται, κλείσιμο της βαλβίδας μεταξύ θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης και σωλήνα και
παροχή πεπιεσμένου αέρα μέσα στο θάλαμο. Η παροχή πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιείται
προκειμένου να μειωθεί η υποπίεση που δημιουργείται στο έδαφος κατά την ανάσυρση του δονητικού
στελέχους και η οποία δημιουργεί αστάθεια των τοιχωμάτων του διατρήματος.

x

Έμπηξη του δονητικού στελέχους μέσα στο έδαφος με σύγχρονη δόνηση, μέχρι το προβλεπόμενο
βάθος.

x

Μερική ανάσυρση του δονητικού στελέχους κατά 0.50 m, εκκένωση των σκύρων και δονητική
επανέμπηξη.

x

Προοδευτική ανάσυρση μέχρι την επιφάνεια, με παράλληλη εκκένωση σκύρων, συνεχείς μικρές
επανεμπήξεις και συνεχή δόνηση, προκειμένου να συμπυκνωθούν τα σκύρα και να σχηματιστεί ο
χαλικοπάσσαλος.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο άνω σωλήνας τροφοδοτείται τακτικά με σκύρα, ανάλογα με τις
ανάγκες.
5.2.2

«Υγρή» μέθοδος με εξωτερική τροφοδοσία αδρανών από την επιφάνεια (Vibro replacement
– Wet method with stone blanket – Μέθοδος «κουβέρτας»)

Με τη μέθοδο αυτή ο χαλικοπάσσαλος κατασκευάζεται με δονητικό στέλεχος, που έχει βαλβίδες περιμετρικά
για την εκτόξευση νερού υπό ρυθμιζόμενη πίεση προκειμένου να γίνει η διάτρηση του εδάφους κατά την
αρχική έμπηξη, με παράλληλη συγκράτηση των τοιχωμάτων του διατρήματος από την παρουσία νερού υπό
πίεση γύρω από το δονητικό στέλεχος και σε όλο το ύψος του, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του
χαλικοπασσάλου («υγρή» μέθοδος – «wet» method). Η τροφοδοσία των αδρανών γίνεται από την επιφάνεια
του εδάφους, μεταξύ τοιχωμάτων διατρήματος και δονητικού στελέχους.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός αποτελείται από γερανό, από τον οποίο αναρτάται το δονητικό στέλεχος, από
αντλία μεγάλης παροχής για την τροφοδοσία του εκτοξευμένου, μέσω του στελέχους, νερού και από
γεννήτρια για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο δονητικό στέλεχος. Κατόπιν της διάστρωσης επί του
πυθμένα στρώματος σκύρων ικανού πάχους («κουβέρτα»), γίνεται έμπηξη του δονητικού στελέχους μέχρι
της τελικής στάθμης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κρατήρες μέσα στην «κουβέρτα» στις θέσεις των
χαλικοπασσάλων, το μέγεθος των οποίων θα είναι μικρότερο ή ίσο του πάχους της «κουβέρτας», μετά το
πέρας κατασκευής των χαλικοπασσάλων ενός συγκεκριμένου τμήματος. Η πίεση του εκτοξευμένου νερού
ρυθμίζεται έτσι ώστε να είναι:
x

κατά τη διάτρηση αρκετά μεγάλη, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί το διάτρημα του χαλικοπασσάλου,

x

κατά δε την ανάσυρση και τροφοδοσία με σκύρα αρκετά μικρή, ώστε αφ΄ ενός να δημιουργεί μία ανοδική
ροή που συμπαρασύρει τα λεπτόκοκκα προς τα πάνω και διατηρεί το διάτρημα ανοικτό, αφ’ετέρου να
επιτρέπει στα σκύρα να φθάσουν με το ίδιο βάρος τους και τις δονήσεις στον πυθμένα του διατρήματος.
7
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Λόγω ακριβώς αυτής της ανοδικής ροής του νερού, που προαναφέρθηκε, απαιτείται η χρήση αδρανών
μεγαλύτερων διαστάσεων από τις προηγουμένως περιγραφείσες μεθόδους εσωτερικής τροφοδοσίας από
την αιχμή, προκειμένου αυτά να έχουν ικανό βάρος για να φθάσουν στο κάτω μέρος του διατρήματος.
Η μέθοδος συνίσταται στις εξής φάσεις εργασίας:
x

Διάστρωση ΄΄κουβέρτας΄΄ ικανού πάχους από αδρανή υλικά (σκύρα διαστάσεων 40-80 mm).

x

Έμπηξη του δονητικού στελέχους μέσα στο έδαφος με σύγχρονη δόνηση και εκτόξευση νερού υπό
υψηλή πίεση από τις κατώτερες βαλβίδες, μέχρι το προβλεπόμενο βάθος.

x

Γρήγορο ανεβοκατέβασμα μικρού ύψους του δονητικού στελέχους προκειμένου να απομακρυνθούν
τυχόν υπόλοιπα μαλακά υλικά με την ταχεία ανοδική ροή του νερού.

x

Προοδευτική ανάσυρση μέχρι την επιφάνεια, με παράλληλη τροφοδοσία με σκύρα με φυσική ροή των
αδρανών από την ΄΄κουβέρτα΄΄. Η ανάσυρση γίνεται προοδευτικά σε βήματα των 0.30-0.50 m με
συνεχείς μικρές επανεμπήξεις και συνεχή δόνηση, προκειμένου να συμπυκνωθούν τα σκύρα και να
σχηματιστεί τελικά χαλικοπάσσαλος της επιθυμητής διαμέτρου.

6

Έλεγχοι

6.1 Μέθοδος κλειστού σωλήνα
Ο σωλήνας θα πρέπει να είναι αριθμημένος σε όλο το μήκος του ανά 0.25 m, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
εύκολη μέτρηση την στάθμης αιχμής κάτω από την επιφάνεια του πλωτού εξοπλισμού (ή την στάθμη
θαλάσσης). Επίσης θα μετράται το βάθος του πυθμένα από το δάπεδο εργασίας (κατάστρωμα του πλωτού
εξοπλισμού ή ανυψούμενης εξέδρας), έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση του βάθους έμπηξης.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η μέση διάμετρος του κατασκευαζομένου χαλικοπασσάλου θα πρέπει να μετράται
ο όγκος των χρησιμοποιούμενων αδρανών σε κάθε χαλικοπάσσαλο και να αναγράφεται σε σχετικό μητρώο.

6.2 Μέθοδος βαθιάς δονητικής αντικατάστασης (vibro replacement)
6.2.1

Μέθοδος «εν ξηρώ» με εσωτερική τροφοδοσία αδρανών από την αιχμή (Bottom feed dry
method)

Το δονητικό στέλεχος θα πρέπει να είναι αριθμημένο σε όλο το μήκος του ανά 0.25 m, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η εύκολη μέτρηση την στάθμης αιχμής κάτω από την επιφάνεια του πλωτού εξοπλισμού (ή στάθμη
θαλάσσης). Επίσης θα μετράται το βάθος του πυθμένα από το δάπεδο εργασίας (κατάστρωμα πλωτού
εξοπλισμού ή ανυψούμενης εξέδρας), ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση του βάθους έμπηξης. Προκειμένου
να εκτιμηθεί η μέση διάμετρος του κατασκευαζόμενου χαλικοπασσάλου θα πρέπει να μετράται ο όγκος των
χρησιμοποιουμένων αδρανών σε κάθε χαλικοπάσσαλο και να αναγράφεται σε σχετικό μητρώο.
6.2.2

«Υγρή» μέθοδος με εξωτερική τροφοδοσία αδρανών από την επιφάνεια (Vibro replacement
– Wet method with stone blanket – Μέθοδος «κουβέρτας»)

Ο έλεγχος επίτευξης ικανοποιητικού βαθμού συμπύκνωσης σε κάθε βήμα κατά την ανάσυρση
πραγματοποιείται μέσω της αναπτυσσόμενης πίεσης λαδιών στο υδραυλικό σύστημα ή της έντασης του
ρεύματος του τροφοδοτικού του ηλεκτροκίνητου δονητικού στελέχους, ανάλογα με τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος. Η τιμή αυτή (πίεση λαδιών ή ένταση ρεύματος) θα πρέπει να καθοριστεί μετά από
δοκιμές που θα γίνουν στις συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες, με δοκιμαστικούς χαλικοπασσάλους.
Το δονητικό στέλεχος θα είναι αριθμημένο σε όλο το μήκος του ανά 0.25 m, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
εύκολη μέτρηση του βάθους έμπηξής του. Επίσης θα μετράται το βάθος του πυθμένα από το δάπεδο
εργασίας (κατάστρωμα πλωτού ή ανυψούμενης εξέδρας), ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση του βάθους
έμπηξης. Προκειμένου να εκτιμηθεί η μέση διάμετρος των κατασκευαζομένων χαλικοπασσάλων θα πρέπει
να μετράται ως έγγιστα ο όγκος των χρησιμοποιουμένων σκύρων σε κάθε χαλικοπάσσαλο ή ομάδα
χαλικοπασσάλων και να αναγράφεται σε σχετικό μητρώο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφ’ ενός με
χωροστάθμηση του πυθμένα προ και μετά της κατασκευής των χαλικοπασσάλων μιας συγκεκριμένης
περιοχής, προκειμένου να εκτιμηθεί η μείωση του όγκου των αδρανών της ΄΄κουβέρτας΄΄.
8
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.
Κατ’ ελάχιστο να τηρούνται οι εξής όροι:
1.

Πρόβλεψη για άμεση μετακίνηση του λιμενικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες των
Λιμενικών Αρχών, ώστε να μην παρακωλύεται η κίνηση των σκαφών, η λειτουργία των υφισταμένων
διαύλων ναυσιπλοΐας και η είσοδος \ έξοδος των πλοίων στο λιμάνι σε όλο το διάστημα εκτέλεσης των
έργων.

2.

Χάραξη και σήμανση των αξόνων που καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν και τοποθέτηση όλων
των σημάτων που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των οριακών γραμμών όλων
των επί μέρους έργων.

3.

Εξασφάλιση της προσωρινής φωτοσήμανσης των έργων που εκτελούνται και μέριμνα ώστε αυτή να
μετακινείται με την πρόοδο των έργων, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές των Λιμενικών Αρχών.

4.

Εξακρίβωση ύπαρξης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών στην περιοχή εκτέλεσης έργων. Εκτέλεση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την προστασία τους και την απρόσκοπτη λειτουργίας τους,
έγκαιρη ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τυχόν ανάγκη προσωρινής ή οριστικής
μετατόπισης των γραμμών αυτών.

5.

Συντήρηση και έλεγχος του χρησιμοποιούμενου Μηχανικού εξοπλισμού Πιστοποιητικά ασφάλειας των
πλωτών ναυπηγημάτων-Λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας από την λειτουργία των μηχανημάτωνΤήρηση χωρίς παρέκκλιση των διατάξεων του Διεθνούς Κανονισμού προς αποφυγή Συγκρούσεων στη
Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Θ) - Συμμόρφωση στις εντολές των Λιμενικών Αρχών.

6.

Εξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών
μηχανημάτων - Άμεση ενημέρωση των Αρχών σε περίπτωση εύρεσης των ανωτέρω.

7.

Προφύλαξη και προστασία της χερσαίας ή (και) υποθαλάσσιας βλάστησης γύρω από τους χώρους των
έργων.

8.

Τήρηση της απαγόρευσης διάθεσης των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων του μηχανικού εξοπλισμού στο
έδαφος, στη θάλασσα και στα λοιπά επιφανειακά ή υπόγεια νερά (Υ.Α. 71560\3035|85- ΦΕΚ 665Β\84).

9.

Χορήγηση στο εργατοτεχνικό προσωπικό των απαιτουμένων κατά περίπτωση ατομικών και ομαδικών
εφοδίων προστασίας.

10. Εφοδιασμός του εργοταξίου με τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης
του περιβάλλοντος(π.χ. διαρροής πετρελαιοειδών).

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η πλήρης κατασκευή κατακορύφων χαλικοπασσάλων με εκτόπιση του εδαφικού υλικού, με χρήση πλωτών
ή/και χερσαίων μηχανικών μέσων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και σε πάσης φύσεως εδάφη,
επιμετράται σε μέτρα μήκους, ανά ονομαστική διάμετρο χαλικοπασσάλων.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, από οποιανδήποτε απόσταση, χαλύβδινων
πωματισμένων σωλήνων ή δονητικών στελεχών και σκύρων προελεύσεως χειμάρρου ή λατομείου,
αυτουσίων ή κατόπιν διαλογής
9
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x

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου, η προσέγγιση, οι μετακινήσεις, η λειτουργία και η απομάκρυνση
μετά το πέρας των εργασιών του συγκροτήματος έμπηξης και του λοιπού εξοπλισμού, με το
απαιτούμενο προσωπικό.

x

Η έμπηξη του σωλήνα ή του δονητικού στελέχους με ταυτόχρονη διοχέτευση νερού ή αέρα μετά το
πέρας της έμπηξης,

x

Η τροφοδότηση με σκύρα με την βοήθεια χοάνης ή αντλητικού συγκροτήματος,

x

Οι διαδοχικές ανασύρσεις και επανεμπήξεις του σωλήνα έμπηξης ή του δονητικού στελέχους

x

Η επαναπλήρωση του σωλήνα ή του δονητικού στελέχους με συμπληρωματικό υλικό (σκύρα) κατά την
διάρκεια των διαφόρων φάσεων ανάσυρσης και επανέμπηξης.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

10
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προφιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-04-01-00 «Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά
δανειοθαλάμων ή λατομείου» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-04-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή
λατομείου
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες υφάλων επιχώσεων
για τη διαμόρφωση των χερσαίων χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων και των προβλητών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά επιχώσεων
Τα υλικά κατασκευής των ύφαλων επιχώσεων της υπόψη κατηγορίας μπορούν να προέρχονται από
προϊόντα εκσκαφών, υλικά προέλευσης δανειοθαλάμου ή υπολείμματα λατομικών εκμεταλλεύσεων (άγονα,
υπερμεγέθη, υπολείμματα διάφορα). Γενικώς θα είναι κοκκώδη υλικά.

4.2 Απαιτήσεις υλικών επιχώσεων
Τα προς ενσωμάτωση υλικά δεν θα περιέχουν λίθους των οποίων η μέγιστη διάσταση υπερβαίνει τα 50 cm,
ενώ το ποσοστό των διερχομένων από το κόσκινο των 0,063 mm (παραπλήσιο του κόσκινου Νο 200) θα
είναι κατώτερο του 15%.
Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για τα υλικά οποιασδήποτε προέλευσης.
Ως ακατάλληλα υλικά θεωρούνται:
x

Οργανικά υλικά (υλικά με οργανικές προσμίξεις) και γαιώδη υλικά t 10% κατά βάρος

x

Θιξοτροπικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)

x

Υδατοδιαλυτά υλικά (υλικά με υψηλή περιεκτικότητα θειικά και χλωρικά)
5
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x

Στερεά απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης (θεωρούνται κατ’ αρχήν ως ρυπογόνοι παράγοντες)

x

Υλικά προερχόμενα από θραύση πετρωμάτων που είναι ευπαθή στις καιρικές συνθήκες, σαθρά ή
εύθρυπτα (π.χ. σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος κλπ)

Απαγορεύεται η ενσωμάτωση υλικών των ως άνω κατηγοριών στις ύφαλες επιχώσεις.

4.3 Έλεγχοι παραλαβής
Θα διενεργούνται έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών ανά το πολύ 5.000 m3 και τουλάχιστον ένας έλεγχος
ανά θέση κατασκευής.

5

Μέθοδος κατασκευής

Πριν από την έναρξη της διάστρωσης υλικών υφάλων επιχώσεων σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου θα
γίνεται υποχρεωτική βυθομετρική αποτύπωση την οποία θα ελέγχει και θα θεωρεί η Επίβλεψη.
Oι ύφαλες επιχώσεις θα διαμορφώνονται κατά οριζόντιες στρώσεις παράλληλες προς τον πυθμένα έδρασης,
ομοιόμορφου πάχους σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να επιχωθεί με τις τελικές στάθμες που
καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης ή ορίζονται με σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, και σε περίπτωση που αυτά διαφέρουν, θα
αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα
σχέδια της μελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,00 m.
Οι ύφαλες επιχώσεις γίνονται είτε από τη θάλασσα με φορτηγίδες (συνήθως ημιέμφορτες, για την επίτευξη
διάστρωσης σε στρώσεις πάχους 2,00 m), είτε από την ξηρά με συνεχή προώθηση του μετώπου του
επιχώματος προς τα βαθιά. Στα ύφαλα επιχώματα δεν εκτελούνται εργασίες συμπύκνωσης.
Όταν ο πυθμένας της ζώνης κατασκευής του επιχώματος έχει ιλυώδη σύσταση, υπάρχει το ενδεχόμενο
ολίσθησης του επιφανειακού στρώματος υλικού του πυθμένα από το βάρος της επίχωσης και δημιουργίας
τοπικής συσσώρευσης ιλύος, είτε ολίσθησης του ίδιου επιχώματος, είτε τέλος εισχώρησης του υλικού του
επιχώματος στην ιλύ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αφαίρεση της ιλύος (ιδιαίτερα σε σημεία συσσώρευσης)
και συμπλήρωση της ποσότητας που αφαιρείται ή της ποσότητας του επιχώματος που ολισθαίνει ή εισχωρεί
στην ιλύ με νέο κατάλληλο κοκκώδες υλικό επίχωσης.
Όταν εντοπίζονται βραχώδεις σχηματισμοί σε μικρό βάθος από την προβλεπόμενη στάθμη έδρασης του
επιχώματος, μπορεί μετά από εντολή της Υπηρεσίας να αφαιρούνται τα υπερκείμενα του βράχου υλικό και η
έδραση του επιχώματος να γίνει στο σκληρό υπόστρωμα.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του ύφαλου επιχώματος θα γίνεται νέα βυθομετρική αποτύπωση
της επιφάνειας της τελικής κατασκευής.
Για την αποδοχή της περαιωμένης εργασίας ελέγχεται η συμμόρφωση των στάθμεων και των κλίσεων του
ύφαλου επιχώματος με τα οριζόμενα στην μελέτη ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

6
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Επίσης θα λαμβάνεται μέριμνα για:
x

Συντήρηση και έλεγχος μηχανικού εξοπλισμού – Πιστοποιητικά ασφαλείας των πλωτών ναυπηγημάτων
– Λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας κατά την λειτουργία των μηχανημάτων.

x

Τήρηση της απαγόρευσης της ελεύθερης διάθεσης των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων του μηχανικού
εξοπλισμού στο έδαφος, στη θάλασσα και στα λοιπά επιφανειακά και υπόγεια νερά.

x

Σήμανση των περιοχών εκτέλεσης εργασιών (θαλάσσια, χερσαία) και τοποθέτηση προειδοποιητικών /
συμβουλευτικών πινακίδων.

x

Χορήγηση στο εργατικό προσωπικό των απαιτούμενων κατά περίπτωση ατομικών και ομαδικών
εφοδίων προστασίας (όπως κράνη, σωσίβια κλπ.).

x

Τήρηση οδηγιών ασφάλειας καταδυτικών εργασιών.

x

Εξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών
μηχανισμών.

x

Εξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών και
εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας τους (εφόσον δεν προβλέπεται η κατάργηση ή αποξήλωση
αυτών).

x

Η απόρριψη (εκφόρτωση) των υλικών από τα πλωτά μέσα μεταφοράς (φορτηγίδες) θα γίνεται έτσι ώστε
να ελαχιστοποιείται ο διασκορπισμός των λεπτόκοκκων κλασμάτων (προκαλεί αύξηση της θολερότητας
του νερού).

x

Η κατασκευή των ύφαλων επιχώσεων των κρηπιδωμάτων πρέπει κατά κανόνα να ακολουθεί την
κατασκευή των κρηπιδότοιχων, ούτως ώστε τα υλικά επιχώσεων να εγκιβωτίζονται και να αποφεύγεται ο
διασκορπισμός τους στη θαλάσσια περιοχή του έργου.

x

Το εργοτάξιο πρέπει να διαθέτει τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης
(π.χ. εξαιτίας διαρροής πετρελαιοειδών).

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρουμένου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα βυθόμετρα του πυθμένα
πριν από την έναρξη των εργασιών (αρχικά βυθόμετρα).
Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθμένα ή καθίζησης του
πυθμένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για οποιοδήποτε λόγο είναι
ανοιγμένη στην τιμή της εργασίας.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη στις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
7
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x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

8
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-04-02-00 «Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα
προϊόντα βυθοκορήσεων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-04-02-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009

Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες εκτέλεσης υφάλων
επιχώσεων με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων, για την διαμόρφωση χερσαίων χώρων όπισθεν
κρηπιδωμάτων ή μεταξύ έργων εγκιβωτισμού των επιχώσεων, για την κατασκευή τεχνητών νησίδων,
θαλάσσιων διαδρόμων κλπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου Underwater embankments with granular borrow pit or quarry materials
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά επιχώσεων
Τα βυθοκορήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υφάλων επιχώσων θα είναι κοκκώδη
προϊόντα εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2

4.2 Απαιτήσεις υλικών επιχώσεων
Ανεξαρτήτως προελεύσεως, τα βυθοκορήματα προκειμένου να χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για την
χρησιμοποίησή τους ως υλικό υφάλων επιχώσεων, θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
(στις πηγές λήψεως αυτών, κατά την μεταφορά και μετά την ενσωμάτωσή τους στο έργο):
x Η μέγιστη διάσταση κόκκου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 mm
x Το ποσοστό των διερχομένων από το κόσκινο των 0.063 mm θα πρέπει να είναι μικρότερο από:
α) 30% στην περίπτωση απλής απόρριψης του υλικού από αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή
αποθηκευτικές βυθοκόρους
5
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β) 10% στην περίπτωση υδραυλικής μεταφοράς και απόθεσης των βυθοκορημάτων (με πλωτούς
σωλήνες).
x Ο δείκτης πλαστικότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 12
x Ο συντελεστής ομοιομορφίας (D60/D10) θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 5
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00.

5

Μέθοδος κατασκευής, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και απόθεσης υλικών

5.1 Γενικά
Η μεθοδολογία κατασκευής υφάλων επιχώσεων με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων εξαρτάται:
α) από την επιλεγείσα μέθοδο εκσκαφής και μεταφοράς των βυθοκορημάτων και
β) από τις τοπικές συνθήκες του έργου και κυρίως το βάθος και την αντοχή του υφιστάμενου
πυθμένα.
Η κατασκευή των υφάλων επιχώσεων θα πρέπει κατά κανόνα να έπεται της κατασκευής των κρηπιδοτοίχων
ή άλλων έργων εγκιβωτισμού των επιχώσεων που ενδεχομένως προβλέπονται από την μελέτη του έργου.
Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. κατασκευή επιχώσεων τεχνητών νησίδων, θαλασσίων διαδρόμων κλπ.)
συνιστάται όπως η κατασκευή των υφάλων επιχωσεων εκτελείται με ταυτόχρονη λήψη μέτρων εγκιβωτισμού
αυτών ή/και αποφυγής διαρροής λεπτοκόκκων υλικών. Ενδεικτική μεθοδολογία κατασκευής δίδεται στο
ακόλουθο σκαρίφημα (Σχήμα 1), όπου προηγείται των επιχώσεων η σταδιακή, καθ΄ ύψος, τοποθέτηση
υφάλων πρισμάτων εγκιβωτισμού από λιθορριπές.

Σχήμα 1 – Κατασκευή υφάλων επιχώσεων με παράλληλα κατασκευή πρισμάτων εγκιβωτισμού από
λιθορριπή
6
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Για την αποδοχή της περαιωμένης εργασίας ελέγχεται η συμμόρφωση των στάθμεων και των κλίσεων του
ύφαλου επιχώματος με τα οριζόμενα στην μελέτη ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

5.2 Κατασκευή υφάλων επιχώσεων από αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες ή αποθηκευτικές
βυθοκόρους
Στην περίπτωση που τα υφιστάμενα βάθη θαλάσσης είναι επαρκή (τουλάχιστον μεγαλύτερα από -2.50 m), η
κατασκευή των υφάλων επιχώσεων μπορεί να γίνεται με ελεγχόμενη απόρριψη των κατάλληλων
βυθοκορημάτων στις θέσεις επίχωσης, από αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή από
αυτοεκφορτούμενες αποθηκευτικές βυθοκόρους (hopper dredgers).
Οι επιχώσεις θα διαμορφώνονται πάντοτε σε οριζόντιες στρώσεις ελεγχόμενου πάχους. Το μέγιστο
επιτρεπόμενο πάχος κάθε στρώσεως εξαρτάται από τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και την αντοχή του
υφιστάμενου (φυσικού) πυθμένα και σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,00 m.
Στην περίπτωση που ο υποκείμενος φυσικός πυθμένας έχει χαμηλή αντοχή συνιστάται η λήψη των
ακόλουθων μέτρων:
α)

Η διάστρωση των βυθοκορημάτων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε στα πρανή των υφάλων
επιχώσεων να διαμορφώνονται οριζόντιοι αναβαθμοί μεταξύ των επαλλήλων στρώσεων. Το
πλάτος των αναβαθμών και το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος κάθε στρώσης θα προκύπτουν από
αναλύσεις ευστάθειας της επίχωσης και του χαλαρού πυθμένα.

β)

Η συμπλήρωση των υφάλων επιχώσεων σε μικρά βάθη (συνήθως μικρότερα των -2.50 m, όπου
δεν είναι εφικτή η απ΄ ευθείας εκφόρτωση των φορτηγίδων ανοιγόμενου πυθμένα ή των
βυθοκόρων, μπορεί να γίνεται δια προωθήσεως του υλικού από ειδικές φορτηγίδες ή κατά
οριζόντιες στρώσεις μικρού πάχους (συνιστάται περίπου 1.00 m) με την χρήση πλωτού γερανού με
κουβά ή από ξηράς με την χρήση χερσαίων μηχανημάτων.

Τα ανωτέρω μέτρα συνιστάται όπως λαμβάνονται ακόμη και στην περίπτωση που έχουν προηγηθεί εργασίες
βελτίωσης των μηχανικών χαρακτηριστικών του φυσικού χαλαρού πυθμένα (όπως π.χ. έμπηξη
γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων, ή κατασκευή χαλικοπασσάλων, ή εξυγίανση με αμμοχαλικώδες υλικό).
Το πολύ ανά 5000 m3 μεταφερόμενων βυθοκορημάτων, θα διενεργείται δειγματοληψία και κοκκομετρική
ανάλυση του υλικού, σε διαφορετικές θέσεις και βάθη του μέσου μεταφοράς (φορτηγίδα ή αποθηκευτική
βυθοκόρος), προκειμένου να ελέγχεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 4.2.

5.3 Κατασκευή υφάλων επιχώσεων από αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες ή αποθηκευτικές
βυθοκόρους με άντληση των βυθοκορημάτων
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συνήθως στην περίπτωση που η βυθοκόρηση εκτελείται με αναρροφητικές
βυθοκόρους και το μίγμα νερού-βυθοκορημάτων μεταφέρεται με άντληση μέσω πλωτών αγωγών, το δε
υλικό αποτίθεται προσωρινά σε παράκτιες θέσεις απόρριψης. Εν συνεχεία τα υλικά επιχώσεων
προωθούνται σταδιακά με χερσαίο κατασκευαστικό εξοπλισμό προς την θάλασσα και μέχρι τις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες κατασκευής των επιχώσεων.
Το πολύ ανά 5000 m3 υλικού, θα διενεργείται δειγματοληψία και κοκκομετρική ανάλυση του υλικού στις
τελικές θέσεις επίχωσης, προκειμένου να ελέγχεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 4.2. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των απαιτούμενων κατασκευαστικών μεθόδων/μέτρων για την
αποφυγή διαχωρισμού των λεπτοκκόκων κλασμάτων των βυθοκορημάτων και στην ομοιόμορφη κατανομή
τους στην μάζα των επιχώσεων.

5.4 Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και απόθεσης υλικών
Η μέθοδος μεταφοράς των βυθοκορημάτων από τις πηγές λήψης μέχρι την θέση κατασκευής των υφάλων
επιχώσεων, εξαρτάται με την επιλεγείσα κατασκευαστική μέθοδο βυθοκόρησης.
7
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Συνήθως τα βυθοκορήματα μεταφέρονται είτε:
α) στις τελικές θέσεις κατασκευής των επιχώσεων με ρυμουλκούμενες ή αυτοκινούμενες
αυτοεκφορτούμενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή αποθηκευτικές βυθοκόρους, ή
β) με άντληση μέσω πλωτών αγωγών σε προσωρινές χερσαίες ή θαλάσσιες θέσεις απόθεσης κοντά
στην ακτή.
Οι έλεγχοι καταλληλότητας του υλικού σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να
διενεργούνται α) στις πηγές λήψης, β) κατά την μεταφορά, γ) στις θέσεις προσωρινής απόθεσης και δ) μετά
την ενσωμάτωση στο έργο.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.
Επισημαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Κατά την διάρκεια των βυθοκορήσεων, οι εργασίες θα οργανώνονται κατά τρόπο να μην παρεμποδίζεται
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η ναυσιπλοΐα, ούτε να διακυβεύεται η ασφάλεια αυτής στην ευρύτερη περιοχή, και σε
πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του λιμένα και με τις οδηγίες και εντολές
του Κυρίου του Έργου και όλων των αρμόδιων φορέων.
Τα υπό κατασκευή τμήματα του έργου και ο πλωτός εξοπλισμός (βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί, ρυμουλκά,
φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς των βυθοκορημάτων κλπ.), θα επισημαίνονται με
προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανση καθ΄ όλην την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ενήμερους τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας του λιμένα για την θέση των
επιπλεόντων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς των βυθοκορημάτων και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αποφυγή ατυχηματικής πτώσης στην θάλασσα και βύθισης κάθε είδους εξοπλισμού,
εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε δε περίπτωση τέτοιου συμβάντος θα ενημερώνει άμεσα την
Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα ενεργεί για την ανάσυρση των βυθισμένων αντικειμένων, με δικές του
δαπάνες.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρούμενου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα βυθόμετρα του πυθμένα
πριν από την έναρξη των εργασιών (αρχικά βυθόμετρα).
Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθμένα ή καθίζησης του
πυθμένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για οποιοδήποτε λόγο είναι
ανοιγμένη στην τιμή της εργασίας.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη στις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:

8

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

9
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-04-03-00 «Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με
επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-04-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009

Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών με Επιλεγμένα Αμμοχαλικώδη
Υλικά
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες τεχνητής
αναπλήρωσης και εμπλουτισμού ακτής με δάνειο εδαφικό υλικό για την προστασία της από τη θαλάσσια
διάβρωση ή/ και τη διαμόρφωση της γεωμετρίας της για διάφορους σκοπούς (ανάπλασης, αλλαγής χρήσης
κλπ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της τεχνικής της αναπλήρωσης της ακτής, είναι η διαθεσιμότητα
δάνειου υλικού της απαιτούμενης ποιότητας, σε επαρκή ποσότητα και οικονομικά συμφέρουσα απόσταση.
Κρίσιμες παράμετροι στο σχεδιασμό μιας αναπλήρωσης είναι: η γνώση των παράκτιων μηχανισμών και του
επιτόπιου ιζήματος, η επιλογή του κατάλληλου δάνειου υλικού, η εκτίμηση του χρόνου ζωής της
αναπλήρωσης και η επιλογή και οι επιπτώσεις από την κατασκευή τυχόν απαιτούμενων έργων υποστήριξης.
Σε πολλές περιπτώσεις το έργο αναπλήρωσης συνδυάζεται με κατασκευή ύφαλου αναβαθμού στην
παράκτια ζώνη, που λειτουργεί ευεργετικά για τη συγκράτηση του δάνειου υλικού στην ακτή ή με άλλα έργα
παράκτιας προστασίας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά αναπλήρωσης ακτής
Το δάνειο εδαφικό υλικό αναπλήρωσης ακτής μπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές:
x

Υλικό εκσκαφής θαλάσσιου πυθμένα στα βαθιά.

x

Προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών που εκτελούνται για τις ανάγκες λιμενικών έργων (δίαυλοι
ναυσιπλοΐας, είσοδοι λιμένων, λιμενολεκάνες κλπ.) στην ευρύτερη περιοχή.

x

Αμμοχαλικώδη υλικά από ποτάμιες ή άλλες αποθέσεις.
5
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Αδρανή δεύτερης διαλογής, ακατάλληλα για άλλες χρήσεις.

Η πηγή λήψης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού, τον τρόπο και τον εξοπλισμό μεταφοράς και
απόθεσης, την απαιτούμενη ποσότητα κλπ. Για μικρές σχετικά απαιτούμενες ποσότητες (μικρότερες από
50.000m³), το δάνειο υλικό μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε θαλάσσια ή χερσαία πηγή. Για
μεγαλύτερες ποσότητες, η χρήση θαλάσσιας πηγής στα ανοιχτά είναι γενικά προτιμότερη (από άποψη
μεταφοράς και επάρκειας ποσοτήτων συχνά και από πλευράς όχλησης οκιστικων περιοχών) αλλά οι
επικρατούσες καιρικές συνθήκες (άνεμοι, κυματισμός κλπ.) είναι καθοριστικές στην τελική επιλογή. Η
θαλάσσια περιοχή στην οποία εκτελείται εκσκαφή πυθμένα πρέπει να οριοθετείται από σχετική άδεια των
αρμόδιων αρχών, στην οποία θα καθορίζεται και η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα απόληψης υλικού από
αυτή.
Τα χαρακτηριστικά του δάνειου υλικού αναπλήρωσης της ακτής εξαρτώνται από τις ειδικές απαιτήσεις της
αναπλήρωσης (κλίσεις μετώπου ακτής με δάνειο υλικό, χρώμα, σχήμα, μέγεθος και διαβάθμιση,
στρογγυλότητα κόκκων κλπ.).

4.2 Απαιτήσεις υλικών αναπλήρωσης ακτής
4.2.1

Κριτήρια αποδοχής υλικών

Το υλικό που προορίζεται για αναπλήρωση ακτής πρέπει να ελέγχεται ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
μελέτης. Βασική παράμετρος που ελέγχεται σε κάθε περίπτωση είναι η κοκκομετρική σύνθεση. Η
κοκκομετρική σύνθεση του δάνειου υλικού πρέπει να συναρτάται με την κοκκομετρική σύνθεση του υλικού
που συναντάται στην ακτή η οποία θα αναπληρωθεί. Ειδικότερα θα αποφεύγεται η χρήση δάνειου υλικού με
πλέον λεπτόκοκκη σύνθεση από το υλικό της ακτής.
4.2.2

Έλεγχοι παραλαβής υλικών

Ο έλεγχος συμμόρφωσης εκτελείται με επιφανειακές δειγματοληψίες του δάνειου υλικού μετά την
τοποθέτησή του σε τακτά διαστήματα κατά την πρόοδο του έργου. Τα δείγματα λαμβάνονται σε διάφορες
θέσεις κατά μήκος και εγκάρσια της ακτής και καλύπτουν όλη την έκταση της ακτής και μέχρι το μέγιστο
βάθος της παράκτιας ζώνης που γίνεται αναπλήρωση. Η συχνότητα δειγματοληψιών, ο αριθμός και οι
θέσεις λήψης δειγμάτων καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης
δειγματοληψίας πριν τη διάστρωση του υλικού στην ακτή. Ο αριθμός δειγμάτων ελέγχου κοκκομετρίας
προτείνεται από 1 έως 3 δείγματα για κάθε ποσότητα 1.000m³ δάνειου υλικού. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφασίζει για την απόρριψη και αντικατάσταση
της ποσότητας που ελέγχεται ή την αποδοχή της με μειωμένες τιμές.
Το δάνειο υλικό πρέπει να ελέγχεται επίσης για συγκεντρώσεις ρύπων, όπως οργανικές ουσίες,
πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, βαριά μέταλλα κλπ., σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου.
Επίσης, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις μπορεί να απαιτούνται έλεγχοι άλλων παραμέτρων, όπως
πυκνότητα, απορρόφηση υγρασίας, φθορά κλπ. Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται γενικά μόνο μια φορά, πριν την
αποδοχή της πηγής του δάνειου υλικού και επαναλαμβάνονται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά την
πρόοδο του έργου υπάρχει διαφοροποίηση της φύσης του υλικού που προσκομίζεται στην ακτή.
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις λήψης δάνειων υλικών από θαλάσσιες εκσκαφές, δεν υπάρχει δυνατότητα
πλυσίματος για μείωση του ποσοστού των λεπτότερων κλασμάτων. Το πρόβλημα των υψηλών ποσοστών
τέτοιων κλασμάτων, που δεν μπορούν να απομακρυνθούν, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την τοποθέτηση
πρόσθετης ποσότητας που να αντισταθμίζει τα ποσοστά αυτά. Στην πράξη, μια σύντομη διαδικασία για τη
διαβάθμιση των δανείων με αφαίρεση του μεγαλύτερου ποσοστού της άμμου είναι η έκθεσή τους στην
κυματική δράση σε βάθος περίπου 1μ. σε ακτή με χάλικες.

5

Μέθοδος κατασκευής, μεταφοράς, και τοποθέτησης υλικών και ανοχές

5.1 Γενικά
Κατά τις εργασίες αναπλήρωσης ακτής πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα υπάρχοντα υποβρύχια
καλώδια, αγωγούς απαγωγής και διαχυτήρες εκροής αποβλήτων. Για τους αγωγούς (π.χ. ομβρίων) που
εκβάλλουν στο τμήμα της ακτής που πρόκειται να γίνει αναπλήρωση, πρέπει να εξετάζεται τυχόν ανάγκη
6
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επέκτασης τους, ώστε η λειτουργία τους να μην παρεμποδίζεται από επίχωση του υφιστάμενου άκρου τους
στα δάνεια υλικά αναπλήρωσης.
Οι εργασίες αναπλήρωσης ακτής είναι πιθανόν να αναστέλλονται υποχρεωτικά κατά τη χειμερινή περίοδο
εάν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για τη συνέχισή τους και ιδιαίτερα όταν αυτές εκτελούνται από
τη θάλασσα. Η αναστολή αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του έργου. Επίσης, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να εγκρίνει τη διακοπή του έργου σε συγκεκριμένη φάση και χρόνο εκτέλεσής
του, ώστε να υποστεί τις μικρότερες κατά το δυνατόν επιπτώσεις από τις συνθήκες που αναμένεται να
επικρατήσουν μέχρι την επανάληψη της εκτέλεσης των εργασιών.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να ενημερώνεται για τη θέση και τον τρόπο διάθεσης υλικών που
προσκομίζονται στο έργο και κρίνονται ακατάλληλα για ενσωμάτωσή τους σε αυτό. Οι εργασίες αυτές θα
εκτελούνται μόνο μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Για την αποδοχή της περαιωμένης εργασίας ελέγχονται οι στάθμες και οι κλίσεις της επιφάνειας της ακτής
που διαμορφώνεται μετά το πέρας των εργασιών αναπλήρωσης, ώστε αυτές να συμφωνούν με τα οριζόμενα
στα σχέδια της μελέτης ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

5.2 Μέθοδος μεταφοράς και τοποθέτησης
Η μεταφορά και τοποθέτηση του δάνειου υλικού στην ακτή μπορεί να γίνει με υδραυλικές μεθόδους ή κοινές
μεθόδους ξηρού φορτίου. Οι υδραυλικές μέθοδοι γενικά εφαρμόζονται σε υλικά που προσκομίζονται από
θαλάσσιες πηγές, ενώ οι κοινές σε υλικά από πηγές ξηράς.
Οι υδραυλικές μέθοδοι ακολουθούν συνήθως μία από τις παρακάτω τεχνικές:

6

x

Μεταφορά βυθοκορημάτων με πλωτούς αγωγούς από την πηγή στη θέση του έργου. Στην
τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως αναρροφητική βυθοκόρος, που αντλεί το υλικό πυθμένα
και στη συνέχεια το διοχετεύει μέσω των αγωγών στην ακτή.

x

Μεταφορά των προϊόντων πυθμένα με αυτοκινούμενη αναρροφητική βυθοκόρο (trailing suction
hopper dredger) από την θέση προέλευσης στη θέση που βρίσκεται η απόληξη πλωτών αγωγών.
Το υλικό μεταφέρεται στη συνέχεια στην ακτή μέσω των αγωγών αυτών.

x

Μεταφορά των προϊόντων πυθμένα με αυτοκινούμενη βυθοκόρο η φορτηγίδα από τη θέση
προέλευσης σε νέα θέση όπου αυτά απορρίπτονται. Τα προϊόντα που συγκεντρώνονται στη θέση
αυτή βυθοκορούνται εκ νέου και μεταφέρονται στην ακτή με πλωτούς αγωγούς.

x

Μεταφορά των προϊόντων πυθμένα με αυτοκινούμενη βυθοκόρο από τη θέση προέλευσης στην
περιοχή ανοιχτά της ακτής που πρόκειται να τροφοδοτηθεί. Η βυθοκόρος πρέπει να έχει μικρό
βύθισμα και ειδικό εξοπλισμό για την απόρριψη του υλικού στην παράκτια ζώνη από την πλώρη.

Δοκιμές

Οι εργασίες αναπλήρωσης ακτής πρέπει να γίνονται με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, έτσι
ώστε το σύνολο της παρέμβασης που επιχειρείται να αποτελεί (μαζί με το βασικό στόχο που είναι η
ανάκτηση και η διατήρηση της υπό διάβρωση ακτής) μια απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον παρέμβαση
στην παράκτια ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να απαιτούνται από τα συμβατικά τεύχη του έργου, και
δειγματοληψίες/ δοκιμές για τον έλεγχο των παραμέτρων του περιβάλλοντος που είναι ενδεικτικές των
πιθανών επιπτώσεων του εκτελούμενου έργου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρουμένου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα βυθόμετρα του πυθμένα
πριν από την έναρξη των εργασιών (αρχικά βυθόμετρα).
Τυχόν απώλειες υλικών λόγω διείσδυσής στον πυθμένα ή καθίζησης του πυθμένα, καθώς και τυχόν
απώλειες υλικών λόγω διασποράς τους για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση στις προβλεπόμενες
θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πρίσματα λιθορροπής και εξισωτική στρώση αυτών για την
έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες για την κατασκευή
λιθορριπών έδρασης των κρηπιδότοιχων, των μόλων ή των κυματοθραυστών σε πρισματικές βάσεις που
διαστρώνονται είτε κατευθείαν πάνω στο φυσικό πυθμένα, είτε μέσα σε αύλακα που διανοίγεται με εκσκαφή
για να αποκαλυφθεί το κατάλληλο για θεμελίωση στρώμα του εδάφους. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες
κατασκευής εξισωτικών στρώσεων για την έδραση τεχνητών ογκολίθων και λοιπών προκατασκευασμένων
εκ σκυροδέματος στοιχείων..

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6.
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of
particle density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1936

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της πραγματικής και
φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους -- Natural
stone test method - Determination of real density and apparent density, and of
total and open porosity

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό
-- Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 14157

Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη -- Natural stone test
methods - Determination of the abrasion resistance

ΕΛΟΤ ΕΝ 1926

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη -- Natural stone test methods - Determination of
compressive strength

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works

5
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Διάμετρος D50
Ορίζεται ως η ισοδύναμη διάμετρος πέτρας μέσου βάρους κατηγορίας της στρώσης

4

Απαιτήσεις

4.1 Λιθορριπές
Οι λίθοι προέρχονται από λατομείο ή άλλο κατάλληλο δανειοθάλαμο αδρανών υλικών με πετρώματα που
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση λίθων, οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται εφόσον όμως προέρχονται από
πετρώματα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Οι φυσικοί λίθοι θα προέρχονται από πετρώματα υγιή και θα είναι γωνιώδη κατά την θραύση εφόσον οι λίθοι
αυτοί προέρχονται από λατόμευση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση
του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές oπές,
ρήγματα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις
προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την
διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους
στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλάσσιο νερό.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα EΛΟΤ όπως αναφέρονται παράγραφο 6.1.1 της παρούσας.
Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των δοκιμών η οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου ή του δανειοθαλάμου θα γίνουν τρεις σειρές ελέγχων
και θα ληφθεί ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται ένας έλεγχος ανά
ποσότητα 5.000 m3 λιθορριπών.
Κατ’ ελάχιστον το 50% κατά βάρος των λιθορριπών θα αποτελείται από τεμάχια βάρους μεγαλύτερο από το
μέσο βάρος και θα είναι καλά διαβαθμισμένοι μεταξύ του μεγίστου και ελαχίστου.
Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθμισης θα γίνονται για κάθε τύπο λιθορριπών σε δείγμα όγκου τουλάχιστον
25 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλυτέρου λίθου του υπόψη τύπου.
Εάν το συνολικό ύψος λιθορριπών του πρίσματος εδράσεως δεν υπερβαίνει τα 1,5 έως 2 m., η λιθορριπή
εδράσεως θα αποτελείται από λίθους ατομικού βάρους 1 έως 50 kg (Dmin=8 cm, Dmax=27 cm). Για πρίσμα
λιθορριπών ύψους μεγαλύτερου των 2m., επιτρέπεται η χρήση λίθων ατομικού βάρους 1 έως 100kg
(Dmin=8 cm, Dmax=35 cm). Το μέγιστο δε επιτρεπόμενο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (D<20mm) θα είναι
5%.
Το υλικό της εξισωτικής στρώσης για την έδραση τεχνητών ογκολίθων και λοιπών προκατασκευασμένων εκ
σκυροδέματος στοιχείων θα έχει μέσο πάχος στρώσης περί τα 20 cm και χαρακτηριστικά Dmin=40 mm,
Dmax=70 mm. Η ανοχή στις παραπάνω διαμέτρους του υλικού αυτού είναι 10%.
Ένα ικανοποιητικό δείγμα από κάθε τύπο λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγμα κατά την
κατασκευή.

4.2 Αμμοχάλικα
Τα χρησιμοποιούμενα αμμοχάλικα θα είναι προελεύσεως χειμάρρων ή ορυχείων.
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Θα ενσωματώνονται στο έργο μόνον μετά από εργαστηριακό έλεγχο υγείας πετρώματος, κοκκομετρικής
διαβάθμισης και περιεκτικότητας σε γαιώδη υλικά και φυτικές γαίες.
Δεν γίνονται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσμίξεων πέραν του 5%.
Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 500 m3 υλικού πρισμάτων έδρασης και 250m3 υλικού εξισωτικών στρώσεων
έδρασης τεχνητών ογκολίθων.

5

Μέθοδος κατασκευής και ανοχές

5.1 Γενικά
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα
απομακρύνονται.
Για την αποδοχή τελειωμένης εργασίας:
x Ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες ανοχές των πρανών και των υπόλοιπων επιφανειών των πρισμάτων
έδρασης και των εξισωτικών στρώσεων του έργου.
x Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το
δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.

5.2 Μέθοδος κατασκευής
Οι εργασίες κατασκευής πρισμάτων έδρασης από λιθορριπές και αμμοχάλικα συνίστανται στην παραγωγή ή
προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία
και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών, όπως
ορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Οι λιθορριπές και τα αμμοχάλικα θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια
και στις στάθμες, που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1m. Η διάστρωση και μόρφωση των οριζόντιων επιφανειών και των πρανών
γίνεται με τη βοήθεια δύτη.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης
επιφάνειας.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με
τις παρακάτω επιτρεπόμενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή διαστάσεις
θα συμπληρώνονται με τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη διατομή.

5.3 Ανοχές
Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
x Χαράξεις
Ύφαλα:

0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης

Έξαλα:

0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης.

x Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθμών) 7
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Ύφαλα:

-10% έως +15 % του πάχους στρώσης

Έξαλα:

- 5% έως +10 % του πάχους στρώσης.

x

Στάθμες στρώσεων*:
Πίνακας 1 - Ανοχών Τελικής Στάθμης Στρώσεων
Στάθμη αναφοράς η
κατωτάτη ρηχία

Ανοχές τελικών σταθμών στρώσεων

Εξαλα

r 0,20 D50

Υφαλα

+ 0,5 D50
- 0,3 D50

*CIRIA, Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991.

6

Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι λιθορριπών
6.1.1

Έλεγχοι ποιότητας πετρωμάτων λιθορριπών

Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα EΛΟΤ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1367-2,
ΕΛΟΤ EN 1097-6, ΕΛΟΤ EN 1936, ΕΛΟΤ EN 1097-2, ΕΛΟΤ EN 14157 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1926.
6.1.2

Δοκιμές έγκρισης λατομείου εξόρυξης

Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών:
x

Ελάχιστο ειδικό βάρος λίθου : 2,50 t/m3.

x

Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%): 2%.

x

Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 5 cm) (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1926): 650
kp/cm2

x

Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου
(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1367-2): 10%.

x

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14157):
μικρότερη από 40%.

6.1.3

Εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης πετρώματος

Για να αποκλεισθούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των πετρωμάτων, θα
διενεργούνται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με μέριμνα του
Αναδόχου.

6.2 Έλεγχοι ποιότητας αμμοχάλικων
6.2.1

Εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης πετρώματος

Τα υλικά θα ενσωματώνονται στο έργο μόνον μετά από εργαστηριακό έλεγχο υγείας πετρώματος,
κοκκομετρικής διαβάθμισης και περιεκτικότητας σε γαιώδη υλικά και φυτικές γαίες.
8
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρουμένου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα βυθόμετρα του πυθμένα
πριν από την έναρξη των εργασιών (αρχικά βυθόμετρα).
Τυχόν απώλειες υλικών λόγω διείσδυσής στον πυθμένα ή καθίζησης του πυθμένα, καθώς και τυχόν
απώλειες υλικών λόγω διασποράς τους για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη στις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

9
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας
Rockfill core of marine gravity structures
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-05-02-00 «Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών
έργων βαρύτητας» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-05-02-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4
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Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες για την κατασκευή
του πυρήνα της διατομής έργων με πρανή από λιθορριπές προέλευσης λατομείου, με κατάλληλη διαβάθμιση
διαστάσεων/ ατομικού βάρους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6.
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of
particle density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1936

Natural stone test method - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους
- Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού
και ανοικτού πορώδους.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό
-- Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 14157

Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη -- Natural stone test
methods - Determination of the abrasion resistance --

ΕΛΟΤ ΕΝ 1926

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψηNatural stone test methods - Determination of compressive
strength

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

5
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3.1 Διάμετρος D50
Ορίζεται ως η ισοδύναμη διάμετρος πέτρας μέσου βάρους κατηγορίας της στρώσης

4

Απαιτήσεις

4.1 Λιθορριπές
Οι λίθοι θα προέρχονται από λατομεία ή άλλο κατάλληλο δανειοθάλαμο με πετρώματα που πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση λίθων, οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται εφόσον όμως προέρχονται από
πετρώματα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Οι φυσικοί λίθοι θα προέρχονται από πετρώματα υγιή και θα είναι γωνιώδη κατά την θραύση εφόσον οι λίθοι
αυτοί προέρχονται από λατόμευση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση
του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές oπές,
ρήγματα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις
προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την
διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους
στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλάσσιο νερό.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
όπως αναφέρονται παράγραφο 6.1.1 της παρούσας.
Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των δοκιμών η οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου ή του δανειοθαλάμου θα γίνουν τρεις σειρές ελέγχων
και θα ληφθεί ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται ένας έλεγχος ανά
ποσότητα 5.000 m3 λιθορριπών.
Κατ’ ελάχιστον το 50% των λίθων θα έχουν ατομικό βάρος μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και θα είναι καλά
διαβαθμισμένοι μεταξύ του μεγίστου και ελαχίστου.
Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθμισης θα γίνονται για κάθε τύπο λιθορριπών σε δείγμα όγκου τουλάχιστον
25 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλυτέρου λίθου του υπόψη τύπου.
Η λιθορριπή θα αποτελείται από υλικά με διαβάθμιση κατανομής κατά βάρος που προβλέπεται στα
συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, το μέγιστο δε επιτρεπόμενο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (D<20
mm) θα είναι 5%.
Ένα ικανοποιητικό δείγμα από κάθε τύπο λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγμα για την
κατασκευή.

5

Μέθοδος κατασκευής και ανοχές

5.1 Γενικά
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα
απομακρύνονται.
Για την αποδοχή τελειωμένης εργασίας:

6

34638
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00:2009

x Ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες ανοχές των πρανών και των υπόλοιπων επιφανειών των
ανακουφιστικών πρισμάτων του έργου.
x Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας επίπεδης κατά
το μάλλον ή ήττον επιφανείας.

5.2 Μέθοδος κατασκευής
Οι εργασίες κατασκευής πυρήνων λιμενικών έργων με πρανή από λιθορριπές συνίστανται στην παραγωγή ή
προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία
και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών, όπως
ορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Οι λιθορριπές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθμες,
που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το1 m.
Οι κλίσεις των πρανών του πυρήνα πρέπει να είναι ίσες ή ηπιότερες από τις προβλεπόμενες στη μελέτη.
Στην περίπτωση που οι κλίσεις κατασκευάζονται ηπιότερες, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβάλει
πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις για τις επιπλέον ποσότητες υλικών και παρελκόμενων εργασιών.
Η διάστρωση και μόρφωση των τελικών οριζόντιων επιφανειών και των πρανών του πυρήνα γίνεται, όπως
αυτές καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης με τη βοήθεια δύτη.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλει πρόγραμμα εργασιών για την κατασκευή του έργου με λιθορριπές
και ογκόλιθους (φυσικούς ή τεχνητούς). Στο πρόγραμμα αυτό θα περιγράφονται η μέθοδος, η σειρά και η
τμηματική διάρκεια κατασκευής των στρώσεων και πρανών από λιθορριπές, των υποστρώσεων (φίλτρου)
από λίθους και της θωράκισης από ογκόλιθους που προτίθεται να ακολουθήσει.
Κατά τη σύνταξη του ανωτέρω προγράμματος, θα λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την κατασκευή του έργου με
πρανή πρέπει να εφαρμόζεται μέθοδος εξασφάλισης του πυρήνα του έργου με ολοκλήρωση της διατομής
(τοποθέτηση της προβλεπόμενης θωράκισης και της υπόστρωσης - φίλτρου) σε επιμέρους
κατασκευαζόμενα τμήματα αυτού, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απώλειας του υλικού του πυρήνα
λόγω θαλασσοταραχής. Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο μηχανικός εξοπλισμός του Αναδόχου, η μέθοδος
κατασκευής του έργου (και των επιμέρους τμημάτων του) από τη θάλασσα ή από την ξηρά (ή η δυνατότητα
μικτή χρήσης των μεθόδων κατασκευής, από στεριά και από θάλασσα), οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται
να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, η δυνατότητα προσωρινής σύνδεσης του έργου με την
ξηρά (για έργα αποσπασμένα από την ακτή), η στέψη (στάθμη, πλάτος) του πυρήνα του έργου σε σχέση με
τη βατότητα από τα μηχανικά μέσα ξηράς (φορτηγά αυτοκίνητα, προωθητήρες, γερανοί ξηράς κ.λπ.), η
δυνατότητα τοπικής ή/και προσωρινής αύξησης του πλάτους της στέψης του πυρήνα ή η χρησιμοποίηση
ειδικής πλατφόρμας για της περιστροφή των φορτηγών κλπ.
Η κατασκευή του πυρήνα γίνεται σε οριζόντιες στρώσεις, σύμφωνα με τις παρακάτω επιτρεπόμενες ανοχές,
αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή διαστάσεις θα συμπληρώνονται με έξοδα του
Αναδόχου με τις κατάλληλες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύπτει η προβλεπόμενη από την μελέτη
διατομή.

5.3 Ανοχές
Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
x

Χαράξεις
Ύφαλα: 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης
Έξαλα: 0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης.

x

Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθμών) 7
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Ύφαλα: -10% έως +15 % του πάχους στρώσης
Έξαλα: -5% έως +10 % του πάχους στρώσης.
x

Στάθμες στρώσεων*:
Πίνακας 1 - Ανοχές Τελικής Στάθμης Στρώσεων
Στάθμη αναφοράς η
κατωτάτη ρηχία

Ανοχές τελικών σταθμών στρώσεως

Εξαλα

r 0,20 D50

Υφαλα

+ 0,5 D50
-0,3 D50

*CIRIA, Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991.
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Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι λιθορριπών
6.1.1

Έλεγχοι ποιότητας πετρωμάτων λιθορριπών

Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1367-2,
ΕΛΟΤ EN 1097-6, ΕΛΟΤ EN 1936, ΕΛΟΤ EN 1097-2, ΕΛΟΤ EN 14157 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 .
6.1.2

Δοκιμές έγκρισης λατομείου εξόρυξης

Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών:
x

Ελάχιστο ειδικό βάρος λίθου : 2,50 t/m3.

x

Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%): 2%.

x

Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 5 cm) (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1926:):
650 kp/cm2

x

Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου
(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1367-2): 10%.

x

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14157):
μικρότερη από 40%.

6.1.3

Εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης πετρώματος

Για να αποκλεισθούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των πετρωμάτων, θα
διενεργούνται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με μέριμνα του
Αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.
8
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρουμένου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα βυθόμετρα του πυθμένα
πριν από την έναρξη των εργασιών (αρχικά βυθόμετρα).
Τυχόν απώλειες υλικών λόγω διείσδυσής στον πυθμένα ή καθίζησης του πυθμένα, καθώς και τυχόν
απώλειες υλικών λόγω διασποράς τους για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(βύθιση, διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση με την βοήθεια
δύτη στις προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες για την κατασκευή
του ανακουφιστικού πρίσματος σε επαφή με τον κρηπιδότοιχο προς την πλευρά της ξηράς από λιθορριπές ή
από κίσσηρη με γωνία εσωτερικής τριβής μεγαλύτερη εκείνης των γιαωδών επιχώσεων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6.
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of
particle density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1936

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της πραγματικής και
φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους -- Natural
stone test method - Determination of real density and apparent density, and of
total and open porosity

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό.
-- Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 14157

Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη -- Natural stone test
methods - Determination of the abrasion resistance

ΕΛΟΤ ΕΝ 1926

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη -- Natural stone test methods - Determination of
compressive strength

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα Υγιεινής - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την
κατασκευή Λιμενικών έργων- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine and harbour works

34646
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Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Διάμετρος D50
Ορίζεται ως η ισοδύναμη διάμετρος πέτρας μέσου βάρους κατηγορίας της στρώσης

4

Απαιτήσεις

4.1 Λιθορριπές
Οι λίθοι προέρχονται από λατομείο ή άλλο κατάλληλο δανειοθάλαμο αδρανών υλικών με πετρώματα που
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση λίθων, οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται εφόσον όμως προέρχονται από
πετρώματα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Οι φυσικοί λίθοι θα προέρχονται από πετρώματα υγιή και θα είναι γωνιώδη κατά την θραύση εφόσον οι λίθοι
αυτοί προέρχονται από λατόμευση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση
του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές oπές,
ρήγματα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις
προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την
διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους
στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλάσσιο νερό.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα EΛΟΤ όπως αναφέρονται παράγραφο 6.1.1 της παρούσας.
Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των δοκιμών η οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου ή του δανειοθαλάμου θα γίνουν τρεις σειρές ελέγχων
και θα ληφθεί ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται ένας έλεγχος ανά
ποσότητα 5.000 m3 λιθορριπών.
Κατ’ ελάχιστον το 50% των λίθων θα έχουν ατομικό βάρος μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και θα είναι καλά
διαβαθμισμένοι μεταξύ του μεγίστου και ελαχίστου.
Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθμισης θα γίνονται για κάθε τύπο λιθορριπών σε δείγμα όγκου τουλάχιστον
25 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλυτέρου λίθου του υπόψη τύπου.
Η λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος θα αποτελείται από λίθους βάρους 20 έως 100 kg (Dmin=14 cm,
Dmax=35 cm).
Ένα ικανοποιητικό δείγμα από κάθε τύπο λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγμα για την
κατασκευή.

4.2 Κίσσηρη
Η κίσσηρη οφείλει να είναι απαλλαγμένη από τεμάχια μέλανος λίθου (οψιδιανού) και να μην περιέχει κόκκους
διαστάσεων μικρότερων των 8 mm (η συγκεκριμένη κατηγορία κίσσηρης είναι η τύπου GERMAN της οποίας
η διαβάθμιση είναι από 8 έως 16 mm)
Το φαινόμενο βάρος ενός μέτρου κυβικού χυτού υλικού καλώς πεπιεσμένου και μέχρι κορεσμού
εμποτισμένου με νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 950 kgr/ m3.
Το φαινόμενο βάρος προσδιορίζεται με ζύγιση δοκιμίων, των οποίων ο όγκος δεν δύναται να είναι
μικρότερος των 0,50 m3.
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Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως δοκίμιο προς ζύγιση θα παραμείνει εμβαπτισμένο επί τρία 24ωρα στο
θαλάσσιο νερό, και μέχρι να επιτευχθεί πλήρης, μέχρι κορεσμού, διαποτισμός του υλικού. Το διαποτισμένο
υλικό θα τοποθετείται σε ανοικτό ξύλινο στερεό και απαραμόρφωτο κιβώτιο, χωρητικότητας 0,5 m3, μέσα στο
οποίο θα κοπανίζεται καλά σε στρώσεις πάχους κατά μέγιστο 0,3 m για συμπύκνωση. Το υλικό αυτό θα
αποτελεί το προς ζύγιση δοκίμιο.
Οι ζυγίσεις θα γίνονται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από μισή ώρας από την εξαγωγή του υλικού
από το θαλάσσιο νερό στο οποίο ήταν εμβαπτισμένο.
Οι πλάστιγγες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ικανότητας τουλάχιστον ενός τόνου. Η ακρίβεια των
πλαστιγγών θα ελέγχεται κάθε φορά επισταμένως.

5

Μέθοδος κατασκευής και ανοχές

5.1 Γενικά
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
Υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου, θα
απομακρύνονται.
Για την αποδοχή τελειωμένης εργασίας:
x Ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες ανοχές των πρανών και των υπολοίπων επιφανειών των
ανακουφιστικών πρισμάτων του έργου.
x Ελέγχονται οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας επίπεδης κατά
το μάλλον ή ήττον επιφανείας.

5.2 Μέθοδος κατασκευής
Οι εργασίες κατασκευής ανακουφιστικών πρισμάτων από λιθορριπές ή από κίσσηρη συνίστανται στην
παραγωγή ή προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές, στην
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων
στρώσεων και των πρανών, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Οι λιθορριπές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθμες,
που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το 1 m. Η κλίση του πρανούς του ανακουφιστικού πρίσματος πρέπει να είναι ίση ή ηπιότερη από
την προβλεπόμενη στα σχέδια του έργου.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες του ανακουφιστικού πρίσματος θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις
παρακάτω επιτρεπόμενες ανοχές.

5.3 Ανοχές
Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες:
x Χαράξεις
Ύφαλα:

0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης

Έξαλα:

0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης.

x Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθμών) -
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Ύφαλα:

-10% έως +15 % του πάχους στρώσης

Έξαλα:

- 5% έως +10 % του πάχους στρώσης.

x Στάθμες στρώσεων.
Ύφαλα : ± 0,30 m
Έξαλα : ± 0,15 m.
Οι κατασκευές που παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή διαστάσεις θα συμπληρώνονται με τις
απαιτούμενες ποσότητες υλικών, ώστε να προκύπτει η προβλεπόμενη από την μελέτη διατομή.

6

Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι λιθορριπών
6.1.1

Έλεγχοι ποιότητας πετρωμάτων λιθορριπών

Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1367-2,
ΕΛΟΤ EN 1097-6, ΕΛΟΤ EN 1936, ΕΛΟΤ EN 1097-2, ΕΛΟΤ EN 14157 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1926.
6.1.2

Δοκιμές έγκρισης λατομείου εξόρυξης

Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών:
x

Ελάχιστο ειδικό βάρος λίθου : 2,50 t/m3.

x

Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%): 2%.

x

Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 5 cm) (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1926:): 650
kp/cm2

x

Μέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου
(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1367-2): 10%.

x

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14157):
μικρότερη από 40%.

6.1.3

Εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης πετρώματος

Για να αποκλεισθούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των πετρωμάτων, θα
διενεργούνται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με μέριμνα του
Αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα, του όγκου του υλικού μετρουμένου με εφαρμογή των θεωρητικών
διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή .
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(βύθιση, διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση στις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή
Rockfills in concrete block cells of marine structures
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-05-04-01
«Πλήρωση
κυψελών
τεχνητών
ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-05-04-01,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με
λιθορριπή
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες για την πλήρωση με
λιθορριπές των στηλών των κυψελωτών πρόχυτων τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος για την κατασκευή
λιμενικών έργων βαρύτητας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6.
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of
particle density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1936

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους- Προσδιορισμός της πραγματικής και
φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους -- Natural
stone test method - Determination of real density and apparent density, and of
total and open porosity

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε
θρυμματισμόTests for mechanical and physical properties of aggregates - Part
2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 14157

Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη -- Natural stone test
methods - Determination of the abrasion resistance

ΕΛΟΤ ΕΝ 1926

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη -- Natural stone test methods - Determination of
compressive strength

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works
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Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Λιθορριπές
Οι λίθοι προέρχονται από λατομείο ή άλλο κατάλληλο δανειοθάλαμο αδρανών υλικών με πετρώματα που
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση λίθων, οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται εφόσον όμως προέρχονται από
πετρώματα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Οι φυσικοί λίθοι θα προέρχονται από πετρώματα υγιή και θα είναι γωνιώδη κατά την θραύση εφόσον οι λίθοι
αυτοί προέρχονται από λατόμευση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση
του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές oπές,
ρήγματα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις
προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την
διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους
στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλάσσιο νερό.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα EΛΟΤ όπως αναφέρονται παράγραφο 6.1.1 της παρούσας.
Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των δοκιμών η οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου ή του δανειοθαλάμου θα γίνουν τρεις σειρές ελέγχων
και θα ληφθεί ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται ένας έλεγχος ανά
ποσότητα 5.000 m3 λιθορριπών.
Κατ’ ελάχιστον το 50% των λίθων θα έχουν ατομικό βάρος μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και θα είναι καλά
διαβαθμισμένοι μεταξύ του μεγίστου και ελαχίστου.
Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθμισης θα γίνονται για κάθε τύπο λιθορριπών σε δείγμα όγκου τουλάχιστον
25 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλυτέρου λίθου του υπόψη τύπου.
Η λιθορριπή πλήρωσης των κυψελών τεχνητών ογκολίθων θα αποτελείται από λίθους ατομικού βάρους 0,50
έως 100 kg (Dmax=35 cm), το μέγιστο δε επιτρεπόμενο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (D<20 mm) θα είναι
5%. Ενδιάμεσες διαβαθμίσεις της κατηγορίας αυτής (20 έως 100 kg) της λιθορριπής πλήρωσης, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εφόσον απαιτείται από την μελέτη, είτε λόγω μεγέθους των κυψέλών, είτε απαιτήσεων
απορρόφησης κυματικής ενέργειας μέσω οπών των κυψελών.
Ένα ικανοποιητικό δείγμα από κάθε τύπο λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγμα για την
κατασκευή.

5

Μέθοδος κατασκευής και ανοχές

5.1 Γενικά
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευστάθειας ή λειτουργίας του έργου θα
απομακρύνονται με έξοδα του Αναδόχου.
6
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Οι λιθορριπές πλήρωσης που παρουσιάζουν ελλειμματικές τελικές στάθμες θα συμπληρώνονται με έξοδα
του Αναδόχου με τις κατάλληλες ποσότητες υλικών.
Για την αποδοχή τελειωμένης εργασίας ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες στάθμες πλήρωσης των στηλών
των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων, καθώς και οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν
την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.

5.2 Μέθοδος κατασκευής
Οι εργασίες πλήρωσης των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων με λιθορριπές συνίστανται στην παραγωγή ή
προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές, στη φορτοεκφόρτωση, χερσαία
και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων, όπως ορίζεται στα
σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Η πλήρωση θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση μόρφωσης κατακόρυφης στήλης που αποτελείται από τις
επάλληλες στρώσεις κενών κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων.
Οι λιθορριπές αυτές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις και στις στάθμες, που καθορίζονται
στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την
εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.
Η πλήρωση με λιθορριπές θα γίνεται με βαθμιδωτή αλληλουχία στις κυψέλες διαδοχικών γειτονικών στηλών
κυψελωτών ογκολίθων ούτως ώστε να μειώνεται η διαφορά ύψους για να μην προκληθούν υπέρμετρες
καταπονήσεις των εσωτερικών τοιχωμάτων των ογκολίθων λόγω της πλήρωσης γειτονικών κυψελών σε
διαφορετικές στάθμες.

5.3 Ανοχές
Οι επιτρεπόμενες ανοχές για την τελική στάθμη είναι ± 0,05 m.

6

Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι λιθορριπών
6.1.1

Έλεγχοι ποιότητας πετρωμάτων λιθορριπών

Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα EΛΟΤ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1367-2,
ΕΛΟΤ EN 1097-6, ΕΛΟΤ EN 1936, ΕΛΟΤ EN 1097-2, ΕΛΟΤ EN 14157 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1926.
6.1.2

Δοκιμές έγκρισης λατομείου εξόρυξης

Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών:
x

Ελάχιστο ειδικό βάρος λίθου : 2,50 t/m3.

x

Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%): 2%.

x

Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 5 cm) (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1926:): 650
kp/cm2

x

Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου
(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1367-2): 10%.

x

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14157):
μικρότερη από 40%.
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Εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης πετρώματος

Για να αποκλεισθούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των πετρωμάτων, θα
διενεργούνται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με μέριμνα του
Αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι λιθορριπές πλήρωσης των κυψελών των τεχνητών ογκολίθων, επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3), με
βάση τον όγκο των κυψελών που λιθοπληρώνονται, μέχρι την στάθμη που προβλέπεται από την μελέτη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

8
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-05-04-02
«Πλήρωση
κυψελών
πλωτών
κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-05-04-02,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με
λιθορριπή
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις εργασίες για την πλήρωση με
λιθορριπές και αμμοχάλικα των κυψελών των πλωτών κιβωτίων (“caissons”) για την κατασκευή λιμενικών
έργων βαρύτητας..

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου -- Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test

ΕΛΟΤ EN 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6.
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Tests for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of
particle density and water absorption

ΕΛΟΤ EN 1936

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους- Προσδιορισμός της πραγματικής και
φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους -- Natural
stone test method - Determination of real density and apparent density, and of
total and open porosity

ΕΛΟΤ EN 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε
θρυμματισμόTests for mechanical and physical properties of aggregates - Part
2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ EN 14157

Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη -- Natural stone test
methods - Determination of the abrasion resistance

ΕΛΟΤ ΕΝ 1926

Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε
μονοαξονική θλίψη -- Natural stone test methods - Determination of
compressive strength

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της.
5
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Απαιτήσεις

Η πλήρωση των κυψελών των πλωτών κιβωτίων (“caissons”) , θα γίνεται με αμμοχάλικα, εκτός αν από την
μελέτη προβλέπεται λιθοπλήρωση λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. απαιτήσεων απορρόφησης κυματικής
ενέργειας μέσω οπών των κυψελών κ.α. ). Οπότε στην ειδική περίπτωση πλήρωσης με λιθορριπές, οι λίθοι
θα προέρχονται από λατομεία ή άλλο κατάλληλο δανειοθάλαμο με πετρώματα που πληρούν τις απαιτήσεις
της παρούσας

4.1 Φυσικοί λίθοι
Οι φυσικοί λίθοι θα προέρχονται από πετρώματα υγιή και θα είναι γωνιώδη κατά την θραύση εφόσον οι λίθοι
αυτοί προέρχονται από λατόμευση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση
του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές oπές,
ρήγματα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις
προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την
διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους
στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλάσσιο νερό.
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις ΕΛΟΤ
ΤΠ σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα EΛΟΤ όπως αναφέρονται παράγραφο 6.1.1 της παρούσας.
Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των δοκιμών η οποίες αναφέρονται στη παράγραφο 6.1.2 της παρούσας.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου ή του δανειοθαλάμου θα γίνουν τρεις σειρές ελέγχων
και θα ληφθεί ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται ένας έλεγχος ανά
ποσότητα 5.000 m3 λιθορριπών.
Για την πλήρωση των κυψελών των κιβωτίων, η διαβάθμιση των χρησιμοποιούμενων λιθορριπών, θα
καθορισθεί από την μελέτη, σε συνάρτηση με την περίπτωση χρήσης της (π.χ. απορρόφηση κυματικής
ενέργειας μέσω των κενών) και της μεθόδου λιθοπλήρωσης.
Ένα ικανοποιητικό δείγμα λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως υπόδειγμα για την κατασκευή.

4.2 Αμμοχάλικα
Τα χρησιμοποιούμενα αμμοχάλικα θα είναι προελεύσεως χειμάρρων ή ορυχείων.
Θα ενσωματώνονται στο έργο μόνον μετά από εργαστηριακό έλεγχο υγείας πετρώματος, κοκκομετρικής
διαβάθμισης και περιεκτικότητας σε γαιώδη υλικά και φυτικές γαίες.
Δεν γίνονται αποδεκτή περιεκτικότητα γαιωδών και φυτικών προσμίξεων πέραν του 5%.
Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 500 m3 υλικού.

4.3 Βυθοκορρήματα
Θα γίνεται χρήση κατάλληλων βυθοκορρημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.

5

Μέθοδος κατασκευής και ανοχές

5.1 Γενικά
Τα υλικά πλήρωσης που παρουσιάζουν ελλειμματικές τελικές στάθμες θα συμπληρώνονται με έξοδα του
Αναδόχου με τις κατάλληλες ποσότητες υλικών.
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα.
6
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Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευστάθειας ή λειτουργίας του έργου θα
απομακρύνονται με έξοδα του Αναδόχου.
Για την αποδοχή τελειωμένης εργασίας ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες στάθμες πλήρωσης των κυψελών
των πλωτών κιβωτίων, καθώς και οι τελικές επιφάνειες, που πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση
μιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.

5.2 Μέθοδος κατασκευής
Οι εργασίες πλήρωσης των κυψελών των πλωτών κιβωτίων με αμμοχάλικα και σε ειδικές περιπτώσεις με
λιθορριπές, συνίστανται στην παραγωγή ή προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις παρούσες
Προδιαγραφές, στη φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση
των οριζοντίων στρώσεων, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
Τα υλικά πλήρωσης θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις και στις στάθμες, που καθορίζονται
στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την
εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης επιφάνειας.
Η πλήρωση των κυψελών του πλωτού κιβωτίου θα γίνεται σύμφωνα με την αλληλουχία και τις στάθμες που
καθορίζονται από την μελέτη. Πλήρωση των κυψελών σε περισσότερες της μίας φάσης, μπορεί να γίνει
εφόσον προβλέπεται από την μελέτη (π.χ. μερική πλήρωση κατά την πλεύση και συμπλήρωση μέχρι τελικής
στάθμης με την πόντιση του κιβωτίου στην οριστική του θέση).

5.3 Ανοχές
Οι επιτρεπόμενες ανοχές για τις τελικές στάθμες πλήρωσης των κυψελών καθώς και τις τυχόν καθοριζόμενες
από την μελέτη ενδιάμεσες στάθμες είναι ± 0,05 m.

6

Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι λιθορριπών
6.1.1

Έλεγχοι ποιότητας πετρωμάτων φυσικών λίθων

Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές θα γίνει με τις EΛΟΤ
και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1367-2, ΕΛΟΤ EN 1097-6, ΕΛΟΤ EN 1936, ΕΛΟΤ EN
1097-2, ΕΛΟΤ EN 14157 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1926.
6.1.2

Δοκιμές έγκρισης λατομείου εξόρυξης

Το λατομείο εξόρυξης των λίθων ή ο δανειοθάλαμος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την
εκτέλεση των ακολούθων δοκιμών:
x

Ελάχιστο ειδικό βάρος λίθου : 2,50 t/m3.

x

Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%): 2%.

x

Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 5 cm) (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1926:): 650
kp/cm2

x

Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου
(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1367-2): 10%.

x

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14157):
μικρότερη από 40%.
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Εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης πετρώματος

Για να αποκλεισθούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των πετρωμάτων, θα
διενεργούνται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με μέριμνα του
Αναδόχου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι λιθορριπές και τα αμμοχάλικα πλήρωσης των κυψελών των πλωτών κιβωτίων, επιμετρούνται σε κυβικά
μέτρα (m3), με βάση τον όγκο των κυψελών που λιθοπληρώνονται, μέχρι την στάθμη που προβλέπεται από
την μελέτη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά των υλικών θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.

8
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-06-01-00 «Θωρακίσεις πρανών λιμενικών
έργων και έργων προστασίας ακτών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-0906-01-00, ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ E της
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων», την
γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 εγκρίθηκε
την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99
σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων
προστασίας ακτών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή της εξωτερικής επένδυσης (θωράκισης) των
πρανών από φυσικούς ογκολίθους κατάλληλης διαβάθμισης διαστάσεων/ ατομικού βάρους, ώστε να
εξασφαλίζεται το έργο από την δράση των κυματισμών. Περιλαμβάνονται οι εργασίες επιλογής ογκολίθων,
μεταφοράς και πόντισης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε
θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου.

ΕΛΟΤ EN 1936

Natural stone test method - Determination of real density and apparent density,
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και
ανοικτού πορώδους

ΕΛΟΤ EN 1926

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- Μέθοδοι
δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε μονοαξονική
θλίψη.

ΕΛΟΤ EN 14157

Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance -Φυσικοί λίθοι - Προσδιορισμός αντίστασης σε απότριψη

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works -Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά την
κατασκευή λιμενικών έργων

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1

D50

3.2

Μ.Σ.Θ. Μέση Στάθμη Θάλασσας (μεταξύ πλημμυρίδας και αμπώτιδας

η ισοδύναμη διάμετρος πέτρας μέσου βάρους κατηγορίας της στρώσης
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Απαιτήσεις

Οι λίθοι θα προέρχονται από λατομεία με πετρώματα που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
Προδιαγραφής.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση λίθων, οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται εφόσον προέρχονται από
πετρώματα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
Οι φυσικοί ογκόλιθοι προέρχονται από πετρώματα, γωνιώδη κατά την θραύση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά,
ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές των καιρικών
συνθηκών. Οι ογκόλιθοι είναι απαλλαγμένοι από ανοικτές oπές, ρήγματα ή επίπεδα διάκλασης, ρωγμές που
δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα
οποία συμβάλλουν στην ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που
μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλάσσιο
νερό.
Το λατομείο εξόρυξης των λίθων υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας μετά την εκτέλεση των ακόλουθων
δοκιμών:
Πίνακας 1 - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά λίθων λατομείου
Ελάχιστο φαινόμενο ειδικό βάρος λίθου, προσδιοριζόμενο
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1936
Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%),
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1936

2,60 t/m3
2%

Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακμής 15 cm), προσδιοριζόμενη
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1926

650 kg/cm2

Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιμή υγείας (5
κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1367-2

5%

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, προσδιοριζόμενη
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 14157

≤ 30%

Το φαινόμενο ειδικό βάρος των ογκολίθων πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο εκείνου που προσδιορίζεται στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατομείου θα γίνουν τρεις σειρές έλεγχοι ως άνω και θα ληφθεί
ο μέσος όρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται μία σειρά ελέγχων ανά ποσότητα
5.000 m3 φυσικών ογκολίθων.
Επίσης για να αποκλεισθούν αμφιβολίες για την υγεία και τις λοιπές απαιτούμενες ιδιότητες των
πετρωμάτων, θα διενεργούνται εργαστηριακή πετρογραφική εξέταση και ανάλυση χημικής σύνθεσης, με
μέριμνα του Αναδόχου.
Κατ’ ελάχιστον το 50%, κατά βάρος, των φυσικών ογκολίθων θα αποτελείται από τεμάχια βάρους
μεγαλύτερο του μέσου βάρους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Μελέτη του έργου, και θα είναι καλά
διαβαθμισμένοι μεταξύ του μεγίστου και ελαχίστου.
Για κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων θα γίνονται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθμισης σε δείγμα όγκου
τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο του μεγαλυτέρου προβλεπόμενου λίθου. Οι έλεγχοι αυτοί
θα γίνονται είτε με μέτρηση των τριών μεγαλύτερων διαστάσεων κάθε ογκολίθου, είτε με ζύγισή του σε
γεφυροπλάστιγγα.
Ένα ικανοποιητικό δείγμα από κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα κρατείται επί τόπου ως
υπόδειγμα κατά την κατασκευή.
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Μέθοδος κατασκευής

Οι εργασίες θωράκισης πρανών με χρήση φυσικών ογκολίθων συνίστανται στην παραγωγή ή προμήθεια
καταλλήλων υλικών σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια
μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών.
Οι φυσικοί ογκόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, ανεξάρτητα από κατηγορία και προέλευση, πρέπει
να τοποθετούνται και τακτοποιούνται στις οριστικές τους θέσεις με τη βοήθεια δύτη για την διαμόρφωσή της
διατομής του έργου σε κάθε στάθμη, όπως αυτή προβλέπεται από τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η μόρφωση της οριζόντιας επιφάνειας ή της κεκλιμένης επιφάνειας των πρανών
θα γίνεται πάντοτε στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της μελέτης στάθμες.
Όπου προβλέπεται από τα σχέδια η κατασκευή πρανών από ογκόλιθους με κλίση ηπιότερη από την κλίση
του φυσικού πρανούς, η τοποθέτηση των λίθων θα γίνεται με γερανό. Γενικώς οι κλίσεις όλων των πρανών
πρέπει να είναι ίσες ή ηπιότερες από τις προβλεπόμενες από την μελέτη, στην περίπτωση δε που οι κλίσεις
είναι ηπιότερες δεν επιμετράται η εκτός των θεωρητικών γραμμών ποσότητα.
H μόρφωση του πρανούς θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω στο πλήρες πάχος της ζώνης θωράκισης και η
τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνεται με την κατά το δυνατό καλύτερη εμπλοκή μεταξύ τους. Οι φυσικοί
ογκόλιθοι θωράκισης τοποθετούνται σε δύο επάλληλες στρώσεις, ποτέ σε μία.
Κάθε ογκόλιθος της ανώτερης στρώσης θα στηρίζεται σε τρία τουλάχιστον σημεία της υποκείμενης στρώσης,
και η διάταξη των ογκολίθων θα γίνεται ώστε να μένει μεταξύ το μικρότερο δυνατό ποσοστό κενών.
Οι φυσικοί ογκόλιθοι της ανώτερης στρώσης θα τοποθετούνται με τη μεγαλύτερη διάσταση κάθετα στην όψη
του έργου, ώστε οι κυματισμοί να προσβάλλουν τη μικρότερη επιφάνεια των ογκολίθων.
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των φυσικών ογκολίθων του έργου, θα πληρούν τις παρακάτω
επιτρεπόμενες ανοχές.
x Οριζοντιογραφικώς:
- Ύφαλα: 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης
- Έξαλα: 0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης.
x Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι τελικών σταθμών):
- Ύφαλα: -10% έως +15% του πάχους στρώσης
- Έξαλα: -5% έως +10% του πάχους στρώσης.
x Στάθμες στρώσεων1:
Πίνακας 2 - Ανοχές στρώσεων ογκολίθων
Βάθος κάτω από την
Μ.Σ.Θ.

Θωράκιση από Φ.Ο
Σε ανεξάρτητες μετρήσεις

Εξαλα

r 0,3 D50

Υφαλα

r 0,5 D50

Στο περιτύπωμα διατομής
(σε σχέση με τα σχέδια)
+0,35 D50
-0,25 D50
+0,6 D50
-0,4 D50

1 Πηγή: CIRIA, Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering, 1991
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Οι κατασκευές από φυσικούς ογκόλιθους, που παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή διαστάσεις, θα
συμπληρώνονται με τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών ώστε να προκύπτει η προβλεπόμενη από την
μελέτη διατομή.
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας κατά το δυνατόν επίπεδης
επιφάνειας.
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου θα αφαιρούνται και θα
απομακρύνονται από το έργο, θα αντικαθίστανται δε από άλλα κατάλληλα.
Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφόσον
κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα
απομακρύνονται.

6

Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας

Ελέγχονται οι προδιαγραφόμενες ανοχές των πρανών και των υπόλοιπων επιφανειών της θωράκισης του
έργου. Ο έλεγχος γίνεται με ακριβή βυθομετρική/υψομετρική αποτύπωση των πρανών και των λοιπών
επιφανειών του έργου.
Ελέγχεται η σωστή στήριξη και καλή εμπλοκή μεταξύ των ογκολίθων, (ιδιαίτερα στην προσήνεμη πλευρά του
έργου), και η διαμόρφωση των μετώπων που μακροσκοπικά πρέπει να δίνουν την εντύπωση επίπεδων κατά
το δυνατόν επιφανειών.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων, ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-09-19-01-00. Πρέπει να τηρούνται επίσης οι εξής όροι:
x Η απελευθέρωση των υλικών από τα πλωτά μέσα (φορτηγίδες) στη θαλάσσια περιοχή του έργου θα
γίνεται με τρόπο και εξοπλισμό που θα ελαχιστοποιούν το διασκορπισμό των λεπτόκοκκων κλασμάτων.
(προκαλούν αύξηση της θολερότητας των νερών, μείωση της διείσδυσης του ηλιακού φωτός στην
υδάτινη μάζα, μείωση των επιπέδων του διαλυμένου οξυγόνου και οδηγούν στην ενίσχυση φαινομένων
ευτροφισμού και σε άλλες δυσμενείς επιπτώσεις για τους υποθαλάσσιους οργανισμούς και βενθικούς
σχηματισμούς.
x Για την κατασκευή επιχώσεων με θωράκιση από ογκόλιθους προτείνεται (εφόσον είναι εφικτό) ο
εγκιβωτισμός του υλικού επιχώσεων σε προηγουμένως κατασκευασμένη θωράκιση. Στην περίπτωση
αυτή, η κατασκευή μπορεί να γίνεται σταδιακά με διαμόρφωση της διατομής από τον πυθμένα προς την
επιφάνεια κατά στάθμες. Με τον τρόπο αυτό, τα υλικά επιχώσεων περιορίζονται και προστατεύονται,
οπότε μειώνεται η διαφυγή των λεπτότερων κλασμάτων τους από το χώρο απόθεσης στην ευρύτερη
περιοχή, τόσο κατά την απόρριψη από τις φορτηγίδες, όσο και από τη δράση των κυμάτων.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε m3, του όγκου του υλικού μετρούμενου με εφαρμογή των
θεωρητικών διατομών της μελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθμες και τα πρανή και με βάση τα αρχικά
βυθόμετρα του πυθμένα που λαμβάνονται από την Υπηρεσία.
Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθμένα ή καθίζησης του
πυθμένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για οποιοδήποτε λόγο, δεν
λαμβάνεται υπόψη κατά την επιμέτρηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
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x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Η χερσαία και η θαλάσσια μεταφορά επιμετρούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
Compact concrete blocks for marine structures
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έργων από σκυρόδεμα»
βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
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Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-07-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
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Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.
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Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν τους πρόχυτους συμπαγείς
τεχνητούς ογκόλιθους από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (σχήματος ορθογώνιου
παραλληλεπίπεδου ή ειδικού σχήματος όπως απλού ή διπλού Τ κλπ.), που προορίζονται για την κατασκευή
λιμενικών έργων βαρύτητας (κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων, μώλων ή κυματοθραυστών με
κατακόρυφο μέτωπο, βάθρων κλπ.).
Περιλαμβάνονται οι εργασίες σκυροδέτησης των ογκολίθων, άρσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και
προφόρτισης των στηλών. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήματα/κατασκευές
για την κατασκευή των ογκολίθων (σιδηρότυποι, εξαρτήματα ανάρτησης, δάπεδα σκυροδετήσεως κλπ.)

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
κοινά τσιμέντα –- Cement – Part 1:Composition,specifications and
comformity criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 206-1

Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση -Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος - Concrete production and
transportation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος - Concrete casting

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Steel reinforcement for concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Προένταση σκυροδέματος - Concrete post- & pre-tensioning

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) - Concrete formwork

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00

Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων
Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

3
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Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τεχνητών ογκολίθων είναι :
α) σκυρόδεμα και
β) σιδηρούς οπλισμός (κατά περίπτωσιν).
4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1

Σκυρόδεμα

Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ όπως αυτός τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΕΛΟΤ ΕΝ-206-1) και ειδικότερα η ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:
x

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N.

x

Το σκυρόδεμα των συμπαγών τεχνητών ογκολίθων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 εκτός
εάν στην μελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά
του σκυροδέματος των τεχνητών ογκολίθων θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης.

Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο
καθορίζεται σε 350 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης
περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις που:

4.2.2

α)

η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης συνθέσεως
του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή

β)

η εφαρμογή της αναφερόμενης από την παρούσα προδιαγραφή ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος
κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

Οπλισμός

Γενικά ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00.

4.2 Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και απόθεσης υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 150101-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος,
πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ , στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής
αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο

5

Κατασκευή - Ανοχές

5.1 Τύποι (καλούπια) ογκόλιθων
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.
Οι τύποι των τεχνητών ογκολίθων θα επαλείφονται εσωτερικά με αποκολλητικό υλικό για την εύκολη
4
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αφαίρεσή τους. Οι τύποι θα ενισχύονται με νευρώσεις και ντίζες, ώστε να μην παραμορφώνονται κατά την
σκυροδέτηση και να εξασφαλίζεται η απόλυτη επιπεδότητα και κατακορυφότητα των πλευρικών επιφανειών
των τεχνητών ογκολίθων καθώς επίσης και η ορθογωνικότητα μεταξύ αυτών.

5.2 Δάπεδο σκυροδέτησες τεχνητών ογκόλιθων
Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται επίπεδο μεταλλικό τεμάχιο βάσης ως τμήμα του καλουπιού, η
σκυροδέτηση των τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται υποχρεωτικά επί απόλυτα οριζοντιωμένου δαπέδου από
άοπλο ή oπλισμένο σκυρόδεμα, ικανού πάχους για την ανάληψη των φορτίων του νωπού και σκληρυμένου
σκυροδέματος των ογκολίθων, χωρίς επιφανειακή παραμόρφωση ή ρηγμάτωση. Απαγορεύεται η
σκυροδέτηση των ογκολίθων σε δάπεδα από άμμο ή αμμοχάλικο (ανεξάρτητα του βαθμού συμπύκνωσης).
Στην περίπτωση σκυροδέτησης επί δαπέδου από σκυρόδεμα, για την εύκολη αποκόλληση των ογκολίθων,
πριν την έναρξη της σκυροδέτησης θα έχουν διαστρωθεί επί του δαπέδου αντικολλητικά φύλλα από
κατάλληλο υλικό (νάιλον, πισσόχαρτο κλπ.), αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του
δαπέδου από πάσης φύσεως και μεγέθους στερεά απορρίμματα, μικροϋλικά κλπ. Η διάστρωση των
αντικολλητικών φύλλων θα πρέπει να είναι επιμελής και να εξασφαλίζει την διατήρηση της απόλυτης
επιπεδότητας της βάσεως των ογκολίθων. Τα αντικολλητικά φύλλα δεν θα πρέπει να υφίστανται μετακινήσεις
ή παραμορφώσεις κατά την διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης (λόγω π.χ. πτώσης του νωπού
σκυροδέματος από μεγάλο ύψος, δόνησης του σκυροδέματος, κυκλοφορίας του προσωπικού κλπ.).
5.3 Σκυροδέτηση των ογκόλιθων
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις
ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.
α.

Δεν επιτρέπεται η πτώση του νωπού σκυροδέματος (αντλητού ή μη) από ελεύθερο ύψος
μεγαλύτερο του 1.00 m.

β.

Δεν επιτρέπεται η διακοπή σκυροδέτησης ενός τεχνητού ογκολίθου.

γ.

Το σκυρόδεμα θα παρασκευάζεται πάντοτε σε μηχανικούς αναμικτήρες και θα διαστρώνεται στους
τύπους κατά στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά του μέτρου και θα
συμπυκνώνονται υποχρεωτικά με δονητή(-ές) σκυροδέματος.

5.4 Αφαίρεση των τύπων
Δεν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των πλευρικών τύπων των τεχνητών ογκολίθων πριν την πάροδο
τουλάχιστον 12 ωρών από το πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να επιμηκυνθεί, εάν
προκύψουν δυσμενείς συνθήκες ωρίμανσης του σκυροδέματος.
Οι διατάξεις των παραγράφων 5.1. έως και 5.4. της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν ανεξάρτητα της
αποστάσεως του χώρου κατασκευής των ογκολίθων από την θέση του έργου.

5.5 Άρση, μεταφορά και τοποθέτηση των ογκόλιθων
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των ογκολίθων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει αντοχή ίση με το
95% της προδιαγραφόμενης από την μελέτη αντοχής των 28 ημερών (βάσει της μελέτης συνθέσεως ή βάσει
5
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των αποτελεσμάτων ελέγχου επί πλέον των προβλεπόμενων από τον ΚΤΣ δοκιμίων σκυροδέματος, σε
χρόνο μικρότερο των 28 ημερών).
Σε περίπτωση που απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο η νωρίτερη ανάρτηση και μετακίνηση, ή τοποθέτηση, θα
πρέπει να συντάσσεται από τον ανάδοχο σχετική μελέτη που υπόκειται σε έγκριση της Υπηρεσίας, προς
έλεγχο της αντοχής σε ανάληψη των επιβαλλομένων φορτίων κατά την ανάρτηση ή μετά την τοποθέτηση
(μερική φόρτιση).
Πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης ελέγχονται η μέθοδος, εξοπλισμός και εξαρτήματα
ανάρτησης. Ο Επιβλέπων δύναται να ζητήσει τροποποίηση ή αλλαγή του προτεινόμενου συστήματος. Η
μέθοδος ανάρτησης θα πρέπει, πέραν της ασφάλειας των εργασιών, να εξασφαλίζει κατασκευαστικά α) την
κατακορυφότητα των Τ.Ο. κατά την ανάρτηση β) την έντεχνη και απρόσκοπτη πόντιση και τοποθέτηση των
ογκολίθων στην τελική τους θέση, χωρίς να λαμβάνουν χώρα μικρομετακινήσεις των ογκολίθων κατά την
απαγκίστρωση και ανάκτηση του συρματόσχοινου ανάρτησης και γ) την δυνατότητα μελλοντικής άρσης και
επανατοποθέτησης όλων των ογκολίθων (συμπεριλαμβανομένων των κατωτάτων ογκολίθων επί του
πυθμένα).
Πριν την τελική πόντιση των τεχνητών ογκολίθων η άνω επιφάνεια αυτών, θα καθαρίζεται επιμελώς από
τυχόν στερεά αντικείμενα (πέτρες κλπ.).
Οι ογκόλιθοι θα τοποθετούνται με τέτοια σειρά ώστε οι βαθμίδες που θα δημιουργούνται μεταξύ γειτονικών
στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων.
Οι εργασίες άρσης και τοποθέτησης των Τ.Ο., θα πρέπει να γίνουν από χειριστές μηχανημάτων και δύτες
που διαθέτουν σχετική εμπειρία, αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.

5.6 Προσάρτηση στήλων τεχνητών ογκόλιθων
Πριν από την κατασκευή των ανωδομών ή/και ανακουφιστικών πρισμάτων, όλες οι περαιωμένες στήλες θα
προφορτίζονται με την προσθήκη επιπλέον τεχνητών ογκολίθων προφόρτισης. Ο αριθμός των τεχνητών
ογκολίθων προφόρτισης (ένας ή περισσότεροι), θα προκύπτει από πρόσθεση του βάρους της ανωδομής με
τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου κινητά φορτία (σε στατική φόρτιση). Το βάρος του(-ων)
τεχνητού(-ών) ογκολίθου(-ων) προφόρτισης θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των ανωτέρω περιγραφομένων
φορτίων (αθροιστικά).
Πριν την τοποθέτηση των ογκολίθων προφόρτισης, η επιφάνεια της έτοιμης στήλης θα καθαρίζεται επιμελώς
από τυχόν στερεά αντικείμενα (πέτρες κλπ.) και θα χωροσταθμούνται οι τέσσερεις γωνίες του ανώτατου
ογκόλιθου της έτοιμης στήλης.
Οι ογκόλιθοι προφόρτισης θα είναι ιδίου ή διαφορετικού τύπου με τους ανώτατους τεχνητούς ογκολίθους των
περαιωμένων στηλών και θα τοποθετούνται στην κορυφή της έτοιμης στήλης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η μερική έδραση τους στις γειτονικές στήλες.
Κατά την διάρκεια της προφόρτισης θα πραγματοποιείται, σε ημερήσια βάση, χωροστάθμηση τεσσάρων
κατάλληλων σημείων, πλησίον των γωνιών της επιφανείας του ανώτατου τεχνητού ογκόλιθου προφόρτισης.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί Μητρώο Προφόρτισης Στηλών στο οποίο θα αναγράφονται για κάθε στήλη τα
παρακάτω στοιχεία: αριθμός στήλης, αρχικά υψόμετρα των τεσσάρων γωνιών της περαιωμένης στήλης,
ημερομηνία τοποθέτησης των ογκολίθων προφόρτισης και τα στοιχεία αυτών (αύξοντας αριθμός και
ημερομηνία σκυροδέτησης), μετρήσεις χρονικής εξέλιξης των υποχωρήσεων ανοιγμένες στην υψομετρική
6
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αφετηρία της ξηράς, τελικά υψόμετρα των τεσσάρων γωνιών της περαιωμένης στήλης (μετά την άρση των
ογκολίθων προφόρτισης).
Η επιφόρτιση κάθε στήλης θα διαρκεί 20 ημέρες από την τοποθέτηση του(-ων) ογκολίθου(-ων) προφόρτισης.
Πρόωρος τερματισμός της προφορτίσεως και άρση των ογκολίθων προφόρτισης επιτρέπεται στην
περίπτωση που ο μέσος όρος των υποχωρήσεων επί τρείς συνεχόμενες ημέρες είναι μικρότερος του 1 mm.

6

Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Ο αρχικός έλεγχος της οριζοντιότητας του δαπέδου σκυροδετήσεως των τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται πριν
από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησεως των ογκολίθων, δια χωροσταθμήσεως της τελικής του
επιφανείας σε τετραγωνικό κάναβο διαστάσεως περίπου ίσης προς το ήμισυ της μικρότερης οριζόντιας
διάστασης των προς σκυροδέτηση ογκολίθων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από την οριζόντιο
καθορίζεται σε r 5 mm. Η οριζοντιότητα του δαπέδου θα ελέγχεται (με την ανωτέρω μέθοδο) τοπικά και σε
εβδομαδιαία βάση, μετά την σταδιακή άρση των ογκολίθων (ισχύουν οι ανωτέρω ανοχές). Στην περίπτωση
απώλειας της αρχικής οριζοντιότητας του δαπέδου (λόγω π.χ. διαφορικών καθιζήσεων, επιφανειακών
παραμορφώσεων ή ρηγματώσεων), το ελαττωματικό τμήμα του δαπέδου θα αποξηλούται και
επανακατασκευάζεται πριν την συνέχιση των εργασιών.
Ο γεωμετρικός έλεγχος των ογκολίθων συνίσταται στην μέτρηση όλων των ακμών των ογκολίθων καθώς
επίσης και των διαγωνίων των πλευρικών επιφανειών και της άνω επιφανείας των ογκολίθων. Δεν
επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη του r 1 cm από τις θεωρητικές διαστάσεις του ογκόλιθου. Οι μετρήσεις θα
καταγράφονται σε Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων.
Στην εμπρόσθια επιφάνεια κάθε τεχνητού ογκολίθου θα αναγράφεται ο τύπος, ο αύξων αριθμός και η
ημερομηνία σκυροδέτησης. Τα ψηφία (γράμματα & αριθμοί) αναγραφής θα έχουν ερυθρό χρώμα, ανθεκτικό
στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ύψος τουλάχιστον 300 mm, προκειμένου να είναι ευκρινώς ορατά τόσον στον
χώρο στοιβασίας των ογκολίθων όσο και κατά την διενέργεια μελλοντικών υποθαλασσίων αυτοψιών των
έργων.Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται κατ΄ αντιστοιχία στο Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού της βάσης κάθε ογκολίθου, θα διενεργείται επιμελής
οπτικός έλεγχος αυτής από τον Επιβλέποντα. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις της
επιπεδότητας της βάσης του ογκολίθου (προεξοχές ή κοιλότητες) ή απόμιξη/διαχωρισμός του σκυροδέματος
στην κατω επιφάνεια, ο τεχνητός ογκόλιθος θα σημαίνεται ως ακατάλληλος και θα απορρίπτεται.
Εάν κατά την αφαίρεση των τύπων, άρση, μεταφορά ή την τοποθέτηση των ογκολίθων λάβει χώρα
αποκόλληση μεγάλου μεγέθους τεμαχίων ή ρηγμάτωση ή θραύση ογκολίθου, τότε αυτός θα απορρίπτεται και
αποκαρύνεται ως ακατάλληλος.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε τακτικούς οπτικούς ελέγχους όλων των όψεων των ημιτελών
τμημάτων των έργων (πριν την κατασκευή των ανωδομών ή/και τυχόν ανακουφιστικών πρισμάτων όπισθεν
κρηπιδοτοίχων), διενεργώντας υποθαλάσσιες αυτοψίες και βιντεοσκοπήσεις.
Η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει με προσοχή με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από την θεωρητική
θέση τους r 25mm.
Οι κατακόρυφοι αρμοί μεταξύ των ογκολίθων θα έχουν πλάτος το πολύ 5 cm, με μέσο πλάτος αρμού 3 cm.
Επίσης οι αρμοί μεταξύ διαδοχικών στηλών θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και κατακόρυφοι. Δεν
επιτρέπεται η μερική έδραση ενός τεχνητού ογκολίθου στον υποκείμενο τεχνητό ογκόλιθο γειτονικής στήλης.
7
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Δεν επιτρέπεται η χρήση υποθεμάτων (“σφηνών”) μεταξύ ογκολίθων της ίδιας στήλης, αλλά και μεταξύ
στηλών. Η μέγιστη απόκλιση (προεξοχή) της όψης ενός τεχνητού ογκολίθου ως προς τους γειτονικούς του
της ίδιας στήλης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα r 5 cm.
Η στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας των περαιωμένων στηλών μετά την ολοκλήρωση της προφόρτισης
(όπως περιγράφεται ακολούθως), δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο r 5 cm από την θεωρητική,
σύμφωνα με την μελέτη. Επίσης δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά στάθμης μεταξύ δύο γειτονικών
στηλών ογκολίθων μεγαλύτερη από 5 cm.
Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιας από τις ανωτέρω κατασκευαστικές ανοχές και κανόνες τοποθέτησης, ο
Ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών δι΄ άρσεως, συμπλήρωσεως και
οριζοντίωσεως της επιφάνειας εδράσεως των ογκολίθων βάσεως (εξισωτικής στρώσης) και
επανατοποθέτησης των ογκολίθων (ανεξαρτήτως πλήθους).
Σε περίπτωση που κατά την προφόρτιση διαπιστωθούν μεγάλες ή/και ανομοιόμορφες καθιζήσεις, οι οποίες
θεωρούνται από τον Επιβλέποντα απαράδεκτες για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία του έργου, θα
πραγματοποιείται άρση όλων των ογκολίθων της στήλης που παρουσίασε τις ανομοιόμορφες ή μεγάλες
καθιζήσεις, καθώς επίσης και τεχνητών ογκολίθων από τις γειτονικές στήλες έτσι ώστε οι οι δημιουργούμενες
βαθμίδες μεταξύ γειτονικών στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι κατασκευές με τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα (Τ.Ο.), σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος
άνω αυτής, επιμετρώναι σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ανά κατηγορία βάρους, αφαιρουμένων των πάσης
φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την μελέτη ή απαιτούνται για την ανάρτηση αυτών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας
(διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες στρώσεις και τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη στις
προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες). Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά
τα παρακάτω:
x

H προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή την παρασκευή του στο εργοτάξιο, και όλες οι απαιτούμενες
σχετικές μεταφορές

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί έλεγχοι αυτού.

x

Η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου, στις στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια

x

Η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

8
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x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών
έργων από σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αποτελούν οι πρόχυτοι κυψελωτοί ογκόλιθοι
από οπλισμένο σκυρόδεμα, που προορίζονται για την κατασκευή λιμενικών έργων βαρύτητας
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων, μόλων ή κυματοθραυστών με κατακόρυφο μέτωπο, βάθρων κλπ.).
Περιλαμβάνονται οι εργασίες εντύπισης, τοποθέτησης του οπλισμού, σκυροδέτησης, άρσης, μεταφοράς,
τοποθέτησης των ογκολίθων και προφόρτισης των στηλών. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
βοηθητικά εξαρτήματα/κατασκευές για την κατασκευή των ογκολίθων (σιδηρότυποι, εξαρτήματα ανάρτησης,
δάπεδα σκυροδετήσεως κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
κοινά τσιμέντα –- Cement – Part 1:Composition,specifications and
comformity criteria for common cements

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων – Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος,
- Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση -Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

EΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3:
Τεχνική καατηγορία Β500C -- Steel for the reinforcement of concrete Weldable reinforcing steel - Part 3: Technical class B500C

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη
χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος - -Concrete production and
transportation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος -- Concrete casting

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -- Steel reinforcement for concrete
3
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Προένταση σκυροδέματος -- Concrete post- & pre-tensioning

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00

Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων είναι:
α) σκυρόδεμα και
β) σιδηρούς οπλισμός (κατά περίπτωσιν).

4.2 Υλικά
4.2.1

Σκυρόδεμα

Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ-97 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ειδικότερα η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:
x

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N. Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειϊκά
(τύπου IV κατά το ΠΔ 244/80) για την παραγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος των κυψελωτών
ογκολίθων.

x

Το σκυρόδεμα των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C20/25
εκτός εάν στην μελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα
υλικά του σκυροδέματος των τεχνητών ογκολίθων θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες
Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης.

x

Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε
τσιμέντο καθορίζεται σε 400 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της
ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις
που:
α) η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης
συνθέσεως του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή
β)

4

η εφαρμογή της αναφερόμενης από την παρούσα προδιαγραφή ελάχιστης
περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

x

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων θα
προέρχεται από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ
EN 1008.

x

Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη με τη δοκιμή του κώνου ABRAMS, θα πρέπει να
είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζονται οι κυψελωτοί ογκόλιθοι (πυκνότητα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34693

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00:2009

οπλισμού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται σκυρόδεμα που ανήκει στην
κατηγορία του “πλαστικού” και “ημίρευστου” σκυροδέματος (με κάθιση μεγαλύτερη από 3 εκ.).
x

Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.48, κατά Κ.Τ.Σ.

x

Τα πρόσμικτα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να
συνταχθεί από τον Ανάδοχο. Τα πρόσμικτα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97 (ΚΤΣ-1997, Φ.Ε.Κ.
315/Β/17.04.1997) καθώς και του ΕΛΟΤ EN 934-2. Η προσθήκη των προσμίκτων θα γίνεται
σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα μπορούν να προστεθούν στο
σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι αναλογίες ενός
συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της
οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της μελέτης σύνθεσης.

x

Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η
απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού που θα προβλέπεται από τη
μελέτη συνθέσεως.

4.2.2

Οπλισμός

Γενικά ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και
τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:

4.3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00, με τις ακόλουθες

x

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση
δεσμίδων απο παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λ.π.). Επίσης απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση οπλισμού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.

x

Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στους κυψελωτούς ογκολίθους θα είναι ομοιογενής,
δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά απο
ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν απο τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των διαμέτρων μέχρι
25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερμώ. Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm
επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη του σιδήρου.

x

Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1421-3 και τον Ελληνικό Κανονισμό
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ., Φ.Ε.Κ. 381/Β/24-3-2000), εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση υλικών

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 (Παραγωγή
και Διάστρωση Σκυροδέματος), η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 (Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος) και η
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 (Προένταση σκυροδέματος). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου
σκυροδέματος, πέραν των προβλεπόμένων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να
γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5

Κατασκευή - Ανοχές

5.1 Τύποι (καλούπια) ογκόλιθων
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.
Οι τύποι των τεχνητών ογκολίθων θα επαλείφονται εσωτερικά με αποκολλητικό υλικό για την εύκολη
αφαίρεσή τους. Οι τύποι θα ενισχύονται με νευρώσεις και ντίζες, ώστε να μην παραμορφώνονται κατά την
5
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σκυροδέτηση και να εξασφαλίζεται η απόλυτη επιπεδότητα και κατακορυφότητα των πλευρικών επιφανειών
των τεχνητών ογκολίθων καθώς επίσης και η ορθογωνικότητα μεταξύ αυτών.

5.2 Δάπεδο σκυροδέτησης κυψελωτών ογκόλιθων
Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται επίπεδο μεταλλικό τεμάχιο βάσης ως τμήμα του καλουπιού, η
σκυροδέτηση των τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται υποχρεωτικά επί απόλυτα οριζοντιωμένου δαπέδου από
άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, ικανoύ πάχους για την ανάληψη των φορτίων του νωπού και σκληρυμένου
σκυροδέματος των ογκολίθων χωρίς επιφανειακή παραμόρφωση ή ρηγμάτωση. Απαγορεύεται η
σκυροδέτηση των ογκολίθων σε δάπεδα από άμμο ή αμμοχάλικο (ανεξάρτητα του βαθμού συμπύκνωσης).
Στην περίπτωση σκυροδέτησης επί δαπέδου από σκυρόδεμα, για την εύκολη αποκόλληση των ογκολίθων,
πριν την έναρξη της σκυροδέτησης θα έχουν διαστρωθεί επί του δαπέδου αντικολλητικά φύλλα από
κατάλληλο υλικό (ναϋλον, πισσόχαρτο κλπ.), αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του
δαπέδου από πάσης φύσεως και μεγέθους στερεά απορρίμματα, μικροϋλικά κλπ. Η διάστρωση των
αντικολλητικών φύλλων θα πρέπει να είναι επιμελής και να εξασφαλίζει την διατήρηση της απόλυτης
επιπεδότητας της βάσεως των ογκολίθων. Τα αντικολλητικά φύλλα δεν θα πρέπει να υφίστανται μετακινήσεις
ή παραμορφώσεις κατά την διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης (λόγω π.χ. πτώσης του νωπού
σκυροδέματος από μεγάλο ύψος, δόνησης του σκυροδέματος, κυκλοφορίας του προσωπικού κλπ.).

5.3

Τοποθέτηση οπλισμού κυψελωτών ογκόλιθων

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις /
τροποποιήσεις.

5.4

x

Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεμα όλων των οπλισμών καθώς και των συνδετήρων των
κυψελωτών ογκολίθων θα είναι 60mm, εκτός εάν από τα σχέδια της μελέτης του έργου
καθορίζονται μεγαλύτερες.

x

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόμενης μορφής και της θέσεως των
οπλισμών καθώς και στη σωστή σύνδεση, με σύρμα, των συνεχόμενων ράβδων που εφελκύονται
ή θλίβονται (κύριοι οπλισμοί), με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες.

x

Στους οπλισμούς που καταπονούνται σε εφελκυσμό, η σύνδεση με σύρμα δεν επιτρέπεται και
αντικαθίσταται με συγκόλληση.

x

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, ο οπλισμός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή του θέση. Η
απαιτούμενη επικάλυψη όλων των οπλισμών από σκυρόδεμα πρέπει να εξασφαλίζεται με την
ανάρτηση των οπλισμών και την χρησιμοποίηση ανάστροφων αναβολέων (καβαλέτα) ή
πλαστικών αποστατών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται για την πλευρική επικάλυψη των
συνδετήρων.

x

Οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται από πυκνή μάζα σκυροδέματος. Στην περίπτωση
χρησιμοποιήσεως ύφυγρου σκυροδέματος πρέπει οι οπλισμοί να περιβάλλονται με στρώμα
πλαστικού σκυροδέματος και να επαλείφονται με γαλάκτωμα τσιμέντου το οποίο κατά την
διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει απαραίτητα να είναι ακόμα νωπό. Εάν το σκυρόδεμα
συμπυκνώνεται με εσωτερικούς δονητές, τα μέτρα αυτά περιττεύουν.

Σκυροδέτηση κυψελωτών ογκόλιθων

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις
ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.

6
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x

Δεν επιτρέπεται η πτώση του νωπού σκυροδέματος (αντλητού ή μη) από ελεύθερο ύψος
μεγαλύτερο του 1.00 m.

x

Δεν επιτρέπεται η διακοπή σκυροδέτησης ενός τεχνητού ογκολίθου.

x

Το σκυρόδεμα θα παρασκευάζεται πάντοτε σε μηχανικούς αναμικτήρες και θα διαστρώνεται στους
τύπους κατά στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά του μέτρου και θα
συμπυκνώνονται υποχρεωτικά με δονητή(-ές) σκυροδέματος.

5.5 Αφαίρεση των τύπων
Δεν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των πλευρικών τύπων των τεχνητών ογκολίθων πριν την πάροδο
τουλάχιστον 12 ωρών από το πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να επιμηκυνθεί, εάν
προκύψουν δυσμενείς οι συνθήκες ωρίμανσης του σκυροδέματος (κατά την κρίση του Επιβλέποντα).
Οι διατάξεις των παραγράφων 5.1. έως και 5.5. της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν ανεξάρτητα της
αποστάσεως του χώρου κατασκευής των κυψελωτών ογκολίθων από την θέση του έργου.

5.6 Άρση, μεταφορά και τοποθέτηση κυψελωτών ογκόλιθων
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των ογκολίθων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει αντοχή ίση με το
95% της προδιαγραφόμενης από την μελέτη αντοχής των 28 ημερών (βάσει της μελέτης συνθέσεως ή βάσει
των αποτελεσμάτων ελέγχου επί πλέον των προβλεπόμενων από τον ΚΤΣ δοκιμίων σκυροδέματος, σε
χρόνο μικρότερο των 28 ημερών). Σε περίπτωση που απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο η νωρίτερη ανάρτηση
και μετακίνηση, ή τοποθέτηση, θα πρέπει να συντάσσεται από τον ανάδοχο σχετική μελέτη που υπόκειται σε
έγκριση της Υπηρεσίας, προς έλεγχο της αντοχής σε ανάληψη των επιβαλλομένων φορτίων κατά την
ανάρτηση ή μετά την τοποθέτηση (μερική φόρτιση).
Η επιλογή του συστήματος ανάρτησης των ογκολίθων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ο
οποίος θα υποβάλει προς έγκριση τις σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες (μέθοδος, εξοπλισμός και
εξαρτήματα ανάρτησης) πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης. Ο Επιβλέπων δύναται να
ζητήσει τροποποίηση ή αλλαγή του προτεινόμενου συστήματος. Η μέθοδος ανάρτησης θα πρέπει, πέραν
της ασφάλειας των εργασιών, να εξασφαλίζει κατασκευαστικά:
α)

την κατακορυφότητα του Τ.Ο. κατά την ανάρτηση,

β)

την έντεχνη και απρόσκοπτη πόντιση και τοποθέτηση των ογκολίθων στην τελική τους θέση,
χωρίς να λαμβάνουν χώρα μικρομετακινήσεις των ογκολίθων κατά την απαγκίστρωση και
ανάκτηση του συρματόσχοινου ανάρτησης και

γ)

την δυνατότητα μελλοντικής άρσης και επανατοποθέτησης όλων
(συμπεριλαμβανομένων των κατωτάτων ογκολίθων επί του πυθμένα).

των

ογκολίθων

Εάν ο ανάδοχος προτείνει ανάρτηση με διαμόρφωση αυλάκων στις πλευρικές επιφάνειες για την διέλευση
συρματόσχοινων ανάρτησης, θα πρέπει να τεκμηριώνει με σχετική μελέτη, που υπόκειται σε έγκριση της
Υπηρεσίας, την στατική επάρκεια – αντοχή του Τ.Ο. λόγω απομείωσης της διατομής των τοιχωμάτων του.
Πριν την τελική πόντιση των τεχνητών ογκολίθων η άνω επιφάνεια αυτών επίσης, θα καθαρίζεται επιμελώς
από τυχόν στερεά αντικείμενα (πέτρες κλπ.).
Οι ογκόλιθοι θα τοποθετούνται με τέτοια σειρά ώστε οι βαθμίδες που θα δημιουργούνται μεταξύ γειτονικών
στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων.
Οι εργασίες άρσης-τοποθέτησης των ογκολίθων θα πρέπει να γίνουν από χειριστές μηχανημάτων, και δύτες
που διαθέτουν σχετική εμπειρία αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.

7
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5.7 Προφόρτιση στήλων κυψελωτών ογκόλιθων
Πριν από την κατασκευή των ανωδομών ή/και ανακουφιστικών πρισμάτων και πριν από την πλήρωση των
κυψελών των ογκολίθων, όλες οι περαιωμένες στήλες θα προφορτίζονται με την προσθήκη επιπλέον
τεχνητών ογκολίθων προφόρτισης. Ο αριθμός των τεχνητών ογκολίθων προφόρτισης (ένας ή περισσότεροι),
θα προκύπτει από πρόσθεση:
α)

του βάρους της ανωδομής,

β)

του φαινόμενου (υπό άνωσιν) βάρους του υλικού πληρώσεως των κυψελών και

γ)

των προβλεπομένων από την μελέτη του έργου κινητών φορτίων λειτουργίας του έργου (σε
στατική φόρτιση). Το βάρος του(-ων) τεχνητού(-ών) ογκολίθου(-ων) προφόρτισης θα είναι
μεγαλύτερο ή ίσο των ανωτέρω περιγραφομένων φορτίων (αθροιστικά).

Πριν την τοποθέτηση των ογκολίθων προφόρτισης, η επιφάνεια της έτοιμης στήλης θα καθαρίζεται επιμελώς
από τυχόν στερεά αντικείμενα (πέτρες κλπ.) και θα χωροσταθμούνται οι τέσσερεις γωνίες του ανώτατου
ογκόλιθου της έτοιμης στήλης.
Οι ογκόλιθοι προφόρτισης θα είναι ιδίου ή διαφορετικού τύπου με τους ανώτατους τεχνητούς ογκολίθους των
περαιωμένων στηλών και θα τοποθετούνται στην κορυφή της έτοιμης στήλης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η μερική έδραση τους στις γειτονικές στήλες.
Κατά την διάρκεια της προφόρτισης θα πραγματοποιείται, σε ημερήσια βάση, χωροστάθμηση τεσσάρων
κατάλληλων σημείων, πλησίον των γωνιών της επιφανείας του ανώτατου τεχνητού ογκόλιθου προφόρτισης.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί Μηρτώο Προφόρτισης Στηλών στο οποίο θα αναγράφονται για κάθε στήλη τα
παρακάτω στοιχεία: αριθμός στήλης, αρχικά υψόμετρα των τεσσάρων γωνιών της περαιωμένης στήλης,
ημερομηνία τοποθέτησης των ογκολίθων προφόρτισης και τα στοιχεία αυτών (αύξοντας αριθμός και
ημερομηνία σκυροδέτησης), μετρήσεις χρονικής εξέλιξης των υποχωρήσεων ανηγμένες στην υψομετρική
αφετηρία της ξηράς, τελικά υψόμετρα των τεσσάρων γωνιών της περαιωμένης στήλης (μετά την άρση των
ογκολίθων προφόρτισης).
Η επιφόρτιση κάθε στήλης θα διαρκεί 20 ημέρες από την τοποθέτηση του(-ων) ογκολίθου(-ων) προφόρτισης.
Πρόωρος τερματισμός της προφορτίσεως και άρση των ογκολίθων προφόρτισης επιτρέπεται στην
περίπτωση που ο μέσος όρος των υποχωρήσεων επί τρείς συνεχόμενες ημέρες είναι μικρότερος του 1 mm.

6

Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Ο αρχικός έλεγχος της οριζοντιότητας του δαπέδου σκυροδέτησης των τεχνητών ογκολίθων θα γίνεται πριν
από την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης των ογκολίθων, δια χωροσταθμήσεως της τελικής του
επιφανείας σε τετραγωνικό κάναβο διαστάσεως περίπου ίσης προς το ήμισυ της μικρότερης οριζόντιας
διάστασης των προς σκυροδέτηση ογκολίθων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από την οριζόντιο
καθορίζεται σε r 5 mm. Η οριζοντιότητα του δαπέδου θα ελέγχεται (με την ανωτέρω μέθοδο) τοπικά και σε
εβδομαδιαία βάση, μετά την σταδιακή άρση των ογκολίθων (ισχύουν οι ανωτέρω ανοχές). Στην περίπτωση
απώλειας της αρχικής οριζοντιότητας του δαπέδου (λόγω π.χ. διαφορικών καθιζήσεων, επιφανειακών
παραμορφώσεων ή ρηγματώσεων), το ελαττωματικό τμήμα του δαπέδου θα αποξηλούται και
επανακατασκευάζεται πριν την συνέχιση των εργασιών.
Ο γεωμετρικός έλεγχος των ογκολίθων συνίσταται στην μέτρηση όλων των ακμών των ογκολίθων καθώς
επίσης και των διαγωνίων των πλευρικών επιφανειών και της άνω επιφανείας των ογκολίθων. Δεν
επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη του r 1 cm από τις θεωρητικές διαστάσεις του ογκόλιθου. Οι μετρήσεις θα
καταγράφονται σε Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων.
Στην εμπρόσθια επιφάνεια κάθε τεχνητού ογκολίθου θα αναγράφεται ο τύπος, ο αύξων αριθμός και η
ημερομηνία σκυροδέτησης. Τα ψηφία (γράμματα & αριθμοί) αναγραφής θα έχουν ερυθρό χρώμα, ανθεκτικό
στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ύψος τουλάχιστον 300 mm, προκειμένου να είναι ευκρινώς ορατά τόσον στον
χώρο στοιβασίας των ογκολίθων όσο και κατά την διενέργεια μελλοντικών υποθαλασσίων αυτοψιών των
8
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έργων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται κατ΄ αντιστοιχία στο Μητρώο Σκυροδέτησης Τεχνητών
Ογκολίθων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού της βάσης κάθε ογκολίθου, θα διενεργείται επιμελής
οπτικός έλεγχος αυτής από τον Επιβλέποντα. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις της
επιπεδότητας της βάσης του ογκολίθου (προεξοχές ή κοιλότητες) ή απόμιξη/διαχωρισμός του σκυροδέματος
στην κατω επιφάνεια, ο τεχνητός ογκόλιθος θα σημαίνεται ως ακατάλληλος και θα απορρίπτεται.
Εάν κατά την αφαίρεση των τύπων, άρση, μεταφορά ή την τοποθέτηση των ογκολίθων λάβει χώρα
αποκόλληση μεγάλου μεγέθους τεμαχίων ή ρηγμάτωση ή θραύση ογκολίθου, τότε αυτός θα απορρίπτεται και
απομακρύνεται ως ακατάλληλος.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε τακτικούς οπτικούς ελέγχους όλων των όψεων των ημιτελών
τμημάτων των έργων (πριν την κατασκευή των ανωδομών ή/και τυχόν ανακουφιστικών πρισμάτων όπισθεν
κρηπιδοτοίχων), διενεργώντας υποθαλάσσιες αυτοψίες και βιντεοσκοπήσεις.
Η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνει με προσοχή με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από την θεωρητική
θέση τους r 3 cm.
Οι κατακόρυφοι αρμοί μεταξύ των ογκολίθων θα έχουν πλάτος το πολύ 5 cm, με μέσο πλάτος αρμού 3 cm.
Επίσης οι αρμοί μεταξύ διαδοχικών στηλών θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και κατακόρυφοι. Δεν
επιτρέπεται η μερική έδραση ενός τεχνητού ογκολίθου στον υποκείμενο τεχνητό ογκόλιθο γειτονικής στήλης.
Δεν επιτρέπεται η χρήση υποθεμάτων (“σφηνών”) μεταξύ ογκολίθων της ίδιας στήλης, αλλά και μεταξύ
στηλών. Η μέγιστη απόκλιση (προεξοχή) της όψης ενός τεχνητού ογκολίθου ως προς τους γειτονικούς του
της ίδιας στήλης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα r 3 cm.
Η στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας των περαιωμένων στηλών μετά την ολοκλήρωση της προφόρτισης
(όπως περιγράφεται ακολούθως), δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από r 5 cm από την
θεωρητική, σύμφωνα με την μελέτη. Επίσης δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά στάθμης μεταξύ δύο
γειτονικών στηλών ογκολίθων μεγαλύτερη από 5 cm.
Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιας από τις ανωτέρω κατασκευαστικές ανοχές και κανόνες τοποθέτησης, ο
Ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών δι΄ άρσεως, συμπλήρωσης και οριζοντίωσης
της επιφάνειας εδράσεως των ογκολίθων βάσεως (εξισωτικής στρώσης) και επανατοποθέτησης των
ογκολίθων (ανεξαρτήτως πλήθους).
Σε περίπτωση που κατά την προφόρτιση διαπιστωθούν μεγάλες ή/και ανομοιόμορφες καθιζήσεις, οι οποίες
θεωρούνται από τον Επιβλέποντα απαράδεκτες για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία του έργου, θα
πραγματοποιείται άρση όλων των ογκολίθων της στήλης που παρουσίασε τις ανομοιόμορφες ή μεγάλες
καθιζήσεις, καθώς επίσης και τεχνητών ογκολίθων από τις γειτονικές στήλες έτσι ώστε οι οι δημιουργούμενες
βαθμίδες μεταξύ γειτονικών στηλών να είναι ύψους το πολύ δύο ογκολίθων.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι κατασκευές από κυψελωτούς τεχνητούς ογκολίθους (ΚΤΟ) και ογκολίθους ειδικού σχήματος από
οπλισμένο σκυρόδεμα, ανεξαρτήτως βάρους, μορφής και διαστάσεων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή
ύψος άνω αυτής, επιμετρώναι σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ανά κατηγορία αντοχής. αφαιρουμένων των
πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την μελέτη ή απαιτούνται για την ανάρτηση αυτών.

9
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Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή η παρασκευή του στο εργοτάξιο, με τα πρόσθετα που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και όλες τις απαιτούμενες σχετικές μεταφορές

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί έλεγχοι αυτού.

x

Η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου, στις στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια

x

Η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Ο τοποθετούμενος σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα, βάσει σχετικού πίνακα
οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου, θα συντάσσεται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από
σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή των πρόχυτων
τεχνητών ογκόλιθων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα που προορίζονται για την κύρια θωράκιση
εξωτερικών λιμενικών έργων με πρανή (μόλων, κυματοθραυστών).
Περιλαμβάνονται οι εργασίες σκυροδέτησης των ογκολίθων, άρσης, μεταφοράς και τοποθέτησης. Επίσης
περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήματα/κατασκευές για την κατασκευή των ογκολίθων
(σιδηρότυποι, εξαρτήματα ανάρτησης κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 206-1

Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση -Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity

ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για
δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού,
συμπεριλαμβανομένου
του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία
σκυροδέματος, για τη
χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry,
as
mixing water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12620

Αδρανή για σκυρόδεμα -- Aggregates for concrete

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση -Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης-- Testing fresh
concrete - Part 2: Slump test

3
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Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ογκολίθων είναι:
α) σκυρόδεμα και
β) οπλισμός.

4.2

Υλικά

4.2.1

Σκυρόδεμα

Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (EΛΟΤ EN 206-1) και ειδικότερα η ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:
α)

Τσιμέντο

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (P-W) 32.5 N ή
CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N.
Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε η θερμοκρασία του τσιμέντου στην έξοδο των σιλό πριν την
παρασκευή του σκυροδέματος να μην υπερβαίνει τους 700 C.
Ο χρόνος αποθηκεύσεως του τσιμέντου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων μηνών από την
ημέρα της παρασκευής του, εκτός εάν μία πλήρης σειρά δοκιμών αποδείξει την καταλληλότητά του για την
παραγωγή σκυροδεμάτων.
β)

Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως

Το νερό αναμίξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των ογκολίθων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του ΕΛΟΤ EN 1008. Το νερό δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από 2 gr/λίτρο υλικά σε αιώρηση, ούτε
περισσότερα από 2 gr/λίτρο διαλελυμένα άλατα.
γ)

Αδρανή

Τα αδρανή θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 12620.
Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα:
x

4

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος κόκκος αδρανών (άνοιγμα κόσκινου τετραγωνικής οπής) του
σκυροδέματος εξαρτάται από το μέγεθος (όγκο) του ογκολίθου, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
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Πίνακας 1 - Μέγιστος επιτρεπόμενος κόκκος αδρανούς
Όγκος ογκολίθου V (m )

Μέγιστος επιτρεπόμενος κόκκος αδρανούς (mm)

d 6.5

40

6.5  V  16

80

t 16

100

3

δ)

x

Τα αδρανή υλικά όσον αφορά τα ποσοστά διερχομένων από το κόσκινο Νο 200 θα πληρούν τις
απαιτήσεις του ΚΤΣ όπως αυτός τροποιποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1).

x

Η περιεκτικότητα σε θειούχα και θειώδη δεν πρέπει να οδηγεί σε περιεκτικότητα σε SO3
μεγαλύτερη του 1gr/dm3 σκυροδέματος

x

Η φθορά σε τριβή και κρούση, προσδιοριζόμενη με την μέθοδο Los Angeles, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 35%

x

Τα αδρανή θα κατατάσσονται σε τρία κλάσματα ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση μιάς συνεχούς
κοκκομετρικής καμπύλης.

Ελάχιστη περιεκτικότητα σκυροδέματος σε τσιμέντο

Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (kN/m3) του σκυροδέματος των ογκολίθων εξαρτάται από τον μέγιστο
κόκκο αδρανούς σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2 - Μέγιστος κόκκος αδρανούς
Μέγιστος κόκκος αδρανούς (mm)

Ογκος
ογκολίθου
(m3)

25

31.5

40

d 6 .5

3.63

3.43

3.29

6.5  V  16
t 16

3.53

50

63

80

3.38

3.24

3.09

3.24

100

3.14

Η τήρηση των ανωτέρω ελαχίστων περιεκτικοτήτων σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που:
α)

η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή

β)

η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας
(χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

5
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Πρόσθετες απαιτήσεις

Το σκυρόδεμα των ογκολίθων παρασκευάζεται κατά κανόνα με την προσθήκη ενός πλαστικοποιητή
(plasticising agent - superplasticiser) που πρέπει να ικανοποιεί το ΕΛΟΤ EN 934-2. Τα πρόσθετα, σε υγρή
μορφή, θα πρέπει να προστίθενται με αυτόματο μηχανισμό.
στ) Λόγος νερού προς τσιμέντο
Η μέγιστη τιμή του λόγου νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) είναι 0.48. Ο λόγος αυτός Ν/Τ υπολογίζεται χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το νερό που απορροφάται από τα αδρανή.
ζ)

Ανοχές αναλογιών σύνθεσης σκυροδέματος

Ισχύουν οι προβλεπόμενες ανοχές στον ΚΤΣ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΕΛΟΤ ΕΝ206-1).
η)

Είδος και κατηγορία σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ογκολίθων μπορεί να είναι:
x

Έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (σύμφωνα με τον ΚΤΣ), ή

x

Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (σύμφωνα με τον ΚΤΣ)

Σε κάθε περίπτωση, το σκυρόδεμα των ογκολίθων θα είναι κατηγορίας C20/25 σύμφωνα με τον Κανονισμό
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), εκτός εάν προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη αντοχή από την μελέτη του
έργου.
Το εργάσιμο του σκυροδέματος θα ελέγχεται με δοκιμές καθίσεως. Η κάθιση του σκυροδέματος θα μετράται
αμέσως πριν από την διάστρωση, στην έξοδο του αυτοκινήτου μεταφοράς, σύμφωνα με τον ΚΤΣ . Η μέγιστη
κάθιση μετρούμενη με τον κώνο Abrams σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12350-2 θα είναι :
x

8 cm για σκυρόδεμα με θραυστά αδρανή

x

6 cm για σκυρόδεμα με στρογγυλεμένα αδρανή.

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αντλήσιμου (αντλητού) σκυροδέματος ισχύουν τα αναφερόμενα στον
ΚΤΣ .
4.2.2

Οπλισμός

Γενικά ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00. Στην περίπτωση που οι
ογκόλιθοι προβλέπονται οπλισμένοι, δεν επιτρέπεται η χρήση επιταχυντικών προσμίκτων με βάση το
χλώριο.
4.2.3

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση υλικών

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 150101-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος,
πέραν των προβλεπόμένων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής
αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

6
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00:2009

Κατασκευή - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
Δάπεδο σκυροδέτησης τεχνητών ογκόλιθων

Οι ογκόλιθοι μπορούν να σκυροδετηθούν σε συμπυκνωμένα (επιπεδοποιημένα) δάπεδα άμμου ή
αμμοχάλικου ή σε δάπεδα σκυροδέματος με την παρεμβολή φύλλων νάυλον ή πισσόχαρτου κλπ. για την
εύκολη αποκόλληση των ογκολίθων κατά την ανάρτηση.

5.2

Μεταλλότυποι (καλούπια) ογκόλιθων

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.
Οι τύποι των ογκολίθων θα είναι υποχρεωτικά μεταλλικοί και θα επαλείφονται εσωτερικά με λιπαντικό υλικό
για την εύκολη αφαίρεσή τους.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των ογκολίθων και των σιδηροτύπων, για κάθε
χρησιμοποιούμενο τύπο/μέγεθος, συνοδευόμενα από λεπτομερείς υπολογισμούς του θεωρητικού όγκου
κάθε τύπου.

5.3

Σκυροδέτηση των ογκόλιθων

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις
ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.
α) Μεταφορά σκυροδέματος
Το σκυρόδεμα θα πρέπει να μεταφέρεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη, η
καθίζηση των συστατικών του πριν την διάστρωση και η εξάτμιση. Ο χρόνος μεταφοράς δεν θα
υπερβαίνει γενικά τα 60 λεπτά της ώρας. Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών (νερού, τσιμέντου κλπ.)
μετά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου μεταφοράς από τον αναμικτήρα.
β) Διάστρωση σκυροδέματος
Κατά την διάστρωση του σκυροδέματος η θερμοκρασία αυτού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30q
C.
Ο χρόνος αναμονής μεταξύ δύο διαστρώσεων θα πρέπει να είναι μικρότερος των:
x 20 λεπτών, όταν ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός και φυσά άνεμος
x 40 λεπτών, όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός
Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή απομίξεως κατά την διάστρωση του
σκυροδέματος, αποφεύγοντας την σκυροδέτηση από ύψος μεγαλύτερο του 1.0 μέτρων. Εάν η
διάστρωση γίνεται από μεγαλύτερο ύψος, θα χρησιμοποιείται κατάλληλη διάταξη (σωλήνες κλπ.).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος
Η δόνηση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος. Η
διάστρωση θα γίνεται σε ισοπαχείς στρώσεις, πάχους μικρότερου ή ίσου του μήκους των δονητών που
θα χρησιμοποιηθούν και όχι μεγαλύτερου των 30-40 cm.
7
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δ) Αφαίρεση σιδηροτύπων
Οι σιδηρότυποι θα αφαιρούνται όταν η αντοχή του σκυροδέματος έχει φτάσει τα 7 Mpa, συνήθως 12
έως 24 ώρες μετά την σκυροδέτηση (ή περισσότερο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). Η αφαίρεση
συνήθως διευκολύνεται με την χρήση κατάλληλου υλικού. Τα μικροελαττώματα στο σκυρόδεμα θα
επιδιορθώνονται αμέσως μετά την απομάκρυνση των σιδηροτύπων.
ε)

Μετακίνηση ογκολίθων

Οι ογκόλιθοι μπορούν να μετακινηθούν όταν η αντοχή τους έχει φτάσει τα 15 Mpa.
στ) Σήμανση ογκολίθων -Τήρηση Μητρώου Σκυροδετήσεως Τεχνητών Ογκολίθων
Όλοι οι ογκόλιθοι θα αριθμούνται και θα αναγράφεται και η ημερομηνία σκυροδετήσεως τους με
ανεξίτηλο χρώμα. Τα γράμματα θα έχουν ύψος τουλάχιστον 15 cm. Θα τηρείται ενιαίο (συνεχές)
σύστημα αρίθμησης για όλους τους ογκολίθους του έργου (ανεξαρτήτως τύπου ή μεγέθους) και θα
συμπληρώνεται καθημερινώς Μητρώο Σκυροδετήσεως Ογκολίθων Θωράκισης, στο οποίο θα
καταγράφονται κατ΄ ελάχιστον:

5.4

x

Αριθμός ογκολίθου

x

Ημερομηνία σκυροδετήσεως

x

Όγκος ογκολίθου

x

Αριθμός(-οί) δοκιμίου(-ων) που έχουν ληφθεί κατά την σκυροδέτηση του ογκολίθου

x

Παρατηρήσεις (π.χ. βάρος ογκολίθου εφ΄ όσον μετρήθηκε, αποτελέσματα ελέγχων αντίστοιχης
παρτίδας σκυροδέματος κλπ.)

x

Ημερομηνία πόντισης

Άρση, πόντιση και τοποθέτηση των ογκόλιθων

Μετακίνηση και άρση όταν αποκτηθεί το 95% της προβλεπομένης από τη μελέτη αποχής των 28 ημερών.
Όλοι οι ογκόλιθοι, στα ύφαλα τμήματα του έργου, τοποθετούνται στην τελική τους θέση υποχρεωτικά με την
βοήθεια δύτη (ανεξάρτητα από τον τύπο ή μέγεθος των ογκολίθων και το βάρος τοποθέτησης). Οι χειριστές
των μηχανημάτων και οι δύτες πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία, αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις εργοδοτών.
Κατά την τοποθέτηση, ύφαλη ή έξαλη, οι ογκόλιθοι αναρτώνται από συρματόσχοινο ή αλυσίδα κατάλληλου
μήκους ανάλογα με τον τύπο/γεωμετρία του ογκόλιθου. Το μήκος του συρματόσχοινου του γερανού που
συνδέει το άγκιστρο με το συρματόσχοινο ανάρτησης του ογκόλιθου πρέπει να είναι περίπου 2.0 μέτρα για
την αποφυγή τραυματισμού του ογκολίθου και του προσωπικού από το άγκιστρο του γερανού.
Κατά την πόντιση και τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη εμπλοκή τους σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στη μελέτη ή με βάση τις συστάσεις για την τοποθέτηση τυποποιημένου συστήματος (εφόσον
χρησιμοποιούνται τέτοιοι Τ.Ο.).
8

34710
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00:2009

Έλεγχοι κατά την παραλαβή

6.1 Έλεγχοι σκυροδέματος
Οι έλεγχοι των συμβατικών δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών θα γίνονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ.
Απαγορεύεται η ενσωμάτωση (πόντιση) σε τμήματα του έργου των ογκολίθων κάθε παρτίδας σκυροδέματος
(σύμφωνα με τον ΚΤΣ) πριν την διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την ικανοποίηση των κριτηρίων
συμμόρφωσης.
Στην περίπτωση που η θραύση των ληφθέντων δοκιμίων δώσει μη αποδεκτά αποτελέσματα (σύμφωνα με
τον ΚΤΣ για έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων ή σύμφωνα με τον ΚΤΣ για έτοιμο εργοστασιακό
σκυρόδεμα), θα γίνεται επανέλεγχος στον ογκόλιθο που διαστρώθηκε το υπόψη σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τον ΚΤΣ για έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος του ΚΤΣ δώσει αρνητικά αποτελέσματα, κάθε ογκόλιθος της
αμφισβητούμενης παρτίδας θα απομακρύνεται από το έργο ως ακατάλληλος.

6.2

Μέτρηση βάρους ογκόλιθων

Το βάρος των ογκολίθων θα μετράται με την χρήση μεθόδου ακριβείας 0.5%, υπό την έγκριση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Θα ζυγίζεται το 2% του αριθμού των ογκολίθων (ένας ογκόλιθος ανά ζύγιση), το
ενωρίτερο 28 ημέρες μετά την σκυροδέτηση.
Ογκόλιθοι των οποίων το μετρούμενο ειδικό βάρος (μετρηθέν βάρος ογκολίθου / θεωρητικός όγκος
ογκολίθου) είναι μικρότερο των 23.0 kN/m3 δεν θα ενσωματώνονται στο έργο, θα απομακρύνονται ως
ακατάλληλοι, και θα ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Σκυροδετήσεως Ογκολίθων Θωράκισης.

6.3

Έλεγχος πρανούς δευτερεύουσας θωράκισης

Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 (με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:
Η επιτρεπόμενη ανοχή τοπικών αποκλίσεων της στάθμης κατά μήκος του πρανούς της δευτερεύουσας
θωράκισης από την θεωρητική διατομή των σχεδίων της Μελέτης του έργου είναι rΗ/6, όπου Η η κύρια
διάσταση (π.χ. ύψος) του ογκολίθου της κύριας θωράκισης.
Η επιτρεπόμενη ανοχή του μέσου όρου των τοπικών αποκλίσεων της στάθμης από την θεωρητική τριών
διατομών της δευτερεύουσας θωράκισης, ανά 10.0 μέτρα, είναι το μέγιστο rΗ/10, όπου Η η κύρια διάσταση
(π.χ. ύψος) του ογκολίθου της κύριας θωράκισης.
Οι μετρήσεις κατά μήκος κάθε διατομής της δευτερεύουσας θωράκισης θα λαμβάνονται ανά Η μέτρα, ή
λιγότερο, όπου Η η κύρια διάσταση (π.χ. ύψος) του ογκολίθου της κύριας θωράκισης.
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©
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Έλεγχοι τοποθέτησης

Οι τεχνητοί ογκόλιθοι θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε η φαινόμενη πυκνότητα να είναι 95% - 105% της
θεωρητικής τιμής, σύμφωνα με τον τύπο των ογκολίθων και τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων θωράκισης πρανών λιμενικών έργων, από σκυρόδεμα,
ανεξαρτήτως βάρους, μορφής και διαστάσεων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής,
επιμετράται σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ανά κατηγορία αντοχής, αφαιρουμένων των πάσης φύσεως
εγκοπών που προβλέπονται από την μελέτη ή απαιτούνται για την ανάρτηση αυτών.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή η παρασκευή του στο εργοτάξιο, με τα πρόσθετα που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και όλες τις απαιτούμενες σχετικές μεταφορές

x

Οι πάσης φύσεως απαιτουμένοι ξυλοτύποι ή σιδηροτύποι και η φθορά χρήσεως αυτών

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί έλεγχοι αυτού.

x

Η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου, στις στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Ο τοποθετούμενος σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα, βάσει σχετικού πίνακα
οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου., θα συντάσσεται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-07-04-00
«Προκατασκευασμένα
στοιχεία
λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-07-04-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αποτελούν τα προκατασκευασμένα
στοιχεία (προκατασκευασμένοι κεφαλόδεσμοι, δοκοί, πρόπλακες κλπ.) από οπλισμένο σκυρόδεμα που
προορίζονται για την κατασκευή τμημάτων ανωδομών λιμενικών έργων επί βάθρων ή επί πασσάλων
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων, εξεδρών, μόλων ή κυματοθραυστών κλπ.).
Περιλαμβάνονται οι εργασίες εντύπισης, τοποθέτησης του οπλισμού, σκυροδέτησης, άρσης, μεταφοράς και
τοποθέτησης των προκατασκευασμένων στοιχείων. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά
εξαρτήματα/κατασκευές για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων (τύποι, εξαρτήματα
ανάρτησης, δάπεδα σκυροδέτησης κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common
cements --- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάμιξης σκυροδέματος Προδιαγραφή για
δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας
του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες
στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό ανάμιξης
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Testing fresh concrete - Part 2: Slump test -- Δοκιμές νωπού σκυροδέματος Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης,

ΕΛΟΤ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέματος Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση

ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part
1: Reinforcing bars, wire rod and wire -- Χάλυβες οπλισμού και προέντασης
σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμής - Οπλισμός από ράβδους, χονδρόσυρμα και
σύρμα

3
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EΛΟΤ 1421-1

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel
- Part 1: General

EΛΟΤ 1421-2

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική
κατηγορία B500A -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - Part 2: Technical class B500A

EΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3: Τεχνική
καατηγορία Β500C -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - Part 3: Technical class B500C

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος -- Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος -- Concrete casting ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος- - Steel reinforcement for concrete
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος -- Concrete post- & pre-tensioning
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-01-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) -- Concrete formwork

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων είναι:
α) σκυρόδεμα και β) οπλισμός.

4.2

Υλικά

4.2.1

Σκυρόδεμα

Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ και ειδικότερα η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις
ακόλουθες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:
Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων μπορεί να
είναι:

x

4

α)

έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (κατά τα αναφερόμενα του ΚΤΣ), ή

β)

έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (κατά το αναφερόμενα του ΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

Το σκυρόδεμα των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 εκτός
εάν στην μελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά του
σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες
Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης.

34718
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x

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (P-W)
32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.

x

Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα
καθορισθεί από τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του
Αναδόχου, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος. Σε κάθε
περίπτωση και ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του
σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 400 kg ανά κυβικό μέτρο
σκυροδέματος για τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου, η δε μέγιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε
τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 kg/m3.

x

Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που


η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος, βάσει της μελέτης
συνθέσεως του Αναδόχου, δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου,
ή



η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης
περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
σκυροδέματος κατηγορίας χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

x

Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειϊκά (τύπου IV κατά ΠΔ 244/80) για την παραγωγή
του οπλισμένου σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων.

x

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων θα
προέρχεται από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN
1008. Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του
σκυροδέματος.

x

Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12350-2 θα πρέπει να
είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζονται τα προκατασκευασμένα στοιχεία
(πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται σκυρόδεμα που ανήκει
στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ημίρευστου” σκυροδέματος (με κάθιση μεγαλύτερη από 3 cm).

x

Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.48

x

Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η
απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού. Το είδος και η ποσότητα του
ρευστοποιητή θα προσδιορίζεται από τη μελέτη συνθέσεως.

x

Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα δεν θα πρέπει
να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 31,5 mm.

x

Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 550 kg
ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.

x

Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να
συνταχθεί από τον Ανάδοχο. Τα πρόσμικτα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του Ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΕΛΟΤ EN 934-2 και ΚΤΣ, Φ.Ε.Κ.
537/Β/01.05.02). Η προσθήκη των προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης
σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα μπορούν να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ
της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι αναλογίες ενός συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του
5

34719

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της
μελέτης σύνθεσης.
x

Στην μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα πρέπει να δοθεί και καμπύλη ανάπτυξης της αντοχής
του σκυροδέματος με θραύση δοκιμίων τουλάχιστον σε 7 και 28 μέρες.

x

Συνιστάται η προστασία του οπλισμού με χρήση αναστολέων διάβρωσης ή εφαρμογής συστήματος
καθοδικής προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αναστολείς διάβρωσης με βάση το νιτρώδες
ασβέστιο υπό μορφή διαλύματος σε αναλογία περίπου 15lt/m3.

4.2.2

Οπλισμός

Γενικά ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:
x

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση
δεσμίδων από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λ.π.). Επίσης απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση οπλισμού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.

x

Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι ομοιογενής,
δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά απο
ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν απο τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των διαμέτρων μέχρι
25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερμώ. Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm
επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη του σιδήρου.

x

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της
ποιότητας του σιδηροπλισμού, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων
ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1, ΕΛΟΤ 1421-3 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ., Φ.Ε.Κ. 381/Β/24-3-2000).

x

Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s σύμφωνα με τα πρότυπα EΛΟΤ 1421-1, EΛΟΤ 1421-2,
EΛΟΤ 1421-3 και τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
(Κ.Τ.Χ., Φ.Ε.Κ. 381/Β/24-3-2000), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

4.2 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΣ και των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00,
η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως
ετοίμου σκυροδέματος, πέραν των προβλεπόμενων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ , στα δελτία αποστολής θα
πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Τύποι (καλούπια) προκατασκευασμένων στοιχείων
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις /
τροποποιήσεις.
x

6

Όλοι οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται με ακρίβεια στις προδιαγραφόμενες διαστάσεις και
στάθμες και το εσωτερικό σχήμα και οι διαστάσεις θα είναι τέτοια ώστε το αποπερατωμένο
σκυρόδεμα να συμφωνεί με τα σχέδια της μελέτης. Πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στην κατασκευή
των τύπων, θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτομερή σχέδια τους για έγκριση.
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x

Οι τύποι θα είναι υπολογισμένοι να αντέχουν φορτία από μηχανήματα και προσωπικό που θα
κινούνται επάνω στους τύπους. Οι τύποι θα είναι κατασκευασμένοι στεγανά ώστε να μην
επιτρέπεται η διαρροή σκυροδέματος εκτός αυτών.

x

Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ώστε η απομάκρυνση τους να είναι
εύκολη και η επιφάνεια του σκυροδέματος να απομένει επίπεδη, απαλλαγμένη από εξογκώματα
και κοιλότητες. Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα καθαρίζονται προσεκτικά και θα διαβρέχονται
όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα.

x

Αφαίρεση των τύπων θα γίνεται μετά από παρέλευση του απαιτουμένου χρόνου σύμφωνα με τους
Ελληνικούς Κανονισμούς και με προσοχή, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της
επιφάνειας του σκυροδέματος.

Δάπεδο σκυροδέτησης προκατασκευασμένων στοιχείων

Η σκυροδέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται επίπεδο
τεμάχιο βάσης ως τμήμα του καλουπιού, θα γίνεται υποχρεωτικά επί απόλυτα οριζοντιωμένου δαπέδου από
άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, ικανoύ πάχους για την ανάληψη των φορτίων του νωπού και σκληρυμένου
σκυροδέματος, χωρίς επιφανειακή παραμόρφωση ή ρηγμάτωση. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση των
στοιχείων σε δάπεδα από άμμο, αμμοχάλικο ή άσφαλτο.
Στην περίπτωση σκυροδέτησης επί δαπέδου από σκυρόδεμα, για την εύκολη αποκόλληση των στοιχείων,
πριν την έναρξη της σκυροδέτησης θα έχουν διαστρωθεί επί του δαπέδου αντικολλητικά φύλλα από
κατάλληλο υλικό (ναϋλον, πισσόχαρτο κλπ.), αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του
δαπέδου από πάσης φύσεως και μεγέθους στερεά απορρίμματα, μικροϋλικά κλπ. Η διάστρωση των
αντικολλητικών φύλλων θα πρέπει να είναι επιμελής και να εξασφαλίζει την διατήρηση της απόλυτης
επιπεδότητας της βάσεως των στοιχείων. Τα αντικολλητικά φύλλα δεν θα πρέπει να υφίστανται μετακινήσεις
ή παραμορφώσεις κατά την διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης (λόγω π.χ. πτώσης του νωπού
σκυροδέματος από μεγάλο ύψος, δόνησης του σκυροδέματος, κυκλοφορίας του προσωπικού κλπ.).

5.3

Τοποθέτηση οπλισμού προκατασκευασμένων στοιχείων

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/τροποποιήσεις.
x

Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεμα όλων των οπλισμών καθώς και των συνδετήρων των
προκατασκευασμένων στοιχείων θα πρέπει να είναι 50 mm, εκτός εάν άλλως προκύπτει από τα
σχέδια της μελέτης του έργου.

x

Οι ενώσεις με συγκόλληση για την αύξηση του μήκους των οπλισμών θα κατασκευάζονται
σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΟΣ ) όπως ισχύει από 306-2001 (Φ.Ε.Κ. 1329 Β΄).

x

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόμενης μορφής και της θέσεως των
οπλισμών καθώς και στη σωστή σύνδεση, με σύρμα, ή συγκόλληση των κυρίων οπλισμών, με τον
οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες.

x

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, ο οπλισμός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή του θέση. Η
απαιτούμενη επικάλυψη όλων των οπλισμών από σκυρόδεμα πρέπει να εξασφαλίζεται με
κατάλληλους αποστάτες ή την χρησιμοποίηση ανάστροφων αναβολέων (καβαλέτα). Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίδεται για την πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων. Ο άνω οπλισμός των
πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι υποβιβασμού αυτού εντός του σκυροδέματος.

7
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Αφαίρεση των τύπων

Δεν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των πλευρικών τύπων των προκατασκευασμένων στοιχείων πριν
την πάροδο τουλάχιστον 12 ωρών από το πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να
επιμηκυνθεί εάν κατά την κρίση του Επιβλέποντα ήταν δυσμενείς οι συνθήκες ωρίμανσης του σκυροδέματος.
Οι διατάξεις των παραγράφων 5.1. έως και 5.4. της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν ανεξάρτητα της
αποστάσεως του χώρου κατασκευής των προκατασκευασμένων στοιχείων από την θέση του έργου.

5.5

Άρση, μετακίνηση και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των προκατασκευασμένων στοιχείων νωρίτερα από τον χρόνο
που το σκυρόδεμα θα αποκτήσει αντοχή ίση με το 95% της προδιαγραφόμενης από την μελέτη αντοχής των
28 ημερών (βάσει της μελέτης συνθέσεως, ή βάσει των αποτελεσμάτων ελέγχου επί πλέον των
προβλεπόμενων από τον ΚΤΣ-1997 δοκιμίων σκυροδέματος σε χρόνο μικρότερο των 28 ημερών). Σε
περίπτωση που απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο η νωρίτερη ανάρτηση και μετακίνηση, ή τοποθέτηση, θα
πρέπει να συντάσσεται από τον ανάδοχο σχετική μελέτη που υπόκειται σε έγκριση της Υπηρεσίας, προς
έλεγχο της αντοχής σε ανάληψη των επιβαλλομένων φορτίων κατά την ανάρτηση ή μετά την τοποθέτηση
(μερική φόρτιση).
Ελέγχεται η μέθοδος, ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα ανάρτησης πριν από την έναρξη των εργασιών
σκυροδέτησης. Θα πρέπει να ελέγχεται επιμελώς η επάρκεια του συστήματος αναρτήσεως, τόσο από
απόψεων αντοχής εξαρτημάτων αναρτήσεως, όσο και από απόψεως επαρκούς αγκυρώσεως τους στο σώμα
του προκατασκευασμένου στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη την διατιθέμενη αντοχή του σκυροδέματος, κατά
την πρώτη ανάρτηση του στοιχείου. Ο Επιβλέπων δύναται να ζητήσει τροποποίηση ή αλλαγή του
προτεινόμενου συστήματος ανάρτησης. Η μέθοδος ανάρτησης θα πρέπει, πέραν της ασφάλειας των
εργασιών, να εξασφαλίζει κατασκευαστικά α) την έντεχνη και απρόσκοπτη τοποθέτηση των
προκατασκευασμένων στοιχείων στην τελική τους θέση β) την δυνατότητα μελλοντικής άρσης και
επανατοποθέτησης όλων των στοιχείων, εφ΄ όσον τούτο κριθεί απαραίτητο.
Εάν κατά την αφαίρεση των τύπων, άρση, μεταφορά ή την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων
λάβει χώρα αποκόλληση τεμαχίων ή ρηγμάτωση ή θραύση, τότε αυτά θα απορρίπτονται ως ακατάλληλα και
θα απομακρύνονται.
Πριν την τελική τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων, η άνω επιφάνεια αυτών θα καθαρίζεται
επιμελώς από τυχόν στερεά αντικείμενα (πέτρες, μικροϋλικά κλπ.). Επίσης οι επιφάνειες έδρασης των
προκατασκευασμένων στοιχείων θα καθαρίζονται επιμελώς από τυχόν στερεά αντικείμενα, θαλάσσια
βλάστηση κλπ.

6 Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Οι έλεγχοι των συμβατικών δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ.
Απαγορεύεται η ενσωμάτωση (τοποθέτηση) σε τμήματα του έργου των προκατασκευασμένων στοιχείων
κάθε παρτίδας σκυροδέματος (ΚΤΣ) πριν την διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την ικανοποίηση των
κριτηρίων συμμόρφωσης.
Στην περίπτωση που αμφισβητείται ένα ανάμιγμα ή φορτίο αυτοκινήτου (σύμφωνα με τα αναφερόμενα του
ΚΤΣ για έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων ή για έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα), οι
επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα που προβλέπονται στον ΚΤΣ θα διενεργούνται στο(-α) στοιχείο(-α)
στο(-α) οποίο(-α) ενσωματώθηκε η αμφισβητούμενη παρτίδα.
Στην περίπτωση που αμφισβητείται ολόκληρη η παρτίδα σκυροδέματος μιας δειγματοληψίας (σύμφωνα με
τα αναφερόμενα του ΚΤΣ για έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων ή για έτοιμο εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή για έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα ή εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων), οι επανέλεγχοι
σε σκληρυμένο σκυρόδεμα που προβλέπονται από τον ΚΤΣ θα διενεργούνται στο σύνολο των
προκατασκευασμένων στοιχείων της αμφισβητούμενης παρτίδας.
8
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Στην περίπτωση που ο έλεγχος σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΚΤΣ δώσει αρνητικά αποτελέσματα, όλα
τα προκατασκευασμένα στοιχεία της αμφισβητούμενης παρτίδας θα απομακρύνονται από το έργο ως
ακατάλληλα.
Ο γεωμετρικός έλεγχος των προκατασκευασμένων στοιχείων συνίσταται στην μέτρηση όλων των ακμών,
καθώς επίσης και των διαγωνίων των πλευρικών επιφανειών και της άνω επιφανείας των στοιχείων. Η
μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις του προκατασκευασμένου στοιχείου είναι
r 5mm , εκτός εάν προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια από την μελέτη του έργου. Οι μετρήσεις θα
αναγράφονται σε τηρούμενο “Μητρώο Σκυροδέτησης Προκατασκευασμένων Στοιχείων”.
Στην επιφάνεια κάθε προκατασκευασμένου στοιχείου θα αναγράφεται ο τύπος, ο αύξων αριθμός και η
ημερομηνία σκυροδέτησης. Τα ψηφία (γράμματα & αριθμοί) αναγραφής θα έχουν ερυθρό χρώμα, ανθεκτικό
στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ύψος τουλάχιστον 300 mm, προκειμένου να είναι ευκρινώς ορατά στον χώρο
στοιβασίας των στοιχείων. Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται κατ΄ αντιστοιχία στο Μητρώο Σκυροδέτησης
Προκατασκευασμένων Στοιχείων.
Η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων θα γίνει με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από την
θεωρητική θέση τους r 5 mm .

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες προκατασκευής στοιχείων διαμόρφωσης ανωδομών (π.χ. μετωπών, προπλακών,
διαχωριστικών δοκίδων, κεφαλοδέσμων κλπ.), από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοποθέτησής τους στις
προβλεπόμενες θέσεις, ανεξαρτήτως μορφής, σχήματος και μεγέθους, επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα, ανά
κατηγορία σκυροδέματος.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή η παρασκευή του στο εργοτάξιο, με τα πρόσθετα που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και όλες τις απαιτούμενες σχετικές μεταφορές

x

Οι πάσης φύσεως απαιτουμένοι ξυλοτύποι ή σιδηροτύποι και η φθορά χρήσεως αυτών

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί έλεγχοι αυτού.

x

Η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου, στις στάθμες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
9
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x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Ο τοποθετούμενος σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα, βάσει σχετικού πίνακα
οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου., θα συντάσσεται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.

10
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-08-00-00 «Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων
από σκυρόδεμα»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-08-00-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αποτελούν τα προκατασκευασμένα πλωτά
κυψελωτά κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα (caissons) που προορίζονται για την κατασκευή λιμενικών
έργων βαρύτητας (κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων, βάθρων, μόλων ή κυματοθραυστών με
κατακόρυφο μέτωπο, κλπ.).
Περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής/σκυροδέτησης, μεταφοράς, πόντισης, και τοποθέτησης των
κιβωτίων. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήματα/εγκαταστάσεις για την
κατασκευή των κυψελωτών κιβωτίων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
τα κοινά τσιμέντα --- Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 206-1

Σκυρόδεμα -Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συμμόρφωση --Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity

ΕΛΟΤ 515

Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή --Concreting under low enviromental temperature

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για
δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος --- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12620

Αδρανή για σκυρόδεμα --- Aggregates for concrete

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

EΛΟΤ 1421-1

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις --- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing
steel - Part 1: General
3
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EΛΟΤ 1421-2

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική
κατηγορία B500A --- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - Part 2: Technical class B500A

EΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3: Τεχνική
καατηγορία Β500C --- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - Part 3: Technical class B500C

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών --- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος -- Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος -- Concrete casting ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -- Steel reinforcement for concrete
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος -- Concrete post- & pre-tensioning
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-01-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) -- Concrete formwork

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυψελωτών κιβωτίων είναι:
α)

σκυρόδεμα και

β)

οπλισμός.

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1

Σκυρόδεμα

Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ΕΛΟΤ EN 206-1 και ειδικότερα η ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις /συμπληρώσεις:
α.

Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N.
Το αργιλικό τριασβέστιον C3A (ή 3CaOAl2O3) δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 4% ώστε να
προστατεύεται ικανοποιητικά ο οπλισμός, αλλά και ούτε περισσότερο από 10% ώστε να
προστατεύεται ικανοποιητικά το σκυρόδεμα από το θείο. Τα παραπάνω όρια δεν πρέπει να
θεωρούνται απόλυτα και θα πρέπει να εκτιμώνται κατά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η χρήση
διαφορετικών τύπων τσιμέντου. Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά (τύπου IV
κατά το ΠΔ 244/80) για την παραγωγή του oπλισμένου σκυροδέματος των κυψελωτών κιβωτίων.

4

34730
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00:2009

Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε η θερμοκρασία του τσιμέντου στην έξοδο των σιλό
πριν την παρασκευή του σκυροδέματος να μην υπερβαίνει τους 70ο C.
Ο χρόνος αποθηκεύσεως του τσιμέντου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων μηνών
από την ημέρα της παρασκευής του, εκτός εάν μία πλήρης σειρά δοκιμών αποδείξει την
καταλληλότητά του για την παραγωγή σκυροδεμάτων.
β.

Νερό αναμείξεως και συντηρήσεως
Το νερό δεν πρέπει να περιέχει ουσίες που να βλάπτουν τον οπλισμό και τις ιδιότητες του
σκυροδέματος, και να διαταράσσουν την ενυδάτωση του τσιμέντου. Το νερό πρέπει να ικανοποιεί
τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1008 καθώς και του Ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ., Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997).

γ.

Αδρανή
Τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του σκυροδέματος θα πρέπει να
ικανοποιούν το ΕΛΟΤ EN 12620 και τον Κ.Τ.Σ.. Ειδικότερα τα χρησιμοποιούμενα αδρανή πρέπει
να παρουσιάζουν συντελεστή Los Angeles μικρότερο του 40% . Η καμπύλη κοκκομετρικής
συνθέσεως θα πρέπει κατά το δυνατόν να βρίσκεται στο κάτω μισό της υποζώνης Δ του ΚΤΣ,
ώστε το σκυρόδεμα, να είναι μικρής υδατοπερατότητας και ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά.
Τα αδρανή δεν θα πρέπει να αντιδρούν με το θαλάσσιο ύδωρ, δεν θα πρέπει να είναι υδρόφιλα και
δεν θα πρέπει να αποτελούνται από κόκκους με πεπλατυσμένο σχήμα.
Όλα τα αδρανή θα έρχονται στο εργοτάξιο χωρισμένα σε τρία κλάσματα: άμμο, γαρμπίλι και σκύρα.
Τα αδρανή θα αποθηκεύονται με τέτοιο τρόποι ώστε να αποφεύγονται η απόμιξη, η ανάμιξη των
κλασμάτων και η ρύπανση τους.
Θαλάσσια αδρανή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πλυθεί
ικανοποιητικά με καθαρό νερό, ώστε η ποσότητα των χλωριόντων να μην ξεπερνά το 0,1% του
βάρους του τσιμέντου.

δ.

Πρόσθετα σκυροδέματος
Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα
σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν το ΕΛΟΤ EN 934-2, και ειδικότερα τις απαιτήσεις του
Κ.Τ.Σ. Η προσθήκη τους θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Οι αναλογίες
ενός συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ
οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της μελέτης σύνθεσης. Δεν επιτρέπεται η
χρήση χλωριούχου ασβεστίου ως πρόσμικτου.
Τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά ελέγχου στα οποία να φαίνεται ότι
δεν επηρεάζουν δυσμενώς την αντοχή, την συστολή ξηράνσεως, τον ερπυσμό και την ταχύτητα
πήξεως του τσιμέντου. Συγχρόνως ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες
που αναγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του Κ.Τ.Σ. Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δύο ή
περισσότερα πρόσμικτα, πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητά τους.
Το σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς
τσιμέντο. Η απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού.
Στα ανώτερα τμήματα των κατακόρυφων τοιχίων του κυψελωτού κιβωτίου, και από στάθμης -2.00
m (ως προς την κατωτάτη ρηχία), συνιστάται η προστασία του οπλισμού με χρήση αναστολέων
διάβρωσης ή εφαρμογής συστήματος καθοδικής προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
αναστολείς διάβρωσης με βάση το νιτρώδες ασβέστιο υπό μορφή διαλύματος σε αναλογία περίπου
15lt/m3.

5
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Σε όλα τα κατακόρυφα τοιχώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) των κυψελωτών κιβωτίων θα
τοποθετούνται (αναμιγνύονται) στην μάζα του σκυροδέματος συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο
σε αναλογία περίπου 0.9 kg/m3. Οι συνθετικές ίνες θα αποτελούνται από καθαρό (100%)
πολυπροπυλένιο με υψηλή αντίσταση σε οξέα και άλατα και υδρόφιλη επιφάνεια. Το μήκος των
ινών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm και η διάμετρος τους τα 20 μm. Ο λόγος του μήκους προς
την διάμετρο των ινών θα είναι τουλάχιστον 600. Σε κάθε περίπτωση η ειδική επιφάνεια των
συνθετικών ινών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22.95 m2/N (225 m2/kg). Η εφελκυστική αντοχή
των ινών θα είναι τουλάχιστον 300 MPa και το μέτρο ελαστικότητας τουλάχιστον 6000 MPa.
ε.

Σύνθεση σκυροδέματος
Για όλα τα θέματα σχετικά με την τεχνολογία, τη δειγματοληψία και την αποδοχή του σκυροδέματος
γενικώς ισχύει ο Κ.Τ.Σ. Το σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει εκτός από την απαιτούμενη αντοχή και
χαμηλή διαπερατότητα. Ετσι εξασφαλίζεται αντοχή σε φυσικοχημικές δράσεις και προστασία του
οπλισμού έναντι διαβρώσεως.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων το σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει:
x Σκληρά και μη πορώδη αδρανή
x Συνεχή κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών (κοκκομετρική καμπύλη στο κάτω μισό της
υποζώνης Δ του Κ.Τ.Σ.)
x Χαμηλό λόγο νερού/τσιμέντου (w/c < 0,48)
x Μεγάλη περιεκτικότητα σε τσιμέντο ( > 400 kg/m³)
x Σωστή παραγωγή - μεταφορά - σκυροδέτηση
x Σωστή συντήρηση επί δύο εβδομάδες.
Το συνολικό ποσοστό των χλωριδίων στο νωπό σκυρόδεμα, μετρούμενο σε ελεύθερο χλωριούχο ασβέστιο
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 0.3% του βάρους του τσιμέντου.
Η κατηγορία του σκυροδέματος είναι C20/25 εκτός εάν προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική
αντοχή από την μελέτη του έργου.
4.2.2

Οπλισμός

Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2, ΕΛΟΤ 1421-3 και τον
Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. Φ.Ε.Κ. 381Β\24-3-2000) εκτός
εάν, από την μελέτη του έργου, προβλέπεται διαφορετικά.
Γενικά ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00.

4.2 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 150101-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος,
πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής
αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5

Κατασκευή - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.2 Εγκατάσταση κατασκευής - τύποι (καλούπια) κιβώτιων
Τα πλωτά κυψελωτά κιβώτια κατασκευάζονται σε ειδικές εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων/κατηγοριών. Οι
πλέον συνήθεις τύποι εγκαταστάσεων είναι ενδεικτικά:
6

34732
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00:2009

x

Μόνιμες ναυπηγικές δεξαμενές (dry docks), στις οποίες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
κιβωτίου (-ων), γίνεται κατάκλυση με νερό του εργοταξιακού χώρου και τα κιβώτια λειτουργούν
πλέον ως ναυπηγήματα, που ρυμουλκούνται στην θέση τελικής τοποθέτησης.

x

Χερσαίες εγκαταστάσεις όπου τα κυψελωτά κιβώτια ολοκληρώνονται εν ξηρώ επί κυλιόμενου
φορείου, το οποίο εν συνεχεία τα μεταφέρει σε κατάλληλα διαμορφωμένη κλίνη και καθελκύονται
εντός της θαλάσσης.

x

Πλωτές εξέδρες (πλατφόμες) με αναρριχόμενο μεταλλότυπο, οι οποίες σταδιακά βυθίζονται, ενώ
το κυψελωτό κιβώτιο μορφώνεται/ολοκληρώνεται καθ΄ ύψος. Το ολοκληρωμένο κιβώτιο τίθεται σε
κατάσταση πλεύσης αφαιρώντας το νερό που έχει τοποθετηθεί σταδιακά στις κυψέλες του κατά
την κατασκευή, και εν συνεχεία ρυμουλκείται από την εξέδρα στην προβλεπόμενη θέση πόντισής
του.

x

Μόνιμες εξέδρες/πλατφόρμες, των οποίων η βάση σκυροδέτησης ανυψούται/καταβιβάζεται με
μηχανικά μέσα. Το κυψελωτό κιβώτιο ολοκληρώνεται εν ξηρώ με χρήση αναρριχόμενου
μεταλλότυπου και εν συνεχεία καταβιβάζεται εντός του θαλασσίου ύδατος και ρυμουλκείται στην
τελική του θέση.

Ο τρόπος της εγκατάστασης και η μεθοδολογία κατασκευής των κυψελωτών κιβωτίων αποτελεί επιλογή του
Αναδόχου, ο οποίος θα υποβάλει λεπτομερή σχέδια και στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση και τον
εξοπλισμό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, καθώς και αναλυτική μεθοδολογία για την εφαρμοζόμενη
σκυροδέτηση των κιβωτίων, τους τρόπους ερματισμού, πλευσιμότητας, ρυμούλκησης και πόντισης των
κιβωτίων. Περιορισμένος ερματισμός των κιβωτίων επιτρέπεται για την εξασφάλιση οριζοντιότητας κατά την
πλεύση.
Οι ολισθαίνοντες μεταλλότυποι των κατακόρυφων τμημάτων των κιβωτίων θα κατασκευαστούν με ιδιαίτερη
ακρίβεια και με την απαιτούμενη αντοχή, ώστε οι επιφάνειες του σκυροδέματος να είναι επίπεδες και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Το σύνολο των τύπων των κυψελωτών
κιβωτίων θα είναι υποχρεωτικά μεταλλικοί και θα επαλείφονται εσωτερικά με λιπαντικό υλικό για την εύκολη
αφαίρεσή τους. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-01-00.

5.3 Σκυροδέτηση των κιβωτίων
Πριν από την σκυροδέτηση πρέπει να ελέγχεται ότι η επιφάνεια των κιβωτίων είναι καθαρή και ελεύθερη από
άλατα (ιδίως στις περιπτώσεις σκυροδέτησης κοντά ή μέσα στην θάλασσα). Για τη συγκράτηση του
οπλισμού στην επιθυμητή θέση, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών πλαστικών υποθεμάτων συγκρατήσεως
(spacers).
Η διάστρωση του σκυροδέματος εντός των τύπων θα γίνεται κατά στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου των 40
cm. Η συμπύκνωση και η συντήρηση του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες
παραγράφους του ισχύοντα Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0101-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00.
Το σκυρόδεμα δεν πρέπει να εκτίθεται σε παγετό πριν αποκτήσει ικανοποιητική αντοχή, και πρέπει να
ακολουθούνται οι οδηγίες του προτύπου ΕΛΟΤ 515.
Αν γίνεται σκυροδέτηση με πολύ θερμό καιρό να υιοθετηθούν κατάλληλες μέθοδοι σκυροδετήσεως ώστε να
μειωθεί η θερμοκρασία του σκυροδέματος.
Εφ΄όσον απαιτείται από το πρόγραμμα κατασκευής, το σκυρόδεμα μπορεί να βυθιστεί στο θαλασσινό νερό,
με την προϋπόθεση ότι έχει αναπτυχθεί ικανοποιητική αντοχή.
Κατά την κατασκευή θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των
αρμών εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επιβάλλεται όπως οι αρμοί εργασίας διαμορφώνονται
τραχείς , διατηρούνται καθαροί και προ της σκυροδετήσεως διαβρέχονται.
7
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5.4 Μεταφορά και τοποθέτηση των κυψελωτών κιβωτίων
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των κιβωτίων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει αντοχή ίση με το 95%
της προδιαγραφόμενης από την μελέτη αντοχής των 28 ημερών (βάσει της μελέτης συνθέσεως ή βάσει των
αποτελεσμάτων ελέγχου επί πλέον των προβλεπομένων από τον ΚΤΣ δοκιμίων σκυροδέματος, σε χρόνο
μικρότερο των 28 ημερών). Σε περίπτωση που απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο η νωρίτερη μετακίνηση και
πόντιση του κιβωτίου, θα πρέπει να συνάσσεται από τον ανάδοχο με έγκριση από την Υπηρεσία, μελέτη
προς έλεγχο της αντοχής του για ανάληψη των σχετικών φορτίων.
Η μεταφορά των κυψελωτών κιβωτίων από την εγκατάσταση παραγωγής αυτών στην προβλεπόμενη θέση,
θα γίνεται με ρυμουλκό (ή ρυμουλκά σκάφη, αναλόγως του μεγέθους και σχήματος αυτού). Η πρόσδεση των
κάβων έλξης επί των κιβωτίων θα γίνεται σε κατάλληλα προεγκατεστημένα άγκιστρα/εξαρτήματα, η επάρκεια
των οποίων θα έχει ελεγχθεί κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης του κιβωτίου.
Η βύθιση των κιβωτίων στις προδιαγραφόμενες θέσεις γίνεται με κατακλυσμό των κυψελών τους μέσω
δικλείδων χειριζόμενων από συνεργείο δυτών ή με κατάλληλη αντλητική διάταξη από την επιφάνεια. Για τον
λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει τον αριθμό και τις θέσεις των δικλείδων που τυχόν προτίθεται
να τοποθετήσει. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει άλλο τρόπο πόντισης, θα πρέπει να υποβάλλει
πλήρη σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες στη Υπηρεσία.
Για την ακριβή τοποθέτηση του κιβωτίου στην προβλεπόμενη θέση, υποχρεωτικά θα χρησιμοποιείται
τοπογραφικό συνεργείο: η δε τοποθέτηση μπορεί να γίνει με χρήση συρματόσχοινων προσδεδεμένων στο
διπλανό κιβώτιο ή μόνιμων λιμενικών κατασκευών και με την βοήθεια κατάλληλου εργαλείου (μηχανικού
εργάτη) να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μικρής κλίμακας, υπό την προϋπόθεση ότι το κιβώτιο βρίσκεται
σε κατάσταση πλεύσης. Εφόσον το κιβώτιο δεν ποντιστεί στην επιθυμητή θέση με άντληση των υδάτων των
κυψελών, επαναφέρεται σε κατάσταση πλεύσης και ποντίζεται εκ νέου. Η τελική βύθιση του κιβωτίου θα
γίνεται πάντοτε με την πρόσθεση θαλασσίου ύδατος εντός των κυψελών. Ενδεχόμενος ερματισμός/πλήρωση
των κυψελών με αδρανή υλικά ακολουθεί σε επόμενη φάση και εφ΄ όσον το κιβώτιο είναι σταθερά
τοποθετημένο στην επιθυμητή θέση.

6

Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Η περιοδική επιθεώρηση των κιβωτίων θα πρέπει να καλύπτει τα εξής:
x

Οπτικός έλεγχος της γενικής καταστάσεως

x

Αποδιοργάνωση ή ρηγμάτωση του σκυροδέματος

x

Έλεγχος συστημάτων αντιδιαβρωτικής προστασίας (αν υπάρχουν)

x

Έλεγχος των συστημάτων προσδέσεως και στερεώσεων

x

Κατάσταση των εκτεθειμένων μεταλλικών στοιχείων

Πριν από οποιαδήποτε επισκευή ρωγμής, πρέπει να ερμηνεύεται η προέλευσή της, ώστε να επιλέγεται και η
κατάλληλη μέθοδος επισκευής. Ειδικώς, αν η ρωγμή οφείλεται στην λόγω διαβρώσεως διόγκωση του
οπλισμού, το βλαμμένο τμήμα του σκυροδέματος πρέπει να καθαιρείται και να επισκευάζεται.
Για να γίνει αποδεκτή η οριστική θέση τοποθέτησης κάθε κιβωτίου απαιτείται, κάθε σημείο του να απέχει από
τη θεωρητική θέση τοποθέτησης του σημείου αυτού σύμφωνα με τη μελέτη, απόσταση μικρότερη από 10 cm
μετρούμενη και κατά τους τρεις άξονες μήκους, πλάτους και ύψους. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά
κιβώτια (αρμός) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10εκ.
Για να αποφεύγονται υπερβολικές τάσεις τα πλωτά κιβώτια δεν θα πρέπει σε γενικές γραμμές να έχουν
μήκος μεγαλύτερο των 30μ. Σε περιπτώσεις κιβωτίων μεγάλου ύψους μπορούν κατά μέγιστο να φθάσουν τα
45μ .
Η μέγιστη απόκλιση από το μέτωπο της κρηπίδας θα είναι r 5 cm
8
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κατασκευής, καθέλκυσης, ρυμούλκυσης και πόντισης σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης,
προκατασκευασμένων κιβωτίων (caissons) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανεξάρτητα από το βάρος, τον
όγκο, την μορφή και τις διαστάσεις τους επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος, με βάση τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις των κιβωτίων, κατά κατηγορία αντοχής, αφαιρουμένων των
κενών
Οι ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνουν:
α. Την δημιουργία εργοταξιακού χώρου και την διαμόρφωση, χρήση και λειτουργία των πάσης φύσεως
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, ή πλωτού συγκροτήματος, που θα κατασκευάσει, ενοικιάσει, μισθώσει
και γενικότερα θα κάνει χρήση ο Ανάδοχος για την κατασκευή και καθέλκυση των κυψελωτών κιβωτίων.
β. Την προμήθεια, και μεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, στον χώρο προκατασκευής των κυψελωτών
κιβωτίων, όλων των απαιτουμένων υλικών περιλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέτων
σκυροδέματος όπως αναστολέας διαβρώσεως, ρευστοποιητής, στεγανωτικό μάζας, συνθετικές ίνες
πολυπροπυλενίου κλπ. στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος
αναλογίες, την φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών και έλεγχο της ποιότητας του
σκυροδέματος.
γ.

Την προσκόμιση επί τόπου των έργων των σιδηροτύπων που απαιτούνται για την κατασκευή των
κυψελωτών κιβωτίων, την συναρμολόγηση και αφαίρεση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των φθορών
χρήσεως αυτών..

δ. Την μεταφορά και διάστρωση του σκυροδέματος στους σιδηρότυπους, την συμπύκνωση και την
συντήρησή του
ε.

Την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων της επιφανείας των κυψελωτών κιβωτίων μετά την αφαίρεση
των σιδηροτύπων..

στ. Την καθέλκυση, ερματισμό και επίπλευση των κυψελωτών κιβωτίων, Επισημαίνεται ότι εφ΄ όσον ο
Ανάδοχος εφαρμόσει μέθοδο καθελκύσεως και επιπλεύσεως των κιβωτίων, εκ της οποίας οι πάσης
φύσεως φορτίσεις των κυψελωτών κιβωτίων επιβάλλουν αύξηση των διατομών των σκυροδεμάτων τους
ή των οπλισμών τους, πέραν των προβλεπομένων από τα σχέδια της μελέτης, τότε οι προκύπτουσες
πρόσθετες ποσότητες δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση των εργασιών.
ζ.

Την συνέχιση μετά την καθέλκυση, εφ΄ όσον απαιτείται, της σκυροδετήσεως για την επίτευξη του
επιθυμητού ύψους των κυψελωτών κιβωτίων και την παραμονή των κιβωτίων για όσο χρόνο απαιτείται
για την επίτευξη των απαιτουμένων αντοχών του σκυροδέματος.

η. Τον ελλιμενισμό, ασφάλιση, χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά και ρυμούλκηση των κυψελωτών
κιβωτίων με χρήση κατάλληλου πλωτού εξοπλισμού, ανεξαρτήτως αποστάσεως, από τον χώρο
προκατασκευής των κιβωτίων στις τελικές θέσεις πόντισης αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης
φύσεως και για οποιονδήποτε λόγο σταλιών. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος ρυμούλκησης που θα επιλεγεί
από τον Ανάδοχο θα τεκμηριωθεί πλήρως στην Υπηρεσία, ότι τούτος δεν επιβάλει πρόσθετες φορτίσεις,
που τυχόν επιφέρουν βλάβες ή ζημίες στα κυψελωτά κιβώτια, τυχόν δε απαίτηση προσθέτων
ποσοτήτων οπλισμού ή σκυροδέματος πέραν του προβλεπομένου στις διατομές της μελέτης, δεν θα
λαμβάνεται υπόψη κατά την επιμέτρηση.
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θ. Την πόντιση των κυψελωτών κιβωτίων στην τελική τους θέση, με χρήση καταδυτικού και τοπογραφικού
συνεργείου, του συστήματος για την πόντιση των κυψελωτών κιβωτίων επιλεγόμενου από τον Ανάδοχο
με δική του ευθύνη, καθώς και τα απαιτούμενα προς τούτο πάσης φύσεως μικροϋλικά (π.χ. δικλείδες),
ι.

Τις ημεραργίες του προσωπικού και τις σταλίες πλωτών και χερσαίων μηχανημάτων μέχρι την πόντιση
των κυψελωτών κιβωτίων στην οριστική τους θέση.

Ο τοποθετούμενος σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα, βάσει σχετικού πίνακα
οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου., θα συντάσσεται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
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HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
Marine structures with unreinforced or lightly reinforced concrete

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-09-01-00 «Ανωδομές λιμενικών έργων από
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-09-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο
σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή τμημάτων
ανωδομών λιμενικών έργων βαρύτητας (κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μόλων, νησίδων κλπ.), από έγχυτο
άοπλο σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες εντύπισης, τοποθέτησης των εξαρτημάτων πάκτωσης/αγκύρωσης του
εξοπλισμού, τοποθέτησης του οπλισμού, διαμόρφωσης των αρμών διαστολής, σκυροδέτησης και
διαμόρφωσης της ανωτέρας επιφανείας των ανωδομών. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη κατασκευή τμημάτων ανωδομών λιμενικών έργων από
έγχυτο άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 206-1

Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση -Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity

ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης -- Testing fresh
concrete - Part 2: Slump-test

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Πρόσθετα
σκυροδέματος - Μέρος 2: - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και
επισήμανση -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete
admixtures- Part 2: Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling

ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1

Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος
1: Οπλισμός από ράβδους, χονδρόσυρμα και σύρμα -- Steel for the
reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1:
Reinforcing bars, wire rod and wire
5
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ΕΛΟΤ EN 10081-3

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3:
Technical delivery conditions for class B -- Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.
Συγκολλήσιμος χάλυβας οπλισμών. Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης για
προϊόντα κατηγορίας Β

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος - Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Steel reinforcement for concrete
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) - Concrete formwork
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών- Marine structures' expansion joints
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
Eλαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα νοείται to άοπλο σκυρόδεμα με τοπικό κατασκευαστικό οπλισμό (π.χ. για
την αγκύρωση εξαρτημάτων ανωδομών όπως δέστρες, κρίκοι πρόσδεσης, προσκουστήρες, κλίμακες
αναρρίχησης κλπ.)

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τμημάτων ανωδομών λιμενικών έργων από έγχυτο
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα είναι α) σκυρόδεμα, β) οπλισμός, γ) υλικά πλήρωσης και
σφράγισης αρμών διαστολής και δ) σκληρυντικό υλικό για την ενίσχυση της επιφάνειας των ανωδομών.

4.1 Σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1 για την
Κατηγορία Έκθεσης στο Περιβάλλον στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο έργο (XS1, XS2 ή XS3).
Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ανωδομών μπορεί να είναι
α)

έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων σύμφωνα με τον Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος ΚΤΣ, ή

β)

έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (σύμφωνα με τον Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ),
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

Το σκυρόδεμα των ανωδομών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 εκτός εάν στην μελέτη του έργου
προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά του σκυροδέματος των ανωδομών θα
είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20 ή ανώτερης. Οι πηγές προέλευσης του σκυροδέματος δεν θα αλλάξουν χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σκυροδέματα που έχουν απορριφθεί θα πρέπει να
απομακρύνονται από το εργοτάξιο.
4.1.1

Τσιμέντο

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM II ή IV
κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5.
6
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Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί από
τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, με αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, προκειμένου να
επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της
κατηγορίας του σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει
να είναι μικρότερη από 350 kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος, η δε μέγιστη περιεκτικότητα του
σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 kg/m3.
Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που:
α)

η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος με βάση την μελέτη συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή

β)

η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας
(χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

4.1.2

Νερό

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των ανωδομών θα προέρχεται από το δίκτυο
ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η
χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του σκυροδέματος.
Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.55
4.1.3

Αδρανή

Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να έχει
διάμετρο μεγαλύτερη από 31,5 mm.
4.1.4

Κάθιση (slump)

Η κάθιση του σκυροδέματος, μετρούμενη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12350-2, θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζονται οι ανωδομές (πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις
κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται σκυρόδεμα που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και
“ημίρευστου” σκυροδέματος (κατηγορία κάθισης S2 ή S3).
4.1.5

Λεπτόκοκκα

Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 550 kg ανά
κυβικό μέτρο σκυροδέματος.
4.1.6

Πρόσμικτα

Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να συνταχθεί
από τον Ανάδοχο. Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ EN 934-2. Οι αναλογίες ενός συγκεκριμένου προσθέτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα
συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της μελέτης σύνθεσης.
Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η απαίτηση της
ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού που θα προβλέπεται από τη μελέτη συνθέσεως.

4.2 Οπλισμός
Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις:
α. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση δεσμίδων
από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμού
που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.
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β. Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στο έχγυτο σκυρόδεμα των ανωδομών θα είναι ομοιογενής,
δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες,
λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται
πάντοτε εν ψυχρώ (ποτέ εν θερμώ). Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη
του σιδήρου.
γ. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών για την ποιότητα του σιδηρού οπλισμού, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει
δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με
τις προδιαγραφές των Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1 και ΕΛΟΤ EN 10081-3 και του Κανονισμού
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.).
δ. Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1 και ΕΛΟΤ EN
10081-3 και τον Κ.Τ.Χ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

4.3 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών
Ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00.

4.4 Υλικά
Το σκληρυντικό ξηρό μείγμα με το οποίο γίνεται επίπαση στην επιφάνεια της ανωδομής, αποτελείται από
χαλαζιακή άμμο ή άμμο κορουνδίου σε ποσότητα 4 kg/m2 και τσιμέντο σε ποσότητα 2 kg/m2. Το αδιάλυτο
υπόλειμμα της άμμου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 65%.

5

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές

5.1 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00. Στην
περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος, πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω
Προδιαγραφές, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του
σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5.2 Κατασκευή
5.2.1

Σιδηρότυποι

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-03-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/
τροποποιήσεις.
α. Όλοι οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται με ακρίβεια στις προδιαγραφόμενες διαστάσεις και στάθμες
και το εσωτερικό σχήμα και οι διαστάσεις θα είναι τέτοια ώστε το αποπερατωμένο σκυρόδεμα να
συμφωνεί με τα σχέδια της μελέτης. Πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στην κατασκευή των τύπων, θα
υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτομερή σχέδια τους για έγκριση.
β. Οι τύποι των ανωδομών θα είναι υποχρεωτικά μεταλλικοί και θα επαλείφονται εσωτερικά με
αποκολλητικό υλικό για την εύκολη αφαίρεσή τους. Οι σιδηρότυποι θα έχουν ενισχυθεί με νευρώσεις και
ντίζες ώστε να μην παραμορφώνονται κατά την σκυροδέτηση και να εξασφαλίζεται η απόλυτη
επιπεδότητα και κατακορυφότητα των πλευρικών επιφανειών των ανωδομών και η ορθογωνικότητα
μεταξύ αυτών.
γ. Οι τύποι θα είναι υπολογισμένοι να αντέχουν φορτία από μηχανήματα και ανθρώπους που θα κινούνται
πάνω στους τύπους. Οι αρμοί μεταξύ των στοιχείων των τύπων θα είναι αρκετά μικροί, ώστε να
αποφεύγεται η διαρροή σκυροδέματος.
δ. Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ώστε η απομάκρυνση τους να είναι εύκολη και η
επιφάνεια του σκυροδέματος να απομένει επίπεδη, απαλλαγμένη από εξογκώματα και κοιλότητες.
Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα καθαρίζονται προσεκτικά και θα διαβρέχονται όλες οι επιφάνειες που
έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα.
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Προετοιμασία για σκυροδέτηση

Πριν από την σκυροδέτηση των εγχύτων τμημάτων των ανωδομών, α) θα γίνεται τοποθέτηση του
προβλεπομένου σιδηρού οπλισμού και των εξαρτημάτων αγκύρωσης και πάκτωσης των εξοπλισμών και β)
οι επιφάνειες των υποκείμενων τεχνητών ογκολίθων ή/και προκατασκευασμένων στοιχείων θα καθαρίζονται
επιμελώς από τυχόν στερεά αντικείμενα, θαλάσσια βλάστηση κλπ.
Για την τοποθέτηση του οπλισμού εγχύτου σκυροδέματος ανωδομών, γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις / τροποποιήσεις.
α. Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεμα όλων των οπλισμών καθώς και των συνδετήρων θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 50 mm, εκτός εάν άλλως προκύπτει από τα σχέδια της μελέτης του έργου.
β. Οι ενώσεις με συγκόλληση για την αύξηση του μήκους των οπλισμών θα κατασκευάζονται σύμφωνα με
τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος.
γ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόμενης μορφής και της θέσεως των οπλισμών
καθώς και στη σωστή σύνδεση, με σύρμα, των συνεχόμενων ράβδων που εφελκύονται ή θλίβονται
(κύριοι οπλισμοί), με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες.
δ. Στους οπλισμούς που καταπονούνται σε εφελκυσμό, η ένωση (υπερκάλυψη) με σύρμα δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί με συγκόλληση.
ε. Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, ο οπλισμός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή του θέση. Η
απαιτούμενη επικάλυψη όλων των οπλισμών από σκυρόδεμα πρέπει να εξασφαλίζεται με την ανάρτηση
των οπλισμών και τη χρησιμοποίηση ανάστροφων αναβολέων (καβαλέττα). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίδεται για την πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων. Ο άνω οπλισμός των πλακών και δοκών πρέπει να
εξασφαλίζεται έναντι υποβιβασμού αυτού εντός του σκυροδέματος.
στ. Οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται από πυκνή μάζα σκυροδέματος.
5.2.3

Σκυροδέτηση έγχυτου σκυροδέματος ανωδομών

Η σκυροδέτηση αυτοτελών τμημάτων ανωδομών μεταξύ αρμών διαστολής θα είναι συνεχής. Διακοπή της
σκυροδέτησης επιτρέπεται μόνον όταν προβλέπονται κατασκευαστικοί αρμοί από την μελέτη του έργου. Οι
κατασκευαστικοί αρμοί μπορούν να διαπερνώνται από τον σιδηροπλισμό. Για την διαμόρφωση των
κατασκευαστικών αρμών, θα απομακρύνονται τυχόν χαλαρά υλικά από την επιφάνεια του ήδη
σκληρυνθέντος τμήματος, θα γίνεται επιμελής καθαρισμός, διαμόρφωση τραχείας επιφάνειας και διαβροχή
με νερό. Αμέσως πριν την έναρξη της νέας σκυροδέτησης, η δε επιφάνεια θα επαλείφεται με μίγμα νερού –
τσιμέντου.
Αμέσως μετά την διάστρωση και δόνηση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής, θα γίνεται επίπαση
με κατάλληλο σκληρυντικό ξηρό μείγμα. Το σκληρυντικό υλικό θα ενσωματώνεται στην μάζα του νωπού
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα (χρήση ελικοπτέρου κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων) ή με
χειρωνακτική εργασία (συμπίεση με μυστρί) αναλόγως με τον διαθέσιμο χώρο εργασίας που προκύπτει από
την διάταξη του σιδηρότυπου της ανωδομής.
5.2.4

Διαμόρφωση αρμών διαστολής

Η διαμόρφωση, πλήρωση και σφράγιση όλων των αρμών διαστολής των ανωδομών θα γίνεται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00.

5.3 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή και ανοχές
Πριν από την σκυροδέτηση των ανωδομών, θα γίνεται έλεγχος της τοποθέτησης του προβλεπομένου
σιδηρού οπλισμού και των εξαρτημάτων αγκύρωσης και πάκτωσης των εξοπλισμών.
Δεν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των σιδηροτύπων πριν την πάροδο τουλάχιστον 12 ωρών από το
πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να επιμηκυνθεί εάν κατά την κρίση του Επιβλέποντα
9
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ήταν δυσμενείς οι συνθήκες ωρίμανσης του σκυροδέματος. Η αφαίρεση των τύπων θα γίνεται με προσοχή,
έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση της τελικής στάθμης από τα θεωρητικά υψόμετρα είναι r1 cm.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Τα πάσης φύσης έξαλα έγχυτα σκυροδέματα ανωδομών λιμενικών έργων επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο
έτοιμης κατασκευής με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, ανάλογα με την κατηγορία του σκυροδέματος. Ο όγκος
των πάσης φύσεως εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα κατασκευών (σωλήνες,
κανάλια
ηλεκτρομηχανολογικών παροχών, φρεάτια κλπ) θα αφαιρείται από τις επιμετρούμενες ποσότητες..
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή η παρασκευή του στο εργοτάξιο, με τα πρόσθετα που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και όλες τις απαιτούμενες σχετικές
μεταφορές

x

Οι πάσης φύσεως απαιτουμένοι ξυλοτύποι ή σιδηροτύποι και η φθορά χρήσεως αυτών

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί έλεγχοι αυτού.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Ο τοποθετούμενος ελαφρός σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα, βάσει
σχετικού πίνακα οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου.,
θα συντάσσεται με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των
εργασιών.
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1501-09-09-02-00 «Ανωδομές λιμενικών έργων από
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βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή τμημάτων
ανωδομών λιμενικών έργων βαρύτητας ή θεμελιωμένων επί βάθρων ή θεμελιωμένων επί πασσάλων
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μόλων, νησίδων κ.λπ.), από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες εντύπισης, τοποθέτησης των εξαρτημάτων πάκτωσης/ αγκύρωσης του
εξοπλισμού, τοποθέτησης του οπλισμού, διαμόρφωσης των αρμών διαστολής, σκυροδέτησης και
διαμόρφωσης της ανωτέρας επιφανείας των ανωδομών. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη κατασκευή τμημάτων ανωδομών λιμενικών έργων από
έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 206-1

Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συμμόρφωση -Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity

ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης -- Testing fresh
concrete - Part 2: Slump-test

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Πρόσθετα
σκυροδέματος - Μέρος 2: - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και
επισήμανση -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete
admixtures- Part 2: Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling

ΕΛΟΤ EN ISO 15630-2

Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος
2: Ηλεκτροσυγκολλητά δομικά πλέγματα -- Steel for the reinforcement and
prestressing of concrete - Test methods - Part 2: Welded fabric

ΕΛΟΤ EN 10081-3

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3:
Technical delivery conditions for class B -- Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.
5

34752
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00:2009

Συγκολλήσιμος χάλυβας οπλισμών. Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης για
προϊόντα κατηγορίας Β
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος - Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα --Self compacting concrete
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Steel reinforcement for concrete
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) - Concrete formwork
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών- Marine structures' expansion joints
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τμημάτων ανωδομών λιμενικών έργων από έγχυτο
οπλισμένο σκυρόδεμα είναι α) σκυρόδεμα, β) οπλισμός, γ) υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών
διαστολής και δ) σκληρή άμμος για την ενίσχυση της επιφάνειας των ανωδομών..

4.1 Σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1 για την
Κατηγορία Έκθεσης στο Περιβάλλον στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο έργο (XS1, XS2 ή XS3).
Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ανωδομών μπορεί να είναι α) έτοιμο
εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΚΤΣ), ή β) έτοιμο εργοστασιακό
σκυρόδεμα (σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του
έργου.
Το σκυρόδεμα των ανωδομών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C30/37 εκτός εάν στην μελέτη του έργου
προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά του σκυροδέματος των ανωδομών θα
είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας
C30/37 ή ανώτερης. Οι πηγές προέλευσης του σκυροδέματος δεν θα αλλάξουν χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σκυροδέματα που έχουν απορριφθεί θα πρέπει να
απομακρύνονται από το εργοτάξιο.
4.1.1

Τσιμέντο

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM II ή IV.
Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί από
τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, με αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, προκειμένου να
επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της
κατηγορίας του σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει
να είναι μικρότερη από 350 kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος, η δε μέγιστη περιεκτικότητα του
σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 kg/m3.
Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που:
6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34753

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00:2009

α)

η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος με βάση την μελέτη συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή

β)

η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας
(χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

Δεν συνιστάται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά (τύπου IV του ΠΔ 244/29.2.80) για την παραγωγή
του εγχύτου επί τόπου οπλισμένου σκυροδέματος τμημάτων ανωδομών λιμενικών έργων.
4.1.2

Νερό

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των ανωδομών θα προέρχεται από το δίκτυο
ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η
χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του σκυροδέματος.
4.1.3

Αδρανή

Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να έχει
διάμετρο μεγαλύτερη από 31,5 mm.
Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.48.
4.1.4

Κάθιση (slump)

Η κάθιση του σκυροδέματος, μετρούμενη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12350-2, θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες που κατασκευάζονται οι ανωδομές (πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις
κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται σκυρόδεμα που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και
“ημίρευστου” σκυροδέματος, κατηγορίας κάθισης S2 ή S3 κατά τον ΚΤΣ-97.
4.1.5

Λεπτόκοκκα

Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 550 kg ανά
κυβικό μέτρο σκυροδέματος εκτός αν στην μελέτη προβλέπεται η χρησιμοποίηση αυτοσυμπυκνούμενου
σκυροδέματος. Σ’ αυτή την περίπτωση το σκυρόδεμα πρέπει να είναι σύμφωνο με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-06-00.
4.1.6

Πρόσμικτα

Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να συνταχθεί
από τον Ανάδοχο. Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ EN 934-2. Οι αναλογίες ενός συγκεκριμένου προσθέτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα
συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της μελέτης σύνθεσης.
Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η απαίτηση της
ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού που θα προβλέπεται από τη μελέτη συνθέσεως.

4.2 Οπλισμός
Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις:
α.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση
δεσμίδων από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση οπλισμού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.

β.

Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στο έχγυτο σκυρόδεμα των ανωδομών θα είναι
ομοιογενής, δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά
από ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των διαμέτρων
μέχρι 25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ (ποτέ εν θερμώ). Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm
επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη του σιδήρου.
7
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γ.

Σε περιπτώσεις αμφιβολιών για την ποιότητα του σιδηρού οπλισμού, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία
έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας, ο οποίος θα γίνει
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 15630-2 και ΕΛΟΤ EN 10081-3 και
του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.).

δ.

Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 15630-2 και ΕΛΟΤ EN
10081-3 και τον Κ.Τ.Χ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

4.3 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών
Ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00.

4.4 Υλικά
Το ξηρό μείγμα με το οποίο γίνεται επίπαση στην επιφάνεια της ανωδομής, αποτελείται από χαλαζιακή άμμο
ή άμμο κορουνδίου σε ποσότητα 4 kg/m2 και τσιμέντο σε ποσότητα 2 kg/m2. Το αδιάλυτο υπόλειμμα της
άμμου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 65%.

5

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές

5.1 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00, και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00. Στην
περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος, πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω
Προδιαγραφές, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του
σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5.2 Κατασκευή
5.2.1

Σιδηρότυποι

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-03-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/
τροποποιήσεις:

8

α.

Όλοι οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται με ακρίβεια στις προδιαγραφόμενες διαστάσεις και
στάθμες και το εσωτερικό σχήμα και οι διαστάσεις θα είναι τέτοια ώστε το αποπερατωμένο
σκυρόδεμα να συμφωνεί με τα σχέδια της μελέτης. Πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στην κατασκευή
των τύπων, θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτομερή σχέδια τους για έγκριση.

β.

Οι τύποι των ανωδομών θα είναι υποχρεωτικά μεταλλικοί και θα επαλείφονται εσωτερικά με
αποκολλητικό υλικό για την εύκολη αφαίρεσή τους. Οι σιδηρότυποι θα έχουν ενισχυθεί με νευρώσεις
και ντίζες ώστε να μην παραμορφώνονται κατά την σκυροδέτηση και να εξασφαλίζεται η απόλυτη
επιπεδότητα και κατακορυφότητα των πλευρικών επιφανειών των ανωδομών και η ορθογωνικότητα
μεταξύ αυτών.

γ.

Οι τύποι θα είναι υπολογισμένοι να αντέχουν φορτία από μηχανήματα και ανθρώπους που θα
κινούνται πάνω στους τύπους. Οι αρμοί μεταξύ των στοιχείων των τύπων θα είναι αρκετά μικροί,
ώστε να αποφεύγεται η διαρροή σκυροδέματος.

δ.

Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ώστε η απομάκρυνση τους να είναι εύκολη
και η επιφάνεια του σκυροδέματος να απομένει επίπεδη, απαλλαγμένη από εξογκώματα και
κοιλότητες. Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα καθαρίζονται προσεκτικά και θα διαβρέχονται όλες οι
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το σκυρόδεμα.
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Προετοιμασία για σκυροδέτηση

Πριν από την σκυροδέτηση των εγχύτων τμημάτων των ανωδομών, α) θα γίνεται τοποθέτηση του
προβλεπομένου σιδηρού οπλισμού και των εξαρτημάτων αγκύρωσης και πάκτωσης των εξοπλισμών και β)
οι επιφάνειες των υποκείμενων τεχνητών ογκολίθων ή/και προκατασκευασμένων στοιχείων θα καθαρίζονται
επιμελώς από τυχόν στερεά αντικείμενα, θαλάσσια βλάστηση κλπ.
Για την τοποθέτηση του οπλισμού εγχύτου σκυροδέματος ανωδομών, γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/ τροποποιήσεις.
α.

Οι τελικές επικαλύψεις από σκυρόδεμα όλων των οπλισμών καθώς και των συνδετήρων θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 50 mm, εκτός εάν άλλως προκύπτει από τα σχέδια της μελέτης του έργου.

β.

Οι ενώσεις με συγκόλληση για την αύξηση του μήκους των οπλισμών θα κατασκευάζονται σύμφωνα
με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος.

γ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διατήρηση της προβλεπόμενης μορφής και της θέσεως των
οπλισμών καθώς και στη σωστή σύνδεση, με σύρμα, των συνεχόμενων ράβδων που εφελκύονται ή
θλίβονται (κύριοι οπλισμοί), με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες.

δ.

Στους οπλισμούς που καταπονούνται σε εφελκυσμό, η ένωση (υπερκάλυψη) με σύρμα δεν
επιτρέπεται να αντικατασταθεί με συγκόλληση πλην του βιομηχανικού πλέγματος.

ε.

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, ο οπλισμός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή του θέση. Η
απαιτούμενη επικάλυψη όλων των οπλισμών από σκυρόδεμα πρέπει να εξασφαλίζεται με την
ανάρτηση των οπλισμών και τη χρησιμοποίηση ανάστροφων αναβολέων (καβαλέττα). Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίδεται για την πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων. Ο άνω οπλισμός των
πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι υποβιβασμού αυτού εντός του σκυροδέματος.

5.2.3

Σκυροδέτηση ανωδομών

Η σκυροδέτηση αυτοτελών τμημάτων ανωδομών μεταξύ αρμών διαστολής θα είναι συνεχής. Διακοπή της
σκυροδέτησης επιτρέπεται μόνον όταν προβλέπονται κατασκευαστικοί αρμοί από την μελέτη του έργου. Οι
κατασκευαστικοί αρμοί μπορούν να διαπερνώνται από τον σιδηροπλισμό. Για την διαμόρφωση των
κατασκευαστικών αρμών, θα απομακρύνονται τυχόν χαλαρά υλικά από την επιφάνεια του ήδη
σκληρυνθέντος τμήματος, θα γίνεται επιμελής καθαρισμός, διαμόρφωση τραχείας επιφάνειας και διαβροχή
με νερό. Αμέσως πριν την έναρξη της νέας σκυροδέτησης, η δε επιφάνεια θα επαλείφεται με μίγμα νερού –
τσιμέντου.
Αμέσως μετά την διάστρωση και δόνηση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής, θα γίνεται επίπαση
με κατάλληλο ξηρό μείγμα. Το υλικό θα ενσωματώνεται στην μάζα του νωπού σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα (χρήση ελικοπτέρου κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων) ή με χειρωνακτική εργασία (συμπίεση με
μυστρί) αναλόγως με τον διαθέσιμο χώρο εργασίας που προκύπτει από την διάταξη του σιδηρότυπου της
ανωδομής.
5.2.4

Διαμόρφωση αρμών διαστολής

Η διαμόρφωση, πλήρωση και σφράγιση όλων των αρμών διαστολής των ανωδομών θα γίνεται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00.

5.3 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή και ανοχές
Πριν από την σκυροδέτηση των εγχύτων τμημάτων των ανωδομών, θα γίνεται έλεγχος της ορθής και
σταθερής τοποθέτησης του προβλεπομένου σιδηρού οπλισμού και των εξαρτημάτων αγκύρωσης και
πάκτωσης των εξοπλισμών.
Δεν επιτρέπεται χαλάρωση ή αφαίρεση των σιδηροτύπων πριν την πάροδο τουλάχιστον 12 ωρών από το
πέρας της σκυροδέτησης. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να επιμηκυνθεί εάν κατά την κρίση του Επιβλέποντα
ήταν δυσμενείς οι συνθήκες ωρίμανσης του σκυροδέματος. Η αφαίρεση των τύπων θα γίνεται με προσοχή,
έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος.
9
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Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση της τελικής στάθμης από το θεωρητικό υψόμετρο είναι r1 cm.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Τα πάσης φύσης έξαλα σκυροδέματα ανωδομών λιμενικών έργων επιμετρούνται στον πραγματικό όγκο που
Τα πάσης φύσης έξαλα έγχυτα σκυροδέματα ανωδομών λιμενικών έργων επιμετρώνται ανά κυβικό μέτρο
έτοιμης κατασκευής με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, ανάλογα με την κατηγορία του σκυροδέματος. Ο όγκος
των πάσης φύσεως εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα κατασκευών (σωλήνες,
κανάλια
ηλεκτρομηχανολογικών παροχών, φρεάτια κλπ) θα αφαιρείται από τις επιμετρούμενες ποσότητες..
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή η παρασκευή του στο εργοτάξιο, με όλες τις
απαιτούμενες σχετικές μεταφορές
x Τα τυχόν προβλεπόμενα πρόσθετα σκυροδέματος από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεων
x Οι πάσης φύσεως απαιτούμενοι ξυλοτύποι ή σιδηρότυποι
x Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί ελέγχοι αυτού.
x Η ενσωμάτωση αγωγών διέλευσης παροχών και η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων
πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και
λοιπών ειδών εξοπλισμού ανωδομών λιμενικών έργων (οι ενσωματούμενοι σωλήνες,
εξαρτήματα κλπ στοιχεία επιμετρώνται ιδιαιτέρως κατά τύπο και κατηγορία)
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις
δοκιμές και τους ελέγχους.
Ο τοποθετούμενος σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα, βάσει σχετικού πίνακα
οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου., θα συντάσσεται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
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Βιβλιογραφία


Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-97(Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997)



Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. Φ.Ε.Κ. 381/β/24-3-2000)



Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 30-6-2001 Φ.Ε.Κ. 1329 Β΄)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων
Marine structures' expansion joints

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-09-03-00
«Αρμοί
διαστολής
ανωδομών
λιμενικών έργων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-09-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην ο καθορισμός των
απαιτήσεων για την διαμόρφωση των αρμών διαστολής των ανωδομών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες διαμόρφωσης των αρμών, τα υλικά πλήρωσης και σφράγισής των και τα
βλήτρα συνεχείας.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛOT EN 14188-3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 3: Προδιαγραφές για
προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης -- Joint fillers and sealants - Part 3:
Specifications for preformed joint seals

ΕΛΟΤ EN ISO 11600

Προϊόντα για αρμούς - Ταξινόμηση και απαιτήσεις για σφραγιστικά -- Building
construction - Jointing products - Classification and requirements for sealants- Κτιριακές κατασκευές

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής
Για την πλήρωση των αρμών διαστολής θα χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα φύλλα από συμπιέσιμο
υλικό, ανθεκτικά στην υγρασία, στην σήψη και στην θλιπτική παραμόρφωση. Τα φύλλα πλήρωσης θα
συντίθενται είτε από ίνες ξύλου εμποτισμένες σε άσφαλτο, ή από ασφαλτόδετο υλικό.
Δεν συνιστάται η χρήση διογκούμενων υλικών πλήρωσης ή υλικών αφρώδους τύπου (π.χ. διογκώμενη
πολυστερόλη – φελιζόλ) στο θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω της αυξημένης υδροπερατότητας και της
μειωμένης ακαμψίας και φέροντος ικανότητας που παρουσιάζουν.
Τα φύλλα πλήρωσης των αρμών διαστολής θα είναι προϊόντα βιομηχανικής προελεύσεως αναγνωρισμένου
εργοστασίου. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς αξιολόγηση/έγκριση στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία πληροφοριακό υλικό για τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, στο οποίο θα
συμπεριλαμβάνονται τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και πιστοποιητικά διαπιστούμενων εργαστηρίων
(κατά την κείμενη Κοινοτική Νομοθεσία) από τα οποία θα προκύπτουν τα μηχανικά και χημικά
χαρακτηριστικά των υλικών.
5
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Κατ’ ελάχιστον, από τα πιστοποιητικά θα προκύπτει η συμμόρφωση των υλικών προς τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
Πίνακας 1 – Απαιτήσεις υλικών πλήρωσης αρμών διαστολής
Ιδιότητα

Αποσύνθεση και συρρίκνωση

Απαίτηση
Κανένα από τα
εξετασθέντα δοκίμια δεν
θα παρουσιάζει σημάδια
αποσύνθεσης ή
συρρίκνωσης

Ποσοστό ελαστικής επαναφοράς
μετά από συμπίεση

t 70%

Εξώθηση

d 6 mm

Μέθοδοι ελέγχου (*)

ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-3

Το πάχος των φύλλων πλήρωσης θα πρέπει να είναι το προβλεπόμενο από την μελέτη. Η εφαρμογή
επαλλήλων φύλλων για επίτευξη του προβλεπόμενου ανοίγματος του αρμού γίνεται αποδεκτή εφόσον
τεκμηριώνεται από τα τεχνικά στοιχεία του υλικού.

4.2 Υλικά σφράγισης αρμών διαστολής
Τα υλικά σφράγισης των αρμών διαστολής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ισχυρή πρόσφυση με το σκυρόδεμα,
για μακρό χρονικό διάστημα και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Τα υλικά αυτά θα είναι ελαστομερή πολυμερούς βάσης (πολυσουλφίδια ή πολυουρεθάνες) ενός ή δύο
συστατικών και θα διαθέτουν θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από –50C έως +700C.
Πολυσουλφιδικό ή πολυουραιθανικό ελαστομερές υλικό, δύο ή περισσοτέρων συστατικών, εγχυόμενο εν
ψυχρώ ή εφαρμοζόμενο δια πιστολέτου θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 11600.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία α)
καταλόγους, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π. και β) πιστοποιητικά καταλληλότητας των προτεινομένων προς
ενσωμάτωση στο έργο υλικών, στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία του εργοστασίου παραγωγής, η
ημερομηνία και τοποθεσία παραγωγής και θα πιστοποιείται ότι τα προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών για τις ακόλουθες ιδιότητες
των υλικών:
Κατ’ ελάχιστον, από τα πιστοποιητικά θα προκύπτει η συμμόρφωση των υλικών προς τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
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Πίνακας 2 – Απαιτήσεις υλικών σφράγισης αρμών διαστολής
Χαρακτηριστικά/ιδιότητα
Ρεολογικές ιδιότητες
Πλαστική παραμόρφωση
Συνάφεια με μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό
Διάρκεια ζωής
Αντίσταση σε αποφλοίωση
Απώλεια μάζας κατόπιν θερμικής γήρανσης
Κηλίδωση

Προδιαγραφή ελέγχου

ΕΛΟΤ EN ISO 11600

Στα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής του υλικού θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την
σύνθεση, τις ιδιότητες, την συσκευασία των επιμέρους συστατικών του προϊόντος εργασίμου και ωρίμανσης,
τον μέγιστο χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσης (προετοιμασία επιφανειών, αστάρωμα,
ανάμειξη υλικών, απαιτούμενος εξοπλισμός κ.λ.π.), οδηγίες εφαρμογής (δι’ εγχύσεως ή πιστολέτου,
φινίρισμα κ.λ.π.) καθώς και οδηγίες για μέτρα υγείας και ασφαλείας κατά την εφαρμογή του υλικού.
Τα υλικά σφράγισης των αρμών διαστολής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από το αντίστοιχο υλικό
προετοιμασίας των επιφανειών του σκυροδέματος για την αύξηση της πρόσφυσης μεταξύ του υλικού
σφράγισης και του σκυροδέματος (primer) εφόσον απαιτείται η χρήση τέτοιου υλικού (σύμφωνα με τα
στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής). Συνιστάται επίσης η χρησιμοποίηση ταινίας διακοπής της συνάφειας
μεταξύ του υλικού σφράγισης και του υλικού πλήρωσης του αρμού (βλ. παράγραφο 4.1).

4.3 Βλήτρα
Τα βλήτρα θα είναι ράβδοι από χάλυβα, χωρίς νευρώσεις ποιότητας S 235.

5

Απόθεση υλικών, μέθοδος εκτέλεσης εργασιών και ανοχές

5.1 Απόθεση υλικών
Η απόθήκευση των υλικών πλήρωσης και σφράγισης των αρμών διαστολής θα γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες και συστάσεις του εργοστασίου παραγωγής των.

5.2 Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών
5.2.1

Διαμόρφωση επιφανειών αρμού

Οι αρμοί διαστολής θα διαμορφώνονται κατά κανόνα κάθετοι προς άνω επιφάνεια της ανωδομής, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου.
Κατά την σκυροδέτηση θα λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση του αμετακίνητου των σιδηροτύπων και
την αποφυγή διαρροής ενέματος από τις ενώσεις των τμημάτων σιδηροτύπων, τις οπές διέλευσης βλήτρων
και τις βάσεις σιδηροτύπων.
Οι σιδηρότυποι θα καθαρίζονται επιμελώς και θα επαλείφονται με αντικολλητικό υγρό πριν από την
τοποθέτηση τους, για την αποφυγή τραυματισμού των επιφανειών των αρμών κατά την αφαίρεση των
τύπων.
5.2.2

Τοποθέτηση Βλήτρων (dowel bars)

Κατά την τοποθέτησή τους θα λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση του αμετακίνητου αυτών κατά την
σκυροδέτηση. Η μία πλευρά του βλήτρου θα αγκυρώνεται εντός της μάζας του σκυροδέματος των τμημάτων
που θα σκυροδετηθούν πρώτα. Η άλλη (ελεύθερη) πλευρά του βλήτρου θα προστατεύεται με σωλήνα από
PVC, πάχους τοιχώματος όχι μεγαλύτερου από 1.5 mm, εσωτερικής διαμέτρου κατά 0,5 mm το πολύ
μεγαλύτερης από την διάμετρο του βλήτρου, και μήκους μεγαλύτερου κατά 50 mm περίπου από το μήκος
του ελεύθερου τμήματος του βλήτρου. Το άκρο του σωλήνα θα σφραγίζεται με διογκωμένη πολυστερόλη
7
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(φελιζόλ) ή κολλητική ταινία για την αποφυγή διείσδυσης του νωπού σκυροδέματος στο εσωτερικό του
σωλήνα κατά την σκυροδέτηση του δευτέρου τμήματος.
5.2.3

Τοποθέτηση υλικού πλήρωσης αρμών διαστολής

Τα φύλλα πλήρωσης των αρμών θα κόβονται στις προβλεπόμενες διαστάσεις πριν την τοποθέτησή τους.
Στην περίπτωση που προβλέπονται βλήτρα, θα διανοίγονται αντίστοιχες οπές στα φύλλα πλήρωσης για την
διέλευση δι’ ολισθήσεως του πλαστικού περιβλήματος του ελεύθερου άκρου του βλήτρου, κατά τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή ενέματος δια μέσου των οπών κατά την σκυροδέτηση
(σφηνωτή διέλευση του προστατευτικού σωλήνα).
Τα φύλλα πλήρωσης θα καρφώνονται σποραδικά στην ήδη σκυροδετηθείσα παρειά του αρμού έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται το αμετακίνητο των φύλλων πλήρωσης κατά την σκυροδέτηση και να μην μένουν κενά μεταξύ
των φύλλων και της έτοιμης παρειάς του αρμού.
Οι ενώσεις μεταξύ διαδοχικών φύλλων πλήρωσης πρέπει να είναι κατά το δυνατόν στεγανές για την
αποφυγή έμφραξης του αρμού λόγω διείσδυσης ενέματος κατά την σκυροδέτηση.
5.2.4

Σφράγιση αρμών διαστολής

Διαμόρφωση εγκοπών για την σφράγιση
Οι εγκοπές σφράγισης των αρμών διαστολής, θα διαμορφωθούν με κοπή του σκληρυμένου σκυροδέματος
με αρμοκόπτη στο προβλεπόμενο πλάτος και βάθος, αμέσως μόλις το διαστρωθέν σκυρόδεμα αρχίσει να
σκληραίνει (συνήθως 24 ώρες μετά την σκυροδέτηση), αλλά δεν έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση αυτού. Με
την εγκοπή θα αποκαλύπτεται ολόκληρη η άνω επιφάνεια των φύλλων πλήρωσης που πρέπει να
εμπεριέχεται μέσα στον αύλακα.
Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση αυλάκων δια κοπής ή ξυσίματος των φύλλων πλήρωσης των αρμών.
Μέχρι την σφράγιση των αρμών διαστολής, οι ως άνω εγκοπές θα προστατεύονται από περιβαλλοντικές
επιδράσεις (σκόνη, μόλυνση κ.λ.π.) με προσωρινές ταινίες σφράγισης ή παρεμβύσματα αφρώδους
πλαστικού (κορδόνια αρμών).
Αμέσως πριν από την σφράγιση θα αφαιρούνται οι προστατευτικές ταινίες ή παρεμβύσματα των αρμών θα
καθαρίζονται επιμελώς οι εγκοπές από σκόνη, απορρίμματα κ.λ.π. και θα εκτραχύνεται η επιφάνεια προς
σφράγιση με συρματόβουρτσα, ή υδροβολή.
Σφράγιση
Οι εργασίες σφράγισης των αρμών διαστολής θα γίνονται αφού έχουν παρέλθει τουλάχιστον 7 ημέρες από
την σκυροδέτηση. Κατά την σφράγιση, οι εγκοπές τοποθέτησης του υλικού σφράγισης θα πρέπει να είναι
απολύτως καθαρές και στεγνές. Συνιστάται η χρήση πεπιεσμένου αέρα για τον σκοπό αυτό.
Εάν προβλέπεται η χρήση ταινίας διακοπής της συνάφειας μεταξύ των φύλλων πλήρωσης και του υλικού
σφράγισης των αρμών, θα τοποθετείται χωρίς παραμορφώσεις και πτυχώσεις κατά μήκος του πυθμένα της
εγκοπής και θα καλύπτει ολόκληρη την εκτεθειμένη επιφάνεια των φύλλων πλήρωσης.
Στην συνέχεια θα εφαρμόζεται το υλικό προεπάλειψης (αστάρι,primer) επί των παρειών της εγκοπής
σύμφωνα με τις συστάσεις του παραγωγού των υλικών σφράγισης.
Τα συστατικά του υλικού σφράγισης θα αναμειγνύονται επιμελώς και για επαρκή χρόνο, σύμφωνα με τις
συστάσεις του εργοστασίου παραγωγής, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα ομοιογενές ανάμιγμα χωρίς φυσαλίδες
αέρα, το οποίο θα εφαρμόζεται στον αρμό εντός του καθοριζομένου από τον προμηθευτή των υλικών
χρονικού διαστήματος (pot life).
Οι ποσότητες ανάμιξης των υλικών θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους εντός
του εργάσιμου χρόνου που συνιστά ο παραγωγός του υλικού.
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5.3 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή και ανοχές
α. Τα βλήτρα, (εφ΄ όσον προβλέπονται από την μελέτη του έργου), θα τοποθετούνται στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις και αποστάσεις με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση r 50
mm. Η παραλαβή τους θα γίνεται πριν από την φάση της σκυροδέτησης.
β. Τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού σφράγισης, θα απομακρύνονται από των αρμό με κατάλληλα
εργαλεία, η δε τελική επιφάνεια του υλικού σφράγισης θα διαμορφώνεται 4y6 mm υπό από την
τελική επιφάνεια της ανωδομής.

6

Δοκιμές
 Για τα υλικά πλήρωσης των αρμών εκτελούνται δοκιμές σύμφωνα με το EΛOT EN 14188-3
 Για τα υλικά σφράγισης των αρμών εκτελούνται δοκιμές σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 11600

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Θα τηρούνται αυστηρώς οι οδηγίες των κατασκευαστών του υλικού σφράγισης των αρμών.
Το συνεργείο εφαρμογής των ελαστομερών θα είναι εφοδιασμένο με γάντια και μέσα προστασίας οφθαλμών.
Μετά το τέλος των εργασιών θα συγκεντρώνονται τυχόν υπολείμματα υλικών και συσκευασίες και θα
αποτίθενται ως στερεά απόβλητα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες διαμόρφωσης αρμών ανωδομής λιμενικών έργων αποτελούν μέρος των εργασιών κατασκευής
ανωδομών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
Εάν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση των εργασιών αυτών θα γίνεται ως εξής:

8.1 Πλήρωση αρμών με προδιαμορφωμένα υλικά
Οι εργασίες πλήρωσης αρμών με προδιαμορφωμένα υλικά επιμετρώνται ως εξής:
α. Εμποτισμένα ινώδη ελαστικά φύλλα
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετημένων φύλλων πάχους 12 mm (το σύνηθες ελάχιστο
πάχος φύλλων). Φύλλα μεγαλύτερου πάχους d ανάγονται σε φύλλα d = 12 mm σύμφωνα με την
σχέση Εισοδ = Ε * d/d12.
β. Ενσφηνούμενα κυψελωτά ή αφρώδη παρεμβύσματα
Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα τοποθετηθέντος παρεμβύσματος, αδιακρίτως του υλικού κατασκευής.
Διακρίνονται με βάση το ονομαστικό άνοιγμα του αρμού σε mm.
Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα τοποθετηθέντος παρεμβύσματος, αδιακρίτως του υλικού κατασκευής.
Διακρίνονται με βάση το ονομαστικό άνοιγμα του αρμού σε mm.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
9
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x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..

8.2 Σφράγιση αρμών με ελαστομερή υλικά
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους σφραγισθέντος αρμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υλικού: πολυουρεθανικής ή σουλφιδικής βάσεως.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Ο επιμελής καθαρισμός των παρειών του αρμού.

x

Η προετοιμασία και ανάμειξη του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

8.3 Βλήτρα αρμών
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε χιλιόγραμμα βλήτρων, τοποθετηθέντων σύμφωνα με την μελέτη του έργου και
τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-10-01-00 «Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη
σκυροδέτηση» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-10-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34771

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή.......................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο ................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές.................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ........................................................................................................................ 5

4

Απαιτήσεις .................................................................................................................................. 5

4.1

Σκυρόδεμα .................................................................................................................................. 5

5

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές............................ 7

5.1

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών ................................................................... 7

5.2

Κατασκευή .................................................................................................................................. 7

5.3

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή και ανοχές ......................................... 8

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος . 8

7

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................. 8

Βιβλιογραφία.................................................................................................................................................. 10

3

34772
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ύφαλες σκυροδετήσεις για την
κατασκευή λιμενικών έργων βαρύτητας και γενικότερα υφάλων τμημάτων έργων, ανεξαρτήτως σχήματος ή
στάθμης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες εντύπισης και ύφαλης σκυροδέτησης. Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων από
έγχυτο ύφαλο σκυρόδεμα..

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος - Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) - Concrete formwork
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

4.1 Σκυρόδεμα
Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις
5
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Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υφάλων εγχύτων κατασκευών μπορεί να είναι:
α)

έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (σύμφωνα με τα αναφερόμενα
Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-97, Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997), ή

β)

έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΚΤΣ).

του Κανονισμού

Για την παρασκευή του σκυροδέματος όλων γενικά των κατασκευών που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα ή
διαβρέχονται με θαλασσινό νερό ισχύουν τα αναγραφόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας) και (σκυρόδεμα στη θάλασσα). Για τα τυχόν
πρόσθετα σκυροδέματος εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
Το σκυρόδεμα των υφάλων εγχύτων κατασκευών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, εκτός εάν στην
μελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά του σκυροδέματος
των ανωδομών θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης.
4.1.1

Τσιμέντο

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.
Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί από
τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του Αναδόχου, προκειμένου να
επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της
κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερη από 400 kg/m3 σκυροδέματος.
Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που:
α)

η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή

β)

η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας
(χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

4.1.2

Νερό

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των υφάλων εγχύτων κατασκευών θα προέρχεται
από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.
Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή του σκυροδέματος.
Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι περίπου 0.50
4.1.3

Αδρανή

Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να έχει
διάμετρο μεγαλύτερη από 31,5 mm. Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος πρέπει να βρίσκεται στην
υποζώνη Δ του Κ.Τ.Σ. και κατά το δυνατόν κοντά στη μέση γραμμή αυτής της περιοχής.
4.1.4

Κάθιση (slump)

Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη με τη δοκιμή του κώνου ABRAMS, πρέπει να είναι 15-20
cm και η συνεκτικότητα του νωπού σκυροδέματος όσο γίνεται πιο μαλακή (μέτρο εξάπλωσης περίπου 45
έως 50 cm).
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Πρόσμικτα

Τα πρόσμικτα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να συνταχθεί
από τον Ανάδοχο. Τα πρόσμικτα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. Η
προσθήκη των προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα
μπορούν να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι
αναλογίες ενός συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ
οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της μελέτης σύνθεσης.

5

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές

5.1 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου
σκυροδέματος, πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω Προδιαγραφές, στα δελτία αποστολής θα πρέπει
να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5.2 Κατασκευή
5.2.1

Σιδηρότυποι

Εφ΄ όσον προβλέπεται η χρήση σιδηροτύπων γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
με τις ακόλουθες συμπληρώσεις/ τροποποιήσεις.
α. Όλοι οι τύποι (καλούπια) θα κατασκευάζονται με ακρίβεια στις προδιαγραφόμενες διαστάσεις και
στάθμες και το εσωτερικό σχήμα και οι διαστάσεις θα είναι τέτοια ώστε το αποπερατωμένο
σκυρόδεμα να συμφωνεί με τα σχέδια της μελέτης. Πριν ο Ανάδοχος προχωρήσει στην κατασκευή των
τύπων, θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία λεπτομερή σχέδια τους για έγκριση.
β. Οι σιδηρότυποι θα έχουν ενισχυθεί με νευρώσεις και ντίζες ώστε να μην παραμορφώνονται κατά την
σκυροδέτηση.
γ. Οι τύποι θα είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ώστε η απομάκρυνση τους να είναι εύκολη
και η επιφάνεια του σκυροδέματος να απομένει επίπεδη, απαλλαγμένη από εξογκώματα και
κοιλότητες. Επίσης, πριν από κάθε χρήση θα καθαρίζονται επιμελώς όλες οι επιφάνειες που έρχονται
σε επαφή με το σκυρόδεμα.
5.2.2

Ύφαλη σκυροδέτηση

Πριν από κάθε ύφαλη σκυροδέτηση θα απομακρύνονται από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο όλα τα
ακατάλληλα υλικά (τσιμεντοπολτός κλπ.) από την επιφάνεια του σκυροδέματος της προηγούμενης
σκυροδέτησης. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται είτε χειρωνακτικά είτε με χρήση αναρροφητικού
μηχανικού μέσου (τζιφάρι).
Εφ΄ όσον προβλέπεται η χρήση σιδηροτύπων, η τοποθέτηση και στερέωση αυτών θα γίνεται με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου. Οι εργασίες υφάλων σκυροδετήσεων θα ξεκινούν την ίδια ή το αργότερο την
επόμενη ημέρα από την τοποθέτηση των τύπων, υποχρεωτικά με την παρουσία εξειδικευμένου καταδυτικού
συνεργείου. Για την αποφυγή διαρροής του υφάλου σκυροδέματος από από τους αρμούς/κενά στα άκρα των
σιδηροτύπων, αλλά και γενικότερα στον προς σκυροδέτηση χώρο εφ΄ όσον υπάρχει περίπτωση διαφυγής,
θα γίνεται επιμελημένη διάστρωση, τοποθέτηση και στερέωση γεωϋφασμάτων ή άλλου κατάλληλου υλικού
(κανβάς) από το καταδυτικό συνεργείο. Για την αποτροπή της διαφυγής υλικού επιτρέπεται και η χρήση
σακκολίθων από σκυρόδεμα, οι οποίοι θα τοποθετούνται από δύτη στις απαιτούμενες θέσεις.
Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέματος θα γίνεται με σωλήνα ικανής διαμέτρου (tremie pipe) ή με άλλη
μέθοδο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Εάν η απόθεση γίνει με σωλήνα, αυτός θα έχει διάμετρο
τουλάχιστον 20 cm και το άκρο του θα διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση. Κατά την
σκυροδέτηση το άκρο του σωλήνα θα βρίσκεται βυθισμένο μέσα στο νωπό σκυρόδεμα και το υλικό που
κατεβαίνει από τον σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωμένο ύφαλο σκυρόδεμα, μετακινώντας την ελεύθερη
επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα άνω. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης, ο σωλήνας πρέπει να
7
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ανασύρεται προσεκτικά αλλά μόνον τόσο ώστε η άκρη του να παραμένει μέσα στο σκυρόδεμα μέχρι το τέλος
της εργασίας ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός τσιμέντου και αδρανών. Η σκυροδέτηση πρέπει να
τελειώνει προτού σκληρυνθεί το σκυρόδεμα στον σωλήνα.
Ενδεχόμενοι πλευρικοί τύποι του έγχυτου ύφαλου σκυροδέματος θα αφαιρούνται αφού περάσουν
τουλάχιστον 48 ώρες από τη σκυροδέτησή του, ή αργότερα, εάν κατά την κρίση του Επιβλέποντος ήταν
δυσμενείς οι συνθήκες ωρίμανσης του σκυροδέματος.

5.3 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή και ανοχές
Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέματος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ.
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν εμφανισθούν στις επιφάνειες
μετά την αφαίρεση των τύπων, διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του δικαιώματος του Επιβλέποντος να
διατάξει την καθαίρεση και επανακατασκευή τους.
Ο έλεγχος και η παραλαβή των υφάλων κατασκευών από έγχυτο σκυρόδεμα θα γίνεται κατόπιν
υποθαλάσσιας αυτοψίας με συνεργείο δυτών, κατά την οποία με χρήση ειδικού εξοπλισμού (κάμερας) θα
μεταφέρεται εικόνα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τον
Επιβλέποντα μέσω κατάλληλης οθόνης και μεταδόσεως απ’ ευθείας οδηγιών του προς τον δύτη.
Εναλλακτικά επιτρέπεται η εκτέλεση υποθαλάσσιας βιντεοσκόπησης του έργου, τόσο κατά την εκτέλεση της
εργασίας όσο και μετά την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αφαίρεσης των σιδηροτύπων.

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Η κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, από άοπλο ή
οπλισμένο σκυρόδεμα, επιμετράται σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ανά κατηγορία αντοχής, με βάση τα
σχετικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων των απαιτουμένων
υλικών, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση,
προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
του σκυροδέματος, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητας αυτού,

x

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των σιδηροτύπων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, η
τοποθέτηση και αφαίρεση αυτών, αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από την μελέτη χρόνος, οι φθορές
χρήσεως καθώς και η λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρροών σκυροδέματος,

x

Η μεταφορά, έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους και εντός του ύδατος, με την
βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης του
έργου

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x
8

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
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x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-97(Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997)
 Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 30-6-2001 Φ.Ε.Κ. 1329 Β΄).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών
με ύφαλη σκυροδέτηση
Filling of the blocks cells and the gaps among the blocks and/or marine structures with
underwater concrete casting

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-10-02-00 «Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ
τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με
ύφαλη σκυροδέτηση» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-10-02-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων
ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ύφαλες σκυροδετήσεις για την
πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και άλλων λιμενικών
κατασκευών, ανεξαρτήτως σχήματος ή στάθμης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες ύφαλης σκυροδέτησης και τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα
για την πλήρη κατασκευή υφάλων σκυροδετήσεων από έγχυτο σκυρόδεμα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements .

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete .

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος - Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-00-00 Διάστρωση σκυροδέματος - Concrete casting
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της

5
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Απαιτήσεις

4.1 Σκυρόδεμα
Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις/συμπληρώσεις
Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υφάλων εγχύτων κατασκευών μπορεί να είναι:
α)

έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ (Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997), ή

β)

έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΚΤΣ).

Για την παρασκευή του σκυροδέματος όλων γενικά των κατασκευών που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα ή
διαβρέχονται με θαλασσινό νερό ισχύουν τα αναγραφόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας
Σκυροδέματος και ειδικότερα σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας και σκυρόδεμα στη θάλασσα. Για τα
τυχόν πρόσθετα σκυροδέματος εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος.
Το σκυρόδεμα των υφάλων εγχύτων κατασκευών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, εκτός εάν στην
μελέτη του έργου προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Τα υλικά του σκυροδέματος
των ανωδομών θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης.
4.1.1

Τσιμέντο

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1και θα είναι τύπου CEM IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.
Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί από
τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του Αναδόχου, προκειμένου να
επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της
κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερη από 400 kg/m3 σκυροδέματος.
Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που:
α)
η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή
β)
η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας
του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας
(χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.
4.1.2

Νερό

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των υφάλων εγχύτων κατασκευών θα προέρχεται
από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.
Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή του σκυροδέματος.
Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι περίπου 0.50
4.1.2

Αδρανή

Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να έχει
διάμετρο μεγαλύτερη από 30 mm. Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη
Δ του Κ.Τ.Σ και κατά το δυνατόν κοντά στη μέση γραμμή αυτής της περιοχής.
6
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Κάθιση του σκυροδέματος (slump)

Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη με τη δοκιμή του κώνου ABRAΗMS, πρέπει να είναι 15-20
cm και η συνεκτικότητα του νωπού σκυροδέματος όσο γίνεται πιο μαλακή (μέτρο εξάπλωσης περίπου 45
έως 50 cm).
4.1.5

Πρόσμικτα

Τα πρόσμικτα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να συνταχθεί
από τον Ανάδοχο. Τα πρόσμικτα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.. Η
προσθήκη των προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα
μπορούν να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι
αναλογίες ενός συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ
οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της μελέτης σύνθεσης.

5
5.1

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές
Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου
σκυροδέματος, πέραν των προβλεπόμένων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να
γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο..

5.2

Κατασκευή

Πριν από κάθε ύφαλη σκυροδέτηση θα απομακρύνονται από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο όλα τα
ακατάλληλα υλικά (ιζήματα, λιθορριπές, απορρίμματα κλπ.) που ενδεχομένως έχουν συσσωρευτεί στην
βάση της κυψέλης ή του κενού. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται με χρήση κατάλληλου εκσκαπτικού ή
αναρροφητικού μηχανικού εξοπλισμού (τζιφάρι).
Για την αποφυγή διαρροής του υφάλου σκυροδέματος από τους αρμούς/κενά μεταξύ τεχνητών ογκολίθων,
εφ΄ όσον υπάρχει περίπτωση διαφυγής, θα γίνεται επιμελημένη διάστρωση, τοποθέτηση και στερέωση
γεωϋφασμάτων ή άλλου κατάλληλου υλικού (κανβάς) από το καταδυτικό συνεργείο.
Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέματος θα γίνεται με σωλήνα ικανής διαμέτρου (tremie pipe) ή με άλλη
μέθοδο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας.
Εάν η απόθεση γίνει με σωλήνα, αυτός θα έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 15 cm και το άκρο του θα
διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση. Κατά την σκυροδέτηση το άκρο του σωλήνα θα βρίσκεται
βυθισμένο μέσα στο νωπό σκυρόδεμα και το υλικό που κατεβαίνει από τον σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη
διαστρωμένο ύφαλο σκυρόδεμα, μετακινώντας την ελεύθερη επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα άνω.
Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης, ο σωλήνας πρέπει να ανασύρεται προσεκτικά αλλά μόνον τόσο ώστε
η άκρη του να παραμένει μέσα στο σκυρόδεμα μέχρι το τέλος της εργασίας ώστε να αποφεύγεται ο
διαχωρισμός τσιμέντου και αδρανών.
Η σκυροδέτηση πρέπει να τελειώνει προτού σκληρυνθεί το σκυρόδεμα στον σωλήνα. Το σκυρόδεμα δεν θα
δονείται και δεν θα μετακινείται/μετατοπίζεται από τη θέση που πήρε μετά την έξοδό του από τον σωλήνα.

5.3

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή

Πριν τις εργασίες σκυροδετήσεως, η στάθμη της βάσης των προς πλήρωση κυψελών ή κενών θα ελέγχεται
δια βυθομετρήσεως.
Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέματος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΤΣ.
Απαγορεύεται η, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή της υφάλου σκυροδετήσεως καθ΄ ύψος της κυψέλης ή του
κενού μεταξύ τεχνητών ογκολίθων.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι σκυροδετήσεις πλήρωσης κυψελών και διακένων μεταξύ τεχνητών ογκολίθων, ή τεχνητών ογκολίθων και
λοιπών λιμενικών κατασκευών επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα, ανά κατηγορία σκυροδέματος, με βάση τον
θεωρητικό, σύμφωνα με την μελέτη, όγκο των διακένων, όταν αυτός μπορεί να προσδιορισθεί γεωμετρικά, ή
με βάση τα δελτία αποστολής του ενσωματουμένου σκυροδέματος, όταν η γεωμετρία των διακένων είναι
ασαφής.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων των απαιτουμένων
υλικών, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση,
προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
του σκυροδέματος, καθώς και o έλεγχος της ποιότητας αυτού,

x

Η μεταφορά, έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους και εντός του ύδατος, με την
βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης του
έργου

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34787

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00:2009

Βιβλιογραφία
 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-97(Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997)
 Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 30-6-2001 Φ.Ε.Κ. 1329 Β΄).

9

34788

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.140

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών
αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση

έργων

βαρύτητας

ή

Gap filling or retrofitting of gravity marine structures using underwater concrete casting

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34789

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-10-03-00 «Πλήρωση διακένων στον πόδα
υφιστάμενων
λιμενικών
έργων
βαρύτητας
ή
αποκατάσταση της διατομής τους
με ύφαλη
σκυροδέτηση» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-10-03-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών Προτύπων και
Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

34790
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή.......................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο ................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές.................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ........................................................................................................................ 5

4

Απαιτήσεις .................................................................................................................................. 5

4.1

Σκυρόδεμα .................................................................................................................................. 5

4.2

Σακκόλιθοι σκυροδέματος ........................................................................................................ 6

5

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές............................ 6

5.1

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών ................................................................... 6

5.2

Κατασκευή και ύφαλη τοποθέτηση σακκολίθων.................................................................... 6

5.3

Ύφαλη σκυροδέτηση ................................................................................................................ 6

5.4

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή ............................................................ 6

6

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος . 7

7

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................. 7

3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34791

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων
βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη
σκυροδέτηση
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ύφαλες σκυροδετήσεις για την
αποκατάσταση/πλήρωση κενών στον πόδα υφιστάμενων έργων βαρύτητας, ανεξαρτήτως σχήματος ή
στάθμης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες:
α)

κατασκευής και τοποθέτησης σακκολίθων (εφ΄ όσον απαιτούνται) και

β)

ύφαλης σκυροδέτησης.

Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη κατασκευή
υφάλων σκυροδετήσεων λιμενικών έργων από έγχυτο σκυρόδεμα..

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος - Concrete production and transport
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων- Health - Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την
κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση υφάλων σκυροδετήσεων λιμενικών έργων είναι:
α)

σακκόλιθοι σκυροδέματος και

β)

ύφαλο έγχυτο σκυρόδεμα.

4.1 Σκυρόδεμα
Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00
5
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4.2 Σακκόλιθοι σκυροδέματος
Εφ΄ όσον προβλέπεται η χρήση σακκολίθων, αυτοί θα αποτελούνται από σάκκους καμβά ή άλλου
κατάλληλου υλικού, πληρωμένους κατά περίπου 70% με νωπό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Οι σακκόλιθοι μπορεί να πληρούνται και από το αντίστοιχο ξηρό μίγμα (άμμος-τσιμέντο), ώστε να
διευκολύνεται ο χειρισμός τους από τους δύτες.

5

Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές

5.1 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00.

5.2 Κατασκευή και ύφαλη τοποθέτηση σακκολίθων
Η πλήρωση των σακκολίθων με σκυρόδεμα και η σφράγιση των ανοικτών πλευρών των σάκκων (δια
δεσίματος ή ραφής) θα γίνεται αμέσως πριν από την τελική ύφαλη τοποθέτησή τους.
Η ύφαλη τοποθέτηση των σακκολίθων θα γίνεται από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο. Οι σακκόλιθοι θα
τοποθετούνται σε μπατική διάταξη, κατά τρόπο ώστε:
α)

οι ανοικτές πλευρές των σακκολίθων να κατευθύνονται προς την εσωτερική πλευρά.

β)

τα κενά μεταξύ σακκολίθων της ίδια σειράς, ή/και μεταξύ διαδοχικών σειρών σακκολίθων, να είναι
όσο το δυνατόν μικρότερα.

Η άνω επιφάνειά των σακκολίθων θα ισοπεδώνεται αμέσως μετά την τοποθέτησή τους (π.χ. με τοποθέτηση
και στερέωση μεταλλοτύπων). Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση των σακκολίθων μετά την οριστική
τοποθέτησή τους στην τελική τους θέση.

5.3 Ύφαλη σκυροδέτηση
Για την αποφυγή διαρροής του υφάλου σκυροδέματος από τυχόν αρμούς/κενά, εφ΄ όσον υπάρχει
περίπτωση διαφυγής, θα γίνεται επιμελημένη διάστρωση, τοποθέτηση και στερέωση γεωϋφασμάτων ή
άλλου κατάλληλου υλικού (κανβάς) από το καταδυτικό συνεργείο. Για την αποτροπή της διαφυγής υλικού
επιτρέπεται και η χρήση σακκολίθων από σκυρόδεμα, οι οποίοι θα τοποθετούνται από δύτη στις
απαιτούμενες θέσεις.
Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέματος θα γίνεται με σωλήνα ικανής διαμέτρου (tremie pipe), ή με άλλη
μέθοδο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Εάν η απόθεση γίνει με σωλήνα, αυτός θα έχει εσωτερική
διάμετρο τουλάχιστον 15 cm και το άκρο του θα διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η σκυροδέτηση. Κατά την
σκυροδέτηση το άκρο του σωλήνα θα βρίσκεται βυθισμένο μέσα στο νωπό σκυρόδεμα και το υλικό που
κατεβαίνει από τον σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωμένο ύφαλο σκυρόδεμα, μετακινώντας την ελεύθερη
επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα άνω. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης, ο σωλήνας πρέπει να
ανασύρεται προσεκτικά αλλά μόνον τόσο, ώστε η άκρη του να παραμένει μέσα στο σκυρόδεμα μέχρι το
τέλος της εργασίας θα αποφεύγεται έτσι ο διαχωρισμός τσιμέντου και αδρανών. Η σκυροδέτηση πρέπει να
τελειώνει προτού σκληρυνθεί το σκυρόδεμα στον σωλήνα. Το σκυρόδεμα δεν θα δονείται και δεν θα
μετακινείται/μετατοπίζεται από τη θέση που πήρε μετά την έξοδό του από τον σωλήνα

5.4 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή
Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέματος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
Ο έλεγχος και η παραλαβή των υφάλων κατασκευών από έγχυτο σκυρόδεμα θα γίνεται κατόπιν
υποθαλάσσιας αυτοψίας με καταδυτικό συνεργείο, κατά την οποία με χρήση ειδικού εξοπλισμού (κάμερας)
θα μεταφέρεται εικόνα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τον
Επιβλέποντα μέσω κατάλληλης οθόνης και η επικοινωνία του με το καταδυτικό συνεργείο.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.
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Τρόπος επιμέτρησης

Το έγχυτο ύφαλο σκυρόδεμα επιμετράται στον πραγματικό εκτελούμενο όγκο με βάση τα σχετικά σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Οι σκυροδετήσεις πλήρωσης διακένων μεταξύ ποδός λιμενικών έργων βαρύτητας και τεχνητών ογκολίθων
προστασίας ποδός, κατασκευής υφάλων έργων προς υποθεμελίωση κρηπιδοτοίχων και προβλητών, καθώς
και επισκευής, ενίσχυσης και προστασία υφιστάμενων έργων, επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), ανά
κατηγορία σκυροδέματος, με βάση τον θεωρητικό, σύμφωνα με την μελέτη, όγκο των διακένων, όταν αυτός
μπορεί να προσδιορισθεί γεωμετρικά, ή με βάση τα δελτία αποστολής του ενσωματουμένου σκυροδέματος,
όταν η γεωμετρία των διακένων είναι ασαφής.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων των απαιτουμένων
υλικών, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέτων σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση,
προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
του σκυροδέματος, καθώς και o έλεγχος της ποιότητας αυτού,

x

Η μεταφορά, έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους και εντός του ύδατος, με την
βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης του
έργου

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Οι ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα, με βάση το
περιεχόμενο και τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντων τυποποιημένων σακκολίθων.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την ποιότητα, τα υλικά
καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών έμπηξης εντός του θαλασσίου πυθμένα μεταλλικών
πασσάλων με την χρήση τεχνικών διεισδύσεως.
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται σε χαλύβδινους πασσάλους διατομής διπλού ταυ, κοίλης ορθογωνικής
ή τετραγωνικής, σωληνωτής, με ανοικτό ή κλειστό κάτω άκρο που χρησιμοποιούνται ως φέροντα στοιχεία,
καθώς και στην κατασκευή ενεματούμενων μεταλλικών πασσάλων (πασσάλων, στην εξωτερική παρειά των
οποίων εφαρμόζεται ένεμα από κονίαμα ή σκυρόδεμα).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12699

Execution of special geotechnical work - Displacement piles -- Εκτέλεση
ειδικών γεωτεχνικών έργων - Πάσσαλοι εκτόπισης

ΕΛΟΤ EN 1993-5

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling -- Ευρωκώδικας 3:
Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών - Μέρος 5: Πασσάλωση

ΕΛΟΤ EN 10248-1

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions -- Πασσαλοσανίδες θερμής έλασης μή κεκραμένων χαλύβων Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10204

Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά προϊόντα.
Τύποι εγγράφων ελέγχου

ΕΛΟΤ EN 1435

Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded
joints -- Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Ακτινογραφικός έλεγχος
συγκολλημένων συνδέσμων

ΕΛΟΤ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical Design – Part 1: General rules -- Ευρωκώδικας 7:
Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 Driven piles -- Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (Εμπηγνυόμενοι Πάσσαλοι)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works - Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων
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Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1

ΜΣΘ Μέση Στάθμη Θαλάσσης

3.2

Στάθμη αναφοράς μελέτης Η στάθμη της θάλασσας, βάσει της οποίας προσδιορίζονται
βυθόμετρα. Μπορεί να είναι η ΜΣΘ ή η Κατωτάτη Ρηχία (στάθμη αμπώτιδος). Σε κάθε
περίπτωση καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη του έργου

4

Απαιτήσεις

4.1

Χάλυβας

Ο χάλυβας κατασκευής των πασσάλων θα είναι υποχρεωτικά της κατηγορίας που αναφέρεται στην Μελέτη
και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1993-5.
Το εργοστάσιο στο οποίο θα παραγγελθούν οι μεταλλικοί πάσσαλοι θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη
ικανότητα παραγωγής του είδους των μεταλλικών πασσάλων που απαιτείται από την Μελέτη.
Κατά την παραλαβή τους οι πάσσαλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (mill certificate) του
εργοστασίου παραγωγής σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10204 .
Κάθε πρόταση για αλλαγή των αρχικώς εγκεκριμένων πηγών τροφοδοσίας των ενσωματούμενων υλικών θα
πρέπει να δηλώνεται εγκαίρως στην Υπηρεσία και να αιτιολογείται καταλλήλως.
Υλικά τα οποία έχουν απορριφθεί μετά την διενέργεια των σχετικών ελέγχων καταλληλότητας θα
απομακρύνονται από την περιοχή εργασιών.
Στην περίπτωση χρήσης πασσάλων σωληνωτής διατομής, στην μελέτη θα καθορίζεται το είδος της ραφής
των σωλήνων. Εφόσον στην Μελέτη προδιαγράφονται ελικοειδούς μορφής χαλυβδοσωλήνες, η ελικοειδής
ραφή θα γίνεται με αυτόματη μηχανή συγκολλήσεως. Στην περίπτωση χρήσης σωλήνων με κατά γενέτειρα
ραφή, εφόσον οι πάσσαλοι συντίθενται στο τελικό απαιτούμενο μήκος τους, από δύο ή περισσότερα τεμάχια
σωλήνων, οι κατά γενέτειρα ραφές των συγκολλούμενων μεταξύ τους τεμαχίων σωλήνων δεν θα πρέπει να
συμπίπτουν, αλλά η θέση τους να διαφέρει στα διαδοχικά τμήματα των σωλήνων κατά 90°.

4.2

Υλικά πλήρωσης ενεματουμένων πασσάλων

Το είδος του υλικού της εξωτερικής πλήρωσης (σκυρόδεμα, κονίαμα κ.τ.λ.) των παρειών ή της βάσης των
μεταλλικών πασσάλων, η χρησιμοποιούμενη αναλογία νερού/ τσιμέντου καθώς και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο θα καθορίζεται από την εγκεκριμένη Μελέτη. Δεν αποκλείεται η χρήση προσμίκτων με σκοπό την
διευκόλυνση της αντλησιμότητας των ενεμάτων και την διατήρηση χαμηλού λόγου νερού / τσιμέντου που θα
προβλέπονται από σχετική μελέτη συνθέσεως.

4.3

Aντιδιαβρωτική προστασία

Για την αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών πασσάλων στο τμήμα τους εκτός πυθμένος στη Ζώνη
ψεκασμού (splash zone) μπορεί να εφαρμοσθεί καθοδική προστασία ή βιομηχανικώς εφαρμοζόμενη βαφή,
αποτελούμενη από αστάρι βάσεως εποξειδικού χρωμιούχου ή φωσφορούχου ψευδαργύρου και τελική βαφή
με χρώματα βάσεως εποξειδικής ανθρακούχου πίσσας σύμφωνα με την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης
του έργου .

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Έμπηξη πασσάλων

5.1.1

6

Γενικά
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Γενικά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 τα οποία έχουν εφαρμογή
στην παρούσα Προδιαγραφή, με τις παρακάτω τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις:
Πριν την έναρξη των εργασιών έμπηξης των πασσάλων, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην εγκεκριμένη
Υπηρεσία προς έγκριση, έκθεση της μεθοδολογίας κατασκευής των πασσάλων, συνοδευόμενη από σχέδια,
λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών και αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν (είδος, τεχνικά χαρακτηριστικά και κατασκευάστρια εταιρεία των μηχανημάτων διείσδυσης
των πασσάλων -κρουστική ή/και δονητική σφύρα- και των πλωτών μηχανημάτων -πλωτός γερανός,
φορτηγίδες, ρυμουλκά κ.τ.λ.-, τρόπος προσδέσεως τους -υδραυλικά βίντσια κ.λπ. συστήματα πρόσδεσηςκατά την διείσδυση του σωλήνα).
5.1.2

Εξοπλισμός

Στον εξοπλισμό κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνονται :
1. Κρουστική σφύρα. Οι πάσσαλοι προωθούνται εντός του θαλασσίου πυθμένα μέχρι το προκαθορισμένο
βάθος με την χρήση κατάλληλης κρουστικής σφύρας. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της
επιβαλλόμενης κρούσεως (δηλ. ταχύτητα κρούσης, βάρος σφύρας, ενέργεια κρούσης κ.λπ.), έτσι ώστε
να μην δημιουργούνται συνθήκες υπερφόρτισης των πασσάλων, αποτελεί αντικείμενο της Μελέτης. Τα
όρια της επιβαλλόμενης κρουστικής ενέργειας θα καθορίζονται επί τη βάσει των επιτρεπόμενων τιμών
των τάσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κατά το μήκος του πασσάλου κατά την διαδικασία
εμπήξεώς τους, ως εξής:
Επιτρεπόμενη τάση = 0.9 x χαρακτηριστική τιμή του ορίου διαρροής του χάλυβα κατασκευής.
2. Δονητική σφύρα. Εναλλακτικά η προώθηση των πασσάλων εντός του θαλασσίου πυθμένα μέχρι το
προκαθορισμένο βάθος, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την χρήση δονητικής σφύρας. Η δονητική
σφύρα πρέπει να τοποθετείται κεντρικώς επί της κεφαλής του πασσάλου. Η επιλογή των
χαρακτηριστικών της επιβαλλόμενης δόνησης (δηλ. συχνότητα, εύρος μετατόπισης κ.λπ.) θα γίνεται
αναλόγως των χαρακτηριστικών του πασσάλου και των εδαφικών ιδιοτήτων. Είναι δυνατή η
συνδυασμένη χρήση δονητικής σφύρας και κρουστικής σφύρας, κατά τρόπον ώστε η αρχική
τοποθέτηση των πασσάλων να πραγματοποιείται με εφαρμογή δονήσεων, ενώ η έμπηξη τους, στην
συνέχεια, να γίνεται με την άσκηση κρούσης.
3. Πλωτός γερανός ικανού ύψους και ανυψωτικής ικανότητας για τον χειρισμό του πασσαλοπήκτη.
4. Οδηγοί που θα εξασφαλίζουν ακρίβεια στην τοποθέτηση του σωλήνα, διατήρηση της κατακόρυφότητας
του κατά τη διάρκεια της διείσδυσης (έμπηξης) και συγκράτηση του εξέχοντος τμήματός του.
5. Πλωτές φορτηγίδες για μεταφορά σωλήνων και υλικών.
6. Ρυμουλκό.
7. Ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο (EDM) για τον έλεγχο τοποθέτησης των σωλήνων στα ακριβή σημεία που
καθορίζονται στην οριζοντιογραφία του έργου.
Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικός εξοπλισμός για την διείσδυση του πασσάλου από αυτόν που περιγράφεται
παραπάνω θα περιγράφεται αναλυτικά στην έκθεση μεθοδολογίας (βλ. § 5.1.1) που θα υποβάλλει ο
Ανάδοχος προς έγκριση στην Υπηρεσία.
Για την επίτευξη κατά το δυνατόν ομοιόμορφης κατανομής της επιβαλλόμενης κρούσης στην κεφαλή του
πασσάλου, θα πρέπει μεταξύ της κρουστικής σφύρας και της κεφαλής του πασσάλου, να παρεμβάλλεται
κάλυμμα κεφαλής πασσάλου. Επίσης, για την προστασία της κεφαλής του πασσάλου καθώς και της
κρουστικής σφύρας από πιθανή καταστροφή εξαιτίας απευθείας κρούσης, μεταξύ της κρουστικής σφύρας και
του καλύμματος της κεφαλής του πασσάλου θα παρεμβάλλεται κατάλληλος αποσβεστήρας σφύρας.
Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και θα προσκομισθεί πλήρως συντηρημένος για λόγους
ασφαλείας και αποδόσεως.
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Συγκολλήσεις

Οι συγκολλήσεις (τύπος, εκτέλεση και τρόποι ελέγχου), καθώς και η προετοιμασία των συνδέσεων μεταξύ
των επιμέρους τμημάτων των πασσάλων από δομικό χάλυβα θα γίνονται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ
EN 1993-5, ΕΛΟΤ EN 10248-1 και ΕΛΟΤ EN 12699.
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00, με τις παρακάτω
τροποποιήσεις / συμπληρώσεις:
Οι περιμετρικές συγκολλήσεις που πραγματοποιούνται είτε στο εργοστάσιο, είτε επί τόπου στην θέση
έμπηξης των μεταλλικών πασσάλων, θα είναι μετωπικές πλήρους κάλυψης (full strength butt weld) και θα
γίνονται μετά από επεξεργασία των ακμών.
Οι συγκολλήσεις πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την
ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης εσωτερικών τάσεων και παραμορφώσεων στις ζώνες εφαρμογής τους.
Οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθούν για αυτές τις συγκολλήσεις θα έχουν
προηγουμένως εγκριθεί από την Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία βάσει σχετικών πιστοποιητικών τους ή με
εκτέλεση δοκιμαστικών συγκολλήσεως που θα εξετασθούν με ραδιογραφίες στο συνολικό μήκος τους
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1435.
Η μεθοδολογία, ο εξοπλισμός των συγκολλήσεων και τα ηλεκτρόδια θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Οποιαδήποτε αλλαγή στην εγκεκριμένη διαδικασία ή στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό πρέπει επίσης να
έχει την έγκριση της Υπηρεσίας.
Κριτήριο για την επιλογή των ηλεκτροδίων είναι οι ραφές συγκολλήσεως να έχουν τις αυτές μηχανικές και
χημικές ιδιότητες με τα μέταλλα που συγκολλούν.
Τα προς συγκόλληση τμήματα μεταλλικών πασσάλων κοίλων διατομών θα πρέπει προσωρινά να
προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να μην αφήνουν μεταξύ τους κενό μεγαλύτερο των 3 mm, η δε προεξοχή
από την εσωτερική επιφάνεια τους σε όλη την περίμετρο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,5 mm.
Στην περίπτωση -και μόνον- που θα απαιτηθεί να γίνει επί τόπου επιμήκυνση του μεταλλικού πασσάλου,
πέραν του προδιαγεγραμμένου μήκους του, επιτρέπεται η προσθήκη τμήματος με την προϋπόθεση ότι θα
εξασφαλίζεται πλήρης γεωμετρική συνέχεια και θα εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση
της συγκολλήσεως. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
x Το πρόσθετο τμήμα πρέπει να συνδέεται σταθερά στο υπάρχον και το σύστημα των δυο να είναι καλά

στερεωμένο, ώστε να μην ταλαντεύεται με τους κυματισμούς.
x Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση των εξωτερικών επιφανειών των προσαρμοζόμενων τμημάτων δεν

θα υπερβαίνει το 1/8 του πάχους του τοιχώματος.
x Το κενό μεταξύ των ακμών των προς συγκόλληση τμημάτων δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm.
x Όλες οι συγκολλήσεις θα ελεγχθούν με ραδιογραφίες. Πριν τον ραδιογραφικό έλεγχο θα ελέγχονται οι

ραφές οπτικά από την Υπηρεσία, αφού προηγουμένως έχει καθαριστεί πλήρως η πάστα
συγκολλήσεως.
x Για την αποκατάσταση των συγκολλήσεων που κρίνονται από την Υπηρεσία ελαττωματικές θα

αφαιρείται πλήρως το υλικό της εκτελεσθείσας ραφής, θα τροχίζονται οι επιφάνειες του μεταλλικού
σωλήνα και θα επαναλαμβάνεται η συγκόλληση με τις εγκεκριμένες διαδικασίες (μεθοδολογία και
εξοπλισμός), κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Όλες οι κολλήσεις που
επισκευάσθηκαν θα επανεξετάζονται ραδιογραφικώς.

5.3

Κοπή πασσάλων

Η κοπή του πασσάλου στην κάτω στάθμη της ανωδομής των κεφαλόδεσμων θα γίνεται με την χρήση
εξοπλισμού με μηχανικά κατευθυνόμενο ακροφύσιο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή επιφάνεια κοπής
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και επιπεδότητα τομής στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης. Μετά την κοπή, η επιφάνεια θα
τροχίζεται για να απομακρυνθούν τα προϊόντα της κοπής και η επιφάνεια να είναι λεία.

5.4

Στερέωση πασσάλων

Οι μεταλλικοί πάσσαλοι μετά την έμπηξή τους, θα στερεώνονται με εγκεκριμένο σύστημα που θα εξασφαλίζει
την μη μετακίνηση των κεφαλών τους από οποιαδήποτε αιτία. Πριν από την έναρξη των εργασιών
κατασκευής της ανωδομής, θα γίνει λεπτομερής αποτύπωση της θέσεως των κεφαλών των πασσάλων, η
οποία θα υποβληθεί στην Υπηρεσία για έγκριση.

5.5

Ενεματούμενοι πάσσαλοι

Στην περίπτωση κατασκευής ενεματούμενων πασσάλων, ο μεταλλικός σωλήνας θα έχει διαμορφωθεί με
διευρυμένο άκρο διείσδυσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία δακτυλιοειδούς δακένου καθ’ όλο το
μήκος, εντός του οποίου θα εισπιεσθεί το ένεμα (κονιάμα, σκυρόδεμα κ.τ.λ.). Οι διαδικασίες εφαρμογής των
υλικών πλήρωσης του περιμετρικού διακένου ή της βάσης των μεταλλικών πασσάλων θα επιλέγονται με
βάση τις εδαφικές συνθήκες και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Η πλήρωση του κενού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά την έμπηξη του πασσάλου, είτε μετά από αυτήν
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
5.5.1

Ενεμάτωση κατά την διείσδυση

Η ενεμάτωση του περιμετρικού (δακτυλιοειδούς) διακένου θα γίνεται μέσω σωλήνα, τοποθετημένου στη
βάση του πασσάλου (διερυμένο άκρο πασσάλου). Η παροχή του ενέματος θα ρυθμίζεται ανάλογα με την
ταχύτητα διεισδύσεως του πασσάλου και τις διαστάσεις του προαναφερθέντος κενού πέριξ του πασσάλου.
5.5.2

Ενεμάτωση μετά την διείσδυση

Η ενεμάτωση του περιμετρικού διακένου εντός του θαλασσίου πυθμένα θα γίνεται μέσω μονίμως
στερεωμένων σωλήνων επί του πασσάλου. Η διαδικασία ενεμάτωσης θα πραγματοποιείται κατά στάδια με
κατάλληλες παροχές υπό καθορισμένες τιμές πιέσεων, έτσι ώστε:
α) να επιτυγχάνεται ικανοποιητικός βαθμός διάχυσης του ενέματος στην περιοχή της διεπιφάνειας
πασσάλου-εδάφους.
β) να αποφεύγεται η θραύση του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού.

6

Διεξαγωγή ελέγχων

6.1

Έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής

Η έμπηξη όλων των σωλήνων θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, στην οποία για το λόγο
αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται εγκαίρως το πρόγραμμα εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.
Για κάθε πάσσαλο θα συντάσσεται πρωτόκολλο διαδικασιών εμπήξεως, προσυπογραφόμενο από την
Υπηρεσία, στο οποίο θα καταγράφεται αναλυτικά όλο το ιστορικό της εμπήξεως, και τουλάχιστον τα εξής:
x

η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα εμπήξεως.

x

τα στοιχεία του πασσάλου (αριθμός και μήκος).

x

η στάθμη του πυθμένα πριν από την έμπηξη.

x

η στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας την ημέρα εκείνη (σε σχέση με τη στάθμη αναφοράς).

x

η τελική στάθμη της αιχμής του μεταλλικού πασσάλου μετά την έμπηξή του.
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x

η στάθμη του πυθμένα εντός των μεταλλικών πασσάλων μετά την έμπηξη (στην περίπτωση χρήσης
πασσάλων με ανοικτό το κάτω άκρο).

x

η κλίση του πασσάλου πριν την έναρξη και μετά το πέρας της έμπηξης.

Για τις μετρήσεις διεισδύσεως τα άνω 15 μέτρα κάθε πασσάλου θα φέρουν ενδείξεις (με εγκάρσιες γραμμές)
ανά 0,25 m, με αριθμητική αναγραφή των ενδείξεων ανά μέτρο.

6.2

Δοκιμαστικές φορτίσεις και γεωμετρικοί έλεγχοι

Η εκτέλεση των δοκιμαστικών φορτίσεων των πασσάλων θα γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1997-1 (Ευρωκώδικας 7).
Επιπρόσθετα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
x

Οι εμπηγμένοι πάσσαλοι θα πρέπει στην στάθμη της ανωδομής να μην αποκλίνουν από τη θεωρητική
τους θέση στο οριζόντιο επίπεδο περισσότερο από r 50 mm προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Η μέγιστη
ανεκτή απόκλιση του άξονα του πασσάλου από την κατακόρυφο είναι 1:75.

x

Αν οι τοποθετημένοι σωλήνες παρουσιάσουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από τις παραπάνω
προδιαγραφόμενες, θα εξολκευθούν και θα επανεμπηχούν ή θα αντικατασταθούν, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο από την Υπηρεσία.

x

Η Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει, εφ΄ όσον το κρίνει, την μη αφαίρεση αποκλίνοντα πασσάλου, αλλά
στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι μπορεί να απαιτηθούν αλλαγές στην ανωδομή ή στην όλη
κατασκευή.

x

Ουδεμία διόρθωση της τυχόν αποκλίσεως με έλξη ή ώθηση επιτρέπεται σε εμπηγμένο σωλήνα.

x

Οι πάσσαλοι που έχουν τραυματισθεί κατά την έμπηξη ή έχουν τοποθετηθεί με αποκλίσεις πέραν των
προδιαγραμμένων ανοχών τόσο ως προς τη θέση όσο και ως προς την κατακορυφότητα τους, θα
αφαιρούνται.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας του
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων, ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-09-19-01-00 καθώς τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 .

8

Τρόπος επιμέτρησης

8.1

Προμήθεια πασσάλων προς έμπηξη

Η επιμέτρηση των χαλύβδινων πασσάλων προς έμπηξη, θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο βάρους πλήρως
κατασκευασμένου και τοποθετημένου πασσάλου στο τελικό του μήκος σύμφωνα με την μελέτη και τους
όρους της παρούσας, ανοιγμένου στο μήκος αυτό και του τμήματος της κεφαλής του πασσάλου που
ενδεχομένως θα απαιτηθεί να αποκοπεί.

8.2

Έμπηξη του πασσάλου

Η έμπηξη των πασσάλων εντός του θαλασσίου πυθμένα θα επιμετράται ανά μέτρο μήκους καθαράς
έμπηξης, μετρουμένης από την στάθμη του θαλασσίου πυθμένα που αρχίζει η έμπηξη, μέχρι την στάθμη
που ολοκληρώνεται αυτή.
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Πλήρωση ενεματουμένου πασσάλου

Η επιμέτρηση του υλικού πλήρωσης των εξωτερικών παρειών του πασσάλου με ένεμα (κονίαμα, σκυρόδεμα
κ.τ.λ.), θα γίνεται σε κυβικά μέτρα εισπιεζόμενου υλικού, που περιλαμβάνουν:
1. Tην προετοιμασία των απαραίτητων διατάξεων και μέτρων για την διαμόρφωση δακτυλιοειδούς
διακένου κατά μήκος του πασσάλου (π.χ. με διαμόρφωση διευρυμένου άκρου διείσδυσης πασσάλου)
καθώς και την πλήρωση αυτού είτε κατά την έμπηξη του πασσάλου, είτε μετά από αυτήν (π.χ. με την
χρήση σωλήνων).
2. Την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για την παρασκευή της απαιτούμενης ποσότητας του
υλικού πλήρωσης επί τόπου των έργων ή την προμήθεια της κατάλληλης ποσότητας έτοιμου υλικού με
τις προδιαγραφόμενες από την μελέτη ιδιότητες.
3. Την πλήρωση του κενού μεταξύ των εξωτερικών παρειών και των τοιχωμάτων της οπής.

8.4

Λοιπές συναφείς εργασίες και υλικά

Οι παρακάτω συναφείς εργασίες και υλικά επιμετρώνται ξεχωριστά και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη.
1. Η εκτέλεση γεωτρήσεων, τσιμεντενέσεων κ.λπ., για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα στην ζώνη
έμπηξης των πασσάλων ή/και την διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών.
2. Η εκτέλεση δοκιμαστικών φορτίσεων σε μη-λειτουργικούς ή σε λειτουργικούς πασσάλους.
3. Η τυχόν πρόσθετη εδαφοτεχνική έρευνα που θα απαιτηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
4. Η τυχόν προβλεπόμενη από την μελέτη αφαίρεση του εδαφικού υλικού από το εσωτερικό του
πασσάλου.
5. Η τυχόν προβλεπόμενη από την μελέτη πλήρωση του εσωτερικού του πασσάλου με σκυρόδεμα
(οπλισμένο ή άοπλο) ή άλλα κατάλληλα υλικά, μέχρι την προδιαγεγραμμένη στάθμη.
6. Η κατασκευή των κεφαλόδεσμων, δηλαδή σκυροδετήσεις (οπλισμένες και άοπλες) και σιδηροπλισμοί.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/
σκαφών
1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για το υλικό κατασκευής και την εγκατάσταση
δεστρών πρόσδεσης σκαφών/ πλοίων σε λιμενικά έργα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1561

Founding - Grey cast irons - Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χύτευση - Χυτοσίδηροι
σφαιροειδούς γραφίτη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1564

Founding - Austempered ductile cast irons --- Τεχνολογία χυτηρίων Μπαινιτικοί χυτοσίδηροι

ΕΛΟΤ EN 10204

Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά προϊόντα.
Τύποι εγγράφων επιθεώρησης

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Επικαλύψεις με
γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και
μέθοδοι
δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning -Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την
εφαρμογή χρωμάτων
και σχετικών προϊόντων - Μέθοδοι προετοιμασίας της επιφάνειας - Μέρος 2:
Ψήγματα για αμμοβολή

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction -- Χρώματα
και
βερνίκια.
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με συστήματα
χρωμάτων - Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works - Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας
κατά την κατασκευή λιμενικών έργων
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Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4
4.1

Απαιτήσεις
Ελκτική ικανότητα των δεστρών

Η ελκτική ικανότητα των δεστρών, θα καθορίζεται από τη μελέτη του έργου. Επίσης ο Ανάδοχος θα υποβάλει
στατικούς υπολογισμούς των προτεινόμενων προς τοποθέτηση δεστρών που θα πληρούν την
προβλεπόμενη από τη μελέτη ελκτική ικανότητα.
Γενικώς για την αγκύρωση των δεστρών στην ανωδομή του κρηπιδώματος (έγχυτο σκυρόδεμα) θα
χρησιμοποιούνται αγκύρια σύμφωνα με τη Μελέτη, σε συνδυασμό με σιδηροδοκούς αγκύρωσης
ενσωματωμένους στο σκυρόδεμα σε χαμηλότερη στάθμη. Η διάταξη αγκύρωσης θα εξασφαλίζει ομοιόμορφη
κατανομή της ασκούμενης ελκτικής δύναμης της δέστρας κατά μήκος της ανωδομής.
Για τους υπολογισμούς θα λαμβάνεται συντελεστής ασφαλείας υλικού ίσος προς 2.0 για τον χυτοχάλυβα και
ίσος προς 3.0 για τον χυτοσίδηρο (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη του έργου).
Από τους υπολογισμούς αυτούς θα προκύπτουν:
α) Η στατική επάρκεια του χυτού στελέχους των δεστρών για την προδιαγραφόμενη ελκτική
ικανότητα.
β)

Η στατική επάρκεια της προτεινόμενης διάταξης πάκτωσης της δέστρας (πλάκα αγκύρωσης και
αγκυρώσεις) στο σκυρόδεμα ανωδομής του κρηπιδώματος (λαμβανομένης υπόψη και της
προβλεπόμενης ποιότητας του σκυροδέματος).
Η φέρουσα ικανότητα του στελέχους της δέστρας μπορεί να αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά
εργαστηριακών δοκιμών σε εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
Οι παραπάνω υπολογισμοί θα γίνονται για το προβλεπόμενο φορτίο γραμμής πρόσδεσης υπό
γωνία 0° και 30° ως προς την οριζόντιο. Θα συνοδεύονται δε υποχρεωτικά από σχέδια
λεπτομερειών.

4.2

Διαστάσεις των δεστρών και διάταξη τοποθέτησης

Οι δέστρες θα έχουν το γενικό σχήμα και τη μορφή που προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης και οι βασικές
διαστάσεις τους δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης (ενδεικτικά έως 10
- 15%). Όταν προβλέπεται η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένα σημεία της ανωδομής με προκαθορισμένες
διαστάσεις (τοποθέτηση δεστρών σε εσοχές, σε προκατασκευασμένα στοιχεία με προδιατρημένα σημεία
αγκύρωσης κ.λπ.) θα τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις.

4.3

Ποιότητα κατασκευής

Τα χυτοχαλύβδινα και χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα κατασκευαστούν με χύτευση αριθμημένων χελωνών και
όχι υλικών ανακύκλωσης (scrap).
Οι δέστρες θα προέρχονται από εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα για τέτοιου είδους
εργασίες τα οποία στο παρελθόν θα έχουν εκτελέσει επιτυχώς παρόμοιας φύσης παραγγελίες.
Κατά την θραύση των δοκιμίων, η τομή πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια φαιά και μάζα συμπαγή και
ομοιόμορφη που να αποτελείται από λεπτούς κόκκους. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές, φυσαλίδες ή
άλλα ελαττώματα.
Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των τεμαχίων να είναι
τελείως ομαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγμές, σκουριές, αρμούς τήξεως και διακοπής της εργασίας, λέπια,
4
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εξογκώματα, κοιλότητες από άμμο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα. Δεν γίνεται αποδεκτή η κάλυψη των
παραπάνω ατελειών με στοκάρισμα κ.λπ.

4.4

Ενσωματούμενα υλικά

Οι δέστρες λιμενικών έργων που προδιαγράφονται στην παρούσα θα είναι κατασκευασμένες είτε από
χυτοσίδηρο (cast iron) είτε από χυτοχάλυβα (cast steel).
Το υλικό κατασκευής θα είναι υποχρεωτικά της κατηγορίας που αναφέρεται στην Μελέτη. Δεν θα γίνεται
αποδεκτό ως ισοδύναμο άλλο υλικό διαφορετικό από το προδιαγραφόμενο στην Μελέτη, έστω και αν
εξασφαλίζεται η φέρουσα ικανότητα των εξαρτημάτων που καθορίζεται στην Μελέτη.
Εφιστάται η προσοχή στην ηλεκτροχημική συμβατότητα των επί μέρους μεταλλικών στοιχείων της
κατασκευής για την αποφυγή γαλβανικών φαινομένων. Σχετικές πληροφορίες καθώς και οδηγίες
τοποθέτησης θα παρέχονται σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην
Υπηρεσία.
4.4.1

Χυτοσίδηρος

Ο τύπος του χυτοσιδήρου των εξαρτημάτων θα καθορίζεται από τη μελέτη. Εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
δεν προσδιορίζονται στη μελέτη, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α)

μαλακός χυτοσίδηρος: θα είναι ποιότητας ΕΝ-GJS-800-8 σύμφωνα με το πρότυπο EΛΟΤ EN
1564, με εφελκυστική αντοχή Rm = 800N/mm2, εγγυημένη τιμή εφελκυστικής αντοχής στο 0.2% της
επιμήκυνσης Rp0.2 (proof stress at 0.2%) 500 N/mm2, και επιμήκυνση στη θραύση 8%.

β)

χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη: θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 ή GGG 45 ή
GGG 40.3 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1563, η ποιότητα καθορίζεται ως EN-GJS-350-22-LT
(εφελκυστική αντοχή 350 N/mm2, επιμήκυνση στη θραύση 22%, χαμηλής θερμοκρασίας [Low
temperature]).

γ)

φαιός χυτοσίδηρος: θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GG-25 σύμφωνα με το παλαιό πρότυπο DIN
1691 ή EN GJL 250 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1561.

Συνιστάται να προτιμώνται τύποι χυτοσιδήρου με υψηλές τιμές επιμήκυνσης κατά τη θραύση και υψηλή
απορρόφηση ενέργειας κατά την δοκιμή Charpy, δεδομένου ότι τα υλικά αυτά εμφανίζουν μεγαλύτερη
ολκιμότητα.
Γενικώς η σκληρότητα του χυτοσιδήρου θα είναι μεγαλύτερη από 210 μονάδες Brinell.
4.4.2

Χυτοχάλυβας

Για τον χυτοχάλυβα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ως προς την χύτευση, θερμικές
επεξεργασίες, κατεργασίες και δοκιμές.
4.4.3

Εξαρτήματα σύνθεσης

Τα αγκύρια, οι πλάκες έδρασης, κοχλίες περικόχλια κ.λπ. θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, σύμφωνα με
τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ποιότητα και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων αυτών θα
καθορίζονται στο τεύχος Υπολογισμών της μελέτης.

5

Μεταφορά και τοποθέτηση

Οι δέστρες θα τοποθετούνται οριζοντιογραφικά στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις. Η διάταξη
πάκτωσής τους στο κρηπίδωμα θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια
λεπτομερειών του κατασκευαστή.

5
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Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά ή προβλεπόμενη απόσταση από το μέτωπο παραβολής για την
προστασία των τοιχωμάτων των πλοίων σε περίπτωση πρόσκρουσης.
Κατά την τοποθέτηση πολλών παρομοίων δεστρών απ’ ευθείας (συνήθως παράλληλη στην γραμμή
κρηπίδωσης) η τοποθέτηση θα γίνεται με την απαιτούμενη προσοχή ώστε οπτικά να μην παρουσιάζονται
αποκλίσεις ορατές με το μάτι.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και την προσωρινή αποθήκευση των δεστρών από το εργοστάσιο κατασκευής
μέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί μέχρι τις θέσεις τοποθέτησης, θα
λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κρούσεων που είναι δυνατό να μειώσουν τη μηχανική αντοχή των
υλικών.
Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στις
εργοστασιακές στρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.

6
6.1

Δοκιμές-Έλεγχοι
Υλικά

Θα ελέγχεται η σωστή και έντεχνη εγκατάσταση των δεστρών στις προβλεπόμενες από τα σχέδια θέσεις, με
την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί ήδη (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα) η αποδοχή του υλικού των
δεστρών, τα τεμάχια των δεστρών προς τοποθέτηση στο έργο, η προστασία των επιφανειών τους με βαφή
και η τοποθέτηση και αγκύρωσή τους στη μάζα της ανωδομής.
Για την αποδοχή των υλικών και την έγκριση ενσωμάτωσής τους στο έργο, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής τους.
Κάθε παρτίδα χύτευσης θα συνοδεύεται από μία σειρά εργαστηριακών πιστοποιητικών.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10204 στα συνοδευτικά έγγραφα επιθεώρησης που θα συνοδεύουν τα προϊόντα
θα πρέπει να αναφέρονται:
x

Επωνυμία αγοραστή και αριθμός παραγγελίας καθώς και το έργο στο οποίο προορίζεται να
τοποθετηθούν.

x

Συνθήκες παράδοσης του προϊόντος.

x

Αριθμός χύτευσης.

x

Περιγραφή του προϊόντος/ σχέδια/ οδηγίες τοποθέτησης/ βάρος ανά τεμάχιο.

x

Αποτελέσματα δοκιμών εφελκυσμού, επιμήκυνσης στη θραύση, μείωσης επιφάνειας δοκιμίου κατά
την θραύση.

x

Αποτελέσματα δοκιμών Charpy V-notch και αντίστοιχες θερμοκρασίες δοκιμής.

x

Αποτελέσματα δοκιμών σκληρότητας κατά Rockwell – Brinell.

x

Οπτικός έλεγχος και μη καταστροφικές δοκιμές.

Σε κάθε τεμάχιο και σε όψη που θα παραμείνει εμφανής θα αναγράφονται σε έξαρση τα ακόλουθα:
x

το σήμα / όνομα του εργοστασίου κατασκευής.

x

το έτος και ο μήνας που έγινε η χύτευση.

x

το πρότυπο το οποίο τηρήθηκε κατά την κατασκευή.
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τα υλικά με τα οποία πρέπει να αποφεύγεται η επαφή για την αποφυγή του γαλβανικού φαινομένου
(επιθυμητό, μη υποχρεωτικό).
Κατά την τοποθέτηση πολλών παρομοίων δεστρών απ’ ευθείας (συνήθως παράλληλη στην γραμμή
κρηπίδωσης) η τοποθέτηση θα γίνεται με την απαιτούμενη προσοχή ώστε οπτικά να μην παρουσιάζονται
αποκλίσεις ορατές με το μάτι.
x

6.2

Επεξεργασία επιφάνειας, σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας και τελικής βαφής

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την Μελέτη, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς
έγκριση έκθεση μεθοδολογίας (method statement) για το σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας που
προτίθεται να εφαρμόσει. Στην έκθεση θα καθορίζεται το σύστημα της βαφής (εποξειδική, πολυουρεθανική,
σύστημα διπλής προστασίας με γαλβάνισμα - βαφή κ.λπ.), το πάχος των στρώσεων σε μικρά (μm) και η
μέθοδος εφαρμογής. Η έκθεση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής των υλικών
του συστήματος βαφής (ή του κατασκευαστή των δεστρών) από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις
απαιτήσεις της μελέτης για αντοχή διάρκειας σε έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε απότριψη (abrasion).
Εάν οι ως άνω απαιτήσεις δεν καθορίζονται στη μελέτη, θα εφαρμόζεται σύστημα προστασίας αντοχής σε
διάρκεια > 15 ετών (durability, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-1, σε έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο
περιβάλλον κατηγορίας C5 - Μ).
Κατά την μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται
ζημιές στις βαφές. Λόγω του ότι το εσωτερικό των δεστρών πληρώνεται με σκυρόδεμα μετά και από την
τοποθέτησή τους, η τελική στρώση της βαφής συνιστάται να εφαρμόζεται επί τόπου μετά την τοποθέτηση
των δεστρών.
Οι επιφάνειες των δεστρών οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωματιστούν μετά την τοποθέτησή τους, θα
υφίστανται τουλάχιστον την βασική αντιδιαβρωτική προστασία.
Στην περίπτωση συχνής διέλευσης οχημάτων από την περιοχή τοποθέτησης των δεστρών θα πρέπει το
τελικό χρώμα των δεστρών να είναι έντονο (π.χ έντονο κίτρινο).
6.2.1

Αντιδιαβρωτική προστασία χυτοχαλύβδινων δεστρών

Γενικώς οι χυτοχαλύβδινες δέστρες απαιτούν αυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης σε σχέση με τις
χυτοσιδηρές.
Οι χυτοχαλύβδινες δέστρες θα υφίστανται πριν την ως την προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενη βαφή,
καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητος SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 8504-2.
Με την αμμοβολή θα καθαρίζονται πλήρως οι επιφάνειες και θα απομακρύνονται τυχόν ανωμαλίες και
γρέζια. Οι αμμοβολημένες επιφάνειες θα διατηρούνται στεγνές μέχρι να γίνει η βαφή.
6.2.2

Χυτοχαλύβδινες δέστρες γαλβανισμένες εν θερμώ

Η προστασία των χυτοχαλύβδινων δεστρών με εν θερμώ γαλβάνισμα (hot dip galvanized coatings) θα
εφαρμόζεται εάν προδιαγράφεται στην σχετική Μελέτη.
Η εφαρμογή του εν θερμώ γαλβανίσματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 σε
εγκαταστάσεις (εργοστάσια/ εργαστήρια) που εφαρμόζουν σύστημα ποιότητος πιστοποιημένα σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Η διαδικασία του γαλβανίσματος περιλαμβάνει απολίπανση, αποξείδωση σε δεξαμενές με διαλύματα
υδροχλωρικού ή θειικού οξέως, απόπλυση, ουδετεροποίηση σε διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου (flux),
ξήρανση και προθέρμανση (περίπου 150 °C), εμβάπτιση σε τήγμα ψευδαργύρου θερμοκρασίας περίπου
450 °C, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμό από περίσσειες ψευδαργύρου στα μεταλλικά στοιχεία της
κατασκευής.
7
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Το ελάχιστο πάχος της επικάλυψης (minimum dry film thickness) των γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών
θα είναι 75 μm.
Πριν την εφαρμογή των επομένων στρώσεων προστασίας θα γίνεται επάλειψη με κατάλληλο μέσο
πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες, wash primer ή άλλο εξειδικευμένο υλικό.
Το συνολικό πάχος των επομένων στρώσεων είναι τουλάχιστον 250 μm.
6.2.3

Χυτοχαλύβδινες δέστρες με βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας (βλέπε προηγούμενη παράγραφο 6.2.2.) θα ακολουθεί:
x

Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης πάχους 75 μm.

x

Δύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 125 μm η κάθε μία.

6.2.4

Χυτοσιδηρές δέστρες με βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας (αμμοβολή, μεταλλοβολή, καθαρισμός κ.λπ.) θα ακολουθεί:
x

Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης πάχους 75 μm.

x

Δύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 125 μm η κάθε μία.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών

7.2



Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των δεστρών.



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.



Εργασία σε χώρους Λιμένων.

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας - υγείας κατά την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η Προδιαγραφή 150109-19-01-00.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
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Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

8
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των δεστρών και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών στο κρηπίδωμα θα γίνεται κατά βάρος σε
χιλιόγραμμο με βάση Πρωτόκολλο Ζύγισης που θα συντάσσεται για το σκοπό αυτό πριν από την
τοποθέτησή τους ή με βάση τους πίνακες βαρών του εργοστασίου παραγωγής, όταν πρόκειται για
τυποποιημένα προϊόντα. Οι δέστρες διακρίνονται σε χαλύβδινες και χυτοχαλύβδινες
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Την προμήθεια των δεστρών και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών και την μεταφορά τους επί τόπου
του έργου

x

Την προσέγγισή τους στις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης, την ευθυγράμμιση και την
προσωρινή στήριξη αυτών, ώστε να παραμείνουν ακλόνητες κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής
του κρηπιδώματος

x

Την βαφή του προεξέχοντος τμήματος της δέστρας

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
9
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Όταν οι δέστρες τοποθετούνται επί υφισταμένου κρηπιδώματος (π.χ. αντικατάσταση παλαιών δεστρών) οι
εργασίες διάνοιξης οπών στο σκυρόδεμα και το υστερόχυτο σκυρόδεμα πάκτωσης επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
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Βιβλιογραφία
ASTM A27/A27M
ASTM A148/A148M

Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General Application -Χυτεύσεις ανθρακούχων χαλύβων γενικής εφαρμογής
Standard Specification for Steel Castings, High Strength, for Structural
Purposes -- Χυτοχάλυβες υψηλής αντοχής για δομικές εφαρμογές

DIN 1681

Cast steels for general engineering purposes; Technical delivery conditions - Xυτοχάλυβας γενικής χρήσης. Τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10283

Corrosion resistant steel castings -- Χυτοχάλυβες ανθεκτικοί σε διάβρωση

ΕΛΟΤ EN 10079

Definition of steel products -- Ορισμός προϊόντων χάλυβα

ΕΛΟΤ EN 12454

Founding - Visual examination of surface discontinuities - Steel sand castings
-- Tεxvoλoγία xυτηρίωv - Oπτικός έλεγxoς επιφαvειακώv ασυvεxειώv Xαλύβδιvα πρoϊόvτα xυτευμέvα σε άμμo

ΕΛΟΤ EN 12680-1

Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general
purposes -- Χύτευση - Έλεγχος με υπερήχους - Μέρος 1: Χυτοχάλυβες
γενικής χρήσης

ΕΛΟΤ EN 10002-1

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient
temperature -- Μεταλλικά υλικά. Δοκιμές εφελκυσμού. Μέρος 1: Μέθοδος
δοκιμής υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΛΟΤ EN ISO 6506-1

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method -- Μεταλλικά
υλικά. Δοκιμή σκληρότητας Brinell - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN ISO 6508-1

Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B,
C, D, E, F, G, H, K, N, T) -- Μεταλλικά υλικά. Δοκιμή σκληρότητας
Rockwelll. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής (κλίμακες A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T).

ΕΛΟΤ EN 10045-1

Metallic materials - Charpy impact test - Part 1: Test method -- Μεταλλικά
υλικά. Δοκιμή κρούσεως Charpy. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and
preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after
overall removal of coatings. -- Προετοιμασία χαλύβδινων επiφανειών πριν
από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση
της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και
κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά
την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων

ΕΛΟΤ EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines - Προστασία του σιδήρου και του χάλυβα
έναντι της διάβρωσης σε κατασκευές - Επικαλύψεις από
ψευδάργυρο και
αλουμίνιο - Κατευθυντήριες οδηγίες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων
Quay fittings made of steel, cast iron or stainless steel
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-13-02-00
«Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα
κρηπιδωμάτων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία
της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-13-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150109-13-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χαλύβδινα,
χυτοσιδηρά
κρηπιδωμάτων
1

και

ανοξείδωτα

εξαρτήματα

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για το υλικό κατασκευής και την εγκατάσταση
χαλύβδινων, χυτοσιδηρών και ανοξείδωτων εξαρτημάτων κρηπιδωμάτων (βραχιόνων και κρίκων πρόσδεσης
σκαφών, κλιμάκων κ.λπ.).
Για τα εξαρτήματα από χυτοσίδηρο θα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0913-01-00 «Χυτοχαλύβδινες και Χυτοσιδηρές Δέστρες Πρόσδεσης Πλοίων/ Σκαφών».

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10088-1

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels -- Ανοξείδωτοι χάλυβες.
Μερος 1: Κατάλογος ανοξείδωτων χαλύβων

ΕΛΟΤ EN 10088-2

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip
for corrosion resisting steels for general and construction purposes -Ανοξείδωτοι χάλυβες. Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα,
χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για γενικές και
δομικές χρήσεις.

ΕΛΟΤ EN 10088-3

Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished
products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting
steels for general and construction purposes -- Ανοξείδωτοι χάλυβες. Μέρος
3: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για
ημικατεργασμένα προϊόντα, ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές
και στιλπνά προϊόντα για γενικές και δομικές χρήσεις.

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. -- Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1:
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10204

Metallic products - Types of inspection documents – Μεταλλικά προϊόντα –
Τύποι εγγράφων ελέγχου

ΕΛΟΤ EN 1665

Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Βίδες εξαγωνικής κεφαλής με
φλάντζα - Βαρέως τύπου.

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ
ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - . Προδιαγραφές και μέθοδοι
δοκιμών.
3
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning -Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων
και σχετικών προϊόντων - Μέθοδοι προετοιμασίας της επιφάνειας - Μέρος 2:
Ψήγματα για αμμοβολή

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction -- Χρώματα και βερνίκια.
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με συστήματα χρωμάτων
. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή.

ΕΛΟΤ EN 10027-1

Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήματα
χαρακτηρισμού για χάλυβες - Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00

Cast and ductile iron quay side bollards -- Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές
δέστρες πρόσδεσης πλοίων / σκαφών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works
-- Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας
κατά την κατασκευή λιμενικών έργων

3

Όροι και ορισμοί

H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4
4.1

Απαιτήσεις
Γενικά

Τα υλικά κατασκευής θα είναι υποχρεωτικά της κατηγορίας που αναφέρεται στην Μελέτη. Δεν θα γίνονται
αποδεκτά ως ισοδύναμα άλλα υλικά διαφορετικά από το προδιαγραφόμενο στην Μελέτη.
Θα ελέγχεται η σωστή και έντεχνη εγκατάσταση των εξαρτημάτων στις προβλεπόμενες στα σχέδια θέσεις, με
την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί ήδη (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα) η αποδοχή του υλικού των
εξαρτημάτων, τα τεμάχια των εξαρτημάτων προς τοποθέτηση στο έργο, η προστασία των επιφανειών τους
με βαφή, η τοποθέτηση και αγκύρωσή τους στη μάζα της ανωδομής.
Τα εξαρτήματα θα προέρχονται από εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα για τέτοιου είδους
εργασίες τα οποία έχουν και στο παρελθόν εκτελέσει επιτυχώς παρόμοιας φύσης παραγγελίες.
Τα εξαρτήματα θα έχουν το γενικό σχήμα και τη μορφή που προβλέπεται στα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης και οι βασικές διαστάσεις τους δεν θα διαφέρουν από τις προβλεπόμενες στα σχέδια πέραν του 10 15%.
Τα χυτά εξαρτήματα δεν θα κατασκευάζονται από υλικά ανακύκλωσης (scrap).
Εφιστάται η προσοχή στην ηλεκτροχημική συμβατότητα των επί μέρους μεταλλικών στοιχείων της
κατασκευής για την αποφυγή γαλβανικών φαινομένων. Σχετικές πληροφορίες καθώς και οδηγίες
τοποθέτησης θα παρέχονται σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην
Υπηρεσία.
Κατά την μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται
ζημιές στις βαφές. Η τελική στρώση της βαφής θα πρέπει, κατά προτίμηση, να εφαρμόζεται μετά την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων και την πάκτωσή τους στο σκυρόδεμα.

4
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Οι επιφάνειες των εξαρτημάτων οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωματιστούν μετά την τοποθέτηση,
πρέπει να υφίστανται τουλάχιστον την βασική αντιδιαβρωτική προστασία.

4.2

Εξαρτήματα από χάλυβα

Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί είναι :


ανοξείδωτος χάλυβας: Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10088-1,-2,-3. Αποδεκτές είναι επίσης
οι ποιότητες 310 και 304 σύμφωνα με τα Αμερικανικά πρότυπα.



Χάλυβας γενικής χρήσης διαμορφωμένος εν θερμώ:Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10025-1,
ΕΛΟΤ ΕΝ 1665 και ΕΛΟΤ EN 10027-1. Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας τουλάχιστον S235 σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1.

Τα τυχόν απαιτούμενα αγκύρια, κοχλίες περικόχλια κ.λπ. θα ακολουθούν τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα
και θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής.

4.3

Εξαρτήματα από χυτοσίδηρο

Για τα εξαρτήματα από χυτοσίδηρο θα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0913-01-00.

5
5.1

Μεταφορά –Τοποθέτηση και τελική βαφή
Μεταφορά

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και την προσωρινή αποθήκευση των εξαρτημάτων από το εργοστάσιο
κατασκευής μέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί μέχρι τις θέσεις
τοποθέτησης, θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κρούσεων που είναι δυνατό να μειώσουν τη μηχανική
αντοχή των υλικών.
Μεγάλη προσοχή πρέπει επίσης να δίνεται για την αποφυγή φθορών στις εργοστασιακές αντισκωριακές
επιστρώσεις.

5.2

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Ουδεμία αλλαγή θα γίνεται
στον τρόπο τοποθέτησης (π.χ. αλλαγή αριθμού μήκους και θέσεως αγκυρίων) χωρίς σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας.

5.3

Επεξεργασία επιφάνειας, σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας και τελικής βαφής

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας (method statement) για το
σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας που προτίθεται να εφαρμόσει. Στην έκθεση θα καθορίζεται το
σύστημα της βαφής (εποξειδική, πολυουρεθανική, σύστημα διπλής προστασίας με γαλβάνισμα - βαφή
κ.λπ.), το πάχος των στρώσεων σε μικρά (μm) και η μέθοδος εφαρμογής. Η έκθεση θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής των υλικών του συστήματος βαφής (ή του κατασκευαστή των
δεστρών) από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης για αντοχή διάρκειας σε
έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε απότριψη (abrasion).
Εάν οι ως άνω απαιτήσεις δεν καθορίζονται στη μελέτη, θα εφαρμόζεται σύστημα προστασίας αντοχής σε
διάρκεια > 15 ετών (durability, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1, σε έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο
περιβάλλον κατηγορίας C5 - Μ).
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Προστασία με εν θερμώ γαλβάνισμα

Η μελέτη θα καθορίζει αν απαιτείται προστασία με εν θερμώ γαλβάνισμα (hot dip galvanized coatings) των
χαλύβδινων στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή τα εξαρτήματα θα υφίστανται καθαρισμό της επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή
ποιότητος SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2.
Με την αμμοβολή θα καθαρίζονται πλήρως οι επιφάνειες και θα απομακρύνονται τυχόν ανωμαλίες και
γρέζια. Οι αμμοβολημένες επιφάνειες θα διατηρούνται στεγνές μέχρι να γίνει η βαφή.
Η εφαρμογή του εν θερμώ γαλβανίσματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 σε
εγκαταστάσεις (εργοστάσια / εργαστήρια) που εφαρμόζουν σύστημα ποιότητος πιστοποιημένα σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Η διαδικασία του γαλβανίσματος περιλαμβάνει απολίπανση, αποξείδωση σε δεξαμενές με διαλύματα
υδροχλωρικού ή θειικού οξέως, απόπλυση, ουδετεροποίηση σε διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου (flux),
ξήρανση και προθέρμανση (περίπου 150 °C), εμβάπτιση σε τήγμα ψευδαργύρου θερμοκρασίας περίπου
450 °C, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμό από περίσσειες ψευδαργύρου στα μεταλλικά στοιχεία της
κατασκευής.
Το πάχος της επικάλυψης (minimum dry film thickness) των γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών θα είναι
75 μm κατ’ ελάχιστον.
Πριν την εφαρμογή των επομένων στρώσεων προστασίας θα γίνεται επάλειψη με κατάλληλο μέσο
πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες, wash primer ή άλλο εξειδικευμένο υλικό.
Το συνολικό πάχος των επομένων στρώσεων είναι τουλάχιστον 250 μm.
5.3.2

Προστασία με βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας (αμμοβολή, μεταλλοβολή, καθαρισμός κ.λπ.) θα ακολουθεί:
x

Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης πάχους 75 μm.

Δύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους τουλάχιστον 125 μm η
κάθε μία.
Όταν τα εξαρτήματα προβλέπεται να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία των ανωδομών με μικρά
περιθώρια ανοχών τοποθέτησης (διέλευση οχημάτων, κρίκοι πρόσδεσης τοποθετημένοι σε εσοχές,
τοποθέτηση εξαρτημάτων σε προκατασκευασμένα στοιχεία με προδιατρημένα σημεία αγκύρωσης κ.λπ.), οι
διαστάσεις τους θα είναι οι προβλεπόμενες στα σχέδια, χωρίς αποκλίσεις.
x

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και την προσωρινή αποθήκευση των εξαρτημάτων από το εργοστάσιο
κατασκευής μέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί μέχρι τις θέσεις
τοποθέτησης, θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κρούσεων που είναι δυνατό να μειώσουν τη μηχανική
αντοχή των υλικών.
Μεγάλη προσοχή πρέπει επίσης να δίνεται για την αποφυγή φθορών στις εργοστασιακές αντισκωριακές
επιστρώσεις.
Κατά την μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται
ζημιές στις βαφές. Η τελική στρώση της βαφής θα πρέπει, κατά προτίμηση, να εφαρμόζεται μετά την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων και την πάκτωσή τους στο σκυρόδεμα.
Οι επιφάνειες των εξαρτημάτων οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωματιστούν μετά την τοποθέτηση,
πρέπει να υφίστανται τουλάχιστον την βασική αντιδιαβρωτική προστασία.
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Δοκιμές-Έλεγχοι

6.1

Υλικά

Για την αποδοχή των υλικών και την έγκριση ενσωμάτωσής τους στο έργο, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής τους.
Κάθε παρτίδα χύτευσης θα συνοδεύεται από μία σειρά εργαστηριακών πιστοποιητικών.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 10204 στα συνοδευτικά έγγραφα επιθεώρησης που θα συνοδεύουν τα προϊόντα
θα πρέπει να αναφέρονται:
x

Επωνυμία αγοραστή και αριθμός παραγγελίας.

x

Συνθήκες παράδοσης του προϊόντος.

x

Αριθμός χύτευσης.

x

Περιγραφή του προϊόντος / σχέδια / οδηγίες τοποθέτησης / βάρος ανά τεμάχιο.

x

Αποτελέσματα δοκιμών εφελκυσμού, επιμήκυνσης στη θραύση, μείωσης επιφάνειας δοκιμίου κατά
την θραύση.

x

Αποτελέσματα δοκιμών Charpy V-notch και αντίστοιχες θερμοκρασίες δοκιμής.

x

Αποτελέσματα δοκιμών σκληρότητας κατά Rockwell – Brinell.

x

Οπτικός έλεγχος και μη καταστροφικές δοκιμές.

Ειδικότερα κατά την θραύση των δοκιμίων, η τομή θραύσης πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια φαιά και μάζα
συμπαγή και ομοιόμορφη αποτελούμενη από λεπτούς κόκκους, χωρίς ρωγμές, φυσαλίδες ή άλλα
ελαττώματα.
Επίσης κατά την χύτευση, το υλικό πρέπει να γεμίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια των τεμαχίων
να είναι τελείως ομαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγμές, σκουριές, αρμούς τήξεως και διακοπής της εργασίας,
λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από άμμο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα. Δεν γίνεται αποδεκτή η κάλυψη
των παραπάνω ατελειών με στοκάρισμα κ.λπ.
Σε κάθε τεμάχιο και σε όψη που θα παραμείνει εμφανής θα αναγράφονται σε έξαρση τα ακόλουθα:
x

το σήμα/ όνομα του εργοστασίου κατασκευής.

x

το έτος και ο μήνας που έγινε η χύτευση.

x

το πρότυπο το οποίο τηρήθηκε κατά την κατασκευή.

x

τα υλικά με τα οποία πρέπει να αποφεύγεται η επαφή για την αποφυγή του γαλβανικού φαινομένου
(επιθυμητό, μη υποχρεωτικό).

Σε περίπτωση βιομηχανοπιημένου προϊόντος θα προσκομίζονται πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου
παραγωγής ή το επίσημο prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

6.2

Επεξεργασία επιφάνειας, σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας και τελικής βαφής

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση μεθοδολογίας (method statement) για το
σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας που προτίθεται να εφαρμόσει. Στην έκθεση θα καθορίζεται το
σύστημα της βαφής (εποξειδική, πολυουρεθανική, σύστημα διπλής προστασίας με γαλβάνισμα - βαφή
7
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κ.λπ.), το πάχος των στρώσεων σε μικρά (μm) και η μέθοδος εφαρμογής. Η έκθεση θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής των υλικών του συστήματος βαφής (ή του κατασκευαστή των
δεστρών) από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης για αντοχή διάρκειας σε
έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε απότριψη (abrasion).
Εάν οι ως άνω απαιτήσεις δεν καθορίζονται στη μελέτη, θα εφαρμόζεται σύστημα προστασίας αντοχής σε
διάρκεια > 15 ετών (durability, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1, σε έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο
περιβάλλον κατηγορίας C5 - Μ).

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των δεστρών.



Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους



Χρήση εργαλείων χειρός.



Εργασία σε χώρους Λιμένων.

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας - υγείας κατά την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-09-19-01-00.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

8
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται κατά βάρος σε χιλιόγραμμο με βάση Πρωτόκολλο Ζύγισης που θα συντάσσεται για
το σκοπό αυτό πριν από την τοποθέτησή τους ή με βάση τους πίνακες βαρών του εργοστασίου παραγωγής,
όταν πρόκειται για τυποποιημένα προϊόντα. Τα εξαρτήματα των κρηπιδωμάτων διακρίνονται σε χαλύβδινα,
χυτοσιδηρά ή ανοξείδωτα.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Την προμήθεια των εξαρτημάτων και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών και την μεταφορά τους επί
τόπου του έργου

x

Την προσέγγισή τους στις προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης, την ευθυγράμμιση και την
προσωρινή στήριξη αυτών, ώστε να παραμείνουν ακλόνητα κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής
του κρηπιδώματος

x

Την βαφή του προεξέχοντος τμήματος των εξαρτημάτων

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

Όταν τα εξαρτήματα τοποθετούνται επί υφισταμένου κρηπιδώματος (π.χ. αντικατάσταση ή συμπλήρωση
εξοπλισμού) οι εργασίες διάνοιξης οπών στο σκυρόδεμα και το υστερόχυτο σκυρόδεμα πάκτωσης
επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1561

Founding - Grey cast irons -- Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος

ΕΛΟΤ EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χύτευση. Χυτοσίδηροι
σφαιροειδούς γραφίτη

ΕΛΟΤ EN 1564

Founding - Austempered ductile cast irons -Μπαινιτικοί χυτοσίδηροι

ΕΛΟΤ EN 10002-1

Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient
temperature -- Μεταλλικά υλικά. Δοκιμές εφελκυσμού. Μέρος 1: Μέθοδος
δοκιμής υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΛΟΤ EN ISO 6506-1

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method -- Μεταλλικά
υλικά. Δοκιμή σκληρότητας Brinell. Μερος 1: Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN ISO 6508-1

Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A,
B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) -- Μεταλλικά υλικά. Δοκιμή σκληρότητας
Rockwelll. Μερος 1: Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 10045-1

Metallic materials - Charpy impact test - Part 1: Test method -- Μεταλλικά
υλικά. Δοκιμή κρούσης Charpy. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades
and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates
after overall removal of coatings. -- Προετοιμασία χαλύβδινων επiφανειών
πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική
αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες
σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων
επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων

ΕΛΟΤ EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines -- Προστασία του σιδήρου και του χάλυβα
έναντι της διάβρωσης σε κατασκευές - Επικαλύψεις από ψευδάργυρο και
αλουμίνιο - Κατευθυντήριες οδηγίες
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HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα
Harbour deckings made of concrete, reinforced or not
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-09-14-01-00 «Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο
ή οπλισμένο σκυρόδεμα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε
από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την
εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-14-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή λιμενικών
δαπέδων από έγχυτο άοπλο ή συμβατικά οπλισμένο σκυρόδεμα.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες α) προετοιμασίας των επιφανειών διαστρώσεως των δαπέδων, β)
σκυροδέτησης των δαπέδων, γ) διαμόρφωσης αρμών (διαστολής, συστολής, διακοπής σκυροδετήσεως), δ)
διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας και ε) συντήρησης του σκυροδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

Τσιμέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για
κοινά τσιμέντα - Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση - Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete - Specification
f or sampling, testing and assessing the suitability of water, including water
recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό - Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods
for the determination of resistance to fragmentation

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6:
Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού -- Test for
mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of
particle density and water absorption
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ΕΛΟΤ EN 1367-2

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και
καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή Θειικού μαγνησίου --Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test -

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Αδρανή για σκυρόδεμα -- Aggregates for concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος -- Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης -- Testing fresh
concrete - Part 2: Slump-test

ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-1

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες
απαιτήσεις για δοκίμια και καλούπια -- Testing hardened concrete - Part 1:
Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds

ΕΛΟΤ EN 12390-2

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση
δοκιμίων για δοκιμές αντοχής
Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength
tests
Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων -Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens

ΕΛΟΤ EN 12390-3
ΕΛΟΤ EN 12390-5

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων -Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens

ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1

Προϊόντα συντήρησης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμών - Μέρος 1:
Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της προστασίας
των κοινών
προϊόντων συντήρησης -- Curing compounds - Test methods - Part 1:
Determination of water retention efficiency of common curing compounds

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος -- Concrete production and
transportation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος -- Concrete casting
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος -- Concrete post- & pre-tensioning
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα Λιμενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέματος -- Harbour deckings
made of concrete cobblestones
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental Protection
requirements
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά -- Road pavement layers
with unbound aggregates
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο -- Road pavement
layers with cement bounded aggregates
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα -- Airport runways made of concrete
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων -- Joints of concrete harbour
deckings

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
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3.1 σκυρόδεμα
υλικό που σχηματίζεται από την ανάμιξη τσιμέντου, χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών και νερού, με ή
χωρίς την ενσωμάτωση προσθέτων και προσμίκτων, το οποίο αναπτύσσει τις ιδιότητές του με ενυδάτωση του
τσιμέντου
3.2 πρόσθετο
υλικό που προστίθεται σε μικρές ποσότητες, σε σχέση με τη μάζα του τσιμέντου, κατά τη διεργασία ανάμιξης
του σκυροδέματος, για να τροποποιήσει τις ιδιότητες του νωπού ή σκληρυμένου σκυροδέματος
3.3 νωπό σκυρόδεμα
σκυρόδεμα που έχει αναμιχθεί πλήρως και εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί συμπυκνωθεί
με την επιλεγμένη μέθοδο
3.4 σκυρόδεμα που παρασκευάζεται επί τόπου
σκυρόδεμα που παράγεται στο εργοτάξιο από το χρήστη του σκυροδέματος για ιδία χρήση
3.5 αδρανές
κοκκώδες υλικό ορυκτής προέλευσης, κατάλληλο για χρήση σε σκυρόδεμα. Τα αδρανή μπορεί να είναι
φυσικά, τεχνητά ή ανακυκλωμένα από υλικό που είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή
3.6 λόγος νερό/τσιμέντο
ο λόγος της περιεκτικότητας σε ενεργό νερό και της περιεκτικότητας σε τσιμέντο, κατά μάζα, στο νωπό
σκυρόδεμα
3.7 εισηγμένος αέρας
μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα που σκοπίμως εισάγονται στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξη χρησιμοποιώντας
συνήθως κάποια επιφανειοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα, με διάμετρο
από 10 μm ως 300 μm περίπου
3.8 κυβικό μέτρο σκυροδέματος
η ποσότητα νωπού σκυροδέματος που, όταν συμπυκνωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που δίνεται στο EN
12350-6, καταλαμβάνει όγκο ενός κυβικού μέτρου

4

Απαιτήσεις υλικών σκυροδέματος

4.1 Γενικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δαπέδων είναι α) σκυρόδεμα, β) σιδηροπλισμός και
γ) υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών διαστολής:
4.1.1 Σκυρόδεμα
Ισχύει το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 και το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
4.1.1.1 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM II ή CEM IV
κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων αμφιβάλει για την καλή ποιότητα του
τσιμέντου, μπορεί να ζητήσει την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, ο οποίος και θα διενεργείται σε
αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία εργαστήριο.
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Δεν συνιστάται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά (τύπου IV κατά το ΠΔ 244/29.2.80 “Περί Κανονισμού
Τσιμέντων για έργα από Σκυρόδεμα” - ΦΕΚ 69Α/28.3.1980) για την παραγωγή οπλισμένου σκυροδέματος
δαπέδων λιμενικών έργων.
Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο
καθορίζεται σε 370 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης
περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις που 1) η προδιαγραφόμενη από
την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης συνθέσεως του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με
μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή 2) η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα Ελληνική
Τεχνική προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την
παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.
4.1.1.2 Αδρανή
Συνιστάται τα χονδρότερα από την άμμο αδρανή να είναι ασβεστολιθικά με τις ελάχιστες τιμές
χαρακτηριστικών:
x

Ανθεκτικότητα σε τριβή και κρούση, σύμφωνα με τη μέθοδο Los Angeles: απώλεια μικρότερη
από 40% (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-2).

x

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία): απώλεια μικρότερη από 18%, ΕΛΟΤ EN 1367-2.
Εφόσον χρησιμοποιείται η μέθοδος του αυλακώματος ή του βουρτσίσματος για επίτευξη
αντιολισθηράς επιφάνειας κυλίσεως, η άμμος ή το μίγμα της άμμου θα αποτελείται από
ανθεκτικούς μη στιλβωνόμενους κόκκους. Συνιστάται η χρησιμοποίηση άμμου με τα εξής
χαρακτηριστικά:

x
x

αδιάλυτα στο υδροχλωρικό οξύ >40%.
ευθρυπτότης άμμου <20.

Τα αδρανή θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620, σε περίπτωση που
υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να προκαλέσουν χημική αντίδραση με τα αλκάλια του τσιμέντου
Τα δοκίμια θα παρασκευάζονται με όλα τα συστατικά του σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο
και στις προκαθορισμένες από την μελέτη σύνθεσης αναλογίες. Εάν η μέση διαστολή (διόγκωση), σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ EN 12620, των δοκιμίων ηλικίας 16 ημερών είναι μικρότερη ή ίση από 0.1%, τα αδρανή
θεωρούνται κατάλληλα για την παρασκευή σκυροδέματος. Εάν η τιμή είναι μεγαλύτερη από 0.1% αλλά
μικρότερη από 0.15%, τότε τα αδρανή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Εάν
η τιμή είναι μεγαλύτερη από 0.15%, τότε τα αδρανή θα θεωρούνται ακατάλληλα για την παρασκευή
σκυροδέματος και θα απορρίπτονται.
Η άμμος ή το μίγμα της άμμου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει σταθερότητα διαβαθμίσεως, ώστε η
διακύμανση της εργασιμότητας να διατηρείται μικρή και να μην επηρεάζεται αρνητικά η επιπεδότητα της
επιφάνειας.
Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος θα καθορίζονται από εργαστηριακή μελέτη
συνθέσεως. Η μελέτη συνθέσεως θα γίνει με το τσιμέντο, το νερό, τα αδρανή και τα πρόσθετα που θα
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Τα υλικά θα προσκομισθούν στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό των
αναλογιών ανάμειξης με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου.
Η μελέτη συνθέσεως πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζει η πηγή λήψεως των αδρανών, ή
όταν τα αδρανή παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιβλέψεως διαφορετική ποιότητα ή διαβάθμιση από
αυτήν που είχαν στην αρχική μελέτη συνθέσεως, ή όταν μεταβάλλεται ο τύπος των προσθέτων.
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4.1.1.3 Νερό
Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των δαπέδων θα προέρχεται από το δίκτυο
ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η χρήση
θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του σκυροδέματος.
4.1.1.4 Πρόσθετα
Τα πρόσθετα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει :
α)

να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία,

β)

να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 934-2 και

γ)

να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του ΚΤΣ.

Η εισαγωγή αερακτικών προσθέτων σκυρόδεμα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
ομοιογενής διασπορά τους στο μίγμα. Το ποσοστό αέρα στο νωπό σκυρόδεμα πρέπει να βασίζεται σε
δοκιμαστικά μίγματα που θα πραγματοποιούνται με τα υλικά του έργου, έτσι ώστε το παραγόμενο
σκυρόδεμα να έχει την απαιτούμενη πλαστικότητα και εργασιμότητα και το απαιτούμενο ποσοστό αέρα στο
μίγμα.
Τα εγκεκριμένα χημικά πρόσθετα (επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά πρόσθετα) θα
προστίθενται στο μίγμα με τον τρόπο που ορίζει ο παραγωγός του προσθέτου και θα πρέπει:
α) να είναι συμβατά μεταξύ τους και
β) να είναι τα ενδεικνυόμενα για τον χρησιμοποιούμενο τύπο τσιμέντου.
Στην μελέτη σύνθεσης θα πρέπει να γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον τύπο ή στους τύπους των προσθέτων
που θα χρησιμοποιηθούν, στην δοσολογία τους, καθώς και στον τρόπο χρήσης τους. Επίσης θα πρέπει να
δίδονται ποσοτικές πληροφορίες ως προς την επίδραση του χρόνου και της θερμοκρασίας του
σκυροδέματος στην αποδοτικότητά τους (απώλεια εργασιμότητας με τον χρόνο και με την αύξηση της
θερμοκρασίας).
4.1.2 Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος
Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα γίνεται κατ΄ αρχήν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΤΣ.
x

Η εργασιμότητα του σκυροδέματος καθορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των μηχανημάτων
διάστρωσης και συμπύκνωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο. Γενικά, η κάθιση του
σκυροδέματος κατά την στιγμή της διάστρωσης, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN
12350-2, δεν πρέπει να υπερβαίνει:
α) τα 40 mm (συνήθης τιμή 25 mm) όταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα ολισθαινόντων
β) τα 60 mm τύπων και όταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα με σταθερούς πλευρικούς
τύπους.

x

Ο λόγος νερού προς τσιμέντο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 0.45. Στον υπολογισμό του
λόγου αυτού ως «νερό» θα λαμβάνεται το «ενεργό» νερό, δηλαδή η ποσότητα του νερού στο μίγμα
η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του νερού απορρόφησης των αδρανών.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μηχάνημα ολισθαινόντων τύπων, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του
μίγματος για τυχόν απόκλιση από την κατακορυφότητα των ελεύθερων πλευρών του σκυροδέματος.
Η σύνθεση του σκυροδέματος θα καθοριστεί έτσι ώστε το σκυρόδεμα να συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω
απαιτήσεις (α-ε) και ταυτόχρονα η αντοχή σε κάμψη (φόρτιση με δύο φορτία στα τρίτα του ανοίγματος) σε 60
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ημέρες να είναι ίση προς την απαιτούμενη από την μελέτη αντοχή υπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, στο
εργαστήριο θα παρασκευάζονται από το ίδιο ανάμιγμα
α)

πρισματικά δοκίμια διαστάσεων 150u150u525 mm και

β)

κυβικά δοκίμια ακμής 150 mm. Τα καλούπια με τα οποία θα παρασκευάζονται τα δοκίμια θα είναι
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12390-1, ΕΛΟΤ EN 12390-2, ΕΛΟΤ EN 12390-3 και ΕΛΟΤ
EN 12390-5.

Η παρασκευή και συντήρηση των δοκιμίων θα γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12390-1.
4.1.3 Οπλισμός
Γενικά ισχύουν το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00.
4.1.4 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών
Ισχύει το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00.

4.2 Μέθοδος μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεις και απόθεσης υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ-1501
01-02-02-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος,
πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής
αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5 Κατασκευή - Aπαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
5.1 Προετοιμασία επιφάνειας διαστρώσεως των δαπέδων
Το σκυρόδεμα των δαπέδων διαστρώνεται επί στρώσεων υποβάσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την μελέτη του έργου) από συμπυκνωμένο υλικό σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00, οι οποίες
κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους θεμελίωσης των δαπέδων. Το συνολικό πάχος των στρώσεων
της υπόβασης και της βάσης θα διαμορφώνεται από διαδοχικές επάλληλες συμπυκνωμένες στρώσεις
πάχους που δεν θα υπερβαίνει τα 15 cm έκαστη. Επίσης είναι δυνατόν η στρώση υπόβασης να
κατασκευαστεί από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01. Το
πάχος της στρώσεως αυτής θα καθορίζεται από την μελέτη του δαπέδου.
Η τελική επιφάνεια διάστρωσης των δαπέδων θα πρέπει να διαβρέχεται με άφθονο νερό αμέσως πριν από
την σκυροδέτηση. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιοχές που λιμνάζει
νερό, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια της επιφάνειας διάστρωσης πρέπει να είναι υγρή.

5.2 Πλευρικοί τύποι
Οι πλευρικοί τύποι θα είναι μεταλλικοί, πάχους 4-8 mm με πέλμα πλάτους 20 cm τουλάχιστον. Οι τύποι δεν
πρέπει να παραμορφώνονται υπό την επενέργεια των φορτίων, των κραδασμών και των δονήσεων των
μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης.
Η τοποθέτησή των πλευρικών τύπων πρέπει να γίνεται στις ακριβείς θέσεις και υψόμετρα επί καλά
συμπυκνωμένου υποστρώματος, με πυκνή στήριξη και καλή μεταξύ τους σύνδεση, ώστε να εξασφαλίζεται το
αμετακίνητο αυτών.
Οι τύποι πρέπει να καθαρίζονται πριν από την τοποθέτησή τους και πριν από την σκυροδέτηση και να
επαλείφονται με κατάλληλο αποκολλητικό υλικό που να παρεμποδίζει τη συγκόλληση με το σκυρόδεμα.
Η απομάκρυνση των τύπων γίνεται αφού το σκυρόδεμα πήξει και σκληρυνθεί αρκετά ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος δημιουργίας φθορών στις επιφάνειες και τις ακμές που βρίσκονται σε επαφή με τους τύπους. Η
απομάκρυνση αυτή δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 10 ώρες από την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης.
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Επιτρέπεται
όρους :

να χρησιμοποιούνται αντί πλευρικών τύπων, τμήματα δαπέδων σκυροδέματος,

υπό τους

α)

το σκυρόδεμα να είναι ηλικίας τουλάχιστον 48 ωρών,

β)

να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία αυτού από κρούσεις και άλλες
ενέργειες που μπορεί να του προκαλέσουν φθορές και

γ)

η επιφάνειά του να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ως προς την ορθότητα τοποθέτησης των
πλευρικών τύπων (απόκλιση όχι μεγαλύτερη από 3 mm καθ΄ ύψος σε απόσταση 3 m).

5.3 Μεταφορά, διάστρωση, ισοπέδωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος
5.3.1 Μεταφορικά μέσα έτοιμου σκυροδέματος
Η διάρκεια της μεταφοράς του σκυροδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει:
x τα 60 min για θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 25ºC και
x τα 30 min για θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 25ºC και 38ºC.

Για θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 38ºC η σκυροδέτηση είτε μετατίθεται σε ώρες που η
θερμοκρασία είναι μικρότερη από 35ºC, ή μπορεί να επιτραπεί μόνο αν ληφθούν ειδικά μέτρα ψύξης του
σκυροδέματος και προφύλαξής του κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και συμπύκνωσης και επί 48 ώρες μετά
το πέρας των εργασιών αυτών.
Τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται θα είναι ανατρεπόμενα φορτηγά, που θα αποθέτουν το
σκυρόδεμα στον κάδο του διανομέα κατ΄ ευθείαν ή επάνω στην επιφάνεια διάστρωσης.
Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά τη διάστρωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 300C. Η
διάστρωση του σκυροδέματος θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να απαιτείται η μικρότερη δυνατή
μετακίνηση του υλικού με μεθόδους και μηχανικά μέσα που δεν προκαλούν διαχωρισμό (απόμειξη) και
διευκολύνουν την ομοιογενή και πλήρη συμπύκνωση. Η διάστρωση θα γίνεται σε όλο το πλάτος της λωρίδας
διάστρωσης. Το πάχος του σκυροδέματος που διαστρώνεται πρέπει να είναι σταθερά μεγαλύτερο από το
απαιτούμενο πάχος της πλάκας ανάλογα με τη σύνθεση του μίγματος κατά 5 - 20 mm περίπου.
Η διάστρωση μπορεί να γίνει με ειδικά διαστρωτικά μηχανήματα μορφής μετακινούμενου κάδου, ατέρμονα
κοχλία ή διαστρωτικής λεπίδας ύστερα από έγκριση του Επιβλέποντα. Σε μικρές επιφάνειες μέχρι 5000 m2
περίπου, η διάστρωση μπορεί να γίνει με συμβατικά μέσα (αντλία σκυροδέματος) εφόσον εξασφαλιστούν η
σωστή ισοπέδωση και συμπύκνωση, όπως περιγράφονται ακολούθως.
Το σκυρόδεμα αμέσως μετά τη διάστρωση ισοπεδώνεται και συμπυκνώνεται με μηχανικά μέσα. Η οριστική
έγκριση για τη χρησιμοποίηση κάθε είδους μηχανήματος συμπύκνωσης και επιπέδωσης δίδεται μετά από
έλεγχο ενός δοκιμαστικού τμήματος ως προς την επιπεδότητα, την αντοχή και τον απαιτούμενο χρόνο
αποπεράτωσης ενός φορτίου σκυροδέματος Το σκυρόδεμα πρέπει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί α)
εντός 45 πρώτων λεπτών της ώρας από την εκφόρτωση από το μεταφορικό μέσο για θερμοκρασίες
περιβάλλοντος που δεν υπερβαίνουν τους 20ºC και β) εντός 30 πρώτων λεπτών της ώρας για θερμοκρασίες
άνω των 25ºC. Η εργασία ισοπέδωσης και συμπύκνωσης μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
5.3.2 Χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων αυτοκινούμενων επί τροχιών ή ολισθαινόντων τύπων
Τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν εξάρτημα με μορφή:
α)

περιστρεφόμενων πτερυγίων ή

β)

ατέρμονα κοχλία ή

γ)

ειδικής λεπίδας, για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος σκυρόδεματος.
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Η συμπύκνωση γίνεται με δόνηση ή συνδυασμό δόνησης και επιφανειακών κρούσεων, ενώ η τελική
ισοπέδωση γίνεται με δονούμενη δοκό ορθογωνικής διατομής που λειτουργεί σ' όλο το πλάτος της λωρίδας
εγκάρσια ή με μικρή κλίση ως προς την εγκάρσια διεύθυνση. Η ανάρτηση της δοκού συνδυάζεται με ειδικό
μηχανισμό κύλισης του μηχανήματος ώστε να εξουδετερώνονται στο μέγιστο δυνατό τυχόν λάθη στην
τοποθέτηση των καλουπιών ή στην επιπεδότητα της επιφάνειας έδρασης του δαπέδου.
Η κίνηση των μηχανημάτων ισοπέδωσης και συμπύκνωσης πάνω στους πλευρικούς τύπους ή
σιδηροτροχιές πρέπει να γίνεται με σταθερή ταχύτητα, χωρίς διακοπές διότι δημιουργούνται ανωμαλίες στην
επιπεδότητα. Τα δονητικά εξαρτήματα των μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτουν διάταξη η οποία να
σταματά τη λειτουργία τους όταν το μηχάνημα δεν μετακινείται για να μη προκληθεί διαχωρισμός του
σκυροδέματος.
Οι επιφάνειες των τύπων θα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια πριν από τη διέλευση των μηχανημάτων
για να μην προκληθούν ανωμαλίες στην τελική επιφάνεια του σκυροδέματος.
Η συμπύκνωση πρέπει να είναι ομοιόμορφη σ' όλο το πλάτος της λωρίδας που σκυροδετείται και σε
περίπτωση που απαιτείται θα συμπληρώνεται στα άκρα και στις γωνίες με δονητές μάζας.
Αντί των μηχανημάτων κινουμένων επί τροχιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα συμπύκνωσης και
επιπέδωσης ολισθαινόντων τύπων (slip-form paver) σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00.
5.3.3 Συμπύκνωση με μηχανική δονητική δοκό (Power Cοmpacting Beαms)
Σε μικρής επιφάνειας και μικρών απαιτήσεων (ως προς την επιπεδότητα) δάπεδα, είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν ειδικά (σχετικά μικρού μεγέθους) μηχανήματα που εξασφαλίζουν ικανοποιητική
επιπέδωση της πλάκας σε όλο το πλάτος της κατασκευαζόμενης λωρίδας, με την προϋπόθεση ότι επί τόπου
δοκιμές αποδεικνύουν ότι το σκυρόδεμα συμπυκνώνεται ικανοποιητικά σε όλο το πάχος της πλάκας.
Διαφορετικά, η συμπύκνωση θα πρέπει να συμπληρώνεται με χειροκίνητους δονητές μάζας (βλέπε γ).
5.3.4 Συμπύκνωση με απλά μέσα
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν απλά μέσα συμπύκνωσης, μετά από την σύμφωνη γνώμη του
Επιβλέποντος.
Το σκυρόδεμα ισοπεδώνεται αρχικά με ένα δονούμενο πήχη ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της
διαστρωνόμενης λωρίδας ώστε το πάχος του σκυροδέματος μετά την πλήρη συμπύκνωση του να είναι το
απαιτούμενο από τη μελέτη. Ακολουθεί συμπύκνωση με δονητές μάζας από έμπειρο προσωπικό. Η
εισαγωγή των δονητών από τη μάζα του σκυροδέματος θα πρέπει να γίνεται με γρήγορο ρυθμό κατακόρυφα
σε αποστάσεις, όχι μεγαλύτερες από 45 - 50 cm, ενώ η εξαγωγή πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό.
Η δόνηση θα διαρκεί όσο απαιτείται για την πλήρη συμπύκνωση του σκυροδέματος (δεν εξέρχονται
φυσαλίδες αέρα) αλλά δεν πρέπει να διαρκεί υπερβολικό χρόνο, γιατί προκαλείται διαχωρισμός του
σκυροδέματος.
Η δόνηση των άκρων των δαπέδων πρέπει να γίνεται ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμπύκνωση χωρίς να
αφήνονται κενά ή να προκαλείται διαχωρισμός ή/και απόμειξη του σκυροδέματος. Ο δονητής δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με σιδηρό οπλισμό των αρμών και να μην μετακινεί τις ράβδους από τις προβλεπόμενες
θέσεις.
Μετά τη συμπύκνωση με δονητές ακολουθεί η επιφανειακή συμπύκνωση με χειροκίνητο δονούμενο πήχη και
η μόρφωση της επιφάνειας. Ο δονούμενος πήχης θα πρέπει να είναι από ξύλο με μεταλλική επένδυση ή από
άλλο κατάλληλο υλικό, πλάτους όχι μικρότερου από 75 mm και ύψους πάνω από 220 mm με απορρόφηση
όχι μικρότερη από 250 W ανά μέτρο μήκους του πήχη. Το μήκος του πήχη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο
από το πλάτος της διαστρωνόμενης λωρίδας κατά 50 cm τουλάχιστον.
Ο πήχης μετακινείται με χειρωνακτική ανύψωση και προώθηση κατά μικρά διαστήματα, τα οποία δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το πάχος του πήχη. Μετά από μία τέτοια συμπύκνωση επί μήκους 1.50 m περίπου, ο πήχης
μεταφέρεται 2.0 m πίσω και χωρίς να ανυψώνεται σύρεται προς τα εμπρός αργά με το μηχανισμό δόνησης
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σε λειτουργία και με τα άκρα αυτού πάντα σε επαφή με τους πλευρικούς τύπους για να μορφωθεί η
επιφάνεια του σκυροδέματος.

5.4 Μόρφωση αντιολίσθησης επιφάνειας δαπέδου
Αφού το σκυρόδεμα αποκτήσει επιφάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις ως προς τα υψόμετρα τις κλίσεις και
επικλίσεις και την ομαλότητα, υφίσταται κατεργασία με ειδική βούρτσα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο για να
επιτευχθεί αντιολισθηρή επιφάνεια, εφ΄ όσον προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Η κατεργασία αυτή μπορεί να γίνει με ειδική συρμάτινη βούρτσα που σύρεται αργά πάνω στην επιφάνεια του
σκυροδέματος. Για το σκοπό αυτό ο χειριστής της βούρτσας πρέπει να μετακινείται μαζί με τη βούρτσα πάνω
σε μία απλή ξύλινη γέφυρα που κυλιέται πάνω στους πλευρικούς τύπους ή να χρησιμοποιηθεί ειδικό
μηχάνημα.
Η βούρτσα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 450 mm και να αποτελείται από δύο σειρές από συρμάτινες
δέσμες που να απέχουν 20 mm μεταξύ τους. Η απόσταση από δέσμη σε δέσμη της ίδιας σειράς είναι 10 mm
οι δε δύο σειρές είναι έτσι τοποθετημένες, ώστε οι δέσμες της πρώτης σειράς να βρίσκονται στους άξονες
που διέρχονται από το μέσον της απόστασης μεταξύ των δεσμών της δεύτερης σειράς. Κάθε δέσμη έχει 14
περίπου σύρματα από χάλυβα κατάλληλα για κατασκευή ελατηρίων με διατομή 0.355 mm x 125 mm μήκους.
Τα σύρματα πρέπει να αντικαθίστανται όταν το μήκος τους γίνει 90 mm.
Οι αυλακώσεις που προκαλούνται από το βούρτσισμα πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να
έχουν βάθος 0.8 - 2.0 mm.

5.5 Συντήρηση δαπέδου
Αποδεκτές μέθοδοι συντήρησης του δαπέδου είναι:
α)

ψεκασμός της επιφάνειας του νωπού σκυροδέματος με ειδικά υγρά συντήρησης σύμφωνα με
to ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1, τα οποία σχηματίζουν μία αδιάβροχη μεμβράνη η οποία δεν
επιτρέπει την εξάτμιση του νερού και

β)

η επικάλυψη της επιφάνειας του νωπού σκυροδέματος με λινάτσα εφόσον εξασφαλίζεται και η
απαιτούμενη υγρασία αυτής για διάστημα 7 ημερών μετά την σκυροδέτηση, για τη σωστή
συντήρηση του σκυροδέματος και τη αποφυγή δημιουργίας ρωγμών στην επιφάνειά του. Η
επικάλυψη με λινάτσα δεν πρέπει να αλλοιώνει την αντιολισθηρή επιφάνεια που
δημιουργήθηκε στην παρ. 5.4

5.6 Αρμοί διακοπής εργασίας
Οι αρμοί διακοπής εργασίας πρέπει να κατασκευάζονται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας ή σε
οποιαδήποτε άλλα σημεία στην λωρίδα εργασίας όταν η διαδικασία διάστρωσης σταματά περισσότερο από
30 λεπτά.
Η κατασκευή του αρμού θα γίνεται σε θέση που έχει προκαθοριστεί αρμός συστολής ή διαστολής. Εάν η
διάστρωση του σκυροδέματος σταματήσει, ο Ανάδοχος θα αφαιρέσει το πλεονάζον σκυρόδεμα μέχρι τον
προηγούμενο αρμό.

5.7 Αρμοί συστολής ελέγχου ρηγματώσεων (ψευδαρμοί)
Οι αρμοί αυτοί σχηματίζονται διά κοπής του σκληρυμένου σκυροδέματος με ειδικό μηχάνημα (κόφτη). Το
πάχος των αρμών είναι 3 mm περίπου και το βάθος τους τουλάχιστον ίσο προς το 1/3 του πάχους του
δαπέδου.
Ο χρόνος κοπής των αρμών εξαρτάται από την έναρξη της σκλήρυνσης του σκυροδέματος (καιρικές
συνθήκες, τύπος τσιμέντου, πλαστικοποιητές κλπ.). Η κοπή των αρμών πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν
ταχύτερα μετά την διάστρωση του δαπέδου για την αποφυγή δημιουργίας ρωγμών λόγω παρεμπόδισης
μετακινήσεων - παραμόρφωσης του σκυροδέματος, αλλά όχι πολύ νωρίς προκειμένου να αποφευχθεί
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αποκόλληση των αδρανών. Κατά κανόνα η κοπή των αρμών μπορεί να γίνεται το αργότερο σε 12 έως 18
ώρες μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τα
χαρακτηριστικά του σκυροδέματος.
Η μεγίστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ διαδοχικών ψευδαρμών είναι 5.0 μέτρα.

5.8 Διαμόρφωση αρμών διαστολής
Η διαμόρφωση, πλήρωση και σφράγιση όλων των αρμών διαστολής των δαπέδων θα γίνεται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00.
Αρμοί διαστολής διαμορφώνονται όπου προβλέπεται από την μελέτη και υποχρεωτικά μεταξύ του δαπέδου
και των κατασκευών από σκυρόδεμα της χερσαίας ζώνης (ανωδομές κρηπιδοτοίχων, βάσεις ιστών
φωτισμού, κανάλια παροχών, αγωγός απορροής ομβρίων κλπ.). Στους αρμούς αυτούς δεν προβλέπονται
βλήτρα

6 Δοκιμές
Τα δοκίμια θα δοκιμάζονται σε θλίψη και σε κάμψη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12390-1, σε ηλικία 28 (κυβικά
δοκίμια) και 60 (πρισματικά δοκίμια) ημερών αντίστοιχα. Θα παρασκευαστεί ικανός αριθμός αναμιγμάτων
ώστε να βρεθεί μία αξιόπιστη συσχέτιση μεταξύ της αντοχής σε κάμψη και της αντοχής σε θλίψη, βασισμένη
σε 20 τουλάχιστον ζεύγη τιμών αντοχής για την ηλικία των 28 ημερών (θλίψη) και 60 ημερών (κάμψη). Η
αντοχή σε θλίψη (28 ημερών) που αντιστοιχεί στη απαιτούμενη αντοχή υπολογισμού σε κάμψη (60 ημερών),
θα θεωρηθεί ότι είναι η απαιτούμενη χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη fck (28 ημερών) του σκυροδέματος και
με βάση την αντοχή αυτή θα καθοριστούν οι τελικές αναλογίες υλικών του μίγματος.
Με απόφαση της Υπηρεσίας θα καθορίζεται εάν ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέματος θα γίνεται
σύμφωνα με το κριτήριο Γ ή Δ του ΚΤΣ. Ανάλογα με το κριτήριο συμμόρφωσης που θα επιλεγεί, η
απαιτούμενη θλιπτική αντοχή σε ηλικία 60 ημερών θα υπολογίζεται τουλάχιστον ίση με την αντοχή fa του
ΚΤΣ.
Η μελέτη σύνθεσης θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει αξιόπιστες συσχετίσεις αντοχής σε θλίψη με αντοχή
σε κάμψη σε ηλικίες 7, 14 και 28 ημερών, για την διευκόλυνση της προεκτίμησης της συμμόρφωσης σε 60
ημέρες καθώς και της αντοχής σε κάμψη σε ενδιάμεσες ηλικίες.
Η μελέτη σύνθεσης θα δίνει επίσης πληροφορίες σχετικά με :

7

α)

την πυκνότητα του νωπού σκυροδέματος (τόσο με θεωρητικά μηδενική περιεκτικότητα σε αέρα
όσο και με εργαστηριακή συμπύκνωση),

β)

την πυκνότητα των αδρανών τόσο σε ξηρή όσο και σε κορεσμένη επιφανειακώς ξηρή κατάσταση
(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-6,

γ)

την υγρασία απορροφήσεως των αδρανών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-6 και

δ)

την μεταβολή της κάθισης με τον χρόνο και την θερμοκρασία.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή

Ο έλεγχος της χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος των δαπέδων (δειγματοληψία, δοκίμια,
απαιτούμενη αντοχή κλπ.) θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος.
Για τον ποιοτικό έλεγχο των στρώσεων υπόβασης ή/και βάσης ισχύουν τα ακόλουθα:
x

14

Η άνω τελική επιφάνεια της υπόβασης ή της βάσης δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές
αποκλίσεις μεγαλύτερες από r 2 cm.
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Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον τετράμετρο ευθύγραμμο πήχη σε δύο
κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχη και
της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τα 2 cm.

Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το πολύ
10 m.
Η ακρίβεια τοποθέτησης των πλευρικών τύπων θα πρέπει να μην παρουσιάζει απόκλιση, επί αποστάσεως 3
m, μεγαλύτερη από 3 mm καθ’ ύψος και 6 mm κατά μήκος.
x

Η μεγίστη επιτρεπόμενη απόκλιση της στάθμης κάθε σημείου της τελικής επιφανείας του δαπέδου από την
θεωρητική όπως αυτή προκύπτει από τα σχέδια της μελέτης είναι 2 mm.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας των εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο έτοιμου παραδοθέντος δαπέδου, ανάλογα με την κατηγορία του
σκυροδέματος. Ο όγκος των πάσης φύσεως εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα κατασκευών (σωλήνες,
κανάλια ηλεκτρομηχανολογικών παροχών, φρεάτια κλπ) δεν θα αφαιρείται από τις επιμετρούμενες
ποσότητες.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή την παρασκευή του στο εργοτάξιο, με όλες τις απαιτούμενες
σχετικές μεταφορές
x Τα τυχόν προβλεπόμενα πρόσθετα σκυροδέματος από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεων
x Οι πάσης φύσεως απαιτούμενοι ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
x Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος
x Η επίπαση της επιφανείας με σκληρυντικό μίγμα (εργασία και υλικά), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση της εργασίας αυτής
x Η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου,
ήτοι την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, όλων των απαιτουμένων εν γένει υλικών και τις
εργασίες πλήρωσης και σφράγισης αυτών, εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών
x H ενσωμάτωση αγωγών διέλευσης παροχών και η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων
πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών
ειδών εξοπλισμού ανωδομών λιμενικών έργων (οι ενσωματούμενοι σωλήνες, εξαρτήματα κλπ στοιχεία
επιμετρώνται ιδιαιτέρως κατά τύπο και κατηγορία)
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
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x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Στην περίπτωση οπλισμένων δαπέδων, ο σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετρείται σε χιλιόγραμμα,
βάσει σχετικού πίνακα οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του
έργου., θα συντάσσεται με μέριμνα του Αναδόχου και θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη
των εργασιών.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 10244-1

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις χαλύβδινων
συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα. - Μέρος 1: Γενικές αρχές -- Steel wire and
wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 1: General
principles
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δάπεδα Λιμενικών Έργων από Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελεί η κατασκευή λιμενικών δαπέδων βαρέος τύπου από
έγχυτο σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες συνθετικές ίνες.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες α) προετοιμασίας των επιφανειών διαστρώσεως των δαπέδων, β)
σκυροδέτησης των δαπέδων, γ) διαμόρφωσης αρμών (διαστολής, συστολής, διακοπής σκυροδετήσεως), δ)
διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας και ε) συντήρησης του σκυροδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

Τσιμέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
για κοινά τσιμέντα -- Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements

ΕΛΟΤ 346

Έτοιμο σκυρόδεμα -- Ready mixed concrete

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο
και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού συμπεριλαμβανομένου του
νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για
χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as
mixing water for concrete

ΕΛΟΤ ΕΝ 10218-2

Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων - Γενικά - Μέρος 2:
Διαστάσεις και ανοχές συρμάτων -- Steel wire and wire products General - Part 2: Wire dimensions and tolerances

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος - Concrete production and
transportation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος -- Concrete production and transportation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -- Steel reinforcement for concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00

Προένταση σκυροδέματος -- Concrete post- & pre-tensioning

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00

Δάπεδα Λιμενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέματος -- Harbour
deckings made of concrete cobblestones
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00

Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα -- Harbour
deckings made of concrete, reinforced or not

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά -- Road pavement
layers with unbound aggregates

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο -- Road pavement
layers with cement bounded aggregates

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00

Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων -- Joints of concrete
harbour deckings

ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-09-19-01-00

Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας
κατά την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Χαλύβδινες ίνες
Ίνες από χάλυβα για τον οπλισμό δαπέδων από σκυρόδεμα
3.2 Συνθετικές ίνες
Συνθετικές ίνες που αποτελούνται από καθαρό (100%) πολυπροπυλένιο με υψηλή αντίσταση σε οξέα άλατα
και υδρόφιλη επιφάνεια
3.3 σκυρόδεμα
υλικό που σχηματίζεται από την ανάμιξη τσιμέντου, χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών και νερού, με ή
χωρίς την ενσωμάτωση προσθέτων και προσμίκτων, το οποίο αναπτύσσει τις ιδιότητές του με ενυδάτωση του
τσιμέντου
3.4 πρόσθετο
υλικό που προστίθεται σε μικρές ποσότητες, σε σχέση με τη μάζα του τσιμέντου, κατά τη διεργασία ανάμιξης
του σκυροδέματος, για να τροποποιήσει τις ιδιότητες του νωπού ή σκληρυμένου σκυροδέματος
3.5 νωπό σκυρόδεμα
σκυρόδεμα που έχει αναμιχθεί πλήρως και εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί συμπυκνωθεί
με την επιλεγμένη μέθοδο
3.6 αδρανές
κοκκώδες υλικό ορυκτής προέλευσης, κατάλληλο για χρήση σε σκυρόδεμα. Τα αδρανή μπορεί να είναι
φυσικά, τεχνητά ή ανακυκλωμένα από υλικό που είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή
3.7 λόγος νερό/τσιμέντο
ο λόγος της περιεκτικότητας σε ενεργό νερό και της περιεκτικότητας σε τσιμέντο, κατά μάζα, στο νωπό
σκυρόδεμα
3.8 κυβικό μέτρο σκυροδέματος

6

34856
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00:2009

η ποσότητα νωπού σκυροδέματος που, όταν συμπυκνωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που δίνεται στο EN
12350-6, καταλαμβάνει όγκο ενός κυβικού μέτρου

4

Απαιτήσεις υλικών σκυροδέματος

4.1 Γενικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δαπέδων είναι:
α) σκυρόδεμα,
β) σιδηροπλισμός και
γ)
4.1.1

υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών διαστολής

Σκυρόδεμα

Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις:
4.1.1.1 Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM II ή CEM IV
κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων αμφιβάλει για την καλή ποιότητα του
τσιμέντου, μπορεί να ζητήσει την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, ο οποίος και θα διενεργείται σε
αναγνωρισμένο από την Υπηρεσία εργαστήριο.
Δεν συνιστάται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά (τύπου IV κατά το ΠΔ 244/29.2.80 “Περί Κανονισμού
Τσιμέντων για έργα από Σκυρόδεμα” - ΦΕΚ 69Α/28.3.1980) για την παραγωγή ινοπλισμένου σκυροδέματος
δαπέδων λιμενικών έργων.
Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο
καθορίζεται σε 370 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης
περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις που:
α)

η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος βάσει της μελέτης συνθέσεως
του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή

β)

η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή,
ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη.

Ο λόγος νερού προς τσιμέντο πρέπει να είναι περίπου 0,50 και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει την τιμή 0,55. Προβλέπεται η χρήση κατάλληλου πλαστικοποιητή μάζας για την επίτευξη της
απαραίτητης εργασιμότητας του σκυροδέματος.
Η αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος θα καθορίζονται από εργαστηριακή μελέτη
συνθέσεως. Η μελέτη συνθέσεως θα γίνει με το τσιμέντο, το νερό, τα αδρανή και τα πρόσθετα που θα
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Τα υλικά θα προσκομισθούν στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό των
αναλογιών ανάμειξης με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου.
Η μελέτη συνθέσεως πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζει η πηγή λήψεως των αδρανών, ή
όταν τα αδρανή παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιβλέψεως διαφορετική ποιότητα ή διαβάθμιση από
αυτήν που είχαν στην αρχική μελέτη συνθέσεως, ή όταν μεταβάλλεται ο τύπος των προσθέτων.
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4.1.1.2 Νερό
Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των δαπέδων θα προέρχεται από το δίκτυο
ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η χρήση
θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του σκυροδέματος.
4.1.1.3 Χαλύβδινες ίνες
Οι ίνες από χάλυβα που θα χρησιμοποιηθούν για τον οπλισμό των δαπέδων από σκυρόδεμα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 10218-2.Το ελάχιστο απαιτούμενο όριο θραύσεως των ινών είναι
1000 MPa. Οι ίνες πρέπει να φέρουν αγκύρια με κεκαμμένα άκρα. Για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης
διανομής των ινών στην μάζα του σκυροδέματος, προβλέπεται η παράδοσή τους επί τόπου του έργου σε
δέσμες συγκολλημένων ινών με ειδική υδροδιαλυτή κόλλα.
Το μήκος των ινών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 45 και 65 mm και η διάμετρος τους μεταξύ 0,7 και 1,2 mm.
Για την πιστοποίηση των ιδιοτήτων των χαλύβδινων ινών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατάλληλα πιστοποιητικά από τον προμηθευτή και κατασκευαστή (παραγωγό) των
ινών.
4.1.1.4 Συνθετικές ίνες
Οι συνθετικές ίνες θα αποτελούνται από καθαρό (100%) πολυπροπυλένιο με υψηλή αντίσταση σε οξέα και
άλατα και υδρόφιλη επιφάνεια. Το μήκος των ινών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm και η διάμετρος τους
τα 20 μm. Ο λόγος του μήκους προς την διάμετρο των ινών θα είναι τουλάχιστον 600. Σε κάθε περίπτωση η
ειδική επιφάνεια των συνθετικών ινών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 225 m2/kg.
Η εφελκυστική αντοχή των ινών θα είναι τουλάχιστον 300 MPa και το μέτρο ελαστικότητας τουλάχιστον 6000
MPa.
4.1.2

Οπλισμός

Γενικά ισχύουν η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 και η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 .
4.1.3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών διαστολής

Ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00.

4.2 Mεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεσης υλικών
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 150101-02-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-0. Στην περίπτωση
χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος, πέραν των προβλεπομένων στα ανωτέρω ΕΛΟΤ ΤΠ , στα δελτία
αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο.

5

Κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Προετοιμασία εδάφους θεμελιώσεως δαπέδων
Οι στρώσεις του δαπέδου θεμελιώνονται στις συμπυκνωμένες έξαλες επιχώσεις της χερσαίας λιμενικής
ζώνης του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00.

5.2 Προετοιμασία επιφάνειας διαστρώσεως των δαπέδων
Το σκυρόδεμα των δαπέδων διαστρώνεται επί στρώσεων υποβάσεως ή/και βάσεως (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου) από συμπυκνωμένο υλικό σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-0303-00, οι οποίες κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους θεμελίωσης των δαπέδων. Το συνολικό
πάχος των στρώσεων της υπόβασης και της βάσης θα διαμορφώνεται από διαδοχικές επάλληλες
συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους που δεν θα υπερβαίνει τα 15 cm έκαστη. Είναι επίσης δυνατόν η στρώση
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βάσης (τελική άνω στρώση) να κατασκευαστεί από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-05-01. Το πάχος της στρώσεως αυτής θα καθορίζεται από την μελέτη του δαπέδου.
Η τελική επιφάνεια της βάσης διάστρωσης των δαπέδων θα πρέπει να διαβρέχεται με άφθονο νερό αμέσως
πριν από την σκυροδέτηση. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιοχές
που λιμνάζει νερό, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια της περιοχής διάστρωσης πρέπει να είναι υγρή.

5.3 Παρασκευή και ανάμιξη του σκυροδέματος
Όσον αφορά την παρασκευή και ανάμιξη του σκυροδέματος των δαπέδων, ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-09-14-01-00 (Δάπεδα από άοπλο ή συμβατικά οπλισμένο σκυρόδεμα) με τις ακόλουθες
συμπληρώσεις/ τροποποιήσεις:
x

Το σκυρόδεμα θα αναμιγνύεται πλήρως στο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος. Ο
αναμικτήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του προτύπου ΕΛΟΤ
346. Απαγορεύεται η χρήση αναμικτήρων κονιάματος και η ανάμιξη του σκυροδέματος με τα χέρια
σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου.

x

Ο χρόνος αναμίξεως θα είναι εκείνος που αναγράφεται στις προδιαγραφές του αναμικτήρα και σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι επαρκής για τον πλήρη διαχωρισμό των δεσμών των
συγκολλημένων ινών σε ανεξάρτητες ίνες (τουλάχιστον 5 min ή περισσότερο).

x

Δεν επιτρέπεται η φόρτωση του αναμικτήρα πριν την πλήρη αποφόρτωση του προηγουμένου
αναμίγματος καθώς επίσης και η φόρτωση του αναμικτήρα πέραν της δυναμικότητας του.
Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μίγμα μετά την απομάκρυνση του από τον αναμικτήρα.

x

Οι δέσμες χαλύβδινων ινών οπλισμού του σκυροδέματος και οι συνθετικές ίνες θα προστίθενται
είτε στο συγκρότημα παραγωγής είτε σε αυτοκίνητα αναμικτήρες επί τόπου του έργου,
ακολουθώντας του ακόλουθους κανόνες:

Προσθήκη χαλύβδινων ινών στον αναμικτήρα του συγκροτήματος παραγωγής
x

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χαλύβδινων ινών ως το πρώτο συστατικό του αναμίγματος

x

Οι χαλύβδινες ίνες επιτρέπεται να εισαχθούν είτε α) μαζί με την άμμο ή το χονδρόκοκκο κλάσμα
αδρανών που συνιστάται ή β) στο ανάμιγμα του νωπού σκυροδέματος.

Προσθήκη χαλύβδινων ινών σε αυτοκίνητο αναμικτήρα
x

Ο αναμικτήρας πρέπει να λειτουργεί με ταχύτητα περιστροφής 12y18 rpm (περιστροφές ανά
λεπτό)

x

Το σκυρόδεμα πρέπει να έχει επαρκή εργασιμότητα (ελάχιστη κάθιση 120 mm) με την προσθήκη
πλαστικοποιητή μάζας.

x

Ο ρυθμός προσθέσεως των χαλύβδινων ινών στη μάζα του σκυροδέματος δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα 0.40 kN/min (40 kg/min).

x

Η ανάμιξη του σκυροδέματος πρέπει να συνεχίζεται τουλάχιστον 5 min μετά την ολοκλήρωση της
προσθήκης των ινών. Η ομοιομορφία της διανομής των ινών θα ελέγχεται οπτικά, σε περίπτωση δε
που δεν κρίνεται ικανοποιητική θα επεκτείνεται κατάλληλα ο χρόνος αναμείξεως.
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Στην περίπτωση που οι χαλύβδινες ίνες προστίθενται στο εργοταξιακό έτοιμο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου, το σκυρόδεμα πρέπει να έχει επαρκή εργασιμότητα (ελάχιστη κάθιση 120 mm) με την προσθήκη
πλαστικοποιητή μάζας. Σε αυτήν την περίπτωση η ανάμιξη του σκυροδέματος πρέπει να συνεχίζεται
τουλάχιστον 5 min μετά την ολοκλήρωση της προσθήκης των ινών. Η ομοιομορφία της διανομής των ινών
θα ελέγχεται οπτικά, σε περίπτωση δε που δεν κρίνεται ικανοποιητική θα επεκτείνεται κατάλληλα ο χρόνος
αναμείξεως.

6

Μεταφορά, διάστρωση, ισοπέδωση, συμπύκνωση διαμόρφωση αντιολισθηράς
επιφάνειας και συντήρηση του σκυροδέματος του δαπέδου

Ως προς τους πλευρικούς τύπους, την μεταφορά, διάστρωση, ισοπέδωση, συμπύκνωση, διαμόρφωση
αντιολισθηράς επιφανείας και συντήρηση του σκυροδέματος, ισχύει το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 .

7

Αρμοί συστολής ελέγχου ρηγματώσεων (ψευδαρμοί)

Οι αρμοί αυτοί σχηματίζονται διά κοπής του σκληρυμένου σκυροδέματος με ειδικό μηχάνημα (κόφτη). Το
πάχος των αρμών είναι 3 mm περίπου και το βάθος τους τουλάχιστον ίσο προς το 1/3 του πάχους του
δαπέδου.
Ο χρόνος κοπής των αρμών εξαρτάται από την έναρξη της σκλήρυνσης του σκυροδέματος (καιρικές
συνθήκες, τύπος τσιμέντου, πλαστικοποιητές κλπ.). Η κοπή των αρμών πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν
ταχύτερα μετά την διάστρωση του δαπέδου για την αποφυγή δημιουργίας ρωγμών λόγω παρεμπόδισης
μετακινήσεων - παραμορφώσεων του σκυροδέματος, αλλά όχι πολύ νωρίς προκειμένου να αποφευχθεί η
αποκόλληση των αδρανών και των ινών. Κατά κανόνα η κοπή των αρμών μπορεί να γίνεται το αργότερο σε
12-24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τα
χαρακτηριστικά του σκυροδέματος.
Η μεγίστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ διαδοχικών ψευδαρμών είναι 8.0 μέτρα.

7.1 Διαμόρφωση αρμών διαστολής
Κατά κανόνα προβλέπεται η διαμόρφωση κανάβου αρμών διαστολής πάχους 2.5 cm σε όλη την επιφάνεια
των δαπέδων ανά περίπου 50 έως 100 μέτρα, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, με βλήτρα τα οποία
τοποθετούνται στο μέσον του πάχους του δαπέδου.
Η διαμόρφωση, πλήρωση και σφράγιση όλων των αρμών διαστολής των δαπέδων θα γίνεται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 09-14-04-00 .
Αρμοί διαστολής διαμορφώνονται επίσης μεταξύ του δαπέδου και των κατασκευών από σκυρόδεμα της
χερσαίας ζώνης (ανωδομές κρηπιδοτοίχων, βάσεις ιστών φωτισμού, κανάλια παροχών, αγωγοί απορροής
ομβρίων κ.λπ.). Στους αρμούς αυτούς δεν προβλέπονται βλήτρα.

8

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή

Ο δείκτης εδάφους των εξάλων επιχώσεων, θα εκτιμάται από τα αποτελέσματα δοκιμής πλακός διαμέτρου
760 mm. Εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα διαμέτρου 300 mm ο προκύπτων δείκτης εδάφους θα διαιρείται με τον
συντελεστή 2,30 ενώ για πλάκα διαμέτρου 160 mm ο δείκτης εδάφους θα διαιρείται με τον συντελεστή 3,80
Στην περίπτωση που ο δείκτης εδάφους των εξάλων επιχώσεων είναι μικρότερος από την προβλεπόμενη
τιμή της μελέτης του έργου, η οποιαδήποτε απαιτούμενη αύξηση του πάχους των δαπέδων από σκυρόδεμα
θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να δικαιούται ουδεμιάς επί πλέον αποζημιώσεως. Σε καμία
περίπτωση η τιμή του δείκτη εδάφους των εξάλων επιχώσεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 0,03
N/mm3.
Η μεγίστη επιτρεπόμενη απόκλιση της στάθμης κάθε σημείου της επιφανείας θεμελιώσεως των δαπέδων
από την θεωρητική όπως αυτή προκύπτει από τα σχέδια της μελέτης είναι 10 mm.

10
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Για τον ποιοτικό έλεγχο των στρώσεων υπόβασης ή/ και βάσης ισχύουν τα ακόλουθα:
x

Η άνω τελική επιφάνεια της υπόβασης ή της βάσης δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές
αποκλίσεις μεγαλύτερες από r 2 cm.

x

Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον τετράμετρο ευθύγραμμο πήχη σε δύο
κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχη και
της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τα 2 cm.

x

Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το πολύ
20 m.

x

Η εφαρμογή του τετράμετρου πήχη θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία
διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες.

Ο έλεγχος της χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος των δαπέδων (δειγματοληψία, δοκίμια,
απαιτούμενη αντοχή κλπ.) θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος.
Η αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος θα καθορίζονται από εργαστηριακή μελέτη
συνθέσεως. Η μελέτη συνθέσεως θα γίνει με το τσιμέντο, το νερό, τα αδρανή και τα πρόσθετα που θα
χρησιμοποιηθούν στο έργο.
Η ακρίβεια τοποθέτησης των πλευρικών τύπων θα πρέπει να μην παρουσιάζει απόκλιση, επί αποστάσεως 3
m, μεγαλύτερη από 3 mm καθ’ ύψος και 6 mm κατά μήκος.
Η μεγίστη επιτρεπόμενη απόκλιση της στάθμης κάθε σημείου της τελικής επιφανείας του δαπέδου από την
θεωρητική όπως αυτή προκύπτει από τα σχέδια της μελέτης είναι 5 mm.

9

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας των εργαζομένων και προστασία του
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ-1501- 09-1901-00 .

10 Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο έτοιμου παραδοθέντος δαπέδου, ανάλογα με την κατηγορία του
σκυροδέματος. Ο όγκος των πάσης φύσεως εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα κατασκευών (σωλήνες,
κανάλια ηλεκτρομηχανολογικών παροχών, φρεάτια κλπ) δεν θα αφαιρείται από τις επιμετρούμενες
ποσότητες.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x

Η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή την παρασκευή του στο εργοτάξιο, με όλες τις
απαιτούμενες σχετικές μεταφορές

x

Τα τυχόν προβλεπόμενα πρόσθετα σκυροδέματος από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεων

x

Οι πάσης φύσεως απαιτούμενοι ξυλότυποι ή σιδηρότυποι

x

Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος

11
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x

Η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη του
έργου, ήτοι την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, όλων των απαιτουμένων εν γένει
υλικών και τις εργασίες πλήρωσης και σφράγισης αυτών, εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών

x

H ενσωμάτωση αγωγών διέλευσης παροχών και η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων
πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και
λοιπών ειδών εξοπλισμού ανωδομών λιμενικών έργων (οι ενσωματούμενοι σωλήνες, εξαρτήματα
κλπ στοιχεία επιμετρώνται ιδιαιτέρως κατά τύπο και κατηγορία)

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.

Οι χαλύβδινες η συνθετικές ίνες που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα των δαπέδων θα επιμετρούνται σε
χιλιόγραμμα, με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη αναλογίες ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος και την
κατά τα προαναφερθέντα αποδεκτή ποσότητα σκυροδέματος.
.
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος
Harbour deckings made of concrete cobblestones

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή λιμενικών
δαπέδων βαρέως τύπου από κυβόλιθους σκυροδέματος.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών διαστρώσεως των κυβόλιθων και κατασκευής
των δαπέδων δια τοποθέτησης των κυβόλιθων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements.-- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα

ΕΛΟΤ EN 1338

Concrete paving blocks - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από
σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμή.

BS 1377-3

Methods of test for soils for civil engineering purposes - Part 3: Chemical and
electro-chemical tests -- Μέθοδοι δοκιμών εδάφους και την κατασκευή
τεχνικών έργων Μέρος 3: Χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος - Concrete production and
transportation

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1 Κυβόλιθος από σκυρόδεμα
προκατασκευασμένο στοιχείο από σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται ως υλικό επιφανειακής στρώσης που
πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 σε απόσταση 50 mm από κάθε άκρο, κάθε διατομή δεν έχει οριζόντια διάσταση μικρότερη από 50 mm·
 το συνολικό μήκος του διαιρούμενο με το πάχος του είναι μικρότερο ή ίσο με τέσσερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι δύο προϋποθέσεις δεν ισχύουν για συμπληρωματικά εξαρτήματα.

5
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3.2 μορφότυπος
εργοστασιακές διαστάσεις ενός κυβόλιθου, που προδιαγράφονται κατά σειρά ως ολικό μήκος, ολικό πλάτος
και πάχος
3.3 ολικό μήκος
η μακρύτερη πλευρά του ορθογωνίου με τη μικρότερη επιφάνεια που μπορεί να περιβάλλει τον κυβόλιθο
εκτός οποιωνδήποτε προεξοχών αποστάτη
η κοντύτερη πλευρά του ορθογωνίου με τη μικρότερη επιφάνεια που μπορεί να περιβάλλει τον κυβόλιθο
εκτός οποιωνδήποτε προεξοχών αποστάτη
3.4 πάχος
απόσταση μεταξύ της άνω και κάτω επιφάνειας του κυβόλιθου

4

Απαιτήσεις υλικών

4.1 Γενικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δαπέδων και καλύπτονται από την προδιαγραφή
αυτή είναι:
α)

κυβόλιθοι σκυροδέματος,

β)

άμμος εγκιβωτισμού των κυβόλιθων και

γ)

άμμος πληρώσεως των αρμών μεταξύ των κυβόλιθων.

Για τις λοιπές υποκείμενες στρώσεις του δαπέδου (υποβάσεις, βάσεις κ.λπ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την μελέτη του έργου, ισχύουν οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ.

4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1

Σκυρόδεμα κυβόλιθων σκυροδέματος

Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 και η
τροποποιήσεις / συμπληρώσεις:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-00-00 με τις ακόλουθες

x

Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1

x

Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε
τσιμέντο καθορίζεται σε 370 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της ανωτέρω
ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις που α) η
προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος με βάση την μελέτη συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή β) η εφαρμογή της
προδιαγραφόμενης, από την προδιαγραφή αυτή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε
τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κυβόλιθων αντοχής ανώτερης από την απαιτούμενη.

x

Οι κυβόλιθοι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338 .

Δειγματοληψία
Κάθε ποσότητα (παρτίδα) αποτελούμενη από 10000 έτοιμους κυβόλιθους θα διαχωρίζεται σε οκτώ περίπου
ισομεγέθεις ομάδες, από έκαστη των οποίων θα ελέγχονται δύο κυβόλιθοι (δείγματα), οι οποίοι θα
σημαίνονται κατάλληλα κατά την δειγματοληψία, προκειμένου να είναι σαφής η παρτίδα προέλευσής τους.
Μορφή και διαστάσεις κυβόλιθων

6
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Οι τυπικοί κυβόλιθοι θα έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, ονομαστικών διαστάσεων
200u100u100 mm (μήκοςuπλάτοςuύψος). Προβλέπεται η διαμόρφωση ίσων λοξότμητων αποτμήσεων κατά
μήκος των ακμών της άνω έδρας κάθε κυβόλιθου, έτσι ώστε το εμβαδόν της τελικής άνω επιφάνειας του
κυβόλιθου να είναι μεταξύ 75% και 85% του εμβαδού της ονομαστικής επιφάνειας της πλήρους κατόψεως
του κυβόλιθου (που περικλείεται από τις κατακόρυφες έδρες του κυβόλιθου).
Μέτρηση διαστάσεων
Το πάχος (ύψος) κάθε δείγματος θα μετράται σε τέσσερεις διαφορετικές θέσεις, στο πλησιέστερο
χιλιοστόμετρο (mm), με μεταλλικές καλίμπρες και θα υπολογίζεται η μέση τιμή των μετρήσεων, με ακρίβεια 1
mm.
Οι οριζόντιες διαστάσεις κάθε δείγματος (μήκος, πλάτος) θα μετρώνται στις αντίθετες έδρες και σε δύο (για
το μήκος) ή τρείς (για το πλάτος) χαρακτηριστικές θέσεις. Οι μετρήσεις θα γίνονται με μεταλλικές καλίμπρες
και ή μέση τιμή των διαστάσεων θα καταγράφεται, με ακρίβεια 1 mm.
Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις των μετρούμενων μέσων τιμών διαστάσεων όλων των δειγμάτων από τις
αντίστοιχες ονομαστικές είναι r2 mm για το μήκος και πλάτος και r3 mm για το ύψος του κυβόλιθου.
Υπολογισμός μέσης θλιπτικής αντοχής δειγμάτων
Η ελάχιστη επιτρεπόμενη μέση θλιπτική αντοχή των δειγμάτων της ελεγχόμενης παρτίδας, μετρούμενη
σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, είναι 49 MPa. Η ελάχιστη αντοχή κάθε ανεξάρτητου δείγματος δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 40 MPa.
4.2.2

Άμμος εγκιβωτισμού των κυβολίθων

Η άμμος εγκιβωτισμού των κυβόλιθων και πληρώσεως των αρμών μεταξύ των κυβόλιθων θα είναι α) φυσική
άμμος ή β) θραυστή άμμος προελεύσεως λατομείου
Τουλαχιστον το 90% κατά βάρος του υλικού θα πρέπει να είναι διερχόμενο από κόσκινο ανοίγματος οπής 5
mm.
Η περιεκτικότης της άμμου σε ιλύ και άργιλο θα πρέπει να είναι μικρότερη του 3% (κατά βάρος). Η άμμος θα
πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη από επιβλαβείς ξένες προσμίξεις (άλατα κλπ.).
Η φυσική υγρασία της άμμου θα είναι ομοιόμορφη και εντός r2% της βέλτιστης υγρασίας, καθοριζόμενης
σύμφωνα με το BS 1377-3 Μέθοδος 5: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του εδάφους και του υπογείου
ύδατος σε θείο (Test 12).
4.2.3

Άμμος πλήρωσης αρμών μεταξύ των κυβολίθων

Η άμμος πλήρωσης των αρμών μεταξύ των κυβολίθων θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
x

Μέγιστο μέγεθος κόκκου 1.18 mm

x

Ποσοστό διερχομένου από κόσκινο ανοίγματος οπής 0.063 mm: 10%

4.3 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση υλικών
Οι σωροί αποθήκευσης της άμμου στο εργοτάξιο θα πρέπει να διατηρούνται καλυμμένοι

5

Κατασκευή- Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Διάστρωση της άμμου εγκιβωτισμού των κυβόλιθων
Αρχικά θα διαμορφώνεται μία στρώση από ασυμπύκνωτη άμμο, πάχους περίπου 2/3 του απαιτούμενου
τελικού πάχους του στρώματος. Ακολουθεί ελαφρά συμπύκνωση με δονητική πλάκα και συμπλήρωση και

7
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ισοπέδωση άμμου, για την δημιουργία τελικής επιφανείας επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι. Δεν
επιτρέπεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων επί της τελικής επιφάνειας της άμμου εγκιβωτισμού πριν από
την τοποθέτηση των κυβόλιθων.

5.2 Τοποθέτηση των κυβόλιθων
Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται με τα χέρια ή με κατάλληλα μηχανικά μέσα, εν επαφή μεταξύ τους,
ξεκινώντας από ημιτελείς πλευρές του δαπέδου ή από κατασκευασμένα στερεά όρια (όπως κράσπεδα,
ρείθρα, φρεάτια, κανάλια κλπ.) και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου διατάξεις
(σχέδια) τοποθέτησης. Δεν επιτρέπεται η επιβολή μηχανικών φορτίων για την επίτευξη στενής επαφής
μεταξύ των κυβόλιθων.
Αρχικά θα τοποθετούνται οι κυβόλιθοι τυπικού σχήματος (ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου). Ακολουθεί η
τοποθέτηση κυβόλιθων ειδικού σχήματος για την ομαλή προσαρμογή του δαπέδου σε κατασκευασμένα
στερεά όρια. Επιτρέπεται επίσης η κοπή τυπικών κυβόλιθων σε μικρότερα μεγέθη και σχήματα και η
τοποθέτηση τους πλησίον στερεών ορίων του δαπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται
κυβόλιθοι μεγέθους μικρότερου του 1/4 του μεγέθους του τυπικού κυβόλιθου.

5.3 Αρχική συμπύκνωση του δαπέδου
Η αρχική συμπύκνωση του δαπέδου θα εκτελείται με δονητική πλάκα α) επιφανείας μεγαλύτερης των 0.25
m2, β) συχνότητας δόνησης μεταξύ 75 και 100 Hz και γ) ικανής για την μετάδοση ενεργού δύναμης μεταξύ 75
και 100 kN.
Οι εργασίες αρχικής συμπύκνωσης θα εκτελούνται καθημερινά το συντομότερο δυνατόν και στο σύνολο των
διαστρωθέντων εντός της ημέρας κυβόλιθων, εξαιρουμένων των λωρίδων πλάτους ενός μέτρου από τις
πλευρές ημιτελών τμημάτων των δαπέδων.
Πλησίον των στερεών ορίων του δαπέδου, οι εργασίες συμπύκνωσης θα εκτελούνται σε πλήρως
ολοκληρωμένα τμήματα του δαπέδου, μετά ολοκλήρωση της κατασκευής των προσαρμογών.

5.4 Πλήρωση αρμών μεταξύ κυβόλιθων και τελική συμπύκνωση δαπέδου
Αμέσως μετά την αρχική συμπύκνωση του δαπέδου, θα απλώνεται στεγνή φυσική ή θραυστή άμμος σε
ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου και θα οδηγείται με βούρτσες στο εσωτερικό των αρμών μεταξύ των
κυβόλιθων. Ακολουθεί τελική δονητική συμπύκνωση του δαπέδου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
Οι εργασίες αρχικής συμπύκνωσης του δαπέδου, πλήρωσης των αρμών μεταξύ των κυβολίθων με άμμο και
τελικής συμπύκνωσης του δαπέδου θα πρέπει να εκτελούνται στο σύνολο των διαστρωθέντων εντός της
ημέρας κυβολίθων, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν το πέρας κάθε ημέρας εργασίας.

5.5 Απόδοση σε προσωρινή κυκλοφορία
Η απόδοση τμημάτων του δαπέδου σε προσωρινή κυκλοφορία επιτρέπεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών τελικής συμπύκνωσης. Τις δύο πρώτες εβδομάδες προσωρινής κυκλοφορίας, το δάπεδο θα
παραμένει καλυμμένο με άμμο πλήρωσης των αρμών μεταξύ των κυβόλιθων και θα βουρτσίζεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.
Τυχόν εκδηλωθείσες μικρομετακινήσεις των κυβολίθων κατά την περίοδο απόδοσης του δαπέδου σε
προσωρινή κυκλοφορία θα επισκευάζονται άμεσα, δι΄ άρσης των κυβολίθων, και επανακατασκευής του
δαπέδου σύμφωνα με τις παραγράφους 5.1 έως και 5.4 της προδιαγραφής αυτής.

5.6 Διακοπή εργασιών υπό δυσμενείς συνθήκες
Στην περίπτωση που οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (βροχή, παγετός κ.λπ.) για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, οι εργασίες θα διακόπτονται κατόπιν
εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή

Η επιφάνεια διάστρωσης της άμμου εγκιβωτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη του
έργου, θα είναι καθαρή και επίπεδη εντός -30 mm έως +10 mm από την θεωρητική της στάθμη. Τυχόν
τοπικές ανωμαλίες της επιφάνειας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 4 mm ανά μήκος 300 mm σε κάθε
κατεύθυνση.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση της στάθμης της τελικής περαιωμένης επιφάνειας κυκλοφορίας του
δαπέδου από την θεωρητική, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου, είναι r 6 mm. Η
διαφορά στάθμης μεταξύ διαδοχικών (εν επαφή) κυβόλιθων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 2 mm.

7 Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος
Για τα ειδικά μέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00 «Μέτρα υγείας-ασφάλειας και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή λιμενικών
έργων».

7.1

Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

x
x

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία
με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 8 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance

Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

9
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ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ

Τρόποι επιμέτρησης

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα καθαρής επιφάνειας επίστρωσης με κυβολίθους, μετά την
αφαίρεση παρεμβαλλομένων επιφανειών άλλων κατασκευών (βάσεις ιστών φωτισμού, κανάλια
ηλεκτρομηχανολογικών παροχών κλπ.). Οι εργασίες διακρίνονται κατά το πάχος (ύψος) των κιβολίθων.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:

10

x

Την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των κυβολίθων και των υλικών έδρασης και
εγκιβωτισμού αυτών που προβλέπονται από την μελέτη του έργου

x

Το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα μέσα και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής

x

Την διάταξη των κυβολίθων σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη του έργου αρχιτεκτονική
διαμόρφωση του δαπέδου

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

34872
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Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
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23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή αρμών διαστολής
λιμενικών δαπέδων/ επιστρώσεων από άοπλο ή συμβατικά οπλισμένο ή ινοπλισμένο σκυρόδεμα.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής και τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης των αρμών διαστολής
καθώς επίσης και τα βλήτρα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-2

Joint filers and sealants – Part 2: Specifications for cold applied joint sealers -Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 2: Προδιαγραφές για ψυχρά
υλικά σφράγισης

ΕΛΟΤ ΕΝ 14840

Joint filers and sealants – Test methods for preformed joint sealers
-- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμού - Μέθοδοι δοκιμής για
προδιαμορφωμένα υλικά σφράγισης

ΕΛΟΤ EN 13877-3

Concrete pavements - Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete
pavements -- Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προδιαγραφές για
χρήση βλήτρων σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ EN 14187-9

Cold applied joint sealants - Τest methods - Part 9: Fumction testing of joint
sealants -- Υλικά σφράγισης αρμών εφαρμοζόμενα εν ψυχρώ - Μέρος 9:
Μέθοδος δοκιμής λειτουργικότητας των υλικών σφράγισης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας-ασφάλειας και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος κατά την
κατασκευή λιμενικών έργων».

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
3.1 βλήτρο
Διαμήκης ράβδος, χαλύβδινη τις περισσότερες φορές, που αναλαμβάνει σημαντικές εφελκυστικές ή
διατμητικές δυνάμεις
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Απαιτήσεις ενσωματωμένων υλικών

4.1 Γενικά
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αρμών διαστολής είναι α) υλικό πλήρωσης του
αρμού, β) υλικά σφράγισης του αρμού και γ) βλήτρα.
4.1.1

Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής

Για την πλήρωση των αρμών διαστολής προβλέπεται η χρήση υλικού πληρώσεως (φύλλα από συμπιέσιμο
υλικό), το οποίο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στην υγρασία, σήψη και θλιπτική παραμόρφωση που θα
αποτελείται είτε από ίνες ξύλου εμποτισμένες σε άσφαλτο, ή ασφαλτόδετο φελλό, βιομηχανικής προέλευσης.
Δεν συνιστάται η χρήση διογκούμενων υλικών πλήρωσης ή υλικών αφρώδους τύπου (π.χ. διογκωμένη
πολυστερόλη - φελιζόλ) στο θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω αυξημένης υδατοπερατότητας και μειωμένης
αντίστασης κατά την κατασκευή και λειτουργία του αρμού.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής των προτεινομένων προς ενσωμάτωση στο έργο υλικών,
στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής τους σε παρεμφερή έργα, καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας στα
οποία θα αναγράφεται η ονομασία του εργοστασίου παραγωγής, η τοποθεσία παραγωγής και θα
πιστοποιείται ότι τα προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών για τις ακόλουθες ιδιότητες
των υλικών:
Πίνακας 1 - Αποτελέσματα δοκιμών αποσύνθεσης και συρρίκνωσης
Ιδιότητες

Απαίτηση

Αποσύνθεση και
συρρίκνωση

Κανένα από τα εξετασθέντα δοκίμια
δεν θα παρουσιάζει σημάδια
αποσύνθεσης ή συρρίκνωσης

Τιμή επαναφοράς

t 70%

Εξώθηση

d 6 mm

Προδιαγραφή ελέγχου

ΕΛΟΤ ΕΝ 14840

Τα δελτία αποστολής των υλικών στο εργοτάξιο θα συνοδεύεται από τα ανωτέρω πιστοποιητικά
καταλληλότητας και αποτελέσματα δοκιμών.
4.1.2

Υλικά σφράγισης αρμών διαστολής

Τα υλικά σφράγισης των αρμών διαστολής θα πρέπει να είναι ικανά για την διατήρηση της σφράγισης δια
προσφύσεως με το σκυρόδεμα των δύο πλευρών του αρμού, για μακρό χρονικό διάστημα και υπό ολόκληρο
το εύρος των αναμενομένων ακραίων καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα τα υλικά σφράγισης των αρμών
διαστολής θα πρέπει:
α)

να αναλαμβάνουν αποτελεσματικά συνεχείς μεταβολές του πάχους του αρμού και μετακινήσεις,

β)

να είναι ανθεκτικά έναντι εναλλασσόμενης πήξης/τήξης του νερού,

γ)

να είναι ανθεκτικά έναντι χημικών/βιολογικών επιδράσεων και μηχανικής φθοράς (από π.χ.
κυκλοφορία οχημάτων/μηχανημάτων, μεταφορά ιζημάτων από το νερό ή τον αέρα και
επιφανειακές ροές).

Οι αρμοί διαστολής δαπέδων από άοπλο, ή συμβατικά οπλισμένο, ή ινοπλισμένο σκυρόδεμα, θα
σφραγίζονται με ελαστομερές υλικό πολυμερούς βάσης (πολυσουλφιδικό ή πολυουρεθανικό), αποτελούμενο
από δύο ή περισσότερα συστατικά, εφαρμόσιμο εν ψυχρώ.
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Το υλικό σφράγισης των αρμών διαστολής θα είναι βιομηχανικής προελεύσεως/εμπορίου και θα πρέπει να
λειτουργεί αποτελεσματικά για θερμοκρασιακό εύρος από –50C έως +700C. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο
Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πληροφοριακό υλικό από το (-α)
εργοστάσιο(-α) παραγωγής των υλικών, το οποίο θα περιλαμβάνει α) καταλόγους και τεχνικά φυλλάδια που
θα περιλαμβάνουν και οδηγίες για την μέθοδο και απαιτούμενο χρόνο ανάμειξης των συστατικών και β)
πιστοποιητικά καταλληλότητας των προτεινομένων προς ενσωμάτωση στο έργο υλικών, στα οποία θα
αναγράφεται η ονομασία του εργοστασίου παραγωγής, η ημερομηνία και τοποθεσία παραγωγής και θα
πιστοποιείται ότι τα προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.
Το υλικό θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-2 και θα έχει τά εξής χαρακτηριστικά:
-

Θα είναι συστήματος Μ, πολλαπλών συστατικών (multi-components system), κατά τον πίνακα 4 του
Προτύπου

-

Θα είναι μη χαλαρουμένου τύπου ns (non sag), σύμφωνα με τον πίνακα 5 του Προτύπου

-

Θα είναι κατηγορίας C, σύμφωνα με τον πίνακα 6 του προτύπου, ανθεκτικό στα καύσιμα και τα χημικά
αντιπαγετικής προστασίας

Το υλικό σφράγισης των αρμών διαστολής θα είναι βιομηχανικής προελεύσεως και θα πρέπει να λειτουργεί
αποτελεσματικά για θερμοκρασιακό εύρος από -5°C έως +70°C.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής των προτεινομένων προς ενσωμάτωση στο έργο υλικών,
στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής τους σε παρεμφερή έργα, καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας στα
οποία θα αναγράφεται η ονομασία του εργοστασίου παραγωγής, η τοποθεσία παραγωγής και θα
πιστοποιείται ότι τα προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.
Τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών θα πρέπει να αναφέρουν την σύνθεση και τις ιδιότητες του υλικού και να
περιλαμβάνουν οδηγίες και τον μέγιστο χρόνος αποθήκευσης, οδηγίες χρήσης (προετοιμασία επιφανειών,
αστάρωμα, ανάμειξη υλικών, απαιτούμενος εξοπλισμός κλπ), οδηγίες εφαρμογής (με έγχυση ή πιστολέτο),
καθώς και πληροφορίες για τον χρόνο εργασιμότητος και τον χρόνο ωρίμανσης, συναρτήσει των
περιβαλλοντικών συνθηκών. Θα περιλαμβάνουν επίσης το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS:
material safety data sheet), στο οποίο θα αναγράφεται η κατηγορία χημικής επικινδυνότητας του υλικού και
τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας που απαιτούνται.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας θα συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών για τις ακόλουθες ιδιότητες
των υλικών:
Πίνακας 2 – Αποτελέσματα δοκιμών για τις ακόλουθες ιδιότητες
Ιδιότητες

Προδιαγραφή ελέγχου

Ρεολογικές ιδιότητες
Πλαστική παραμόρφωση
Συνάφεια και μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό
Διάρκεια ζωής
Αντίσταση σε αποφλοίωση

ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-2
ΕΛΟΤ EN 14187-9

Απώλεια μάzας κατόπιν θερμικής γήρανσης
Κηλίδωση

Τα δελτία αποστολής των υλικών στο εργοτάξιο θα συνοδεύεται από τα ανωτέρω πιστοποιητικά
καταλληλότητας και αποτελέσματα δοκιμών.
Η εφαρμογή των υλικών σφράγισης των αρμών θα γίνεται αφού προηγουμένως έχει εφαρμοσθεί υλικό
προετοιμασίας των παρειών του αρμού για την αύξηση της πρόσφυσης μεταξύ του υλικού σφράγισης και του
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σκυροδέματος (αστάρι, primer). Το αστάρι θα είναι απόλυτα συμβατό με το σφραγιστικό υλικό, και κατά
προτίμηση, προερχόμενο από το εργοστάσιο παραγωγής του σφραγιστικού υλικού.
Οταν ο αρμός περιλαμβάνει φύλλο πλήρωσης, θα τοποθετείται και ταινία διακοπής της συνάφειας μεταξύ
του υλικού σφράγισης και του φύλλου πλήρωσης του αρμού. Η ταινία διακοπής της συνάφειας θα είναι
βιομηχανικής προελεύσεως, σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή του υλικού σφράγισης και θα έχει
πλάτος ίσο με το πλήρες πλάτος του αρμού διαστολής.
4.1.3

Βλήτρα αρμών

Τα βλήτρα θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13877-3, θα φέρουν σήμανση CE και θα
έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 250 MPa. Θα είναι ευθύγραμμα και λεία, τα δε άκρα τους θα είναι
κομμένα με μεταλλοπρίονο και τροχισμένα, ώστε μην παραμένουν εξελάσεις κοπής εκτός της ονομαστικής
διαμέτρου της ράβδου.
Θα φέρουν επίσης προστατευτική αντισκωριακή επίστρωση,
εφαρμοζόμενη επί τόπου.εργοστασιακής

είτε εργοστασιακής προέλευσης ή

4.2 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και απόθεση υλικών
Η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των υλικών πλήρωσης και σφράγισης των αρμών διαστολής
θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις του προμηθευτή των υλικών.

5

Κατασκευή

5.1 Διαμόρφωση επιφανειών αρμού
Οι αρμοί διαστολής θα διαμορφώνονται, κατά κανόνα με κάθετες παρειές, στην άνω επιφάνεια του δαπέδου,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου. Θα λαμβάνονται τα απαιτούμενα
κατασκευαστικά μέτρα για την εξασφάλιση του αμετακίνητου των σιδηροτύπων κατά την σκυροδέτηση και
την αποφυγή διαρροής σκυροδέματος από τους σιδηρότυπους (ενώσεις τμημάτων σιδηροτύπων, οπές
διέλευσης βλήτρων, βάσεις σιδηροτύπων). Οι σιδηρότυποι θα καθαρίζονται επιμελώς και θα επαλείφονται με
ειδικό αντικολλητικό υγρό πριν από την τοποθέτηση τους, για την αποφυγή τραυματισμού των επιφανειών
των αρμών κατά την αφαίρεση των τύπων.

5.2 Τοποθέτηση βλήτρων (dowel bars)
Θα λαμβάνονται τα απαιτούμενα κατασκευαστικά μέτρα για την εξασφάλιση του αμετακίνητου των βλήτρων
κατά την σκυροδέτηση. Η μία πλευρά του βλήτρου θα αγκυρώνεται εντός της μάζας του σκυροδέματος των
δαπέδων. Η άλλη (ελεύθερη) πλευρά του βλήτρου είτε θα ενσωματώνεται εντός της μάζας του
σκυροδέματος, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει περιμετρική πλαστικοποίηση πάχους 1,25 mm, ή θα
τοποθετείται εντός σωλήνα από PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό περίβλημα, πάχους τοιχώματος όχι
μεγαλύτερου από 1,5 mm, εσωτερικής διαμέτρου κατά 0,2 mm περίπου μεγαλύτερης από την διάμετρο του
βλήτρου, και μήκους μεγαλύτερου κατά 50 mm περίπου από το μήκος του ελεύθερου τμήματος του βλήτρου.
Το άκρο του σωλήνα θα σφραγίζεται με κατάλληλο υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυστερόλη - φελιζόλ) για την
αποφυγή διείσδυσης του νωπού σκυροδέματος του δαπέδου στο εσωτερικό του σωλήνα.

5.3 Τοποθέτηση υλικού πλήρωσης αρμών διαστολής
Πριν την τοποθέτηση, τα φύλλα πλήρωσης των αρμών διαστολής θα κόβονται στις απαιτούμενες διαστάσεις.
Στην περίπτωση που προβλέπεται τοποθέτηση βλήτρων, θα διανοίγονται οπές στα φύλλα πλήρωσης ανά
προκαθορισμένες αποστάσεις, για την διέλευση δι΄ ολισθήσεως του ελεύθερου άκρου του βλήτρου ή του
πλαστικού περιβλήματος, χωρίς διαρροή σκυροδέματος δια μέσου των οπών κατά την σκυροδέτηση.
Τα φύλλα πλήρωσης θα καρφώνονται στερεά στην σκυροδετούμενη επιφάνεια του αρμού διαστολής, κατά
τρόπο ώστε:

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34881

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00:2009

α)

να εξασφαλίζεται το αμετακίνητο των φύλλων πλήρωσης κατά την σκυροδέτηση,

β)

να μην αφήνονται κενά μεταξύ των φύλλων και της σκυροδετούμενης επιφάνειας του αρμού και

γ)

οι ενώσεις μεταξύ διαδοχικών φύλλων πλήρωσης να είναι κατά το δυνατόν στεγανές για την
αποφυγή φραξίματος του αρμού λόγω διαρροής ενέματος κατά την σκυροδέτηση

5.4 Σφράγιση αρμών διαστολής
5.4.1

Διαμόρφωση αυλάκων

Οι αύλακες σφράγισης των αρμών διαστολής θα διανοίγονται με κοπή του σκληρυνμένου σκυροδέματος με
αρμοκόπτη, στο προβλεπόμενο πλάτος και βάθος, τουλάχιστον 7 ημέρες από το πέρας της σκυροδέτησης.
Ολόκληρη η άνω επιφάνεια του συμπιέσιμου φύλλου πλήρωσης θα πρέπει να εμπεριέχεται μέσα στην
αύλακα. Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση αυλάκων με κοπή ή απόξεση των φύλλων πλήρωσης των αρμών.
Μέχρι την οριστική σφράγιση των αρμών διαστολής, οι αύλακες (grooves) των αρμών θα προστατεύονται
από περιβαλλοντικές επιδράσεις (σκόνη, μόλυνση κλπ) με προσωρινές ταινίες σφράγισης ή άλλη μέθοδο
εγκεκριμένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Αμέσως πριν από την σφράγιση θα αφαιρούνται οι προστατευτικές ταινίες των αρμών και οι αύλακες θα
καθαρίζονται από σκόνη, απορρίμματα κλπ.
5.4.2

Διαδικασία σφράγισης

Η οριστική σφράγιση των αρμών διαστολής θα εκτελεστεί τουλάχιστον 7 ημέρες μετά το πέρας της
σκυροδέτησης. Κατά την σφράγιση, οι αύλακες των αρμών διαστολής θα πρέπει να είναι απολύτως καθαροί
και στεγνοί, δια καθαρισμού με πεπιεσμένο αέρα.
Η ταινία διακοπής της συνάφειας μεταξύ των φύλλων πλήρωσης και του υλικού σφράγισης των αρμών θα
τοποθετείται ομοιόμορφα και συνεχόμενα κατά μήκος του πυθμένα του αύλακα, σε ολόκληρο το πάχος των
φύλλων πλήρωσης.
Ακολουθεί βαφή των παρειών του αύλακα σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή των υλικών
σφράγισης.
Το υλικό σφράγισης των αρμών θα εφαρμόζεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης
διάρκειας ξήρανσης του υλικού προετοιμασίας, σύμφωνα με τις συστάσεις και οδηγίες του προμηθευτή των
υλικών. Τα συστατικά του υλικού σφράγισης θα αναμειγνύονται επιμελώς και για επαρκή χρόνο, σύμφωνα με
τις συστάσεις και οδηγίες του προμηθευτή των υλικών, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ομοιογενές ανάμιγμα
χωρίς παγιδευμένα αέρα, το οποίο θα εφαρμόζεται στον αρμό εντός του καθοριζομένου από τον
προμηθευτή των υλικών χρονικού διαστήματος.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

Τα βλήτρα (εφ΄ όσον προβλέπονται από την μελέτη του έργου) σε αρμούς διαστολής δαπέδων από άοπλο ή
συμβατικά οπλισμένο ή ινοπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι τοποθετημένα στο μέσον του πάχους του
δαπέδου, με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση r 10 mm και θα είναι και κάθετα στην παρειά του αρμού
διαστολής.
Τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού σφράγισης, θα απομακρύνονται από των αρμό με ειδικά εργαλεία, έτσι ώστε
η τελική επιφάνεια του υλικού σφράγισης να είναι 4y6 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του σκυροδέματος.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιμενικών έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 09-1901-00 «Μέτρα υγείας-ασφάλειας και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος κατά την κατασκευή λιμενικών
έργων».

8

Τρόπος επιμέτρησης

ΟΙ εργασίες διαμόρφωσης αρμών λιμενικών έργων αποτελούν μέρος των εργασιών κατασκευής δαπέδων
λιμενικών έργων από σκυρόδεμα και δεν επιμετρούνται ιδιαιτέρως.

8.1 Εάν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση των εργασιών αυτών θα γίνεται ως
εξής:
8.2

Κοπή αρμών με αρμοκόφτη

Οι εργασίες θα επιμετρούνται σε μέτρα μήκους διαμορφωμένου αρμού ανεξαρτήτως των διαστάσεων αυτού
(πλάτος-βάθος) και θα περιλαμβάνουν::
x

Την προσκόμιση και λειτουργία του εξοπλισμού κοπής (ηλεκτροκίνητου ή μηχανοκίνητου).

x

Την χάραξη των αρμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

x

Τις φθορές κοπτικών, την προμήθεια νερού ψύξης και την λήψη μέτρων αντιμετώπισης σκόνης.

x

Τις βοηθητικές κατασκευές για την εκτέλεση εργασιών κοπής σε κεκλιμένες επιφάνειες.

x

Την συλλογή και απόρριψη των προκυπτόντων κατά την κοπή προϊόντων αποξήλωσης
σκυροδέματος.

x

Τον καθαρισμό του εσωτερικού των αρμών με χρήση πεπιεσμένου αέρα.

8.3

Πλήρωση αρμών με προδιαμορφωμένα υλικά

Οι εργασίες πλήρωσης αρμών με προδιαμορφωμένα υλικά επιμετρούνται ως εξής:
α. Εμποτισμένα ινώδη ελαστικά φύλλα
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετημένων φύλλων πάχους 12 mm (το σύνηθες ελάχιστο
πάχος φύλλων). Φύλλα μεγαλύτερου πάχους d ανάγονται σε φύλλα d = 12 mm σύμφωνα με την σχέση
Εισοδ = Ε * d/d12.
β. Ενσφηνούμενα κυψελωτά ή αφρώδη παρεμβύσματα
Επιμέτρηση σε τρέχοντα μέτρα τοποθετηθέντος παρεμβύσματος, αδιακρίτως του υλικού κατασκευής.
Διακρίνονται με βάση το ονομαστικό άνοιγμα του αρμού σε mm.
Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται:
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x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών πλήρωσης,

x

Η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας

x

Η κοπή, στερέωση και τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,

x

Τα μικροϋλικά σύνδεσης-στερέωσης, οι κόλλες ή τα λιπαντικά (κατά περίπτωση),

x

Η απομείωση και φθορά των υλικών,

x

Η αποκατάσταση (εργασία και υλικά που τυχόν θα απαιτηθεί σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον
έλεγχο μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Σφράγιση αρμών με ελαστομερή υλικά

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους σφραγισθέντος αρμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υλικού: πολυουρεθανικής ή σουλφιδικής βάσεως.
Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται:

8.5

x

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την
σφράγιση των αρμών: σφραγιστικά ενός ή δύο συστατικών, υλικά ασταρώματος και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών.

x

Η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας.

x

Ο επιμελής καθαρισμός των παρειών του αρμού.

x

Η προετοιμασία και ανάμειξη του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών.

x

Η αποκατάσταση (εργασία και υλικά που τυχόν θα απαιτηθεί σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον
έλεγχο μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας.

Βλήτρα αρμών

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε χιλιόγραμμα βλήτρων, τοποθετηθέντων σύμφωνα με την μελέτη του έργου και
τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

11

34884

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία
-

Οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών
και Κινητών Εργοταξίων» (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 )

ΕΛΟΤ EN 14188-3
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Joint filers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals. --Υλικά
πλήρωσης αρμών και σφραγιστικά. Μέρος 3: Προδιαγραφές για
προδιαμορφωμένα υλικά πλήρωσης.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Πλωτοί Προβλήτες / Κυματοθραύστες
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή, την πόντιση και
την στερέωση πλωτών προβλητών, των κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης προς τους πλωτούς προβλήτες
από τις εγκαταστάσεις ξηράς, των συστημάτων εγκάρσιων βραχιόνων πρόσδεσης σκαφών/ διαβαθρών
(fingers) επί των πλωτών προβλητών, καθώς και την κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων παροχής
υπηρεσιών επί των πλωτών προβλητών (φωτισμός, ρεύμα, δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης κλπ.).

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
EΛΟΤ 450

Κυψελωτά πλαστικά - Προδιαγραφές δύσκαμπτων κυψελωτών υλικών
σε πλάκες που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση κτιρίων -- Cellular plastics Specification for rigid cellular materials used in the thermal insulation of
buildings

ΕΛΟΤ EN 755-9

Διελασμένοι ράβδοι/δοκοί, σωλήνες και προφίλ - Μέρος 9 : Προφίλ, ανοχές
διαστάσεων και μορφής -- Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar,
tube and profiles - Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form -Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου

EΛΟΤ 1421-1

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel
- Part 1: General

EΛΟΤ 1421-2

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική
κατηγορία B500A -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - Part 2: Technical class B500A

EΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3: Τεχνική
καατηγορία Β500C -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - Part 3: Technical class B500C

ΕΛΟΤ EN ISO 3834-1

Απαιτήσεις ποιότητας για συγκόλληση τήξης μεταλλικών υλικών - Μέρος 1:
Κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου απαιτήσεων ποιότητας -Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for
the selection of the appropriate level of quality requirements

ΕΛΟΤ EN 12020-2

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ποιότητας EN AW-6060 και EN AW-6063.
Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφής -- Aluminium and aluminium alloys Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2:
Tolerances on dimensions and form
3
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Λιμενικά έργα - Κώδικας πρακτικής για τον σχεδιασμό συστημάτων
προσκρουτήρων και πρυμνοδέτησης - Code of practice for design of fendering
and mooring systems

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών - Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση
και εφαρμογή του κειμένου της.

4

Απαιτήσεις

4.1 Υλικά και στοιχεία κατασκευής
Τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασμένα τα επί μέρους στοιχεία των πλωτών προβλητών και τα
οποία γίνονται αποδεκτά είναι:
x

πλαίσιο: αλουμίνιο, γαλβανισμένος χάλυβας, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο

x

κέλυφος πλωτήρων: σκυρόδεμα, πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (fiberglass),
πολυαιθυλένιο

x

εσωτερικό πλωτήρων: σώματα διογκωμένης πολυστερίνης, αφρός πολυουρεθάνης

x

κατάστρωμα: ξύλο, σκυρόδεμα, πολυπροπυλένιο

x

προσκρουστήρες: ξύλο, ελαστικό.

Στην κατασκευή των πλωτών προβλητών ενσωματώνονται επίσης στοιχεία σύνδεσης των πλωτών
στοιχείων μεταξύ τους, αγκύρωσης των πλωτών προβλητών κατασκευών στον πυθμένα, εξοπλισμού για την
πρόσδεση των σκαφών, για την προστασία από πρόσκρουση σκαφών, για την εγκατάσταση δικτύων
παροχών κλπ. Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στα ενσωματωμένα υλικά και στα στοιχεία κατασκευής:
4.1.1.

Αλουμίνιο

Τα τμήματα των προβλητών από αλουμίνιο θα είναι κατασκευασμένα από ειδικά κράματα που δεν θα
υφίστανται οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν θα απαιτούν προστασία
με βαφή ή άλλη τεχνική προστασίας ή/ και συντήρησης, θα ανθίστανται στην ηλεκτρολυτική διάβρωση και
δεν θα περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ή αρσενικού ή οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται
τα κράματα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 755-9 και ΕΛΟΤ EN 12020-2.
4.1.2.

Γαλβανισμένος χάλυβας

Τα τμήματα των στοιχείων από γαλβανισμένο χάλυβα θα είναι γαλβανισμένα “εν θερμώ”, σύμφωνα με ΕΛΟΤ
EN ISO 3834-1 δεν θα υφίστανται οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν
θα απαιτούν προστασία με βαφή ή άλλη τεχνική προστασίας ή/ και συντήρησης, θα ανθίστανται στην
ηλεκτρολυτική διάβρωση και δεν θα περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ή αρσενικού ή οργανοκασσιτερικές
ενώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ανοξείδωτα στοιχεία (π.χ. πλέγμα).
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Ξύλο

Τα ξύλινα τμήματα θα είναι από σκληρή τροπική ξυλεία (ονομασία προέλευσης: iroko, azobe, balau, tali,
elondo, bolondo ή ισοδύναμης αντοχής). Το ξύλο δεν θα είναι εμποτισμένο σε τοξικά υλικά, δεν θα υφίσταται
οποιαδήποτε αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν θα απαιτεί οποιαδήποτε συντήρηση ή προστασία.
Η επιφάνεια των ξύλινων σανίδων (δοκίδων) του καταστρώματος των προβλητών πρέπει να είναι και να
παραμένει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση αντιολισθητική. Το πάχος των δοκίδων και η απόσταση
μεταξύ τους καθορίζεται από την σχετική μελέτη.
4.1.4.

Σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα του περιβλήματος των πλωτήρων των πλωτών στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι
συνήθως αφορά σε λεπτά τοιχώματα, θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C30/37, με μικρό πορώδες και χρήση
πλαστικοποιητών (βελτιωτικών) μάζας ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα και να αποφεύγεται η
διάβρωση του οπλισμού. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα πρέπει να είναι 400kg/m3 και ο λόγος
Ν/Τ=0,48 κατ’ ελάχιστον. Οι οπλισμοί θα είναι S500s με τοποθέτηση απαραιτήτως αποστατών οπλισμών. Τα
πρόσθετα σκυροδέματος θα συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά και οδηγίες χρήσης του εργοστασίου
κατασκευής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του (Σκυρόδεμα στη θάλασσα) Κ.Τ.Σ. Για την ενίσχυση
του σκυροδέματος του κελύφους των πλωτήρων θα χρησιμοποιούνται συνθετικές ίνες. Οι πλωτήρες θα
έχουν υποστεί εξωτερικά επεξεργασία ή βαφή με κατάλληλα υλικά ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάπτυξη και
προσκόλληση θαλάσσιων οργανισμών, που προκαλούν ελάττωση του ελεύθερου ύψους της προβλήτας.
Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στα καταστρώματα των πλωτών προβλητών θα είναι κατηγορίας
τουλάχιστον C30/37. Επίσης πρέπει να είναι οπλισμένο με πλαστικές ίνες και να έχει αντιολισθητική
επιφάνεια, που να διατηρείται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.
4.1.5.

Διογκωμένη πολυστερίνη

Η διογκωμένη πολυστερίνη κλειστής κυψέλης με ελάχιστη πυκνότητα 20 Κg/m3, που χρησιμοποιείται για την
πλήρωση του εσωτερικού των πλωτήρων και την εξασφάλιση πλευστότητας θα ακολουθεί το πρότυπο
ΕΛΟΤ 450.
4.1.6.

Πολυπροπυλένιο

Το πολυπροπυλένιο που χρησιμοποιείται στα καταστρώματα των πλωτών προβλητών πρέπει να μην
περιέχει τοξικές ουσίες (με βάση επισυναπτόμενα πιστοποιητικά) και να είναι άφλεκτο.
4.1.7.

Υλικά στερέωσης

Τα υλικά στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες συνδέσεις πρέπει να είναι στοιχεία ανεξάρτητα
των τυποποιημένων τμημάτων της πλωτής κατασκευής, με εγγυημένη αντοχή, με δυνατότητα εύκολης και
γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης, και εύκολα αντικαταστάσιμα. Επίσης, δεν θα επιτρέπουν την
οριζόντια σχετική μετακίνηση των επιμέρους στοιχείων της πλωτής κατασκευής και δεν θα μεταβιβάζουν
ροπές κάμψης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Θα είναι ανθεκτικά στην ηλεκτρολυτική διάβρωση , δεν θα
υφίστανται οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν θα απαιτούν
οποιαδήποτε συντήρηση ή προστασία. Οι σύνδεσμοι δεν θα προκαλούν τριγμούς και θα διαθέτουν την
ελάχιστη προβλεπόμενη από τη μελέτη αντοχή προς κάθε διεύθυνση. Οι σύνδεσμοι μπορεί να είναι ελαστικά
στοιχεία με ενσωματωμένα χαλύβδινα ελάσματα υψηλής αντοχής (σε εφελκυσμό) ή ελαστικά στοιχεία EPDM
και ανοξείδωτοι ή γαλβανισμένοι κοχλίες με πρόσθετους ιμάντες ασφαλείας ή τεμάχια από νεοπροπένιο και
ανοξείδωτοι ή γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ.
5
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Τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτοασφαλιζόμενα, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
χάλυβα. Όλα τα μεταλλικά και ξύλινα τμήματα των προβλητών, των συνδέσεων, καθώς και τα ελαστικά
παρεμβλήματα θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα σε περίπτωση φθοράς.
4.1.8.

Προσκρουστήρες

Οι προσκρουστήρες είναι παρεμβλήματα που προστατεύουν το πλαίσιο των πλωτών κατασκευών
(προβλητών) και τη “γάστρα” των σκαφών από τυχόν πρόσκρουση κατά τη φάση παραβολής των σκαφών
και διευκολύνουν την ολίσθηση των σκαφών κατά μήκος του πλωτού προβλήτα. Τοποθετούνται είτε
γραμμικά (προστατευτική λωρίδα) στην περίμετρο της προβλήτας, είτε με ανάρτηση αντιτριβικών πλακών
προστασίας επί των μετώπων παραβολής σε κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους. Στη δεύτερη περίπτωση,
η χρήση των παρεμβλημάτων προβλέπεται μόνο στις θέσεις πλαγιοδέτησης των σκαφών και όχι στις θέσεις
πρυμνοδέτησης. Το υλικό των παρεμβλημάτων είναι είτε τροπική ξυλεία ίδιας ποιότητας με εκείνη που
χρησιμοποιείται για την κατασκευή του καταστρώματος, είτε ειδικές αντιτριβικές λωρίδες υψηλού μοριακού
βάρους (UHMW-PE) από βαρέως τύπου πολυαιθυλένιο με χαμηλό συντελεστή τριβής ή ειδικό ελαστομερές
υλικό (ελαστικό EPDM) ή ανακυκλωμένο πλαστικό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών των αντιτριβικών
λωρίδων πρέπει να είναι σύμφωνες με το BS 6349-4. Τα παρεμβλήματα πρέπει να διαθέτουν μεγάλη αντοχή
σε κρούση και να έχουν μικρότερη φθορά σε σχέση με τον κοινό χάλυβα (mild steel). Τα ξύλινα
παρεμβλήματα δεν είναι θα εμποτισμένα σε τοξικά υλικά, ενώ τα ελαστικά δεν θα είναι τοξικά. Η διατομή των
παρεμβλημάτων, το μήκος των αντιτριβικών πλακών και η διάταξη τοποθέτησής τους στο μέτωπο
παραβολής της προβλήτας θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με βάση το μέγεθος των σκαφών
που εξυπηρετούνται.
4.1.9.

Δέστρες/ Κρίκοι πρόσδεσης

Οι προβλήτες θα είναι εφοδιασμένες με δέστρες ή κρίκους πρόσδεσης κατάλληλης αντοχής για την
πρόσδεση των σκαφών. Τα μέσα πρόσδεσης (δέστρες, κρίκοι) θα είναι μεταλλικά, από ανοξείδωτο χάλυβα ή
από χάλυβα γαλβανισμένο “εν θερμώ” ή από ειδικό κράμα αλουμινίου κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον.
Το σύστημα που αποτελείται από τη δέστρα (ή τον κρίκο) και τη στερέωσή της στην προβλήτα θα ικανοποιεί
τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής κατά την εγκάρσια και τη διαμήκη διεύθυνση της προβλήτας. Οι
αποστάσεις μεταξύ των δεστρών (ή κρίκων) καθορίζονται από τη μελέτη, με βάση το μέγεθος των σκαφών
που εξυπηρετούνται. Σε περιπτώσεις που απαιτείται από τη μελέτη, παρέχεται η δυνατότητα ολίσθησης της
θέσης των δεστρών σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση και απόσταση μεταξύ τους.
4.1.10. Σύστημα αγκύρωσης πλωτών προβλητών και σύστημα αγκυροβολίας σκαφών
Η αγκύρωση του προβλήτα στον πυθμένα γίνεται μέσω αλυσίδων κατάλληλου τύπου, διαμέτρου και
αντοχής, γαλβανισμένων “εν θερμώ” ( σύμφωνα με τα EΛΟΤ 1421-1, EΛΟΤ 1421-2 και EΛΟΤ 1421-3 ), και
προκατασκευασμένων ογκολίθων από σκυρόδεμα (ρεμέτζα). Οι τεχνητοί ογκόλιθοι (άγκυρες βαρύτητας)
κατάλληλου βάρους και διαστάσεων τοποθετούνται στον πυθμένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
σταθερότητα της προβλήτας στις δυσμενείς φορτίσεις, χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση σκαφών και
χωρίς να μειώνεται το ωφέλιμο βάθος του λιμένα. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι τοποθετούνται με ακρίβεια στις
θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης.
Τα αγκυροβόλια του πυθμένα συνδέονται με αλυσίδα κατάλληλου τύπου και διαμέτρου, η οποία χρησιμεύει
σαν αλυσίδα “μάνα” για το σύστημα πρόσδεσης των σκαφών. Εγκάρσια στην αλυσίδα “μάνα” προσαρτώνται
οι αλυσίδες για κάθε θέση σκάφους. Κάθε τέτοια αλυσίδα συνδέεται στο ελεύθερο άκρο της με βυθιζόμενο
σχοινί (κάβο), το οποίο στερεώνεται σε προβλεπόμενο σημείο της προβλήτας.
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Αντί της χρήσης τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα είναι δυνατή η χρήση χαλύβδινων αγκυρών με
κατάλληλη ελκτική δύναμη. Για την ανάπτυξη της πλήρους ελκτικής δύναμης των αγκυρών γίνεται διείσδυσή
τους στο εδαφικό υλικό του πυθμένα, με έλξη όλων των επιμέρους κλάδων.
Το σύστημα αγκυρώσεως του πλωτού προβλήτα θα πρέπει να έχει διαστασιολογηθεί με βάση τις δυνάμεις
που προκύπτουν από τον άνεμο σχεδιασμού και μεταφορά αυτών μέσω αλυσοειδούς διάταξης τένοντος.
Πριν από την εγκατάσταση θα ελέγχεται ότι έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω κατά τον σχεδιασμό.
4.1.11. Στήριξη των πλωτών προβλητών σε πασσάλους
Εναλλακτικά προς το προαναφερόμενο σύστημα εγκατάστασης του πλωτού προβλήτα με σύστημα
αγκύρωσης, μπορεί να γίνει εγκατάστασή της με στήριξη της σε χαλύβδινους ή ξύλινους πασσάλους που
διατάσσονται είτε κατά τον άξονα είτε κατά την περίμετρο της ορθογωνικής προβλήτας. Στην περίπτωση
αυτή γίνεται καταρχήν έμπηξη των πασσάλων που προδιαφράφονται στη μελέτη στις θέσεις που
προβλέπονται για τη στήριξη του προβλήτα. Η κατακόρυφη κίνηση του προβλήτα γίνεται προσαρτώντας σε
κατάλληλες θέσεις ειδικούς οδηγούς των πασσάλων (pile bracket) από μεταλλικά ανοξείδωτα ελάσματα.
Κάθε τέτοιος οδηγός έχει διατομή σχήματος τραπεζιού και φέρει στο εσωτερικό του κύλιστρα που είναι σε
επαφή με την εξωτερική επιφάνεια του πασσάλου, τον οποίο ο οδηγός περιβάλλει. Οι χαλύβδινοι πάσσαλοι
προστατεύονται εξωτερικά με επένδυση πολυαιθυλενίου ή με άλλο ανάλογο υλικό.
4.1.12. Δίκτυα παροχών - πυρόσβεση
Κατά μήκος των πλωτών προβλητών και σε κάθε μία πλευρά τους και κάτω από το κατάστρωμα θα υπάρχει
κατάλληλος χώρος (κανάλι) για την τοποθέτηση των δικτύων παροχών στα σκάφη (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό,
πυρόσβεση κλπ.). Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι προστατευμένος από εξωτερικές επεμβάσεις και
προσκρούσεις σκαφών και δεν θα εμποδίζει την κυκλοφορία στο κατάστρωμα της προβλήτας. Το άνω
κάλυμμα του καναλιού αυτού θα είναι από το ίδιο υλικό του καταστρώματος του πλωτού προβλήτα.
Μεταλλικό κάλυμμα δεν γίνεται αποδεκτό.
Εκτός του χώρου διέλευσης των δικτύων, απαιτείται να γίνει στο προβλήτα ο εγκιβωτισμός φωλεών
παροχών, που θα παρέχουν πλήρη στεγανότητα και ασφάλεια και αντοχή στις μεγάλες θερμοκρασιακές
μεταβολές και τις υπεριώδεις ακτίνες. Συνήθως αναλογεί μια φωλέα σε δύο σκάφη και περιλαμβάνει δύο
ρευματοδότες ασφάλειας και δύο παροχές πόσιμου νερού. Οι θέσεις των φωλεών θα αποκλείουν την
πρόσκρουση σκαφών σε αυτές.
Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι
πυροσβεστικές φωλιές θα είναι ανεξάρτητες, κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό (π.χ. fiberglass),
κόκκινου χρώματος, με σωλήνες (μάνικες) μήκους 30 μ. και πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και σωσίβιο.
4.1.13. Εγκάρσιοι βραχίονες πλωτών προβλητών
Για τα υλικά των εγκάρσιων βραχιόνων ή διαβαθρών ισχύουν όλα τα προαναφέρονται στην παρούσα ΕΛΟΤ
ΤΠ για τα αντίστοιχα υλικά των πλωτών προβλητών. Οι διαστάσεις των βραχιόνων θα συμφωνούν με τα
σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες μπορεί να είναι βατοί ή όχι, ανάλογα με το πλάτος του καταστρώματος. Η
απόσταση του δαπέδου κυκλοφορίας των βραχιόνων, με τα φορτία λειτουργίας, θα είναι ίση με εκείνη της
πλωτής προβλήτας, με δυνατότητα απόκλισης από αυτή r 5%. Η αντοχή των εγκάρσιων βραχιόνων και των
συνδέσμων προσαρμογής θα ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών της μελέτης και
θα πρέπει να αποδεικνύεται με υπολογισμούς που θα προσκομίσει ο προμηθευτής, υπογεγραμμένες από
Πολιτικό Μηχανικό.
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4.1.14. Γέφυρες πρόσβασης στις πλωτές προβλήτες
Η γέφυρα πρόσβασης στο κατάστρωμα της πλωτής προβλήτας είναι κεκλιμένο κινητό επίπεδο (ράμπα),
συνδεδεμένο αρθρωτά με το κρηπίδωμα στην ξηρά και με κύλιστρο στην προβλήτα. Η ποιότητα των υλικών
και η αντοχή της γέφυρας πρόσβασης δεν πρέπει να είναι χαμηλότερες από εκείνες της προβλήτας. Το
πλαίσιο του κεκλιμένου επιπέδου θα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου κατάλληλο για το
θαλάσσιο περιβάλλον ή χάλυβα γαλβανισμένο “εν θερμώ” ή σκυρόδεμα ή ξύλο, με απαιτήσεις όμοιες με
εκείνες για το πλαίσιο των πλωτών στοιχείων. Το δάπεδο της γέφυρας είναι δοκιδωτό, με δοκίδες από
σκληρή τροπική ξυλεία, μη εμποτισμένη σε τοξικά υλικά και λοιπές απαιτήσεις όμοιες με την ξυλεία του
καταστρώματος των πλωτών στοιχείων. Οι δοκίδες θα έχουν αύλακες, ώστε να εξασφαλίζεται η
αντιολισθητικότητα του καταστρώματος. Η γέφυρα θα έχει και στις δύο πλευρές κιγκλίδωμα ασφαλείας.
Στο σημείο στήριξης του κεκλιμένου επιπέδου στην προβλήτα θα υπάρχει μεταλλική προστατευτική
επιφάνεια επί του δαπέδου του καταστρώματος της προβλήτας, ώστε να μην γίνονται φθορές σε αυτό από
την κίνηση του κύλιστρου της γέφυρας. Η μεταλλική επιφάνεια αυτή θα είναι κατασκευασμένη από κράμα
αλουμινίου κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον, ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα γαλβανισμένο “εν θερμώ”.

5

Κριτήρια αποδοχής υλικών και στοιχείων εξοπλισμού – Έλεγχοι παραλαβής

5.1

Κριτήρια αποδοχής υλικών και στοιχείων εξοπλισμού

Για τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πιστοποιητικά
ποιότητας και διάρκειας ζωής όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, συναρμολόγηση και
αγκύρωση των πλωτών προβλητών και των λοιπών στοιχείων του εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεις
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του έργου.
Το προσφερόμενο σύστημα στοιχείων πλωτών προβλητών (με τις γέφυρες πρόσβασης και τις διαβάθρες)
πρέπει να αποτελεί βιομηχανικό προϊόν να φέρει την σήμανση CE της Ε.Ε. και να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά καλής λειτουργίας επί πενταετία τουλάχιστον, σε λιμένες σκαφών αναψυχής. Πρωτότυπα
συστήματα προβλητών και γεφυρών πρόσβασης που δεν έχουν δοκιμασθεί επιτυχώς σε λιμένες αναψυχής
δεν γίνονται δεκτά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει :

8

x

Έντυπα (prospectus), τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά στοιχεία των εταιρειών προμήθειας
των υλικών.

x

Πιστοποιητικά των προβλητών από διεθνώς αναγνωρισμένους Νηογνώμονες 1ης κλάσης, ως
προς την πλευστότητα.

x

Πιστοποιητικά αντοχής των συνδέσμων μεταξύ διαδοχικών στοιχείων των πλωτών προβλητών
των συνδέσμων προσαρμογής των εγκάρσιων βραχιόνων και αντοχής των δεστρών και των
αποσβεστήρων πρόσκρουσης.

x

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές υλικών – Πιστοποιητικά καταλληλότητας των
υλικών της κατασκευής στο θαλάσσιο περιβάλλον.

x

Δείγματα χαρακτηριστικών στοιχείων (προφίλ στήριξης του καταστρώματος, ξυλεία
καταστρώματος και πλευρικών προσκρουστήρων, ελαστικός σύνδεσμος, δέστρα ή κρίκος
πρόσδεσης σκαφών).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

5.2

34895

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00:2009

x

Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος πλωτών στοιχείων για κατασκευή πλωτών
προβλητών, γεφυρών πρόσβασης κλπ.

x

Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των πλωτών στοιχείων των προβλητών και των γεφυρών
πρόσβασης, των τεχνικών λεπτομερειών τους, καθώς και τα σχέδια των συστημάτων στερέωσης
των πλωτών με τα κρηπιδώματα και της αγκύρωσής τους στον πυθμένα.

x

Υπολογισμούς υπογεγραμμένους από Ναυπηγό ή Πολιτικό Μηχανικό, σχετικά με τα ασκούμενα
φορτία σχεδιασμού, την αντοχή και την απόκριση των πλωτών στοιχείων και της προβλήτας σε
δυνάμεις από στατικές και δυναμικές δράσεις (κρούση, κυματισμός κλπ.), τους ελέγχους
πλευστότητας και την συμβατότητα με τις απαιτήσεις διαμήκους ή εγκάρσιας κλίσης για
συγκεκριμένες καταστάσεις φόρτισης, τους ελέγχους του συστήματος αγκύρωσης, τους ελέγχους
κατά την ανάρτηση των στοιχείων κλπ.
Οι πλωτοί προβλήτες πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν δυνάμεις από ανέμους με ταχύτητα
40m/sec (ή 90 μίλια /ώρα) και μέγιστο ύψος κύματος 0,40m. Η δυνατότητα αυτή θα αποδεικνύεται
με υπολογισμούς υπογεγραμμένους από Πολιτικό ή Ναυπηγό Μηχανικό.

x

Βεβαιώσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που λειτουργούν και διαχειρίζονται λιμένες αναψυχής,
στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε, από τις οποίες θα προκύπτει η καλή λειτουργία και
συμπεριφορά του προσφερόμενου συστήματος πλωτών προβλητών και γεφυρών πρόσβασης,
από την εγκατάστασή του μέχρι σήμερα.

x

Γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου αντίστοιχου φορέα για τη μη τοξικότητα
των υλικών της κατασκευής.

Έλεγχος παραλαβής
α)

Έλεγχος διαστάσεων πλωτών προβλητών και γεφυρών πρόσβασης
Το πλάτος των πλωτών προβλητών θα είναι αυτό των σχεδίων της μελέτης, με ανοχή
r1%. Το μήκος κάθε πλωτού στοιχείου του προβλήτα μπορεί να είναι οποιοδήποτε,
ανάλογα με την τυποποίηση του κατασκευαστή (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη
του έργου). Το συνολικό όμως μήκος πλωτών προβλητών που θα κατασκευασθεί είναι
αυτό που φαίνεται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης της μελέτης λιμενικών έργων. Το ελάχιστο
ελεύθερο ύψος του προβλήτα από την επιφάνεια της θάλασσας πρέπει να είναι
τουλάχιστον 0,45 m, χωρίς κινητό φορτίο. Όταν επιβληθεί κινητό φορτίο 150 kg/m2 το
ελάχιστο ελεύθερο ύψος θα πρέπει να είναι 0,30 m.
Οι πλωτοί προβλήτες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η
υψομετρική διαφορά της επιφάνειας εργασίας που προτείνει ο κατασκευαστής από την
επιφάνεια εργασίας αμέσως μετά την εγκατάσταση του πλωτού προβλήτα, να μην
υπερβαίνει τα 25mm. Επίσης η υψομετρική διαφορά μεταξύ της στάθμης εργασίας όπως
αυτή προκύπτει αμέσως μετά την εγκατάσταση του πλωτού προβλήτα και της στάθμης
εργασίας που παρουσιάζεται μετά από έναν χρόνο λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα
25mm. Ακόμη η υψομετρική μεταβολή στην στάθμη εργασίας του πλωτού προβλήτα μετά
από 5 χρόνια σε σχέση με την στάθμη εργασίας αμέσως μετά την εγκατάσταση του δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 50mm.
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Η μέγιστη κατά μήκος κλίση των γεφυρών πρόσβασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
10%, όταν ο προβλήτας βρίσκεται στην κατωτάτη στάθμη, λόγω μεταβολής της στάθμης
της θάλασσας.
Ως γέφυρα πρόσβασης στους προβλήτες γίνεται αποδεκτή και γέφυρα κατασκευασμένη
από το ίδιο υλικό του πλωτού προβλήτα και με το ίδιο πλάτος με αυτόν, αρκεί η κλίση να
μην υπερβαίνει την παραπάνω αναφερόμενη μέγιστη (10%). Ρητά αναφέρεται ότι το μήκος
της γέφυρας πρόσβασης δεν θα προσμετράται στο συνολικό μήκος των πλωτών
προβλητών που πρέπει να τοποθετήσει σε κάθε θέση ο Ανάδοχος (όπως αυτό δίνεται στα
σχέδια λιμενικών έργων), έστω και αν η γέφυρα πρόσβασης έχει πολύ μικρή κλίση και
μπορεί να εξυπηρετήσει πρόσδεση σκαφών αναψυχής.
β)

έλεγχος πλευστότητας πλωτών προβλητών
Οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλλουν πλήρη φάκελο με ελέγχους πλευστότητας των
πλωτών προβλητών. Ενδεικτικά αναφέρεται (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη του
έργου), ότι οι πλωτοί προβλήτες θα πρέπει:
(β1) να είναι ικανοί να φέρουν κινητό κατανεμημένο φορτίο 200 kg/m2 και να έχουν και 25%
εφεδρική πλευστότητα,
(β2) όταν επιβληθεί κινητό φορτίο 150 kg/m2 στο μισό του πλάτους του προβλήτα, η
εγκάρσια κλίση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12q,
(β3) όταν επιβληθεί κινητό φορτίο 150 kg/m2 στο μισό του μήκους του προβλήτα, η κατά
μήκος κλίση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2q.

γ)

έλεγχος του εξοπλισμού των πλωτών προβλητών, του συστήματος αγκύρωσης και των
γεφυρών πρόσβασης
Εξετάζονται ο τύπος, η γεωμετρία, η αντοχή και τα λοιπά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού,
όπως προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. Ειδικότερα ελέγχονται τα υλικά
στερέωσης, τα περικόχλια, οι δέστρες και οι κρίκοι πρόσδεσης, οι προσκρουστήρες των
πλωτών προβλητών. Επίσης ελέγχονται οι αλυσίδες και τα εξαρτήματά τους (κοχλίες,
περικόχλια, ναυτικά κλειδιά), καθώς και οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα (ή οι ναυτικές
άγκυρες από χάλυβα) του συστήματος αγκύρωσης. Ελέγχεται ο εξοπλισμός των γεφυρών
πρόσβασης: κιγκλίδωμα ασφαλείας, μηχανισμοί αρθρωτής σύνδεσης με το κρηπίδωμα,
κύλιστρα.

δ.

πιστοποίηση του συστήματος των πλωτών στοιχείων
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ποιότητα κατασκευής του συστήματος πλωτών
στοιχείων που εφαρμόζεται πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκεκριμένου
Νηογνώμονα 1ης κλάσης.
Στο πιστοποιητικό περιέχονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
x

10

Τεχνική περιγραφή, διαστάσεις και βάρος άφορτου πλωτού στοιχείου.
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x

Ύψος εξάλων, γωνία εγκάρσιας κλίσης σε άφορτη κατάσταση, σε ομοιόμορφη
φόρτιση σε όλο το κατάστρωμα ή μέρος του καταστρώματος και σε συγκεντρωμένο
φορτίο.

x

Αποτελέσματα ελέγχων υποβληθεισών μελετών αντοχής και ευστάθειας.

x

Αποτελέσματα παρακολούθησης κατασκευαστικής διαδικασίας.

x

Αποτελέσματα ελέγχων επιτόπου δοκιμών πλευστότητας .

x

Προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των πλωτών στοιχείων με ασφάλεια για την
κατασκευή πλωτών προβλητών και τον ελλιμενισμό σκαφών.

x

Αποτελέσματα ελέγχων σύνδεσης πλωτών στοιχείων, τοποθέτησης διαβαθρών και
αγκύρωσης της κατασκευής.

x

Βεβαίωση για τη μη τοξικότητα των υλικών της κατασκευής.

x

Ποιότητα της κατασκευής με βάση την τελική επιθεώρηση.

6

Κατασκευή

6.1

Μεταφορά και αποθήκευση

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις μεταφορές των προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων από το εργοστάσιο κατασκευής μέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του
Αναδόχου και από εκεί μέχρι τις θέσεις πόντισης, πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε να αποφεύγονται
κρούσεις που είναι δυνατό να μειώσουν τη μηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των
υλικών στα μεταφορικά μέσα κτλ.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τα στοιχεία επάνω στο μεταφορικό μέσο και θα λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών.
Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασμένων τεμαχίων και εξαρτημάτων θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και
με τη χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών μέσων. Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά
τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στην αντιοξειδωτική προστασία τους.

6.2

Πόντιση και αγκύρωση

Η πόντιση θα γίνει με κατάλληλα πλωτά μέσα (πλωτός γερανός). Για την εγκατάσταση του συστήματος
αγκύρωσης, τοποθετούνται σε πρώτη φάση, με τη βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, οι τεχνητοί ογκόλιθοι
αγκύρωσης (ή οι ναυτικές άγκυρες) στις προβλεπόμενες θέσεις. Στη συνέχεια συνδέονται στην αγκύρωση οι
αλυσίδες (ρεμέτζα) για κάθε θέση πρόσδεσης σκάφους.
Τα άκρα των αλυσίδων εξαρτώνται με πλωτήρες από την επιφάνεια της θάλασσας και με την σταδιακή
καθέλκυση και συναρμολόγηση των πλωτών στοιχείων προσδένονται στην προβλήτα. Η πρόσδεση κάθε
ρεμέτζου στην προβλήτα γίνεται μέσω ενός βυθιζόμενου σχοινιού που στερεώνεται στην προβλήτα.
Όταν ολοκληρωθεί η πόντιση και η σύνδεση όλων των τμημάτων που αποτελούν έναν προβλήτα, γίνεται η
τάνυση των αλυσίδων συγκράτησης και ο τελικός οριζοντιογραφικός έλεγχος.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες δοκιμές των εγκαταστάσεων και να συνταχθούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα
δοκιμών που θα υπογράφονται από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο. Τα πρωτόκολλα αυτά θα
μνημονεύονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των εγκαταστάσεων και πριν την
παραλαβή, να συντάξει πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεων. Ακόμα οφείλει πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να εκπαιδεύσει το προσωπικό
του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης στη χρήση και το χειρισμό τους.
Κατά το χρόνο συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις σε κανονικά
διαστήματα και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν αποκαθιστά κάποια ζημιά ή
βλάβη, για την οποία ευθύνεται, αυτή εκτελείται σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

8

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-1901-00.

9

Τρόπος επιμέτρησης

9.1

Επιμέτρηση ανά τρέχον μέτρο πλήρως εγκατεστημένων πλωτών προβλητών,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου .

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:
x

Η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και των κατασκευαστικών σχεδίων

x

Η πιστοποίηση του συστήματος από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

x

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διαμόρφωση και συναρμολόγηση του προβλήτα,

x

Η πλεύση και προσέγγιση στην προβλεπόμενη θέση γεφυρών πρόσβασης

x

Το προσωπικό, ο εξοπλισμός, τα μέσα και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρούνται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του
έργου:
x

Το σύστημα αγκύρωσης του προβλήτα

x

Το σύστημα πρόσδεσης των σκαφών (δέστρες, κρίκοι κλπ)

x

Τα γεφυρώματα πρόσβασης από τα σταθερά κρηπιδώματα

12
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC ΤΕCHNICAL
SPECIFICATION

Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί
Underwater pipeline systems with steel pipes

Κλάση τιμολόγησης: 8
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Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-17-01-00 «Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι
αγωγοί»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Χωροταξίας
και
Δημοσίων
Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-17-01-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου ή Τεχνικής
Προδιαγραφής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υποθαλάσσιων
δικτύων σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες.
Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονται τα ενσωματούμενα υλικά και οι εργασίες μεταφοράς των
σωλήνων και λοιπών υλικών επιτόπου του έργου, συνδέσεων σωλήνων και συναρμολόγησης του αγωγού,
επένδυσης του αγωγού με αντιδιαβρωτική προστασία, επένδυσης του αγωγού με σκυρόδεμα βάρους,
τοποθέτηση καθοδικής προστασίας των χαλυβδοσωλήνων, διάνοιξης ορυγμάτων ή τάφρων για την
εγκατάσταση του αγωγού, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού, ταφής του αγωγού με
επανεπίχωση του ορύγματος ή της τάφρου, προστασίας και θωράκισης του υλικού επίχωσης ή αγκύρωσης
του επικαθήμενου στον πυθμένα αγωγού, όπως κατά τμήμα της σωληνογραμμής απαιτείται σύμφωνα με τη
σχετική μελέτη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα.
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος
Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης
Testing fresh concrete - Part 2: Slump test

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
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Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3 :
Τεχνική κατηγορία Β500C.
Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Pert 3 :
Technical class B500C.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) -Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00 Δίκτυα από χαλυβδοσωλήνες -- Steel pipe networks
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-01 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed dredging
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-02 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed rock
excavations using explosives
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα
improvement with sand and gravel

με

αμμοχαλικώδη

υλικά

--

Sea-bed

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια Διάστρωση Γεωϋφασμάτων -- Underwater laying of geotextiles
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων -- Underwater
embankments with suitable sea bed excavation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών -- Rip-rap
armouring of breakwaters and shore protection structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών και θαλασσίων έργων από οπλισμένο
σκυρόδεμα -- Precast concrete elements for marine structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας – Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι:
x

Χαλυβδοσωλήνες.

x

Ειδικά τεμάχια σωλήνων (βιομηχανικής παραγωγής).

x

Επένδυσης του αγωγού με συνεχή μανδύα από σκυρόδεμα.

x

Οπλισμός της επένδυσης του αγωγού από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ηλεκροσυγκολλητό.

x

Γαλβανισμένοι κοχλίες και περικόχλια από χάλυβα.

x

Φλάντζες και ελαστικοί δακτύλιοι των φλαντζωτών συνδέσμων.
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4.1 Σκυρόδεμα
Για το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων μπορεί να
είναι:
α) έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (κατά τα αναφερόμενα του ΚΤΣ).
β) έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (κατά το αναφερόμενα του ΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά
από την μελέτη του έργου.
x Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, εκτός εάν στην μελέτη του έργου προδιαγράφεται
ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Το σκυρόδεμα των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι
κατηγορίας C25/30 ή ανώτερης.
x Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (P-W)
32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.
x Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί
από τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του αναδόχου, προκειμένου
να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της κατηγορίας του
σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη από 4,0 kΝ (|400 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος για τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου, η δε
μέγιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4,90 kN/m3 (500
kg/m3).
x Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος, βάσει της μελέτης
συνθέσεως του αναδόχου, δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή η εφαρμογή
της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος
σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής)
ανώτερης από την απαιτούμενη.
x Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειϊκά για την παραγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος
των προκατασκευασμένων στοιχείων.
x Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων θα
προέρχεται από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του
σκυροδέματος.
x Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα επένδυσης του
αγωγού δεν θα πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 15 mm.
x Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη κατά ΕΛΟΤ EN 12350-2 θα πρέπει να είναι κατάλληλη
για τις τοπικές συνθήκες (πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται
σκυρόδεμα που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ημίρευστου” σκυροδέματος (με κάθιση
μεγαλύτερη από 3 cm).
x Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.48
x Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5,40 kN
(|550 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.
x Στην μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα πρέπει να δοθεί και καμπύλη ανάπτυξης της αντοχής του
σκυροδέματος με θραύση δοκιμίων τουλάχιστον σε 7 και 28 μέρες όπως επίσης και η καμπύλη
μεταβολής της αντοχής του σκυροδέματος με τον λόγο νερό προς τσιμέντο (Ν/Τ).
x Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα συνταχθεί από
τον Ανάδοχο και θα ικανοποιούν του ΚΤΣ και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934. Η προσθήκη των
προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα μπορούν να
προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι αναλογίες κάθε
πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και
θα είναι αντίστοιχες με αυτές της μελέτης σύνθεσης.
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x Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η απαίτηση
της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού. Ο ρευστοποιητής θα καθορίζεται από την
μελέτη συνθέσεως.
x Συνιστάται η προστασία του οπλισμού με χρήση αναβολέων διάβρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται αυτοί με
βάση το νιτρώδες ασβέστιο σε αναλογία 15lt/m3) ή σύστημα καθοδικής προστασίας.

4.2 Σιδηροπλισμός
Για τον οπλισμό έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση δεσμίδων
από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμού
που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.
x Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι ομοιογενής και θα
καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των
διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερμό. Για διατομές μεγαλύτερες των
25 mm επιτρέπεται η εν θερμό κάμψη του σιδήρου.
x Ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας του
σιδηροπλισμού, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3.
x Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας B500C, σύμφωνα με τo πρότυπo ΕΛΟΤ 1421-3, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

4.3 Φλαντζωτές συνδέσεις του αγωγού
Οι φλάντζες θα είναι χαλύβδινες, σφυρήλατες ή πρεσαριστές με κατεργασμένα άκρα (φρέζα). Το προς
συγκόλληση άκρο της φλάντζας πρέπει να έχει υποστεί μηχανική κατεργασία, και να είναι παράλληλο με την
επιφάνεια σύνδεσης με απόκλιση έως 1° (μία μοίρα). Οι φλάντζες θα φέρουν τυπωμένες στην εξωτερική
περίμετρο της στεφάνης τις εξής πληροφορίες: Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, Ονομαστική διάμετρο,
Εξωτερική διάμετρο του σωλήνα, ονομαστική πίεση, Υλικό και Πρότυπο αναφοράς (ΕΝ, DIN, κ.λπ.).
Ο κατασκευαστής των φλαντζών οφείλει να εκδώσει πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των απαιτούμενων
ελέγχων και δοκιμών (χημική σύσταση, δοκιμή εφελκυσμού στο βασικό μέταλλο, δοκιμή πλάτυνσης,
υδραυλική δοκιμή, έλεγχος διαστάσεων, έλεγχος των άκρων της φλάντζας με μη καταστροφική μέθοδο,
έλεγχος απόκλισης από την κυκλική διατομή, οπτικός έλεγχος). Τα πιστοποιητικά αυτά θα ενσωματώνονται
στα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής του έργου. Η αντιστοιχία μεταξύ της σήμανσης των φλαντζών και των
αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων πρέπει να είναι πλήρης.
Σε όλες τις φλαντζωτές συνδέσεις προβλέπονται στεγανποιητικά παρεμβύσματα. Τα παρεμβύσματα αυτά θα
κεντρώνονται με ακρίβεια για να μην περιορίζουν την ελεύθερη διατομή των αγωγών. Οι κοχλίες και τα
περικόχλια είναι επικαδμιωμένα.
Πριν την εγκατάσταση όλοι οι κοχλίες επαλείφονται με γράσο βάσης γραφίτη ή άλλο παρόμοιο μέσο. Οι
κοχλίες δεν θα εξέχουν από το περικόχλιο περισσότερο από δύο βήματα ελικώσεως. Δεν γίνονται αποδεκτοί
κοχλίες με κοντά στελέχη, τα οποία δεν εξέρχονται του περικοχλίου.
Υποθαλάσσιες φλαντζωτές συνδέσεις επιτρέπονται μόνο στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια της
μελέτης, και θα εκτελούνται με τις διαδικασίες που θα εγκρίνει ο κύριος του έργου μετά από σχετική πρόταση
του αναδόχου.

4.4 Υδρογραφικές αποτυπώσεις
Η εγκατάσταση του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της
εγκεκριμένης μελέτης. Ο εξοπλισμός, το προσωπικό και τα συστήματα για τις απαιτούμενες υποθαλάσσιες
αποτυπώσεις και χαράξεις θα εγκριθούν από τον κύριο του έργου.
Πριν την εγκατάσταση του αγωγού, θα εκτελεστεί βυθομετρική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής που
πρόκειται να γίνει η πόντιση, σε τρεις άξονες, έναν του ίδιου του αγωγού και δύο άλλους άξονες εκατέρωθεν
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του πρώτου. Οι αποστάσεις μεταξύ των αξόνων αποτύπωσης και η πυκνότητα των σημείων της
αποτύπωσης σε κάθε άξονα εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, τη μορφολογία και την ποιότητα του
πυθμένα κ.λπ. Κατά την αποτύπωση αυτή, θα γίνεται εντοπισμός τυχόν υφιστάμενων σωληνώσεων,
παλαιών εκρηκτικών, ναυαγίων ή άλλων κατασκευών και θα επισημαίνονται οι κίνδυνοι πρόκλησης ζημιών
σε τυχόν υφιστάμενα έργα. Η χάραξη του άξονα του αγωγού θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η
διατήρηση του αγωγού και των πλωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάστασή του σε σωστές
θέσεις.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού, θα εκτελούνται επίσης οριζοντιογραφικές και
βυθομετρικές εργασίες, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των συντεταγμένων και των σταθμών των συμβατικών
σχεδίων. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οριζοντιογραφική θέση ή στα υψόμετρα της σωληνογραμμής στη
θέση εγκατάστασης ή στις τελικές επιφάνειες των υλικών επικάλυψης και θωράκισης του αγωγού (σε σχέση
με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στην οριστική μελέτη του έργου) θα πρέπει να εγκρίνονται από τον κύριο
του έργου πριν την έναρξη της κατασκευής.
Όλος ο εξοπλισμός τοπογραφικών και υδρογραφικών ελέγχων θα ελέγχεται προσεκτικά πριν από κάθε
χρήση.

4.5 Μελέτη καθέλκυσης, έλξης και πόντισης του αγωγού
Η μέθοδος εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, το
διαθέσιμο εξοπλισμό, τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις ναυσιπλοΐας στην περιοχή κ.λπ.
Γενικότερα, για την εγκατάσταση του αγωγού θα εφαρμόζονται μία από τις παρακάτω τεχνικές:
α) Σύρση του αγωγού στον πυθμένα από την ξηρά με κεφαλή έλξης προσαρμοσμένη στο βυθισμένο άκρο
του αγωγού. Η έλξη του αγωγού γίνεται με βαρούλκο εγκατεστημένο στην απέναντι ακτή ή επί πλωτού
μέσου αγκυροβολημένου στα ανοιχτά, όπου και η προβλεπόμενη περιοχή απόληξης του αγωγού μετά
την εγκατάστασή του. Απαιτείται ερματισμός του αγωγού, που ρυθμίζεται ώστε να καλύπτει την απαίτηση
συνεχούς επαφής του με το θαλάσσιο πυθμένα κατά τη διάρκεια της σύρσης. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής, γίνεται προσθήκη έρματος ή/ και επίχωση της σωληνογραμμής, ώστε να
εξασφαλίζεται η αγκύρωσή της στη θέση εγκατάστασης. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις
εγκατάστασης αγωγών που συνδέουν δύο γειτονικές ακτές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η
διακοπή της ναυσιπλοΐας.
β) Έλξη του αγωγού στην επιφάνεια της θάλασσας, ρυμούλκηση μέχρι την τελική του θέση και στη συνέχεια
πόντιση του αγωγού στον πυθμένα. Είναι η πλέον συνήθης τεχνική, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες
ναυσιπλοΐας επιτρέπουν την εφαρμογή της.
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στον κύριο του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών πόντισης του
αγωγού, πλήρη μελέτη με λεπτομερή σχέδια, υπολογισμούς και τεχνική περιγραφή της προτεινομένης
μεθόδου καθέλκυσης, έλξης και πόντισης των σωλήνων.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
x

Τεύχος υπολογισμών για τις συνθήκες πλευστότητας του αγωγού (με σώματα ερματισμού, πλωτήρες
κ.λπ.) στις φάσεις επίπλευσης και βύθισης.

x

Έκθεση μεθόδου καθέλκυσης και πλεύσης, στην οποία θα τεκμηριώνεται ο αριθμός, τύπο και μέγεθος
των πλωτήρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση προσωρινής πλευστότητας (εάν απαιτούνται).

x

Σχέδια των διατάξεων του εργοταξίου και των περιοχών καθέλκυσης και έλξης, με τις θέσεις και
διαστάσεις των στηρίξεων των αγωγών, τις θέσεις και το ύψος των κυλίστρων, τις θέσεις και τις
εγκαταστάσεις θεμελίωσης των βαρούλκων και των κλινών καθέλκυσης.

x

Υπολογισμούς των φορτίων έλξης, της τάνυσης των βαρούλκων, των αναμενόμενων τάσεων κατά την
εγκατάσταση των αγωγών λόγω έλξης, πόντισης και πιθανής δημιουργίας ελευθέρων ανοιγμάτων στην
ζώνη έδρασης.
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x

Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων σύνδεσης, ευθυγράμμισης, ανύψωσης, χειρισμών και πόντισης, των
προτεινόμενων μέσων, εξοπλισμού και διατάξεων.

x

Προτεινόμενες ενέργειες για την προστασία του επιπλέοντος αγωγού σε περιπτώσεις ισχυρών ρευμάτων
ή θαλασσοταραχής.

x

Διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

x

Εργασίες αποκατάστασης ανεπιθύμητων ελευθέρων ανοιγμάτων.

x

Σχέδια όλων των διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο και στις περιοχές έλξης και
καθέλκυσης.

Η καθέλκυση του αγωγού μπορεί να γίνει με ή χωρίς χρήση πλωτήρων, πράγμα που θα προκύψει από την
προαναφερθείσα μελέτη και τους σχετικούς υπολογισμούς. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει χρήση
πλωτήρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο αγωγός (με το βάρος έρματος) θα επιπλέει όταν είναι κενός και
θα βυθίζεται μόνο όταν πληρωθεί με νερό.

5

Κατασκευή, εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου
Το εργοτάξιο θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο:
x Χώρο αποθήκευσης των σωλήνων προς συναρμολόγηση.
x Χώρο απόθεσης των συγκολλημένων τμημάτων αγωγού και του ερματισμού (με σώματα από σκυρόδεμα
ή με επένδυση από συνεχές σκυρόδεμα βάρους), με κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Περιμετρικά της
περιοχής αυτής θα διαμορφωθεί χώρος διακίνησης του μηχανικού εξοπλισμού προετοιμασίας του
αγωγού (βαρέλες σκυροδέματος, πρέσα, γερανοί, μεταλλότυποι κλπ.). Σε περίπτωση αγωγού μικρής
διαμέτρου και μεγάλης καμπυλότητας, είναι σκόπιμο να εξετάζεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του
εργοταξιακού χώρου με διάταξη τέτοια, ώστε η συναρμολόγηση του αγωγού να γίνεται κατά μήκος της
ακτής και η καθέλκυση της σωληνογραμμής με παράλληλη μεταφορά της προς τη θάλασσα.
x Χώρο αποθήκευσης πλωτήρων, μικροϋλικών, μηχανικού εξοπλισμού κ.λπ., που απαιτούνται κατά την
καθέλκυση.
x Υποδομή για την καθέλκυση του αγωγού, όπως κλίνες προετοιμασίας και καθέλκυσης στο χερσαίο χώρο
καθώς και επιφάνεια διακίνησης του πλωτού εξοπλισμού (φορτηγίδες, σκάφη πλεύσης, πλωτήρες κ.λπ.)
στη θάλασσα.

5.2 Προετοιμασία περιοχής έδρασης του αγωγού
Από την ακτογραμμή και μέχρι το βάθος θάλασσας που ορίζεται στη μελέτη (εξαρτάται από την έκταση της
ζώνης θραύσης των θαλάσσιων κυμάτων στην παράκτια ζώνη εγκατάστασης του αγωγού), ο αγωγός θα
τοποθετείται σε όρυγμα, ή σε τάφρο που διανοίγεται στον πυθμένα.
Σε μεγαλύτερα βάθη ο αγωγός είναι δυνατόν είτε να τοποθετηθεί απευθείας επί του πυθμένα ή σε στρώση
εξυγίανσης, είτε να ταφεί στον πυθμένα, όπως ορίζεται στη μελέτη. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να
απαιτείται επικάλυψη του αγωγού (με λεπτόκοκκο υλικό, γεωύφασμα και ογκόλιθους) ή αγκύρωση (με
πλάκες από σκυρόδεμα ή στρώματα κυβόλιθων ή τσιμεντοστρώματα ή συρματοστρώματα ή αγκύρια από
σκυρόδεμα διατομής ημικυλίνδρου ή σχήματος Π κ.λπ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο αγωγός
προβλέπεται να παραμένει μόνιμα πλήρης με υγρό ειδικού βάρους μεγαλύτερου από το υγρό του
περιβάλλοντος στο οποίο αυτός εγκαθίσταται και επιπρόσθετα τα εξωτερικά φορτία (από κυματισμό,
ρεύματα κ.λπ.) στην περιοχή εγκατάστασης είναι ασήμαντα, μπορεί ο αγωγός να επικάθεται στον πυθμένα
χωρίς επικάλυψη ή αγκύρωση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική συγκράτησης, σύμφωνα πάντοτε με τα
προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.

12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34911

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00:2009

Η διάνοιξη ορύγματος στη θέση και με τις διαστάσεις που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη, θα γίνεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 ή , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 αναλόγως των
συνθηκών που επικρατούν.
Οι τεχνικές διάνοιξης μπορεί να είναι εναλλακτικά οι εξής:
x Εκσκαφή τάφρου πριν την πόντιση του αγωγού (pre-trenching technique): με συμβατική μέθοδο διάνοιξης
τάφρου στον πυθμένα. Μετά την διάνοιξη της τάφρου γίνεται η πόντιση του αγωγού και η εγκατάστασή
του στην βάση της τάφρου. Στη συνέχεια γίνεται μερική ή ολική επανεπίχωση της τάφρου με το φυσικό
υλικό του πυθμένα ή άλλα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
x Εκσκαφή ορύγματος μετά την πόντιση του αγωγού (post-trenching technique). Η εκσκαφή γίνεται με
ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού με πίεση (hydraulic jet), που εκτελεί αμέσως μετά την εκσκαφή του
ορύγματος, την τοποθέτηση του αγωγού στη βάση του ορύγματος που διανοίγεται και τέλος την ταφή του
αγωγού με επανεπίχωση του ορύγματος με το υλικό του πυθμένα.
Η εξυγίανση του πυθμένα με διάφορα υλικά, αμμοχάλικο ή άμμο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν,
θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00.

5.3 Κατασκευή σωλήνων στο εργοστάσιο
Για τους χαλυβδοσωλήνες ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00.

5.4 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων και λοιπών υλικών
Η μεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται
όπως προβλέπεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00.

5.5 Συγκόλληση και προετοιμασία σωλήνων στο εργοτάξιο
Η συναρμολόγηση της σωληνογραμμής θα γίνεται στην ξηρά, σε χώρο που βρίσκεται σε άμεση γειτονία με
τη θαλάσσια περιοχή εγκατάστασης του αγωγού ή -όταν ο χώρος αυτός πρακτικά δεν είναι διαθέσιμος- σε
άλλη θέση, από την οποία θα γίνεται μεταφορά του αγωγού στη θέση εγκατάστασης με πλεύση/
ρυμούλκηση.
Η μέθοδος συναρμολόγησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του γηπέδου, στο οποίο η εργασία αυτή θα
εκτελεστεί. Γενικότερα, είναι δυνατή η εφαρμογή μίας από τις παρακάτω τεχνικές:
x Ο αγωγός θα συναρμολογείται στο σύνολό του στην ξηρά σε συνεχόμενα τμήματα κατάλληλου μήκους
(“καλάμια”), έτοιμα προς άρση και καθέλκυση. Τα τμήματα αυτά θα έχουν μήκος που εξαρτάται από το
διαθέσιμο εργοταξιακό χώρο και θα εδράζονται με κατάλληλες στηρίξεις στο έδαφος του χώρου
συναρμολόγησης, στο οποίο θα έχει προηγηθεί εξυγίανση. Τα συναρμολογημένα τμήματα θα
πωματίζονται με τυφλές φλάντζες και θα συνδέονται μεταξύ τους στο νερό.
x Κάθε τεμάχιο σωλήνα θα συνδέεται με το ήδη συναρμολογημένο τμήμα του αγωγού. Αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της σύνδεσης κάθε τεμαχίου, το νέο τμήμα συναρμολογημένου αγωγού που προκύπτει θα
προωθείται περαιτέρω προς τη θάλασσα. Τα σώματα ερματισμού θα τοποθετούνται στον αγωγό είτε στην
ακτή πριν την καθέλκυσή του, είτε κατά την επίπλευσή του από πλωτή φορτηγίδα.
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση, άκρο προς άκρο σωλήνα (butt welding). Τα άκρα
των σωλήνων που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι λοξοτμημένα (εξωτερικά).
Για την έναρξη των εργασιών συγκολλήσεων απαιτείται τεκμηρίωση της μεθόδου συγκόλλησης και έγκρισή
της από τον κύριο του έργου. Κάθε ηλεκτροσυγκολλητής που πρόκειται να απασχοληθεί στο έργο υπόκειται
υποχρεωτικά σε αξιολόγηση της εμπειρίας του με σχετική δοκιμασία ελέγχου προσόντων, παρουσία του
κυρίου του έργου, με βάση τα αποτελέσματα της οποίας επιτρέπεται η συμμετοχή του στη διαδικασία των
συγκολλήσεων. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ετοιμάσει δείγματα του σωλήνα, να προμηθεύσει τα υλικά
συγκολλήσεων και να διαθέσει τον εξοπλισμό και τους ηλεκτροσυγκολλητές, καθώς και συσκευή κάμψεων
και δοκιμής εφελκυσμού για την εκτέλεση καταστροφικών δοκιμών συγκολλήσεων.
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Οι συγκολλήσεις θα γίνονται με ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται. Ο ανάδοχος
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον κύριο του έργου για την ποιότητα, το εργοστάσιο προέλευσης και τα
χαρακτηριστικά των ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν.
Πριν από την έναρξη της ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνεται πλήρης καθαρισμός των επιφανειών που θα
συγκολληθούν, ώστε να παρουσιαστεί η επιφάνεια του μετάλλου στιλπνή και απόλυτα καθαρή.
Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται με τον αναγκαίο αριθμό στρώσεων, ανάλογα με το πάχος του ελάσματος
και τη μορφή του αρμού, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ελασμάτων.
Η ευθυγράμμιση των προς συγκόλληση σωλήνων θα γίνεται με ειδικά εξαρτήματα (“κοκοράκια”), ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις και να αποφεύγονται ανεπιθύμητες τάσεις, και θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στη συγκόλληση κάτω από τα εξαρτήματα ευθυγράμμισης. Οι συσκευές ευθυγράμμισης θα παραμένουν στη
θέση τους μέχρι να στηριχθούν επαρκώς οι σωλήνες.
Μετά το πέρας εκάστης συγκόλλησης θα γίνεται λεπτομερής οπτικός έλεγχος και έλεγχος με φορητή
συσκευή υπερήχων (ultra sonic test) καθώς και ραδιογραφικός έλεγχος σε ποσοστό 10% του συνολικού
μήκους των ηλεκτροσυγκολλήσεων, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00. Οι προϋποθέσεις του
γραφείου που διενεργεί τους προαναφερόμενους ελέγχους αναφέρονται επίσης στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-0605-00. Μπορεί η μελέτη να προβλέπει έλεγχο και μεγαλύτερου ποσοστού και έως και 100% ανάλογα με τη
σπουδαιότητα – κίνδυνο διαρροής (π.χ. γκάζι).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανωμαλία ή αστοχία στη συγκόλληση, αυτή θα επισκευάζεται και
επανελέγχεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, με δαπάνη του αναδόχου. Τα κριτήρια ποιοτικής
αποδοχής των συγκολλήσεων αναφέρονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00.
Τυχόν απαιτούμενες κοπές σωλήνων θα γίνονται μόνο με κατάλληλες συσκευές φλογοκοπής (“βαποράκια”).
Σε τεμάχια σωλήνων που έχουν προκύψει από φλογοκοπή ή σε τεμάχια που προορίζονται για
επανασυγκόλληση, θα γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος με υπερήχους σε απόσταση τουλάχιστον 0,025 m από
το άκρο τους.

5.6 Αντιδιαβρωτική – μονωτική επένδυση συνδέσεων του αγωγού στο εργοτάξιο
Ο αγωγός στις περιοχές των περιφερειακών συγκολλήσεων, και όπου αλλού τυχόν έχει τραυματισθεί η
εργοστασιακή επένδυση, θα καθαρίζεται και θα προπαρασκευάζεται για την εφαρμογή συνεχούς στρώσης
αντιδιαβρωτικού - μονωτικού υλικού επένδυσης και περιτύλιξης, με την εξής διαδικασία:
x

Η περιοχή σύνδεσης θα καθαρίζεται προσεκτικά από ρινίσματα επεξεργασίας, υπολείμματα φθαρμένης
εργοστασιακής επένδυσης, λάδια, λάσπη, υγρασία ή άλλη ξένη ουσία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στον
καθαρισμό των συγκολλήσεων από υποπροϊόντα της συγκόλλησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση
πετρελαιοειδών αποσταγμάτων (π.χ. κηροζίνη) για τον καθαρισμό. Εργοστασιακή επένδυση που έχει
ζημιές, ρωγμές ή είναι θρυμματισμένη θα απομακρύνεται, και οι άκρες της υγιούς και καλά συνδεόμενης
με το σωλήνα επένδυσης θα διαμορφώνονται λοξές κατά το πάχος της αποτμήσεις, με χρήση κοπτικών
εργαλείων ή περιστροφικών μηχανοκίνητων βουρτσών ή δίσκων με γυαλόχαρτο.

x

Μετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, θα γίνεται αστάρωμα (priming) τύπου ταχείας ξήρανσης με βάση
εποξειδικό υλικό. Δεν επιτρέπεται η χρήση ασταριού (primer) που έχει ρυπανθεί με ξένες ουσίες ή που
έχει γίνει παχύρρευστο λόγω εξάτμισης. Η επάλειψη θα γίνεται έτσι ώστε να δημιουργείται μία όσο το
δυνατόν ομοιόμορφη επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή, η ασταρωμένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάζει
περίσσεια υλικού, ασυνέχειες ή ακάλυπτα σημεία. Το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει επαρκώς πριν την
εφαρμογή της επένδυσης. Αστάρωμα δεν θα γίνεται κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν η επιφάνεια
του σωλήνα είναι υγρή. Σε περίπτωση που το αστάρι αλλοιωθεί ή αδρανοποιηθεί, θα γίνεται επάλειψη
του σωλήνα εκ νέου. Το υλικό ασταρώματος μπορεί να είναι (ενδεικτικά) ελαστικό βουτύλιο και μη
σαπουνοποιημένες ρητίνες σε αλκοόλη πετρελαίου. Τα δοχεία του ασταριού θα παραμένουν κλειστά,
ώστε να αποφεύγεται η είσοδος νερού και ρύπων ή η απώλεια διαλυτικού.

x

Η εφαρμογή της αντιδιαβρωτικής - μονωτικής επένδυσης θα γίνεται σε καθαρή επιφάνεια ασταριού, η
οποία έχει στεγνώσει αλλά δεν έχει ξηρανθεί. Σε καμία περίπτωση η επένδυση της σύνδεσης δεν μπορεί
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να έχει πάχος μικρότερο από εκείνο της εργοστασιακής επένδυσης. Το υλικό της επένδυσης πρέπει να
προστατεύεται, ώστε να μην υποστεί διάτρηση κατά την εφαρμογή του μανδύα σκυροδέματος.
Το υλικό αποκατάστασης της επένδυσης μπορεί να αποτελείται (ενδεικτικά) από ταινία σε τρεις επάλληλες
στρώσεις, από τις οποίες η ενδιάμεση από σταθεροποιημένο πολυαιθυλένιο και οι εξωτερικές από ελαστικό
βουτύλιο. Το υλικό επένδυσης θα αποθηκεύεται σε προστατευμένους χώρους, ώστε να αποφεύγονται οι
ζημιές και αλλοιώσεις, και θα μεταφέρεται κατά τρόπο ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα δέματα. Τυχόν
ποσότητες του υλικού αυτού εμφανίζουν ενδείξεις αλλοίωσης, οφειλόμενες σε έκθεση στις καιρικές συνθήκες
ή άλλες αιτίες θα απορρίπτονται.
Οι επισκευές ζημιών της εργοστασιακής επένδυσης στο εργοτάξιο, θα επιθεωρούνται με συσκευή
ανίχνευσης ασυνεχειών (holiday detector), αποδεκτή από τον κύριο του έργου. Επίσης, θα γίνεται μέτρηση
και καταγραφή του συνολικού πάχους της ξηράς μεμβράνης σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του αγωγού,
όπως οριστεί από τον κύριο του έργου.
Όλες οι περιοχές σύνδεσης θα επιθεωρηθούν από τον κύριο του έργου, πριν προχωρήσουν οι εργασίες
τοποθέτησης του μεταλλότυπου σκυροδέτησης του μανδύα (έρματος) του αγωγού.

5.7 Καθοδική προστασία του αγωγού
Ο ανάδοχος θα υποβάλει στον κύριο του έργου για έγκριση μελέτη του συστήματος καθοδικής προστασίας
του αγωγού και της διαδικασίας τοποθέτησής του. Στη μελέτη αυτή θα περιλαμβάνονται και οι προδιαγραφές
των υλικών και οι οδηγίες τοποθέτησης από τον προμηθευτή του συστήματος. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση
να προστατεύει όλα τα στοιχεία καθοδικής προστασίας έναντι ζημίας, ενώ κάθε ζημία σε αυτά θα αναφέρεται
στον κύριο του έργου, μαζί με τις προτεινόμενες διαδικασίες επισκευής τους. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
συστήματος καθοδικής προστασίας είτε με αναλισκόμενες ανόδους, είτε με επιβαλλόμενη τάση.
5.7.1

Σύστημα καθοδικής προστασίας με αναλισκόμενους ανοδικούς δακτυλίους

Σε περίπτωση συστήματος με αναλισκόμενες ανόδους, θα περιλαμβάνονται γαλβανικές άνοδοι, σε μορφή
δακτυλίου, και τα απαραίτητα εξαρτήματα (οδηγοί, καλώδια, σύρματα κ.λπ.). Τα υλικά των ανόδων θα είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και κατασκευασμένα σύμφωνα με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
κανονισμό ή πρότυπο. Οι άνοδοι θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά παραγωγής, στα οποία θα δηλώνεται
ο κατασκευαστής, η σύνθεση του κράματος και η μέθοδος ανάλυσης, καθώς και οδηγίες τοποθέτησης και
λοιπές σχετικές πληροφορίες.
Οι άνοδοι πρέπει να έχουν τραχύ τελείωμα τύπου καλουπιού χυτηρίου, να είναι χωρίς οξείες ακμές ή άλλες
επιφανειακές προεξοχές, απολεπιδώσεις, παραθέσεις εν ψυχρώ, επιφανειακή σκουριά ή υπερβολική
επιφανειακή λάμψη.
Η τοποθέτηση των ανοδικών δακτυλίων θα γίνεται με στερέωση στον αγωγό, επάνω από την αντιδιαβρωτική
επένδυση, μόνο στην ξηρά, υπό ελεγχόμενες συνθήκες εργοταξίου. Θα εφαρμόζονται σφιχτά γύρω από τον
αγωγό, ώστε να εξασφαλίζονται από περιστροφή. Οι αγωγοί σύνδεσης των ανόδων θα συγκολλούνται στο
σωλήνα θερμικά (caldweld).
Κάθε ανοδικός δακτύλιος θα φωτογραφίζεται πριν την καθέλκυση του αγωγού ή των συναρμολογημένων
τμημάτων του και οι φωτογραφίες αυτές θα καταχωρούνται στο αρχείο του έργου.
Η ηλεκτρική συνέχεια ανάμεσα στην άνοδο και το σωλήνα θα ελέγχεται πριν την έγχυση του σκυροδέματος
της επένδυσης βάρους του αγωγού. Το πλέγμα του οπλισμού της επένδυσης θα κόβεται σε απόσταση 25
mm εκατέρωθεν του ανοδικού δακτυλίου, ώστε να εμποδίζεται η μεταξύ τους επαφή.
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον κύριο του έργου εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος και οδηγίες για
μελλοντικούς ελέγχους κατά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του έργου. Επίσης θα προμηθεύσει όλα τα
απαραίτητα όργανα ελέγχου και εξοπλισμό για τις δοκιμές του συστήματος καθοδικής προστασίας μετά την
εφαρμογή της, και κατ’ ελάχιστον ένα σύνθετο βολτόμετρο / αμπερόμετρο, ένα ψηφιακό πολύμετρο ξηρού
στοιχείου, δύο ηλεκτρόδια αναφοράς αργύρου - χλωριούχου αργύρου και ένα τύμπανο μονωμένου καλωδίου
χαλκού. Οι τύποι και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων αυτών θα εγκριθούν από τον κύριο του έργου.
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Σύστημα καθοδικής προστασίας με επιβαλλόμενη τάση

Το σύστημα καθοδικής προστασίας με επιβαλλόμενη τάση αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα εξής μέρη:
x

Δύο τουλάχιστον (για περίπτωση ανάγκης) μετασχηματιστές/ ανορθωτές, με τους αντίστοιχους πίνακες
ασφαλειών και διανομής.

x

Οι μετασχηματιστές/ ανορθωτές θα συνδέονται με το δίκτυο και θα είναι κατάλληλου τύπου για εξωτερική
εγκατάσταση. Η ρύθμιση των μετασχηματιστών/ ανορθωτών θα γίνεται κατά βαθμίδες.

x

Τον αριθμό ανόδων που προκύπτει από τους υπολογισμούς. Οι άνοδοι θα συνδέονται σε παράλληλη
διάταξη με την πηγή συνεχούς τάσης και θα τοποθετούνται σε υλικό χαμηλής ειδικής αντίστασης
(έδαφος). Ο υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού των ανόδων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των
μετρήσεων της ειδικής αντίστασης του περιβάλλοντος εγκατάστασης των ανόδων.

x

Τα υλικά των ανόδων (ενδεικτικά: platinized titanium, high silicon iron: επιλευκοχρυσωμένο τιτάνιο,
σίδηρος υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο) θα είναι κατάλληλα για το χρόνο ζωής του έργου και θα
διαστασιολογούνται ώστε να μην υπερφορτίζονται. Είναι υποχρεωτική η πλήρης τεκμηρίωση για το
προτεινόμενο υλικό των ανόδων, η οποία θα υποστηρίζεται τουλάχιστον με βιβλιογραφικές αναφορές και
από στοιχεία άλλων παρόμοιων έργων με ισοδύναμο χρόνο ζωής.

x

Καλώδια, κατάλληλα διαστασιολογημένα για το απορροφούμενο ρεύμα, ώστε να μην παρουσιάζονται
υπερβολικές πτώσεις τάσης. Τα καλώδια θα είναι χάλκινα με κατάλληλη επένδυση για θαλάσσιο
περιβάλλον. Όλες οι συνδέσεις θα είναι θερμοσυγκολλημένες, εκτός από τις περιπτώσεις που
προβλέπονται μελλοντικές αποσυνδέσεις για συντήρηση και αντικατάσταση.

x

Όργανα ελέγχου της αποτελεσματικότητας του συστήματος για εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων με βάση
στοιχεία αναφοράς, τα οποία θα τοποθετηθούν υπό την επιφάνεια της θάλασσας.

Η σχεδίαση των εξαρτημάτων και των οργάνων του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς
ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται. Οι άνοδοι θα τοποθετούνται σε ικανό βάθος
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και τα καλώδια θα είναι καλά μονωμένα και προστατευμένα στο χώρο
μεταξύ των ανόδων και της επιφάνειας του εδάφους.

5.8 Ερματισμός συνεχούς έρματος με μανδύα σκυροδέματος
Ο ερματισμός του αγωγού, αποσκοπεί στην προστασία του έναντι των δράσεων των κυματισμών και των
θαλάσσιων ρευμάτων και εξασφαλίζει την παραμονή του βυθισμένου αγωγού στη θέση εγκατάστασής του.
Ο μανδύας ερματισμού του αγωγού είναι συνεχής και κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα με
διαστάσεις, που καθορίζονται στη μελέτη, ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού και το βαθμό προστασίας
που απαιτείται.
Το εάν απαιτείται εγκιβωτισμός με μανδύα σκυροδέματος θα καθορίζεται από τη μελέτη.
5.8.1

Κατασκευή συνεχούς έρματος με μανδύα σκυροδέματος

Ο οπλισμός του συνεχούς έρματος αποτελείται από γαλβανισμένο ηλεκτροσυγκολλητό πλέγμα με
τετραγωνικούς βρόγχους, διαστάσεων και πάχους σύρματος σύμφωνα με τη μελέτη, τοποθετείται
περιμετρικά στον αγωγό, στη θέση που προβλέπεται στη μελέτη και διατηρείται σε αυτή με αποστάτες.
Η επένδυση του αγωγού με σκυρόδεμα θα γίνεται σε όλο το μήκος του αγωγού, περιλαμβανόμενων των
περιοχών συγκολλήσεων των σωλήνων μεταξύ τους.
Η σκυροδέτηση θα γίνεται με χρήση κυλινδρικού μεταλλότυπου με άνοιγμα στο άνω τμήμα του και με
εξοπλισμό και διαδικασίες που εξασφαλίζουν επαρκώς συμπυκνωμένο σκυρόδεμα, με ομοιόμορφο πάχος,
πυκνότητα και αντοχή. Επιβάλλεται η χρήση δονητών επιφάνειας στην περίμετρο του σιδηροτύπου. Δεν
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επιτρέπεται η διακοπή σκυροδέτησης κατά μήκος ενός τεμαχίου αγωγού. Για την αποφυγή διαμήκους
αστοχίας του σκυροδέματος, εξαιτίας της καμπύλωσης κατά τη διάρκεια της πόντισης του αγωγού, θα
διαμορφώνονται ανά αποστάσεις αρμοί μικρού πάχους από πισσόχαρτο ή ξύλο.
5.8.2

Μεταφορά ερματισμένων σωλήνων

Οι ερματισμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες δημιουργίας
ρηγματώσεων ή άλλων βλαβών στο μανδύα σκυροδέματος.
5.8.3

Επισκευές στον ερματισμό του αγωγού

Οι επισκευές των βλαβών του σκληρυθέντος σκυροδέματος της επένδυσης του αγωγού (μανδύα) θα γίνονται
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) Οι τριχοειδείς ρωγμές, ήτοι οι ρωγμές με εύρος μικρότερο από 1,0 mm και βάθος μικρότερο του 25% του
πάχους του έρματος, δεν χρειάζονται επισκευή.
β) Ρωγμές κατά την περιφέρεια με εύρος μεγαλύτερο από 1,0 mm στην επιφάνεια και οι οποίες εκτείνονται
πέραν των 180° γύρω από τον σωλήνα πρέπει να επισκευάζονται. Η επισκευή θα γίνεται με σμίλευση της
ρωγμής σε πλάτος όχι μικρότερο από 25 mm σε όλο το μήκος της και πλήρωση αυτής με κατάλληλο
υλικό. Οι επισκευές θα πρέπει να μένουν αδιατάρακτες για ένα διάστημα όχι μικρότερο από 36 ώρες.
γ) Διαμήκης ρωγμές με εύρος μεγαλύτερο από 1,0 mm και μήκος μεγαλύτερο από 30 cm θα επισκευάζονται
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
δ) Για μεγαλύτερης κλίμακας βλάβες ο κύριος του έργου θα αποφασίζει για την επισκευή ή την αφαίρεση και
την απόρριψη τμήματος του μανδύα σκυροδέματος. Ειδικότερα, κάθε σκυροδετημένο τμήμα μανδύα θα
ελέγχεται με μία αποδεκτή από τον κύριο του έργου μη καταστρεπτική μέθοδο τουλάχιστον τρεις μέρες
μετά τη σκυροδέτηση, και σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό, ευρεθούν σφάλματα σκυροδέτησης,
θα ελέγχεται η αντοχή του σκυροδέματος του συγκεκριμένου τμήματος και αν οι δοκιμές αποδείξουν
ελαττωματικό σκυρόδεμα, το τμήμα αυτό θα αφαιρείται και θα γίνεται επανασκυροδέτηση.
Ζημιά στο σκληρυμένο σκυρόδεμα γίνεται αποδεκτή αν η επιφάνεια είναι μικρότερη από 0,10 m2 και το
βάθος μικρότερο από το 25% του πάχους. Αν η επιφάνεια είναι μέχρι 0,30 m2 μπορεί να επισκευασθεί με
επιτόπου επιδιόρθωση με το χέρι. Αν η βλάβη επεκτείνεται σε επιφάνεια > 0,30 m2, η επένδυση από
σκυρόδεμα θα αφαιρείται στην περιοχή της ζημιάς καθ’ όλη την περιφέρεια του αγωγού και θα
επανακατασκευάζεται.
Αν η ζημιά υπερβαίνει το 25% της επιφανείας επένδυσης δεν επιτρέπεται καμία επισκευή, και η επένδυση θα
αποξηλώνεται υποχρεωτικά και θα επανακατασκευάζεται.
Κατά την επισκευή θα αποκαθίσταται ο οπλισμός (εάν έχει επηρεασθεί), θα δημιουργείται διατμητική εσοχή
στο υφιστάμενο σκυρόδεμα, θα βρέχεται η επιφάνεια και θα σκυροδετείτε μέχρι την τελική επιφάνεια με
σκυρόδεμα βάρους, πυκνότητας και αντοχής, όπως το υφιστάμενο.

5.9 Καθέλκυση και πλεύση του αγωγού
Το ερματισμένο τμήμα του αγωγού θα πωματίζεται στα δύο άκρα του με ειδικά τεμάχια φλάντζας
συγκολλημένα στον αγωγό και τυφλές μεταλλικές φλάντζες, που εφαρμόζουν αεροστεγώς.
Επί των τυφλών μεταλλικών φλαντζών διαμορφώνονται ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση βαλβίδων ή
άλλων ειδικών τεμαχίων, απαραίτητων για την πόντιση του αγωγού.
Στην κατάσταση αυτή ο αγωγός είναι έτοιμος για καθέλκυση και πλεύση, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
α) Εξασφαλίζεται ότι το έδαφος επί του οποίου θα συρθεί ο αγωγός είναι απαλλαγμένο από αιχμηρούς
λίθους ή συντρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορές στην επένδυση. Διαφορετικά ο
αγωγός πρέπει να ανασηκωθεί από το έδαφος και να τοποθετηθεί επί ξύλινων υποθεμάτων ή ξύλινων
κυλίστρων.
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β) Ο αγωγός σύρεται προς τη θάλασσα, με χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται οι φλαντζωτές συνδέσεις να χρησιμοποιηθούν για την έλξη του αγωγού.
γ) Η καθέλκυση, θα γίνεται με προώθηση από το ανάντη άκρο του αγωγού και σταδιακή ανύψωση με
περαστούς ιμάντες (σαμπάνια) ή δοκούς ανάρτησης και ανθεκτικά σχοινιά.
δ) Ελέγχεται η επίπλευση του αγωγού που πρόκειται να ποντιστεί, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού
(πλωτοί γερανοί, φορτηγίδες, ρυμουλκά, πλωτήρες, εξοπλισμός κατάδυσης κ.λπ.).
Σε περίπτωση αγωγού με σώματα ερματισμού, ακολουθούνται τα ίδια βήματα, όπως ανωτέρω, αλλά
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η κλίνη καθέλκυσης να επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση του
ερματισμένου αγωγού στο νερό.
Η κλίνη καθέλκυσης πρέπει να επεκτείνεται σε επαρκή απόσταση από την ακτή, ώστε η απόληξή της να
βρίσκεται στο νερό και κατά τη ρηχία.
Τα ολοκληρωμένα τμήματα του αγωγού μεταφέρονται στην κλίνη καθέλκυσης και τοποθετούνται σε
λιπαινόμενα έλκυθρα ολίσθησης ή μεταλλικά βαγονέτα που κυλίονται σε σιδηροτροχιές κ.λπ. Η καθέλκυση
πραγματοποιείται με ρυμούλκηση από τη θάλασσα, αφού κλεισθούν τα άκρα με τυφλές φλάντζες.
Το σύστημα για την έλξη του αγωγού (συρματόσχοινα, κεφαλή έλξης κ.λπ.) πρέπει να εξασφαλίζει την
ευθυγράμμισή του με τους άξονες καθέλκυσης και την αποφυγή ανάπτυξης καμπτικών τάσεων στον αγωγό
από τα συρματόσχοινα έλξης.
Οι εγκαταστάσεις και ο μηχανικός εξοπλισμός έλξης πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του έργου,
και να παρέχουν δυνατότητα επεμβάσεων, όταν υπάρχουν προβλήματα ευστάθειας ή ασφάλειας. Το
συνεργείο καθέλκυσης θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και όργανα για τη μέτρηση, καταγραφή και
ανάλυση των φορτίων που αναπτύσσονται και θα τηρεί πλήρες αρχείο καταγραφών.
Κατά την πλεύση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ευθυγραμμίας του αγωγού, με τη βοήθεια
μικρών σκαφών ή ναυδέτων (αν είναι εφικτή η διάταξή τους).
Ο έλεγχος και η ρύθμιση της πορείας του αγωγού θα γίνεται με τη βοήθεια σημαντήρων που έχουν
εγκατασταθεί κατά μήκος της όδευσης πριν την έναρξη της πόντισης με τη βοήθεια τοπογραφικού
συνεργείου.
Κατά την καθέλκυση θα αναγράφεται στο ημερολόγιο του έργου η σειρά των σωλήνων που προωθούνται
στη θάλασσα (τύπος, αριθμός, γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).

5.10

Πόντιση του αγωγού

Η διαδικασία πλεύσης και πόντισης του αγωγού πρέπει να σχεδιαστεί και προγραμματιστεί σε σχέση με τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με μέτρα και τεχνικές που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών στις καταστάσεις θάλασσας που προβλέπεται να αντιμετωπισθούν κατά την περίοδο εκτέλεσης
των εργασιών. Οι εναλλακτικές μέθοδοι που θα προταθούν πρέπει να είναι δοκιμασμένης τεχνολογίας και
αποδεδειγμένης επιτυχούς εφαρμογής σε άλλα έργα υπό παρόμοιες συνθήκες.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η σύνταξη λεπτομερούς (βήμα προς βήμα) τεχνικής περιγραφής και σχεδίων
εφαρμογής της μεθόδου, με αναφορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (τύπος, διαστάσεις κ.λπ.), το
απασχολούμενο προσωπικό, τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές κ.λπ.
Μετά την ευθυγράμμιση του αγωγού πάνω από τη θέση τελικής τοποθέτησης αρχίζει η διαδικασία πόντισης
με συνεχή έλεγχο της καμπύλωσης του βυθιζόμενου αγωγού.
Η πόντιση γίνεται με ελεγχόμενη προσθήκη ύδατος στην επιπλέουσα σωληνογραμμή από το ένα άκρο και
εξαέρωση στο άλλο άκρο (μέσω των βανών και των βαλβίδων που βρίσκονται στις τυφλές φλάντζες στα δύο
άκρα του αγωγού) ή/και με σταδιακή αφαίρεση πλωτήρων που προσδίδουν προσωρινή πλευστότητα στον
αγωγό. Η προσθήκη νερού πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι:
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α) Το νερό δεν ρέει κατά την είσοδό του στον αγωγό σε όλο το μήκος της γραμμής, πράγμα που θα
μπορούσε να προκαλέσει αρχικά τη βύθιση του τμήματος του αγωγού που βρίσκεται στο πέρας της
γραμμής στα ανοιχτά ή ενδιάμεσων τμημάτων αυτής.
β) Ο αέρας δεν εγκλωβίζεται στον αγωγό, προκαλώντας κάμψη της γραμμής μεταξύ της περιοχής εισόδου
του νερού και του πέρατος της γραμμής.
γ) Ο αγωγός βυθίζεται με ρυθμό που επιτρέπει στη σωληνογραμμή να προσαρμόζεται ομαλά σε όλο το
μήκος της στη γεωμετρία του πυθμένα στον οποίο επικάθεται, χωρίς τη δημιουργία ανοιγμάτων στην
επαφή της με το υλικό έδρασης.
Για την αποφυγή εισόδου του νερού σε όλο το μήκος της γραμμής, είναι αναγκαία η δημιουργία θύλακα
νερού στο άκρο της προς την ακτή. Αυτό μπορεί να γίνει με ανύψωση του αγωγού επάνω από τη στάθμη του
νερού σε τμήμα του σε απόσταση από την ακτή, ώστε η περιοχή γύρω από το σημείο αυτό να μην
συμπληρώνεται με νερό. Η εισαγωγή νερού στο τμήμα του αγωγού μεταξύ της ακτής και του σημείου
ανύψωσης, προκαλεί τη βύθιση καταρχήν αυτού του τμήματος. Η θέση του σημείου ανύψωσης πρέπει να
βρίσκεται αρκετά κοντά στην ακτή, αλλά εξαρτάται από το μέγεθος του αγωγού και την ευκαμψία του. Η
ανύψωση μπορεί να γίνεται είτε από την ακτή είτε από πλωτό γερανό.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι βαλβίδες εξαέρωσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επανεπίπλευση του αγωγού. Αυτό μπορεί να γίνει με εισπίεση αέρα στη βυθισμένη
σωληνογραμμή (από το πέρας της στα ανοιχτά), ώστε να γίνει εξαγωγή του περιεχομένου νερού σε αυτή,
γεγονός που θα επιτρέψει την επάνοδο της γραμμής στην επιφάνεια της θάλασσας.
Όταν κατά την πόντιση δημιουργηθεί στον αγωγό θύλακας αέρα ή προκύψει καμπύλωση της
σωληνογραμμής, απαιτείται η διακοπή της διαδικασίας και η απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα. Αυτό
επιτυγχάνεται με άμεση διακοπή της παροχής νερού στον αγωγό και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών
μέτρων, όπως: διάνοιξη οπής (ή οπών) στο τοίχωμα του αγωγού στην κορυφή του -μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο σε περιπτώσεις που ο αγωγός δεν προβλέπεται να λειτουργεί υπό υψηλή πίεση- ή εισπίεση αέρα από
το άκρο της γραμμής στα ανοιχτά (ώστε η ποσότητα του νερού στον αγωγό να μειωθεί, η δε παραμένουσα
ποσότητα να περιοριστεί στο μήκος της γραμμής πριν από το σημείο καμπύλωσης).
Μία άλλη τεχνική για την πόντιση του αγωγού είναι η καθέλκυση και πλεύση του αγωγού χωρίς ερματισμό,
και στη συνέχεια η βύθισή του από πλωτή φορτηγίδα (barge), στο κατάστρωμα εργασίας της οποίας γίνεται
η προσθήκη των σωμάτων ερματισμού στον αγωγό. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής προϋποθέτει ότι κατά
τους ελέγχους πλευστότητας ο αγωγός επιπλέει χωρίς έρματα, ενώ βυθίζεται με την προσθήκη των
προβλεπόμενων ερμάτων. Το πλωτό πρέπει να διαθέτει αρθρωτό βυθιζόμενο βραχίονα (articulated sled), ο
οποίος θα λειτουργεί ως κλίνη βύθισης του ερματισμένου αγωγού. Η κλίνη αυτή ρυθμίζεται, σε συνδυασμό
με την ταχύτητα προώθησης, ώστε η καμπυλότητα του αγωγού κατά τη σταδιακή βύθισή του να είναι
μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
Με τη βοήθεια δυτών και σκαφών το ποντιζόμενο τμήμα καθοδηγείται στο άκρο του ήδη τοποθετημένου και
γίνεται η φλαντζωτή σύνδεση. Στη συνέχεια αφαιρούνται οι πλωτήρες.
Κατά την πόντιση, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι σωλήνες να μην υποβάλλονται ποτέ
σε υπερβολικές τάσεις - ακόμα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

5.11

Επικάλυψη και θωράκιση του αγωγού

Η επικάλυψη του αγωγού όταν τοποθετείται εντός ορύγματος θα γίνεται με λεπτόκοκκο υλικό των ίδιων
χαρακτηριστικών με αυτό που χρησιμοποιείται στη στρώση έδρασης, μέχρι ύψους 0,20 m τουλάχιστον
υπεράνω της άντυγος του αγωγού. Πάνω από την επικάλυψη αυτή θα γίνεται επίχωση με αμμοχάλικο ή
βυθοκορήματα μεγέθους κόκκου μικρότερου των 0,05 m, σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 αντίστοιχα.
Αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών (ρευμάτων, θραύσης κυματισμών κλπ.) γίνεται επικάλυψη με
προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00, ή θωράκιση με
ογκολίθους, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
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Σε τμήμα υποθαλάσσιου αγωγού που τοποθετείται εκτός ορύγματος μπορεί να προβλέπεται επικάλυψη με
λεπτόκοκκο υλικό. Για τη συγκράτηση του υλικού αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα, σύμφωνα με
την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00, και τελική προστασία με φυσικούς ογκολίθους, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-09-06-01-00.
Εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται αγκύρωση του αγωγού στον πυθμένα με πλάκες ή αγκύρια από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 ή συρματοκιβώτια, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-02-01-00, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα μέσα συγκράτησης και αγκύρωσης του
αγωγού που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Για την αποδοχή της εργασίας θα εκτελούνται συνεχείς τοπογραφικοί / υδρογραφικοί έλεγχοι, τόσο στη
σωληνογραμμή -όπως αυτή τοποθετείται- όσο και στις τελικές επιφάνειες επικάλυψης και θωράκισης του
αγωγού, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ανοχές όσον αφορά την οριζοντιογραφική θέση και τα
υψόμετρα. Επίσης θα εκτελούνται έλεγχοι της οριζοντιογραφικής θέσης και της κλίσης των σωλήνων στο
νερό από τους δύτες πριν και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των φλαντζών.
Μετά την πόντιση του αγωγού, με μέριμνα του κυρίου του έργου θα ενημερώνεται η Υδρογραφική Υπηρεσία
του Πολεμικού Ναυτικού για την σχετική ενημέρωση των ναυτικών χαρτών..

6.2 Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική πίεση
Μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος συγκολλημένων σωλήνων (“καλάμι”), και πριν την καθέλκυσή του, θα
διενεργούνται στο εργοτάξιο δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση, που συνίστανται στην
προδοκιμασία και την κυρίως δοκιμασία και καταρτίζονται πρωτόκολλα δοκιμασιών, όπως προβλέπεται στην
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00.

6.3 Υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού
Για τη γενική – τελική υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση
πλήρη τεχνική περιγραφή της διαδικασίας και του εξοπλισμού πλήρωσης, δοκιμής και εκκένωσης του
αγωγού, μετρήσεων και καταγραφών, διάγνωσης των διαρροών και επισκευών όπου τυχόν χρειαστεί. Η
εκτέλεση της δοκιμής θα γίνεται μετά από σχετική έγγραφη εντολή του κυρίου του έργου.
Η υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η πόντιση και εγκατάσταση
της σωληνογραμμής. Η σωληνογραμμή θα γεμίζει με κατάλληλη πιεστική διάταξη, με γλυκό νερό και εάν
επιτραπεί από τον κύριο του έργου με θαλασσινό νερό με διάλυμα χρωστικής, και θα παραμένει γεμάτη για
επαρκές χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της δοκιμής Η εξακρίβωση τυχόν διαρροών που προκύπτουν
από την πτώση της πίεσης θα γίνεται με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, η δοκιμή θα θεωρείται ως
ολοκληρωθείσα αφού έχει περατωθεί από τους δύτες ο έλεγχος της γραμμής σε όλο το μήκος της.
Μετά το πέρας της υδραυλικής δοκιμής, θα γίνεται πλήρης εκκένωση, εξαέρωση και καθαρισμός του δικτύου,
καθώς και απομάκρυνση όλων των συνδέσεων που είχαν τοποθετηθεί για την δοκιμή και δεν είναι
απαραίτητες για την λειτουργία του αγωγού, και γενικώς πλήρης αποκατάσταση και επανεγκατάσταση των
εξαρτημάτων που απομακρύνθηκαν για τις ανάγκες της δοκιμής.
Για την υδραυλική δοκιμή των υποθαλάσσιων αγωγών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
x Στην ξηρά θα τοποθετούνται τυφλές φλάντζες και οι βάνες θα παραμείνουν ανοικτές.
x Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον πλήρη εξαερισμό του δικτύου κατά την πλήρωσή του.
x Η σωληνογραμμή θα πρέπει να έχει πληρωθεί με το νερό 24 ώρες πριν από την έναρξη της υδραυλικής
δοκιμής.
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x Κατά την διάρκεια της δοκιμής η πίεση θα εφαρμόζεται κατά διεύθυνση αντίθετη από εκείνη λειτουργίας
των βαλβίδων αντεπιστροφής, δηλαδή κατά τη φορά της ροής στη σωληνογραμμή. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν τότε η βαλβίδα θα αντικαθίσταται με ειδικό φλαντζωτό τεμάχιο (spool piece).
x Η υδραυλική δοκιμή θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή και εγκατάσταση των σωληνογραμμών
και των άλλων εξαρτημάτων (π.χ. στόμια διάχυσης σε αγωγό εκβολής, εύκαμπτοι αγωγοί σε
σωληνογραμμή φορτοεκφόρτωσης κ.λπ.)
x Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 8 ώρες και δεν θα ολοκληρώνεται πριν να ελεγχθεί από δύτη
παρουσία του κυρίου του έργου όλη η γραμμή.
x Οποιαδήποτε διαρροή ή αστοχία εντοπισθεί, θα καταγράφεται στο πρακτικό δοκιμής με αναφορά στη
μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση και τον εντοπισμό της, και θα
επισκευάζεται. Μετά την επισκευή του αγωγού, η υδραυλική δοκιμή πίεσης θα επαναλαμβάνεται.
x Καμία εργασία δεν θα εκτελείται στο χώρο της γραμμής κατά τη διάρκεια της συμπίεσης και
αποσυμπίεσης του αγωγού.
x Απαιτείται σαφής επισήμανση της περιοχής της γραμμής κατά τη διαδικασία της δοκιμής και απαγόρευση
προσέγγισης σε όσους δεν έχουν εργασία σε απόσταση 30 m από το δοκιμαζόμενο αγωγό.
x Απαιτείται προσοχή ιδιαίτερα σε δοκιμή υψηλής πίεσης όπου μπορεί να απαιτηθεί μερική αγκύρωση της
γραμμής.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης της σωληνογραμμής, όπως
καθορίζεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-05-00. Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να
καλύπτουν τις εργασίες στη θάλασσα, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00, και
ειδικότερα σχετικά με τις παρακάτω δραστηριότητες:
x χρήση πλωτών μέσων και λειτουργία των μηχανημάτων,
x κινήσεις πλωτού εξοπλισμού, ώστε να μην παρακωλύεται η ναυσιπλοΐα ή η κίνηση άλλων σκαφών σε
διαύλους στην περιοχή του έργου κλπ. ή με εξασφάλιση απαραίτητων απαγορεύσεων κυκλοφορίας από
τις αρμόδιες Αρχές,
x εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και επιχωματώσεων, καθώς και των εργασιών καθέλκυσης και
πόντισης/ εγκατάστασης του αγωγού με κατάλληλη επισήμανση των περιοχών στις οποίες οι εργασίες
αυτές εκτελούνται, και τοποθέτηση φωτοσημαντήρα πέρατος του αγωγού.
x εξακρίβωση υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς (αγωγών, καλωδίων κλπ.) στην περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών και εξασφάλιση της προστασίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας τους,
x εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού, στις οποίες
απαιτείται συντονισμός συνεργείων, τήρηση προγράμματος διαδικασιών και μέτρων αντιμετώπισης
έκτακτων περιστατικών,
x εκτέλεση εκτεταμένων καταδυτικών εργασιών και λοιπών εργασιών στη θάλασσα με περιορισμένη
ορατότητα λόγω θολερότητας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των σωλήνων θα γίνεται σε μέτρα μήκους εγκαταστημένης σωληνογραμμής (αξονικά), κατά
ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο βάρους, και
ανάλογα με το υλικό της κατασκευής.
Στις παραπάνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται:
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x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών για
όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επιτόπου του έργου (χερσαία εγκατάσταση του
εργοταξίου) των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους.

x

Οι εργασίες συναρμολόγησης, καθέλκυσης, πλεύσης, πόντισης και τοποθέτησης του αγωγού στη
προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης (σε τάφρο ή σε όρυγμα ή στον πυθμένα, όπως προβλέπεται στη
μελέτη).

x

Οι εργασίες δοκιμών και οι αντικαταστάσεις ή αποκαταστάσεις που ενδεχομένως απαιτηθούν σε
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας ή μη συμμόρφωσης υλικών και εργασιών.

x

Οι εργασίες των τοπογραφικών/ υδρογραφικών αποτυπώσεων, σε όλες τις φάσεις (προετοιμασίας
περιοχής εγκατάστασης, τοποθέτησης και επικάλυψης/ θωράκισης του αγωγού).

Οι εργασίες κατασκευής του ερματισμού του αγωγού (σώματα ή μανδύας σκυροδέματος) και οι εργασίες
εγκιβωτισμού (επικάλυψη και θωράκιση) του αγωγού και καθοδικής προστασίας η χρήση αναβολέων των
οπλισμών σκυροδέματος επένδυσης επιμετρώνται ιδιαίτερα.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υποθαλάσσιων
σωληνογραμμών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονται τα ενσωματούμενα υλικά και οι εργασίες κατασκευής ή
προμήθειας των σωλήνων και λοιπών υλικών επιτόπου του έργου, προετοιμασίας των σωλήνων προς
πόντιση (τοποθέτηση σφραγιστικών δακτυλίων κ.λπ.), διάνοιξης ορυγμάτων ή τάφρων για την εγκατάσταση
του αγωγού, καθέλκυσης ή μεταφοράς επί πλωτών των σωλήνων στη θέση εγκατάστασης, πόντισης των
σωλήνων, συνδέσεων σωλήνων και συναρμολόγησης του αγωγού, εγκιβωτισμού του αγωγού με
επανεπίχωση του ορύγματος ή της τάφρου, προστασίας και θωράκισης του υλικού επίχωσης ή αγκύρωσης
του επικαθήμενου στον πυθμένα αγωγού, όπως κατά τμήμα της σωληνογραμμής απαιτείται σύμφωνα με τη
σχετική μελέτη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα.
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος
Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης
Testing fresh concrete - Part 2: Slump test

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3 :
Τεχνική κατηγορία Β500C.
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Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Pert 3 :
Technical class B500C.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων
(Serasanetti)Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment

--

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-01-00 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες -- Concrete pipe
networks for draining and sewage
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-01 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών-- Sea-bed dredging
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-02 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed rock
excavations using explosives
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικάυλικά -- Sea-bed
improvement with sand and gravel
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια Διάστρωση Γεωϋφασμάτων -- Underwater laying of geotextiles
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεωνβυθοκορήσεων -Underwater embankments with suitable sea bed excavation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών -- Rip-rap
armouring of breakwaters and shore protection structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών και θαλασσίων έργων από οπλισμένο
σκυρόδεμα -- Precast concrete elements for marine structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας – Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί

4

Απαιτήσεις

Τα γενικά χαρακτηριστικά των σωλήνων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, η
διαδικασία και τα υλικά κατασκευής τους, οι εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου της παραγωγής τους, καθώς και
οι απαιτήσεις των ελαστικών δακτυλίων των συνδέσμων καθώς και οι απαιτήσεις των προστατευτικών
επενδύσεων (εσωτερικής και εξωτερικής) από χημικές επιδράσεις, περιγράφονται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-08-06-01-00.
Όλοι οι σωλήνες που θα συνδεθούν υποθαλάσσια πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διπλούς ελαστικούς
δακτυλίους και με κατάλληλο στόμιο μεταξύ των δύο δακτυλίων για την εκτέλεση δοκιμής στεγανότητας της
σύνδεσης σε πίεση. Τα λιπαντικά για χρήση στους ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
συστάσεις του κατασκευαστή των σωλήνων και τις συστάσεις του κατασκευαστή των ελαστικών δακτυλίων.
Όλες οι ειδικές κατασκευές (καμπύλες, συστολές, ανθρωποθυρίδες κ.λπ.) θα σκυροδετούνται σύμφωνα με τα
σχέδια και τις προδιαγραφές που ισχύουν για τους σωλήνες από σκυρόδεμα. Οι καμπύλες θα
καλουπώνονται και σκυροδετούνται σε μικρά μήκη λοξών διατομών ή σε συνεχείς καμπύλες διατομής.
Η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα των καμπυλών είναι πενταπλάσια της εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα. Οι
συστολές κατασκευάζονται με επίπεδους πυθμένες και με μήκος συστολής ή μεταβατικό μήκος τουλάχιστον
πενταπλάσιο της διαφοράς των διαμέτρων ανάντη και κατάντη της συστολής.
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4.1 Απαιτήσεις υλικών για την εργοταξιακή κατασκευή των προκατασκευασμένων
σωλήνων
Ειδικότερα, οι απαιτήσεις των υλικών για την εργοταξιακή κατασκευή των προκατασκευασμένων σωλήνων
από οπλισμένο σκυρόδεμα, για εγκατάσταση υποθαλάσσιας σωληνογραμμής, είναι οι εξής (εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη του έργου):
4.1.1

Σκυρόδεμα

Για το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων μπορεί να
είναι:
α) έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (κατά τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ).
β) έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (κατά το αναφερόμενα στονΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά
από την μελέτη του έργου.
x Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, εκτός εάν στην μελέτη του έργου προδιαγράφεται
ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Το σκυρόδεμα των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι
κατηγορίας C25/30 ή ανώτερης.
x Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (P-W)
32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.
x Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί
από τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του αναδόχου, προκειμένου
να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της κατηγορίας του
σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη από 4,0 kΝ (|400 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος για τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου, η δε
μέγιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4,90 kN/m3 (500
kg/m3).
x Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος, βάσει της μελέτης
συνθέσεως του αναδόχου, δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή η εφαρμογή
της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος
σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής)
ανώτερης από την απαιτούμενη.
x Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειϊκά για την παραγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος
των προκατασκευασμένων στοιχείων.
x Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων θα
προέρχεται από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του
σκυροδέματος.
x Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να
έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 31,5 mm.
x Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη κατά ΕΛΟΤ EN 12350-2 θα πρέπει να είναι κατάλληλη
για τις τοπικές συνθήκες (πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται
σκυρόδεμα που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ημίρευστου” σκυροδέματος (με κάθιση
μεγαλύτερη από 3 cm).
x Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0,48
x Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5,40 kN
(|550 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.
x Στην μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα πρέπει να δοθεί και καμπύλη ανάπτυξης της αντοχής του
σκυροδέματος με θραύση δοκιμίων τουλάχιστον σε 7 και 28 μέρες όπως επίσης και η καμπύλη
μεταβολής της αντοχής του σκυροδέματος με τον λόγο νερό προς τσιμέντο (Ν/Τ).
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x Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα συνταχθεί από
τον Ανάδοχο και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934. Η προσθήκη
των προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα μπορούν
να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι αναλογίες
κάθε πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης
και θα είναι αντίστοιχες με αυτές της μελέτης σύνθεσης.
x Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η απαίτηση
της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού. Ο ρευστοποιητής θα καθορίζεται από την
μελέτη συνθέσεως.
x Συνιστάται η προστασία του οπλισμού με χρήση αναβολέων διάβρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται αυτοί με
βάση το νιτρώδες ασβέστιο σε αναλογία 15lt/m3) ή σύστημα καθοδικής προστασίας.
4.1.2

Οπλισμός

Για τον οπλισμό έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση δεσμίδων
από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμού
που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.
x Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι ομοιογενής, δεν θα
παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες, λίπη
και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται
πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερμώ. Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm επιτρέπεται η εν θερμώ
κάμψη του σιδήρου.
x Ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας του
σιδηροπλισμού, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3.
x Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας B500C, σύμφωνα με τo πρότυπo ΕΛΟΤ 1421-3, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την μελέτη του έργου.
x Η ελάχιστη επικάλυψη του οπλισμού είναι 0,060 m.

4.2 Υδρογραφικές αποτυπώσεις
Η εγκατάσταση του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της
εγκεκριμένης μελέτης. Ο εξοπλισμός, το προσωπικό και τα συστήματα για τις απαιτούμενες υποθαλάσσιες
αποτυπώσεις και χαράξεις θα εγκριθούν από τον κύριο του έργου.
Πριν την εγκατάσταση του αγωγού, πρέπει να εκτελεσθεί βυθομετρική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής
που πρόκειται να γίνει η πόντιση. Η αποτύπωση θα γίνει σε τρεις άξονες, έναν του ίδιου του αγωγού και δύο
άλλους άξονες εκατέρωθεν αυτού. Οι αποστάσεις μεταξύ των αξόνων αποτύπωσης και η πυκνότητα των
σημείων της αποτύπωσης σε κάθε άξονα εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, τη μορφολογία και την
ποιότητα του πυθμένα κ.λπ. Κατά την αποτύπωση αυτή, θα γίνεται εντοπισμός τυχόν υφιστάμενων
σωληνώσεων, παλαιών εκρηκτικών, ναυαγίων ή άλλων κατασκευών και θα επισημαίνονται οι κίνδυνοι
πρόκλησης ζημιών σε τυχόν υφιστάμενα έργα. Η χάραξη του άξονα του αγωγού, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε
να είναι δυνατή η διατήρηση του αγωγού και των πλωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάστασή του
σε σωστές θέσεις.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού, θα εκτελούνται επίσης οριζοντιογραφικές και
βυθομετρικές εργασίες, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των συντεταγμένων και των σταθμών των συμβατικών
σχεδίων. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οριζοντιογραφική θέση ή στα υψόμετρα της σωληνογραμμής στη
θέση εγκατάστασης ή στις τελικές επιφάνειες των υλικών επικάλυψης και θωράκισης του αγωγού (σε σχέση
με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στην οριστική μελέτη του έργου) θα πρέπει να εγκρίνονται από τον κύριο
του έργου πριν την έναρξη της κατασκευής.
Όλος ο εξοπλισμός τοπογραφικών και υδρογραφικών ελέγχων θα ελέγχεται προσεκτικά πριν από κάθε
χρήση.
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4.3 Μελέτη πόντισης του αγωγού
Η μέθοδος εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, το
διαθέσιμο εξοπλισμό, τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις της ναυσιπλοΐας στην περιοχή κ.λπ.
Για την εγκατάσταση του αγωγού θα εφαρμόζεται διαδικασία, ενδεικτικά ως εξής:
Αρχικά θα γίνεται:
x Καθέλκυση και πλεύση των σωλήνων (κάθε τεμαχίου χωριστά) μέχρι την τελική τους θέση.
x Φόρτωση των σωλήνων από την ακτή σε πλωτή φορτηγίδα και μεταφορά τους στη θέση εγκατάστασης.
Στη συνέχεια, θα γίνεται η πόντιση κάθε τεμαχίου σωλήνα χωριστά, με μέθοδο που θα επιλεγεί και εγκριθεί.
Μπορεί λόγου χάρη να χρησιμοποιηθεί μεταλλικό ικρίωμα ανάρτησης του σωλήνα (horse), χειριζόμενο από
πλωτό γερανό. Μετά την πόντιση κάθε σωλήνα και την τοποθέτησή του στη θέση που προβλέπεται στον
πυθμένα, θα γίνεται σύνδεσή του με το ήδη εγκαταστημένο τμήμα της σωληνογραμμής.
Ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στον κύριο του έργου πριν την έναρξη των εργασιών πόντισης του
αγωγού, πλήρη μελέτη με λεπτομερή σχέδια, υπολογισμούς και τεχνική περιγραφή της προτεινομένης
μεθόδου καθέλκυσης/ μεταφοράς/ πλεύσης, πόντισης και σύνδεσης των σωλήνων.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
x Τεύχος υπολογισμών πλευστότητας των σωλήνων στις φάσεις καθέλκυσης και επίπλευσης (εάν
προβλέπονται οι διαδικασίες αυτές για την τοποθέτηση των σωλήνων στην τελική τους θέση).
x Έκθεση μεθόδου καθέλκυσης και πλεύσης (εάν τέτοιες εργασίες απαιτούνται), στην οποία θα αναλύεται ο
αριθμός, ο τύπος και το μέγεθος των πλωτήρων για την εξασφάλιση προσωρινής πλευστότητας (εάν
απαιτούνται).
x Σχέδια των διατάξεων του εργοταξίου και των περιοχών καθέλκυσης ή φόρτωσης των σωλήνων στην
πλωτή φορτηγίδα, με τις θέσεις και διαστάσεις των στηρίξεων των αγωγών, τις θέσεις και το ύψος των
κυλίστρων (σε περίπτωση καθέλκυσης), τη θέση, τις διαστάσεις και τις εγκαταστάσεις θεμελίωσης της
κλίνης καθέλκυσης (εάν απαιτείται).
x Υπολογισμούς των αναμενόμενων τάσεων κατά την πόντιση του αγωγού και την πιθανή δημιουργία
ελευθέρων ανοιγμάτων στην ζώνη έδρασης.
x Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων πόντισης, ευθυγράμμισης και σύνδεσης των ποντιζομένων τεμαχίων
με το άκρο του ήδη εγκαταστημένο τμήματος της σωληνογραμμής.
x Προτεινόμενες ενέργειες για την προστασία των σωλήνων κατά την επίπλευση και μεταφορά τους στη
θέση πόντισης, σε περιπτώσεις ισχυρών ρευμάτων ή θαλασσοταραχής.
x Διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως: μετακίνηση του πλωτού
εξοπλισμού σε προστατευμένη περιοχή, προστασία του άκρου του τοποθετημένου αγωγού με στεγανό
κάλυμμα, σήμανση του άκρου του αγωγού με κατάλληλο σημαντήρα και τοπογραφικός προσδιορισμός
της θέσης του, για την περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σημαντήρα.
x Εργασίες αποκατάστασης ανεπιθύμητων ελευθέρων ανοιγμάτων στην ζώνη έδρασης.
x Σχέδια όλων των διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο και στην περιοχή καθέλκυσης ή κατά
τη φόρτωση και βύθιση των σωλήνων με χρήση πλωτής φορτηγίδας.
Το εάν θα απαιτηθεί χρήση πλωτήρων στην περίπτωση που επιλεγεί η τεχνική της καθέλκυσης των
σωλήνων, θα καθορίζεται στην προαναφερόμενη μελέτη και τους σχετικούς υπολογισμούς. Εάν δεν
προβλέπεται χρήση πλωτήρων, θα εξασφαλίζεται ότι ο σωλήνας επιπλέει όταν είναι κενός με τα άκρα του
κλειστά.
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Η κλίνη καθέλκυσης πρέπει να προχωρεί σε απόσταση από την ακτή τέτοια, ώστε η έξοδός της να βρίσκεται
στο νερό ανεξαρτήτως της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας.
Κάθε τεμάχιο σωλήνα που καθελκύεται θα τοποθετείται σε έλκυθρα που ολισθαίνουν στην κλίνη με τη
βοήθεια λιπαντικού ή μεταλλικά βαγονέτα που κυλίονται σε σιδηροτροχιές κ.λπ. Η καθέλκυση θα
πραγματοποιείται αφού κλεισθούν τα άκρα του σωλήνα με τυφλές φλάντζες.
Σε όλη τη διάρκεια της καθέλκυσης πρέπει να τηρείται ακριβές ημερολόγιο με τη σειρά των σωλήνων που
προωθούνται στη θάλασσα (τύπος, αριθμός, γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.). Το ημερολόγιο
αυτό θα υπογράφεται από τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο.

5

Κατασκευή, εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου
Το εργοτάξιο θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
x Χώρο κατασκευής και αποθήκευσης του οπλισμού των σωλήνων.
x Χώρο σκυροδέτησης και αποθήκευσης των σωλήνων.
x Χώρο προετοιμασίας καθέλκυσης των σωλήνων (έλεγχοι σωλήνων, προσαρμογή ελαστικών δακτυλίων
στεγανότητας, καθαρισμός του εσωτερικού των σωλήνων, σήμανση και διάταξη των σωλήνων σε σειρά
για καθέλκυση κ.λπ.).
x Χώρο αποθήκευσης πλωτήρων, μικροϋλικών, μηχανικού εξοπλισμού κ.λπ., που απαιτούνται κατά την
καθέλκυση.
x Υποδομή για την καθέλκυση του αγωγού, όπως κλίνες προετοιμασίας και καθέλκυσης στο χερσαίο χώρο
(εάν απαιτούνται από την τεχνική πόντισης που θα επιλεγεί), καθώς και επιφάνεια διακίνησης του πλωτού
εξοπλισμού (φορτηγίδες, σκάφη πλεύσης, πλωτήρες κλπ.) στη θάλασσα.

5.2 Προετοιμασία περιοχής έδρασης του αγωγού
Από την ακτογραμμή και μέχρι το βάθος θάλασσας που ορίζεται στη μελέτη (εξαρτάται από την έκταση της
ζώνης θραύσης των θαλάσσιων κυμάτων στην παράκτια ζώνη εγκατάστασης του αγωγού), ο αγωγός θα
τοποθετείται σε όρυγμα, ή σε τάφρο που διανοίγεται στον πυθμένα.
Σε μεγαλύτερα βάθη ο αγωγός είναι δυνατόν είτε να τοποθετηθεί απευθείας επί του πυθμένα ή σε στρώση
εξυγίανσης, είτε να ταφεί στον πυθμένα, όπως ορίζεται στη μελέτη. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να
απαιτείται επικάλυψη του αγωγού (με λεπτόκοκκο υλικό, γεωύφασμα και ογκόλιθους) ή αγκύρωση (με
πλάκες από σκυρόδεμα ή στρώματα κυβολίθων ή συρματοστρώματα ή αγκύρια από σκυρόδεμα διατομής
ημικυλίνδρου ή σχήματος Π κλπ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο αγωγός προβλέπεται να
παραμένει μόνιμα πλήρης με υγρό ειδικού βάρους μεγαλύτερου από το υγρό του περιβάλλοντος στο οποίο
αυτός εγκαθίσταται και επιπρόσθετα τα εξωτερικά φορτία (από κυματισμό, ρεύματα κ.λπ.) στην περιοχή
εγκατάστασης είναι ασήμαντα, μπορεί ο αγωγός να επικάθεται στον πυθμένα χωρίς επικάλυψη ή αγκύρωση
ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική συγκράτησης, σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
Η διάνοιξη ορύγματος στη θέση και με τις διαστάσεις που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη, γίνεται
σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-02 αναλόγως των συνθηκών που
επικρατούν.
Οι τεχνικές διάνοιξης μπορεί να είναι εναλλακτικά οι εξής:
α) Εκσκαφή τάφρου πριν την πόντιση του αγωγού (pre-trenching technique):
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Συμβατική μέθοδο διάνοιξης τάφρου στον πυθμένα. Μετά την διάνοιξη της τάφρου γίνεται η πόντιση του
αγωγού και η εγκατάστασή του στην βάση της τάφρου. Στη συνέχεια γίνεται μερική ή ολική επανεπίχωση της
τάφρου με το φυσικό υλικό του πυθμένα ή άλλα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Η εξυγίανση του πυθμένα με διάφορα υλικά, αμμοχάλικο ή άμμο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν,
θα γίνεται σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00. Τα υλικά έδρασης θα λαμβάνονται και θα
μεταφέρονται στις θέσεις τοποθέτησής τους στην τάφρο με τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι αυτά δεν
αναμιγνύονται με επιβλαβή υλικά. Θα εξασφαλίζεται το σωστό πάχος της στρώσης έδρασης, η ομαλή
κατανομή του υλικού και η έλλειψη κενών. Ο πυθμένας της τάφρου ή η επιφάνεια έδρασης θα
διαμορφώνονται σε ομαλή επίπεδη επιφάνεια, στα ακριβή υψόμετρα, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή
τοποθέτηση των σωλήνων σε όλο το μήκος, περιλαμβανομένων των προεξοχών στις συνδέσεις.
Δεν επιτρέπεται διόρθωση του υψομέτρου της επιφάνειας έδρασης με εφαρμογή πίεσης στο επάνω μέρος
των σωλήνων.
Ο ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα για αποφυγή κάθε ζημιάς στο υλικό έδρασης των σωλήνων από την ενέργεια
των κυμάτων ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στη στρώση έδρασης, το τμήμα αυτό θα
αποκατασταθεί πριν την τοποθέτηση των σωλήνων.
Η τοποθέτηση των σωλήνων δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει πριν επιθεωρηθεί ο πυθμένας της τάφρου και η
στρώση έδρασης των σωλήνων, και αυτά βρεθούν ικανοποιητικά από τον κύριο του έργου.
β) Εκσκαφή ορύγματος μετά την πόντιση του αγωγού (post-trenching technique).
Η εκσκαφή γίνεται με ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού με πίεση (hydraulic jet), που εκτελεί αμέσως μετά
την εκσκαφή του ορύγματος, την τοποθέτηση του αγωγού στη βάση του ορύγματος που διανοίγεται και τέλος
την ταφή του αγωγού με επανεπίχωση του ορύγματος με το υλικό του πυθμένα.

5.3 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων και λοιπών υλικών
Η μεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων στο εργοτάξιο
θα γίνεται όπως προβλέπεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-01-00.

5.4 Προετοιμασία σωλήνων στο εργοτάξιο
Οι ελαστικοί σφραγιστικοί δακτύλιοι των συνδέσεων θα προσαρμόζονται στους σωλήνες στην ξηρά.
Κάθε τεμάχιο σωλήνα που πρόκειται να ποντιστεί θα εξετάζεται λεπτομερώς για να εξασφαλιστεί ότι η
εσωτερική και η εξωτερική προστατευτική επένδυση δεν παρουσιάζουν ζημιές. Όπου απαιτείται, το
εσωτερικό των σωλήνων θα καθαρίζεται επιμελώς με βούρτσα. Κάθε τεμάχιο σωλήνα ή ειδικό τεμάχιο που
έχει υποστεί βλάβη, θα επισκευάζεται ή θα απορρίπτεται, σύμφωνα με τις εντολές του κυρίου του έργου.
Για τη μείωση του πλήθους των υποθαλάσσιων συνδέσεων, είναι δυνατό να γίνεται σύνδεση δύο (ή
περισσότερων) τεμαχίων σωλήνων στην ξηρά. Ο αριθμός των τεμαχίων που προσυναρμολογούνται στην
ξηρά, εξαρτάται από την ανυψωτική ικανότητα του εξοπλισμού και την αντοχή των σωλήνων σε κάμψη.
Οι τυχόν απαιτούμενες κοπές των σωλήνων θα γίνονται υποχρεωτικά στην ξηρά, με χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σύμφωνα με μεθόδους της εγκρίσεως του κυρίου
του έργου, εάν οι σωλήνες κατασκευάζονται από τον ανάδοχο.

5.5 Πόντιση του αγωγού
Η διαδικασία για την πλεύση και πόντιση του αγωγού πρέπει να σχεδιαστεί και προγραμματιστεί σε σχέση με
το μέγεθος του αγωγού, το βάθος του νερού και το είδος του πυθμένα. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη ο
διαθέσιμος εξοπλισμός και τα φορτία περιβάλλοντος, ώστε να εφαρμοστούν μέτρα και τεχνικές που
εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στις καταστάσεις θάλασσας που προβλέπεται να
εμφανιστούν σε όλη τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. Οι εναλλακτικές μέθοδοι
που θα προταθούν και η μέθοδος που τελικά θα εγκριθεί πρέπει να είναι δοκιμασμένης τεχνολογίας και
αποδεδειγμένης επιτυχούς εφαρμογής σε άλλα έργα υπό παρόμοιες συνθήκες.
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Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωτική η σύνταξη λεπτομερούς (βήμα προς βήμα) τεχνικής περιγραφής και
σχεδίων εφαρμογής της μεθόδου, με αναφορά στον εξοπλισμό (τύπος, διαστάσεις κ.λπ.), το απασχολούμενο
προσωπικό, τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές κ.λπ.
Η πόντιση και τοποθέτηση των σωλήνων δεν επιτρέπεται να αρχίσει πριν παραληφθεί η εκσκαφή του
ορύγματος. Επίσης, πρέπει να έχει παραληφθεί και η στρώση/ επιφάνεια έδρασης των σωλήνων, εκτός από
την περίπτωση κατά την οποία η ρίψη του υλικού έδρασης προβλέπεται να γίνει αμέσως μετά τη σύνδεση
εκάστου τεμαχίου σωλήνα στην υποθαλάσσια σωληνογραμμή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που η
πόντιση των σωλήνων γίνεται με χρήση μεταλλικού ικριώματος και η ρίψη του υλικού έδρασης γίνεται από
αγωγούς τροφοδοσίας (bunkers),που βρίσκονται στο ικρίωμα και διοχετεύουν το υλικό από τα silo της
πλωτής σχεδίας στον πυθμένα.
Η διαδικασία πόντισης του αγωγού πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική τεχνική
μελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων. Το ποντιζόμενο τεμάχιο σωλήνα καθοδηγείται στο
άκρο της ήδη τοποθετημένης σωληνογραμμής και γίνεται η σύνδεση σε αυτό.
Κατά την πόντιση, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι σωλήνες να μην υποβάλλονται σε
υπερβολικές φορτίσεις – ακόμα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η άρση των σωλήνων για τη φόρτωσή τους στην πλωτή σχεδία θα γίνεται από γερανό με διάταξη αρτάνης
(σαμπανιάρισμα) και η πόντιση θα γίνεται είτε με ζεύγος γερανών με διάταξη ζεύξης του σωλήνα σε
προκατασκευασμένη πλατφόρμα από σκυρόδεμα, είτε με γερανογέφυρα με χρήση μεταλλικού ικριώματος,
όπως περιγράφεται στην τεχνική που ακολουθεί.
5.5.1

Τεχνική πόντισης σωλήνων από πλωτή σχεδία με χρήση μεταλλικού ικριώματος (horse).

Συνήθης τεχνική για την πόντιση του αγωγού είναι η βύθιση των σωλήνων - κάθε τεμάχιο χωριστά ή δύο
προσυναρμολογημένα τεμάχια - από μεταλλική πλωτή σχεδία - σάτι (pontoon), εξοπλισμένη με γερανό και
γερανογέφυρα. Η βύθιση των σωλήνων γίνεται με χρήση μεταλλικού φορητού ικριώματος (horse), διατομής
σχήματος Π, το οποίο εξαρτάται και χειρίζεται από τη γερανογέφυρα της σχεδίας.
Το πρόγραμμα εργασιών κατά την πόντιση και εγκατάσταση κάθε σωλήνα (τεμαχίου) με την τεχνική αυτή,
περιλαμβάνει - κατά χρονική σειρά - τα εξής βήματα:
x Αγκυροβολία της πλωτής σχεδίας και εξακρίβωση θέσης της.
x Μεταφόρτωση των σωλήνων προς πόντιση από την πλωτή φορτηγίδα (barge) στο κατάστρωμα της
σχεδίας.
x Προσέγγιση του ικριώματος στην κορυφή του σωλήνα και πρόσδεση του σωλήνα σε αυτό.
x Πλήρωση των silo τροφοδοσίας (bunkers) του ικριώματος με υλικό έδρασης.
x Μετακίνηση του ικριώματος (με τον αναρτημένο σωλήνα) σε άνοιγμα του καταστρώματος της σχεδίας
(moonpool), από το οποίο γίνεται η βύθιση του ικριώματος στο νερό.
x Βύθιση και εναπόθεση του ικριώματος στον πυθμένα.
x Εξακρίβωση της θέσης του ποντιζόμενου σωλήνα, σε σχέση με το ήδη εγκαταστημένο τμήμα της
σωληνογραμμής.
x Σύνδεση του σωλήνα στο άκρο της σωληνογραμμής.
x Ρίψη του υλικού έδρασης στην περιοχή κάτω από το σωλήνα.
x Προφόρτιση του υλικού έδρασης με το βάρος του σωλήνα.
x Έλεγχος/ δοκιμή της σύνδεσης σωλήνα – σωληνογραμμής.
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x Αποσύνδεση του σωλήνα από το ικρίωμα και ανύψωση του ικριώματος για την επαναφορά του στο
κατάστρωμα της σχεδίας.
Στο κατάστρωμα εργασίας της σχεδίας τοποθετούνται - ένα προς ένα - τα έτοιμα προς πόντιση τεμάχια
σωλήνων, τα οποία εκφορτώνονται με τη βοήθεια του γερανού της σχεδίας από παραπλέουσα φορτηγίδα
(barge), η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των σωλήνων από την ακτή στη θέση εγκατάστασης.
Η γερανογέφυρα μπορεί να διαθέτει αγωγούς (chutes) για την απόρριψη του υλικού εγκιβωτισμού του
αγωγού στην αύλακα του πυθμένα. Στην περίπτωση αυτή, το υλικό αυτό παραλαμβάνεται με κάδους
(buckets), από την πλωτή φορτηγίδα που το μεταφέρει στη θέση απόρριψης.
Το ικρίωμα ανάρτησης του βυθιζόμενου σωλήνα θα διαθέτει φορεία (saddles), κινούμενα σε ολισθητήρες για
την οριζόντια μετατόπιση του σωλήνα στο ικρίωμα μέσω υδραυλικών κυλίνδρων.
Για την παραλαβή του σωλήνα που πρόκειται να ποντιστεί, το φορητό ικρίωμα θα προσεγγίζει από ύψος την
κορυφή του σωλήνα, στη βάση στήριξης του επί του καταστρώματος της σχεδίας. Στη θέση παραλαβής, το
ικρίωμα θα στηρίζεται με τα σκέλη του σε ενισχυμένα σημεία του καταστρώματος. Στη συνέχεια, το ικρίωμα
θα μετακινείται χαμηλότερα, με ανάταξη των σκελών του, μέχρις ότου τα φορεία του ικριώματος έρθουν σε
επαφή με το σώμα του σωλήνα. Στη φάση αυτή, ο σωλήνας πρέπει να βρίσκεται στο μέσο του ικριώματος,
ενώ τα φορεία προσαρμόζονται σε θέση στο πέρας του σωλήνα.
Για την ανάρτηση του σωλήνα από το ικρίωμα θα χρησιμοποιούνται ιμάντες, οι οποίοι θα προσδένονται στη
βάση του σωλήνα. Στην κατάσταση αυτή, θα μετράτε η σχετική θέση του σωλήνα ως προς το ικρίωμα. Στη
συνέχεια, η γερανογέφυρα θα ανυψώνει το ικρίωμα (με το αναρτημένο επί αυτού σωλήνα) από τη θέση
στήριξης στο κατάστρωμα της σχεδίας, και θα το μετακινεί μέχρι το σημείο του σκάφους, όπου μπορεί να το
κατεβάσει στη θάλασσα και να το βυθίσει μέχρι τον πυθμένα.
Η προσέγγιση στην θέση απόθεσης του ικριώματος (με το φερόμενο σωλήνα), σε ευθυγραμμία με την
εγκαταστημένη σωληνογραμμή, θα γίνεται με συνδυασμένες κινήσεις της γερανογέφυρας και της πλωτής
σχεδίας. Σε περίπτωση έντονης θαλασσοταραχής ή/και παρουσίας ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων, που
καθιστούν δύσκολη την επιτυχή προσέγγιση στην προβλεπόμενη θέση απόθεσης των σωλήνων, η
διαδικασία θα διακόπτεται ή θα αναβάλλεται.
Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται τυπική διάταξη ανάρτησης του σωλήνα από το ικρίωμα, τυπική
διατομή ικριώματος και παραστατική απεικόνιση της απόθεσης του ικριώματος στον πυθμένα για τη σύνδεση
του σωλήνα στη σωληνογραμμή.

Σχήμα 1 – Ανάρτηση σωλήνων από ικρίωμα (horse) επί πλωτής σχεδίας &
Τυπική διατομή ικριώματος (horse)
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Σχήμα 2 –Παραστατική απεικόνιση της απόθεσης ικριώματος στον πυθμένα για σύνδεση του
σωλήνα με την εγκαταστημένη σωληνογραμμή

5.6 Πραγματοποίηση των εύκαμπτων συνδέσεων και της έδρασης του αγωγού
Οι σωλήνες προς σύνδεση (ή το τεμάχιο σωλήνα και η σωληνογραμμή στην οποία αυτό θα συνδεθεί) πρέπει
να τοποθετούνται στο στρώμα έδρασης σταθερά, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες μετακινήσεις και
καθιζήσεις κατά και μετά την εκτέλεση της σύνδεσης. Για το λόγο αυτό, η επιφάνεια που δημιουργείται μετά
τη διάστρωση του υλικού έδρασης των σωλήνων θα είναι ομαλή και επίπεδη, στα ακριβή υψόμετρα, ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερή και πλήρης έδραση του αγωγού σε όλο το μήκος του. Η ανοχή στα υψόμετρα της
επιφάνειας έδρασης είναι ± 0,10 m, εκτός αν άλλως προβλέπεται στη μελέτη του έργου.
Κατά την πόντιση των σωλήνων, τα βυθιζόμενα τεμάχια του σωλήνα θα τοποθετούνται σε απόσταση
περίπου 1,0 m από το άκρο της εγκαταστημένης σωληνογραμμής. Από τη θέση αυτή, το συνεργείο δυτών
εξετάζει την ευθυγραμμία του σωλήνα με την υφιστάμενη σωληνογραμμή. Στη συνέχεια, ο σωλήνας
προωθείται με υδραυλική διάταξη (περίπτωση χρήσης ικριώματος) ή με χειρισμό από το συνεργείο δυτών,
μέχρι ο ποντιζόμενος σωλήνας να εισχωρήσει στην προεξοχή του κώδωνα, στο άκρο της σωληνογραμμής.
Κατά την εφαρμογή της δύναμης προώθησης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μονομερούς
φόρτισης της μούφας, που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση. Η φόρτιση πρέπει να ισοκατανέμεται σε όλη την
περίμετρο της μούφας.
Το διάκενο μεταξύ του αρσενικού άκρου του σωλήνα και της εσωτερικής επιφάνειας της υποδοχής πρέπει να
είναι το καθοριζόμενο στις οδηγίες του κατασκευαστή ή τα σχέδια της μελέτης. Η ανοχή του προβλεπόμενου
διακένου δεν υπερβαίνει το ± 50%, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις απαιτήσεις του έργου ή του
κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα μετρά τα διάκενα αυτά, μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, και θα
καταγράφει τα στοιχεία. Εάν τα διάκενα δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, ο σωλήνας θα
επανατοποθετείται με διόρθωση της σύνδεσης.
Σε περίπτωση εφαρμογής της τεχνικής πόντισης των σωλήνων από πλωτή σχεδία με χρήση μεταλλικού
ικριώματος μετά την εξασφάλιση ευθυγραμμίας με την υφιστάμενη σωληνογραμμή, τα φορεία του ικριώματος
(saddles) θα ολισθαίνουν κατά μήκος δοκού και θα προωθούν το σωλήνα προς τα εμπρός, μέχρι το άκρο
της γραμμής. Όταν η σύνδεση του σωλήνα είναι υπό εξέλιξη, θα παρακολουθείται διαρκώς το διάκενο μεταξύ
του σωλήνα και της σωληνογραμμής με συσκευές που βρίσκονται στο ικρίωμα. Ο έλεγχος και η μέτρηση της
απόστασης των σωλήνων, μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, θα γίνεται με συσκευή ROV, η οποία θα
καθελκύεται με τη γερανογέφυρα, μαζί με το ικρίωμα. Οι τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές θα γίνονται με
μικρομετακινήσεις του σωλήνα, ώστε η σύνδεση να ικανοποιεί τελικά τις απαιτήσεις σχεδιασμού. Οι
υποθαλάσσιες εργασίες θα παρακολουθούνται και θα υποστηρίζονται από καταδυτικό συνεργείο.
Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του υλικού έδρασης, ο ποντιζόμενος σωλήνας θα απελευθερώνεται
από το ικρίωμα. Μετά την απόθεση του σωλήνα, η συσκευή ROV θα μετρά τον αρμό σε κάθε σύνδεση
σωλήνων σε τέσσερα σημεία της διατομής του αγωγού (τομείς της περιφέρεις του αγωγού ανά 90°). Εάν ο
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αρμός σε κάποια σημεία μέτρησης εμφανίζει άνοιγμα εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, ο σωλήνας θα
αναρτάται πάλι από το ικρίωμα και θα ανυψώνεται λίγο από τον πυθμένα, ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη
υλικού στην περιοχή έδρασης του σωλήνα. Το πρόσθετο αυτό υλικό θα διαστρώνεται από το καταδυτικό
συνεργείο.
Εάν και μετά την προσθήκη υλικού, το άνοιγμα του αρμού υπερβαίνει το επιτρεπόμενο, η στρώση έδρασης
θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται με νέο υλικό, το οποίο θα παραλαμβάνει το βάρος του σωλήνα χωρίς να
παρουσιάζει υπερβολικές καθιζήσεις.

5.7 Εγκιβωτισμός και θωράκιση του αγωγού
Η τοποθέτηση του υλικού εγκιβωτισμού των σωλήνων, θα γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζει την πλήρη
κάλυψη του αγωγού, χωρίς κενά ή κοιλότητες.
Σε περίπτωση που εξαιτίας του μεγάλου μήκους της κατασκευαζόμενης σωληνογραμμής, η εργασία
πόντισης απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά το οποίο ενδέχεται να εμφανιστούν καιρικές συνθήκες με
κυματισμούς υψηλής ενέργειας), προτείνεται η εκτέλεση της εργασίας εγκιβωτισμού να γίνεται σταδιακά,
αμέσως μετά τη σύνδεση κάθε τεμαχίου στη σωληνογραμμή. Στην περίπτωση αυτή, το τεμάχιο σωλήνα δεν
θα απελευθερώνεται από το πλαισιωτό ικρίωμα, παρά μόνο όταν έχει καλυφθεί από το υλικό εγκιβωτισμού,
εκτός από τα κενά που απαιτούνται για την αφαίρεση των ιμάντων ανάρτησης που συγκρατούν την κάτω
παρειά του σωλήνα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της
γενικής υδραυλικής δοκιμής και την αποκατάσταση όσων συνδέσεων εμφανίσουν αστοχία ή διαρροή.
Ο εγκιβωτισμός του αγωγού στο όρυγμα θα γίνεται με λεπτόκοκκο υλικό των ίδιων χαρακτηριστικών με αυτό
που χρησιμοποιείται στη στρώση έδρασης. Η επικάλυψη γίνεται μέχρι ύψους 0,20 m τουλάχιστον υπεράνω
της άντυγος του αγωγού. Πάνω από την ζώνη αυτή θα γίνεται επίχωση με αμμοχάλικο ή βυθοκορήματα
μεγέθους κόκκου μικρότερου των 0,05 m, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 αντίστοιχα.
Εάν προβλέπεται από τη μελέτη (π.χ. λόγω των επικρατουσών συνθηκών, όπως ρευμάτων, θραύσης
κυματισμών κ.λπ.) θα γίνεται επικάλυψη με προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, σύμφωνα με την
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00, ή θωράκιση με ογκολίθους, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0906-01-00, σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
Στα τμήματα υποθαλάσσιου αγωγού που τοποθετείται εκτός ορύγματος μπορεί να προβλέπεται επικάλυψη
με λεπτόκοκκο υλικό. Για τη συγκράτηση του υλικού αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα, σύμφωνα
με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00, και τελική προστασία με φυσικούς ογκολίθους, σύμφωνα
με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται αγκύρωση του αγωγού στον
πυθμένα με πλάκες ή αγκύρια από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00
ή συρματοκιβώτια, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, τα μέσα
συγκράτησης και αγκύρωσης του αγωγού ορίζονται στην τεχνική μελέτη.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Για την αποδοχή της εργασίας θα εκτελούνται συνεχείς τοπογραφικοί/ υδρογραφικοί έλεγχοι, τόσο στη
σωληνογραμμή - όπως αυτή τοποθετείται - όσο και στις τελικές επιφάνειες επικάλυψης και θωράκισης του
αγωγού, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ανοχές όσον αφορά την οριζοντιογραφική θέση και τα
υψόμετρα. Επίσης θα εκτελούνται έλεγχοι της οριζοντιογραφικής θέσης και της κλίσης των σωλήνων στο
νερό από τους δύτες πριν και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του αγωγού.
Μετά την πόντιση του αγωγού, με μέριμνα του κυρίου του έργου θα ενημερώνεται η Υδρογραφική Υπηρεσία
του Πολεμικού Ναυτικού για την σχετική ενημέρωση των ναυτικών χαρτών..

6.2 Έλεγχοι παραλαβής σε αγωγούς εκβολής
Προκειμένου περί υποθαλάσσιων αγωγών εκροής λυμάτων, για την παραλαβή τους από τον κύριο του
έργου, ο ανάδοχος εκτελεί τους εξής επιπρόσθετους ελέγχους, παρουσία εκπροσώπων του:
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x Παρακολούθηση της ροής κατά μήκος του αγωγού (και κάθε κλάδου του) και μέτρηση της ταχύτητας
εκροής (εάν πρόκειται για αγωγό εκβολής), με ειδικά όργανα μέτρησης σε επιλεγμένα στόμια διάχυσης.
x Άνοιγμα των θυρίδων απόληξης (τέρματος των κλάδων του αγωγού), διαδοχικά σε κάθε κλάδο του
αγωγού, και μέτρηση της ταχύτητας εκροής σε κάθε θυρίδα.
x Καταγραφή σε video και φωτογραφίες της ροής από τα στόμια διάχυσης, με χρήση φθορίζουσας βαφής,
και έλεγχος της απουσίας ροής από κλειστές ανθρωποθυρίδες και θυρίδες απόληξης.

6.3 Εκτέλεση των υδραυλικών δοκιμών του αγωγού
6.3.1

Δοκιμές στεγανότητας των συνδέσεων

Όλες οι συνδέσεις του αγωγού θα δοκιμάζονται σε στεγανότητα, με εφαρμογή υδραυλικής πίεσης μέσω
οπών δοκιμής μεταξύ των δύο ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας. Οι δοκιμές θα εκτελούνται μετά την
τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και τον επαρκή εγκιβωτισμό τους, ώστε αυτοί να έχουν πλήρη
στήριξη, μετά την αποσύνδεση των σωλήνων από το ικρίωμα ανάρτησης (εάν χρησιμοποιείται τέτοιο για την
πόντιση και εγκατάσταση των σωλήνων στον πυθμένα). Ο ανάδοχος θα παρέχει όλο τον εξοπλισμό, τα
όργανα μέτρησης, συσκευές, υλικά και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των δοκιμών. Τα όργανα
μέτρησης θα έχουν πιστοποιημένη ακρίβεια ανάγνωσης, με προσέγγιση 0,02 m στήλης νερού.
Μία εκ των τεχνικών υδραυλικής δοκιμής των συνδέσεων είναι η δοκιμή των συνδέσεων με την τεχνική της
πτώσης πίεσης στον αγωγό, δηλαδή ο έλεγχος διαρροής με ταπείνωση της εσωτερικής πίεσης στον αγωγό
σε σχέση με την εξωτερική υδροστατική πίεση. Για την εκτέλεση της δοκιμής αυτής χρησιμοποιούνται
ενδεικτικά τα εξής μέσα και εξοπλισμός:
x τυφλές φλάντζες στα άκρα του υπό δοκιμή αγωγού με υποδοχή για ταχεία σύνδεση εύκαμπτου ελαστικού
αγωγού (hose) με δικλείδα εξαερισμού,
x εύκαμπτος ελαστικός αγωγός μικρής διαμέτρου (ενδεικτική διάμετρος 5 cm), που συνδέει το ένα άκρο του
υπό δοκιμή αγωγού με δεξαμενή,
x δεξαμενή ρύθμισης της πίεσης (ενδεικτικά από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 0,5 m), η οποία
προσαρτάται στo πλευρικό τοίχωμα της πλωτής σχεδίας πόντισης των σωλήνων,
x αντλία στο κατάστρωμα της πλωτής σχεδίας για τη συμπλήρωση ή την ταπείνωση της στάθμης του νερού
στη δεξαμενή,
x πλωτήρας (floater) στη δεξαμενή, για τη μέτρηση της μεταβολής της στάθμης του νερού σε αυτή,
x δικλείδα (valve) στο σημείο σύνδεσης του ελαστικού αγωγού με τη δεξαμενή.
Τα βήματα κατά την εκτέλεση της δοκιμής είναι τα ακόλουθα:
x Τοποθέτηση των τυφλών φλαντζών στα άκρα των σωλήνων που αποτελούν το υπό δοκιμή τμήμα του
αγωγού πριν τη βύθιση των σωλήνων αυτών στο νερό.
x Σύνδεση του ελαστικού αγωγού στη φλάντζα, που βρίσκεται στο άκρο του τμήματος του αγωγού που θα
εφαρμοστεί η δοκιμή.
x Ταπείνωση της στάθμης του νερού στη δεξαμενή, σε σχέση με τη ελεύθερη στάθμη της θάλασσας. Η
απόσταση μεταξύ των δύο σταθμών (εσωτερικά και εξωτερικά της δεξαμενής) εξαρτάται από τις
προδιαγραφές της δοκιμής.
x Αναμονή για χρονικό διάστημα 15 min, ώστε η στάθμη του νερού να σταθεροποιηθεί.
x Επανάληψη των δύο προηγούμενων σταδίων της διαδικασίας, μέχρις ότου η στάθμη του νερού να είναι
στη στάθμη δοκιμής.
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x Καταγραφή της ανόδου της στάθμης του νερού στη δεξαμενή κατά τη διάρκεια της δοκιμής, σε χρονικό
διάστημα 15 min. Σε περίπτωση που δεν καταγράφεται άνοδος της στάθμης, η δοκιμή θεωρείται επιτυχής
και ολοκληρώνεται.
x Αποσύνδεση του ελαστικού αγωγού από την τυφλή φλάντζα, ώστε να εξισορροπήσει η πίεση στις δύο
όψεις της φλάντζας, και στη συνέχεια απομάκρυνση της φλάντζας από τον αγωγό.
Η δοκιμή αυτή μπορεί στη συνέχεια να επαναληφθεί και να ελέγχονται κάθε φορά μεγαλύτερα τμήματα
εγκαταστημένου και συναρμολογημένου αγωγού. Με τον τρόπο αυτό, ενδεχόμενη εμφάνιση διαρροών θα
οφείλεται αποκλειστικά στις συνδέσεις του τελευταίου συνδεδεμένου τμήματος της σωληνογραμμής που
δοκιμάζεται, οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί σε προηγούμενη δοκιμή. Οι συνδέσεις του τμήματος μεταξύ των
δύο τελευταίων δοκιμών θα επανεξετάζονται και θα αποκαθίστανται, εάν δε αυτό δεν είναι εφικτό θα
αντικαθίστανται.
6.3.2

Γενική υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού

Για τη γενική – τελική υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση
πλήρη τεχνική περιγραφή της διαδικασίας και του εξοπλισμού πλήρωσης, δοκιμής και εκκένωσης του
αγωγού, μετρήσεων και καταγραφών, διάγνωσης των διαρροών και επισκευών όπου τυχόν χρειαστεί. Η
εκτέλεση της δοκιμής θα γίνεται μετά από σχετική έγγραφη εντολή του κυρίου του έργου.
Η υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η πόντιση και εγκατάσταση
της σωληνογραμμής. Η σωληνογραμμή θα γεμίζει με κατάλληλη πιεστική διάταξη, συνήθως με θαλασσινό
νερό με διάλυμα χρωστικής, και θα παραμένει γεμάτη για επαρκές χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της
δοκιμής Η εξακρίβωση τυχόν διαρροών θα γίνεται με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, η δοκιμή θα
θεωρείται ως ολοκληρωθείσα αφού έχει περατωθεί από τους δύτες ο έλεγχος της γραμμής σε όλο το μήκος
της.
Μετά το πέρας της υδραυλικής δοκιμής, θα γίνεται πλήρης εκκένωση, εξαέρωση και καθαρισμός του δικτύου,
καθώς και απομάκρυνση όλων των συνδέσεων που είχαν τοποθετηθεί για την δοκιμή και δεν είναι
απαραίτητες για την λειτουργία του αγωγού, και γενικώς πλήρης αποκατάσταση και επανεγκατάσταση των
εξαρτημάτων που απομακρύνθηκαν για τις ανάγκες της δοκιμής.
Για την υδραυλική δοκιμή των υποθαλάσσιων αγωγών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
x Στην ξηρά θα τοποθετούνται τυφλές φλάντζες και οι βάνες θα παραμείνουν ανοικτές.
x Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον πλήρη εξαερισμό του δικτύου κατά την πλήρωσή του.
x Η σωληνογραμμή θα πρέπει να έχει πληρωθεί με το νερό 24 ώρες πριν από την έναρξη της υδραυλικής
δοκιμής.
x Κατά την διάρκεια της δοκιμής η πίεση θα εφαρμόζεται κατά διεύθυνση αντίθετη από εκείνη λειτουργίας
των βαλβίδων αντεπιστροφής, δηλαδή κατά τη φορά της ροής στη σωληνογραμμή. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν τότε η βαλβίδα θα αντικαθίσταται με ειδικό φλαντζωτό τεμάχιο (spool piece).
x Η υδραυλική δοκιμή θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή και εγκατάσταση των σωληνογραμμών
και των άλλων εξαρτημάτων (π.χ. στόμια διάχυσης σε αγωγό εκβολής, εύκαμπτοι αγωγοί σε
σωληνογραμμή φορτοεκφόρτωσης κ.λπ.)
x Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 8 ώρες και δεν θα ολοκληρώνεται πριν να ελεγχθεί από δύτη
παρουσία του κυρίου του έργου όλη η γραμμή.
x Οποιαδήποτε διαρροή ή αστοχία εντοπισθεί, θα καταγράφεται στο πρακτικό δοκιμής με αναφορά στη
μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση και τον εντοπισμό της, και θα
επισκευάζεται. Μετά την επισκευή του αγωγού, η υδραυλική δοκιμή πίεσης θα επαναλαμβάνεται.
x Καμία εργασία δεν θα εκτελείται στο χώρο της γραμμής κατά τη διάρκεια της συμπίεσης και
αποσυμπίεσης του αγωγού.
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x Απαιτείται σαφής επισήμανση της περιοχής της γραμμής κατά τη διαδικασία της δοκιμής και απαγόρευση
προσέγγισης σε όσους δεν έχουν εργασία σε απόσταση 30 m από το δοκιμαζόμενο αγωγό.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης της σωληνογραμμής, όπως
καθορίζεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00. Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να
καλύπτουν τις εργασίες στη θάλασσα, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00, και
ειδικότερα σχετικά με τις παρακάτω δραστηριότητες:
x χρήση πλωτών μέσων και λειτουργία των μηχανημάτων,
x κινήσεις πλωτού εξοπλισμού, ώστε να μην παρακωλύεται η ναυσιπλοΐα ή η κίνηση άλλων σκαφών σε
διαύλους στην περιοχή του έργου κλπ. ή με εξασφάλιση απαραίτητων απαγορεύσεων κυκλοφορίας από
τις αρμόδιες Αρχές,
x εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και επιχωματώσεων, καθώς και των εργασιών καθέλκυσης και
πόντισης/ εγκατάστασης του αγωγού με κατάλληλη επισήμανση των περιοχών στις οποίες οι εργασίες
αυτές εκτελούνται, και τοποθέτηση φωτοσημαντήρα πέρατος του αγωγού.
x εξακρίβωση υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς (αγωγών, καλωδίων κλπ.) στην περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών και εξασφάλιση της προστασίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας τους,
x εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού, στις οποίες
απαιτείται συντονισμός συνεργείων, τήρηση προγράμματος διαδικασιών και μέτρων αντιμετώπισης
έκτακτων περιστατικών,
x εκτέλεση εκτεταμένων καταδυτικών εργασιών και λοιπών εργασιών στη θάλασσα με περιορισμένη
ορατότητα λόγω θολερότητας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των σωλήνων θα γίνεται σε μέτρα μήκους εγκαταστημένης σωληνογραμμής (αξονικά), κατά
ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια θα επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο βάρους,
και ανάλογα με το υλικό της κατασκευής.
Στις παραπάνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών για
όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επιτόπου του έργου (χερσαία εγκατάσταση του
εργοταξίου) των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους.

x

Οι εργασίες συναρμολόγησης, καθέλκυσης, πλεύσης, πόντισης και τοποθέτησης του αγωγού στη
προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης (σε τάφρο ή σε όρυγμα ή στον πυθμένα, όπως προβλέπεται στη
μελέτη).

x

Οι εργασίες δοκιμών και οι αντικαταστάσεις ή αποκαταστάσεις που ενδεχομένως απαιτηθούν σε
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας ή μη συμμόρφωσης υλικών και εργασιών.

x

Οι εργασίες των τοπογραφικών/ υδρογραφικών αποτυπώσεων, σε όλες τις φάσεις (προετοιμασίας
περιοχής εγκατάστασης, τοποθέτησης και επικάλυψης/ θωράκισης του αγωγού).

Οι εργασίες εγκιβωτισμού (έδραση, επικάλυψη και θωράκιση) και προστασίας από διάβρωση (αναβολείς
διάβρωσης ή καθοδική προστασία) του αγωγού επιμετρώνται ιδιαίτερα

18
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE)
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υποθαλάσσιων
δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
Περιλαμβάνονται τα ενσωματούμενα υλικά και οι εργασίες μεταφοράς των σωλήνων και λοιπών υλικών
επιτόπου του έργου, συνδέσεων σωλήνων και συναρμολόγησης του αγωγού, κατασκευής σωμάτων
ερματισμού ή επένδυσης του αγωγού με σκυρόδεμα βάρους, διάνοιξης ορυγμάτων ή τάφρων για την
εγκατάσταση του αγωγού, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού, ταφής του αγωγού με
επανεπίχωση του ορύγματος ή της τάφρου, προστασίας και θωράκισης του υλικού επίχωσης ή αγκύρωσης
του επικαθήμενου στον πυθμένα αγωγού, όπως κατά τμήμα της σωληνογραμμής απαιτείται σύμφωνα με τη
σχετική μελέτη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα.
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος
Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης
Testing fresh concrete - Part 2: Slump test

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3 :
Τεχνική κατηγορία Β500C.
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Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Pert 3 :
Technical class B500C.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) -Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00 Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) -- HDPE
pipe networks
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-01 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed dredging
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-02 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed rock
excavations using explosive
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά
improvement with sand and gravel

-- Sea-bed

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια Διάστρωση Γεωϋφασμάτων -- Underwater laying of geotextiles
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων -- Underwater
embankments with suitable sea bed excavation
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών -- Rip-rap
armouring of breakwaters and shore protection structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών και θαλασσίων έργων από οπλισμένο
σκυρόδεμα-- Precast concrete elements for marine structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας – Ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά
την κατασκευή λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental
Protection requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί

4

Απαιτήσεις

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων είναι:
x Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE).
x Ειδικά τεμάχια HDPE (βιομηχανικής παραγωγής).
x Σώματα ερματισμού ή συνεχής μανδύας επένδυσης του αγωγού από σκυρόδεμα.
x Χάλυβας οπλισμού των σωμάτων ερματισμού ή γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ηλεκτροσυγκολλητό.
x Γαλβανισμένοι κοχλίες και περικόχλια.
x Φλάντζες και ελαστικοί δακτύλιοι των φλαντζωτών συνδέσμων.
Τα υλικά κατασκευής, οι διαστάσεις των σωλήνων και η σήμανση αυτών θα πληρούν τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00.

4.1 Σκυρόδεμα
Για το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
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x Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων μπορεί να
είναι:
α) έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (κατά τα αναφερόμενα στον ΚΤΣ).
β) έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (κατά το αναφερόμενα στον ΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την μελέτη του έργου.
x Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, εκτός εάν στην μελέτη του έργου προδιαγράφεται
ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Το σκυρόδεμα των προκατασκευασμένων στοιχείων θα είναι
κατηγορίας C25/30 ή ανώτερης.
x Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (P-W)
32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.
x Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί
από τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του αναδόχου, προκειμένου
να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της κατηγορίας του
σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη από 4,0 kΝ (|400 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος για τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου, η δε
μέγιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4,90 kN/m3 (500
kg/m3).
x Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος, βάσει της μελέτης
συνθέσεως του αναδόχου, δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή η εφαρμογή
της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος
σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής)
ανώτερης από την απαιτούμενη.
x Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειϊκά για την παραγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος
των προκατασκευασμένων στοιχείων.
x Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων θα
προέρχεται από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του
σκυροδέματος.
x Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα επένδυσης του
αγωγού δεν θα πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 15 mm.
x Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη κατά ΕΛΟΤ EN 12350-2 θα πρέπει να είναι κατάλληλη
για τις τοπικές συνθήκες (πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όμως θα χρησιμοποιείται
σκυρόδεμα που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ημίρευστου” σκυροδέματος (με κάθιση
μεγαλύτερη από 3 cm).
x Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.48
x Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5,40 kN
(|550 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.
x Στην μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα πρέπει να δοθεί και καμπύλη ανάπτυξης της αντοχής του
σκυροδέματος με θραύση δοκιμίων τουλάχιστον σε 7 και 28 μέρες όπως επίσης και η καμπύλη
μεταβολής της αντοχής του σκυροδέματος με τον λόγο νερό προς τσιμέντο (Ν/Τ).
x Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα συνταχθεί από
τον Ανάδοχο και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934. Η προσθήκη
των προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα θα μπορούν
να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο. Οι αναλογίες
κάθε πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης
και θα είναι αντίστοιχες με αυτές της μελέτης σύνθεσης.
x Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η απαίτηση
της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού. Ο ρευστοποιητής θα καθορίζεται από την
μελέτη συνθέσεως.
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x Συνιστάται η προστασία του οπλισμού με χρήση αναβολέων διάβρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται αυτοί με
βάση το νιτρώδες ασβέστιο σε αναλογία 15lt/m3) ή σύστημα καθοδικής προστασίας.

4.2 Σιδηροπλισμός
Για τον οπλισμό έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση δεσμίδων
από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμού
που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.
x Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι ομοιογενής και θα
καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των
διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερμό. Για διατομές μεγαλύτερες των
25 mm επιτρέπεται η εν θερμό κάμψη του σιδήρου.
x Ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας του
σιδηροπλισμού, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3.
x Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας B500C, σύμφωνα με τo πρότυπo ΕΛΟΤ 1421-3, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

4.3 Υδρογραφικές αποτυπώσεις
Η εγκατάσταση του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της
εγκεκριμένης μελέτης. Ο εξοπλισμός, το προσωπικό και τα συστήματα για τις απαιτούμενες υποθαλάσσιες
αποτυπώσεις και χαράξεις θα εγκριθούν από τον κύριο του έργου.
Πριν την εγκατάσταση του αγωγού, θα εκτελεστεί βυθομετρική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής που
πρόκειται να γίνει η πόντιση, σε τρεις άξονες, έναν του ίδιου του αγωγού και δύο άλλους άξονες εκατέρωθεν
του πρώτου. Οι αποστάσεις μεταξύ των αξόνων αποτύπωσης και η πυκνότητα των σημείων της
αποτύπωσης σε κάθε άξονα εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, τη μορφολογία και την ποιότητα του
πυθμένα κ.λπ. Κατά την αποτύπωση αυτή, θα γίνεται εντοπισμός τυχόν υφιστάμενων σωληνώσεων,
παλαιών εκρηκτικών, ναυαγίων ή άλλων κατασκευών και θα επισημαίνονται οι κίνδυνοι πρόκλησης ζημιών
σε τυχόν υφιστάμενα έργα. Η χάραξη του άξονα του αγωγού θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η
διατήρηση του αγωγού και των πλωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάστασή του σε σωστές
θέσεις.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού, θα εκτελούνται επίσης οριζοντιογραφικές και
βυθομετρικές εργασίες, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των συντεταγμένων και των σταθμών των συμβατικών
σχεδίων. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οριζοντιογραφική θέση ή στα υψόμετρα της σωληνογραμμής στη
θέση εγκατάστασης ή στις τελικές επιφάνειες των υλικών επικάλυψης και θωράκισης του αγωγού (σε σχέση
με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στην οριστική μελέτη του έργου) θα πρέπει να εγκρίνονται από τον κύριο
του έργου πριν την έναρξη της κατασκευής.
Όλος ο εξοπλισμός τοπογραφικών και υδρογραφικών ελέγχων θα ελέγχεται προσεκτικά πριν από κάθε
χρήση.

4.4 Μελέτη καθέλκυσης, έλξης και πόντισης του αγωγού
Η μέθοδος εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, το
διαθέσιμο εξοπλισμό, τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις ναυσιπλοΐας στην περιοχή κ.λπ.
Γενικότερα, για την εγκατάσταση του αγωγού θα εφαρμόζονται μία από τις παρακάτω τεχνικές:
α) Σύρση του αγωγού στον πυθμένα από την ξηρά με κεφαλή έλξης προσαρμοσμένη στο βυθισμένο άκρο
του αγωγού. Η έλξη του αγωγού γίνεται με βαρούλκο εγκατεστημένο στην απέναντι ακτή ή επί πλωτού
μέσου αγκυροβολημένου στα ανοιχτά, όπου και η προβλεπόμενη περιοχή απόληξης του αγωγού μετά
την εγκατάστασή του. Απαιτείται ερματισμός του αγωγού, που ρυθμίζεται ώστε να καλύπτει την απαίτηση
συνεχούς επαφής του με το θαλάσσιο πυθμένα κατά τη διάρκεια της σύρσης. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής, γίνεται προσθήκη έρματος ή/ και επίχωση της σωληνογραμμής, ώστε να
εξασφαλίζεται η αγκύρωσή της στη θέση εγκατάστασης. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

34947

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-03-00:2009

εγκατάστασης αγωγών που συνδέουν δύο γειτονικές ακτές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η
διακοπή της ναυσιπλοΐας.
β) Έλξη του αγωγού στην επιφάνεια της θάλασσας, ρυμούλκηση μέχρι την τελική του θέση και στη συνέχεια
πόντιση του αγωγού στον πυθμένα. Είναι η πλέον συνήθης τεχνική, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες
ναυσιπλοΐας επιτρέπουν την εφαρμογή της.
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στον κύριο του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών πόντισης του
αγωγού, πλήρη μελέτη με λεπτομερή σχέδια, υπολογισμούς και τεχνική περιγραφή της προτεινομένης
μεθόδου καθέλκυσης, έλξης και πόντισης των σωλήνων.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
x Τεύχος υπολογισμών για τις συνθήκες πλευστότητας του αγωγού (με σώματα ερματισμού, πλωτήρες
κ.λπ.) στις φάσεις επίπλευσης και βύθισης.
x Έκθεση μεθόδου καθέλκυσης και πλεύσης, στην οποία θα τεκμηριώνεται ο αριθμός, τύπο και μέγεθος
των πλωτήρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση προσωρινής πλευστότητας (εάν απαιτούνται).
x Σχέδια των διατάξεων του εργοταξίου και των περιοχών καθέλκυσης και έλξης, με τις θέσεις και
διαστάσεις των στηρίξεων των αγωγών, τις θέσεις και το ύψος των κυλίστρων, τις θέσεις και τις
εγκαταστάσεις θεμελίωσης των βαρούλκων και των κλινών καθέλκυσης.
x Υπολογισμούς των φορτίων έλξης, της τάνυσης των βαρούλκων, των αναμενόμενων τάσεων κατά την
εγκατάσταση των αγωγών λόγω έλξης, πόντισης και πιθανής δημιουργίας ελευθέρων ανοιγμάτων στην
ζώνη έδρασης.
x

Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων σύνδεσης, ευθυγράμμισης, ανύψωσης, χειρισμών και πόντισης, των
προτεινόμενων μέσων, εξοπλισμού και διατάξεων.

x

Προτεινόμενες ενέργειες για την προστασία του επιπλέοντος αγωγού σε περιπτώσεις ισχυρών ρευμάτων
ή θαλασσοταραχής.

x

Διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

x

Εργασίες αποκατάστασης ανεπιθύμητων ελευθέρων ανοιγμάτων.

x

Σχέδια όλων των διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο και στις περιοχές έλξης και
καθέλκυσης.

Η καθέλκυση του αγωγού μπορεί να γίνει με ή χωρίς χρήση πλωτήρων, πράγμα που θα προκύψει από την
προαναφερθείσα μελέτη και τους σχετικούς υπολογισμούς. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει χρήση
πλωτήρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο αγωγός (με το βάρος έρματος) θα επιπλέει όταν είναι κενός και
θα βυθίζεται μόνο όταν πληρωθεί με νερό.

5

Κατασκευή, εγκατάσταση και σύνδεση

5.1 Διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου
Το εργοτάξιο θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο:
x Χώρο αποθήκευσης των σωλήνων προς συναρμολόγηση.
x Χώρο απόθεσης των συγκολλημένων τμημάτων αγωγού και του ερματισμού (με σώματα από σκυρόδεμα
ή με επένδυση από συνεχές σκυρόδεμα βάρους), με κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Περιμετρικά της
περιοχής αυτής θα διαμορφωθεί χώρος διακίνησης του μηχανικού εξοπλισμού προετοιμασίας του
αγωγού (βαρέλες σκυροδέματος, πρέσα, γερανοί, μεταλλότυποι κλπ.). Σε περίπτωση αγωγού μικρής
διαμέτρου και μεγάλης καμπυλότητας, είναι σκόπιμο να εξετάζεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του
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εργοταξιακού χώρου με διάταξη τέτοια, ώστε η συναρμολόγηση του αγωγού να γίνεται κατά μήκος της
ακτής και η καθέλκυση της σωληνογραμμής με παράλληλη μεταφορά της προς τη θάλασσα.
x Χώρο αποθήκευσης πλωτήρων, μικροϋλικών, μηχανικού εξοπλισμού κ.λπ., που απαιτούνται κατά την
καθέλκυση.
x Υποδομή για την καθέλκυση του αγωγού, όπως κλίνες προετοιμασίας και καθέλκυσης στο χερσαίο χώρο
καθώς και επιφάνεια διακίνησης του πλωτού εξοπλισμού (φορτηγίδες, σκάφη πλεύσης, πλωτήρες κ.λπ.)
στη θάλασσα.

5.2 Προετοιμασία περιοχής έδρασης του αγωγού
Από την ακτογραμμή και μέχρι το βάθος θάλασσας που ορίζεται στη μελέτη (εξαρτάται από την έκταση της
ζώνης θραύσης των θαλάσσιων κυμάτων στην παράκτια ζώνη εγκατάστασης του αγωγού), ο αγωγός θα
τοποθετείται σε όρυγμα, ή σε τάφρο που διανοίγεται στον πυθμένα.
Σε μεγαλύτερα βάθη ο αγωγός είναι δυνατόν είτε να τοποθετηθεί απευθείας επί του πυθμένα ή σε στρώση
εξυγίανσης, είτε να ταφεί στον πυθμένα, όπως ορίζεται στη μελέτη. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να
απαιτείται επικάλυψη του αγωγού (με λεπτόκοκκο υλικό, γεωύφασμα και ογκόλιθους) ή αγκύρωση (με
πλάκες από σκυρόδεμα ή στρώματα κυβόλιθων ή τσιμεντοστρώματα ή συρματοστρώματα ή αγκύρια από
σκυρόδεμα διατομής ημικυλίνδρου ή σχήματος Π κ.λπ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο αγωγός
προβλέπεται να παραμένει μόνιμα πλήρης με υγρό ειδικού βάρους μεγαλύτερου από το υγρό του
περιβάλλοντος στο οποίο αυτός εγκαθίσταται και επιπρόσθετα τα εξωτερικά φορτία (από κυματισμό,
ρεύματα κ.λπ.) στην περιοχή εγκατάστασης είναι ασήμαντα, μπορεί ο αγωγός να επικάθεται στον πυθμένα
χωρίς επικάλυψη ή αγκύρωση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική συγκράτησης, σύμφωνα πάντοτε με τα
προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
Η διάνοιξη ορύγματος στη θέση και με τις διαστάσεις που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη, θα γίνεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 ή , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 αναλόγως των
συνθηκών που επικρατούν.
Οι τεχνικές διάνοιξης μπορεί να είναι εναλλακτικά οι εξής:
x Εκσκαφή τάφρου πριν την πόντιση του αγωγού (pre-trenching technique): με συμβατική μέθοδο διάνοιξης
τάφρου στον πυθμένα. Μετά την διάνοιξη της τάφρου γίνεται η πόντιση του αγωγού και η εγκατάστασή
του στην βάση της τάφρου. Στη συνέχεια γίνεται μερική ή ολική επανεπίχωση της τάφρου με το φυσικό
υλικό του πυθμένα ή άλλα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
x Εκσκαφή ορύγματος μετά την πόντιση του αγωγού (post-trenching technique). Η εκσκαφή γίνεται με
ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού με πίεση (hydraulic jet), που εκτελεί αμέσως μετά την εκσκαφή του
ορύγματος, την τοποθέτηση του αγωγού στη βάση του ορύγματος που διανοίγεται και τέλος την ταφή του
αγωγού με επανεπίχωση του ορύγματος με το υλικό του πυθμένα.
Η εξυγίανση του πυθμένα με διάφορα υλικά, αμμοχάλικο ή άμμο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν,
θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00.

5.3 Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων και λοιπών υλικών
Η μεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται
όπως προβλέπεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00.

5.4 Συγκόλληση και προετοιμασία σωλήνων στο εργοτάξιο
Η συναρμολόγηση της σωληνογραμμής θα γίνεται στην ξηρά, σε χώρο που βρίσκεται σε άμεση γειτονία με
τη θαλάσσια περιοχή εγκατάστασης του αγωγού ή -όταν ο χώρος αυτός πρακτικά δεν είναι διαθέσιμος- σε
άλλη θέση, από την οποία θα γίνεται μεταφορά του αγωγού στη θέση εγκατάστασης με πλεύση/
ρυμούλκηση.
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Η μέθοδος συναρμολόγησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του γηπέδου, στο οποίο η εργασία αυτή θα
εκτελεστεί. Γενικότερα, είναι δυνατή η εφαρμογή μίας από τις παρακάτω τεχνικές:
x Ο αγωγός θα συναρμολογείται στο σύνολό του στην ξηρά σε συνεχόμενα τμήματα κατάλληλου μήκους
(“καλάμια”), έτοιμα προς άρση και καθέλκυση. Τα τμήματα αυτά θα έχουν μήκος που εξαρτάται από το
διαθέσιμο εργοταξιακό χώρο και θα εδράζονται με κατάλληλες στηρίξεις στο έδαφος του χώρου
συναρμολόγησης, στο οποίο θα έχει προηγηθεί εξυγίανση. Τα συναρμολογημένα τμήματα θα
πωματίζονται με τυφλές φλάντζες και θα συνδέονται μεταξύ τους στο νερό.
x Κάθε τεμάχιο σωλήνα θα συνδέεται με το ήδη συναρμολογημένο τμήμα του αγωγού. Αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της σύνδεσης κάθε τεμαχίου, το νέο τμήμα συναρμολογημένου αγωγού που προκύπτει θα
προωθείται περαιτέρω προς τη θάλασσα. Τα σώματα ερματισμού θα τοποθετούνται στον αγωγό είτε στην
ακτή πριν την καθέλκυσή του, είτε κατά την επίπλευσή του από πλωτή φορτηγίδα.
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση, άκρο προς άκρο σωλήνα (butt welding). Τα άκρα
των σωλήνων που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι λοξοτμημένα (εξωτερικά).
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με αυτογενή θερμική συγκόλληση με ηλεκτρομούφα (electrofusion welding)
ή με τη μέθοδο της μετωπικής θερμικής - αυτογενούς - συγκόλλησης (butt fusion welding), σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00. Μετά το πέρας εκάστης συγκόλλησης θα
γίνεται λεπτομερής οπτικός έλεγχος και έλεγχος με φορητή συσκευή υπερήχων.

5.5 Ερματισμός αγωγού με σώματα ή μανδύα σκυροδέματος
Ο ερματισμός του αγωγού, αποσκοπεί στην προστασία του έναντι των δράσεων των κυματισμών και των
θαλάσσιων ρευμάτων και εξασφαλίζει την παραμονή του βυθισμένου αγωγού στη θέση εγκατάστασής του.
Τα σώματα ή ο συνεχής μανδύας ερματισμού του αγωγού κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα σε
ειδικούς μεταλλότυπους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης με διαστάσεις (ή αποστάσεις μεταξύ, στην
περίπτωση σωμάτων ερματισμού), που καθορίζονται από τη μελέτη, ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού και
το βαθμό προστασίας που απαιτείται.
5.5.1

Κατασκευή σωμάτων ερματισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα

Τα κριτήρια αποδοχής των ενσωματούμενων στα σώματα ερματισμού υλικών (σκυρόδεμα, οπλισμός), η
μέθοδος κατασκευής και οι απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας καθώς και οι απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων
κατά την παραλαβή των εν λόγω προκατασκευασμένων στοιχείων, ακολουθούν τις διατάξεις της
προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00.
Η απόκλιση των διαστάσεων από τις καθοριζόμενες στη μελέτη δεν θα υπερβαίνει τα ± 0,01 m.
Τα σώματα ερματισμού πρέπει να είναι κατάλληλα οπλισμένα ώστε να αποφεύγεται η θραύση κατά την
στερέωση τους επί του αγωγού.
Η διάμετρος της οπής του έρματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού για
να μπορεί να τοποθετηθεί ο προστατευτικός ελαστικός δακτύλιος. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται ο αγωγός σαν καλούπι για την κατασκευή των ερμάτων χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια για
την εξασφάλιση της ως άνω απαίτησης (πάχος ελαστικού δακτυλίου ~ 7 mm).
Όταν ο βυθισμένος αγωγός υφίσταται καταπόνηση από ρεύματα ή παλιρροιακά φαινόμενα συνιστάται να
ερματίζεται με σώματα διατομής μη συμμετρικής με το κέντρο βάρους χαμηλό, για την εξασφάλιση
αυξημένης ευστάθειας έναντι συστροφής.
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Σχήμα 1 – Σώματα ερματισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα

Πίνακας 1 – Τυπικές διαστάσεις σωμάτων ερματισμού από σκυρόδεμα
Αποστάσεις μεταξύ
Κατά
ερμάτων σε m
προσέγγιση
Ονομαστική
Μέση
συναρτήσει της
βάρος
Διαστάσεις Έρματος (mm)
διάμετρος
εξωτερική
περιεκτικότητας του σκυροδέματος
σωλήνα
διάμετρος
αγωγού σε αέρα έρματος (kg)
HDPE
(mm)

12

(mm)
10%

15% 20%

Στον
αέρα

Στο
νερό

"D" "X" "Y" "T"

Διαστάσεις
κοχλιών
συνδέσεως
(inches)

"S"
"W" Διάμετρος Μήκος
(min)

76.20

88.90

3.00

2.00

1.50

5.4

3.2

102

227

95

63

38

63

¾" (|Φ20)

12"

101.60

114.30

3.00

2.00

1.50

9.0

4.5

127

279 120

63

38

76

¾"

12"

127.00

141.22

3.00

2.00

1.50

13.6

8.2

152

305 133

90

38

76

¾"

12"

152.40

168.40

3.00

2.00

1.50

16.0

9.1

181

330 146

90

38

76

¾"

12"

177.80

181.10

3.00

2.00

1.50

20.4

11.8

194

343 152 108

38

76

¾"

12"

203.20

219.20

3.00

2.00

1.50

25.0

13.6

235

388 175 108

38

76

¾"

12"

254.00

273.05

3.00

2.00

1.50

43.0

25.0

298

489 219 114

50

101

¾"

12"

304.80

323.85

3.00

2.00

1.50

56.7

34.0

337

540 245 127

50

101

¾"

13"

330.20

339.85

3.00

2.00

1.50

79.4

45.4

352

610 280 133

50

127

¾"

13"

355.60

355.60

4.50

3.00

2.30

102.0

59.0

368

622 285 165

50

127

1,0"

13"

406.40

406.40

4.50

3.00

2.30

113.4

65.8

419

673 311 165

50

127

1,0"

13"

457.20

457.20

4.50

3.00

2.30

163.0

95.2

470

723 336 210

50

127

1,0"

13"

508.00

508.00

4.50

3.00

2.30

181.0

107.0

521

775 362 210

50

152

1,0"

13"

558.80

558.80

4.50

3.00

2.30

243.0

141.0

572

876 413 215

50

152

1,0"

13"
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609.60

609.60

4.50

4.00

2.30

277.0

163.0

622

927 438 222

50

152

1,0"

13"

711.20

711.20

6.00

4.00

3.00

408.0

236.0

724 1020 490 285

50

152

1,0"

13"

812.80

802.39

6.00

4.00

3.00

517.0

299.0

813 1120 533 310

50

152

1,0"

13"

914.40

914.40

6.00

4.00

3.00

648.0

376.0

927 1230 590 340

50

152

1,0"

13"

1016.00

1002.54

6.00

4.00

3.00

803.0

463.0

1020 1320 635 390

50

152

1,0"

13"

1066.80

1066.80

6.00

4.00

3.00

873.0

510.0

1080 1385 667 380

50

152

1,0"

13"

1219.20

1203.45

6.00

4.00

3.00

1134.0

662.0

1230 1530 740 430

50

152

11/8"

13"

1397.00

1404.62

6.00

4.00

3.00

1537.0

898.0

1415 1730 838 475

50

155

11/8"

15"

1600.20

1605.53

6.00

4.00

3.00

2018.0

1179.0

1620 1980 965 470

50

155

11/8" (Φ26)

15"

Για μεγάλες διαμέτρους αγωγών τα σώματα ερματισμού θα φέρουν ενσωματωμένα άγκιστρα αναρτήσεως
για την υποβοήθηση της τοποθέτησής τους.
Όταν προβλέπεται κατασκευή δίδυμων ή τρίδυμων αγωγών τοποθετημένων παράλληλα, τα σώματα
ερματισμού θα περιβάλλουν όλους τους αγωγούς ώστε να βυθίζονται ως ενιαίο σύνολο.
5.5.2

Κατασκευή συνεχούς έρματος με μανδύα σκυροδέματος

Ο οπλισμός του συνεχούς έρματος αποτελείται από γαλβανισμένο ηλεκτροσυγκολλητό πλέγμα με
τετραγωνικούς βρόγχους, διαστάσεων και πάχους σύρματος σύμφωνα με τη μελέτη, τοποθετείται
περιμετρικά στον αγωγό, στη θέση που προβλέπεται στη μελέτη και διατηρείται σε αυτή με αποστάτες.
Η επένδυση του αγωγού με σκυρόδεμα θα γίνεται σε όλο το μήκος του αγωγού, περιλαμβανόμενων των
περιοχών συγκολλήσεων των σωλήνων μεταξύ τους.
Η σκυροδέτηση θα γίνεται με χρήση κυλινδρικού μεταλλότυπου με άνοιγμα στο άνω τμήμα του και με
εξοπλισμό και διαδικασίες που εξασφαλίζουν επαρκώς συμπυκνωμένο σκυρόδεμα, με ομοιόμορφο πάχος,
πυκνότητα και αντοχή. Επιβάλλεται η χρήση δονητών επιφάνειας στην περίμετρο του σιδηροτύπου. Δεν
επιτρέπεται η διακοπή σκυροδέτησης κατά μήκος ενός τεμαχίου αγωγού. Για την αποφυγή διαμήκους
αστοχίας του σκυροδέματος, εξαιτίας της καμπύλωσης κατά τη διάρκεια της πόντισης του αγωγού, θα
διαμορφώνονται ανά αποστάσεις αρμοί μικρού πάχους από πισσόχαρτο ή ξύλο.
5.5.3

Περιμετρική προστασία του αγωγού

Για την προστασία της εξωτερικής επιφάνειας αγωγών HDPE και για την εξασφάλιση επαρκούς τριβής για
την παρεμπόδιση ολίσθησης των ερμάτων κατά μήκος του αγωγού κατά την διαδικασία καθέλκυσής του, ο
αγωγός θα περιβάλλεται με δακτυλίους από κατάλληλο συμπιεστό υλικό πριν από την τοποθέτηση των
ερμάτων από σκυρόδεμα. Η περιμετρική προστασία του αγωγού θα εκτείνεται τουλάχιστον 25 mm πέραν
των παρειών των ερμάτων.
Κατάλληλα υλικά για προστασία του αγωγού από πολυαιθυλένιο είναι:
x Υλικά σπογγώδους neoprene πάχους 6-7 mm.
x Διάφορες ελαστικές ταινίες πάχους 3-4 mm.
x Μεμβράνες ελαστικού υποστρώματος.
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Απαγορεύεται η χρήση μεμβρανών πολυαιθυλενίου ως υλικά προστασίας λόγω του ότι δεν έχουν
δυνατότητα συμπίεσης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εμποδίσουν την διολίσθηση των ερμάτων κατά
μήκος του αγωγού.
5.5.4

Τοποθέτηση των ερμάτων από σκυρόδεμα

Ο ερματισμός του αγωγού επιτρέπεται να γίνει είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα (στην επιφάνεια του νερού),
ανάλογα με τον μηχανικό εξοπλισμό που διαθέτει ο ανάδοχος και την τεχνική που θα εφαρμόσει με τα
διατιθέμενα για τον σκοπό αυτό μέσα.
α) Ερματισμός του αγωγού στην ξηρά
Τα σώματα ερματισμού τοποθετούνται επί της κλίνης καθέλκυσης κατά την διάρκεια σύνδεσης και
καθέλκυσης του αγωγού ή πριν την τοποθέτηση τους στην κλίνη καθέλκυσης, κατά την τμηματική
συναρμολόγηση του αγωγού.
Ανάλογα με το μέγεθος του έργου, το διατιθέμενο ανθρώπινο δυναμικό και τον μηχανικό εξοπλισμό είναι
δυνατόν να δημιουργηθούν διάφορες θέσεις εργασίας τοποθέτησης σωμάτων ερματισμού στον χώρο του
εργοταξίου.
Η κλίνη καθέλκυσης κατασκευάζεται από σιδηροτροχιές ή σιδηροδοκούς υπό μορφή ράμπας ή άλλης
διάταξης ολίσθησης (όπως π.χ. τροχοφόρα φορεία), προκειμένου να διασφαλίζει μετακίνηση των
συναρμολογημένων τμημάτων του ερματισμένου αγωγού με την ελάχιστη δυνατή ελκτική δύναμη (δεν
επιτρέπεται εφελκυσμός του σωλήνα).
Τα σώματα ερματισμού από σκυρόδεμα πρέπει να αποθηκεύονται κοντά στις θέσεις εργασίας. Είναι
απαραίτητο, ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκή ανυψωτικά μέσα για την μετακίνηση των σωμάτων ερματισμού
από τη θέση αποθήκευσης στη θέση εργασίας και την ανύψωση του αγωγού προκειμένου να τοποθετηθούν
τα σώματα ερματισμού.
Όπου είναι δυνατόν θα ακολουθούνται τα εξής βήματα:
x Τοποθέτηση των ελαστικών δακτυλίων προστασίας περιμετρικά του αγωγού και συγκόλληση των άκρων
τους με ταινία.
x Τοποθέτηση του κάτω τμήματος του έρματος και ανύψωση και τοποθέτηση του αγωγού στην υποδοχή
του έρματος.
x Τοποθέτηση του άνω τμήματος του έρματος επί του αγωγού.
x Σύσφιξη των μηχανικών συνδέσμων (αγκυρώσεις ή κοχλιώσεις) ώστε τα σώματα ερματισμού να μην
μπορούν να μετακινούνται κατά μήκος του αγωγού.
Σε μεγάλες διαμέτρους, μπορούν να τοποθετούνται τρία ή τέσσερα σώματα ερματισμού ανά φάση
ανύψωσης του αγωγού στην θέση καθέλκυσης.
β) Ερματισμός του αγωγού στη θάλασσα
Τα σώματα ερματισμού τοποθετούνται επί του αγωγού στην επιφάνεια της θάλασσας, με χρήση πλωτής
φορτηγίδας, αφού ο αγωγός έχει ήδη συναρμολογηθεί, καθελκυστεί και επιπλέει.
Ο αγωγός ελκύεται παράλληλα προς τη φορτηγίδα ή τη σχεδία. Η τοποθέτηση των σωμάτων ερματισμού
γίνεται κατά τρόπον ανάλογο με εκείνου που εφαρμόζεται στην ξηρά, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη
περίπτωση ο αγωγός ανυψώνεται με τη βοήθεια γερανού και επικάθεται τμηματικά επί του σκάφους όπου
και ερματίζεται.
Αφού τοποθετηθούν και συσφιχθούν τα δύο τμήματα του σώματος ερματισμού, ο αγωγός προωθείται με τη
βοήθεια του γερανού στη επιφάνεια της θάλασσας έλκεται επί του σκάφους για ερματισμό το επόμενο τμήμα
του αγωγού.
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Μεταφορά ερματισμένων σωλήνων

Οι ερματισμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες δημιουργίας
ρηγματώσεων ή άλλων βλαβών στο μανδύα σκυροδέματος.
5.5.6

Επισκευές στον ερματισμό του αγωγού

Οι επισκευές των βλαβών του σκληρυθέντος σκυροδέματος της επένδυσης του αγωγού (μανδύα) θα γίνονται
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) Οι τριχοειδείς ρωγμές, δηλαδή οι ρωγμές με εύρος μικρότερο από 1,0 mm και βάθος μικρότερο του 25%
του πάχους του έρματος, δεν χρειάζονται επισκευή.
β) Ρωγμές κατά την περιφέρεια με εύρος μεγαλύτερο από 1,0 mm στην επιφάνεια και οι οποίες εκτείνονται
πέραν των 180° γύρω από τον σωλήνα πρέπει να επισκευάζονται. Η επισκευή θα γίνεται με σμίλευση της
ρωγμής σε πλάτος όχι μικρότερο από 25 mm σε όλο το μήκος της και πλήρωση αυτής με κατάλληλο
υλικό. Οι επισκευές θα πρέπει να μένουν αδιατάρακτες για ένα διάστημα όχι μικρότερο από 36 ώρες.
γ) Διαμήκης ρωγμές με εύρος μεγαλύτερο από 1,0 mm και μήκος μεγαλύτερο από 30 cm θα επισκευάζονται
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
δ) Για μεγαλύτερης κλίμακας βλάβες ο κύριος του έργου θα αποφασίζει για την επισκευή ή την αφαίρεση και
την απόρριψη τμήματος του μανδύα σκυροδέματος. Ειδικότερα, κάθε σκυροδετημένο τμήμα μανδύα θα
ελέγχεται με μία αποδεκτή από τον κύριο του έργου μη καταστρεπτική μέθοδο τουλάχιστον τρεις μέρες
μετά τη σκυροδέτηση, και σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό, ευρεθούν σφάλματα σκυροδέτησης,
θα ελέγχεται η αντοχή του σκυροδέματος του συγκεκριμένου τμήματος και αν οι δοκιμές αποδείξουν
ελαττωματικό σκυρόδεμα, το τμήμα αυτό θα αφαιρείται και θα γίνεται επανασκυροδέτηση.
Ζημιά στο σκληρυμένο σκυρόδεμα γίνεται αποδεκτή αν η επιφάνεια είναι μικρότερη από 0,10 m2 και το
βάθος μικρότερο από το 25% του πάχους. Αν η επιφάνεια είναι μέχρι 0,30 m2 μπορεί να επισκευασθεί με
επιτόπου επιδιόρθωση με το χέρι. Αν η βλάβη επεκτείνεται σε επιφάνεια > 0,30 m2, η επένδυση από
σκυρόδεμα θα αφαιρείται στην περιοχή της ζημιάς καθ’ όλη την περιφέρεια του αγωγού και θα
επανακατασκευάζεται.
Αν η ζημιά υπερβαίνει το 25% της επιφανείας επένδυσης δεν επιτρέπεται καμία επισκευή, και η επένδυση θα
αποξηλώνεται υποχρεωτικά και θα επανακατασκευάζεται.
Κατά την επισκευή θα αποκαθίσταται ο οπλισμός (εάν έχει επηρεασθεί), θα δημιουργείται διατμητική εσοχή
στο υφιστάμενο σκυρόδεμα, θα βρέχεται η επιφάνεια και θα σκυροδετείτε μέχρι την τελική επιφάνεια με
σκυρόδεμα βάρους, πυκνότητας και αντοχής, όπως το υφιστάμενο.

5.6 Καθέλκυση και πλεύση του αγωγού
Το ερματισμένο τμήμα του αγωγού θα πωματίζεται στα δύο άκρα του με ειδικά τεμάχια φλάντζας
συγκολλημένα στον αγωγό και τυφλές μεταλλικές φλάντζες, που εφαρμόζουν αεροστεγώς.
Επί των τυφλών μεταλλικών φλαντζών διαμορφώνονται ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση βαλβίδων ή
άλλων ειδικών τεμαχίων, απαραίτητων για την πόντιση του αγωγού.
Στην κατάσταση αυτή ο αγωγός είναι έτοιμος για καθέλκυση και πλεύση, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
α) Εξασφαλίζεται ότι το έδαφος επί του οποίου θα συρθεί ο αγωγός είναι απαλλαγμένο από αιχμηρούς
λίθους ή συντρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορές στην επένδυση. Διαφορετικά ο
αγωγός πρέπει να ανασηκωθεί από το έδαφος και να τοποθετηθεί επί ξύλινων υποθεμάτων ή ξύλινων
κυλίστρων.
β) Ο αγωγός σύρεται προς τη θάλασσα, με χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται οι φλαντζωτές συνδέσεις να χρησιμοποιηθούν για την έλξη του αγωγού.
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γ) Η καθέλκυση, θα γίνεται με προώθηση από το ανάντη άκρο του αγωγού και σταδιακή ανύψωση με
περαστούς ιμάντες (σαμπάνια) ή δοκούς ανάρτησης και ανθεκτικά σχοινιά.
δ) Ελέγχεται η επίπλευση του αγωγού που πρόκειται να ποντιστεί, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού
(πλωτοί γερανοί, φορτηγίδες, ρυμουλκά, πλωτήρες, εξοπλισμός κατάδυσης κ.λπ.).
Σε περίπτωση αγωγού με σώματα ερματισμού, ακολουθούνται τα ίδια βήματα, όπως ανωτέρω, αλλά
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η κλίνη καθέλκυσης να επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση του
ερματισμένου αγωγού στο νερό.
Η κλίνη καθέλκυσης πρέπει να επεκτείνεται σε επαρκή απόσταση από την ακτή, ώστε η απόληξή της να
βρίσκεται στο νερό και κατά τη ρηχία.
Τα ολοκληρωμένα τμήματα του αγωγού μεταφέρονται στην κλίνη καθέλκυσης και τοποθετούνται σε
λιπαινόμενα έλκυθρα ολίσθησης ή μεταλλικά βαγονέτα που κυλίονται σε σιδηροτροχιές κ.λπ. Η καθέλκυση
πραγματοποιείται με ρυμούλκηση από τη θάλασσα, αφού κλεισθούν τα άκρα με τυφλές φλάντζες.
Το σύστημα για την έλξη του αγωγού (συρματόσχοινα, κεφαλή έλξης κ.λπ.) πρέπει να εξασφαλίζει την
ευθυγράμμισή του με τους άξονες καθέλκυσης και την αποφυγή ανάπτυξης καμπτικών τάσεων στον αγωγό
από τα συρματόσχοινα έλξης.
Οι εγκαταστάσεις και ο μηχανικός εξοπλισμός έλξης πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του έργου,
και να παρέχουν δυνατότητα επεμβάσεων, όταν υπάρχουν προβλήματα ευστάθειας ή ασφάλειας. Το
συνεργείο καθέλκυσης θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και όργανα για τη μέτρηση, καταγραφή και
ανάλυση των φορτίων που αναπτύσσονται και θα τηρεί πλήρες αρχείο καταγραφών.
Κατά την πλεύση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ευθυγραμμίας του αγωγού, με τη βοήθεια
μικρών σκαφών ή ναυδέτων (αν είναι εφικτή η διάταξή τους).
Ο έλεγχος και η ρύθμιση της πορείας του αγωγού θα γίνεται με τη βοήθεια σημαντήρων που έχουν
εγκατασταθεί κατά μήκος της όδευσης πριν την έναρξη της πόντισης με τη βοήθεια τοπογραφικού
συνεργείου.
Κατά την καθέλκυση θα αναγράφεται στο ημερολόγιο του έργου η σειρά των σωλήνων που προωθούνται
στη θάλασσα (τύπος, αριθμός, γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).

5.7 Πόντιση του αγωγού
Η διαδικασία πλεύσης και πόντισης του αγωγού πρέπει να σχεδιαστεί και προγραμματιστεί σε σχέση με τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με μέτρα και τεχνικές που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών στις καταστάσεις θάλασσας που προβλέπεται να αντιμετωπισθούν κατά την περίοδο εκτέλεσης
των εργασιών. Οι εναλλακτικές μέθοδοι που θα προταθούν πρέπει να είναι δοκιμασμένης τεχνολογίας και
αποδεδειγμένης επιτυχούς εφαρμογής σε άλλα έργα υπό παρόμοιες συνθήκες.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η σύνταξη λεπτομερούς (βήμα προς βήμα) τεχνικής περιγραφής και σχεδίων
εφαρμογής της μεθόδου, με αναφορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (τύπος, διαστάσεις κ.λπ.), το
απασχολούμενο προσωπικό, τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές κ.λπ.
Μετά την ευθυγράμμιση του αγωγού πάνω από τη θέση τελικής τοποθέτησης αρχίζει η διαδικασία πόντισης
με συνεχή έλεγχο της καμπύλωσης του βυθιζόμενου αγωγού.
Η πόντιση γίνεται με ελεγχόμενη προσθήκη ύδατος στην επιπλέουσα σωληνογραμμή από το ένα άκρο και
εξαέρωση στο άλλο άκρο (μέσω των βανών και των βαλβίδων που βρίσκονται στις τυφλές φλάντζες στα δύο
άκρα του αγωγού) ή/και με σταδιακή αφαίρεση πλωτήρων που προσδίδουν προσωρινή πλευστότητα στον
αγωγό. Η προσθήκη νερού πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι:
α) Το νερό δεν ρέει κατά την είσοδό του στον αγωγό σε όλο το μήκος της γραμμής, πράγμα που θα
μπορούσε να προκαλέσει αρχικά τη βύθιση του τμήματος του αγωγού που βρίσκεται στο πέρας της
γραμμής στα ανοιχτά ή ενδιάμεσων τμημάτων αυτής.
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β) Ο αέρας δεν εγκλωβίζεται στον αγωγό, προκαλώντας κάμψη της γραμμής μεταξύ της περιοχής εισόδου
του νερού και του πέρατος της γραμμής.
γ) Ο αγωγός βυθίζεται με ρυθμό που επιτρέπει στη σωληνογραμμή να προσαρμόζεται ομαλά σε όλο το
μήκος της στη γεωμετρία του πυθμένα στον οποίο επικάθεται, χωρίς τη δημιουργία ανοιγμάτων στην
επαφή της με το υλικό έδρασης.
Για την αποφυγή εισόδου του νερού σε όλο το μήκος της γραμμής, είναι αναγκαία η δημιουργία θύλακα
νερού στο άκρο της προς την ακτή. Αυτό μπορεί να γίνει με ανύψωση του αγωγού επάνω από τη στάθμη του
νερού σε τμήμα του σε απόσταση από την ακτή, ώστε η περιοχή γύρω από το σημείο αυτό να μην
συμπληρώνεται με νερό. Η εισαγωγή νερού στο τμήμα του αγωγού μεταξύ της ακτής και του σημείου
ανύψωσης, προκαλεί τη βύθιση καταρχήν αυτού του τμήματος. Η θέση του σημείου ανύψωσης πρέπει να
βρίσκεται αρκετά κοντά στην ακτή, αλλά εξαρτάται από το μέγεθος του αγωγού και την ευκαμψία του. Η
ανύψωση μπορεί να γίνεται είτε από την ακτή είτε από πλωτό γερανό.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι βαλβίδες εξαέρωσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επανεπίπλευση του αγωγού. Αυτό μπορεί να γίνει με εισπίεση αέρα στη βυθισμένη
σωληνογραμμή (από το πέρας της στα ανοιχτά), ώστε να γίνει εξαγωγή του περιεχομένου νερού σε αυτή,
γεγονός που θα επιτρέψει την επάνοδο της γραμμής στην επιφάνεια της θάλασσας.
Όταν κατά την πόντιση δημιουργηθεί στον αγωγό θύλακας αέρα ή προκύψει καμπύλωση της
σωληνογραμμής, απαιτείται η διακοπή της διαδικασίας και η απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα. Αυτό
επιτυγχάνεται με άμεση διακοπή της παροχής νερού στον αγωγό και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών
μέτρων, όπως: διάνοιξη οπής (ή οπών) στο τοίχωμα του αγωγού στην κορυφή του -μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο σε περιπτώσεις που ο αγωγός δεν προβλέπεται να λειτουργεί υπό υψηλή πίεση- ή εισπίεση αέρα από
το άκρο της γραμμής στα ανοιχτά (ώστε η ποσότητα του νερού στον αγωγό να μειωθεί, η δε παραμένουσα
ποσότητα να περιοριστεί στο μήκος της γραμμής πριν από το σημείο καμπύλωσης).
Μία άλλη τεχνική για την πόντιση του αγωγού είναι η καθέλκυση και πλεύση του αγωγού χωρίς ερματισμό,
και στη συνέχεια η βύθισή του από πλωτή φορτηγίδα (barge), στο κατάστρωμα εργασίας της οποίας γίνεται
η προσθήκη των σωμάτων ερματισμού στον αγωγό. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής προϋποθέτει ότι κατά
τους ελέγχους πλευστότητας ο αγωγός επιπλέει χωρίς έρματα, ενώ βυθίζεται με την προσθήκη των
προβλεπόμενων ερμάτων. Το πλωτό πρέπει να διαθέτει αρθρωτό βυθιζόμενο βραχίονα (articulated sled), ο
οποίος θα λειτουργεί ως κλίνη βύθισης του ερματισμένου αγωγού. Η κλίνη αυτή ρυθμίζεται, σε συνδυασμό
με την ταχύτητα προώθησης, ώστε η καμπυλότητα του αγωγού κατά τη σταδιακή βύθισή του να είναι
μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
Με τη βοήθεια δυτών και σκαφών το ποντιζόμενο τμήμα καθοδηγείται στο άκρο του ήδη τοποθετημένου και
γίνεται η φλαντζωτή σύνδεση. Στη συνέχεια αφαιρούνται οι πλωτήρες.
Κατά την πόντιση, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι σωλήνες να μην υποβάλλονται ποτέ
σε υπερβολικές τάσεις - ακόμα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

5.8 Επικάλυψη και θωράκιση του αγωγού
Η επικάλυψη του αγωγού όταν τοποθετείται εντός ορύγματος θα γίνεται με λεπτόκοκκο υλικό των ίδιων
χαρακτηριστικών με αυτό που χρησιμοποιείται στη στρώση έδρασης, μέχρι ύψους 0,20 m τουλάχιστον
υπεράνω της άντυγος του αγωγού. Πάνω από την επικάλυψη αυτή θα γίνεται επίχωση με αμμοχάλικο ή
βυθοκορήματα μεγέθους κόκκου μικρότερου των 0,05 m, σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 αντίστοιχα.
Αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών (ρευμάτων, θραύσης κυματισμών κλπ.) γίνεται επικάλυψη με
προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00, ή θωράκιση με
ογκολίθους, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
Σε τμήμα υποθαλάσσιου αγωγού που τοποθετείται εκτός ορύγματος μπορεί να προβλέπεται επικάλυψη με
λεπτόκοκκο υλικό. Για τη συγκράτηση του υλικού αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα, σύμφωνα με
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την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00, και τελική προστασία με φυσικούς ογκολίθους, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-09-06-01-00.
Εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται αγκύρωση του αγωγού στον πυθμένα με πλάκες ή αγκύρια από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 ή συρματοκιβώτια, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-08-02-01-00, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα μέσα συγκράτησης και αγκύρωσης του
αγωγού που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Για την αποδοχή της εργασίας θα εκτελούνται συνεχείς τοπογραφικοί / υδρογραφικοί έλεγχοι, τόσο στη
σωληνογραμμή -όπως αυτή τοποθετείται- όσο και στις τελικές επιφάνειες επικάλυψης και θωράκισης του
αγωγού, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ανοχές όσον αφορά την οριζοντιογραφική θέση και τα
υψόμετρα. Επίσης θα εκτελούνται έλεγχοι της οριζοντιογραφικής θέσης και της κλίσης των σωλήνων στο
νερό από τους δύτες πριν και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των φλαντζών.
Μετά την πόντιση του αγωγού, με μέριμνα του κυρίου του έργου θα ενημερώνεται η Υδρογραφική Υπηρεσία
του Πολεμικού Ναυτικού για την σχετική ενημέρωση των ναυτικών χαρτών..

6.2 Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική πίεση
Μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος συγκολλημένων σωλήνων (“καλάμι”), και πριν την καθέλκυσή του, θα
διενεργούνται στο εργοτάξιο δοκιμασίες στεγανότητας, που συνίστανται στην προδοκιμασία και την κυρίως
δοκιμασία και καταρτίζονται πρωτόκολλα δοκιμασιών, όπως προβλέπεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00.

6.3 Υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού
Για τη γενική – τελική υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση
πλήρη τεχνική περιγραφή της διαδικασίας και του εξοπλισμού πλήρωσης, δοκιμής και εκκένωσης του
αγωγού, μετρήσεων και καταγραφών, διάγνωσης των διαρροών και επισκευών όπου τυχόν χρειαστεί. Η
εκτέλεση της δοκιμής θα γίνεται μετά από σχετική έγγραφη εντολή του κυρίου του έργου.
Η υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η πόντιση και εγκατάσταση
της σωληνογραμμής. Η σωληνογραμμή θα γεμίζει με κατάλληλη πιεστική διάταξη, συνήθως με θαλασσινό
νερό με διάλυμα χρωστικής, και θα παραμένει γεμάτη για επαρκές χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της
δοκιμής Η εξακρίβωση τυχόν διαρροών θα γίνεται με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, η δοκιμή θα
θεωρείται ως ολοκληρωθείσα αφού έχει περατωθεί από τους δύτες ο έλεγχος της γραμμής σε όλο το μήκος
της.
Μετά το πέρας της υδραυλικής δοκιμής, θα γίνεται πλήρης εκκένωση, εξαέρωση και καθαρισμός του δικτύου,
καθώς και απομάκρυνση όλων των συνδέσεων που είχαν τοποθετηθεί για την δοκιμή και δεν είναι
απαραίτητες για την λειτουργία του αγωγού, και γενικώς πλήρης αποκατάσταση και επανεγκατάσταση των
εξαρτημάτων που απομακρύνθηκαν για τις ανάγκες της δοκιμής.
Για την υδραυλική δοκιμή των υποθαλάσσιων αγωγών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
x Στην ξηρά θα τοποθετούνται τυφλές φλάντζες και οι βάνες θα παραμείνουν ανοικτές.
x Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον πλήρη εξαερισμό του δικτύου κατά την πλήρωσή του.
x Η σωληνογραμμή θα πρέπει να έχει πληρωθεί με το νερό 24 ώρες πριν από την έναρξη της υδραυλικής
δοκιμής.
x Κατά την διάρκεια της δοκιμής η πίεση θα εφαρμόζεται κατά διεύθυνση αντίθετη από εκείνη λειτουργίας
των βαλβίδων αντεπιστροφής, δηλαδή κατά τη φορά της ροής στη σωληνογραμμή. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν τότε η βαλβίδα θα αντικαθίσταται με ειδικό φλαντζωτό τεμάχιο (spool piece).
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x Η υδραυλική δοκιμή θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή και εγκατάσταση των σωληνογραμμών
και των άλλων εξαρτημάτων (π.χ. στόμια διάχυσης σε αγωγό εκβολής, εύκαμπτοι αγωγοί σε
σωληνογραμμή φορτοεκφόρτωσης κ.λπ.).
x Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 8 ώρες και δεν θα ολοκληρώνεται πριν να ελεγχθεί από δύτη
παρουσία του κυρίου του έργου όλη η γραμμή.
x Οποιαδήποτε διαρροή ή αστοχία εντοπισθεί, θα καταγράφεται στο πρακτικό δοκιμής με αναφορά στη
μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση και τον εντοπισμό της, και θα
επισκευάζεται. Μετά την επισκευή του αγωγού, η υδραυλική δοκιμή πίεσης θα επαναλαμβάνεται.
x Καμία εργασία δεν θα εκτελείται στο χώρο της γραμμής κατά τη διάρκεια της συμπίεσης και
αποσυμπίεσης του αγωγού.
x Απαιτείται σαφής επισήμανση της περιοχής της γραμμής κατά τη διαδικασία της δοκιμής και απαγόρευση
προσέγγισης σε όσους δεν έχουν εργασία σε απόσταση 30 m από το δοκιμαζόμενο αγωγό.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης της σωληνογραμμής, όπως
καθορίζεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00. Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να
καλύπτουν τις εργασίες στη θάλασσα, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00, και
ειδικότερα σχετικά με τις παρακάτω δραστηριότητες:
x χρήση πλωτών μέσων και λειτουργία των μηχανημάτων,
x κινήσεις πλωτού εξοπλισμού, ώστε να μην παρακωλύεται η ναυσιπλοΐα ή η κίνηση άλλων σκαφών σε
διαύλους στην περιοχή του έργου κλπ. ή με εξασφάλιση απαραίτητων απαγορεύσεων κυκλοφορίας από
τις αρμόδιες Αρχές,
x εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και επιχωματώσεων, καθώς και των εργασιών καθέλκυσης και
πόντισης/ εγκατάστασης του αγωγού με κατάλληλη επισήμανση των περιοχών στις οποίες οι εργασίες
αυτές εκτελούνται, και τοποθέτηση φωτοσημαντήρα πέρατος του αγωγού.
x εξακρίβωση υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς (αγωγών, καλωδίων κλπ.) στην περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών και εξασφάλιση της προστασίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας τους,
x εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού, στις οποίες
απαιτείται συντονισμός συνεργείων, τήρηση προγράμματος διαδικασιών και μέτρων αντιμετώπισης
έκτακτων περιστατικών,
x εκτέλεση εκτεταμένων καταδυτικών εργασιών και λοιπών εργασιών στη θάλασσα με περιορισμένη
ορατότητα λόγω θολερότητας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των σωλήνων θα γίνεται σε μέτρα μήκους εγκαταστημένης σωληνογραμμής (αξονικά), κατά
ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ανά χιλιόγραμμο βάρους, και
ανάλογα με το υλικό της κατασκευής.
Στις παραπάνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών για
όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επιτόπου του έργου (χερσαία εγκατάσταση του
εργοταξίου) των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους.
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x

Οι εργασίες συναρμολόγησης, καθέλκυσης, πλεύσης, πόντισης και τοποθέτησης του αγωγού στην
προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης (σε τάφρο ή σε όρυγμα ή στον πυθμένα, όπως προβλέπεται στη
μελέτη).

x

Οι εργασίες δοκιμών και οι αντικαταστάσεις ή αποκαταστάσεις που ενδεχομένως απαιτηθούν σε
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας ή μη συμμόρφωσης υλικών και εργασιών.

x

Οι εργασίες των τοπογραφικών/ υδρογραφικών αποτυπώσεων, σε όλες τις φάσεις (προετοιμασίας
περιοχής εγκατάστασης, τοποθέτησης και επικάλυψης/ θωράκισης του αγωγού).

Οι εργασίες κατασκευής του ερματισμού του αγωγού (με σώματα ή συνεχή μανδύα σκυροδέματος) και οι
εργασίες εγκιβωτισμού (επικάλυψη και θωράκιση) του αγωγού στην τάφρο ή την αύλακα ταφής του ή οι
εργασίες αγκύρωσής του στον πυθμένα καθώς και οι εργασίες προστασίας από διάβρωση του οπλισμού
σκυροδέματος επένδυσης επιμετρώνται ιδιαίτερα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP)
Underwater pipeline systems with glass reinforced polymers (GRP) pipes

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

34960

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-17-04-00:2009

Πρόλογος
H
παρούσα
Ελληνική
Τεχνική
προδιαγραφή
ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-17-04-00 «Υποθαλάσσιοι αγωγοί από
υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP)»
βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου
(2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-17-04-00,
ανέλαβε η Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το
κείμενο
της
παρούσας
Ελληνικής
Τεχνικής
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00 εγκρίθηκε την
23η Δεκεμβρίου 2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον
κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και
προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP)
1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή υποθαλασσίων
σωληνογραμμών από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP). Οι σωλήνες GRP μπορεί να είναι κατασκευασμένοι
είτε με την μέθοδο της φυγοκεντρικής χύτευσης (σωλήνες CC-GRP), ή με την μέθοδο της περιέλιξης νήματος
(σωλήνες FW-GRP).
Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονται τα ενσωματούμενα υλικά και οι εργασίες μεταφοράς των
σωλήνων και λοιπών υλικών επιτόπου του έργου, συνδέσεων σωλήνων και συναρμολόγησης του αγωγού,
κατασκευής σωμάτων ερματισμού ή επένδυσης του αγωγού με σκυρόδεμα επιφόρτισης, διάνοιξης
ορυγμάτων ή τάφρων για την εγκατάσταση του αγωγού, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού,
ταφής του αγωγού με επανεπίχωση του ορύγματος ή της τάφρου, προστασίας και θωράκισης του υλικού
επίχωσης ή αγκύρωσης του επικαθημένου στον πυθμένα αγωγού, όπως απαιτείται κατά τμήμα της
σωληνογραμμής, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 197-1

Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα.
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements

ΕΛΟΤ EN 1008

Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού
που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση
του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος
Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete

ΕΛΟΤ EN 12350-2

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης
Testing fresh concrete - Part 2: Slump test

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

ΕΛΟΤ 1421-3

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 3 :
Τεχνική κατηγορία Β500C.

5
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Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Pert 3 :
Technical class B500C.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 Προστασία κοίτης και πρανών με συρματοκιβώτια (Serasanetti)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με
περιέλιξη του υαλονήματος (FW - GRP: Filament Winding - Glass Reinforced
Polymers)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-03 Δίκτυα από σωλήνες κατασκευασμένους από φυγοκεντρικά έγχυτο και
ενισχυμένο με ίνες γυαλιού θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα CC-GRP
(Centrifugally Cast Glass Reinforced Polyester)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed dredging
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών -- Sea-bed rock
excavations using explosives
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση πυθμένα θάλασσας με αμμοχαλικώδη υλικά -- Sea-bed
improvement with sand and gravel
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασμάτων -- Underwater laying of geotextiles
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων -- Underwater
embankments with suitable sea bed excavation materials
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών -- Rip-rap
armouring of breakwaters and shore protection
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών και θαλασσίων έργων από οπλισμένο
σκυρόδεμα -- Concrete caissons for marine structures
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 Μέτρα υγείας – Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την
κατασκευή Λιμενικών έργων -- Health - Safety and Environmental Protection
requirements for marine works

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί

4

Απαιτήσεις

4.1

Σκυρόδεμα

Για το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προκατασκευασμένων στοιχείων μπορεί
να είναι:
α) έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων (σύμφωνα με τον ΚΤΣ).
β) έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα (σύμφωνα με τον ΚΤΣ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από
την μελέτη του έργου.

6

x

Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, εκτός εάν στην μελέτη του έργου
προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη χαρακτηριστική αντοχή. Το σκυρόδεμα των προκατασκευασμένων
στοιχείων θα είναι κατηγορίας C25/30 ή ανώτερης.

x

Το τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου CEM IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N.
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x

Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί
από τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του Αναδόχου,
προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της
κατηγορίας του σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερη από 4,0 kΝ (|400 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος για τσιμέντο
οποιουδήποτε τύπου, η δε μέγιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 4,90 kN/m3 (500 kg/m3).

x

Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις
περιπτώσεις που η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος, βάσει της μελέτης
συνθέσεως του Αναδόχου, δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή η εφαρμογή
της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος
σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής)
ανώτερης από την απαιτούμενη.

x

Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειϊκά (τύπου IV κατά ΠΔ 244/80) για την παραγωγή
του οπλισμένου σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων.

x

Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των προκατασκευασμένων στοιχείων θα
προέρχεται από το δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1008. Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του
σκυροδέματος.

x

Ο μέγιστος κόκκος αδρανών του μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί για το σκυρόδεμα επένδυσης του
αγωγού δεν θα πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 15 mm.

x

Η κάθιση του σκυροδέματος (slump), μετρούμενη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12350-2 θα πρέπει να
είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες (πυκνότητα οπλισμού, διαστάσεις κλπ.), γενικά όμως θα
χρησιμοποιείται σκυρόδεμα που ανήκει στην κατηγορία του “πλαστικού” και “ημίρευστου” σκυροδέματος
(με κάθιση μεγαλύτερη από 3 cm).

x

Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.48

x

Η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5,40 kN
(|550 kg) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.

x

Στην μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα πρέπει να δοθεί και καμπύλη ανάπτυξης της αντοχής του
σκυροδέματος με θραύση δοκιμίων τουλάχιστον σε 7 και 28 μέρες όπως επίσης και η καμπύλη
μεταβολής της αντοχής του σκυροδέματος με τον λόγο νερό προς τσιμέντο (Ν/Τ).

x

Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα συνταχθεί από
τον Ανάδοχο και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934-2. Η
προσθήκη των προσμίκτων θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Τα πρόσμικτα
θα μπορούν να προστεθούν στο σκυρόδεμα κατά την ανάμιξή ή προ της σκυροδέτησης στο εργοτάξιο.
Οι αναλογίες κάθε πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε
σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες με αυτές της μελέτης σύνθεσης.

x

Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η
απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού. Ο ρευστοποιητής θα καθορίζεται
από την μελέτη συνθέσεως.

x

Συνιστάται η προστασία του οπλισμού με χρήση αναβολέων διάβρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται αυτοί
με βάση το νιτρώδες ασβέστιο σε αναλογία 15lt/m3) ή σύστημα καθοδικής προστασίας.

4.2

Σιδηροπλισμός

Για τον οπλισμό έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες απαιτήσεις:
x

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων (έλαση
δεσμίδων από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση
οπλισμού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις.

x

Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι ομοιογενής και θα
καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. Η κάμψη του σιδήρου των
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διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν θερμώ. Για διατομές μεγαλύτερες των
25 mm επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη του σιδήρου.
x

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε έλεγχο της
ποιότητας του σιδηροπλισμού, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3.

x

Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας B500C, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά από την μελέτη του έργου.

4.3

Φλαντζωτές συνδέσεις τμημάτων του αγωγού

Για την υποθαλάσσια σύνδεση ενός τμήματος αγωγού στο άκρο άλλου - ήδη εγκαταστημένου - τμήματος, θα
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι φλαντζωτών συνδέσμων:
(α) Σταθερές φλάντζες από υαλοπλισμένο πλαστικό (GRP), κατασκευασμένες εκ των προτέρων σε τύπο
(καλούπι) και ενσωματωμένες στο τοίχωμα του σωλήνα.
(β) Χαλαρές φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα με μικρά κολάρα από υαλοπλισμένο πλαστικό (GRP),
ενσωματωμένα στο τοίχωμα του σωλήνα.
(γ) Ελαστομερείς σύνδεσμοι αρμών με διπλές φλάντζες, από ανοξείδωτο χάλυβα, με ενσωματωμένο ειδικό
σταθερό, ελαστομερές ελαστικό. Τα πέρατα των τμημάτων των συναρμολογημένων σωλήνων θα
φέρουν ενσωματωμένες φλάντζες από GRP, του προαναφερθέντος τύπου (α).
Σε όλες τις φλάντζες από GRP θα χρησιμοποιούνται ροδέλες. Οι φλάντζες θα συσφίγγονται με κοχλίες, με
χρήση δυναμόκλειδου στις ροπές σύσφιξης που καθορίζονται στη μελέτη και στις διαδικασίες εκτέλεσης της
εργασίας. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση των ροπών αυτών.

4.4

Υδρογραφικές αποτυπώσεις

Η εγκατάσταση του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της
εγκεκριμένης μελέτης. Ο εξοπλισμός, το προσωπικό και τα συστήματα για τις απαιτούμενες υποθαλάσσιες
αποτυπώσεις και χαράξεις θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Πριν την εγκατάσταση του αγωγού, θα εκτελεσθεί βυθομετρική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής που
πρόκειται να γίνει η πόντιση, σε τρεις άξονες, έναν του ίδιου του αγωγού και δύο άλλους άξονες εκατέρωθεν
του πρώτου. Οι αποστάσεις μεταξύ των αξόνων αποτύπωσης και η πυκνότητα των σημείων της
αποτύπωσης σε κάθε άξονα εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, τη μορφολογία και την ποιότητα του
πυθμένα κ.λπ. Κατά την αποτύπωση αυτή, θα γίνεται εντοπισμός τυχόν υφιστάμενων σωληνώσεων,
παλαιών εκρηκτικών, ναυαγίων ή άλλων κατασκευών και θα επισημαίνονται οι κίνδυνοι πρόκλησης ζημιών
σε τυχόν υφιστάμενα έργα. Η χάραξη του άξονα του αγωγού θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η
διατήρηση του αγωγού και των πλωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάστασή του σε σωστές
θέσεις.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού, θα εκτελούνται επίσης οριζοντιογραφικές και
βυθομετρικές εργασίες, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των συντεταγμένων και των σταθμών των συμβατικών
σχεδίων. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οριζοντιογραφική θέση ή στα υψόμετρα της σωληνογραμμής στη
θέση εγκατάστασης ή στις τελικές επιφάνειες των υλικών επικάλυψης και θωράκισης του αγωγού (σε σχέση
με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στην οριστική μελέτη του έργου) θα πρέπει να εγκρίνονται από την
Υπηρεσία πριν την έναρξη της κατασκευής.
Όλος ο εξοπλισμός τοπογραφικών και υδρογραφικών ελέγχων θα ελέγχεται προσεκτικά πριν από κάθε
χρήση.
Η Υπηρεσία μπορεί να εκτελεί κάθε επιπρόσθετο τοπογραφικό έλεγχο που κρίνει απαραίτητο, με ή χωρίς την
βοήθεια του Αναδόχου.

4.5

Μελέτη καθέλκυσης, έλξης και πόντισης του αγωγού

Η μέθοδος εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωγού, το
διαθέσιμο εξοπλισμό, τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις ναυσιπλοΐας στην περιοχή κ.λπ.
Γενικότερα, για την εγκατάσταση του αγωγού θα εφαρμόζονται μία από τις παρακάτω τεχνικές:
i. Σύρση του αγωγού στον πυθμένα από την ξηρά με κεφαλή έλξης προσαρμοσμένη στο βυθισμένο άκρο
του αγωγού. Η έλξη του αγωγού γίνεται με βαρούλκο εγκατεστημένο στην απέναντι ακτή, όπου και η
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προβλεπόμενη περιοχή απόληξης του αγωγού μετά την εγκατάστασή του. Απαιτείται ερματισμός του
αγωγού, που ρυθμίζεται ώστε να καλύπτει την απαίτηση συνεχούς επαφής του με το θαλάσσιο πυθμένα
κατά τη διάρκεια της σύρσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, γίνεται προσθήκη έρματος
ή/ και επίχωση της σωληνογραμμής, ώστε να εξασφαλίζεται η αγκύρωσή της στη θέση εγκατάστασης. Η
τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εγκατάστασης αγωγών που συνδέουν δύο γειτονικές ακτές,
ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η διακοπή της ναυσιπλοΐας.
ii. Έλξη του αγωγού στην επιφάνεια της θάλασσας, ρυμούλκηση μέχρι την τελική του θέση και στη
συνέχεια πόντιση του αγωγού στον πυθμένα. Είναι η πλέον συνήθης τεχνική, με την προϋπόθεση ότι οι
συνθήκες ναυσιπλοΐας επιτρέπουν την εφαρμογή της.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών πόντισης του
αγωγού, πλήρη μελέτη με λεπτομερή σχέδια, υπολογισμούς και τεχνική περιγραφή της προτεινομένης
μεθόδου καθέλκυσης, έλξης και πόντισης των σωλήνων.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
x

Τεύχος υπολογισμών για τις συνθήκες πλευστότητας του αγωγού (με σώματα ερματισμού, πλωτήρες
κ.λπ.) στις φάσεις επίπλευσης και βύθισης.

x

Έκθεση μεθόδου καθέλκυσης και πλεύσης, στην οποία θα τεκμηριώνεται ο αριθμός, τύπο και μέγεθος
των πλωτήρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση προσωρινής πλευστότητας (εάν απαιτούνται).

x

Σχέδια των διατάξεων του εργοταξίου και των περιοχών καθέλκυσης και έλξης, με τις θέσεις και
διαστάσεις των στηρίξεων των αγωγών, τις θέσεις και το ύψος των κυλίστρων, τις θέσεις και τις
εγκαταστάσεις θεμελίωσης των βαρούλκων και των κλινών καθέλκυσης.

x

Υπολογισμούς των φορτίων έλξης, της τάνυσης των βαρούλκων, των αναμενόμενων τάσεων κατά την
εγκατάσταση των αγωγών λόγω έλξης, πόντισης και πιθανής δημιουργίας ελευθέρων ανοιγμάτων στην
ζώνη έδρασης.

x

Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων σύνδεσης, ευθυγράμμισης, ανύψωσης, χειρισμών και πόντισης,
των προτεινόμενων μέσων, εξοπλισμού και διατάξεων.

x

Προτεινόμενες ενέργειες για την προστασία του επιπλέοντος αγωγού σε περιπτώσεις ισχυρών
ρευμάτων ή θαλασσοταραχής.

x

Διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

x

Εργασίες αποκατάστασης ανεπιθύμητων ελευθέρων ανοιγμάτων.

x

Σχέδια όλων των διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο και στις περιοχές έλξης και
καθέλκυσης.

Η καθέλκυση του αγωγού μπορεί να γίνει με ή χωρίς χρήση πλωτήρων, πράγμα που θα προκύψει από την
προαναφερθείσα μελέτη και τους σχετικούς υπολογισμούς. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει χρήση
πλωτήρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο αγωγός (με το βάρος έρματος) θα επιπλέει όταν είναι κενός και
θα βυθίζεται μόνο όταν πληρωθεί με νερό.

5

Μέθοδος εκτέλεσης των εργασιών

5.1. Διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου
Το εργοτάξιο θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο:
x

Χώρο αποθήκευσης των σωλήνων προς συναρμολόγηση.

x

Χώρο απόθεσης των συγκολλημένων τμημάτων αγωγού και του ερματισμού (με σώματα από
σκυρόδεμα ή με επένδυση από συνεχές σκυρόδεμα βάρους), με κατεύθυνση προς τη θάλασσα.
Περιμετρικά της περιοχής αυτής θα διαμορφωθεί χώρος διακίνησης του μηχανικού εξοπλισμού
προετοιμασίας του αγωγού (βαρέλες σκυροδέματος, πρέσα, γερανοί, μεταλλότυποι κλπ.). Σε
περίπτωση αγωγού μικρής διαμέτρου και μεγάλης καμπυλότητας, είναι σκόπιμο να εξετάζεται η
δυνατότητα διαμόρφωσης του εργοταξιακού χώρου με διάταξη τέτοια, ώστε η συναρμολόγηση του
αγωγού να γίνεται κατά μήκος της ακτής και η καθέλκυση της σωληνογραμμής με παράλληλη μεταφορά
της προς τη θάλασσα.
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x

Χώρο αποθήκευσης πλωτήρων, μικροϋλικών, μηχανικού εξοπλισμού κλπ., που απαιτούνται κατά την
καθέλκυση.

x

Υποδομή για την καθέλκυση του αγωγού, όπως κλίνες προετοιμασίας και καθέλκυσης στο χερσαίο
χώρο καθώς και επιφάνεια διακίνησης του πλωτού εξοπλισμού (φορτηγίδες, σκάφη πλεύσης, πλωτήρες
κλπ.) στη θάλασσα.

5.2

Προετοιμασία χώρου έδρασης του αγωγού

Από την ακτογραμμή και μέχρι το βάθος θάλασσας που ορίζεται στη μελέτη (εξαρτάται από την έκταση της
ζώνης θραύσης των θαλάσσιων κυμάτων στην παράκτια ζώνη εγκατάστασης του αγωγού), ο αγωγός θα
τοποθετείται σε όρυγμα, ή σε τάφρο που διανοίγεται στον πυθμένα.
Σε μεγαλύτερα βάθη ο αγωγός είναι δυνατόν είτε να τοποθετηθεί απευθείας επί του πυθμένα ή σε στρώση
εξυγίανσης, είτε να ταφεί στον πυθμένα, όπως ορίζεται στη μελέτη. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να
απαιτείται επικάλυψη του αγωγού (με λεπτόκοκκο υλικό, γεωύφασμα και ογκόλιθους) ή αγκύρωση (με
πλάκες από σκυρόδεμα ή στρώματα κυβόλιθων ή συρματοστρώματα ή αγκύρια από σκυρόδεμα διατομής
ημικυλίνδρου ή σχήματος Π κ.λπ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο αγωγός προβλέπεται να
παραμένει μόνιμα πλήρης με υγρό ειδικού βάρους μεγαλύτερου από το υγρό του περιβάλλοντος στο οποίο
αυτός εγκαθίσταται και επιπρόσθετα τα εξωτερικά φορτία (από κυματισμό, ρεύματα κ.λπ.) στην περιοχή
εγκατάστασης είναι ασήμαντα, μπορεί ο αγωγός να επικάθεται στον πυθμένα χωρίς επικάλυψη ή αγκύρωση
ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική συγκράτησης, σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
Η διάνοιξη ορύγματος στη θέση και με τις διαστάσεις που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη, θα γίνεται
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-01 αναλόγως των
συνθηκών που επικρατούν.
Οι τεχνικές διάνοιξης μπορεί να είναι εναλλακτικά οι εξής:
x

Εκσκαφή τάφρου πριν την πόντιση του αγωγού (pre-trenching technique): με συμβατική μέθοδο
διάνοιξης τάφρου στον πυθμένα. Μετά την διάνοιξη της τάφρου γίνεται η πόντιση του αγωγού και η
εγκατάστασή του στην βάση της τάφρου. Στη συνέχεια γίνεται μερική ή ολική επανεπίχωση της τάφρου
με το φυσικό υλικό του πυθμένα ή άλλα κατάλληλα υλικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

x

Εκσκαφή ορύγματος μετά την πόντιση του αγωγού (post-trenching technique). Η εκσκαφή γίνεται με
ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού με πίεση (hydraulic jet), που εκτελεί αμέσως μετά την εκσκαφή του
ορύγματος, την τοποθέτηση του αγωγού στη βάση του ορύγματος που διανοίγεται και τέλος την ταφή
του αγωγού με επανεπίχωση του ορύγματος με το υλικό του πυθμένα.

Η εξυγίανση του πυθμένα με διάφορα υλικά, αμμοχάλικο ή άμμο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν,
θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00.

5.3

Μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων και λοιπών υλικών

Η μεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση και προστασία των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται
όπως προβλέπεται στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-03..

5.4

Σύνδεση και προετοιμασία σωλήνων στο εργοτάξιο

Η συναρμολόγηση της σωληνογραμμής θα γίνεται στην ξηρά, σε χώρο που βρίσκεται σε άμεση γειτονία με
τη θαλάσσια περιοχή εγκατάστασης του αγωγού ή - όταν τέτοιος χώρος δεν είναι διαθέσιμος - σε άλλη θέση,
από την οποία θα γίνεται μεταφορά του αγωγού στη θέση εγκατάστασης με πλεύση/ ρυμούλκηση.
Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνεται στο εργοτάξιο με συνδέσμους τύπου REΚA, διπλής άρθρωσης με
ελαστικό δακτύλιο, ή με συνδέσμους συναρμολόγησης ή με φλαντζωτούς συνδέσμους με ελαστικά
παρεμβύσματα ή συνδέσμους τύπου συγκολλούμενης ταινίας.
Οι ελαστικοί σύνδεσμοι (του τύπου “αρσενικό - θηλυκό”) δεν πρέπει να επιφέρουν εσωτερική ένταση στο
σωλήνα, λόγω διαφοράς ακαμψίας μεταξύ τοιχώματος του σωλήνα και συνδέσμου. Η ακαμψία των
δακτυλίων των ελαστικών συνδέσμων πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη των σωλήνων, προκειμένου οι
αρμοί να παραμένουν στεγανοί. Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να είναι ανθεκτικοί στα λύματα, χημικά, λίπη,
βακτηρίδια και κατάλληλοι για θαλάσσιο νερό.
Η σύνδεση των μεμονωμένων τεμαχίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων
GRP. Οι περιοχές των άκρων, που πρόκειται να συνδεθούν, θα καθαρίζονται επιμελώς από ρύπους, λάδια ή
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λίπη και θα εκτραχύνονται, όπως απαιτείται. Το πλάτος της εκτραχυμένης επιφάνειας θα σημαδεύεται
εμφανώς, εσωτερικά και εξωτερικά. Εάν χρησιμοποιείται λωρίδα σύνδεσης ή οπλισμένο επικάλυμμα αρμών
για τη μεταφορά αξονικών και εφελκυστικών δυνάμεων μέσω του αρμού, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
προπαρασκευή του αρμού.
Οι αρμοί θα διαμορφώνονται ώστε να παραλαμβάνουν τις αξονικές και εφελκυστικές δυνάμεις που
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και στο χρόνο χρήσης.
Οι συνδέσεις θα γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης
στο εργοτάξιο, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία του
προσωπικού.
Θα γίνονται επίσης καταστροφικές δοκιμές σε κατάλληλα διαμορφωμένα δείγματα αρμών. Η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία θα εγκρίνει την έναρξη εκτέλεσης των συνδέσεων, μόνο εάν οι δοκιμές αυτές είναι επιτυχείς
(καταλληλότητα μεθόδου εκτέλεσης και προσωπικού).
Όλοι οι αρμοί που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο, θα επιθεωρούνται πριν τη μεταφορά των
συναρμολογημένων τμημάτων. Η διαδικασία επιθεωρήσεων και δοκιμών των αρμών θα προτείνεται από τον
Ανάδοχο προς έγκριση στην Υπηρεσία και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά (όχι περιοριστικά):
x

οπτική επιθεώρηση των αρμών,

x

ελέγχους σύσφιξης στις συνδέσεις με κοχλιωτές φλάντζες,

x

ελέγχους των παρεμβυσμάτων,

x

ελέγχους προσανατολισμού και ευθυγράμμισης των σωλήνων,

x

δοκιμές σε αξονικό φορτίο και σε δυνάμεις εφελκυσμού στους αρμούς,

x

μετρήσεις της απόστασης μεταξύ των φλαντζών του συνδέσμου,

x

δοκιμές διαρροής σε όλους τους αρμούς,

x

ελέγχους του πάχους των τοιχωμάτων και των αρμών.

Η μέθοδος συναρμολόγησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου γηπέδου, για την εκτέλεση
των εργασιών. Γενικότερα, είναι δυνατή η εφαρμογή μίας από τις παρακάτω τεχνικές:
x

Ο αγωγός συναρμολογείται στο σύνολό του στην ξηρά σε συνεχόμενα τμήματα κατάλληλου μήκους
(“καλάμια”), έτοιμα προς άρση και καθέλκυση. Τα τμήματα αυτά θα έχουν μήκος που εξαρτάται από το
διαθέσιμο εργοταξιακό χώρο και θα εδράζονται με κατάλληλες στηρίξεις σε επιφάνεια η οποία έχει
διαμορφωθεί κατάλληλα. Τα συναρμολογημένα τμήματα θα πωματίζονται με τυφλές φλάντζες και θα
συνδέονται μεταξύ τους στο νερό.

x

Στο ήδη συναρμολογημένο τμήμα του αγωγού προστίθενται διαδοχικά τεμάχια σωλήνα και η
σωληνογραμμή προωθείται κατά βήματα προς τη θάλασσα. Τα σώματα ερματισμού τοποθετούνται στον
αγωγό είτε στην ακτή πριν την καθέλκυσή του, είτε κατά την επίπλευσή του με τμηματική ανύψωση σε
πλωτή φορτηγίδα.

5.5

Ερματισμός αγωγού με σώματα ή μανδύα σκυροδέματος

Ο ερματισμός του αγωγού, αποσκοπεί στην προστασία του έναντι των δράσεων των κυματισμών και των
θαλάσσιων ρευμάτων και εξασφαλίζει την παραμονή του βυθισμένου αγωγού στη θέση εγκατάστασής του.
Τα σώματα ή ο συνεχής μανδύας ερματισμού του αγωγού κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα σε
ειδικά καλούπια ή ειδικό μεταλλότυπο αντίστοιχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης με διαστάσεις (ή
αποστάσεις μεταξύ, στην περίπτωση σωμάτων ερματισμού), που καθορίζονται από τη μελέτη, ανάλογα με
τη διάμετρο του αγωγού και το βαθμό προστασίας που απαιτείται.
5.5.1

Κατασκευή σωμάτων ερματισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα

Τα κριτήρια αποδοχής των ενσωματούμενων στα σώματα ερματισμού υλικών (σκυρόδεμα, οπλισμός), η
μέθοδος κατασκευής και οι απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας καθώς και οι απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων
κατά την παραλαβή των εν λόγω προκατασκευασμένων στοιχείων, ακολουθούν τις διατάξεις της
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00.
Η απόκλιση των διαστάσεων από τις καθοριζόμενες στη μελέτη δεν θα υπερβαίνει τα ± 0,01 m.
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Τα σώματα ερματισμού πρέπει να είναι κατάλληλα οπλισμένα ώστε να αποφεύγεται η θραύση κατά την
στερέωση τους επί του αγωγού.
Η διάμετρος της οπής του έρματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού για
να μπορεί να τοποθετηθεί ο προστατευτικός ελαστικός δακτύλιος. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται ο αγωγός σαν καλούπι για την κατασκευή των ερμάτων χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια για
την εξασφάλιση της ως άνω απαίτησης.
Όταν ο βυθισμένος αγωγός υφίσταται καταπόνηση από ρεύματα, συνιστάται να ερματίζεται με σώματα
διατομής μη συμμετρικής με κέντρο βάρους χαμηλά, για την εξασφάλιση αυξημένης ευστάθειας έναντι
συστροφής.
Για μεγάλες διαμέτρους αγωγών τα σώματα ερματισμού θα φέρουν ενσωματωμένα άγκιστρα αναρτήσεως
για την υποβοήθηση της τοποθέτησης και εν γένει της διαχείρισής τους.
Όταν προβλέπεται η κατασκευή δίδυμων ή τρίδυμων αγωγών τοποθετημένων παράλληλα, τα σώματα
ερματισμού θα περιβάλουν όλους τους αγωγούς ώστε να βυθίζονται ως ενιαίο σύνολο.
5.5.2

Κατασκευή συνεχούς έρματος με μανδύα σκυροδέματος

Ο οπλισμός του συνεχούς έρματος αποτελείται από γαλβανισμένο ηλεκτροσυγκολλητό πλέγμα με
τετραγωνικούς βρόγχους, διαστάσεων και πάχους σύρματος σύμφωνα με τη μελέτη, τοποθετείται
περιμετρικά στον αγωγό, στη θέση που προβλέπεται στη μελέτη και διατηρείται σε αυτή με αποστάτες.
Η επένδυση του αγωγού με σκυρόδεμα θα γίνεται σε όλο το μήκος του αγωγού, περιλαμβανόμενων των
περιοχών συγκολλήσεων των σωλήνων μεταξύ τους.
Η σκυροδέτηση θα γίνεται με χρήση κυλινδρικού μεταλλότυπου με άνοιγμα στο άνω τμήμα του και με
εξοπλισμό και διαδικασίες που εξασφαλίζουν επαρκώς συμπυκνωμένο σκυρόδεμα, με ομοιόμορφο πάχος,
πυκνότητα και αντοχή. Επιβάλλεται η χρήση δονητών επιφάνειας στην περίμετρο του σιδηροτύπου. Δεν
επιτρέπεται η διακοπή σκυροδέτησης κατά μήκος ενός τεμαχίου αγωγού. Για την αποφυγή διαμήκους
αστοχίας του σκυροδέματος, εξαιτίας της καμπύλωσης κατά τη διάρκεια της πόντισης του αγωγού, θα
διαμορφώνονται ανά αποστάσεις αρμοί μικρού πάχους από πισσόχαρτο ή ξύλο.
5.5.3

Τοποθέτηση των ερμάτων από σκυρόδεμα

Ο ερματισμός του αγωγού επιτρέπεται να γίνει είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα (στην επιφάνεια του νερού),
ανάλογα με τον μηχανικό εξοπλισμό που διαθέτει ο Ανάδοχος και την τεχνική που θα εφαρμόσει με τα
διατιθέμενα για τον σκοπό αυτό μέσα.
α) Ερματισμός του αγωγού στην ξηρά
Τα σώματα ερματισμού τοποθετούνται επί της κλίνης καθέλκυσης κατά την διάρκεια σύνδεσης και
καθέλκυσης του αγωγού ή πριν την τοποθέτηση τους στην κλίνη καθέλκυσης, κατά την τμηματική
συναρμολόγηση του αγωγού.
Ανάλογα με το μέγεθος του έργου, το διατιθέμενο ανθρώπινο δυναμικό και τον μηχανικό εξοπλισμό είναι
δυνατόν να δημιουργηθούν διάφορες θέσεις εργασίας τοποθέτησης σωμάτων ερματισμού στον χώρο του
εργοταξίου.
Η κλίνη καθέλκυσης κατασκευάζεται από σιδηροτροχιές ή σιδηροδοκούς υπό μορφή ράμπας ή άλλης
διάταξης ολίσθησης (όπως π.χ. τροχοφόρα φορεία), προκειμένου να διασφαλίζει μετακίνηση των
συναρμολογημένων τμημάτων του ερματισμένου αγωγού με την ελάχιστη δυνατή ελκτική δύναμη (δεν
επιτρέπεται εφελκυσμός του σωλήνα).
Τα σώματα ερματισμού από σκυρόδεμα πρέπει να αποθηκεύονται κοντά στις θέσεις εργασίας. Είναι
απαραίτητο, ο Ανάδοχος να διαθέτει επαρκή ανυψωτικά μέσα για την μετακίνηση των σωμάτων ερματισμού
από τη θέση αποθήκευσης στη θέση εργασίας και την ανύψωση του αγωγού προκειμένου να τοποθετηθούν
τα σώματα ερματισμού.
Όπου είναι δυνατόν θα ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1. Τοποθέτηση των ελαστικών δακτυλίων προστασίας περιμετρικά του αγωγού και συγκόλληση των
άκρων τους με ταινία.
2. Τοποθέτηση του κάτω τμήματος του έρματος και ανύψωση και τοποθέτηση του αγωγού στην υποδοχή
του έρματος.
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3. Τοποθέτηση του άνω τμήματος του έρματος επί του αγωγού.
4. Σύσφιξη των μηχανικών συνδέσμων (αγκυρώσεις ή κοχλιώσεις) ώστε τα σώματα ερματισμού να μην
μπορούν να μετακινούνται κατά μήκος του αγωγού.
Σε μεγάλες διαμέτρους, μπορούν να τοποθετούνται τρία ή τέσσερα σώματα ερματισμού ανά φάση
ανύψωσης του αγωγού στην θέση καθέλκυσης.
β) Ερματισμός του αγωγού στη θάλασσα
Τα σώματα ερματισμού τοποθετούνται επί του αγωγού στην επιφάνεια της θάλασσας, με χρήση πλωτής
φορτηγίδας, αφού ο αγωγός έχει ήδη συναρμολογηθεί, καθελκυστεί και επιπλέει.
Ο αγωγός ελκύεται παράλληλα προς τη φορτηγίδα ή τη σχεδία. Η τοποθέτηση των σωμάτων ερματισμού
γίνεται κατά τρόπον ανάλογο με εκείνου που εφαρμόζεται στην ξηρά, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη
περίπτωση ο αγωγός ανυψώνεται με τη βοήθεια γερανού και επικάθεται τμηματικά επί του σκάφους όπου
και ερματίζεται.
Αφού τοποθετηθούν και συσφιχθούν τα δύο τμήματα του σώματος ερματισμού, ο αγωγός προωθείται με τη
βοήθεια του γερανού στη επιφάνεια της θάλασσας έλκεται επί του σκάφους για ερματισμό το επόμενο τμήμα
του αγωγού.
5.5.4

Μεταφορά ερματισμένων σωλήνων

Οι ερματισμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες δημιουργίας
ρηγματώσεων ή άλλων βλαβών στο μανδύα σκυροδέματος.
5.5.5

Επισκευές στον ερματισμό του αγωγού

Οι επισκευές των βλαβών του σκληρυθέντος σκυροδέματος της επένδυσης του αγωγού (μανδύα) θα γίνονται
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α)

Οι τριχοειδείς ρωγμές, ήτοι οι ρωγμές με εύρος μικρότερο από 1,0 mm και βάθος μικρότερο του 25%
του πάχους του έρματος, δεν χρειάζονται επισκευή.

β)

Ρωγμές κατά την περιφέρεια με εύρος μεγαλύτερο από 1,0 mm στην επιφάνεια και οι οποίες εκτείνονται
πέραν των 180° γύρω από τον σωλήνα πρέπει να επισκευάζονται. Η επισκευή θα γίνεται με σμίλευση
της ρωγμής σε πλάτος όχι μικρότερο από 25 mm σε όλο το μήκος της και πλήρωση αυτής με κατάλληλο
υλικό. Οι επισκευές θα πρέπει να μένουν αδιατάρακτες για ένα διάστημα όχι μικρότερο από 36 ώρες.

γ)

Διαμήκης ρωγμές με εύρος μεγαλύτερο από 1,0 mm και μήκος μεγαλύτερο από 30 cm θα
επισκευάζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (β).

δ)

Για μεγαλύτερης κλίμακας βλάβες η Επίβλεψη θα αποφασίζει για την επισκευή ή την αφαίρεση και την
απόρριψη τμήματος του μανδύα σκυροδέματος. Ειδικότερα, κάθε σκυροδετημένο τμήμα μανδύα θα
ελέγχεται με μία αποδεκτή από την Επίβλεψη μη καταστρεπτική μέθοδο τουλάχιστον τρεις μέρες μετά τη
σκυροδέτηση, και σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό, ευρεθούν σφάλματα σκυροδέτησης, θα
ελέγχεται η αντοχή του σκυροδέματος του συγκεκριμένου τμήματος και αν οι δοκιμές αποδείξουν
ελαττωματικό σκυρόδεμα, το τμήμα αυτό θα αφαιρείται και θα γίνεται επανασκυροδέτηση.

Ζημιά στο σκληρυμένο σκυρόδεμα γίνεται αποδεκτή αν η επιφάνεια είναι μικρότερη από 0,10 m2 και το
βάθος μικρότερο από το 25% του πάχους. Αν η επιφάνεια είναι μέχρι 0,30 m2 μπορεί να επισκευασθεί με
επιτόπου επιδιόρθωση με το χέρι. Αν η βλάβη επεκτείνεται σε επιφάνεια > 0,30 m2, η επένδυση από
σκυρόδεμα θα αφαιρείται στην περιοχή της ζημιάς καθ’ όλη την περιφέρεια του αγωγού και θα
επανακατασκευάζεται.
Αν η ζημιά υπερβαίνει το 25% της επιφανείας επένδυσης δεν επιτρέπεται καμία επισκευή, και η επένδυση θα
αποξηλώνεται υποχρεωτικά και θα επανακατασκευάζεται.
Κατά την επισκευή θα αποκαθίσταται ο οπλισμός (εάν έχει επηρεασθεί), θα δημιουργείται διατμητική εσοχή
στο υφιστάμενο σκυρόδεμα, θα βρέχεται η επιφάνεια και θα σκυροδετείται μέχρι την τελική επιφάνεια με
σκυρόδεμα βάρους, πυκνότητας και αντοχής, όπως το υφιστάμενο.

5.6

Καθέλκυση και πλεύση του αγωγού

Το ερματισμένο τμήμα του αγωγού θα πωματίζεται στα δύο άκρα του με ειδικά τεμάχια φλάντζας
συγκολλημένα στον αγωγό και τυφλές μεταλλικές φλάντζες, που εφαρμόζουν αεροστεγώς.

13

34972

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Επί των τυφλών μεταλλικών φλαντζών διαμορφώνονται ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση βαλβίδων ή
άλλων ειδικών τεμαχίων, απαραίτητων για την πόντιση του αγωγού.
Στην κατάσταση αυτή ο αγωγός είναι έτοιμος για καθέλκυση και πλεύση, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1. Εξασφαλίζεται ότι το έδαφος επί του οποίου θα συρθεί ο αγωγός είναι απαλλαγμένο από αιχμηρούς
λίθους ή συντρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορές στην επένδυση. Διαφορετικά ο
αγωγός πρέπει να ανασηκωθεί από το έδαφος και να τοποθετηθεί επί ξύλινων υποθεμάτων ή ξύλινων
κυλίστρων.
2. Ο αγωγός σύρεται προς τη θάλασσα, με χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται οι φλαντζωτές συνδέσεις να χρησιμοποιηθούν για την έλξη του αγωγού.
3. Η καθέλκυση, θα γίνεται με προώθηση από το ανάντη άκρο του αγωγού και σταδιακή ανύψωση με
περαστούς ιμάντες (σαμπάνια) ή δοκούς ανάρτησης και ανθεκτικά σχοινιά.
4. Ελέγχεται η επίπλευση του αγωγού που πρόκειται να ποντιστεί, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού
(πλωτοί γερανοί, φορτηγίδες, ρυμουλκά, πλωτήρες, εξοπλισμός κατάδυσης κ.λπ.).
Σε περίπτωση αγωγού με σώματα ερματισμού, ακολουθούνται τα ίδια βήματα, όπως ανωτέρω, αλλά
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η κλίνη καθέλκυσης να επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση του
ερματισμένου αγωγού στο νερό.
Η κλίνη καθέλκυσης πρέπει να επεκτείνεται σε επαρκή απόσταση από την ακτή, ώστε η απόληξή της να
βρίσκεται στο νερό και κατά τη ρηχία.
Τα ολοκληρωμένα τμήματα του αγωγού μεταφέρονται στην κλίνη καθέλκυσης και τοποθετούνται σε
λιπαινόμενα έλκυθρα ολίσθησης ή μεταλλικά βαγονέτα που κυλίονται σε σιδηροτροχιές κ.λπ. Η καθέλκυση
πραγματοποιείται με ρυμούλκηση από τη θάλασσα, αφού κλεισθούν τα άκρα με τυφλές φλάντζες.
Το σύστημα για την έλξη του αγωγού (συρματόσχοινα, κεφαλή έλξης κ.λπ.) πρέπει να εξασφαλίζει την
ευθυγράμμισή του με τους άξονες καθέλκυσης και την αποφυγή ανάπτυξης καμπτικών τάσεων στον αγωγό
από τα συρματόσχοινα έλξης.
Οι εγκαταστάσεις και ο μηχανικός εξοπλισμός έλξης πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του έργου,
και να παρέχουν δυνατότητα επεμβάσεων, όταν υπάρχουν προβλήματα ευστάθειας ή ασφάλειας. Το
συνεργείο καθέλκυσης θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και όργανα για τη μέτρηση, καταγραφή και
ανάλυση των φορτίων που αναπτύσσονται και θα τηρεί πλήρες αρχείο καταγραφών.
Κατά την πλεύση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ευθυγραμμίας του αγωγού, με τη βοήθεια
μικρών σκαφών ή ναυδέτων (αν είναι εφικτή η διάταξή τους).
Ο έλεγχος και η ρύθμιση της πορείας του αγωγού θα γίνεται με τη βοήθεια σημαντήρων που έχουν
εγκατασταθεί κατά μήκος της όδευσης πριν την έναρξη της πόντισης με τη βοήθεια τοπογραφικού
συνεργείου.
Κατά την καθέλκυση θα αναγράφεται στο ημερολόγιο του έργου η σειρά των σωλήνων που προωθούνται
στη θάλασσα (τύπος, αριθμός, γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).

5.7

Πόντιση του αγωγού

Η διαδικασία πλεύσης και πόντισης του αγωγού πρέπει να σχεδιαστεί και προγραμματιστεί σε σχέση με τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με μέτρα και τεχνικές που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών στις καταστάσεις θάλασσας που προβλέπεται να αντιμετωπισθούν κατά την περίοδο εκτέλεσης
των εργασιών. Οι εναλλακτικές μέθοδοι που θα προταθούν πρέπει να είναι δοκιμασμένης τεχνολογίας και
αποδεδειγμένης επιτυχούς εφαρμογής σε άλλα έργα υπό παρόμοιες συνθήκες.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η σύνταξη λεπτομερούς (βήμα προς βήμα) τεχνικής περιγραφής και σχεδίων
εφαρμογής της μεθόδου, με αναφορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (τύπος, διαστάσεις κ.λπ.), το
απασχολούμενο προσωπικό, τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές κ.λπ.
Μετά την ευθυγράμμιση του αγωγού πάνω από τη θέση τελικής τοποθέτησης αρχίζει η διαδικασία πόντισης
με συνεχή έλεγχο της καμπύλωσης του βυθιζόμενου αγωγού.
Η πόντιση γίνεται με ελεγχόμενη προσθήκη ύδατος στην επιπλέουσα σωληνογραμμή από το ένα άκρο και
εξαέρωση στο άλλο άκρο (μέσω των βανών και των βαλβίδων που βρίσκονται στις τυφλές φλάντζες στα δύο
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άκρα του αγωγού) ή/και με σταδιακή αφαίρεση πλωτήρων που προσδίδουν προσωρινή πλευστότητα στον
αγωγό. Η προσθήκη νερού πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι:
i. Το νερό δεν ρέει κατά την είσοδό του στον αγωγό σε όλο το μήκος της γραμμής, πράγμα που θα
μπορούσε να προκαλέσει αρχικά τη βύθιση του τμήματος του αγωγού που βρίσκεται στο πέρας της
γραμμής στα ανοιχτά ή ενδιάμεσων τμημάτων αυτής.
ii. Ο αέρας δεν εγκλωβίζεται στον αγωγό, προκαλώντας κάμψη της γραμμής μεταξύ της περιοχής εισόδου
του νερού και του πέρατος της γραμμής.
iii. Ο αγωγός βυθίζεται με ρυθμό που επιτρέπει στη σωληνογραμμή να προσαρμόζεται ομαλά σε όλο το
μήκος της στη γεωμετρία του πυθμένα στον οποίο επικάθεται, χωρίς τη δημιουργία ανοιγμάτων στην
επαφή της με το υλικό έδρασης.
Για την αποφυγή εισόδου του νερού σε όλο το μήκος της γραμμής, είναι αναγκαία η δημιουργία θύλακα
νερού στο άκρο της προς την ακτή. Αυτό μπορεί να γίνει με ανύψωση του αγωγού επάνω από τη στάθμη του
νερού σε τμήμα του σε απόσταση από την ακτή, ώστε η περιοχή γύρω από το σημείο αυτό να μην
συμπληρώνεται με νερό. Η εισαγωγή νερού στο τμήμα του αγωγού μεταξύ της ακτής και του σημείου
ανύψωσης, προκαλεί τη βύθιση καταρχήν αυτού του τμήματος. Η θέση του σημείου ανύψωσης πρέπει να
βρίσκεται αρκετά κοντά στην ακτή, αλλά εξαρτάται από το μέγεθος του αγωγού και την ευκαμψία του. Η
ανύψωση μπορεί να γίνεται είτε από την ακτή είτε από πλωτό γερανό.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι βαλβίδες εξαέρωσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επανεπίπλευση του αγωγού. Αυτό μπορεί να γίνει με εισπίεση αέρα στη βυθισμένη
σωληνογραμμή (από το πέρας της στα ανοιχτά), ώστε να γίνει εξαγωγή του περιεχομένου νερού σε αυτή,
γεγονός που θα επιτρέψει την επάνοδο της γραμμής στην επιφάνεια της θάλασσας.
Όταν κατά την πόντιση δημιουργηθεί στον αγωγό θύλακας αέρα ή προκύψει καμπύλωση της
σωληνογραμμής, απαιτείται η διακοπή της διαδικασίας και η απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα. Αυτό
επιτυγχάνεται με άμεση διακοπή της παροχής νερού στον αγωγό και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών
μέτρων, όπως: διάνοιξη οπής (ή οπών) στο τοίχωμα του αγωγού στην κορυφή του -μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο σε περιπτώσεις που ο αγωγός δεν προβλέπεται να λειτουργεί υπό υψηλή πίεση- ή εισπίεση αέρα από
το άκρο της γραμμής στα ανοιχτά (ώστε η ποσότητα του νερού στον αγωγό να μειωθεί, η δε παραμένουσα
ποσότητα να περιοριστεί στο μήκος της γραμμής πριν από το σημείο καμπύλωσης).
Μία άλλη τεχνική για την πόντιση του αγωγού είναι η καθέλκυση και πλεύση του αγωγού χωρίς ερματισμό,
και στη συνέχεια η βύθισή του από πλωτή φορτηγίδα (barge), στο κατάστρωμα εργασίας της οποίας γίνεται
η προσθήκη των σωμάτων ερματισμού στον αγωγό.
Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής προϋποθέτει ότι κατά τους ελέγχους πλευστότητας ο αγωγός επιπλέει χωρίς
έρματα, ενώ βυθίζεται με την προσθήκη των προβλεπόμενων ερμάτων. Το πλωτό πρέπει να διαθέτει
αρθρωτό βυθιζόμενο βραχίονα (articulated sled), ο οποίος θα λειτουργεί ως κλίνη βύθισης του ερματισμένου
αγωγού. Η κλίνη αυτή ρυθμίζεται, σε συνδυασμό με την ταχύτητα προώθησης, ώστε η καμπυλότητα του
αγωγού κατά τη σταδιακή βύθισή του να είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
Με τη βοήθεια δυτών και σκαφών το ποντιζόμενο τμήμα καθοδηγείται στο άκρο του ήδη τοποθετημένου και
γίνεται η φλαντζωτή σύνδεση. Στη συνέχεια αφαιρούνται οι πλωτήρες.
Κατά την πόντιση, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι σωλήνες να μην υποβάλλονται ποτέ
σε υπερβολικές τάσεις - ακόμα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

5.8

Επικάλυψη και θωράκιση του αγωγού

Η επικάλυψη του αγωγού όταν τοποθετείται εντός ορύγματος θα γίνεται με λεπτόκοκκο υλικό των ίδιων
χαρακτηριστικών με αυτό που χρησιμοποιείται στη στρώση έδρασης, μέχρι ύψους 0,20 m τουλάχιστον
υπεράνω της άντυγος του αγωγού. Πάνω από την επικάλυψη αυτή θα γίνεται επίχωση με αμμοχάλικο ή
βυθοκορήματα μεγέθους κόκκου μικρότερου των 0,05 m.
Αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών (ρευμάτων, θραύσης κυματισμών κ.λπ.) θα γίνεται επικάλυψη με
προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, ή θωράκιση με ογκολίθους, και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη.
Σε τμήμα υποθαλάσσιου αγωγού που τοποθετείται εκτός ορύγματος μπορεί να προβλέπεται επικάλυψη με
λεπτόκοκκο υλικό. Για τη συγκράτηση του υλικού αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεωύφασμα και τελική
προστασία με φυσικούς ογκολίθους. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται αγκύρωση του αγωγού στον
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πυθμένα με πλάκες ή αγκύρια από σκυρόδεμα, ή συρματοκιβώτια, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, θα
εφαρμόζονται τα μέσα συγκράτησης και αγκύρωσης του αγωγού που καθορίζονται στην τεχνική μελέτη.

6

Έλεγχοι και Δοκιμές

6.1 Έλεγχοι περαιωμένης εργασίας
Για την αποδοχή της εργασίας θα εκτελούνται συνεχείς τοπογραφικοί/ υδρογραφικοί έλεγχοι, τόσο στη
σωληνογραμμή - όπως αυτή τοποθετείται - όσο και στις τελικές επιφάνειες επικάλυψης και θωράκισης του
αγωγού, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ανοχές όσον αφορά την οριζοντιογραφική θέση και τα
υψόμετρα. Επίσης θα εκτελούνται έλεγχοι της οριζοντιογραφικής θέσης και της κλίσης των σωλήνων στο
νερό από τους δύτες πριν και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των φλαντζών.
Μετά την πόντιση του αγωγού, με μέριμνα της Υπηρεσίας θα ενημερώνεται η Υδρογραφική Υπηρεσία του
Πολεμικού Ναυτικού για την σχετική ενημέρωση των ναυτικών χαρτών.

6.2 Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική πίεση
Μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος συγκολλημένων σωλήνων (“καλάμι”), και πριν την καθέλκυσή του, θα
διενεργούνται στο εργοτάξιο δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση, που συνίστανται στην
προδοκιμασία και την κυρίως δοκιμασία και καταρτίζονται πρωτόκολλα δοκιμασιών, όπως προβλέπεται στις
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-03

6.3 Υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού
Για τη γενική – τελική υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση
πλήρη τεχνική περιγραφή της διαδικασίας και του εξοπλισμού πλήρωσης, δοκιμής και εκκένωσης του
αγωγού, μετρήσεων και καταγραφών, διάγνωσης των διαρροών και επισκευών όπου τυχόν χρειαστεί. Η
εκτέλεση της δοκιμής θα γίνεται μετά από σχετική έγγραφη εντολή της Επίβλεψης.
Η υδραυλική δοκιμή του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η πόντιση και εγκατάσταση
της σωληνογραμμής. Η σωληνογραμμή θα γεμίζει με κατάλληλη πιεστική διάταξη, συνήθως με θαλασσινό
νερό με διάλυμα χρωστικής, και θα παραμένει γεμάτη για επαρκές χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της
δοκιμής Η εξακρίβωση τυχόν διαρροών θα γίνεται με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, η δοκιμή θα
θεωρείται ως ολοκληρωθείσα αφού έχει περατωθεί από τους δύτες ο έλεγχος της γραμμής σε όλο το μήκος
της. Η παρουσία της Επίβλεψης κατά την διάρκεια της δοκιμής είναι υποχρεωτική.
Μετά το πέρας της υδραυλικής δοκιμής, θα γίνεται πλήρης εκκένωση, εξαέρωση και καθαρισμός του δικτύου,
καθώς και απομάκρυνση όλων των συνδέσεων που είχαν τοποθετηθεί για την δοκιμή και δεν είναι
απαραίτητες για την λειτουργία του αγωγού, και γενικώς πλήρης αποκατάσταση και επανεγκατάσταση των
εξαρτημάτων που απομακρύνθηκαν για τις ανάγκες της δοκιμής.
Για την υδραυλική δοκιμή των υποθαλάσσιων αγωγών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
x

Στην ξηρά θα τοποθετούνται τυφλές φλάντζες και οι βάνες θα παραμείνουν ανοικτές.

x

Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον πλήρη εξαερισμό του δικτύου κατά την πλήρωσή του.

x

Η σωληνογραμμή θα πρέπει να έχει πληρωθεί με το νερό 24 ώρες πριν από την έναρξη της υδραυλικής
δοκιμής.

x

Κατά την διάρκεια της δοκιμής η πίεση θα εφαρμόζεται κατά διεύθυνση αντίθετη από εκείνη λειτουργίας
των βαλβίδων αντεπιστροφής, δηλαδή κατά τη φορά της ροής στη σωληνογραμμή. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν τότε η βαλβίδα θα αντικαθίσταται με ειδικό φλαντζωτό τεμάχιο (spool piece).

x

Η υδραυλική δοκιμή θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή και εγκατάσταση των σωληνογραμμών
και των άλλων εξαρτημάτων (π.χ. στόμια διάχυσης σε αγωγό εκβολής, εύκαμπτοι αγωγοί σε
σωληνογραμμή φορτοεκφόρτωσης κ.λπ.)

x

Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 8 ώρες και δεν θα ολοκληρώνεται πριν να ελεγχθεί από δύτη
παρουσία της Επίβλεψης όλη η γραμμή.

x

Οποιαδήποτε διαρροή ή αστοχία εντοπισθεί, θα καταγράφεται στο πρακτικό δοκιμής με αναφορά στη
μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση και τον εντοπισμό της, και θα
επισκευάζεται. Μετά την επισκευή του αγωγού, η υδραυλική δοκιμή πίεσης θα επαναλαμβάνεται.
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x

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται στο χώρο της γραμμής κατά τη διάρκεια της συμπίεσης και
αποσυμπίεσης του αγωγού.

x

Απαιτείται σαφής επισήμανση της σωληνογραμμής κατά τη διαδικασία της δοκιμής και απαγόρευση
προσέγγισης σε όσους δεν έχουν εργασία σε απόσταση 30 m από το δοκιμαζόμενο αγωγό.

7

Όροι και απαιτήσεις προστασίας εργαζομένων

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης της σωληνογραμμής, όπως
καθορίζεται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01. Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να
καλύπτουν τις εργασίες στη θάλασσα, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00, και
ειδικότερα σχετικά με τις παρακάτω δραστηριότητες:
-

χρήση πλωτών μέσων και λειτουργία των μηχανημάτων,

-

κινήσεις πλωτού εξοπλισμού, ώστε να μην παρακωλύεται η ναυσιπλοΐα ή η κίνηση άλλων σκαφών σε
διαύλους στην περιοχή του έργου κλπ. ή με εξασφάλιση απαραίτητων απαγορεύσεων κυκλοφορίας από
τις αρμόδιες Αρχές,

-

εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και επιχωματώσεων, καθώς και των εργασιών καθέλκυσης και
πόντισης/ εγκατάστασης του αγωγού με κατάλληλη επισήμανση των περιοχών στις οποίες οι εργασίες
αυτές εκτελούνται, και τοποθέτηση φωτοσημαντήρα πέρατος του αγωγού.

-

εξακρίβωση υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς (αγωγών, καλωδίων κλπ.) στην περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών και εξασφάλιση της προστασίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας τους,

-

εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης, καθέλκυσης, πλεύσης και πόντισης του αγωγού, στις οποίες
απαιτείται συντονισμός συνεργείων, τήρηση προγράμματος διαδικασιών και μέτρων αντιμετώπισης
έκτακτων περιστατικών,

-

εκτέλεση εκτεταμένων καταδυτικών εργασιών και λοιπών εργασιών στη θάλασσα με περιορισμένη
ορατότητα λόγω θολερότητας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των σωλήνων θα γίνεται σε μέτρα μήκους εγκαταστημένης σωληνογραμμής (αξονικά), κατά
ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια επιμετρούνται ανά χιλιόγραμμο βάρους ή
ανά τεμάχιο, και ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους
Στις παραπάνω επιμετρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται:
x

Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και συσκευών για
όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

x

Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επιτόπου του έργου (χερσαία εγκατάσταση του
εργοταξίου) των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους.

x

Οι εργασίες συναρμολόγησης, καθέλκυσης, πλεύσης, πόντισης και τοποθέτησης του αγωγού στη
προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης (σε τάφρο ή σε όρυγμα ή στον πυθμένα, όπως προβλέπεται στη
μελέτη).

x

Οι εργασίες δοκιμών και οι αντικαταστάσεις ή αποκαταστάσεις που ενδεχομένως απαιτηθούν σε
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας ή μη συμμόρφωσης υλικών και εργασιών.

x

Οι εργασίες των τοπογραφικών/ υδρογραφικών αποτυπώσεων, σε όλες τις φάσεις (προετοιμασίας
περιοχής εγκατάστασης, τοποθέτησης και επικάλυψης/ θωράκισης του αγωγού).

Οι εργασίες κατασκευής του ερματισμού του αγωγού (με σώματα ή συνεχή μανδύα σκυροδέματος) και οι
εργασίες εγκιβωτισμού (επικάλυψη και θωράκιση) του αγωγού στην τάφρο ή την αύλακα ταφής του ή οι
εργασίες αγκύρωσής του στον πυθμένα, καθώς και οι εργασίες διάβρωσης του οπλισμού του σκυροδέματος
επένδυσης επιμετρούνται ιδιαίτερα και δεν περιλαμβάνονται στις ως άνω τιμές μονάδας.
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Πρόλογος
H παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-19-01-00
«Μέτρα Υγιενής - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας
Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-19-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Ε της ΕΛΟΤ ΤΕ 99
«Προδιαγραφές τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας
έχει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 150109-19-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην
χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας
Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων
1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται το πλαίσιο μέτρων Υγείας – Ασφάλειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση έργων και γενικότερα έργων σε λιμένες.

2
2.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος
Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών



Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών.



Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους



Χρήση εργαλείων χειρός.



Εργασία σε χώρους Λιμένων.

2.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και
Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Για τα ειδικά μέτρα ασφαλείας - υγείας κατά την κατασκευή Λιμενικών Έργων ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501- 09-19-01-00.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Πίνακας 1 – ΜΑΠ
Κράνος προστασίας
από κρούσεις,
προσκρούσεις και
επαφή με στοιχεία υπό
τάση
Γάντια προστασίας
έναντι Μηχανικών
κινδύνων
Προστατευτική
ενδυμασία έναντι
αντοχής σε διάτρηση

ΕΛΟΤ ΕΝ
397

Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Industrial safety helmets

ΕΛΟΤ ΕΝ
388

Γάντια προστασίας έναντι
Μηχανικών κινδύνων

Protective gloves against
mechanical risks

ΕΛΟΤ EN
863

Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής - Αντοχή
σε διάτρηση

Protective clothing Mechanical properties Test method: Puncture
resistance
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Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

©

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 20345/Α1

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO
20345/COR

Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

Personal protective
equipment - Safety
footwear

ΕΛΟΤ

Αναλυτικότερα τα Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των
Λιμενικών έργων αναφέρονται παρακάτω :
2.2.1

Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εκσκαφών



Επισήμανση των θέσεων εκσκαφής και απαγόρευση της ναυσιπλοΐας στις θέσεις εκσκαφών,
ελιγμών και προσέγγισης του πλωτού εξοπλισμού.



Εγκατάσταση μαρτύρων και συστήματος παρακολούθησης παραμορφώσεων – καθιζήσεων στην
στέψη του πρανούς ή της ανωδομής παρακειμένου κρηπιδότοιχου κατά την υποθαλάσσια εκσκαφή
των αυλάκων θεμελιώσεως των κρηπιδοτοίχων.



Απαγόρευση της προσέγγισης εξοπλισμού ή εναπόθεσης προϊόντων στην περιοχή της ανωδομής
των κατασκευών κατά την διάρκεια εκσκαφής ή επισκευής στον πόδα τους.



Απαγόρευση οποιασδήποτε καταδυτικής εργασίας στην περιοχή του πρανούς εκσκαφής (π.χ. για
επιθεώρηση υφάλων του πλωτού εξοπλισμού, επιθεώρηση της εκσκαφής κλπ, για όσο χρόνο
εκτελούνται εργασίες εκσκαφών, ή το πρανές υπόκειται σε κίνδυνο διάβρωσης ή κατολίσθησης.
Σταθερή περίφραξη ικανού ύψους του χώρου του εργοταξίου με ελεγχόμενη είσοδο και πινακίδα
ενημέρωσης για την ύπαρξη εργοταξίου και απαγόρευσης εισόδου. Η περίφραξη και η είσοδος θα
πρέπει να φωτίζεται το βράδυ και η είσοδος να φυλάσσεται.

2.2.2

Μέτρα ασφάλειας κατά την διακίνηση φορτίων

Όπου απαιτείται διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα (γερανοί) θα τηρούνται ανελλιπώς τα παρακάτω:


Θα ελέγχονται πριν από κάθε χρήση εάν οι αρτάνες "σαμπάνια" που χρησιμοποιούνται
(συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σχοινιά) είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος
διαθέτει ασφάλεια.



Θα αποφεύγεται η χρήση αρτάνης από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σημαντικά, ανάλογα
με το εκάστοτε υλικό που είναι κατασκευασμένο.



Θα αποφεύγονται οι αυτοσχεδιασμοί κατά την πρόσδεση του φορτίου (π.χ. κόμποι για να κοντύνουν
οι αρτάνες).



Τα φορτία θα ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα. Απαγορεύεται η ανύψωση ή απόθεση φορτίων
πέραν της προβολής του βραχίονα του μηχανήματος (λοξό τράβηγμα), εκτός των περιπτώσεων
ολίσθησης τεχνητών ογκολίθων, για τις οποίες προβλέπονται σιην παρούσα ειδικές προϋποθέσεις.
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Θα αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση επαφή του προσωπικού με ανυψούμενο φορτίο πριν αυτό
εδρασθεί και ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στο χώρο απόθεσης του.



Για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνηση του θα χρησιμοποιούνται
"αέρηδες" (σχοινιά) τουλάχιστον δύο σε αριθμό.Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν έχει καλή
ορατότητα σε κάποιο τμήμα της διαδρομής του φορτίου θα προβλέπεται απαρέγκλητα η
καθοδήγηση από έμπειρο κουμανταδόρο.



Απαγορεύεται η εργασία ή η κίνηση ατόμων εντός ακτίνας δράσεως του γερανού.



Θα γίνεται διακοπή κάθε εργασίας του χειρισμού ανύψωσης φορτίου όταν επικρατούν αντίξοες
συνθήκες (δυνατός άνεμος, βροχή, κακή ορατότητα κ.λ.π.)



Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται ανεβασμένο σε αρτάνες, περόνες, κάδους ή
μπούμες.



Η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων να είναι εξασφαλισμένη ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται
εκτός λειτουργίας.



Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων θα αναγράφει το φορτίο ανύψωσης



Για όλους τους γερανούς απαιτείται πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας.



Απαγορεύεται η ανάρτηση φορτίων υπό γωνία (με άνισα σκέλη αρτανών).



Κινητήρες, οδοντωτοί τροχοί, στοιχεία που μεταδίδουν κίνηση, ηλεκτρικοί αγωγοί και άλλα
επικίνδυνα τμήματα των ανυψωτικών μηχανημάτων θα είναι εφοδιασμένοι με αποτελεσματικά
προστατευτικά μέσα για το προσωπικό εδάφους και τον χειριστή.



Κατά το «σαμπανιάρισμα» των τεχνητών ογκολίθων, οι αρτάνες θα συναντώνται πάνω από το
κέντρο βάρους του ογκολίθου και θα συνδέονται σε κοινό άγκιστρο. Αν κατά την ανύψωση ο
ογκόλιθος (ή άλλο υλικό) εμφανίσει εκκεντρότητα, θα προσεδαφίζεται και θα διευθετούνται εκ
νέου οι αρτάνες. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι δεν θα αναστρέφονται (η πάνω πλευρά να έρθει κάτω). Αν
τούτο κατ' εξαίρεση ι:ίναι απαραίτητο για ειδικούς λόγους, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς
την Υπηρεσία λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας και εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.



Ειδικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνονται στις περιπτώσεις φόρτωσης χύδην υλικών
σε πλωτά μέσα που δεν είναι ειδικώς διασκευασμένα για την μεταφορά τέτοιων υλικών, π.χ. χύδην
χωματουργικών υλικών πάνω στην «κουβέρτα» των πλωτών γερανών, όταν χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή στρώσεων στον πυθμένα, πρανών θωρακίσεως, κ.λ.π. (Π.Δ. 395/1994, άρθρο
9).



Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και γνωστοποιήσει στη Δ/νουσα Υπηρεσία το είδος και τα
χαρακτηριστικά της ανυψωτικής ικανότητας των γερανών που θα χρησιμοποιήσει για την
ανύψωση, χειρισμούς, μετάθεση και πόντιση των τεχνητών ογκολίθων κάθε τύπου.



Στις περιπτώσεις που η εργοταξιακή απόθεση των ογκολίθων επιβάλλει την ανύψωση τους υπό
συνθήκες έκκεντρης φόρτισης, διολίσθησης ή ανύψωσης, σε συνδυασμό με έλξη-διολίσθηση στο
δάπεδο εργασίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει την Δ/νουσα Υπηρεσία ότι ο εξοπλισμός
αυτός δεν θα υπερβεί τα όρια αντοχής του υπό τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του.



Θα διασφαλίζεται η απομάκρυνση του εργατοτεχνικού προσωπικού υπό την ακτίνα περιστροφής της
μπούμας του γερανού κατά την διάρκεια των ελιγμών φορτοεκφόρτωσης των υλικών (τεχνητοί και
φυσικοί ογκόλιθοι, χωματουργικά υλκά κλπ.).
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Οι χειριστές των πλωτών γερανών θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε εργασίες Τ.Ο.,
αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.



Απαγορεύεται να μεταφέρονται προμήθειες, υλικά ή βαριά εργαλεία μαζί με τους εργαζόμενους στα
οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εκτός από τα μικρά εργαλεία χειρός.Εάν τα μηχανήματα
παραμένουν στο εργοτάξιο μετά το πέρας των εργασιών, αυτά θα κλειδώνονται και θα
ασφαλίζονται.



Απαγορεύεται η μεταφορά προσώπων με τα μηχανήματα έργων και η επιβίβαση/ανάβαση σε αυτά
κατά την διάρκεια λειτουργίας τους. Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των προωθητών και φορτωτών.

2.2.3

Μέτρα ασφάλειας από την κίνηση των μηχανημάτων



Σήμανση ρύθμισης κυκλοφορίας μέσα στο χώρο του εργοταξίου και τα σημεία εισόδου-εξόδου με
τοποθέτηση καθοδηγητικών πινακίδων. Απαγόρευση κίνησης των εργοταξιακών οχημάτων εκτός
εργοταξιακου χώρου άνευ λόγου.



Όλοι οι εργαζόμενοι κοντά σε χώρους κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων θα φορούν
ανακλαστικό γιλέκο ή ενδύματα ζωηρού κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί χρώματος, ή άλλα
ανακλαστικά εξαρτήματα, όταν ο φωτισμός ή η ορατότητα είναι περιορισμένη.



Όλα τα πλωτά μέσα θα μεταφέρονται σε ασφαλή θέση αγκυροβολίας και θα επισημαίνονται με τον
ειδικό φανό αγκυροβολίας κατά την διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Διεθνή Κανονισμό για την
Αποφυγή Συγκρούσεων στην Θάλασσα.



Τα πλωτά μέσα δεν θα παραμένουν αγκυροβολημένα «αρόδο», έστω και αν δεν έχουν ολοκληρώσει
την εργασία τους στην εν λόγω περιοχή.



Στην περίμετρο όλων των πλωτών ναυπηγημάτων θα τοποθετείται ικανός αριθμός προσκουστήρων.



Όλα τα μηχανήματα έργων και τα φορτηγά οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με ειδικό βομβητή
έντασης τουλάχιστον 95db, o οποίος θα ενεργοποιείται κατά την όπισθεν κίνηση του οχήματος.



Τους προωθητές, φορτωτές και λοιπά εργοταξιακά μηχανήματα και οχήματα θα χειρίζονται μόνο
αδειούχοι χειριστές, ή άδεια των οποίων είναι σε ισχύ.



Τα μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις εργασίες που έχουν κατασκευαστεί. Σε όλα
τα μηχανήματα, όλα τα κινητά μέρη θα καλύπτονται, ώστε να μην είναι δυνατή η προσέγγιση
εργαζομένων στις θέσεις αυτές.



Δεν επιτρέπεται η παρουσία ατόμων μπροστά και πίσω από τα οχήματα κατά τη διάρκεια της
κίνησης τους, εκτός αν εκτελούνται ελιγμοί των οχημάτων και χρειάζονται καθοδήγηση λόγω κακής
ορατότητας.



Η κίνηση των οχημάτων εντός των εργοταξιακών χώρων θα γίνεται με την ελάχιστη δυνατή
ταχύτητα, η οποία θα καθορισθεί από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και θα υπενθυμίζεται περιοδικά
στο προσωπικό.



Απαγορεύεται η διακίνηση και οι χειρισμοί φορτίων με κάθε μέσο πάνω από θέσεις εργασίας ή
συγκέντρωσης προσωπικού.

2.2.4


6

Μέτρα

ασφάλειας για το καταδυτικό συνεργείο

Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει το αρμόδιο Λιμεναρχείο για το είδος, τον
χώρο και χρόνο των εργασιών.
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μηχανημάτων μέσα από βάρκες, σχεδίες που επιπλέουν στην θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση
απαιτείται χρήση μονωτικών γαντιών από τους χειριστές.
2.2.6

Μέτρα ασφάλειας έναντι καιρικών συνθηκών



Οι εργαζόμενοι υπό βροχή υπό συνθήκες έντονης υγρασίας θα εφοδιάζονται με αδιάβροχα
ενδύματα και κάλυμμα κεφαλής. Ο χώρος εργασίας θα καλύπτεται με προσωρινά προστατευτικά
(μουσαμάδες), όπου αυτό γίνεται δυνατό.



Επιβάλλεται η χρήση υποδημάτων (μπότες, γαλότσες, παπούτσια κλπ) με αντιολισθητικές σόλες,
σε όλες τις φάσεις των εργασιών.



Σε περίπτωση καταιγίδων με κεραυνούς, θα διακόπτεται προσωρινά κάθε εργασία κα θα
απομακρύνονται όλοι οι εργαζόμενοι από τους γερανούς, τα ικριώματα και άλλα μεταλλικά
στοιχεία του εργοταξίου.



Στις θερμές περιόδους όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, συνιστάται η μείωση της
απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από την 12:00 έως την 15:00, με προγραμματισμό
διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας, για τον περιορισμό της θερμικής καταπόνισης των
εργαζομένων. Επίσης επιβάλλεται:

2.2.7

¾

Η διάθεση στους εργαζόμενους δροσερού πόσιμου νερού.

¾

Η ένδυση με ελαφρά και άνετα ρούχα.

¾

Το σώμα και το κεφάλι δεν πρέπει να μένει ακάλυπτο.

¾

Μείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών.

Λοιπά μέτρα ασφάλειας



Η εισκόμιση και αποκόμιση των μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων και εξοπλισμού θα γίνεται είτε με
ρυμούλκηση, είτε με κατάλλη\α φορτηγά αν το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.



Όλα τα ημιτελή λιμενικά έργα (ποντισμένοι ογκόλιθοι, αγκυροβόλια κλπ.) θα επισημαίνονται με
ειδικές, φωσφορίζουσες σημαδούρες (πλωτήρες) κατά την διάρκεια της ημέρας και αναλάμποντες
σπίθες κατά την διάρκεια της νύχτας φανούς, πέραν των προβλεπόμενων από τον Γενικό Κανονισμό
Λιμένος που οριοθετούν την γενικότερη περιοχή εκτέλεσης λιμενικών έργων



Η φόρτωση των φορτηγίδων και των οποιαδήποτε πλωτών μέσων θα γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, τα πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας και τους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν την
χρήση και λειτουργία του εκάστοτε πλωτού μέσου.



Όλα τα μηχανήματα (εκσκαφείς, προωθητές φορτωτές κλπ) θα είναι εφοδιασμένοι με τα
κατάλληλα συστήματα παθητικής ασφάλειας σύμφωνα-με τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ώστε
οι χειριστές τους να προστατεύονται σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος καθώς και από
πτώση αντικειμένων. Τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καλής
λειτουργίας.



Οι εργασίες εγκατάστασης προσκρουστήρων στο μέτωπο του κρηπιδοτοίχου θα εκτελούνται μόνον
εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση του Λιμεναρχείου και έχει διασφαλισθεί ότι κατά την εκτέλεση
των εργασιών δεν θα γίνεται πρόσδεση ή απόπλους σκαφών στα γειτονικά κρηπιδώματα.



Τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν στην συναρμολόγηση ή την βαφή των μεταλλικών
κατασκευών, θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Υπεύθυνου Ασφαλείας του έργου ως προς
την έδραση στήριξης και εν γένει διάταξη τους.
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Οι θέσεις των ανοιχτών φρεατίων και τάφρων θα επισημαίνονται με σταθερά παραπετάσματα και
ιριδίζουσα ταινία. Κατά την διάρκεια της νύχτας θα τοποθετούνται στροβοσκοπικοί πυρσοί (σπίθες)
εφ'όσον οι θέσεις αυτές ευρίσκονται εγγύς της πορείας κίνησης του εργοταξιακού εξοπλισμού.



Δεν επιτρέπεται το στοίβασμα τεχνητών ογκολίθων στον χώρο του εργοταξίου, με εξαίρεση την
επιφόρτιση των τοποθετημένων στο έργο τεχνητών ογκολίθων.



Δεν επιτρέπεται το στοίβασμα αρθρωτών ή συναρμολογούμενων στοιχείων, όπως μεταλλοτύπων
προκατασκευασμένων στοιχείων.



Για την επιφόρτιση στήλης κρηπιδοτοίχων με τεχνητούς ογκόλιθους θα ελέγχεται προηγουμένως η
επιπεδότητα των επιφανειών. Αν η έδραση είναι έκκεντρη, ο ογκόλιθος θα ανυψούται και
επανεδράζεται στη σωστή θέση.



Απαιτείται σχολαστικός έλεγχος των μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, γυαλιά, κ.λ.π.) ιδιαίτερα
κατά το «σαμπανιάρισμα- ξεσαμπανιάρισμα» των ογκολίθων.

2.3

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος



Αυστηρή τήρηση των Κανονισμών Λιμένος (όταν πρόκειται περί εργασιών σε λιμένος που λειτουργούν
κατά την διάρκειά τους).



Απαγορεύεται αυστηρά η διάχυση καυσίμων και λιπαντικών στον θαλάσσιο χώρο.



Απαγορεύεται η απόρριψη αχρήστων υλικών και
κατασκευαστικές δραστηριότητες σε θαλάσσια περιοχή



Επισημαίνονται οι απαιτήσεις των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης για την απόθεση των
βυθοκορημάτων σε θαλάσσια περιοχή (λ.χ. τήρηση της γενικής απαίτησης περί απόρριψης
βυθοκορημάτων σε θαλάσσιες ζώνες βάθους τουλάχιστον 50 m).

3

απορριμάτων

προερχομένων

από

τις

Νομοθεσία

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά τα μέτρα Ασφάλειας και υγείας κατά την
εκτέλεση των λιμενικών Εργων :
Πίνακας 2: Σχετική Νομοθεσία
Αριθμός
Νομοθετήματος

Τίτλος Νομοθετήματος

ΦΕΚ

Π.Δ.
1179/1980

«Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των
εκτιθεμένων στο μονομερές βινυλοχλωρίδιο κατ'
εφαρμογή της οδηγίας υπ' αριθ. 78/610 (ΕΕΝ.197/1212-78)».

Φ. Ε. Κ. 302/Α/
30-12-1980

Π.Δ.
94/1987

«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον
μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την
εργασία».

Φ.Ε.Κ. 54/Α/
22-4-1987

Π.Δ.
70α/1988

«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε
αμίαντο κατά την εργασία».

Φ.Ε.Κ. 31/ΑΙ
7-2-88

Π.Δ.
85/1991

«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο
κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
86/188/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 38/Α/
8-3-1991
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Κ.Υ.Α.
131099/1989

«Προστασία των εργαζόμενων από τους κινδύνους
που διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση
ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμένων
δραστηριοτήτων».

Φ.Ε.Κ. 930/Β/
29-12-1989

Π.Δ.
77/1993

«Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση
και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986 σε συμμόρφωση
προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 34/ΑΙ
8-3-93

Π.Δ.
395/1994

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση
με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 220/Α/

Π.Δ. 396/1994

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής
προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς
την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 220/Α

Π.Δ. 397/1994

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά
την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται
κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 221/Α/
19-12-1994

Π.Δ. 105/1995

«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας
ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 92/58/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 67/Α/
10-4-1995

Π.Δ. 186/1995

«Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους οε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 97/Α
30-5- 1995

Π. Δ. 16/1996

"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/654/ΕΟΚ"

Φ.Ε.Κ. 10/Α/

Π. Δ. 17/1996

"Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 89/391 /ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"

Φ.Ε.Κ. 11/Α/
18-1-1996

Π. Δ. 305/1996

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που
πρέπει να εφαρμόζομαι στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ. 212/Α/
29-8- 1996

Π.Δ. 174/1997

«Τροποποίηση Π.Δ. 186/95 "Προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ
και 93/88/ΕΟΚ" σε συμμόρφωση με την οδηγία
95/30/ΕΚ».

Φ.Ε.Κ. 150/Α/
15-7-1997

Π.Δ. 175/1997

«Τροποποίηση Π.Δ. 70α/88 "Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την
εργασία" σε συμμόρφωση με την οδηγία 91
/382/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ.150/Α/157-1997

19-12-1994

19-12-1994

18-1-1996

ΕΛΟΤ

34988
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00:2009

«Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της
προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων
βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την Οδηγία
92/91/ΕΟΚ».
‘’Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία,
σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ"

Κ. 150/Α/

Π.Δ.15/1999

Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 "Προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ
και 93/88/ΕΟΚ", (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.

ΦΕΚ 9/Α/2-2-99

Π.Δ. 88/1999

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία
93/104/ΕΚ"

ΦΕΚ 94/Α/
13-5-1999

Π.Δ. 89/1999

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση
με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" σε συμμόρφωση με την
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου.

ΦΕΚ 94/Α/
13-5-1999

Π. Δ. 90/1999

Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων
οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της
εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86
"Προστασία της υγείας των εργαζομένων που
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά
την διάρκεια της εργασίας τους", όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 77/93 (34/Α).
Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 "Μέτρα για την βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" και του Π.Δ. 70α/88
"Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε
αμίαντο κατά την εργασία", όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 175/97.
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση
με την οδηγία 89/655/EOΚ" (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94),
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99
"Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου"

ΦΕΚ 94/Α/ 13-599

Π.Δ.177/1997

Π.Δ.
62/1998

Π.Δ. 159/1999

Π.Δ. 304/2000

Απόφαση ΥΕΝ
αρ.3131.1/20/95

15-7- 1997

ΦΕΚ 67/Α/
26-3-1998

ΦΕΚ 157/Α/
3-8-99

ΦΕΚ 94/Α/13-51999,
ΦΕΚ 241/Α/0311-2000

ΦΕΚ 978/Β/95
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0202-01 «Καθιστικά υπαίθριων χώρων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-02-02-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καθιστικά υπαίθριων χώρων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για τα
υλικά, την κατασκευή και την τοποθέτηση καθιστικών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (κήπων, πλατειών
κ.λπ.).
Τα καθιστικά (παγκάκια) κατασκευάζονται από αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, χάλυβα, πέτρα ή άλλα υλικά
ή/και συνδυασμό αυτών.
Γενικώς για κάθε τύπο καθιστικού έχει επικρατήσει να εφαρμόζονται τυποποιημένες διαστάσεις, οι οποίες
αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς να είναι όμως δεσμευτικές, αφού σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή τα
καθοριζόμενα στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 13501-1

Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests -- Ταξινόμηση
δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1:
Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά,
χωρίς απώλεια της εσωτερικής αντοχής του (εξωτερική μόνον καύση)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00

Aluminium windows and doors -- Κουφώματα αλουμινίου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00

Building piping systems under pressure with black welded steel tubes -Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με
ραφή

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Κριτήρια αποδοχής υλικών

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τη διαμόρφωση καθιστικών κήπου και πλατειών είναι τα ακόλουθα:

4.1

Φυσικό ξύλο

Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο Σουηδίας, εμποτισμένο, λόγω της ικανοποιητικής συμπεριφοράς του στην
έκθεση στο περιβάλλον.
Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν πρέπει να έχει κοφτερές μύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί με τρίψιμο,
λείανση, στοκάρισμα. Θα παραδίδεται με επικάλυψη δύο στρώσεων χρώματος και δύο στρώσεων
προστατευτικού κεριού. Για την διατήρηση του φυσικού χρώματος του ξύλου θα εφαρμόζεται (κατά κανόνα)
άχρωμο κερί.

4.2

Σύνθετο ξύλο

Το σύνθετο ξύλο κατασκευάζεται βιομηχανικά από συγκόλληση εν θερμώ διαφόρων τμημάτων φυσικής
ξυλείας. Με τη συγκόλληση αυτή προκύπτει υλικό υψηλότερης αντοχής έναντι του φυσικού ξύλου που φτάνει
στα 350 kp/m2 με ειδικό βάρος από 450-500 kp/m3. Τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου σύνθετου
ξύλου θα είναι τα ακόλουθα:
 Υγρασία από 10-15%.
 Θερμική αγωγιμότητα s=0,10 Kcal/Mho.
 Ηλεκτρικώς μη αγώγιμο.
 Αντοχή στη φωτιά 30 – 60 mtn κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501-1.
 Θα είναι εμποτισμένο κατά τη διαδικασία κενό – πίεση – κενό για προστασία από μύκητες και έντομα.

4.3

Σκυρόδεμα

Σχετική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.

4.4

Αλουμίνιο

Σχετική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 (δεν αφορά στις απαιτήσεις για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του υλικού).

4.5

Χάλυβας

Σχετική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00.

5

Είδη καθιστικών και διαστάσεις

5.1

Καθιστικά από διαμορφωμένο χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικού ξύλου

Θα φέρουν βάση από χαλυβδοσωλήνα 2’’, πάχους 2,5 mm, καμπυλωμένο στο εργοστάσιο και βαμμένο με
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.
Το ξύλο θα είναι κατηγορίας OREGON PINE ή PEACH PINE ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τη Μελέτη του
έργου. Η ξυλεία που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες
στην επιφάνεια.
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Τα ξύλα θα λειαίνονται, θα στρογγυλοποιούνται οι ακμές τους (γωνιές) και θα λουστράρονται με λούστρο
εξωτερικών χώρων.
Η τοποθέτηση θα γίνεται με βιομηχανικής προέλευσης αγκύρια ή με ειδικά στηρίγματα σε βάση από
σκυρόδεμα.
5.1.1

Καθιστικά με διαμορφωμένο χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικού ξύλου με πλάτη

Το κάθισμα θα αποτελείται από τρία στοιχεία ξύλου διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m ενώ το στοιχείο της
πλάτης θα είναι 1,80 x 0,20 x 0,05 m (Εικόνα 1). Η σύνδεση γίνεται με καρόβιδες 6 mm.

Εικόνα 1 – Καθιστικό με διαμορφωμένο (κουρμπαρισμένο) χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικής
ξυλείας, με πλάτη
5.1.2

Καθιστικά με διαμορφωμένο χαλυβδοσωλήνα

Τα τρία ξύλινα στοιχεία του καθίσματος θα είναι διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m (Εικόνα 2). Η σύνδεση θα
γίνεται με καρόβιδες 6 mm (τυπικές διαστάσεις).

Εικόνα 2 – Καθιστικό με διαμορφωμένο (κουρμπαρισμένο) χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικής
ξυλείας, χωρίς πλάτη

5.2

Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή
πλάτη

Το κάθισμα διαμορφώνεται με δυο ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, η δε πλάτη
μονοκόμματη 1,80 x 0,20 x 0,05 m (Εικόνα 3). Η σύνδεση γίνεται με καρόβιδες των 6 mm.
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Εικόνα 3 – Καθιστικό από ευθύγραμμο χαλυβδοσωλήνα και ολόσωμα ξύλινα στοιχεία (μονή πλάτη)

5.3

Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με διπλή
πλάτη

Τα τρία ξύλα στο κάθισμα είναι διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m ενώ και τα άλλα δύο της πλάτης είναι ίδιων
διαστάσεων (Εικόνα 4). Η σύνδεση γίνεται με καρόβιδες 6 mm.

Εικόνα 4 – Καθιστικό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και ολόσωμα στοιχεία ξύλου (διπλή
πλάτη)

5.4

Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου

Ο σκελετός του καθιστικού παραδοσιακού πάγκου θα φέρει δύο πλευρικά στηρίγματα με βραχίονες
χυτοσιδήρους παραδοσιακού σχεδίου (Εικόνα 5).
Τα πλευρικά στηρίγματα θα φέρουν κατάλληλες οπές για την στερέωση των ξύλινων δοκίδων, των
συνδετήριων των σιδηρών ράβδων και των στηριγμάτων των καθιστικών επί του εδάφους. Τα δύο πλευρικά
στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με 4 σιδηρές ράβδους Φ 20, με κοχλίωση 5/8" στα άκρα όπου και θα
συσφίγγονται με παξιμάδια ασφαλείας καλυμμένα με πλαστικές τάπες.
Η ξυλεία του πάγκου θα είναι PEACH PINE ή OREGON PINE με στρογγυλεμένες ακμές, διατομής 5 x 5 x
160 cm.
Τα ξύλινα στοιχεία θα έχουν λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνουν ακίδες στην επιφάνειά
τους.
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα.
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Εικόνα 5 – Παραδοσιακό καθιστικό από χυτοσίδηρο και ολόσωμα στοιχεία ξύλου

5.5

Καθιστικά από σκυρόδεμα, χυτοσίδηρο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας

Το καθιστικό θα αποτελείται από δύο πλευρικά χαλύβδινα στοιχεία, επίπεδου σχήματος, τα οποία
συνδέονται από σωληνοειδή ατσάλινα διαδοχικά μέρη διαμέτρου 40 x 2 mm, πλευρικά υποστηρίγματα που
είναι από αμμοβολημένο σκυρόδεμα.
Το κάθισμα και η πλάτη θα αποτελούνται από ξύλινες λωρίδες διατομής 74 x 30 mm από σύνθετη
αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας.
Τα ξύλινα στοιχεία θα επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και μία στρώση
προστατευτικού κεριού. Οι ξύλινες λωρίδες θα είναι τοποθετημένες και στερεωμένες σε χαλύβδινο πλαίσιο.
Το καθιστικό θα στηρίζεται σε υποστηρίγματα με τουλάχιστον 6 μεταλλικούς κοχλίες ή αγκύρια με
αντικλεπτικό κλείδωμα.
Γενικώς τα στηρίγματα θα φέρουν προστατευτική επίστρωση από διαφανές υλικό βάσης σιλικόνης.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ μετά από αμμοβολή και βαμμένα με
θερμοσκληραινόμενη πούδρα (βαφή φούρνου).
Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς χρήση στο
ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους)
και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο. Σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για
έλεγχο συμμόρφωσης με τα ανωτέρω.

5.6

Καθιστικά με σκελετό από διατομές αλουμινίου

Το καθιστικό του τύπου αυτού θα διαμορφώνεται με δύο πλευρικά στοιχεία από αλουμίνιο, επίπεδου
σχήματος, με υποδοχές για τα ξύλινα στοιχεία του καθίσματος και της πλάτης. Οι τυπικές διαστάσεις θα είναι
187 cm, πλάτος 68 cm και ύψος 73 cm, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στη μελέτη.
Το κάθισμα και η πλάτη θα αποτελούνται από ξύλινες λωρίδες στερεωμένες στον σκελετό αλουμινίου,
τυπικής διατομής 7 x 4,5 cm από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας και θα
προστατεύονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και μία στρώση προστατευτικού κεριού.
Ο σκελετός από αλουμίνιο θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Τα μεταλλικά στοιχεία συναρμολόγησης και στήριξης (βίδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι από χάλυβα
θερμογαλβανισμένο ή ηλεκτρογαλβανισμένο.
Για τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω § 5.5.

5.7

Καθιστικά με σκελετό από χυτοσίδηρο ή χυταλουμίνιο

Ο σκελετός του πάγκου διαμορφώνεται με δύο πλευρικά στοιχεία από χυτοσίδηρο ή χυταλουμίνιο,
παραδοσιακού σχεδίου συνδεόμενα με μεταλλικές οριζόντιες ράβδους, δύο στα πόδια και μία στην κορυφή
της πλάτης.
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Τα μεταλλικά στοιχεία του πάγκου θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πάχους, τουλάχιστον, 50
μικρών.
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύνθετη αντικολλητή πεύκης. Προβλέπονται έξι ξύλινες δοκίδες
διαστάσεων175 x 10 x 4,5 cm (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη μελέτη).
Τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα (τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα) και θα επικαλύπτονται με
δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και μία στρώση προστατευτικού κεριού.
Ο πάγκος στερεώνεται σε σκυρόδεμα με ούπα.
Τα χρησιμοποιούμενα στηρίγματα και σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένα.
Για τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην § 5.5.

5.8

Καθιστικά με χυτοσίδηρο σκελετό και έξι δοκίδες

Ο σκελετός του καθιστικού διαμορφώνεται με δύο πλευρικά στοιχεία, κατασκευασμένα από συμπαγή
χυτοσίδηρο (μαντέμι μασίφ), σε σχέδιο παραδοσιακού τύπου με αραιή διάταξη ελικοειδών σχημάτων,
συνδεόμενα μεταξύ τους με οριζόντιες μεταλλικές ράβδους Φ 1/2" (δύο στα πόδια και μία στην κορυφή της
πλάτης).
Τα μεταλλικά στοιχεία του καθιστικού θα παραδίδονται με ηλεκτροστατική βαφή, ελάχιστου πάχους 50
μικρών.
Το κάθισμα θα φέρει από έξι ξύλινες δοκίδες διαστάσεων 1,80 m x (6,0 x 4,5) cm, εκτός αν καθορίζεται άλλη
διατομή στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Για την καλύτερη στήριξη των δοκίδων συνιστάται η τοποθέτηση στο μέσο του καθιστικού λάμας πάχους 3
mm, η οποία θα εφάπτεται εξωτερικά στις διαδοκίδες και θα βιδώνεται με καρόβιδες.
Η επιφάνεια του καθιστικού θα είναι καμπυλωμένη με κατάλληλη διάταξη των δοκίδων, ούτως ώστε να είναι
εργονομικό.
Η ξυλεία των δοκίδων θα είναι εμποτισμένη με τη μέθοδο κενό – πίεση – κενό, ώστε να εξασφαλίζεται
μακροχρόνια αντοχή στην σήψη και την προσβολή εντόμων. Το διάλυμα εμποτισμού της ξυλείας θα είναι
πλήρως απαλλαγμένο από χρώμιο και αρσενικό, για την αποφυγή κάθε πιθανής επίπτωσης στο περιβάλλον
και στους χρήστες.
Τα ξύλινα μέρη του καθιστικού αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα) θα
επικαλύπτονται με 2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και 1 στρώση προστατευτικού κεριού.
Τα καθιστικά θα στερεώνονται σε δάπεδο από σκυρόδεμα με χρήση βιομηχανοποιημένων βυσμάτων.
Τουλάχιστον μία από τις κεφαλές των βυσμάτων θα φέρει ειδικό κάλυμμα αντικλεπτικής προστασίας της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα και σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισμένα.
Για τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στην § 5.5 της παρούσας.

5.9

Παγκάκια εξ΄ ολοκλήρου ξύλινα

Οι τυπικές διαστάσεις των ξύλινων παγκακιών θα είναι: μήκος 180 cm, πλάτος 50 cm και ύψος 80 cm (εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης).
Η επιφάνεια του καθίσματος θα αποτελείται από τρεις δοκίδες ξύλινες, τυπικών διαστάσεων 4 x 14 x 180 cm
και θα είναι εργονομικά διαμορφωμένη.
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Τα παγκάκια θα στηρίζονται σε δύο πόδια εκατέρωθεν, το ένα από τα οποία θα είναι υψηλότερο και θα
στερεώνονται επ’ αυτού οι δύο δοκίδες της πλάτης. Τα πόδια θα αποτελούνται από ξυλεία διατομής 8 x 12
cm (ή σύμφωνα με τη μελέτη), η δε πλάτη θα είναι διαμορφωμένη με δοκίδες πάχους 4 cm και μήκους 1,80
m.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα και σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισμένα.
Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις προϋποθέσεις της § 5.5 της
παρούσας.

5.10 Παγκάκια δένδρου στρογγυλά
Τα παγκάκια της κατηγορίας αυτής θα είναι κατασκευασμένα από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης και θα
φέρουν μεταλλική βάση (στραντζαριστή διατομή 50 x 50 mm). Το παγκάκι θα είναι διαιρετό σε οκτώ ίσα
μέρη, αποτελούμενα από τοξοειδή στοιχεία ξύλου διατομής 5 x 10 cm. Η διάμετρος του κυκλικού πάγκου θα
είναι 200 cm, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στη μελέτη. Το πάχος του δακτυλίου του καθιστικού θα
είναι 40 cm.
Οι ξύλινες διατομές θα στερεώνονται στη μεταλλική βάση με περαστές βίδες (καρόβιδες).
Τα ξύλινα μέρη θα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα), ώστε οι επιφάνειές
τους να είναι ομαλές και λείες και θα προστατεύονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και μία
στρώση προστατευτικού κεριού.
Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις της § 5.5 της παρούσας.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα και σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισμένα.

5.11 Παγκάκια κήπου
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα Φ 2" διαμορφωμένο στο εργαστήριο (σε
κουρμπαδόρο).
Οι ορθοστάτες του σκελετού θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνα βαρέως τύπου Φ 2" και θα είναι ύψους
0,4 cm (τυπική διάσταση).
Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει ενίσχυση ακαμψίας από χαλυβδοσωλήνα Φ 3/4", συγκολλημένο στον
σκελετό στα δύο άκρα του.
Το κάθισμα και η πλάτη θα αποτελούνται από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, τυπικών διαστάσεων
180 x 10 x 4,5 cm, και θα επιστρώνονται με υδατοδιαλυτό χρώμα ή της επιλογής της Υπηρεσίας. Οι
συνδέσεις με το σκελετό θα γίνονται με καρόβιδες 8 x 120 mm.
Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι βαμμένος με δύο στρώσεις μίνιου (rust primer) και τελική επίστρωση
ντουκοχρώματος.
Οι χρησιμοποιούμενοι σύνδεσμοι και στηρίγματα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισμένα.
Για τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν εφαρμογή τα προαναφερθέντα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Θα εξετάζεται η συμμόρφωση με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, η στερέωσή του και η ποιότητα των
επιφανειακών τελειωμάτων των ξύλινων και μεταλλικών μερών.
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Στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν φθορά, απόκλιση διαστάσεων από τα σχέδια της μελέτης και μη
ικανοποιητικά φινιρίσματα (σύμφωνα με τους όρους της παρούσας) θα αντικαθίστανται με νέα, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Τα καθιστικά υπαιθρίων χώρων θα επιμετρώνται ως τεμάχια πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Προδιαγραφής, διακρινόμενα κατά τύπο.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0202-02 «Κάδοι απορριμμάτων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-02-02-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κάδοι απορριμμάτων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση κάδων
απορριμμάτων από αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, χάλυβα, πέτρα ή άλλα υλικά σε πάρκα, κήπους και
πλατείες.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00

Aluminum windows and doors -- Κουφώματα αλουμινίου

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής υλικών

4.1

Φυσικό ξύλο

Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο Σουηδίας.
Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν θα έχει κοφτερές μύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί με τρίψιμο, λείανση,
στοκάρισμα. Θα γίνεται επικάλυψη με δύο στρώσεις χρώματος και δύο στρώσεις από προστατευτικό κερί.
Για την διατήρηση του φυσικού χρώματος του ξύλου θα χρησιμοποιείται άχρωμο κερί.

4.2

Συνθετικό ξύλο

Θα προέρχεται από συγκόλληση διαφόρων τεμαχίων φυσικού ξύλου και θα είναι ειδικού βάρους 450500 kp/m3. Τα χαρακτηριστικά του σύνθετου ξύλου θα είναι:
 Υγρασία 10-15%
 Θερμική αγωγιμότητα 0,10 kCal/Mho
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 Αντοχή στη φωτιά f 30 - f 60 (δεν θα χάνει την αντοχή του όταν καίγεται εξωτερικά).
 Θα είναι εμποτισμένο για προστασία από μύκητες και έντομα.

4.3

Σκυρόδεμα

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.

4.4

Αλουμίνιο

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.

5

Είδη κάδων και διαστάσεις

5.1

Γενικά

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της εγκεκριμένης μελέτης.
Για κάθε τύπο προβλεπομένου κάδου, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Υπηρεσία προς έγκριση/αποδοχή
δείγματα σε κανονικό μέγεθος. Οι κάδοι που θα τοποθετηθούν θα είναι ίδιοι ακριβώς με αυτούς που θα
εγκριθούν κατά τα ως άνω.
Ενδεικτικώς αναφέρονται τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συνήθων τυποποιημένων
κάδων.

5.2

Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος

Ο μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος θα είναι τραπεζοειδούς διατομής, μήκους 36 cm, πλάτους 22,5
cm και ύψους 57 cm. Θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 1 mm με διάτρηση στο εμπρόσθιο
μέρος.
Θα φέρει καπάκι με μεγάλη οπή για τη ρίψη των απορριμμάτων, ενώ ο πυθμένας του θα είναι ανακλινόμενος
για την εύκολη συγκομιδή των απορριμμάτων.
Στο πίσω μέρος του ο κάδος θα φέρει μεταλλικό στήριγμα σχήματος «Π», διατομής 6,5x2 cm και ύψους 33
cm, με τέσσερις οπές για την διέλευση της λάμας στερέωσης στην κολώνα.
Ο κάδος θα είναι βαμμένος με διπλή στρώση αντισκωριακής προστασίας κει τελική επίστρωση από
υδατοδιαλυτή βαφή, συμβατή με το υπόστρωμα.

5.3

Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος

Το κυρίως σώμα θα αποτελείται από μεταλλική κολώνα D 6,5 cm, με βάση D25 cm. Στην κολώνα συνδέονται
δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο D 37 cm. Περιμετρικά των λαμών αυτών βιδώνονται με καρόβιδες
γαλβανιζέ 1/4 x 32 mm, 16 ξύλινα τεμάχια διαστάσεων 4,5 x 2 x 55 cm με στρογγυλευμένες ακμές. Στο
εσωτερικό του κάτω δακτυλίου διαμορφώνεται με ηλεκτροσυγκόλληση σταυρός από μεταλλική λάμα, πάνω
στον οποίο στηρίζεται ο κάδος.
Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,8 mm και θα έχει διάμετρο 35 cm και
ύψος 44 cm. Θα φέρει στον πυθμένα του τέσσερις οπές αποστράγγισης.
Τα φύλινα τεμάχια θα είναι από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία.
Τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά από την
προετοιμασία της επιφανείας με αμμοβολή.
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Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα για τις κλιματολογικές
συνθήκες της θέσης εγκατάστασης των κάδων (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ)
και απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα).

5.4

Ξύλινος κάδος

Ο κάδος αποτελείται από το σκελετό, τα ξύλινα πηχάκια και τον εσωτερικό κάδο.
Ο σκελετός αποτελείται από σωλήνα Φ 1½ " και ύψους 42 cm, ο οποίος στο άνω άκρο του συνδέεται με
δακτύλιο από λάμα 30x3 cm, διαμέτρου 26 cm, μέσω σταυρού από την ίδια λάμα. Όμοια δακτύλιος
διαμορφώνεται σε ύψος 22 cm από τον προηγούμενο, με διάμετρο 34 cm.
Στους δύο δακτυλίους βιδώνονται με βίδες ¼ ‘’ 14 ξύλινα τεμάχια διατομής 5x2 cm και ύψους 45 cm
Ο εσωτερικός κάδος θα είναι από λαμαρίνα πάχους 0,8 mm, με διάμετρο 33,5 cm και συνολικό ύψος 30 cm.
Θα φέρει αλυσίδα για τη σύνδεσή του με το σκελετό.
Ο σωλήνας στήριξης στο κάτω μέρος του θα φέρει φλάντζα Φ 20 cm και πάχους 1 cm, η οποία θα φέρει
τρεις οπές για την διέλυση των αγκυρίων στερέωσης του κάδου στο έδαφος.
Τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά από την
προετοιμασία της επιφανείας με αμμοβολή.
Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα για τις κλιματολογικές
συνθήκες της θέσης εγκατάστασης των κάδων (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ)
και απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα).

5.5

Πολυεστερικός εξαγωνικός κάδος

Ο κάδος θα είναι χωρητικότητας 80 lt. Θα έχει εξαγωνικό σχήμα με διαγώνιο 63 cm, μήκος πλευράς 25 cm
και ύψος 90 cm. Θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο πολυεστέρα.
Ο κάδος θα φέρει καπάκι, συγκρατούμενο με δύο (2) ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου. Στο καπάκι
θα υπάρχουν δύο τρύπες για την υποδοχή των απορριμμάτων.
Θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου κάδου από γαλβανιζέ λαμαρίνα στο εσωτερικό, έτσι ώστε ο
πολυεστερικός κάδος να διατηρείται καθαρός. Ο δεύτερος κάδος θα ασφαλίζεται με κλειδαριά.
O κάδος θα στηρίζεται σε ενισχυμένη βάση από λαμαρίνα πάχους 2 mm, διαστάσεων 25Χ25 cm, η οποία θα
στερεώνεται στο έδαφος με αγκύρια.
Στην επιφάνεια του κάδου θα αναγράφεται το όνομα του φορέα και το έτος τοποθέτησης

5.6

Εξαγωνικός μεταλλικός κάδος με καπάκι

Ο κάδος θα έχει εξαγωνικό σχήμα με διαγώνιο 43 cm, μήκος πλευράς 27 cm και ύψος 73 cm. Θα είναι
κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 1,0 mm. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει καπάκι, το οποίο θα
συγκρατείται με μεντεσέ βαρέως τύπου.
Στον πυθμένα του κάδου, εξωτερικά, σε τρεις από τις έξι πλευρές, θα υπάρχουν λαμάκια σε σχήμα «Γ», με
τα οποία ο κάδος θα στερεώνεται στο έδαφος, αλλά θα παραμένει υπερυψωμένος, ώστε να αποφεύγεται η
διάβρωση.
Ο κάδος θα είναι βαμμένος με διπλή στρώση αντισκωριακής προστασίας και τελική επίστρωση από
υδατοδιαλυτή βαφή, συμβατή με το υπόστρωμα..
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Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος

Ο κορμός θα είναι μορφής οκταγωνικού πρίσματος με κάθετες γωνιακές νευρώσεις και περιμετρικές
ενισχύσεις πάχους 10 mm. Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα πάχους 2,0
mm.
Η άνω και η κάτω βάση του θα είναι οκταγωνικές στεφάνες με εξωτερικό απόστημα 600 mm, συνδεδεμένες
πριτσινωτά με τον κορμό του κυρίως σώματος και θα είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο πάχους 5,0
mm.
Η άνω οκταγωνική στεφάνη θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος της κλειδαριά που θα απασφαλίζει με κλειδί
τριγωνικής διατομής (κατά το Πρότυπο DIN 22417), για το άνοιγμα του κάδου, την απελευθέρωση του
εσωτερικού κάδου και το άδειασμά του.
Η κάτω στεφάνη (βάση του κάδου) θα φέρει μεταλλικές υποδοχές, κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου
στο έδαφος με στριφώνια.
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο, θα ανοίγει προς τα επάνω και θα φέρει στο κέντρο του
οκταγωνική οπή αποστήματος 200 mm. Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 mm και θα
φέρει στο κυρίως σώμα κατάλληλο μεντεσέ, στην επάνω πίσω όψη του απορριμματοδέκτη. Το καπάκι θα
ασφαλίζει αυτόματα στην κλειστή του θέση.
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60 lt, με ενισχυτικές ραβδώσεις
περιμετρικά και θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,4 mm. Το χείλος του
θα σχηματίζει περιμετρικό ενισχυτικό κορδόνι. Στο επάνω μέρος του θα φέρει δύο συμμετρικές χειρολαβές
για το άδειασμά του.
Οι κάδοι μετά την αντισκωρική προστασία τους θα βάφονται εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
πολυεστέρα.

5.8

Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος με ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο

Το κυρίως σώμα αποτελείται από τον κορμό και τις δύο βάσεις.
Ο κορμός θα είναι μορφής οκταγωνικού πρίσματος με κάθετες γωνιακές νευρώσεις και περιμετρικές
ενισχύσεις πάχους 10 mm. Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα πάχους 2,0
mm. Οι άνω και κάτω στεφάνες θα είναι οκταγωνικής μορφής με εξωτερικό απόστημα 60 cm, συνδεδεμένες
πριτσινωτά με τον κορμό του κυρίως σώματος και κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 mm.
Η άνω οκταγωνική στεφάνη θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος της κλειδαριά που θα απασφαλίζει με κλειδί
τριγωνικής διατομής (κατά το Πρότυπο DIN 22417), για το άνοιγμα του κάδου, την απελευθέρωση του
εσωτερικού κάδου και το άδειασμά του.
Η κάτω στεφάνη (βάση του κάδου) θα φέρει μεταλλικές υποδοχές, κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου
στο έδαφος με στριφώνια.
Το καπάκι είναι επίπεδο και ελαφρός κεκλιμένο. Φέρει στο κέντρο του οκταγωνική οπή αποστήματος 20 cm
και ανοίγει προς τα επάνω.
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο, θα ανοίγει προς τα επάνω και θα φέρει στο κέντρο του
οκταγωνική οπή αποστήματος 200 mm. Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 mm και θα
φέρει στο κυρίως σώμα κατάλληλο μεντεσέ, στην επάνω πίσω όψη του απορριμματοδέκτη. Το καπάκι θα
ασφαλίζει αυτόματα στην κλειστή του θέση.
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 80 lt, με ενισχυτικές ραβδώσεις
περιμετρικά και θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,4 mm. Το χείλος του
θα σχηματίζει περιμετρικό ενισχυτικό κορδόνι. Στο επάνω μέρος του θα φέρει δύο συμμετρικές χειρολαβές
για το άδειασμά του.
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Ο κάδος θα είναι εφοδιασμένος με σταχτοδοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χαλυβδόφυλλο πάχους
0,5 mm, με διαμόρφωση κατάλληλη για το άνετο σβήσιμο των τσιγάρων των διερχομένων πεζών και
ασφαλούς στερέωσης, ώστε να αποτρέπεται η κλοπή.
Οι κάδοι μετά την αντισκωρική προστασία τους βάφονται εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
πολυεστέρα. Παραδίδονται επενδεδυμένοι με ξύλινους πήχεις διατομής 4,7Χ0,9 cm, από οξιά, φουρνιστούς
(ξηραντηρίου) και περασμένους με λούστρο θαλάσσης.

5.9

Διάτρητος οκταγωνικός κάδος

Το κυρίως σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα είναι μορφής οκταγωνικού πρίσματος με
κάθετες γωνιακές νευρώσεις και περιμετρικές ενισχύσεις πάχους 1¼". Οι τέσσερις (4) από τις οκτώ (8)
πλευρές του κάδου θα είναι διάτρητες.
Η βάση θα αποτελείται από οκταγωνική στεφάνη με εξωτερικό απόστημα 600 mm και θα φέρει μεταλλική
λάμα, κατάλληλη για τη στερέωση του κάδου στο έδαφος με στριφώνια.
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του κάδου θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 80 lt, με ενισχυτικές
περιμετρικά ραβδώσεις, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,8 mm και το χείλος
του θα σχηματίζει περιμετρικό ενισχυτικό κορδόνι. Στο επάνω μέρος του θα φέρει δύο συμμετρικές
χειρολαβές για το άδειασμά του.
Οι κάδοι μετά την αντισκωριακή προστασία τους βάφονται εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
πολυεστέρα.

5.10 Επιστήλιος μονός κάδος
Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,8 mm. Το κυρίως σώμα θα είναι
κυλινδρικό, ύψους 48 και διαμέτρου 32 cm και θα φέρει ενισχυτικές περιμετρικές νευρώσεις και τέσσερις
σειρές από διακοσμητικές ρομβοειδείς διατρήσεις (δύο στο επάνω μέρος και δύο στο κάτω). Στο επάνω
μέρος θα είναι ανοικτός για άνετη ρίψη ελαφρών απορριμμάτων από τους διερχομένους πεζούς.
Ο πυθμένας θα φέρει 4 οπές αποστράγγισης. Η χωρητικότητά του είναι 30 lt, έτσι ώστε σε περίπτωση
τοποθέτησης στο πεζοδρόμιο, να μην δημιουργούν όχληση στους διερχόμενους.
Ο κάδος θα είναι βαμμένος με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.
Μεταξύ του κάδου και του στυλίσκου θα υπάρχουν διακοσμητικοί βραχίονες από γαλβανισμένο
χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm, σχήματος ‘’Π’’, που στο κάτω μέρος τους θα φέρουν διατρήσεις μορφής
κύκλου και δύο τριγώνων. Οι βραχίονες αυτοί θα επιτρέπουν την απασφάλιση της κλειδαράς των κάδων, με
κλειδί τριγωνικής διατομής (κατά το Πρότυπο DIN 22417) για το άδειασμά τους.
Ο διακοσμητικός στυλίσκος στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από δύο τεμάχια γαλβανισμένων σωλήνων:
το άνω τεμάχιο διαμέτρου 6 cm, πάχους 2 mm και ύψους 80 cm, και το κάτω διαμέτρου 11 cm, πάχους και
ύψους 42 cm. Τα δύο τεμάχια θα συγκολληθούν με καλαίσθητη συγκόλληση, έτσι ώστε το συνολικό ύψος
του στυλίσκου να είναι 1,30 m. Στο άνω άκρο του ο στυλίσκος θα φέρει καλαίσθητη μεταλλική σφαίρα
διαμέτρου 7 cm και ύψους 8,5 cm, στο δε κάτω άκρο δίδυμους δίσκους διαμέτρου 26 cm, με 3 οπές για τη
στερέωσή του στο έδαφος με στριφόνια.
Οι βραχίονες και ο διακοσμητικός στυλίσκος θα είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
πολυεστέρα.

5.11 Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο
Αποτελείται από δύο κάδους των 30 lt έκαστος, διακοσμητικό στυλίσκο στήριξης και μεταλλικό επίστηλο
σταχτοδοχείο χωρητικότητας 1,0 lt.
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Θα
είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,8 mm, με κυρίως σώμα
κυλινδρικό, ύψους 48 cm και διαμέτρου 32 cm με ενισχυτικές περιμετρικές νευρώσεις και τέσσερις σειρές
από διακοσμητικές ρομβοειδείς διατρήσεις (δύο στο επάνω μέρος και δύο στο κάτω).
Στο επάνω μέρος οι κάδοι θα είναι ανοικτοί για την άνετη ρίψη ελαφρών απορριμμάτων από τους
διερχόμενους πεζούς. Ο πυθμένας τους θα φέρει 4 οπές αποστράγγισης.
Οι κάδοι θα είναι βαμμένοι με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.
Μεταξύ των κάδων και του στυλίσκου στήριξης θα διαμορφωθούν διακοσμητικοί βραχίονες από
γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm, διατομής ‘’Π’’, που κάτω μέρος τους θα φέρουν διατρήσεις
μορφής κύκλου και δύο τριγώνων.
Οι βραχίονες αυτοί θα επιτρέπουν την απασφάλιση της κλειδαριάς των κάδων, με κλειδί τριγωνικής διατομής
(κατά το Πρότυπο DIN 22417) για το άδειασμά τους. Θα διαθέτουν επίσης σύστημα σταθεροποίησης των
κάδων, έτσι ώστε κατά την επιστροφή στην όρθια θέση, να ασφαλίζουν και να κλειδώνουν σταθερά. Οι
βραχίονες είναι βαμμένοι με αμμώδους υφής ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.
Το σταχτοδοχείο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6 mm. Το κυρίως
σώμα του θα είναι ημικυλινδρικό, ύψους 20 cm και θα φέρει ενισχυτικές νευρώσεις. Στο επάνω μέρος θα
είναι ανοικτό για άνετη ρίψη αποτσίγαρων και θα φέρει ειδική διάτρητη επιφάνεια πλάτους 4 cm για το
σβήσιμο των τσιγάρων. Μεταξύ σταχτοδοχείου και διακοσμητικού στυλίσκου στήριξης θα υπάρχει ειδική
βάση από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm, διατομής ‘’Π’’ που θα συνδέεται με δύο βίδες.
Το σταχτοδοχείο και η βάση θα είναι βαμμένα με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.
Το σταχτοδοχείο θα είναι χωρητικότητας 1,0 lt και θα συνοδεύεται από το σχετικό αυτοκόλλητο ετικετάκι
προτρεπτικό της χρήσης του.
Ο διακοσμητικός στυλίσκος στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από δύο τεμάχια γαλβανισμένων σωλήνων:
το άνω τεμάχιο διαμέτρου 6 cm, πάχους 2 mm και ύψους 80 cm, και το κάτω διαμέτρου 11 cm, πάχους και
ύψους 42 cm. Τα δύο τεμάχια θα συγκολληθούν με καλαίσθητη συγκόλληση, έτσι ώστε το συνολικό ύψος
του στυλίσκου να είναι 1,30 m. Στο άνω άκρο του ο στυλίσκος θα φέρει καλαίσθητη μεταλλική σφαίρα
διαμέτρου 7 cm και ύψους 8,5 cm, στο δε κάτω άκρο δίδυμους δίσκους διαμέτρου 26 cm, με 3 οπές για τη
στερέωσή του στο έδαφος με στριφόνια.

5.12 Κυλινδρικός κάδος με στρογγυλό καπάκι
Οι κάδοι του τύπου αυτού, διαμέτρου 33 cm και ύψους 66 cm αποτελούνται από τα εξής μέρη:
 μεταλλικό ημισφαιρικό καπάκι.
 μεταλλικό κυλινδρικό σώμα.
 μεταλλικό πόδι στήριξης.
 εσωτερικό κάδο.
Το σώμα, ύψους 70 cm και διαμέτρου 38 cm, θα είναι από λαμαρίνα πάχους 2 mm. Στο επάνω μέρος θα
φέρει ράβδο καλιμπρέ 12x12 mm, ενώ στο κάτω μέρος τοποθετείται ο πάτος του κάδου, επίσης από
λαμαρίνα 2 mm.
Το καπάκι του κάδου, διαμέτρου 38 cm και ύψους 15 cm, θα είναι από λαμαρίνα πάχους 1 mm και θα έχει
ημισφαιρικό σχήμα. Στην εμπρόσθια πλευρά θα φέρει οβάλ εγκοπή διαστάσεων 10x16 cm, για τη ρίψη των
απορριμμάτων ενώ στο ακριβώς απέναντι θα βρίσκεται ο μεντεσές για το άνοιγμα του κάδου και την
αφαίρεση της σακούλας.
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Στο κάτω μέρος του σώματος του κάδου συγκολλείται σωλήνας διατομής 25 cm και ύψους 15 cm, ο οποίος
στην βάση του θα φέρει φλάντζα διαμέτρου 25 cm και πάχους 8 mm, με τρεις οπές για την στερέωση του
κάδου στο έδαφος με αγκύρια.
Ο εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 0,8 mm.

5.13 Κάδος με μεταλλικά ελάσματα
Αποτελείται από το κυρίως σώμα και το εσωτερικό του και θα έχει συνολικό ύψος 86 cm.
Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι κατασκευασμένο από 18 λάμες 40 x 4 mm. Το άνω άκρο θα είναι
διευρυμένο για την ευχερή τοποθέτηση του κάδου. Η βάση θα φέρει τουλάχιστον τρεις (3) οπές για την
στερέωση στο έδαφος με αγκύρια. Η όλη κατασκευή είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη.
Ο εσωτερικός κάδος, διαμέτρου 32 cm και ύψους 63, θα είναι από λαμαρίνα και θα έχει δύο χειρολαβές
αντικριστά στο χείλος του για το άδειασμα των απορριμμάτων. Για την έδραση του εσωτερικού κάδου στο
σώμα, θα υπάρχουν δύο λάμες 40x3 cm σε σχήμα σταυρού.

5.14 Μεταλλικός κυλινδρικός κάδος
Αποτελείται από διάτρητο κάδο και εξωτερικό σκελετό από μεταλλικές λάμες, διαμέτρου 47 cm και ύψους
72 cm. Ο σκελετός διαμορφώνεται με ηλεκτροσυγκόλληση 16 λαμών 3,0 x 0,3 cm. Στη βάση των τεσσάρων
από τις δεκαέξι λάμες διανοίγεται οπή Φ 8 mm για την διέλευση των αγκυρίων στερέωσης του κάδου στο
έδαφος.
Ο εσωτερικός διάτρητος κάδος με οπές Φ 8 mm έχει διάμετρο 32,5 cm. και ύψος 51 cm. Θα φέρει δύο
χειρολαβές αντικριστά για το άδειασμα των απορριμμάτων. Για την τοποθέτηση του κάδου στον εξωτερικό
σκελετό, προβλέπονται δύο λάμες 40x3 σε σχήμα σταυρού σε ύψος 12 cm από την βάση του σκελετού.
Ο εξωτερικός σκελετός, οι λάμες και ο εσωτερικός διάτρητος κάδος παραδίδονται με ηλεκτρο-στατική βαφή.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Εξετάζεται η ποιότητα κατασκευής των κάδων, σύμφωνα με εγκεκριμένο δείγμα αναφοράς, η λειτουργία των
καπακιών και κλειδαριών και η στερέωσή τους. Κάδοι που διαφέρουν από το εγκεκριμένο δείγμα αναφοράς
δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
Ο Ανάδοχος οφείλει, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση, να αντικαταστήσει όσους κάδους ευρεθούν
κατά την επιθεώρηση παραλαβής φθαρμένοι ή στρεβλωμένοι, καθώς και να αποκαταστήσει τυχόν
προβλήματα στερέωσης και κατακορύφωσης των κάδων.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι κάδοι απορριμμάτων θα επιμετρώνται ως τεμάχια πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Προδιαγραφής, διακρινόμενα κατά τύπο.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0202-03 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-02-02-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009

Εξοπλισμός παιδικής χαράς

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων
εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό χώρων παιδικής χαράς.
Σχετικές Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-0101-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00

Corrosion protection and painting of steel -- Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00

Wood painting -- Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00

Concrete production and transportation -- Παραγωγή και μεταφορά
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00

Aluminium windows and doors -- Κουφώματα αλουμινίου

ΕΛΟΤ EN 1176-1

Playground Equipment and surfacing -- Εξοπλισμός παιχνιδότοπων

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής υλικών και μηχανημάτων

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εξαρτημάτων παιδικής χαράς είναι:

4.1

Φυσικό ξύλο

Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο.
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Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν θα έχει κοφτερές μύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί με τρίψιμο, λείανση,
στοκάρισμα. Θα γίνεται επικάλυψη με δύο στρώσεις χρώματος και δύο στρώσεις από προστατευτικό κερί.
Για την διατήρηση του φυσικού χρώματος του ξύλου θα χρησιμοποιείται άχρωμο κερί.

4.2

Σύνθετο ξύλο

Θα προέρχεται από συγκόλληση διαφόρων τεμαχίων φυσικού ξύλου και θα είναι ειδικού βάρους 450-500
kp/m3 . Τα χαρακτηριστικά του σύνθετου ξύλου θα είναι:
 Υγρασία 10-15%
 Θερμική αγωγιμότητα 0,10 kCal/Mho
 Αντοχή στη φωτιά f 30 - f 60. (δεν θα χάνει την αντοχή του όταν καίγεται εξωτερικά).
 Θα είναι εμποτισμένο για προστασία από μύκητες και έντομα.

4.3

Σκυρόδεμα

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.

4.4

Αλουμίνιο

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.

5

Είδη εξαρτημάτων – κατασκευών και εγκατάσταση

5.1

Διπλή καμπύλη αναρρίχησης

5.1.1

Γενικά

Η διπλή καμπύλη αναρρίχησης ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8), των οποίων η αυστηρή τήρηση είναι επιβαλλόμενη
και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το κύριο υλικό κατασκευής της διπλής καμπύλης αναρρίχησης είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το
ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο
με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που
χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του,
σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
5.1.2

Εγκατάσταση

Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα γίνεται με γνώμονα τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8. Για την έδραση
των σανίδων χρησιμοποιούνται δύο μεταλλικές γωνίες διατομής 60x40x5. Η κάθε γωνιά έχει την
απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg, στο κέντρο της.
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0.2 έως 2 mm, σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή σχεδιάζεται ελεύθερος χώρος πτώσης,
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.
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Εικόνα 1 - Διπλή καμπύλη αναρρίχησης

5.2
5.2.1

Αναρρίχηση δέντρο
Γενικά

Η αναρρίχηση δέντρο ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής της αναρρίχησης είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη
τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται έχει
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 90x90.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σωλήνα. Η κάθε σωλήνα έχει διάμετρο
2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg, στο
κέντρο της. Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών λαμών,
συγκολλημένων στο άκρο κάθε σωλήνα, μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης
σε συστολές – διαστολές, περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της στον χρόνο. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια
με μέγιστη απόκλιση r 3%, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.9.1.
5.2.2

Εγκατάσταση

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0.2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή σχεδιάζεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1.
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Εικόνα 2 - Αναρρίχηση Δένδρο

5.3
5.3.1

Τραμπάλα παπάκι
Γενικά

Η τραμπάλα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8)
Το κύριο υλικό κατασκευής της τραμπάλας είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με
ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την
αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται έχει λειανθεί και κατεργαστεί
κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.5.
Τα «παπάκια» ως επιμέρους στοιχεία μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 11761 έως 8. Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση
της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το υλικό κατασκευής τους είναι το ενισχυμένο υψηλής τεχνολογίας πλαστικό με [HDPE] υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο πάχους 19 mm. Το πλαστικό αποτελείται από δύο εξωτερικές στρώσεις rove μια εσωτερική
στρώση mat
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
5.3.2

Εγκατάσταση

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος, στο οποίο εδράζεται η κατασκευή, επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή ειδικός τάπητας για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.
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5.4
5.4.1

Γωνιακή κλίμακα
Γενικά

Η γωνιακή κλίμακα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με
τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής της γωνιακής κλίμακας είναι ο χάλυβας. Ο χάλυβας που επιλέγεται θα είναι
σωλήνας βαρέος τύπου με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά,
μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τέσσερις μεταλλικές σωλήνες διατομής 5 cm.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνα. Ο κάθε σωλήνας έχει
διάμετρο 2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg,
στο κέντρο της. Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με συγκόλληση στο άκρο κάθε σωλήνα,
μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές, περιστροφές,
αλλά και τη διάρκεια της στο χρόνο. Τα διάκενα μεταξύ των χειρολαβών είναι ίσα μεταξύ τους (300 mm)
πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού, ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα παγίδευσης εντός αυτών
σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.7.2. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3 %,
σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.9.1.
Η απόσταση μεταξύ της πιο ψιλής χειρολαβής με την αμέσως κατώτερη στην πλάγια όψη είναι 355 mm για
να προστατεύει από τραυματισμούς από πτώση, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4.
5.4.2

Εγκατάσταση

Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή ειδικός τάπητας για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.
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Εικόνα 4 - Γωνιακή κλίμακα

5.5
5.5.1

Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων
Γενικά

Το μονόζυγο ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής του μονόζυγου είναι ο χάλυβας. Ο χάλυβας που έχει επιλεγεί είναι σωλήνας
βαρέως τύπου με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη
τοξικά υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
έως 8. Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τέσσερις μεταλλικές σωλήνες διατομής 2”.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σωλήνα. Η κάθε σωλήνα έχει διάμετρο
1” ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150kg, στο κέντρο της.
Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με συγκόλληση στο άκρο κάθε σωλήνας, μεταλλικών συνδέσμων
και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές, περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της
στο χρόνο. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3%, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
h4.2.9.1.
5.5.2

Εγκατάσταση

Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή ειδικός τάπητας για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.
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Εκόνα 5 - Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων

5.6
5.6.1

Γωνιακή κλίμακα
Γενικά

Η γωνιακή κλίμακα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με
τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8.
Το κύριο υλικό κατασκευής της γωνιακής κλίμακας είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που
επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και με υδατοδιαλυτά
για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
h4.2.5.
Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από
πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Για την έδραση των χειρολαβών
χρησιμοποιούνται τέσσερις ξύλινοι δοκοί διατομής 90x90.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνας. Ο κάθε σωλήνας έχει
διάμετρο 2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg,
στο κέντρο του. Η στήριξη κάθε χειρολαβής επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση μεταλλικής λάμας,
συγκολλημένης στο άκρο κάθε σωλήνα, μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης
σε συστολές – διαστολές, περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της στο χρόνο.
Τα διάκενα μεταξύ των χειρολαβών είναι ίσα μεταξύ τους (300 mm), πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού,
ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα παγίδευσης εντός αυτών σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.7.2. Κάθε
χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3% σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.9.1.
Η απόσταση μεταξύ της πιο ψηλής χειρολαβής με την αμέσως κατώτερη, στην πλάγια όψη, είναι 370 mm για
να προστατεύει από τραυματισμούς από πτώση, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4.
5.6.2

Εγκατάσταση

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος, στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.
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Εικόνα 6 - Γωνιακή κλίμακα

5.7
5.7.1

Καμπύλη κλίμακα
Γενικά

Η καμπύλη κλίμακα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8. Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και
προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το κύριο υλικό κατασκευής της καμπύλης κλίμακας είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που
επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με
υδατοδιαλυτά μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.
Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην
επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες
με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή
γαλβανισμένα. Για την έδραση των χειρολαβών χρησιμοποιούνται τέσσερις ξύλινοι δοκοί διατομής 90x90.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνας. Ο κάθε σωλήνας έχει
διάμετρο 2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg,
στο κέντρο του. Η στήριξη της χειρολαβής επιτυγχάνεται με μεταλλικές λάμες συγκολλημένες στο άκρο του
σωλήνα, μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές,
περιστροφές, αλλά και τη διάρκεια της στο χρόνο.
Τα διάκενα μεταξύ των χειρολαβών είναι ίσα μεταξύ τους (300 mm) πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού
ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα παγίδευσης εντός αυτών σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.7.2. Κάθε
χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3% σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.9.1.
5.7.2

Εγκατάσταση

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.
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Εικόνα 7 - Καμπύλη κλίμακα

5.8
5.8.1

Δοκός ισορροπίας
Γενικά

Η δοκός ισορροπίας ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της δοκού είναι το ξύλο. Αποτελείται από τρία τεμάχια ξύλου, διατομής 90 x 90
mm, διαστάσεων 3000 mm σχηματίζοντας «διαδρομή Ζ».
Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και
βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για την αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που
χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του
σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8.
5.8.2

Εγκατάσταση

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.

Εικόνα 8 - Δοκός ισορροπίας
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Μονόζυγο τριών θέσεων
Γενικά

Το μονόζυγο ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής του μονόζυγου είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή και εμποτισμένο με ειδικά μη τοξικά υλικά για την
αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1
h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ως υλικό κατασκευής των χειρολαβών χρησιμοποιείται γαλβανισμένος σωλήνας. Ο σωλήνας έχει διάμετρο
2,5 cm, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή σε σημειακά φορτία έως και 150 kg, στο
κέντρο του. Η στήριξη των χειρολαβών γίνεται με μεταλλικές λάμες, συγκολλημένες στο άκρο κάθε σωλήνα,
μεταλλικών συνδέσμων και κοχλιών, για την αντοχή της σύνδεσης σε συστολές – διαστολές, περιστροφές,
αλλά και τη διάρκεια της στον χρόνο. Κάθε χειρολαβή είναι οριζόντια με μέγιστη απόκλιση r 3%, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.9.1.
5.9.2

Εγκατάσταση

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.13.

Εικόνα 9 - Μονόζυγο τριών θέσεων

5.10 Κούνια μιας θέσης
5.10.1 Γενικά
Η κούνια μίας θέσης ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας μίας θέσης είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά
υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει
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λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ξύλινη δοκός διατομής 90x120 και αλυσίδα 1,15 m με ελεύθερο
άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.7.6.
Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα, ώστε όταν η κούνια κινείται, η αλυσίδα
να μη περιστρέφεται, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, γαλβανισμένο κοχλία, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και
παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Το κάθισμα θα είναι υψηλής ασφάλειας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ελαστικό. Η απόσταση του
καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.2. Η
απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής είναι 568 mm,
σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.4.1.
5.10.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 10 - Κούνια μιας θέσης

5.11 Κούνια - ρόδα
5.11.1 Γενικά
Η κούνια - ρόδα ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας - ρόδας είναι το ξύλο. Το ξύλο που έχει επιλέγει είναι πρεσαριστό με
ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για την αντοχή του
στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται έχει λειανθεί και κατεργαστεί
κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.5. Την
κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από

17

35029

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009

©

ΕΛΟΤ

πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή
περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τα σχετικά Πρότυπα DIN.Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι
σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8.
Για την έδραση της ρόδας χρησιμοποιείται μία ξύλινη δοκός διατομής 90x125 και αλυσίδα 2.5m με ελεύθερο
άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.7.6.
Το κουζινέτο είναι έτσι εδρασμένο ώστε όταν η κούνια κινείται, οι αλυσίδες να μη περιστρέφονται σύμφωνα
με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.12. Υπάρχει επίσης ασφάλεια, για την περίπτωση κοπής κάποιας αλυσίδας, με
ναυτικό κλειδί.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-2 h4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής
είναι 1580 mm.Αυτή η απόσταση είναι αναγκαία για να τηρούνται οι προδιαγραφές σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ
1176-2 h4.4.1.
5.11.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 30 0mm ή ειδικός τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 11 - Κούνια ρόδα

5.12 Κούνια δύο θέσεων
5.12.1 Γενικά
Η κούνια δύο θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για
την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1
h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής
θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται μία ξύλινη δοκός διατομής 90x120 και αλυσίδα 1,15m με
ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1
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h4.2.7.6. Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm
σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα, ώστε όταν η κούνια κινείται
η αλυσίδα να μη περιστρέφεται, σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, γαλβανισμένο κοχλία, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και
παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Το κάθισμα είναι υψηλής ασφάλειας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ελαστικό.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-2 h4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής
είναι 460 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2
h4.4.1.
5.12.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 12 - Κούνια δύο θέσεων

5.13 Κούνια τεσσάρων θέσεων
5.13.1 Γενικά
Η κούνια τεσσάρων θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας τεσσάρων θέσεων είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για
την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1
h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
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Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ξύλινη δοκός διατομής 90x125 και αλυσίδα 1,2 m με ελεύθερο
άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.7.6.
Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται, η αλυσίδα
να μη περιστρέφεται σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, γαλβανισμένο κοχλία, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στη κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και
παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Το κάθισμα είναι υψηλής ασφάλειας κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ελαστικό.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-2 h4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής
είναι 460 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2
h4.4.1. Για να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η κίνηση των παιδιών ανάμεσα στα κινούμενα μέρη της
κούνιας,η εγκατάσταση έχει διαιρεθεί κατασκευαστικά σε δύο ξεχωριστά κομμάτια σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-2 h4.9.
5.13.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 13 - Κούνια 4 θέσεων

5.14 Μεταλλική κούνια δύο θέσεων
5.14.1 Γενικά
Η κούνια δύο θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8). Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι
επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας.
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός σωλήνας θα
πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή
συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
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Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός σωλήνας διατομής 3’’ και αλυσίδα 1,1 m με
ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1
h4.2.7.6. Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm
σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται,
η αλυσίδα να μη περιστρέφεται σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο
ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και παξιμάδι
ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση
των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-2 h4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής
είναι 568 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2
h4.4.1.
Η έδραση του κεντρικού μεταλλικού σωλήνα επιτυνχάνεται από δύο, διπλά σκέλη σχήματος “Λ”, τα οποία
κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 1 ¼ ’’.
5.14.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 14 - Κούνια δύο θέσεων

5.15 Μεταλλική κούνια τεσσάρων θέσεων
5.15.1 Γενικά
Η κούνια τεσσάρων θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας τεσσάρων θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός
σωλήνας θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την
κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
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Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός σωλήνας διατομής 3’’ και αλυσίδα 1,1 m με
ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1
h4.2.7.6. Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων είναι 530 mm
σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.4.2. Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται,
η αλυσίδα να μη περιστρέφεται σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.12.
Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο
ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στη κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και παξιμάδι
ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δακτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση
των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής, για να επιβεβαιώνεται ότι δεν
παραμορφώνεται.
Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος, σε κατάσταση ηρεμίας, είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-2 h4.2. Η απόσταση του καθίσματος, σε κατάσταση ηρεμίας, από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής
είναι 568 mm, ενώ η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων είναι 705 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2
h4.4.1.
Για να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η κίνηση των παιδιών ανάμεσα στα κινούμενα μέρη της κούνιας,η
εγκατάσταση έχει διαιρεθεί κατασκευαστικά σε δύο ξεχωριστά κομμάτια σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.9.
Η έδραση του κεντρικού μεταλλικού σωλήνα επιτυνχάνεται από τρία, διπλά σκέλη σχήματος “Λ”, τα οποία
κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 1 ¼ ’’.
5.15.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 15 - Μεταλική κούνια 4 θέσεων

5.16 Μεταλλική τραμπάλα παίδων δύο θέσεων
5.16.1 Γενικά
Η τραμπάλα δύο θέσεων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της τραμπάλας δύο θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός σωλήνας
θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή
συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα
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είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Η τραμπάλα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα 2’’ Β.Τ. μήκους 2,50 m, ο οποίος έχει στα δύο άκρα του
από ένα κάθισμα και ταλαντεύεται περί του οριζόντιου άξονα. Η βάση σχήματος ‘’Π’’ μήκους 0,60 m θα
κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα 1 ½ ’’, του οποίου το άνω οριζόντιο σχήμα θα αποτελεί τον άξονα
ταλαντεύσεως, τα δε δύο τεταμένα κάθετα σκέλη εδράζονται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σκυροδέματος,
βάθους 0,50 m και διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,6 m.
H ταλάντευση επί του οριζόντιου θα γίνεται δια εδράνου μήκους 0,30m και πλάτους 0,18 m, με τρεις
κάθετους και παράλληλους αύλακες 5 cm, απέχοντος 0,10 κατά άξονα.
Τα ακριανά καθίσματα, θα είναι κατασκευασμένα από FIBER GLASS, θα στηρίζονται επάνω σε δύο κάθετα
ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα σιδήρου, με τέσσερις βίδες μετά περικοχλίων. Τα ελάσματα αυτά θα
τοποθετηθούν, το ένα 5 cm εντεύθεν του εσωτερικού άκρου του καθίσματος, ακριβώς κάτωθι της κυκλικής
χειρολαβής, το δε άλλο γωνιακό (40 x 40 x 4) 10 cm εντεύθεν του εξωτερικού άκρου και στο τέλος του
σωλήνα. Οι χειρολαβές, αποτελούνται από συμπαγές χυτό αλουμίνιο και το ύψος των καθισμάτων θα είναι
40 – 50 cm. Τα καθίσματα, δύναται επίσης, να κατασκευασθούν από ξύλο OREGON PINE.

5.16.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.10.2.

Εκόνα 16 - Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων

5.17 Μεταλλική τραμπάλα παίδων τεσσάρων θέσεων
5.17.1 Γενικά
Η τραμπάλα τεσσάρων θέσεων σαν αυτόνομο εξάρτημα ή σαν επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της τραμπάλας τεσσάρων θέσεων είναι η μεταλλική σωλήνα. Η μεταλλική
σωλήνα που χρησιμοποιείται πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα
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γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Ο
σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Η τραμπάλα αποτελείται από έναν σιδηροσωλήνα 2’’ Β.Τ. μήκους 2,50 m, ο οποίος έχει στα δύο άκρα του
από ένα κάθισμα και ταλαντεύεται περί του οριζόντιου άξονα. Η βάση σχήματος ‘’Π’’ μήκους 1,10 m θα
κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα 1 ½ ’’ του οποίου το άνω οριζόντιο σχήμα θα αποτελεί τον άξονα
ταλαντεύσεως, τα δε δύο τεταμένα κάθετα σκέλη εδράζονται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σκυροδέματος,
διαστάσεων 0,40 x 0,40 x 0,4 m.
H ταλάντευση επί του οριζόντιου θα γίνεται δια εδράνου μήκους 0,30m και πλάτους 0,18 m, με τρεις
κάθετους και παράλληλους αύλακες 5 cm, απέχοντος 0,10 κατά άξονα.
Τα ακριανά καθίσματα, θα είναι κατασκευασμένα από FIBER GLASS, θα στηρίζονται επάνω σε δύο κάθετα
ηλεκτροσυγκολλημένα ελάσματα σιδήρου, με τέσσερις βίδες μετά περικοχλίων. Τα ελάσματα αυτά θα
τοποθετηθούν, το ένα 5 cm εντεύθεν του εσωτερικού άκρου του καθίσματος, ακριβώς κάτωθι της κυκλικής
χειρολαβής, το δε άλλο γωνιακό (40 x 40 x 4) 10 cm εντεύθεν του εξωτερικού άκρου και στο τέλος του
σωλήνα.
Οι χειρολαβές, αποτελούνται από συμπαγές χυτό αλουμίνιο και το ύψος των καθισμάτων θα είναι 40 – 50
cm.
Τα καθίσματα, δύναται επίσης, να κατασκευασθούν από ξύλο OREGON PINE.

5.17.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-2 h4.10.2.

Εικόνα 17 - Τραμπάλα παίδων τεσσάρων θέσεων

5.18 Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων
Το κάθισμα κούνιας νηπίων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής του καθίσματος είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό (peach pine) διατομής 45 x 30 mm και μήκους 400 mm, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική
αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις
καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην
αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν
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γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ως υλικό κατασκευής της φέρουσας κατασκευής χρησιμοποιείται γαλβανισμένη σωλήνα. Η κάθε σωλήνα έχει
διάμετρο 1/2”, ώστε να έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και αντοχή.
Οι γάντζοι στήριξης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό με
αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 mm.

Εικόνα 18 - Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων

5.19 Κάθισμα κούνιας ασφαλείας νηπίων
Το κάθισμα της κούνιας θα είναι με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, από ελαστικό υλικό
με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό, από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο
υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες με έδρανα από
NYLON ή αντίστοιχο υλικό που δεν χρειάζονται λίπανση. Οι γάντζοι στήριξης θα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό με αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 mm. και
διαστάσεις καθίσματος 30 - 40 cm.

Εικόνα 19 - Κάθισμα κούνιας ασφάλειας νηπίων

5.20 Ξύλινο κάθισμα κούνιας παίδων
Το κάθισμα κούνιας παίδων ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
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Το κύριο υλικό κατασκευής του καθίσματος είναι το ξύλο και δευτερεύον ο χάλυβας. Το ξύλο που επιλέγεται
θα είναι πρεσαριστό (peach pine) διατομής 200 x 50 mm και μήκους 500 mm, με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική
αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις
καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην
αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν
γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV
(έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Η λάμα που χρησιμοποιείται είναι διατομής 30 x 5 mm. Η κάθε λάμα έχει την απαιτούμενη στιβαρότητα και
αντοχή σε σημειακά φορτία και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη.
Οι γάντζοι στήριξης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό με
αλυσίδα στενών κρίκων 5 - 6 mm.

Εικόνα 20 - Ξύλινο κάθισμα κούνιας παίδων

5.21 Σκάλα τσουλήθρα
5.21.1 Γενικά
Η τσουλήθρα απλή ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται
με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της τσουλήθρας είναι ο χάλυβας. Ο χάλυβας που επιλέγεται είναι σωλήνα
βαρέως τύπου με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά μη τοξικά
υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι
κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή
γαλβανισμένα.
Αποτελείται από μία σιδερένια σκάλα από σωλήνες και από έναν αύλακα μήκους 3,20 m. με κλίση προς το
έδαφος. Η σκάλα έχει 8 σκαλοπάτια, το τελευταίο των οποίων αποτελεί το πλατύσκαλο και έχει ύψος από το
έδαφος περίπου 1,90 m. Τα σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m. στηρίζονται στους σωλήνες με ηλεκτροσυγκόλληση
ARGON, έχοντας τέτοια κλίση ώστε το σώμα των παιδιών να διατηρείται όρθιο και να μην κτυπούν από τα
πόδια αυτών που ανεβαίνουν. Το πλατύσκαλο διαστάσεων 0,40 x 0,43 m. στηρίζεται στις δύο γωνίες του
πάνω στους σωλήνες της κλίμακας 1 ¼ ’’ και στις δύο άλλες γωνίες πάνω στα ποδαρικά 1 ¼ ’’ που
βρίσκονται εμπρός από την κλίμακα και σε κάθετη θέση με το πλατύσκαλο.
Οι χειρολαβές της σκάλας κατασκευάζονται από σωλήνα 3/4’’, αρχίζουν από το δεύτερο σκαλοπάτι και
καταλήγουν σχηματίζοντας ημικύκλιο πάνω στον αύλακα. Ο αύλακας κυλίσεως έχει μήκος 3,20 m. και είναι
κατασκευασμένος από FIBER GLASS.
Εναλλακτικά η λαμαρίνα μπορεί να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη πάχους 1,5 mm.
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5.21.2 Εγκατάσταση
Οι σωλήνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.13.

Εικόνα 21 - Σκάλα – τσουλήθρα

5.22 Μύλος
5.22.1 Γενικά
Ο μύλος ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής του μύλου είναι η γαλβανισμένη λαμαρίνα και μεταλλικός σωλήνας. Ο μεταλλικός
σωλήνας θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.5. Την
κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί
σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Αποτελείται από την πλατφόρμα που έχει διάμετρο 1,60 m και περιστρεφόμενο γύρο από ένα κατακόρυφο
άξονα. Οι βραχίονες είναι από σωλήνα 1 ¼’’ και συνδέονται με την περιστρεφόμενη κεφαλή, η περιστροφή
της οποίας γίνεται με την παρεμβολή κυλινδρικών κωνικών τριβέων ώσεως, κάθετης μορφής, των οποίων η
υποδοχή στηρίζεται στο άκρο του κεντρικού σιδηροσωλήνα. Ο χώρος της πλατφόρμας μοιράζεται με
τέσσερα ‘’Π’’ από σωλήνα 1 ¼’’. Το κάθε ΄΄Π΄΄ έχει από μια αντηρίδα μήκους ενός μέτρου (1 m).
5.22.2 Εγκατάσταση
Η κολώνα εδράζεται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14. Το
έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε βάθος
300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN
1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
EN 1176-2 h4.10.2.
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Εικόνα 22 - Μύλος

5.23 Αμμοδόχος
5.23.1 Γενικά
Η αμμοδόχος ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα
Ευρωπαϊκα Πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176- 1 έως 8).
Το κύριο υλικό κατασκευής της αμμοδόχου είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με
ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά υλικά για την
αντοχή του στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και
κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 1176-1
h4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8.
Η αμμοδόχος αποτελείται από τέσσερα κάθετα δοκάρια διατομής 90x90 και τέσσερα οριζόντια, διατομής
300x45.
5.23.2 Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400 mm σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.14.
Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 0,2 έως 2 mm σε
βάθος 300 mm ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.4. Γύρω από την κατασκευή του πύργου προβλέπεται ελεύθερος χώρος πτώσης
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1176-1 h4.2.8.13.

Εικόνα 23 - Αμμοδόχος
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Εξετάζεται η ποιότητα κατασκευής του εξοπλισμού, σύμφωνα με εγκεκριμένο δείγμα αναφοράς, η λειτουργία
και η στερέωση των κατασκευών. Εξοπλισμός που διαφέρει από τα εγκεκριμένα δείγματα αναφοράς δεν θα
γίνεται αποδεκτός.
Ο Ανάδοχος οφείλει, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση, να αντικαταστήσει όσα εξαρτήματα ευρεθούν
κατά την επιθεώρηση παραλαβής φθαρμένα ή στρεβλωμένα, καθώς και να αποκαταστήσει τυχόν
προβλήματα στερέωσης, συναρμολόγησης και ρύθμισης των συσκευών.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα επιμετράται ως τεμάχια πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Προδιαγραφής, διακρινόμενα κατά τύπο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων
Bridge drainage systems

Κλάση τιμολόγησης: 4
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0501-00 «Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας φύτευσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς
εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών.
Ο όρος «εγκατάσταση φυτών» δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση φυτών αλλά
χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει και όλες τις βιολογικές διεργασίες για να
προσαρμοστεί το φυτό στο νέο του περιβάλλον (ξεπέρασμα του κλονισμού της μεταφύτευσης, ανάπτυξη των
ριζών στο νέο έδαφος, ανάπτυξη της κόμης, προσαρμογή στις μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες κ.λπ.).
Η προδιαγραφή αυτή αφορά στην πλειονότητα των φυτικών ειδών που έχουν κοινή μεταχείριση κατά τη
φύτευση. Σε περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετικός χειρισμός, θα πρέπει αυτός να καθορίζεται στη
Φυτοτεχνική Μελέτη του Έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00

Supply and handling of planting material -- Προμήθεια και Χειρισμοί Φυτικού
Υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Φυτεύσεις σε δρόμους

3.1.1

Γενικά

Η αρμονική ένταξη του δρόμου στο περιβάλλον είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για
ευχάριστη οδήγηση αλλά και για την ασφάλεια των χρηστών. Οι σκοποί εγκατάστασης πρασίνου σε δρόμους
είναι:

5
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3.1.2

Σταθεροποίηση των πρανών από διαβρώσεις και κατολισθήσεις.

-

Οριοθέτηση με φύτευση στα όρια της απαλλοτριωμένης ζώνης.

-

Προστασία από χιόνια.

-

Προστασία από λιθοπτώσεις.
Κυκλοφοριακοί τεχνικοί σκοποί

-

Οπτική καθοδήγηση.

-

Έλεγχος φωτισμού και θάμβωσης.

-

Συγκράτηση εκτρεπομένων αυτοκινήτων.

-

Προστασία από πλάγιους ανέμους.

-

Οπτικό και ηχητικό πέτασμα.

3.1.4

Σκοποί σχετικοί με το τοπίο

-

Ανανέωση πρασίνου.

-

Άρση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-

Δημιουργία συμμετρίας, αναμόρφωση και ανακατασκευή των χαρακτηριστικών του τοπίου.

3.1.5

Βιολογικοί σκοποί

-

Προστασία της πανίδας.

-

Βοήθεια για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

-

Βελτίωση του τοπικού κλίματος.

3.2

ΕΛΟΤ

Δομοτεχνικοί σκοποί

-

3.1.3

©

Αστικές φυτεύσεις

Αυτές γίνονται για τη δημιουργία χώρων αναψυχής (πάρκα, άλση) σε ελεύθερες επιφάνειες, για την
περιβαλλοντική ανάδειξη των Τεχνικών Έργων, την ένταξη του οδικού δικτύου στο περιβάλλον μια πόλης με
τη φύτευση των κεντρικών και παράπλευρων νησίδων και μετατροπή κάθε μικρής επιφάνειας σε χώρο
πρασίνου. Στις πόλεις πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα φύτευσης δέντρων γιατί έτσι βελτιώνεται το
μικροκλίμα της περιοχής, δημιουργούνται χώροι σκιάς και γίνεται μεγαλύτερη εκμετάλλευση από τους
κατοίκους των ευεργετικών επιδράσεων του πρασίνου.

3.3

Αναδασώσεις – φυτεύσεις λατομείων

Η φύτευση αποβλέπει στην αποκατάσταση του διαταραγμένου περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση του
λατομείου ή στην αποκατάσταση του δάσους μετά από πυρκαγιά. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προστασία των πρανών από την επιφανειακή διάβρωση, την ενίσχυση της
ευστάθειας αυτών και την προσαρμογή του τοπίου στο ευρύτερο περιβάλλον.
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4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Φυτικό υλικό

Σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00.

4.2

Λιπάσματα

Σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00.

4.3

Φυτοφάρμακα

Σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00.

5

Μέθοδος εκτέλεσης

5.1

Γενικά

Όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την εξαγωγή τους από το φυτώριο μέχρι και τη φύτευση τους, απαιτούν τη
λήψη προσεκτικών και χρονικά περιορισμένων μέτρων, ώστε τα φυτά να υποστούν το μικρότερο δυνατό
κλονισμό, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στην κανονική τους ανάπτυξη τα επόμενα
χρόνια αλλά και στην επιβίωσή τους.

5.2

Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης

5.2.1
5.2.1.1

Φυτευτική περίοδος
Γενικά

Φυτευτική περίοδος ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος από μέσα Νοεμβρίου μέχρι τέλος Μαρτίου, που είναι η
ιδανική περίοδος φύτευσης για τα περισσότερα είδη, στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας.
5.2.1.2

Φυλλοβόλα - γυμνόριζα

Η φύτευση γυμνόριζων φυλλοβόλων δένδρων - θάμνων, πραγματοποιείται αυστηρά μέσα στα παραπάνω
όρια της φυτευτικής περιόδου και οπωσδήποτε μετά την πτώση των φύλλων και πριν την έκπτυξη της νέας
βλάστησης.
5.2.1.3

Φυτά αναπτυγμένα σε φυτοδοχεία ή με μπάλα χώματος

Για τα φυτά αυτά (φυλλοβόλα και αειθαλή) η φυτευτική περίοδος μπορεί να επεκτείνεται από μέσα
Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου.
Είδη που φυτεύονται σε ψυχρές περιοχές και η αντοχή τους στο ψύχος είναι οριακή σε σχέση με τις περιοχές
αυτές, φυτεύονται όταν οι θερμοκρασίες ανεβούν πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία τους. Η φυτευτική
περίοδος μπορεί να ορίζεται σε διαφορετική εποχή για συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες φυτών, για τις οποίες
κατά τεκμήριο εφαρμόζεται διαφορετική πρακτική - πχ. Φοινικοειδή (Ιούλιο - Αύγουστο), Εσπεριδοειδή
(Μάρτιο - Μάιο), Κωνοφόρα (Νοέμβριο -αρχές Μαρτίου).
5.2.2

Καιρικές συνθήκες

Οι εργασίες φύτευσης σταματούν κάτω από πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C)
θερμοκρασίες, ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.
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Εδαφικές συνθήκες

Το έδαφος κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να μην καταστραφεί η δομή του. Δεν
επιτρέπονται φυτεύσεις σε έδαφος παγωμένο ή σε κορεσμένο από υγρασία ή ξηρό έδαφος. Στην περίπτωση
ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προηγείται άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το
έδαφος να βρίσκεται στο "ρόγο" του.
5.2.4

Συνθήκες του έργου

Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν πρέπει να έχουν λάβει την
οριστική διαμόρφωση, δηλαδή να έχουν γίνει όλες οι εργασίες
-

αποψίλωσης, απομάκρυνσης μπάζων και ακατάλληλων υλικών

-

προσθήκης φυτικής γης ή κηπευτικού χώματος

-

οριστικής διαμόρφωση του ανάγλυφου

-

οι υπόγειες εγκαταστάσεις (άρδευση, ηλεκτροφωτισμού, αποστράγγιση κ.λπ.) και να είναι έτοιμες όλες
οι εγκαταστάσεις, οι απαραίτητες για τη συντήρηση των φυτών.

5.3

Σχεδιασμός φύτευσης

Το σχέδιο φύτευσης της μελέτης πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις, τα είδη, ποικιλίες και
μεγέθη των φυτών. Επιτρέπονται μόνον μικρές αλλαγές κατά τη διαδικασία της φύτευσης, για την
προσαρμογή σε τυχόν αλλαγές στους χώρους, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν ανατρέπουν σχεδιαστικά
δεδομένα και αρχές ή άλλες παράλληλες μελέτες π.χ. άρδευσης, φωτισμού κλπ. Αλλαγές των θέσεων
φύτευσης μπορεί να προκύψουν από εγκαταστάσεις ή κατασκευές που δεν έχουν προβλεφθεί, βραχώδες
υπέδαφος κ.λπ.

5.4
5.4.1

Άνοιγμα λάκκων
Περιγραφή

Κατά το άνοιγμα του λάκκου η επιφανειακή στρώση χώματος και μέχρι 30 cm (ενεργό χώμα) θα τοποθετείται
σε άλλη θέση από το κατώτερο χώμα. Συγχρόνως θα συγκεντρώνονται οι πέτρες και τα ακατάλληλα υλικά
για απομάκρυνση.
Ο λάκκος θα ανοιχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πλευρές με μια ελαφρά κλίση προς τα μέσα και πυθμένα
επίπεδο και ασυμπίεστο. Συγκεκριμένα το χώμα στον πυθμένα του λάκκου, θα έχει αναμοχλευτεί σε
επιπλέον βάθος 5-10 cm. Στην περίπτωση που για το άνοιγμα του λάκκου φύτευσης έχει χρησιμοποιηθεί
τρυπάνι ή παρόμοια μέθοδος που καθιστά τα τοιχώματα του λάκκου λεία, αυτά πρέπει να αναμοχλευτούν για
να αποκτήσουν τραχειά επιφάνεια, που θα επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν ευκολότερα στο
έδαφος.
5.4.2

Διαστάσεις

Οι λάκκοι ως προς τις διαστάσεις τυποποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
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-

Διαστάσεων 20 x 20 cm και βάθους 30 cm.

-

Διαστάσεων 30 x 30 x 30 cm.

-

Διαστάσεων 50 x 50 x 50 cm.

-

Διαστάσεων 70 x 70 x 70 cm.
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-

Διαστάσεων 100 x 100 x 100 cm.

-

Διαστάσεων 120 x 120 x 120 cm.

-

Λάκκοι με διαστάσεις μεγαλύτερες από 120 cm.
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Η επιλογή των διαστάσεων του λάκκου κάθε φυτού γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:
-

Οι διαστάσεις των λάκκων θα είναι τουλάχιστον 70% μεγαλύτερες από τη διάμετρο της μπάλας
χώματος ή του φυτοδοχείου σε γαιώδη εδάφη, ή/ και μέχρι 100% στα βραχώδη εδάφη.

-

Για φύτευση γυμνόριζων φυτών σε γαιώδη και γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη, ο λάκκος φύτευσης θα έχει
τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορεί να χωρέσει όλο το άνοιγμα των ριζών και να μπορούν αυτές να
απλώνονται φυσικά χωρίς να κόβονται, να λυγίζονται ή να στριμώχνονται.

-

Σε περίπτωση φύτευσης μεγάλων φυτών με βάρος μεγαλύτερο από 250 kg, η διάμετρος του λάκκου
πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διάμετρο της μπάλας και το βάθος ίσο με το ύψος αυτής,
για να μείνει αδιατάρακτο το χώμα κάτω από την μπάλα και να μην καθίσει.

-

Για φύτευση φυτών σε μπορντούρα, αντί λάκκων μπορεί να ανοιχτεί αυλακιά πλάτους 20 cm και
βάθους 30 cm.

Οι λάκκοι κατατάσσονται ανάλογα με τη φύση του εδάφους (σε εδάφη γαιώδη, γαιώδη ημιβραχώδη,
βραχώδη) και τον τρόπο ανοίγματος(με τσάπα, με τρυπάνι, με εκσκαφέα και με εκρηκτικά).

5.5

Μεταφορά φυτών από το εργοτάξιο στον τόπο του έργου

Τα φυτά μεταφέρονται στον τόπο του έργου την ίδια μέρα που πρόκειται να φυτευτούν, σε μικρές ποσότητες,
ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη ή για φύτευση περισσότερων διακριτών χώρων, ώστε να
μην παραμείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο φύτευσης εκτεθειμένα, να μην υπάρξει σύγχυση και για να μη
μείνουν φυτά που θα φυτευτούν την επόμενη μέρα.

5.6
5.6.1

Φύτευση
Γενικά

Τα φυτά θα μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης με προσεκτικούς χειρισμούς και θα βγαίνουν από το
προστατευτικό μέσο (περιτυλίγματα ριζών, συσκευασία γυμνόριζων, πλαστικά σακίδια, γλάστρες) ακριβώς
πριν τη φύτευση.
Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόμενη από το σχέδιο θέση, στο κέντρο του λάκκου, κατακόρυφα.
Αν προβλέπεται από τη μελέτη, προσθήκη βελτιωτικών ή λιπασμάτων ή συμπληρωματικού χώματος, γίνεται
η ανάμιξη τους με το χώμα του λάκκου, πριν τη φύτευση και εκτός του λάκκου φύτευσης. Συγχρόνως, όπως
και κατά την πλήρωση του λάκκου, γίνεται συμπληρωματική διαλογή ανεπιθύμητων υλικών (πέτρες, ξύλα
κλπ) και ψιλοχωματισμός, ώστε να μην υπάρχουν βώλοι, που μπορεί να δημιουργήσουν κενά ή να
προκαλέσουν τραυματισμούς στις ρίζες.
Η τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη των ακατάλληλων, γίνεται κατά την προετοιμασία των φυτών ή
ακόμη και κατά τη φύτευση, αν διαπιστωθεί ότι, κατά τις διάφορες φάσεις μεταφοράς, συντήρησης και
φύτευσης, έχουν υποστεί ζημιές, (σπάσιμο μπάλας ή κλαδιών, εκδορές κορμού ή κλάδων, αφυδάτωση,
παθολογικά συμπτώματα, κλπ.) σε βαθμό που να μην ανταποκρίνονται πια στις προδιαγραφές (βλ.
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00).
Η προετοιμασία των φυτών για φύτευση, αφορά εργασίες όπως κλάδεμα της κόμης, κλάδεμα ριζών,
ριζοτομές κλπ. που γίνονται στη θέση φύτευσης, κατά τη φύτευση.
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Το κλάδεμα εξισορρόπησης των υπέργειων βλαστών προς το ριζικό σύστημα, ανάλογα με το είδος του
φυτού, ώστε να μειωθεί η φυλλική επιφάνεια και συνεπώς και η διαπνοή, κατά τη μεταφύτευση δε χρειάζεται,
εάν έχουν προμηθευτεί ποιοτικά καλά φυτά και κατάλληλα (είδος, μέγεθος) για τις δοσμένες συνθήκες.
Αντίθετα, οι δομικές ατέλειες του φυτού πρέπει να διορθωθούν, (αφαίρεση ανταγωνιστικών "οδηγών"
βλαστών, κακά διακλαδισμένων ή διαμορφωμένων, σπασμένων ή πληγωμένων κλπ. κλάδων), ώστε το φυτό
στην ανάπτυξη του, να αποκτήσει κανονικό, συμμετρικό και πιο συμπαγές σχήμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που το φυτό είναι δένδρο γίνεται απαραίτητα υποστύλωση σύμφωνα με την
αντίστοιχη προδιαγραφή.
5.6.2

Γυμνόριζα φυτά

Οι πολύ μακριές, χοντρές, σπασμένες ή πληγωμένες και γενικά οι μη υγιείς ρίζες, κλαδεύονται στον υγιή ιστό
και ανανεώνονται οι υπόλοιπες τομές. Οι γυμνές ρίζες δεν πρέπει να μείνουν εκτεθειμένες στον ήλιο και τον
αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το ριζικό σύστημα, βυθίζεται σε δοχείο που περιέχει λασπόνερο, ώστε να γίνει καλύτερη πρόσφυση των
ριζών του με το έδαφος.
Το φυτό τοποθετείται στο κέντρο του λάκκου, πάνω σε κώνο που έχει διαμορφωθεί στον πυθμένα του, σε
κατακόρυφη θέση. Οι ρίζες του απλώνονται καλά και τακτοποιούνται στη φυσική τους θέση, χωρίς να
λυγίζονται. Προστίθεται σταδιακά χώμα ή μίγμα χώματος, με τα χέρια προωθείται ανάμεσα στις ρίζες και
συμπιέζεται κατά στρώματα με τα πόδια, από τα τοιχώματα του λάκκου προς το κέντρο.
5.6.3

Φυτά με μπάλα χώματος

Κλαδεύονται όλες οι ρίζες που πιθανόν προεξέχουν από τη συσκευασία. Οποιαδήποτε περιτυλίγματα
(σύρματα, πλέγματα, σχοινιά, λινάτσες), πρέπει να αφαιρούνται ακριβώς πριν τη φύτευση.
Αν τα περιτυλίγματα είναι από λινάτσα ή άλλα αυτοδιασπώμενα υλικά, μπορούν να μην αφαιρεθούν και να
λυθούν απλώς τα σύρματα από το λαιμό του φυτού, ώστε να μην εμποδίζουν την μελλοντική ανάπτυξη του,
εφόσον βέβαια είναι σίγουρο ότι η μπάλα του είναι συμπαγής και ανέπαφη.
Κατά τη φύτευση η μπάλα χώματος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση "ρόγου" (50%-70% της
υδατοικανότητας της). Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του λάκκου, προστίθεται χώμα ή μίγμα
χώματος μέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου και συμπιέζεται κατά στρώματα. Κατά τη συμπίεση του χώματος
στο λάκκο, χρειάζεται προσοχή για να μην σπάσει η μπάλα. Συμπληρώνεται ο υπόλοιπος λάκκος με χώμα ή
μίγμα χώματος.
5.6.4

Φυτά σε φυτοδοχεία

Κατά την αφαίρεση των φυτοδοχείων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η μπάλα χώματος ή το φυτό να μην
υποστεί ζημιά. Η επιφάνεια της μπάλας χώματος χαλαρώνεται σε κάθε περίπτωση.
Αν οι ρίζες έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγματοποιείται καμιά παραπέρα εργασία. Αν υπάρχουν
μπλεγμένες ρίζες στη βάση της μπάλας, αφαιρούνται ή αραιώνονται. Οι ρίζες που περιτυλίσσονται γύρω από
τη μπάλα, κόβονται με αρκετές κατακόρυφες τομές.
Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του λάκκου, προστίθεται χώμα ή μίγμα χώματος μέχρι τα τρία
τέταρτα του λάκκου και συμπιέζεται κατά στρώματα. Κατά τη συμπίεση του χώματος στο λάκκο, χρειάζεται
προσοχή για να μην σπάσει η μπάλα. -Συμπληρώνεται ο υπόλοιπος λάκκος με χώμα ή μίγμα χώματος.
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5.6.5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00:2009

Ειδικές φυτεύσεις

5.6.5.1

Φύτευση σε πρανή δρόμων

Στα πρανή δρόμων, με κλίση 1:2 και άνω φυτεύονται συνήθως μικρά φυτά γυμνόριζα ή σε μικρά φυτοδοχεία
με διάμετρο μέχρι Φ16, κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς και σταθεροποίησης τους. Για το λόγο αυτό
αλλά και για να μην γίνεται διατάραξη της επιφάνειας τους σε μεγάλο βαθμό, οι λάκκοι ανοίγονται με
διάμετρο 20 cm και βάθος 30 cm και τα φυτά φυτεύονται όσο είναι δυνατόν προς το εσωτερικό του λάκκου. Η
φύτευση φυτών με φυτοδοχεία μεγαλύτερα από Φ16 πρέπει να δικαιολογείται από τους σκοπούς της
φύτευσης.
5.6.5.2

Φύτευση κοντά σε τοίχους

Για φύτευση κοντά σε τοίχους (συνήθως φυτεύονται αναρριχώμενα ή μπορντούρες), ο λάκκος ή η αυλακιά
φύτευσης, ανοίγονται 20-25 cm μακριά από τον τοίχο.
Ο πυθμένας του λάκκου ή της αυλακιάς γίνεται με κλίση προς την αντίθετη πλευρά του τοίχου και στα
γυμνόριζα οι ρίζες απλώνονται προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ στα φυτά με μπάλα χώματος η μπάλα
φυτεύεται με κλίση προς τον τοίχο.
5.6.5.3

Φύτευση στον πόδα βραχώδων πρανών

Προτιμάται η φύτευση ορθόκλαδων δένδρων για την απόκρυψη του πρανούς από την πλευρά του δρόμου.
5.6.5.4

Αναρριχώμενα

Πριν φυτευτούν τα αναρριχώμενα, κλαδεύονται στα 2/3 του ύψους του κεντρικού και των πλαγίων βλαστών.
Τα φυτά που στηρίζονται στους τοίχους με βεντούζες (πχ. Macfadiena syn. Doxantha unguis-cati Μπιγκόνια Ονυχωτή, Parthenocisssus sp. - Σβάιτς, κ.λπ.) πρέπει να κλαδεύονται βαθύτερα για να αρχίσουν
από χαμηλά να ακουμπάνε στον τοίχο οι νέοι βλαστοί.
5.6.5.5

Μπορντούρες (πράσινος φράκτης θάμνων)

Η φύτευση μπορντούρας μπορεί να γίνει και σε αυλάκια. Οι υπόλοιπες εργασίες φύτευσης είναι ίδιες με τις
εργασίες φυτών σε φυτοδοχεία.

5.7

Εργασίες μετά τη φύτευση

Αρχικά σχηματίζεται η λεκάνη άρδευσης, σε σχήμα δακτυλίου, με εξωτερική διάμετρο τουλάχιστον 20%
μεγαλύτερη από τις διαστάσεις του λάκκου φύτευσης και βάθος τόσο, ώστε η χωρητικότητα της να είναι
διπλάσια της προβλεπόμενης δόσης άρδευσης.
Στη συνέχεια διαστρώνονται τυχόν πλεονάζοντα χώματα, καθαρίζεται ο χώρος φύτευσης και
απομακρύνονται τα διάφορα σκουπίδια (πέτρες, υλικά συσκευασίας, φυτοδοχεία, ξερά κλαδιά, σύρματα
κλπ.) σε θέσεις απόρριψης που επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές.
Όσο αφορά στη λίπανση δε συνιστάται η προσθήκη λιπάσματος κατά τη φύτευση παρά μόνο σε πολύ
φτωχά εδάφη, όπως θα προκύπτει από την εδαφολογική εξέταση. Στην περίπτωση εφαρμογής λίπανσης, η
προβλεπόμενη από την ανάλυση ποσότητα και είδος λιπάσματος σκορπίζεται στην επιφάνεια του λάκκου και
ενσωματώνεται με ελαφρό σκάλισμα.
Αμέσως μετά τις παραπάνω εργασίες γίνεται η πρώτη άρδευση, οπωσδήποτε με παροχές (λάστιχο) μέχρι να
γεμίσει η λεκάνη, για να «καθίσει» το χώμα, να κλείσουν τυχόν κενά, να εξασφαλιστεί ο επιθυμητός βαθμός
συμπύκνωσης του χώματος ή του μίγματος χώματος και η καλύτερη συνάφεια του με τις ρίζες ή την μπάλα
του φυτού.
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Υποχρεωτική συντήρηση κατά την περίοδο εγκατάστασης των φυτών

Τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρμοστούν στις νέες τους θέσεις, χρειάζονται αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο θα φανεί και ο βαθμός επιτυχίας της εγκατάστασης τους. Για το
λόγο αυτό, στις μελέτες εγκατάστασης πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά διάστημα συντήρησης
τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και χρόνος εγγύησης 2 μηνών, που προτείνεται να είναι μέσα στη χειμερινή
περίοδο.
Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, κατά τον χρόνο υποχρεωτικής
συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, σχηματισμός λεκάνης, έλεγχος των ασθενειών και των εντόμων,
καθαριότητα, έλεγχος των πασσάλων και της πρόσδεσης, κλάδεμα ή κούρεμα, λίπανση και κάθε άλλη
έκτακτη αλλά απαραίτητη καλλιεργητική εργασία, για να εξασφαλιστεί η καλή και υγιής εγκατάσταση και
ανάπτυξη των φυτών.
Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων προαναφερόμενων εργασιών, εξαρτάται από τις
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου και καθορίζεται στη Φυτοτεχνική Μελέτη του ‘Εργου. Οι εργασίες αυτές,
αφανείς οι περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Υπηρεσία και θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο
του έργου.
Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο μηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

Τα φυτά πρέπει να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόμενες θέσεις.

β.

Το μέγεθος των φυτών να είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές των φυτών της Φυτοτεχνικής
Μελέτης.

γ.

Τα φυτά πρέπει να εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

να είναι καλά σχηματισμένα, όρθια και φυτεμένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται στο λαιμό του φυτού
να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς εκτεθειμένες ρίζες.

-

να εμφανίζουν νέα αναπτυγμένη βλάστηση.

-

η απώλεια παλαιών φύλλων να είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού φυλλώματος.

-

η απώλεια νέας βλάστησης να είναι μικρότερη από το 20% της συνολικής νέας βλάστησης,
κατανεμημένη ομοιόμορφα σε όλο το φυτό.

-

να εμφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατομικών βλαστών.

-

απουσία ασθενειών ή εντομολογικών προσβολών.

δ.

Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από ζιζάνια και από σκουπίδια.

ε.

Οι λεκάνες άρδευσης να είναι καλά διαμορφωμένες.

στ. Η πασσάλωση των δέντρων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται.
Σημειώνεται ότι, το άν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της
Υπηρεσίας:
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i.

Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών ακόμη και μετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο
να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

ii.

Να τα τιμολογήσει με την τιμή της κατώτερης τιμολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός των
φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις
προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.

Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών συντήρησης
των φυτών και προτείνεται να συμπίπτει με τη χειμερινή περίοδο.
Η προσωρινή παραλαβή μπορεί να θεωρηθεί και ως οριστική όταν το έργο έχει εκτελεστεί έντεχνα σύμφωνα
με τη σύμβαση, γιατί πρόκειται για βιολογικό υλικό, που απαιτεί συνεχή, έστω και στοιχειώδη συντήρηση.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, τότε διακόπτεται η παραλαβή και δίνεται
η δυνατότητα στον Ανάδοχο να εκτελέσει -χωρίς πρόσθετη αμοιβή- τις απαραίτητες εργασίες που θα
υποδειχτούν από την Επιτροπή, σε διάστημα δύο μηνών και τότε η Επιτροπή διενεργεί την Οριστική
Παραλαβή.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των φυτών γίνεται ανά κατηγορία υγιών φυτών, κατά ημερομηνία φύτευσης και χώρο
ποτιζόμενο από μια λήψη νερού (φρεάτιο ελέγχου άρδευσης -ΦΕΑ- ή βάνα) ή οριοθετημένο (δρόμος,
πεζοδρόμιο, όριο απαλλοτρίωσης ή κτιριακή εγκατάσταση) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΡΓΟ:
ΦΕΑ ή Χώρος φύτευσης No:
Ημερομ.φύτευσης:
ΤΜΗΜΑ 1 (Ε =
m2)
Κατηγορίες φυτών
Σειρές φύτευσης
1η
2η
3η
Δένδρα Δ1
Δένδρα Δ2
Θάμνοι Θ1
Θάμνοι Θ2
Αναρριχώμενα Α1
κ.ο.κ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ή ΧΩΡΟΥ

Ημερομ. φύτευσης:
ΤΜΗΜΑ 2 (Ε =
m2)
Σειρές φύτευσης
1η
2η
3η

ΣΥΝΟΛΟ

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
-

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

-

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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-

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

-

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

-

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

-

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

-

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους..
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Οι χλοοτάπητες σε γεωγραφικά πλάτη και κλίματα όπως της Ελλάδας, και κυρίως στα ξηροθερμικά κλίματα
της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, είναι εκτός της ζώνης φυσικής ανάπτυξης τους. Κατά συνέπεια έχουν
πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο και κατά τη συντήρηση τους.
Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη:
 Η δημιουργία σποροκλίνης με κατάλληλο υπόστρωμα και σωστή κατεργασία
 Η σωστή σπορά με την επιλογή των κατάλληλων ειδών σπόρων, στην εποχή που πρέπει και σε ιδεατές
συνθήκες, και
 Η επιμελής συντήρηση, όπως περιγράφεται σε αυτή την προδιαγραφή, για να εξασφαλιστεί η σωστή
πυκνότητα, η καλή εμφάνιση, η ανάπτυξη και η μακροζωία του χλοοτάπητα.
Η εξασφάλιση των παραπάνω, όπως και επαρκούς ποσότητας νερού για την άρδευση του (βλ. αντίστοιχη
προδιαγραφή), αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση χλοοτάπητα.
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούμενων υλικών και των εργασιών
εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες βλάστησης,
επιτυχούς εγκατάστασης και μακροζωίας αυτού.
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την προετοιμασία του χώρου (καθαρισμός, διαμόρφωση και βελτίωση
της σποροκλίνης), την προμήθεια των σπόρων και των υπόλοιπων απαραίτητων υλικών για την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα, τη σπορά και τις εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα από τη σπορά μέχρι
το πρώτο κούρεμα, που περιλαμβάνεται και αυτό στις εργασίες εγκατάστασης.

1.2

Υποβαλλόμενα πιστοποιητικά ποιότητας

Πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά για τους σπόρους του χλοοτάπητα:
α) πιστοποιητικό φυτοϋγείας από τον οίκο παραγωγής
β) πιστοποιητικό από Φορέα Πιστοποίησης που θα αναφέρει το ποσοστό καθαρότητας και
βλαστικότητας των σπόρων καθώς και την ύπαρξη άλλων ειδών
γ) ετικέτες συσκευασίας, με μονογραφή από τον Ανάδοχο, που φυλάσσονται υποχρεωτικά στο φάκελο
του έργου.

1.3

Σχετικές εργασίες

Σχετικές Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-0605-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00.
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Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00

Weed control methods -- Καταπολέμηση ζιζανίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02

Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants -- Άρδευση
χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα πρανών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00

Construction of plant irrigation networks -- Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Σπόρος

4.1.1

Ποιότητα σπόρου

Το μίγμα σπόρων που εφοδιάζεται θα πρέπει να αποτελείται από τους καλύτερους ποιοτικά διαθέσιμους
σπόρους του είδους ή της ποικιλίας. Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς
του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 365/10.12.2002).
Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, καθαροί, ώριμοι, απολυμασμένοι και απεντομωμένοι και
να έχουν στιλπνό χρώμα.
Το μίγμα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ή με άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Γεωργίας και να
μεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισμένες συσκευασίες και με αναρτημένες καρτέλες, στις οποίες θα
αναγράφονται:
α. Τα είδη και η ποικιλία των σπόρων και η επί της εκατό αναλογία τους.
β. Ο βαθμός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%).
γ. Ο βαθμός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%).
δ. Η ημερομηνία πιστοποίησης.
ε. Η επωνυμία του οίκου παραγωγής.
στ. Ο αριθμός σπορομερίδας (LOT).
ζ. Τα αδρανή υλικά και το ποσοστό περιεχομένων σπόρων ζιζανίων.
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Κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης, οι σπόροι θα πρέπει να προστατεύονται από συνθήκες
υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας καθώς επίσης και από την προσβολή από τρωκτικά. Όλοι οι σάκοι
πρέπει να ανοίγονται παρουσία του επιβλέποντα του έργου.
4.1.2

Έλεγχος σπόρου

Ο σπόρος ή το μίγμα σπόρων θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ (18)
μήνες πριν την ημερομηνία σποράς. Οι σπόροι που έρχονται στο έργο και δε σπέρνονται (με ευθύνη της
Υπηρεσίας) μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία (18 μήνες), θα πρέπει να ξαναπεράσουν από έλεγχο
βλαστικότητας (σπόροι σε λήθαργο, σκληροί σπόροι) για να εφοδιαστούν με νέα επικυρωμένη έκθεση. Στην
περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ποσότητα σπόρων ανά στρέμμα στα δεδομένα του νέου ελέγχου. Οι
δοκιμές αυτές θα διενεργηθούν από εξειδικευμένο εργαστήριο ελέγχου σπόρων και αποτελούν ευθύνη του
Αναδόχου.
4.1.3

Επιλογή μίγματος σπόρων

Η σύνθεση του μίγματος των σπόρων που θα χρησιμοποιηθεί είναι διαφορετική για κάθε χώρο και εξαρτάται
από:
 τις κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή τη σχετική υγρασία (Σ.Υ), την ανώτερη- κατώτερη θερμοκρασία,
τους ανέμους, διάρκεια ηλιοφάνειας κ.λ.π. (βλέπε Πίνακες 1, 5 και 6)
 τις εδαφολογικές συνθήκες (pΗ, βάθος ενεργού χώματος, μηχανική και χημική σύνθεση εδάφους,
κλίσεις) (βλέπε Πίνακα 1)
 τη χρήση του χώρου (γήπεδα, πλατείες, πάρκα, κ.λ.π.) (βλέπε Πίνακες 2, 7, 8 και 9)
 τη δυνατότητα επιμελημένης συντήρησης (βλέπε Πίνακα 4)
 την επάρκεια νερού ποτίσματος (βλέπε Πίνακα 3)
 τις μικροκλιματικές συνθήκες (έκθεση, σκιά) (βλ. Πίνακα 6)
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Πίνακας 1 - Ποικιλίες με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
1. ZOYSIA GRASS

ΠΟΛΥ

2. BERMUDA GRASS
3. St. Augustine grass
4. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
5. Dichondra sp.
6. Poa pratensis
7. PERENNIAL RYEGRASS (Lolium)
ΛΙΓΟ

8. Agrostis

Πίνακας 2 - Ποικιλίες που επιδέχονται χαμηλό κούρεμα
1. TALL FESCUE (F. arundinaceae)

Καλή αντίδραση στο χαμηλό
κούρεμα

2. BERMUDA GRASS
3. ZOYSIA GRASS
4. FINE FESCUE
5. PERENNIAL RYE GRASS
6. Poa pratensis
7. ST. AUGUSTINE GRASS
8. TALL FESCUE (F. arundinaceae)

Κακή αντίδραση στο χαμηλό
κούρεμα

Πίνακας 3 - Ποικιλίες με αντοχή στην ξηρασία
1. BERMUDA GRASS

ΚΑΛΗ

2. ZOYSIA GRASS
3. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
4. FINE FESCUE
5. ST. AUGUSTINE GRASS
6. Dichondra
7. Poa pratensis
8. PERENNIAL RYE GRASS
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Πίνακας 4 - Ποικιλίες με διαφορετικές ανάγκες σε λίπανση
1. FINE FESCUE

ΛΙΓΟ

2. ZOYSIA GRASS
3. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
4. ST. AUGUSTINE GRASS
5. PERENNIAL RYE GRASS
6. Poa pratensis
7. BERMUDA GRASS
8. Dichondra
ΠΟΛΥ

9. Agrostis
Πίνακας 5 - Ποικιλίες με αντοχή στο κρύο

ΠΟΛΥ

1. Agrostis
2. Poa pratensis
3. FINE FESCUE
4. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
5. PERENNIAL RYE GRASS
6. Dichondra
7. ZOYSIA GRASS
8. BERMUDA GRASS
9. ST. AUGUSTINE GRASS

ΛΙΓΟ

Πίνακας 6 - Ποικιλίες με αντοχή στη σκιά
1. ST. AUGUSTINE GRASS

ΠΟΛΥ

2. FINE FESCUE
3. Dichondra
4. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
5. PERENNIAL RYE GRASS
6. Agrostis
7. ZOYSIA GRASS
8. Poa pratensis
9. BERMUDA GRASS

ΛΙΓΟ
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Πίνακας 7 - Ποικιλίες με αντοχή στο πάτημα
1. ZOYSIA GRASS

ΜΕΓΑΛΗ

2. BERMUDA GRASS
3. PERENNIAL RYE GRASS
4. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
5. Poa pratensis
6. FINE FESCUE
7. ST. AUGUSTINE GRASS
8. Agrostis
ΜΙΚΡΗ

9. Dichondra

Πίνακας 8 - Ποικιλίες κατάλληλες για αγωνιστικούς χώρους
1. PERENNIAL RYE GRASS
2. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
3. FINE FESCUE
4. Poa pratensis

Πίνακας 9 - Ποικιλίες κατάλληλες για γήπεδα golf
1. Agrostis (BED GRASS)
2. PERENNIAL RYEGRASS
3. TALL FESCUE (F. arundinaceae)
4. FINE FESCUE
5. Poa pratensis

Τα χαρακτηριστικά των ειδών και ποικιλιών περιγράφονται στους Πίνακες 1 έως 9. Η επιλογή των
κατάλληλων ειδών και η αναλογία τους γίνεται από το Μελετητή λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες, που
περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο και άλλους ιδιαίτερους παράγοντες της περιοχής σε συνδυασμό
με τα χαρακτηριστικά των ειδών και ποικιλιών, όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες. Αλλαγή του
προτεινόμενου από το μελετητή μίγματος ή προσθήκη άλλων ειδών σπόρων σ’ αυτό επιτρέπεται μετά από
επιστημονική τεκμηρίωση για την αλλαγή αυτή, από τον Ανάδοχο του έργου. Οποιαδήποτε αλλαγή για να
πραγματοποιηθεί, απαιτείται οπωσδήποτε γραπτή έγκριση της πρότασης του Αναδόχου από τον Κύριο του
έργου.
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Κυριότερες ποικιλίες χλοοτάπητα

Εικόνα 1 - Μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών: 1. Cynosurus cristatus, 2. Lolium perenne,
3. Festuca ovina, 4. Poa pratensis και 5. Festuca rubra fallax

Εικόνα 2 - Μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών: 6. Agrostis stolonifera, 7. Festuca rubra
ovina, 8. Festuca longifolia, 9. Poa triavialis, 10. Phleum pretense, 11. Deschampsia flexuosa και 12.
Poa nemoralis
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Εικόνα 3 - Μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών: 13. Agrostis canina και 14.Agrostis tenuis

4.2

Λιπάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
τους (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00).

4.3
4.3.1

Έδαφος βελτιωτικά εδάφους
Κηπευτικό χώμα

Το προσκομιζόμενο κηπευτικό χώμα πρέπει να είναι γόνιμο, με χαμηλό ποσοστό ενεργού CaCO3 (αν
πρόκειται για αγρωστώδη), επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο
τουλάχιστον 55 %. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους πηλού, αγριόχορτα (κυρίως
αγριάδα και κύπερη), υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm σε οποιαδήποτε διάσταση και άλλα
ξένα ή τοξικά υλικά, βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
4.3.2

Τύρφη

Η τύρφη πρέπει να είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη προέλευση, τύπου υλικού, όγκου και
υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή και θα μεταφέρεται στο χώρο του εργοταξίου σε
σφραγισμένη συσκευασία.
Η τύρφη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ινώδους υφής, θα προέρχεται από ‘sphagnum’ και θα έχει τα
παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Τέφρα < 4%
 Φαινόμενο ειδικό βάρος <0,15g/cm3
 pH 4-5
 Ηλεκτρική αγωγιμότητα <250μS/cm
 Εναλλακτική ικανότητα >80meq/100g
 Αναλογία χονδρόκοκκου (>2 mm) / λεπτόκοκκο υλικό (<2 mm) 40-60 / 60-40
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 Να μην έχει υποστεί λίπανση
4.3.3

Περλίτης

Ο διογκωμένος (για γεωργική χρήση) περλίτης θα είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη διάσταση
κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο.
4.3.4

Άμμος

Η άμμος θα προέρχεται από ποταμό ή χείμαρρο ή άλλη πηγή, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία.
Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και με
κοκκομετρικές διαστάσεις 0,25-2,0 mm.

4.4

Νερό

Η ποιότητα του νερού για την άρδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη του
χλοοτάπητα.
Όσον αφορά στην αγωγιμότητα, η ιδανική τιμή είναι μικρότερη από 0,6 mS/cm. Σε περίπτωση που το
διαθέσιμο νερό έχει αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 0,6 mS/cm και μέχρι το όριο των 1,2 mS/cm, θα πρέπει να
επιλέγονται από το Μελετητή, ανθεκτικά είδη σπόρων.
Το νερό της άρδευσης θα πρέπει επίσης να έχει και τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Ολική σκληρότητά του νερού μικρότερη από 100 ppm
 Συγκέντρωση Βορίου (Β) μικρότερη από 1 ppm
 Συγκέντρωση Νιτρικών (NO3- ) μικρότερη από 30 ppm
Η ποιότητα του νερού θα ελέγχεται περιοδικά από τον Ανάδοχο. Ο ετήσιος αριθμός των απαιτούμενων
ελέγχων ποιότητας νερού εναπόκειται στην κρίση του Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην
υπηρεσία δύο τουλάχιστον φύλλα ελέγχου ποιότητας νερού, που αφορούν στην ποιότητα νερού κατά τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, από πιστοποιημένο εργαστήριο. Ο κύριος του έργου έχει τη διακριτική ευχέρεια
να ζητήσει επί πλέον έλεγχο, εάν το κρίνει σκόπιμο μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων.

4.5

Ζιζανιοκτόνα σκευάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
τους (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00).

4.6

Εντομοκτόνα – μυκητοκτόνα σκευάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα κατά την εφαρμογή τους και να αποφεύγεται
η χρήση των γαλακτοποιήσιμων μορφών εντομοκτόνων - μυκητοκτόνων (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-10-06-05-00).

4.7

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά συχνά απαιτείται ειδικός εξοπλισμός που μπορεί να
περιλαμβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, φορτηγό αυτοκίνητο, ελκυστήρα, σπαρτική,
χλοοκοπτική μηχανή κ.λπ. Ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται στα
τεύχη δημοπράτησης.
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5

Μέθοδος εκτέλεσης

5.1

Χρονική περίοδος – συνθήκες σποράς

5.1.1

©
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Περίοδος σποράς

Η σπορά δεν πρέπει να διενεργείται μεταξύ 15 Ιουνίου και 31 Αυγούστου χωρίς γραπτή έγκριση από την
Επίβλεψη.
Τα είδη χειμερινού κύκλου, καθώς και τα μίγματά τους, είναι προτιμότερο να σπέρνονται τέλη καλοκαιριού
και όλο το φθινόπωρο, πριν πέσουν οι θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα ή νωρίς την άνοιξη μέχρι τέλος
Μαρτίου.
Στις βόρειες περιοχές της χώρας και σε περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα η σπορά των ειδών αυτών μπορεί να
παραταθεί μέχρι και το Μάιο.
Στις περιοχές με ξηρό και θερμό κλίμα πρέπει να αποφεύγονται οι όψιμες ανοιξιάτικες σπορές των ειδών
αυτών.
Τα είδη θερινού κύκλου σπέρνονται την άνοιξη, όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 25οC και έως τέλος
Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την περιοχή, με εξαίρεση τις ημέρες μεγάλου καύσωνα.
5.1.2

Καιρικές συνθήκες

Οι εργασίες σποράς σταματούν σε πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C) θερμοκρασίες
ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι, που μπορεί να εμποδίσουν την ομοιόμορφη κατανομή των σπόρων.
5.1.3

Εδαφικές συνθήκες

Η σπορά δεν πρέπει να διενεργείται όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή όταν υπάρχει επιφανειακή κρούστα.
Το έδαφος κατά τη σπορά και τις εργασίες προετοιμασίας πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να μην
καταστραφεί η δομή του. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να
προηγείται άρδευση, ώστε το έδαφος να βρίσκεται στο "ρόγο" του.

5.2
5.2.1

Προετοιμασία του χώρου
Γενικά

Η προετοιμασία του χώρου σποράς χλοοτάπητα πρέπει να αρχίσει το λιγότερο δύο με τρεις μήνες πριν την
εγκατάστασή του. Για φθινοπωρινή σπορά, αν είναι αναγκαία η διαμόρφωση του εδάφους ή η αποστράγγισή
του ή αν υπάρχουν πολλά ζιζάνια, η προετοιμασία πρέπει να αρχίσει νωρίς το καλοκαίρι. Για ανοιξιάτικη
σπορά, η αποστράγγιση μπορεί να γίνει το φθινόπωρο αλλά η διαμόρφωση του εδάφους μπορεί να γίνει
λίγες βδομάδες πριν τη σπορά.
5.2.2

Καθαρισμός του χώρου

Απομάκρυνση αδρανών υλικών (μπάζα, χαλίκια), πιθανών σωρών από υπέδαφος καθώς και υπολειμμάτων
δέντρων ή ριζών. Καταπολέμηση των ζιζανίων με εφαρμογή ζιζανιοκτόνων ή με όργωμα (ανοιξιάτικο ή
θερινό).
5.2.3

Ισοπέδωση

Ισοπέδωση είναι η εξάλειψη των ανωμαλιών του εδάφους. Η τελική στάθμη θα οριστεί με βάση τη μελέτη ή
αν δεν υπάρχει σχετική μελέτη από τις γειτονικές στάθμες (μονοπατιών, τοίχων κλπ). Δεν είναι απαραίτητη η
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απόλυτη οριζοντίωση του χώρου. Μια κλίση 1-1,5 % έχει το πλεονέκτημα ότι βοηθά στην αποστράγγιση του
εδάφους.
 Ισοπέδωση μεγάλων ανωμαλιών
Αφαιρείται όλο το επιφανειακό ενεργό χώμα και συσσωρεύεται σε ξεχωριστή θέση, ώστε μετά την
ισοπέδωση του υπεδάφους να τοποθετηθεί ξανά στη θέση του, εμφανίζοντας το υπέδαφος.
Καλύπτονται οι υφιστάμενες κοιλότητες με υπέδαφος που μεταφέρεται από τα ψηλότερα σημεία και
επανατοποθετείται το επιφανειακό έδαφος.
Οι μικρότερες ανωμαλίες μπορούν να διορθωθούν με προσθήκη επιφανειακού χώματος
 Ισοπέδωση απότομων κλίσεων
Αφαιρείται όλο το επιφανειακό έδαφος και μεταφέρεται υπέδαφος από τα ψηλότερα σημεία στα
χαμηλότερα.
Το υπέδαφος ισοπεδώνεται, συμπιέζεται και στη συνέχεια επανατοποθετείται το επιφανειακό έδαφος.
5.2.4

Οριζοντίωση

Γίνεται κυρίως σε ειδικές διακοσμητικές περιοχές και σε χώρους παιχνιδιού και απαιτεί λεπτομερή εργασία.
Οι κατώτερες κλίσεις ορίζονται με ένα ζευγάρι πασσάλων και προστίθεται ή αφαιρείται έδαφος μεταξύ του
ψηλότερου και του χαμηλότερου πασσάλου, έτσι ώστε να έλθει μέχρι το επίπεδο του νήματος.
Πρέπει να συμπιεστεί καλά όλη η επιφάνεια του εδάφους. Στη συνέχεια περνάει μία φορά η τσουγκράνα για
να απομακρυνθούν οι πέτρες και το έδαφος συμπιέζεται ξανά.
5.2.5

Εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων άρδευσης, φωτισμού κ.λπ.

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00.
5.2.6

Κατεργασία εδάφους

Η αρχική προετοιμασία του εδάφους περιλαμβάνει την κατεργασία του εδάφους (όργωμα) σε βάθος περίπου
20 - 30 cm για βελτίωση του αερισμού και της αποστράγγισης. Θα δίνεται προσοχή ώστε να αποκτάται αυτό
το βάθος με την πρώτη άροση. Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει μηχανισμό ελέγχου του
βάθους διείσδυσης στο έδαφος.
Στις περιοχές με κλίση πρέπει η προετοιμασία του εδάφους και η άροση να γίνεται σε ισοϋψείς.
Στην περίπτωση που έχει χαθεί το γόνιμο επιφανειακό έδαφος πρέπει να γίνει προσθήκη γόνιμου
επιφανειακού χώματος. Το ιδανικό βάθος αυτού είναι 20 cm, γίνεται όμως αποδεκτό και βάθος 15 cm. Σε
περίπτωση που προστίθεται χώμα μικρότερου βάθους (8-10 cm) θα πρέπει ένα ποσοστό αυτού να
ανακατεύεται με το παλιό και ύστερα να διαστρώνεται το υπόλοιπο στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο
αποφεύγεται ο κίνδυνος να σταματήσει η ροή του νερού στο επίπεδο που συναντάται το παλιό με το νέο
χώμα και κατά συνέπεια να μην αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα στο βάθος των δυνατοτήτων του.
Σε σημεία που δεν μπορούν να οργωθούν (πχ. γωνίες, επιφάνειες δίπλα σε τοιχία κλπ) γίνεται σκάψιμο, με
σκοπό τη βελτίωση της δομής του εδάφους. Θέσεις που έχουν εγκαταλειφθεί από οικοδομικές εργασίες
(κτίστες κ.λ.π.) πρέπει να σκαφτούν πιο βαθιά, γιατί η συμπίεση του εδάφους ποικίλει σε αυτά τα σημεία.
5.2.7

pH εδάφους

Για τα περισσότερα είδη χλοοτάπητα το pH του εδάφους πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 6,0. Αντίθετα, η
διχόντρα αναπτύσσεται σε pH > 7.
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Αν το έδαφος είναι πολύ όξινο (pH κάτω από 5) πρέπει να προστεθεί ανθρακικό ασβέστιο ή κιμωλία ή σκόνη
ασβεστόλιθου. Η απαιτούμενη ποσότητα είναι περίπου 60 g ανά m2 στα αμμώδη εδάφη και η διπλάσια στα
αργιλώδη. Η οξύτητα του εδάφους πρέπει να εξεταστεί ξανά μετά από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται η
επιπλέον προσθήκη ασβεστίου.
Η διόρθωση του pΗ σε αλκαλικά εδάφη γίνεται με προσθήκη θείου μετά από εργαστηριακό προσδιορισμό
της ποσότητάς του για ένα διάστημα δύο χρόνων περίπου, που ενεργεί μέσω της δραστηριότητας
θειοβακτηρίων. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να έχουμε υπόψη ότι η προσθήκη θείου επιπάσεων (σκόνη)
σε δόση 25 g ανά m2 σε βάθος 10 cm σε ελαφρά αμμώδη εδάφη ή 100 g σε βαριά αργιλώδη εδάφη, ρίχνει το
pΗ κατά μία μονάδα. Τις τιμές του pΗ μειώνουν και η τύρφη (ένα κυβικό μέτρο τύρφης έχει το ίδιο
αποτέλεσμα με 600 g θείου), ο θειικός σίδηρος (προσωρινά) που μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα του Ρ
και τα θειικά λιπάσματα.
Σε πολύ αλκαλικά εδάφη η ενσωμάτωση όξινων υλικών (τύρφη κλπ) θα ωφελήσει την πρώιμη βλάστηση
σπόρων χλόης αλλά δε θα επηρεάσει σημαντικά την οξύτητα του εδάφους.
5.2.8

Μηχανική σύσταση του εδάφους

Το έδαφος ανάλογα με την κοκκομετρική σύστασή του χωρίζεται σε κατηγορίες Αμμώδες, Αργιλώδες,
Πηλώδες, Αμμοαργιλώδες κ.λ.π. Βελτίωση της μηχανικής σύστασης του εδάφους επιδιώκεται στα συνεκτικά
εδάφη (αργιλώδη, πηλώδη) για να επιτευχθεί καλύτερη αποστράγγιση. Η εργασία αυτή γίνεται με την
προσθήκη ποταμίσιας άμμου ή περλίτη στο επιφανειακό χώμα.
Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος είναι να γίνεται η ανάμιξη του επιφανειακού χώματος και της άμμου σε σωρούς
και κατόπιν το μίγμα να διαστρώνεται στην οριστική θέση. Άλλος τρόπος είναι να γίνεται διάστρωση της
άμμου στην επιφάνεια του εδάφους και κατόπιν με φρέζα να γίνεται η ενσωμάτωσή της στο έδαφος.
Για σπορά χλοοτάπητα είναι απαραίτητο να υπάρχει ελάχιστο βάθος χώματος 0,4 m.
5.2.9

Τελικές ετοιμασίες

Τελική επιδίωξη της προετοιμασίας του εδάφους είναι η δημιουργία μιας λεπτόκοκκης, αλλά όχι
κονιορτοποιημένης επιφάνειας.
Για φθινοπωρινή σπορά η τελική επεξεργασία πρέπει να αρχίσει από το καλοκαίρι.
Στην ανοιξιάτικη σπορά υπάρχει το πλεονέκτημα της ετοιμασίας του εδάφους λίγες βδομάδες πριν τη σπορά.
Σε περίπτωση που προβλέπονται βροχές η σπορά πρέπει να γίνει αμέσως μετά την ετοιμασία του εδάφους.
Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ προετοιμασίας εδάφους και σποράς χρειάζονται κυρίως τα
αργιλοπηλώδη (βαρύτερα) εδάφη.
Σβώλοι ή συσσωματώματα που έρχονται στην επιφάνεια του εδάφους λόγω της άροσης και έχουν διάμετρο
μεγαλύτερη από 7 cm πρέπει να σπάζουν. Ο θρυμματισμός των σβώλων γίνεται με περιστροφικό
καλλιεργητή (φρέζα) ρυθμισμένο σε μικρό βάθος διείσδυσης (7,5 – 10 cm) και δύο φορές σταυρωτά.
Επιπλέον φρεζαρίσματα πρέπει να αποφεύγονται επειδή καταστρέφουν τη δομή του εδάφους. Το σπάσιμο
των σβώλων πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι αρκετά ξηρό, ώστε να μη συμπιεστεί.
Για τη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους προστίθενται εδαφοβελτιωτικά υλικά και η
ενσωμάτωσή τους γίνεται με φρεζάρισμα.
Αν η περιοχή που θα σπαρθεί είχε λιπανθεί τις προηγούμενες χρονιές, δεν είναι απαραίτητο να ξαναγίνει
λίπανση. Σε περίπτωση που η λίπανση θεωρηθεί απαραίτητη (μετά την ανάλυση εδάφους) προστίθεται 7 -10
ημέρες πριν τη σπορά.
Στη συνέχεια ακολουθεί η συμπίεση του εδάφους. Γίνεται με ελαφρύ κύλινδρο. Ο κύλινδρος δεν πρέπει να
ζυγίζει πάνω από 150 kg ανά μέτρο πλάτους. Σημαντικό είναι να ασκείται ομοιόμορφη πίεση σε όλη την
επιφάνεια και να μη γίνεται αυτή η εργασία όταν το έδαφος είναι υγρό. Κατά τη διάρκεια κυλινδρίσματος
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συμπληρώνονται με επιπλέον επιφανειακό χώμα τυχόν καθιζήσεις που θα προκληθούν και θα επαναληφθεί
η διαδικασία όσες φορές χρειαστεί ώστε να παρουσιάζεται στο τέλος μια ομαλή επιφάνεια.
Μετά τη συμπίεση ακολουθεί προσεκτικό τσουγκράνισμα για να απομακρυνθούν όλες οι πέτρες. Αν
υπάρχουν ακόμα κοιλότητες η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει ομοιόμορφη η επιφάνεια. Δε
συνιστάται επιπλέον συμπίεση γιατί θα μειωθεί η περατότητα του εδάφους.

5.3

Σπορά του χλοοτάπητα

Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει την Επίβλεψη τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας
(ανάμιξης) των σπόρων ή της σποράς και δε θα προβαίνει σε αυτές τις εργασίες χωρίς έγκριση.
Στο χώρο σποράς δε μεταφέρονται περισσότεροι σπόροι από όσους μπορούν να σπαρθούν μέσα στην
επόμενη ημέρα. Οι σπόροι πρέπει να προστατεύονται από την έκθεσή τους στον ήλιο και την άμεση επαφή
τους με εμπορικά λιπάσματα.
Οι σπόροι σπέρνονται με το χέρι ή με σπαρτική μηχανή. Όταν η σπορά γίνεται με το χέρι οι σπόροι ίσομοιράζονται στα δύο και σπέρνονται σε δύο διαδοχικές σπορές: οι μισοί σπόροι σπέρνονται κατά μήκος και
οι υπόλοιποι μισοί κατά πλάτος, σταυρωτά. Οι μεγάλες επιφάνειες μπορούν να χωριστούν σε μικρότερες
περιοχές καθορισμένης έκτασης για να επιτευχθεί καλύτερη αναλογία σπόρου.
Όταν χρησιμοποιείται σπαρτική μηχανή, η σπορά πραγματοποιείται σε παράλληλες λωρίδες
χρησιμοποιώντας τις ρόδες της σπαρτικής ως οδηγό και πάλι με τη σταυρωτή μέθοδο. Στα όρια της
περιοχής σποράς απλώνεται λινάτσα, ώστε να γυρίζει εκεί η σπαρτική μηχανή και να επιτευχθεί ομοιόμορφη
σπορά και στις άκρες.
Η ποσότητα των σπόρων πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τη μελέτη και εξαρτάται από τις ποικιλίες
χλοοτάπητα.
Μετά τη σπορά πρέπει να ακολουθήσει ελαφρύ και προσεκτικό πέρασμα του χώματος με τσουγκράνα ή με
κύλινδρο που έχει ειδικά δόντια, για να καλυφθούν οι σπόροι με ένα λεπτό στρώμα χώματος. Το βάθος
παράχωσης πρέπει να συστήνεται από τον οίκο παραγωγής των σπόρων. Οι σπόροι που απαιτούν
μικρότερο βάθος παράχωσης (συνήθως οι μικρότεροι και ελαφρύτεροι) σπέρνονται στα πεταχτά ή με ειδική
προσαρμογή στη σπαρτική. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη χωθούν βαθιά οι σπόροι γιατί το
φύτρωμα δε θα είναι ομοιόμορφο.
Μετά την παράχωση των σπόρων ακολουθεί κυλίνδρισμα, με ελαφρύ κύλινδρο (κάτω από 100 kg ανά μέτρο
πλάτους) ώστε να γίνει μεν πρόσφυση των σπόρων αλλά όχι συμπίεση του εδάφους. Εάν λόγω κλίσης δεν
μπορεί να γίνει κυλίνδρισμα, η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να πιεστεί με την ανάποδη της τσουγκράνας
σε βάθος 1 cm.
Για την αποφυγή προσβολών από μύκητες και έντομα συνιστάται να γίνεται εφαρμογή μυκητοκτόνου και
εντομοκτόνου εδάφους (Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00).
Ακολουθεί πότισμα ελαφρύ με τεχνητή βροχή (όχι με λάστιχο ή άλλο τρόπο που μπορεί να ξεθάψει και να
παρασύρει τους σπόρους). Η ποσότητα νερού για το πότισμα είναι τέτοια ώστε το νερό να φθάσει σε βάθος
15 cm. Τα υπόλοιπα ποτίσματα είναι συχνά 2 – 3 φορές την ημέρα και σε ποσότητα, αναλόγως με την
εποχή, τις θερμοκρασίες και τους ανέμους που επικρατούν τις ημέρες της σποράς.
Για να προφυλαχθεί η εγκατάσταση από τρίτους πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και
προσωρινή περίφραξη, που θα παραμείνουν μέχρι το πρώτο κούρεμα.

5.4
5.4.1

Φροντίδες μετά το φύτρωμα
Γενικά

Η συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί χλοοτάπητας διαρκεί μέχρι το πρώτο κούρεμα.
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Η φροντίδα συντήρησης έχει ως σκοπό να αναπτυχθεί γρήγορα ένας ζωηρός, πυκνός χλοοτάπητας χωρίς
βρύα και ζιζάνια. Συνεπώς θα περιλαμβάνει τον έλεγχο διάβρωσης, τη φυτοπροστασία, το βοτάνισμα, την
περιποίηση των άκρων, την άρδευση, το κούρεμα και το καθάρισμα του χώρου όπως και οποιαδήποτε άλλη
εργασία χρειαστεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.
Μετά το φύτρωμα η επιφάνεια του εδάφους ανασηκώνεται λίγο. Όταν τα φυτάρια θα έχουν ύψος 2,5 cm (7,5
cm για χλοοτάπητα που θα πατηθεί) και το έδαφος θα είναι ξηρό διενεργείται ελαφρύ κυλίνδρισμα με
κύλινδρο.
Η άρδευση γίνεται με τεχνητή βροχή. Για την ευκολότερη εκτίμηση της ανάγκης άρδευσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ειδικά υγρασιόμετρα (τενσιόμετρα). Σε κάθε τμήμα χλοοτάπητα θα τοποθετείται ένα
τενσιόμετρο. Τα αισθητήρια τοποθετούνται σε βάθος, στο οποίο βρίσκεται το κύριο μέρος του ριζικού
συστήματος.
Το πρώτο κούρεμα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5 cm. Δεν πρέπει να αφεθεί να
αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω από 10 cm.
Μετά το πρώτο κούρεμα, γίνεται επανασπορά σε όσα τμήματα επιφανειών έχει αποτύχει ο χλοοτάπητας.
Συνήθως 2-3 ημέρες μετά το πρώτο κούρεμα, ο χλοοτάπητας λιπαίνεται με λίπασμα συντήρησης
(παράγραφος 4.2) και με δόση 10 g ανά m2.
5.4.2

Αντιμετώπιση των ασθενειών

Οι προσβολές από μύκητες μπορούν να καταστρέψουν τα φυτάρια και μπορεί να κιτρινίσουν, να ξεραθούν ή
να εμφανίσουν άλλα συμπτώματα, αναλόγως με το είδος του μύκητα. Με τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να
ποτιστεί ο χλοοτάπητας με μυκητοκτόνο εδάφους στη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή αναλογία.
Προληπτικά μπορεί να γίνει επίπαση στο σπόρο με μυκητοκτόνο προστατευτικά, για την αποφυγή τήξης των
φυταρίων ή σήψης του σπόρου. Στο χλοοτάπητα επίσης προληπτικά, εάν δεν είναι εφικτοί εβδομαδιαίοι
ψεκασμοί, πρέπει να γίνουν 1-2 ψεκασμοί στην αρχή του καλοκαιριού και το χειμώνα, για διαφορετικούς
όμως μύκητες. Επίσης με μυκητοκτόνα εδάφους αντιμετωπίζεται η σκληρωτίαση σε χλοοτάπητες διχόνδρας,
η οποία ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και pH < 7.
Η εργασία βοτανίσματος αφορά στο καθάρισμα των χώρων του χλοοτάπητα από τα διάφορα ακαλαίσθητα
και ανταγωνιστικά ζιζάνια.
Η εξαγωγή των ζιζανίων γίνεται με τα χέρια, αφού έχει προηγηθεί πότισμα την προηγούμενη ημέρα. Μετά
την εξαγωγή τους, ο ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα απομακρύνει από το έργο, μαζί με
οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η
απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.
Στις επιφάνειες που θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας πρέπει να προηγηθεί ζιζανιοκτονία, όταν διαπιστωθεί η
ύπαρξη πολυετών αγρωστωδών ή διάφορων πολυετών ζιζανίων σε αντίθεση με τα πλατύφυλλα, που μπορεί
να καταπολεμηθούν μετά το εξάμηνο από τη βλάστηση του χλοοτάπητα.
Η εργασία του καθαρισμού των χώρων από ξένα υλικά αφορά στο συστηματικό καθάρισμα των χώρων και
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και μετά τη συμπλήρωση των εργασιών. Τα ξένα αντικείμενα (χαρτιά,
κουτιά, σκουπίδια κλπ.) καθώς και τα υπολείμματα που προκύπτουν από τα κουρέματα απομακρύνονται
από τους χώρους του χλοοτάπητα.
5.4.3

Επιθεώρηση - αντικαταστάσεις

Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η Επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία και τη ζωτικότητα του
χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται επανασπορά (ολική ή μερική). Εάν το ποσοστό αποτυχίας είναι
μεγαλύτερο από 25 % σε κάθε ανεξάρτητη, οροθετημένη επιφάνεια, πρέπει να γίνει επανασπορά ολόκληρης
της επιφάνειας.
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Σε περίπτωση που το ποσοστό αποτυχίας είναι μικρότερο από 25 %, τότε γίνεται μερική επανασπορά.
Σε περίπτωση αποτυχίας και της επανασποράς, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να διορθώσει τους
λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία σποράς σε όλη την επιφάνεια, με παράταση του χρόνου
αρχικής συντήρησης, αν χρειαστεί, χωρίς αποζημίωση.

5.5

Έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα

 Ο χλοοτάπητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 100 ημέρες μετά την τοποθέτησή του και ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.
 Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα οι ώρες χρήσης για τον πρώτο μήνα θα είναι δύο (2) την
εβδομάδα και το δεύτερο τέσσερις (4) την εβδομάδα. Από τον τρίτο μήνα και μετά ο χλοοτάπητας
μπορεί να χρησιμοποιείται για 12 ώρες την εβδομάδα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Επειδή η επιτυχία της εγκατάστασης χλοοτάπητα εξαρτάται αφενός από τις ποσότητες των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν και την ποιότητά τους και αφετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες εκτέλεσης της
εργασίας, εισάγεται στη μελέτη ο όρος της «επιτυχημένης εγκατάστασης» του χλοοτάπητα σε κάθε επί
μέρους οροθετημένη επιφάνεια, χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα ποσοστό αποτυχίας.
Τα κριτήρια είναι:
 η καθολική κάλυψη της έκτασης με χλοοτάπητα
 η ομοιομορφία όσον αφορά στην πυκνότητα και στο ύψος του χλοοτάπητα
 η υγεία του χλοοτάπητα
Για την παραλαβή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα απαιτούνται και τα παρακάτω:
α) Επιμετρικά σχέδια με τις πραγματικές διαστάσεις των επιφανειών, που καλύφθηκαν με
χλοοτάπητα.
β) Πρωτόκολλο καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

7.1

Γενικά

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ.) λαμβάνονται
όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας (μάσκες, γάντια, στολές, σήμανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του
εργατικού προσωπικού και του κοινού (βλ. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1006-05-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00).
Οι οδηγίες ασφάλειας για τις χλοοκοπτικές μηχανές παραθέτονται στη συνέχεια.
Τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται από αμέλεια και απρόσεκτη συμπεριφορά.
Πριν την οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στη χλοοκοπτική (αλλαγή λαδιών, αφαίρεση λάμας για
ακόνισμα) πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Στα ηλεκτρικά μοντέλα πρέπει να
αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.

21

35076

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01:2009

7.2

©

ΕΛΟΤ

Προσεκτικό διάβασμα του εγχειριδίου χρήσης

Το εγχειρίδιο λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο. Το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί τη χλοοκοπτική πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις
παραγράφους που συνοδεύονται από το
προειδοποιητικό σύμβολο:

7.3

(SAFETY ALERT)

Άμεσο σταμάτημα της χλοοκοπτικής

Αρχικά πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία που σταματά τις λάμες, ακόμα και αν υπάρχει σύστημα αυτόματου
φρένου των περιστροφικών λεπίδων.

Ο χειριστής δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από
τη θέση του αφήνοντας τη μηχανή σε
λειτουργία.

7.4

Διατήρηση όλων των χαρακτηριστικών ασφαλείας πάνω στη μηχανή

Τα προστατευτικά στοιχεία και τα προειδοποιητικά σήματα δεν πρέπει να αφαιρούνται και στην περίπτωση
που καταστραφούν ή χαθούν πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα. Η μηχανή δεν πρέπει να τίθεται σε
λειτουργία, αν ο οδηγός που κατευθύνει τα κομμένα χόρτα προς τα πίσω και προστατεύει από την επαφή με
τις λάμες, δεν είναι στην προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή θέση του.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια λειτουργίας της χλοοκοπτικής δεν πρέπει να υπάρχουν σε κοντινή απόσταση
άνθρωποι ή ζώα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ένα σκληρό αντικείμενο (πέτρες, καλώδια, σπασμένα γυαλιά
κλπ) που θα βρεθεί στην πορεία της μηχανής να εξοστρακιστεί προς τα πάνω.
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Η λειτουργία της χλοοκοπτικής πρέπει να σταματάει αμέσως μόλις μπει στην περιοχή προς κούρεμα ένα
ξένο προς την εργασία άτομο, για να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα.

Στα μοντέλα με σακούλα αποκομιδής πρέπει να διενεργείται συχνός και περιοδικός έλεγχος γιατί υπόκεινται
σε φθορά. Εάν έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί γιατί διαφορετικά μπορεί να ξεφύγει κάποιο ξένο
αντικείμενο προς τη μηχανή ή προς το γύρω χώρο.
Αν παρατηρηθούν φθορές όπως χαλαρωμένες βίδες, σπασμένα εξαρτήματα κλπ. κατά τη διάρκεια
λειτουργία της μηχανής πρέπει να σταματήσει αμέσως η λειτουργία της μηχανής και να διορθωθεί η βλάβη
αφού σταματήσουν να λειτουργούν και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.

7.5

Καθαρισμός της περιοχής προς κούρεμα

Πριν την έναρξη του κουρέματος, πρέπει η περιοχή που θα κουρευτεί να καθαριστεί προσεκτικά από
υπολείμματα μπαζών, χαλικιών ή άλλων αντικειμένων που μπορεί να ανασηκωθούν και να εξοστρακιστούν
από τις λάμες.
Δεν πρέπει ποτέ να διασχίζονται μονοπάτια ή δρόμοι με τις λάμες σε λειτουργία.

7.6

Αποφυγή της επαφής με τις λάμες

Πάντα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι λάμες περιστρέφονται όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία.
Συνεπώς ποτέ δεν πρέπει να πλησιάζει οποιαδήποτε μέλος του σώματος κοντά στις λάμες όταν η μηχανή
είναι σε λειτουργία, ακόμα και αν η χλοοκοπτική είναι εξοπλισμένη με σύστημα αυτόματου φρένου των
περιστροφικών λεπίδων.

Οι ρυθμίσεις για αλλαγή του ύψους κουρέματος πρέπει να γίνονται όταν οι λάμες έχουν σταματήσει να
περιστρέφονται.
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Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να καθαρίζονται οι λάμες με τα
χέρια. Καλύτερα να γίνεται ο καθαρισμός με τη
χρήση ενός κονταριού.

7.7

Ένδυση

Η σωστή ενδυμασία για κούρεμα γρασιδιού περιλαμβάνει γερά και ανθεκτικά παπούτσια (όχι σανδάλια ή
μαλακά παπούτσια του τένις) και μακριά παντελόνια. Χαλαρά ρούχα ή κρεμαστά κοσμήματα ενέχουν τον
κίνδυνο να πιαστούν (μπερδευτούν) στα εξαρτήματα της μηχανής και να προκληθεί ατύχημα.
Η σωστή ενδυμασία συνιστάται να συμπληρώνεται
με τη χρήση προστατευτικών γυαλιών ή άλλων
παρόμοιων προστατευτικών μέσων.

7.8

Διαύγεια κατά τη διάρκεια της εργασίας

Απαγορεύεται να γίνεται χρήση της χλοοκοπτικής από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων
ουσιών που προκαλούν πνευματική σύγχυση.

Οι χειριστές δεν πρέπει να θέτουν σε λειτουργία τη μηχανή όταν νιώθουν πολύ κουρασμένοι, γιατί η
συγκεκριμένη εργασία απαιτεί να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση.
Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση ακουστικών.

7.9

Προσεκτική προμήθεια των καυσίμων

Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια
εφοδιασμού της μηχανής με καύσιμα.

Επίσης δεν πρέπει ο εφοδιασμός να γίνεται σε εσωτερικό χώρο, όταν δουλεύει η μηχανή ή όταν είναι ζεστή.
Πριν την εκκίνηση της μηχανής πρέπει να σκουπίζονται καύσιμα που μπορεί να έχουν χυθεί στο γύρω χώρο.

24

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

35079

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01:2009

7.10 Ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές
Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές χλοοκοπτικές πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο, που ενδείκνυται για
εξωτερική χρήση.
Το καλώδιο πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να αντικαθιστάται αμέσως μόλις παρουσιαστεί ζημιά.
Το καλώδιο δεν πρέπει να έλκεται ούτε για να μετακινήσει τη μηχανή ούτε για να βγει από το ρεύμα. Στην
τελευταία περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται η πρίζα.
Προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε κατά τη διάρκεια του κουρέματος το καλώδιο να μην έρχεται σε επαφή με
αιχμηρές γωνίες ή κοφτερές επιφάνειες. Επίσης πρέπει να φυλάσσεται από την επαφή με υψηλές
θερμοκρασίες ή λάδια.
Το καλώδιο πρέπει να απλώνεται στις ήδη κουρεμένες επιφάνειες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
περάσει η μηχανή πάνω από αυτό.

7.11 Επιπλέον οδηγίες χρήσης για χλοοκοπτικές
Το κούρεμα πρέπει να διενεργείται μόνο σε ξηρές συνθήκες. Αν οι συνθήκες απαιτούν να γίνει αναγκαστικά
το κούρεμα σε υγρές συνθήκες, πρέπει να γίνει με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας υπόψη ότι η
υγρή χλόη δε διασπείρεται καλά και μπορεί να σχηματίσει συσσωματώματα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει
να σβηστεί η μηχανή πριν γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης των συσσωματωμάτων.
Επίσης σε υγρό γρασίδι υπάρχει ο κίνδυνος γλιστρήματος με αποτέλεσμα να βρεθεί το πόδι στην τροχιά των
κινούμενων λεπίδων.
Δεν πρέπει να διενεργείται κούρεμα σε πολύ μικρή απόσταση από χαντάκια, απότομες πλαγιές ή σε
οποιαδήποτε επιφάνεια που μπορεί να χαθεί ο έλεγχος της χλοοκοπτικής μηχανής. Ως μέγιστη αποδεκτή
κλίση για κούρεμα θεωρείται αυτή η κλίση 3:1.
Όταν χρησιμοποιείται χλοοκοπτική, η οποία κατευθύνεται από όρθιο χειριστή που σπρώχνει (walk-behind
mower), το κούρεμα πρέπει να γίνεται κατά μήκος των ισοϋψών της πλαγιάς, ποτέ κάθετα στην κλίση
(κατακόρυφα).
Αντιθέτως, με αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές, που ο χειριστής κάθεται (riding mowers) και σε πλαγιές με κλίση
3:1 έως 15:1, η κοπή πρέπει να γίνεται κατακόρυφα, ποτέ κατά μήκος. Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται κοπή
χλοοτάπητα με αυτοκινούμενη χλοοκοπτική σε πλαγιές με κλίση πιο απότομη από 3:1.
Στην περίπτωση που το γρασίδι που είναι πολύ ψηλό, πρέπει να κόβεται σε δύο δόσεις. Την πρώτη φορά
ρυθμίζεται ψηλά το ύψος κοπής για να αποφευχθεί η δημιουργία συσσωματωμάτων χλόης μέσα στη
σακούλα αποκομιδής και για να αποκαλυφθούν τυχόν σκληρά αντικείμενα που μπορεί να χτυπήσουν στις
λάμες. Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας από τα περιττά αντικείμενα πραγματοποιείται το κούρεμα στο
επιθυμητό ύψος.
Εάν οι λάμες έρθουν σε επαφή με σκληρό αντικείμενο πρέπει να σταματήσει αμέσως η λειτουργία της
μηχανής. Ο έλεγχος θα γίνει αφού σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη της μηχανής. Μια ασυνήθιστη
δόνηση αποτελεί σημάδι δυσλειτουργίας και η μηχανή πρέπει να επισκευαστεί πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.
Η “walk-behind” χλοοκοπτική πρέπει πάντα να σπρώχνεται προς τα μπροστά. Απαγορεύεται να σύρεται
προς τα πίσω, προς τη μεριά του σώματος.

Προσοχή δίνεται ώστε να μην έρθουν σε επαφή τα
χέρια ή το σώμα με τη μηχανή όταν είναι ζεστή,
γιατί μπορεί να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα.
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Το κούρεμα του χλοοτάπητα πρέπει να διενεργείται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και άλλες ώρες αρκεί να
υπάρχει επαρκής φωτισμός (πχ. αγωνιστικοί χώροι).

7.12 Αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές μηχανές
7.12.1 Γενικά
Οι προαναφερόμενες οδηγίες ασφάλειας ισχύουν και στις περιπτώσεις των αυτοκινούμενων χλοοκοπτικών,
με τους επιπλέον κανόνες.
7.12.2 Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών

7.12.3 Απαγορεύεται το κούρεμα προς τα πίσω
Εάν χρειαστεί να γίνει κίνηση προς τα πίσω (όπισθεν), πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί η κίνηση των
λεπίδων.
7.12.4 Προσεκτική χρήση σε επιφάνειες με κλίση
Σε πρανή ή επιφάνειες με κλίση πρέπει να μειώνεται η ταχύτητα.
Οι αναστροφές συνιστάται να πραγματοποιούνται σε επίπεδο έδαφος, στη βάση ή στην κορυφή της πλαγιάς.
Δεν πρέπει να γίνονται απότομες αλλαγές κατεύθυνσης.
Πρέπει να αποφεύγονται τα χαντάκια ή τυχόν λακκούβες γιατί μπορεί να προκληθεί ανατροπή της
χλοοκοπτικής.

Αν γλιστρούν οι ρόδες, σημαίνει ότι η κλίση είναι πολύ απότομη. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να
απενεργοποιηθεί η κίνηση των λεπίδων και να κατευθυνθεί η μηχανή με μικρή ταχύτητα προς τη βάση της
πλαγιάς.
Σε κεκλιμένη επιφάνεια, το κούρεμα του χλοοτάπητα γίνεται με φορά προς τα κάτω. Όταν φτάσει η μηχανή
στο κάτω επίπεδο, απενεργοποιούνται οι λεπίδες και γίνεται όπισθεν με κατεύθυνση προς τα πάνω.
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Προσοχή: Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή ένδειξη για κίνδυνο ανατροπής, δεν πρέπει να ανεβαίνει η
μηχανή στην πλαγιά.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά επιμετράται σε στρέμματα και περιλαμβάνει:
 Την απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών.
 Την δημιουργία των κατάλληλων κλίσεων.
 Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα μέχρι νε επιτευχθεί ψιλοχωματισμός.
 Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή
τους στο έδαφος.
 Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες.
 Την απολύμανση του εδάφους.
 Την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σπόρων και την σπορά του χλοοτάπητα, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Προδιαγραφής
 Την αρχική συντήρηση του χλοοτάπητα μέχρι το πρώτο κούρεμα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
-

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

-

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

-

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

-

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

-

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

-

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

-

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν

27

35082

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01:2009

©

ΕΛΟΤ

διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους..
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Laying ready made lawn turf
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0502-02 «Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-02-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
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Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

35085

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

1.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 5

1.2

Υποβαλλόμενα πιστοποιητικά ποιότητας ............................................................................... 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 5

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών ....................................................................... 6

4.1

Έτοιμος χλοοτάπητας ................................................................................................................ 6

4.2

Λιπάσματα ................................................................................................................................... 6

4.3

Έδαφος – βελτιωτικά εδάφους.................................................................................................. 7

4.4

Νερό ............................................................................................................................................. 7

4.5

Ζιζανιοκτόνα σκευάσματα ......................................................................................................... 8

4.6

Εντομοκτόνα – μυκητοκτόνα σκευάσματα............................................................................... 8

4.7

Αγκύρια ........................................................................................................................................ 8

4.8

Μηχανολογικός εξοπλισμός ...................................................................................................... 8

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ........................................................................................... 8

5.1

Χρονική περίοδος – συνθήκες τοποθέτησης........................................................................... 8

5.2

Προετοιμασία του χώρου ........................................................................................................... 9

5.3

Τοποθέτηση του χλοοτάπητα.................................................................................................... 9

5.4

Φροντίδες μετά την τοποθέτηση ............................................................................................. 10

5.5

Επιθεώρηση - αντικαταστάσεις............................................................................................... 11

5.6

Έναρξη χρήσης του έτοιμου χλοοτάπητα.............................................................................. 11

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 11

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ................................................. 12

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 12

3

35086

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1051-10-05-02-02 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και των εργασιών εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, επιβίωσης και μακροζωίας αυτού.
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση ζωντανού έτοιμου χλοοτάπητα, την
προετοιμασία του χώρου και τις εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα από την τοποθέτησή του μέχρι το
πρώτο κούρεμα.

1.2

Υποβαλλόμενα πιστοποιητικά ποιότητας

Πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την εταιρεία παραγωγής καθώς και εδαφολογική
ανάλυση του χώρου ανάπτυξης του χλοοτάπητα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1051-10-05-02-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00

Weed control methods -- Καταπολέμηση ζιζανίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01

Lawn turf sowing -- Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Έτοιμος χλοοτάπητας
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Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) με δέκα (10) μήνες,
αλλά όχι παραπάνω από 24 μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός, με ζωηρό σκούρο πράσινο χρώμα και
απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές καθώς και από ζιζάνια.
Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος της εταιρείας (πάντως όχι
στενότερο από 25 cm ή πλατύτερο από 60 cm) και σε μήκος προβλεπόμενο από τη μελέτη (το οποίο δε θα
πρέπει να ξεπερνά τα 270 cm). Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ± 1,25 cm
όσον αφορά στο πλάτος και ± 5 % του μήκους. Σπασμένα τεμάχια ή με σχισμένες ή άνισες γωνίες δε
γίνονται αποδεκτά.
Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2-2,5 cm (± 0,6
cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό ριζικό σύστημα. Σε αυτό το πάχος δεν περιλαμβάνεται το
πάχος της βλάστησης.
Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους χωρίς να
σκίζονται και χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους, όταν ανασηκώνονται από τις δύο πάνω
γωνίες του.
Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος όταν το ποσοστό υγρασίας είναι
υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωσή του. Αν το ποσοστό υγρασίας είναι
τόσο χαμηλό, που να μην επιτρέπει τους χειρισμούς του χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωμα, φόρτωση και
μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα σπασίματα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει μέχρι να υγρανθεί ο τάπητας έως
το βάθος κοπής του.
Πριν την αποκοπή του από την αρχική του θέση, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται ομοιόμορφα σε ύψος
5 - 7 cm. Πρέπει επίσης να μην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή υπολείμματα βλαστών.
Πρέπει να μην έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους. Ο χλοοτάπητας θεωρείται
καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 m2.
Ο έτοιμος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέμεται σε ρολά ή παλέτες.
Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η μεταφορά του
γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου χλοοτάπητα.
Δεν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να εγκατασταθούν
μέσα σε 24-36 ώρες.
Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε σκιερό μέρος και ποτίζονται
συχνά για να μην αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες. Πριν την τοποθέτηση κάθε κομμάτι χλοοτάπητα
ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν ακατάστατα φυτά ή ζιζάνια.

4.2

Λιπάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Ο
ακριβής τύπος του λιπάσματος και η δόση θα είναι αποτέλεσμα των εδαφολογικών αναλύσεων, που θα
γίνονται κάθε 3-4 χρόνια. Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας κατά την εφαρμογή τους (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00).
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Έδαφος – βελτιωτικά εδάφους
Κηπευτικό χώμα

Το προσκομιζόμενο κηπευτικό χώμα πρέπει να είναι γόνιμο, επιφανειακό, με μικρό ποσοστό ενεργούς
CaCO3, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55%. Πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους πηλού, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5
cm σε οποιαδήποτε διάσταση και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
4.3.2

Τύρφη

Η τύρφη πρέπει να είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη προέλευση, τύπου υλικού, όγκου και
υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή και θα μεταφέρεται στο χώρο του εργοταξίου σε
σφραγισμένη συσκευασία.
Η τύρφη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ινώδους υφής, θα προέρχεται από "sphagnum" και θα έχει τα
παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Τέφρα < 4%
 Φαινόμενο ειδικό βάρος <0,15g cm-3
 pH 4-5
 Ηλεκτρική αγωγιμότητα <250μS cm-1
 Εναλλακτική ικανότητα >80meq/100g
 Αναλογία χονδρόκοκκου (>2 mm) / λεπτόκοκκο υλικό (<2 mm) 40-60 / 60-40
 Να μην έχει υποστεί λίπανση
4.3.3

Περλίτης

Ο διογκωμένος (για γεωργική χρήση) περλίτης θα είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη διάσταση
κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο.
4.3.4

Άμμος

Η άμμος θα προέρχεται από ποταμό ή χείμαρρο ή άλλη πηγή, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία.
Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και με
κοκκομετρικές διαστάσεις 0,25-2,0 mm.

4.4

Νερό

Η ποιότητα του νερού για την άρδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη του
χλοοτάπητα.
Όσον αφορά στην αγωγιμότητα, η ιδανική τιμή είναι μικρότερη από 0,6 mS cm-1. Σε περίπτωση που το
διαθέσιμο νερό έχει αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 0,6 mS cm-1 και μέχρι το όριο των 1,2 mS cm-1, θα πρέπει
να επιλέγονται από το Μελετητή, ανθεκτικά είδη σπόρων.
Το νερό της άρδευσης θα πρέπει επίσης να έχει και τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Ολική σκληρότητα του νερού μικρότερη από 100 ppm
 Συγκέντρωση Βορίου (Β) μικρότερη από 1 ppm
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 Συγκέντρωση Νιτρικών ( NO3 - ) μικρότερη από 30 ppm
Η ποιότητα του νερού θα ελέγχεται περιοδικά από τον Ανάδοχο. Ο ετήσιος αριθμός των απαιτούμενων
ελέγχων ποιότητας νερού εναπόκειται στην κρίση του Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην
υπηρεσία δύο τουλάχιστον φύλλα ελέγχου ποιότητας νερού, που αφορούν στην ποιότητα νερού κατά τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, από πιστοποιημένο εργαστήριο. Ο κύριος του έργου έχει τη διακριτική ευχέρεια
να ζητήσει επί πλέον έλεγχο εάν το κρίνει σκόπιμο μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων.

4.5

Ζιζανιοκτόνα σκευάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
τους (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00).

4.6

Εντομοκτόνα – μυκητοκτόνα σκευάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνίσταται να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα κατά την εφαρμογή τους και να αποφεύγεται
η χρήση των γαλακτοποιήσιμων μορφών εντομοκτόνων - μυκητοκτόνων (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-10-06-05-00).

4.7

Αγκύρια

Τα αγκύρια θα είναι σχήματος U, συνολικού μήκους 15 cm και ανοίγματος 2,5 cm, από γαλβανισμένο σύρμα
No 11 ή από ξύλο.

4.8

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Για την εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα συχνά απαιτείται ειδικός εξοπλισμός που μπορεί να περιλαμβάνει
κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, φορτηγό αυτοκίνητο, ελκυστήρα, χλοοκοπτική μηχανή κλπ.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται στα τεύχη δημοπράτησης.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Χρονική περίοδος – συνθήκες τοποθέτησης

5.1.1

Περίοδος εγκατάστασης

Η καλύτερη εποχή για εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη.
Επιτρέπεται η εφαρμογή της μεθόδου και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου (χειμώνας, καλοκαίρι) μετά από
γνωμάτευση ειδικού επιστήμονα, αφού έχει συνεκτιμήσει τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες.
5.1.2

Καιρικές συνθήκες

Οι εργασίες τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα σταματούν κάτω από πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές
(πάνω από 32°C) θερμοκρασίες.
5.1.3

Εδαφικές συνθήκες

Η τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα δεν πρέπει να διενεργείται όταν το έδαφος είναι παγωμένο.
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Το έδαφος κατά τις εργασίες προετοιμασίας του και κατά την τοποθέτηση του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να
βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να μην καταστραφεί η δομή του. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον
υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προηγείται άρδευση, ώστε το έδαφος να βρίσκεται στο "ρόγο" του.

5.2

Προετοιμασία του χώρου

Η προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης του χλοοτάπητα και η κατεργασία του εδάφους γίνεται όπως και
στην περίπτωση της σποράς του χλοοτάπητα (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01).
Η λίπανση πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα επιβάλλεται, εκτός από την περίπτωση που το έδαφος είναι
ήδη «πλούσιο» (όπως θα φανεί από την ανάλυση εδάφους). Η εφαρμογή του λιπάσματος συνιστάται να
γίνεται 7-10 ημέρες πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Προστίθενται 30g λίπασμα έναρξης
(υπερφωσφορικό) (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00) ανά τετραγωνικό μέτρο (m-2) και
ενσωματώνονται καλά (με τσουγκράνα) σε βάθος 5cm επιφανειακού εδάφους.
Η επιφάνεια καθαρίζεται ακόμα μία φορά για να αφαιρεθούν όλες οι πέτρες και κυλινδρίζεται για να
αποκτήσει καλή ομαλότητα.
Πρέπει να γίνει επιθεώρηση των έτοιμων προς χρήση επιφανειών. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μη
ικανοποιητικές συνθήκες (κακή ομαλότητα, χαμηλό ή υψηλό ποσοστό υγρασίας, μεγάλη συμπίεση κ.λπ.) οι
εργασίες εγκατάστασης του χλοοτάπητα δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν γίνουν οι απαραίτητες
«διορθώσεις». Εάν το έδαφος είναι ξηρό πρέπει να γίνει πότισμα σε βάθος 2,5 cm.

5.3

Τοποθέτηση του χλοοτάπητα

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλο ειδικό
εξοπλισμό.
Ο χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισμένη επιφάνεια. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την
παραλαβή του χλοοτάπητα, ώστε να αποφευχθεί η αφυδάτωσή του.
Ακολουθεί η διάστρωση των τεμαχίων χλοοτάπητα από ένα σταθερά σημείο έναρξης (π.χ. τοίχος) και γίνεται
προσεκτικά η ένωση των διαδοχικών τεμαχίων, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συνένωσή τους (δηλ. να
εφάπτονται καλά, χωρίς να αφήνονται κενά μεταξύ των συνδέσεων αλλά και χωρίς να γίνεται επικάλυψή
τους).
Τα τεμάχια του χλοοτάπητα δεν πρέπει να τεντώνονται για να καλύψουν τις επιφάνειες. Αν χρειάζεται ένα
μικρό κομμάτι για το τελείωμα της σειράς, μεγαλύτερη σταθερότητα θα επιτευχθεί αν αυτό τοποθετηθεί
προτελευταίο και ως τελευταίο τοποθετεί ένα ολόκληρο κομμάτι.
Το χώμα, πάνω στο οποίο θα στρωθεί ο χλοοτάπητας, δεν πρέπει να συμπιέζεται πολύ, γι ‘αυτό η
διάστρωση (με τα χέρια ή με ειδικό μηχάνημα) πρέπει να γίνεται με μέτωπο προς την πλευρά που θα
καλυφθεί. Κάθε δεύτερη σειρά πρέπει να μπαίνουν και δύο κομμάτια κομμένα στη μέση, ώστε να
διαμορφώνονται τεθλασμένες γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο τα κομμάτια θα δέσουν καλύτερα μεταξύ τους
και θα είναι πιο σταθερά όταν θα γίνει το κούρεμα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ριζών.
Κατά τη διάστρωση, μία μικρή ανομοιομορφία στο πάχος των λωρίδων ή τεμαχίων μπορεί να διορθωθεί με
ελαφρό κτύπημα της επιφάνειας που εξέχει, ενώ μια μεγαλύτερη διαφορά θα πρέπει να διορθωθεί με
ανασήκωμα του χλοοτάπητα και αφαίρεση χώματος.
Η επιφάνεια του χλοοτάπητα πρέπει είναι στο ίδιο επίπεδο με τις γειτονικές κατασκευές (σπαρμένες
επιφάνειες, παράδρομοι, κράσπεδα κ.λπ.). Στα ακραία σημεία της προς κάλυψη έκτασης κόβονται οι
τελευταίες λωρίδες χλοοτάπητα με ένα μαχαίρι. Το ίδιο γίνεται και με τα κενά που επιβάλει η μελέτη σε
κεντρικά σημεία (λουλούδια, εμπόδια κ.λπ.).
Πάνω από τις εκτεθειμένες άκρες του χλοοτάπητα στο τέλος της σειράς και μεταξύ των «αρμών» απλώνεται
αμμόχωμα (1,5-2 kg m-2), για να διατηρηθεί η υγρασία και το πλεόνασμα αυτού απομακρύνεται.
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Σε περιπτώσεις που ο χλοοτάπητας συνορεύει με υδατικό στοιχείο, οι λωρίδες πρέπει να απλώνονται
παράλληλα με τη ροή.
Αγκύρωση: Όπου υπάρχουν κλίσεις ο χλοοτάπητας απλώνεται παράλληλα με τις ισοϋψείς, ξεκινώντας από
τη βάση της πλαγιάς και προχωρώντας προς τα πάνω και αγκυρώνεται όταν οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες
από 3:1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 2-5 αγκύρια ανά m2 ή ανά λωρίδα κάθε δεύτερη σειρά, εκτός εάν από
τη μελέτη προκύπτει διαφορετικός αριθμός. Τα αγκύρια τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εξέχουν από την
επιφάνεια του χλοοτάπητα.
Σε περιπτώσεις που ο χλοοτάπητας συνορεύει με υδατικό στοιχείο, τότε αγκυρώνεται η τελευταία
εφαπτόμενη λωρίδα χλοοτάπητα στο πάνω τμήμα της.
Για να προφυλαχθεί η εγκατάσταση από τρίτους πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και
προσωρινή περίφραξη, που θα παραμείνουν μέχρι το πρώτο κούρεμα.

5.4

Φροντίδες μετά την τοποθέτηση

Η υποχρεωτική συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί έτοιμος χλοοτάπητας διαρκεί
μέχρι το πρώτο κούρεμα.
Η φροντίδα συντήρησης έχει ως σκοπό να εγκατασταθεί γρήγορα ένας ζωηρός, πυκνός χλοοτάπητας χωρίς
βρύα και ζιζάνια. Συνεπώς θα περιλαμβάνει τον έλεγχο διάβρωσης, τη φυτοπροστασία, το βοτάνισμα, την
περιποίηση των άκρων, την άρδευση, το κούρεμα και το καθάρισμα του χώρου και οποιαδήποτε άλλη
εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.
Λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση ακολουθεί κυλίνδρισμα του χλοοτάπητα με ένα μικρό και ελαφρύ
κύλινδρο για να εφαρμόσει καλά με το καλυπτόμενο έδαφος. Για να μη δημιουργηθούν πτυχώσεις, το
κυλίνδρισμα πρέπει να γίνεται με φορά κάθετη προς τη φορά διάστρωσης των λωρίδων σε οριζόντιες
επιφάνειες και σε κλίσεις μικρότερες από 3:1.
Στη συνέχεια γίνεται πότισμα με άφθονο νερό, έτσι ώστε να βραχεί αρκετά ο χλοοτάπητας και το νερό να
περάσει στο χώμα σε βάθος 10 cm.
Μετά το αρχικό πότισμα ο Ανάδοχος πρέπει να ποτίζει με τέτοιες δόσεις νερού, ώστε ο χλοοτάπητας να
παραμένει υγρός και να έχει απομακρυνθεί όλος ο αέρας που υπάρχει μεταξύ των λωρίδων. Οι ακριβείς
δόσεις άρδευσης εξαρτώνται από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου.
Το πρώτο κούρεμα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5 cm και ανάλογα με το είδος, τη
φυσική του κατάσταση και την εποχή. Δεν πρέπει να αφεθεί να αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω
από 10 cm. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρείται περισσότερο από το 40% του φυλλώματος.
Συνήθως 2-3 ημέρες μετά το πρώτο κούρεμα, ο χλοοτάπητας λιπαίνεται με λίπασμα συντήρησης
(παράγραφος 4.2) και με δόση 10 g ανά m2. Πέραν από τις βασικές εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνεται
αερισμός, εξαραίωση (κάθετη τομή/ καθαρισμός του thatch), κυλίνδρισμα μετά από βαρύ χειμώνα και τέλος
επισπορά και ανανέωση, εάν υπάρχει πρόβλημα.
Αντιμετώπιση των ασθενειών. Οι προσβολές από μύκητες μπορούν να καταστρέψουν τα φυτάρια, τα οποία
μπορεί να κιτρινίσουν, να ξεραθούν ή να εμφανίσουν άλλα συμπτώματα, αναλόγως με το είδος του μύκητα.
Με τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να ποτιστεί ο χλοοτάπητας με μυκητοκτόνο εδάφους στη συνιστώμενη
από τον κατασκευαστή αναλογία. Όταν δεν είναι εφικτοί εβδομαδιαίοι προληπτικοί ψεκασμοί, πρέπει να
γίνουν 1-2 στο τέλος της άνοιξης και στις αρχές του χειμώνα.
Η εργασία βοτανίσματος αφορά στο καθάρισμα των χώρων του χλοοτάπητα από τα διάφορα ακαλαίσθητα
και ανταγωνιστικά ζιζάνια.
Η εξαγωγή των ζιζανίων γίνεται με τα χέρια. Μετά την εξαγωγή τους, ο ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα
τα απομακρύνει από το έργο, μαζί με οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους, στους οποίους
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.
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Η εργασία καθαρισμού του χώρου από ξένα υλικά αφορά στο συστηματικό καθάρισμα των χώρων και κατά
τη διάρκεια της εγκατάστασης και μετά τη συμπλήρωση των εργασιών. Τα ξένα αντικείμενα (χαρτιά, κουτιά,
σκουπίδια κλπ.), καθώς και τα υπολείμματα που προκύπτουν από τα κουρέματα απομακρύνονται από τους
χώρους του χλοοτάπητα.

5.5

Επιθεώρηση - αντικαταστάσεις

Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η Επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία και τη ζωτικότητα του
χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα. Εάν το ποσοστό αποτυχίας
είναι μεγαλύτερο από 25 % σε κάθε ανεξάρτητη, οριοθετημένη επιφάνεια, πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση
του έτοιμου χλοοτάπητα σε ολόκληρη την επιφάνεια.
Σε περίπτωση που το ποσοστό αποτυχίας είναι μικρότερο από 25 %, τότε γίνεται επανεγκατάσταση μόνο
στα σημεία της αποτυχίας.
Όταν συμπληρώνονται κενά, τα τμήματα χλοοτάπητα που προστίθενται δεν πρέπει να είναι μικρότερα από
100 cm2.
Σε περίπτωση που πρέπει να καλυφθεί διαταραγμένη περιοχή και το πλάτος της είναι μεγαλύτερο από το
πλάτος του τεμαχίου ή της λωρίδας του χλοοτάπητα, τότε είναι καλύτερο να απομακρυνθεί ένα τμήμα του
ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα, ώστε να δημιουργηθεί μια καθαρή περιοχή με πλάτος ακέραιο πολλαπλάσιο
του πλάτους του τεμαχίου. Πρέπει να δημιουργηθεί μια καθαρή πλευρά στα εξωτερικά άκρα της
διαταραγμένης περιοχής ώστε να γίνει καλή επαφή μεταξύ του νέου και του παλιού χλοοτάπητα. Όταν το
πλάτος της περιοχής είναι μικρότερο από το πλάτος του χλοοτάπητα, πρέπει να αφαιρεθεί τμήμα του ήδη
εγκατεστημένου χλοοτάπητα, σε ομοιόμορφο πάχος όχι μικρότερο από 150 mm.
Σε περίπτωση αποτυχίας και της νέας εγκατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να διορθώσει
τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία εγκατάστασης σε όλη την επιφάνεια, με παράταση
του χρόνου αρχικής συντήρησης, αν χρειαστεί, χωρίς αποζημίωση.

5.6

Έναρξη χρήσης του έτοιμου χλοοτάπητα

 Ο χλοοτάπητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 40-60 ημέρες μετά την τοποθέτησή του και ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.
 Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα οι ώρες χρήσης για τον πρώτο μήνα θα είναι δύο (2) την
εβδομάδα και το δεύτερο τέσσερις (4) την εβδομάδα. Από τον τρίτο μήνα και μετά ο χλοοτάπητας
μπορεί να χρησιμοποιείται για 12 ώρες/ εβδομάδα.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Επειδή η επιτυχία της εγκατάστασης χλοοτάπητα εξαρτάται αφενός από τις ποσότητες των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν και την ποιότητά τους και αφετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες εκτέλεσης της
εργασίας, εισάγεται στη μελέτη ο όρος της επιτυχημένης εγκατάστασης του χλοοτάπητα σε κάθε επί μέρους
οριοθετημένη επιφάνεια, χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα ποσοστό αποτυχίας.
Τα κριτήρια είναι:
 η καθολική κάλυψη της έκτασης με χλοοτάπητα.
 η ομοιομορφία όσον αφορά στην πυκνότητα και στο ύψος του χλοοτάπητα.
 η υγεία του χλοοτάπητα.
Για την παραλαβή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα απαιτούνται και τα παρακάτω:
α)

Επιμετρικά σχέδια με τις πραγματικές διαστάσεις των επιφανειών που καλύφθηκαν με χλοοτάπητα.
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β)

7
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Πρωτόκολλο καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα.

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ.) λαμβάνονται
όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας (μάσκες, γάντια, στολές, σήμανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του
εργατικού προσωπικού και του κοινού (βλ. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1006-05-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00).
Για τις οδηγίες ασφάλειας για τις χλοοκοπτικές μηχανές βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα επιμετράται σε στρέμματα και περιλαμβάνει:
 Την απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών.
 Την δημιουργία των κατάλληλων κλίσεων.
 Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα μέχρι να επιτευχθεί ψιλοχωματισμός.
 Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση τύρφης, περλίτη, χούμου και ενσωμάτωσή τους
στο έδαφος.
 Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες.
 Την απολύμανση του εδάφους.
 Την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση (τοποθέτηση, αγκύρωση, συμπίεση) του έτοιμου
χλοοτάπητα.
 Την αρχική συντήρηση του χλοοτάπητα μέχρι το πρώτο κούρεμα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
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-

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

-

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

-

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

-

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

-

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

-

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

-

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

35095
ICS: 93.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων
Installation of lawn turf on athletic fields

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0502-03 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-02-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 είναι η περιγραφή των απαιτούμενων
υλικών και εργασιών εγκατάστασης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι
καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, μακροζωίας αυτού και εγγυημένης χρήσης του.
Συγκεκριμένα ο χλοοτάπητας όλων των γηπέδων θα έχει δυνατότητα χρήσης για αγώνες και προπονήσεις
12 ώρες τουλάχιστον την εβδομάδα για όλο το χρόνο.
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την προετοιμασία του χώρου (καθαρισμός, διαμόρφωση και βελτίωση
του εδάφους), τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου, την προμήθεια των σπόρων ή του έτοιμου
χλοοτάπητα και των υπόλοιπων απαραίτητων υλικών για την εγκατάστασή του, τη σπορά με σπαρτική
μηχανή ή τη διάστρωση των τεμαχίων χλόης αντιστοίχως και τις εργασίες συντήρησης αυτού.

1.2

Υποβαλλόμενα πιστοποιητικά ποιότητας

Πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά για τους σπόρους ή για τον έτοιμο χλοοτάπητα, όπως αναφέρονται
στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01

Lawn turf sowing -- Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02

Laying ready made lawn turf -- Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00

Weed control methods -- Καταπολέμηση ζιζανίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

5
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Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Έτοιμος χλοοτάπητας

©
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Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) έως δέκα (10) μήνες,
να είναι καλής ποιότητας, πυκνός και απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές και
από ζιζάνια. Για λεπτομέρειες βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02.

4.2
4.2.1

Σπόρος
Ποιότητα σπόρου

Το μίγμα σπόρων που προμηθεύεται θα πρέπει να αποτελείται από τους καλύτερους ποιοτικά διαθέσιμους
σπόρους του είδους ή της ποικιλίας. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του
Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 365/10.12.2002). Για λεπτομέρειες βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-0201.
4.2.2

Επιλογή μίγματος σπόρων

Ο χλοοτάπητας θα αποτελείται από είδη και ποικιλίες, των οποίων η επιλογή έχει γίνει από το Μελετητή με
βάση την προσαρμογή τους στις επί τόπου εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους (βλ. πίνακες με χαρακτηριστικά ειδών και ποικιλιών στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 150110-05-02-01) καθώς και με την προβλεπόμενη χρήση του.

4.3

Λιπάσματα

Θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
τους (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00).

4.4
4.4.1

Έδαφος – βελτιωτικά εδάφους
Γενικά

Οι αναλογίες των επιμέρους εδαφοβελτιωτικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή του εδαφικού
μίγματος, θα αναφέρονται στη Μελέτη, έχοντας λάβει υπόψη την ποιότητα και τη δομή του κηπευτικού
χώματος και τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.
4.4.2

Κηπευτικό χώμα

Το προσκομιζόμενο κηπευτικό χώμα πρέπει να είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55%. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από
σβώλους πηλού, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5cm σε οποιαδήποτε διάσταση
και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτικών οργανισμών.
4.4.3

Τύρφη

Η τύρφη πρέπει να είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη προέλευση, τύπου υλικού, όγκου και
υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή και θα μεταφέρεται στο χώρο του εργοταξίου σε
σφραγισμένη συσκευασία.
Η τύρφη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ινώδους υφής, θα προέρχεται από ‘sphagnum’ και θα έχει τα
παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Τέφρα < 4%
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 Φαινόμενο ειδικό βάρος <0,15g cm-3
 pH 4-5
 Ηλεκτρική αγωγιμότητα <250μS cm-1
 Εναλλακτική ικανότητα >80meq/100g
 Αναλογία χονδρόκοκκου (>2 mm) / λεπτόκοκκο υλικό (<2 mm) 40-60 / 60-40
 Να μην έχει υποστεί λίπανση
4.4.4

Περλίτης

Ο διογκωμένος (για γεωργική χρήση) περλίτης θα είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη διάσταση
κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80% κ.ο.
4.4.5

Οργανοχημικό παρασκεύασμα

Το οργανοχημικό παρασκεύασμα έχει ως βάση παρασκευής την τύρφη ή άλλο μεταπλαστικό εδάφους. Το
βελτιωτικό μεταπλαστικό επηρεάζει παράγοντες που έχουν σχέση με την θρέψη του χλοοτάπητα, βελτιώνει
τη φυσική δομή (υδατοικανότητα, αερισμός), τη βιολογική δομή (αυξάνει τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς)
και τη χημική δομή (προσφέρει ελεύθερα χουμικά συστατικά που είναι οι φορείς των θρεπτικών στοιχείων).
4.4.6

Εδαφοβελτιωτικό παρασκεύασμα

Πρόκειται για υλικά με σπογγώδη δομή, αυξημένη ελαστικότητα, ελαφριά, αλλά σταθερά,
βιοαποικοδομούμενα σε μια περίοδο 20 ετών. Δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα φαινόμενο
φυτοτοξικότητας, πρέπει να είναι χημικά αδρανή, αποστειρωμένα, με δυνατότητες συγκράτησης νερού (5060% κ.ο.) και δυνατότητα παροχής μικρής ποσότητας θρεπτικών στοιχείων. Ιδιαίτερη σημασία έχει τα υλικά
να παραμένουν υδροφιλικά ακόμη και μετά την πλήρη ξήρανσή τους. Το εδαφοβελτιωτικό θα αναμιχθεί σε
ποσοστό 20% κατ’ όγκο και σε βάθος 15εκ από την επιφάνεια του εδαφικού υποστρώματος.
4.4.7

Άμμος

Η άμμος θα προέρχεται από ποταμό ή χείμαρρο ή άλλη πηγή, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία.
Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και με
κοκκομετρικές διαστάσεις 0,25-2,0 mm.
4.4.8
4.4.8.1

Εδαφικό υπόστρωμα για αγωνιστικούς χώρους
Φυσικοχημικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώματος

Από άποψη μηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να ανήκει στη κατηγορία των ελαφρών
εδαφών με ποσοστό άμμου μεγαλύτερο του 85%.
Το pΗ να είναι περίπου στο ουδέτερο σημείο (pΗ περίπου 7).
Είναι επιθυμητό να μην υπάρχει ή να είναι σε χαμηλό ποσοστό ελεύθερο CaCO3.
Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECX103 σε 25°C) μετρούμενη σε mmohs cm-1 σε 25° πρέπει να είναι
μικρότερη από 2.000.
Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (βαθμός αλκαλίωσης, ΕSP) πρέπει να είναι μικρότερο από 10%).
Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:
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α)

Κεκορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα 8-12mm/h,

β)

Ολικό Πορώδες 35-50 %,

γ)

Οργανική ουσία 0,5% κ.β.

©
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Η μηχανική σύσταση του εδαφικού υποστρώματος φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Μηχανική σύσταση του εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους.

4.4.8.2

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(mm)

(%)

1,0 – 3,0

5 - 10

0,25 – 1,0

60 -65

0,15 – 0,25

20

0,05 – 0,15

7 - 10

0,002 – 0,05

1–3

Προέλευση εδαφικού υποστρώματος

Το εδαφικό υπόστρωμα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούμενο αγρό, να είναι καλής γονιμότητας,
απαλλαγμένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώματα ζιζανίων. Επίσης δεν
πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείμματα καλλιέργειας άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται από το
επιφανειακό στρώμα και μέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 0,70 m.
Ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Επίβλεψη, τις θέσεις
λήψης του εδαφικού υποστρώματος και να πάρει δείγματα εδάφους, άμμου και γαρμπιλιού, τα οποία θα
αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο αναλύσεων υποστρωμάτων χλοοταπήτων
για αθλητικούς χώρους. Η τελική ανάμιξη θα προσδιοριστεί με βάση τις αναλύσεις και τις υποδείξεις του
εργαστηρίου.
Η ανάμιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο, με αναμικτήρα. Το προϊόν
της ανάμιξης ονομάζεται εδαφικό μίγμα.
4.4.9

Εδαφοενισχυτικά νήματα

Τα εδαφοενισχυτικά νήματα σταθεροποιούν το υπόστρωμα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν το χλοοτάπητα,
έτσι ώστε να είναι εφικτή η χρήση του γηπέδου για 12 ώρες/εβδομάδα. Τα εδαφοενισχυτικά νήματα δεν είναι
φυτοτοξικά, δεν αποικοδομούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και δεν είναι διακριτά μέσα στο
φυσικό χλοοτάπητα.

4.5

Νερό

Η ποιότητα του νερού για την άρδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη του
χλοοτάπητα.
Όσον αφορά στην αγωγιμότητα, η ιδανική τιμή είναι μικρότερη από 0,6 mS cm-1. Σε περίπτωση που το
διαθέσιμο νερό έχει αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 0,6 mS cm-1 και μέχρι το όριο των 1,2 mS cm-1, θα πρέπει
να επιλέγονται από το Μελετητή, ανθεκτικά είδη σπόρων.
Το νερό της άρδευσης θα πρέπει επίσης να έχει και τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Ολική σκληρότητά του νερού μικρότερη από 100 ppm.
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 Συγκέντρωση Βορίου (Β) μικρότερη από 1 ppm.
 Συγκέντρωση Νιτρικών ( NO3- ) μικρότερη από 30 ppm.
Η ποιότητα του νερού θα ελέγχεται περιοδικά από τον Ανάδοχο. Ο ετήσιος αριθμός των απαιτούμενων
ελέγχων ποιότητας νερού εναπόκειται στην κρίση του Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην
υπηρεσία δύο τουλάχιστον φύλλα ελέγχου ποιότητας νερού, που αφορούν στην ποιότητα νερού κατά τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, από πιστοποιημένο εργαστήριο. Ο κύριος του έργου έχει τη διακριτική ευχέρεια
να ζητήσει επί πλέον έλεγχο εάν το κρίνει σκόπιμο μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων.

4.6

Ζιζανιοκτόνα σκευάσματα

Είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή
τους (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00).

4.7

Εντομοκτόνα - μυκητοκτόνα σκευάσματα

Είναι εμπορικά παρασκευάσματα και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα κατά την εφαρμογή τους και να αποφεύγεται
η χρήση των γαλακτοποιήσιμων μορφών εντομοκτόνων - μυκητοκτόνων (βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-10-06-05-00).

4.8

Υλικά αποστράγγισης

4.8.1

Θραυστό υλικό

Υγιές θραυστό υλικό ΠΤΠ 180 για την κατασκευή υπόβασης του χλοοτάπητα των γηπέδων (ΠΤΠ 180).
4.8.2

Γαρμπίλι

Το γαρμπίλι (λιθοσύντριμμα) για κατασκευή υπόβασης είναι διαστάσεων 0,4-1,0 cm.
4.8.3

Σκύρα σκυροδέματος

Για την κατασκευή υπόβασης χρησιμοποιούνται επίσης σκύρα σκυροδέματος (ψηφίδες από υλικό
λατομείου), διαστάσεων 0,7-2,5 cm, απαλλαγμένα από λεπτόκοκκο υλικό.
4.8.4
4.8.4.1

Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης
Γενικά

Ο διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης είναι από πολυαιθυλένιο HPDE και κυματοειδής. Τα χαρακτηριστικά
του είναι τα ακόλουθα :
 Είναι λείος εσωτερικά (χαμηλός συντελεστής επιφανειακής τραχύτητας) και δε δημιουργεί κανενός
είδους επικαθίσεις.
 Είναι σωλήνας απόλυτα στεγανός στις συνδέσεις του, γιατί συνδέεται με μούφα και δύο ελαστικούς
δακτυλίους, γεγονός που αποκλείει τις κάθε είδους εισροές στερεών υλικών στα σημεία σύνδεσης.
 Τοποθετείται με μεγάλη ευκολία, λόγω του μικρού του βάρους και έρχεται σε απόλυτη εναρμόνιση και
ισορροπία με το περιβάλλον επίχωσης.
 Διαθέτει υψηλή ευκαμψία, που επιτρέπει την παρακολούθηση της μορφολογίας του εδάφους, τις
αλλαγές διεύθυνσης (γωνίες) και την ακριβή διαμόρφωση των επιθυμητών κλίσεων.
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 Διαθέτει προστασία από έμφραξη διάτρητης επιφάνειας.
4.8.4.2

Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης Φ315

Ο κεντρικός αγωγός αποστράγγισης είναι διάτρητος εσωτερικής διαμέτρου Φ315, από πολυαιθυλένιο HPDE
και κυματοειδής.
4.8.4.3

Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης Φ110

Οι πλευρικοί σωλήνες αποστράγγισης είναι διάτρητοι εσωτερικής διαμέτρου Φ110, από πολυαιθυλένιο
HPDE και κυματοειδείς.

4.9

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε αγωνιστικό χώρο απαιτείται ειδικός εξοπλισμός που μπορεί να
περιλαμβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, αμμοδιανομέα, λιπασματοδιανομέα, σπαρτική
μηχανή, φορτηγό αυτοκίνητο, ελκυστήρα, χλοοκοπτική μηχανή κλπ. Ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται στα τεύχη δημοπράτησης.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Χρονική περίοδος – συνθήκες σποράς ή τοποθέτησης

Αναλόγως με τη μέθοδο εγκατάστασης του χλοοτάπητα (με σπορά ή με τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα)
ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στις αντίστοιχες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02.

5.2

Αποστραγγιστικό δίκτυο – κατασκευή υπόβασης αγωνιστικού χώρου

Στα έργα υποδομής και πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα περιλαμβάνεται η κατασκευή του δικτύου
άρδευσης, μαζί με τα φρεάτια του αρδευτικού δικτύου και τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό του δικτύου.
Σε όλο το χώρο που χαρακτηρίζεται και προορίζεται για τη δημιουργία χλοοτάπητα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στα Σχέδια Γενικής Διάταξης και Αποστράγγισης της Μελέτης, εκτελούνται οι χωματουργικές
εργασίες του φυσικού εδάφους μέχρι των προβλεπόμενων σχετικών σταθμών της μελέτης.
Στη συνέχεια και αφού εκτελεστούν οι εργασίες μόρφωσης - ισοπέδωσης - σταθεροποίησης της «σκάφης»
της κονίστρας, κατασκευάζεται υπεδάφιο αποστραγγιστικό δίκτυο ως ακολούθως:
Κατά μήκος του μεγάλου άξονα του αγωνιστικού χώρου ανοίγεται η κεντρική συλλεκτήρια αποστραγγιστική
τάφρος, στην οποία απολήγουν με γωνία 45ο και σε καθορισμένες αποστάσεις μεταξύ τους οι δευτερεύουσες
αποστραγγιστικές τάφροι (σε μορφή «ψαροκόκαλου») (Εικόνα 1). Οι αποστάσεις των δευτερευόντων
τάφρων, τα βάθη της εκσκαφής τους καθώς και οι απαιτούμενες κλίσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τα
σχέδια της Μελέτης.
Στον πυθμένα της κύριας αποστραγγιστικής τάφρου τοποθετείται στρώση από γαρμπίλι πάχους 10 cm και
πάνω σε αυτό τοποθετείται εύκαμπτος, κυματοειδής διάτρητος σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPΕ) εσωτερικής
διαμέτρου Φ315. Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών τάφρων με υλικό της ΠΤΠ 180.
Παρόμοια στους πυθμένες των δευτερευόντων πλευρικών τάφρων, τοποθετείται στρώση από γαρμπίλι και
πάνω σε αυτό τοποθετούνται εύκαμπτοι, κυματοειδείς διάτρητοι σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPΕ) απλού
τοιχώματος εσωτερικής διαμέτρου Φ110 (Εικόνα 1).
Στη συνέχεια διαστρώνονται σε όλη την επιφάνεια, που προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα, τα υλικά
υπόβασης με την ακόλουθη σειρά στρώσεων.
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α)

Στρώση υλικού της ΠΤΠ 180 μεταβλητού πάχους (min 20 cm, max 38 cm), έτσι ώστε να δημιουργηθεί
η απαιτούμενη από τη Μελέτη κλίση.

β)

Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 cm.

γ)

Στρώση με γαρμπίλι σταθερού πάχους 3 cm.

Εικόνα 1 - Αποστραγγιστικό δίκτυο. Εγκάρσια τομή όπου διακρίνεται η στρώση από γαρμπίλι, η
τομή του σωλήνα και τα υλικά (σκύρα, γαρμπίλι) πλήρωσης των τάφρων. Κάτοψη του
δικτύου με τους πλευρικούς αγωγούς να σχηματίζουν γωνία με τον κεντρικό (μορφή
ψαροκόκαλου).

5.3

Εδαφικό υπόστρωμα

Πάνω και από την τελευταία στρώση της υπόβασης διαστρώνεται το εδαφικό υπόστρωμα του χλοοτάπητα,
το οποίο έχει πάχος μετά τη συμπίεση 25 cm.
Για να εξασφαλιστεί η μηχανική και υδραυλική συνέχεια μεταξύ εδαφικού υποστρώματος και γαρμπιλιού και
να επιτευχθεί η βέλτιστη αποστράγγιση των διηθημάτων χωρίς να υπάρχει μετακίνηση εδαφικών σωματιδίων
από την υπερκείμενη στρώση του εδαφικού υποστρώματος θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
 Δ15 (γαρμπιλιού) d 5 * Δ85 (εδαφικού υποστρώματος) και
 Δ15 (γαρμπιλιού) t 5 * Δ15 (εδαφικού υποστρώματος)
όπου:

5.4

Δ15 (γαρμπιλιού) ορίζεται ως η διάμετρος εκείνη, κάτω από την οποία το 15 % των σωματιδίων
γαρμπιλιού είναι μικρότερα, ενώ Δ85 (εδαφικού υποστρώματος) είναι η διάμετρος εκείνη, κάτω από
την οποία το 85 % των εδαφικών σωματιδίων του υποστρώματος είναι μικρότερα από αυτή. Και οι
δύο μετρήσεις γίνονται κατά βάρος.

Δημιουργία – διάστρωση – συμπύκνωση του εδαφικού μίγματος

Όπως έχει προαναφερθεί, η ανάμιξη των εδαφικών υλικών και των εδαφοβελτιωτικών για τη δημιουργία του
εδαφικού υποστρώματος γίνεται σε χώρο εκτός του γηπέδου με εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο οποίος
εξασφαλίζει την ομοιόμορφη ανάμιξη των υλικών. Ανά πάσα στιγμή το εδαφικό μίγμα είναι στη διάθεση της
Υπηρεσίας για ανάλυση..
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Μετά την ανάμιξη το τελικό εδαφικό μίγμα μεταφέρεται από το χώρο ανάμιξης στον αγωνιστικό χώρο και
διαστρώνεται πάνω από τη στρώση γαρμπιλιού σε σταθερό πάχος (μετά από συμπύκνωση) 0,25 m. Με τον
όρο “συμπύκνωση” εννοείται η συμπίεση, που θα δεχθεί το εδαφικό μίγμα από τη χρήση των μηχανημάτων
κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα μηχανήματα συντήρησης του χλοοτάπητα, έτσι ώστε η τελική
επιφάνεια να έχει τις επιθυμητές -σύμφωνα με τη Μελέτη- στάθμες.
Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων για τη μεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού μίγματος έχει ως
αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη συμπύκνωση του. Μακροπρόθεσμα με τις βροχές και τις αρδεύσεις θα
καταστραφεί η ομοιομορφία της επιφάνειας. Για πρόληψη αυτού του ανεπιθύμητου αποτελέσματος γίνονται
παρατεταμένες αρδεύσεις και οι τυχόν “λακκούβες” που δημιουργούνται καλύπτονται με εδαφικό μίγμα.
Εξυπακούεται ότι αν μεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύσεις
περιττές.

5.5

Προετοιμασία του εδαφικού υποστρώματος

Εφαρμόζεται αναμόχλευση με ειδική φρέζα σταυρωτά μέχρι τον άριστο ψιλοχωματισμό σε βάθος 5 - 10 cm.
Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και παράλληλα τις υψηλές
απαιτήσεις των χλοοταπήτων σε άρδευση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδαφοβελτιωτικό, το οποίο μειώνει την
κατανάλωση του αρδευτικού νερού κατά 30% περίπου. Η ποσότητα εφαρμογής θα είναι έως 20% κατ’ όγκο
σε βάθος ανάμιξης τουλάχιστον 15 cm. Ως εδαφοβελτιωτικό χρησιμοποιείται τύρφη ή οργανοχημικό
παρασκεύασμα, με βάση παρασκευής την τύρφη ή άλλο μεταπλαστικό εδάφους.
Ενδεικτικός υπολογισμός ποσότητας τύρφης: Όταν ως εδαφοβελτιωτικό χρησιμοποιείται τύρφη σε αναλογία
0,5% κ.β. δηλαδή σε 1m3 εδαφικού υποστρώματος, το οποίο έχει ειδικό βάρος 1.500 kg m-3 θα πρέπει να
προστεθούν 1m3 X 1.500 kg m-3 Χ 0,5/100 = 7,5 Kg τύρφης.
Η λίπανση πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα (λίπανση εγκατάστασης) επιβάλλεται, εκτός από την
περίπτωση που το έδαφος είναι ήδη «πλούσιο» (όπως θα φανεί από την ανάλυση εδάφους). Συνιστάται να
γίνεται η εφαρμογή της 7 -10 ημέρες πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Προστίθενται 50g
υπερφωσφορικό λίπασμα ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), τα οποία ενσωματώνονται με τσουγκράνα σε βάθος
5 cm επιφανειακού εδάφους.
Όταν έχει συμπληρωθεί η προκαταρκτική διαμόρφωση, η μεταφορά και η προετοιμασία του μίγματος και το
χώμα είναι ευκολόχρηστο σε ολόκληρη την περιοχή εγκατάστασης, η επιφάνεια του εδάφους θα
διαμορφωθεί σε ομοιόμορφο, λείο, ομαλό επίπεδο, χωρίς απότομες αλλαγές.
Τo εντομοκτόνο εδάφους χορηγείται σε ποσότητα 400g δραστικής ουσίας ανά στρέμμα και διασπείρεται σε
όλη την επιφάνεια.
Η επιφάνεια καθαρίζεται ακόμα μία φορά για να αφαιρεθούν όλες οι πέτρες και ακολουθεί πλήρης
ισοπέδωση και κυλίνδρωση της επιφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία.

5.6

Εγκατάσταση του χλοοτάπητα

Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων γίνεται είτε με τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα
(Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02) είτε με σπορά, με χρήση σπαρτικής μηχανής (Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01).
Στην περίπτωση της τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα, κατά την επίστρωση τα τμήματα του μοσχεύματος
τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχουν συνεχόμενοι αρμοί, ενώ μετά την τοποθέτηση οι αρμοί δεν
πρέπει να διακρίνονται (Εικόνα 2).
Τέλος εμφυτεύονται ειδικά εδαφοενισχυτικά νήματα πολυπροπυλενίου σε τετραγωνική διάταξη ανά 2 cm. Τα
εδαφοενισχυτικά νήματα δεν καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 3 % της επιφάνειας του γηπέδου, έτσι
ώστε να κυριαρχεί ο φυσικός χλοοτάπητας. Τα εδαφοενισχυτικά νήματα τοποθετούνται από εξειδικευμένο
μηχανολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να φθάνουν σε βάθος τα 20 cm ενώ ένα τμήμα 2 cm παραμένει πάνω
από την επιφάνεια του εδαφικού υποστρώματος.

12

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

35107

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03:2009

Εικόνα 2 - Διάστρωση έτοιμου χλοοτάπητα.

5.7
5.7.1

Φροντίδες μετά το φύτρωμα ή την τοποθέτηση
Γενικά

Η συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί χλοοτάπητας, διαρκεί μέχρι το πρώτο κούρεμα.
Η φροντίδα συντήρησης έχει ως σκοπό να εγκατασταθεί γρήγορα ένας ζωηρός, πυκνός χλοοτάπητας χωρίς
βρύα και ζιζάνια. Συνεπώς θα περιλαμβάνει τον έλεγχο διάβρωσης, τη φυτοπροστασία, το βοτάνισμα, την
περιποίηση των άκρων, την άρδευση, το κούρεμα και το καθάρισμα του χώρου και οποιαδήποτε άλλη
εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.
Μετά το φύτρωμα ή την τοποθέτηση η επιφάνεια του εδάφους ανασηκώνεται λίγο. Όταν τα φυτάρια θα έχουν
ύψος 2,5 cm (7,5 cm για χλοοτάπητα που θα πατηθεί) και το έδαφος θα είναι ξηρό διενεργείται ελαφρύ
κυλίνδρισμα με κύλινδρο.
Η άρδευση γίνεται με τεχνητή βροχή. Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι
συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που θα επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του
εδάφους σε νερό. Για την ευκολότερη εκτίμηση της ανάγκης άρδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά
υγρασιόμετρα (τενσιόμετρα). Σε κάθε τμήμα χλοοτάπητα θα τοποθετείται ένα τενσιόμετρο. Τα αισθητήρια
τοποθετούνται σε βάθος, στο οποίο βρίσκεται το κύριο μέρος του ριζικού συστήματος. Η κατανάλωση του
νερού δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Το πρώτο κούρεμα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5 cm. Δεν πρέπει να αφεθεί να
αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω από 10 cm. Το ύψος κουρέματος θα είναι 4 cm. Όλα τα
κουρέματα θα πραγματοποιηθούν με μηχανοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή του αναδόχου, η οποία θα έχει
κοφτερές λεπίδες για να κόβει καλά και ταυτόχρονα θα συλλέγει τα υπολείμματα κοπής.
Μετά το πρώτο κούρεμα, γίνεται επανασπορά ή επανατοποθέτηση τεμαχίων έτοιμου χλοοτάπητα σε όσα
τμήματα επιφανειών έχει αποτύχει ο χλοοτάπητας.
Συνήθως 2-3 ημέρες μετά το πρώτο κούρεμα, ο χλοοτάπητας λιπαίνεται με λίπασμα συντήρησης
(παράγραφος 4.3) και με δόση 30 g ανά m2.
5.7.2

Αντιμετώπιση ασθενειών

Οι προσβολές από μύκητες μπορούν να καταστρέψουν τα φυτάρια και μπορεί να κιτρινίσουν, να ξεραθούν ή
να εμφανίσουν άλλα συμπτώματα, αναλόγως με το είδος του μύκητα. Με τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να
ποτιστεί ο χλοοτάπητας με μυκητοκτόνο εδάφους στη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή αναλογία, αν δεν
είναι εφικτή η περιοδική προληπτική μυκητολογική προστασία.
Η εργασία βοτανίσματος αφορά στο καθάρισμα (με τα χέρια) των χώρων του χλοοτάπητα από τα διάφορα
ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια.
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Η εξαγωγή των ζιζανίων γίνεται με τα χέρια, αφού έχει προηγηθεί πότισμα την προηγούμενη ημέρα. Μετά
την εξαγωγή τους, ο ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα απομακρύνει από το έργο, μαζί με
οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η
απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια όταν η πυκνότητα
είναι μεγάλη μπορεί να γίνει χημική καταπολέμηση όταν ο χλοοτάπητας έχει κλείσει εξάμηνο από τη σπορά ή
τοποθέτηση.
Η εργασία του καθαρισμού των χώρων από ξένα υλικά αφορά στο συστηματικό καθάρισμα των χώρων και
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και μετά τη συμπλήρωση των εργασιών. Τα ξένα αντικείμενα (χαρτιά,
κουτιά, σκουπίδια κλπ.) καθώς και τα υπολείμματα που προκύπτουν από τα κουρέματα απομακρύνονται
από τους χώρους του χλοοτάπητα.
Σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετη ενέργεια, που θα συμβάλλει θετικά στην καλή ανάπτυξη των φυτών
του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.
5.7.3

Επιθεώρηση - αντικαταστάσεις

Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η Επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία και τη ζωτικότητα του
χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται (ολική ή μερική) αντικατάσταση (επανασπορά ή
επανατοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, αναλόγως με την αρχική μέθοδο εγκατάστασης). Εάν το ποσοστό
αποτυχίας είναι μεγαλύτερο από 25% σε κάθε ανεξάρτητη, οριοθετημένη επιφάνεια, πρέπει να γίνει εργασία
αντικατάστασης ολόκληρης της επιφάνειας.
Σε περίπτωση που το ποσοστό αποτυχίας είναι μικρότερο από 25%, τότε γίνεται μερική αντικατάσταση.
Σε περίπτωση αποτυχίας και της αντικατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να διορθώσει
τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία σποράς ή τοποθέτησης έτοιμου χλοοτάπητα σε όλη
την επιφάνεια, με παράταση του χρόνου αρχικής συντήρησης, αν χρειαστεί, χωρίς αποζημίωση.

5.8

Έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα

Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα, οι ώρες χρήσης για τον πρώτο μήνα θα είναι τέσσερις (4) την
εβδομάδα και οκτώ (8) τον δεύτερο μήνα. Από τον τρίτο μήνα και μετά ο χλοοτάπητας μπορεί να
χρησιμοποιείται για 12 ώρες/ εβδομάδα, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα
Συντήρησης.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Επειδή η επιτυχία της εγκατάστασης χλοοτάπητα εξαρτάται αφενός από τις ποσότητες των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν και την ποιότητά τους και αφετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες εκτέλεσης της
εργασίας, εισάγεται στη μελέτη ο όρος της «επιτυχημένης εγκατάστασης» του χλοοτάπητα σε κάθε επί
μέρους οριοθετημένη επιφάνεια, χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα ποσοστό αποτυχίας.
Τα κριτήρια είναι:
 η καθολική κάλυψη της έκτασης με χλοοτάπητα
 η ομοιομορφία όσον αφορά στην πυκνότητα και στο ύψος του χλοοτάπητα
 η υγεία του χλοοτάπητα
Για την παραλαβή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα απαιτούνται και τα παρακάτω:
α)

Επιμετρικά σχέδια με τις πραγματικές διαστάσεις των επιφανειών, που καλύφθηκαν με χλοοτάπητα.

β)

Πρωτόκολλο εγκατάστασης του χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
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Ο χλοοτάπητας των αγωνιστικών χώρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 12 ώρες/ εβδομάδα, χωρίς να
μειωθεί η οπτική ποιότητα, η πυκνότητα και η επιπεδότητα της επιφάνειας του Χλοοτάπητα, με την
προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν πιστά οι προδιαγραφές τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά
τη φάση της συντήρησης.
Θα πρέπει επίσης ο Χλοοτάπητας να έχει δυνατότητα απορροής των υδάτων και ρυθμό διήθησης
τουλάχιστον 140 mm h-1 και να έχει επιφάνεια επίπεδη και ομαλή χωρίς λακκούβες ή άλλες καταβυθίσεις ή
προεξοχές.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ.) λαμβάνονται
όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας (μάσκες, γάντια, στολές, σήμανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του
εργατικού προσωπικού και του κοινού (βλ Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1006-05-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00).
Για τις οδηγίες ασφάλειας για τις χλοοκοπτικές μηχανές βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων επιμετράται σε στρέμματα και περιλαμβάνει:
 Την δημιουργία των προβλεπόμενων από τη μελέτη κλίσεων.
 Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα μέχρι να επιτευχθεί ψιλοχωματισμός.
 Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση τύρφης, περλίτης, χούμου και άλλων
εδαφοβελτιωτικών και ενσωμάτωσής τους στο έδαφος,
 Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες,
 Την απολύμανση του εδάφους,
 Την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση (τοποθέτηση, αγκύρωση, συμπίεση) του έτοιμου
χλοοτάπητα ή την προμήθεια των σπόρων και τη σπορά τους με σπαρτική μηχανή,
 Την αρχική συντήρηση του χλοοτάπητα μέχρι το πρώτο κούρεμα
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
-

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

-

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

-

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

-

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

-

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

-

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τους ελέγχους..

Η διαμόρφωση του υποστρώματος επιμετράται σε κυβικά μέτρα, ανά είδος υλικών (σκύρα, γαρμπίλι,
κηπευτικό χώμα κ.λπ.). Επίσης επιμετρώνται ιδιαίτερα οι προβλεπόμενες διατάξεις αποστράγγισης.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0503-00 «Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας εγκατάστασης του μεσηβριάνθεμου, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών. Περιλαμβάνονται τα στάδια
επιλογής των φυτών, της προετοιμασίας τους, της φύτευσης τους στο έδαφος και της αρχικής συντήρησης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

Planting of trees and shrubs -- Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00

Supply and handling of planting material -- Προμήθεια και Χειρισμοί Φυτικού
Υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00

Planting of bulbs, or annual and perennial plants -- Φύτευση πολυετών,
μονοετών και βολβωδών φυτών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01

Lopping and pruning of trees -- Κλάδεμα δέντρων

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Λιπάσματα

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

4.2

Ψαλίδια κλαδέματος

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01
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Μοσχεύματα μεσημβριάνθεμου

Τα κριτήρια για την επιλογή της φυτείας του μεσημβριάνθεμου είναι:
 Η υγεία της φυτείας: Να μην υπάρχουν ασθενή φυτά.
 Η ευρωστία των φυτών: Τα φυτά να έχουν μακρείς βλαστούς με ικανοποιητική ισοκατανομή των
φύλλων.
 Η ποικιλία: Τα φυτά να είναι της επιθυμητής ποικιλίας.
Εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τον ιδιοκτήτη της φυτείας.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Όλοι οι χειρισμοί των μοσχευμάτων, από την προετοιμασία – κοπή τους από τη μητρική φυτεία μέχρι και τη
φύτευση τους, απαιτούν τη λήψη προσεκτικών μέτρων, ώστε τα μοσχεύματα να υποστούν το μικρότερο
δυνατό κλονισμό, για να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη δυνατότητα επιβίωσης τους.

5.2

Τρόποι εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του μεσηβριάνθεμου γίνεται με δύο τρόπους:
 Φύτευση μικρών φυταρίων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε μικρά σακκουλάκια ή μικρά φυτοδοχεία,
Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00.
 Φύτευση μοσχευμάτων, τα οποία έχουν συγκομιστεί από φυτεία μεσημβριάνθεμου.

5.3

Χρονική περίοδος – συνθήκες φύτευσης

Η ιδανική χρονική περίοδος εγκατάστασης του μεσημβριάνθεμου είναι η άνοιξη. Το χώμα πρέπει να είναι στο
«ρόγο του». Οι ιδανικές θερμοκρασίες είναι από 15ο έως 25ο C. Τα μοσχεύματα πρέπει να προστατεύονται
από την ηλιακή ακτινοβολία και από δυνατούς ανέμους, για να μην αφυδατωθούν.

5.4

Συνθήκες του έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει τις συνθήκες του έργου, δηλαδή τις προσβάσεις των μηχανημάτων και
των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, την κλίση του εδάφους, την ποιότητα αυτού, τον τρόπο άρδευσης και
τις δυνατότητες συντήρησης μετά την εγκατάσταση.

5.5

Σχεδιασμός φύτευσης – προγραμματισμός

Το σχέδιο φύτευσης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς
τις θέσεις και τα είδη των φυτών και το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

5.6

Προετοιμασία εδάφους

Γίνεται γενική μόρφωση της επιφάνειας για εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου, δηλαδή
αποκομιδή
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων χωμάτων και κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ)
και γενική ισοπέδωση του χώρου.
Ακολουθεί χονδρική διάστρωση των κηπευτικών χωμάτων και καθαρισμό τους από τα αδρανή υλικά ή τα
φυτικά υπολείμματα (ρίζες, ζιζάνια).

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

35117

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00:2009

Στη συνέχεια γίνεται κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να απαιτηθεί για
τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Τέλος, δημιουργείται η προβλεπόμενη από τη μελέτη κλίση.

5.7

Κοπή μοσχευμάτων μεσημβριάνθεμου

 Η κοπή των μοσχευμάτων γίνεται με ψαλίδι κλαδέματος, σε απόσταση 30 εκατοστών τουλάχιστον από
τη ρίζα, ώστε το μητρικό φυτό να μπορέσει σύντομα να καλύψει την επιφάνεια.
 Η εργασία κοπής γίνεται πολύ πρωί ή το απόγευμα μετά τη δύση του ηλίου.
 Τα μοσχεύματα συγκεντρώνονται σε σκιερό χώρο, όπου γίνεται το ξεκαθάρισμα των υγειών φυτών και
το τεμάχισμά τους σε μικρότερα τμήματα των 25 – 30 εκατοστών.
 Τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε τελάρα και σκεπάζονται με υγρές λινάτσες.

5.8

Μεταφορά μοσχευμάτων

Τα τελάρα με τα μοσχεύματα του μεσημβριάνθεμου μεταφέρονται με φορτηγά με κλειστή καρότσα, ώστε να
μειωθεί ο κίνδυνος αφυδάτωσής τους.

5.9

Φύτευση

Ακολουθεί φύτευση των μοσχευμάτων του μεσημβριάνθεμου.
 Το άνοιγμα των λάκκων βάθους περίπου 8- 10 cm γίνεται με μικρή τσάπα.
 Η τοποθέτηση του μοσχεύματος γίνεται με τα χέρια και στη συνέχεια το χώμα συμπιέζεται γύρω από το
μόσχευμα για να γίνει καλή πρόσφυσή του με το έδαφος.
 Ο φυτευτικός σύνδεσμος των μοσχευμάτων είναι 0,25 x 0,25 έως 0,30 x 0,30 m. Συνεπώς, ο αριθμός
των μοσχευμάτων που φυτεύονται κυμαίνεται από 11.000 έως 16.000 τεμάχια ανά στρέμμα.
 Ακολουθεί λίπανση με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία σε ποσότητα 30 kg
ανά στρέμμα.
 Τέλος πραγματοποιείται η πρώτη άρδευση με μπέκ και σε ποσότητα νερού, τόση ώστε το νερό να
εισχωρήσει στο έδαφος σε βάθος 20 cm.

5.10 Συντήρηση μετά την εγκατάσταση
Η συντήρηση του μεσημβριάνθεμου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
 τις καθημερινές αρδεύσεις του μεσημβριάνθεμου με το αρδευτικό δίκτυο.
 τα συχνά βοτανίσματα και την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν,
 τον καθαρισμό του χώρου,
 την επαναφύτευση των μοσχευμάτων που θα αστοχήσουν.
Οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν ένα μήνα από την εγκατάσταση και αποτελούν την υποχρεωτική
συντήρηση της εγκατάστασης του μεσημβριάνθεμου.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Εξετάζεται ο χώρος, στον οποίο έχει εγκατασταθεί μεσημβριάνθεμο σε συνάρτηση με το χρόνο παραλαβής
του έργου.

6.1

Παραλαβή ένα μήνα μετά την εγκατάσταση

Η επιφάνεια του μεσημβριάνθεμου πρέπει να είναι ομαλή και να μην έχει:
 αποτυχημένα μοσχεύματα
 ζιζάνια
 πέτρες, σκουπίδια ή άλλα ξένα αντικείμενα.

6.2

Παραλαβή ένα χρόνο μετά την εγκατάσταση

Η επιφάνεια πρέπει να έχει καλυφθεί πλήρως από το μεσημβριάνθεμο και να μην υπάρχουν ζιζάνια, πέτρες,
σκουπίδια ή άλλα ξένα αντικείμενα.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Οι εργασίες εγκατάστασης μπουζίου με φυτάρια ανεπτυγμένα σε σακίδια ή γλαστράκια επιμετρώνται με
βάση τον αριθμό των φυτευθέντων επιτυχώς φυτών. Οι εργασίες εγκατάστασης μπουζίου με μοσχεύματα
επιμετρώνται σε στρέμματα.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και προστασία του φυτικού υλικού
 Οι εργασίες φύτευσης


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Παράρτημα A (Φωτογραφίες)

Εικόνα 1 - Απόψεις από ανθισμένα φυτά μεσημβριάνθεμου.

Εικόνα 2 - Επιφάνειες εγκαταστημένου μεσημβριάνθεμου.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0504-00 «Εγκατάσταση xλοοτάτητα πρανών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Εγκατάσταση xλοοτάτητα πρανών

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας εγκατάστασης χλοοτάπητα πρανών, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, επιβίωσης και διατήρησης αυτού.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται αναφέρεται με το γενικό όρο Υδροσπορά και εφαρμόζεται σε ασταθείς,
κεκλιμένες και δυσπρόσιτες ή απρόσιτες επιφάνειες. Συνίσταται στην εκτόξευση υδατικού διαλύματος, που
περιέχει μίγμα σπόρων, λίπασμα και άλλα βοηθητικά προϊόντα (σταθεροποιητή εδάφους, βελτιωτικά
υδατικών συνθηκών κλπ) στις προς σπορά επιφάνειες.
Τα είδη της υδροσποράς είναι:
α) Η απλή υδροσπορά (συνήθως δε χρησιμοποιείται).
β) Η υδροσπορά με επικάλυψη. Αυτή διακρίνεται σε:
 Υδραυλική υδροσπορά, στην οποία τα υλικά επικάλυψης τοποθετούνται εντός του μίγματος
 Υδροσπορά και αχυροκάλυψη, στην οποία τα υλικά επικάλυψης (άχυρο) εκτοξεύονται χωριστά από
ειδικό μηχάνημα
 Υδροσπορά και χρήση γεωυφασμάτων, στην οποία τα υλικά επικάλυψης είναι διαφόρων ειδών
γεωυφάσματα, τα οποία ανάλογα με το είδος τους τοποθετούνται πριν ή μετά την εργασία.
Κατά την κατασκευή ενός Τεχνικού έργου δημιουργούνται επιφάνειες πρανών, στις οποίες έχει καταστραφεί
η επιφανειακή βλάστηση και οι οποίες δεν προστατεύονται από την επιφανειακή διάβρωση που προκαλεί το
νερό και ο άνεμος. Επειδή η φυσική αποκατάσταση είναι βραδεία ή δε γίνεται ποτέ (για διάφορους λόγους),
τα πρανή πρέπει να προστατεύονται αμέσως μετά τη διαμόρφωσή τους, με την εγκατάσταση χλοοτάπητα.

1.2

Εφαρμογή ειδών υδροσποράς

Με την υδροσπορά επιτυγχάνεται άμεση χλοοκάλυψη των πρανών, ενισχύοντας αφενός το μέτριας
γονιμότητας έδαφος με υλικά που θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη της μικροβιακής
δραστηριότητας και θα το εμπλουτίσουν με οργανικά υλικά.
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα στα πρανή έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των πρανών από την
επιφανειακή διάβρωση με:
 Τη μείωση έντασης της πρόσπτωσης της βροχής και της διάβρωσης των κοκκωδών εδαφών και της
συμπύκνωσης των ιλυοαργιλικών εδαφών.
 Την αύξηση της διήθησης των νερών με τη δράση των ριζών, της διηθητικής ικανότητας της επιφάνειας.
 Την επιβράδυνση της ταχύτητας του ανέμου και της επιφανειακής απορροής με τη συνδυασμένη δράση
φυλλωμάτων – ριζών.
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 Την ενίσχυση της σταθερότητας των επιφανειών με τη δράση των ριζών που συνδέουν τους εδαφικούς
κόκκους (εφελκυσμός).
 Τη μείωση της επιφανειακής ξήρανσης του εδάφους, των φαινομένων παγετού και συστολο-διαστολών.
Με την χλοοκάλυψη επιτυγχάνεται επίσης άμεσο αισθητικό αποτέλεσμα στο τραυματισμένο από την
κατασκευή του δρόμου τοπίο, καθώς και η συγκράτηση της δημιουργούμενης οργανικής ύλης, η επίτευξη
συνθηκών που διευκολύνουν και επιταχύνουν την περαιτέρω φυσική αποκατάσταση, η δημιουργία
ευνοϊκότερων εδαφολογικών συνθηκών, με τη διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους για τις
μελλοντικές φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν και η προστασία άλλων τμημάτων του έργου από τα φερτά
υλικά και τυχόν διαβρώσεων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

3

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Μίγμα σπόρων

Το μίγμα σπόρων που εφοδιάζεται θα πρέπει να είναι ο καλύτερος ποιοτικά διαθέσιμος σπόρος του είδους ή
της ποικιλίας που ορίζεται. Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του Π.Δ.
365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 365/10.12.2002).
Η σύνθεση
του μίγματος των σπόρων
που θα χρησιμοποιηθεί
είναι διαφορετική για κάθε
φυτοκοινωνιολογική ζώνη. Το μίγμα για κάθε ζώνη περιγράφεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. Αλλαγή
του μίγματος ή προσθήκη άλλων ειδών σπόρων σ’ αυτό, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στα
μίγματα του προαναφερόμενου πίνακα, καθώς και των αναλογιών αυτών, επιτρέπεται μόνο μετά από
επιστημονική τεκμηρίωση για την αλλαγή αυτή, από τον Ανάδοχο του έργου και μετά από τη λήψη των
εδαφολογικών αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε αλλαγή για να πραγματοποιηθεί, απαιτείται οπωσδήποτε
γραπτή έγκριση της πρότασης του Αναδόχου από την Υπηρεσία.
Για την επιτυχή υδροσπορά έχει μεγάλη σημασία, εκτός των άλλων, η ποιότητα των σπόρων, η σωστή
ανάμειξή τους και η συνδετική ικανότητα των ριζών των φυτών.
Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, καθαροί, ώριμοι, απολυμασμένοι και απεντομωμένοι και
να έχουν βλαστικότητα πάνω από 85% και χρώμα στιλπνό.
Κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης, οι σπόροι θα πρέπει να προστατεύονται από συνθήκες
υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας καθώς επίσης και από τρωκτικά.
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Το μίγμα πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να μεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισμένους σάκους
με καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται:
α. Τα είδη των σπόρων και η επί της εκατό αναλογία τους.
β. Ο βαθμός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%).
γ. Ο βαθμός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%).
δ. Ο αριθμός των καθαρών ζωντανών σπόρων.
ε. Ο χρόνος παραγωγής.
στ. Η επωνυμία του οίκου παραγωγής.
Η ποιότητα των σπόρων θα βασίζεται στο ποσοστό των καθαρών ζωντανών σπόρων και θα υπολογίζεται
από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού της καθαρότητας με το ποσοστό της βλαστικότητας και το γινόμενο
διαιρείται δια 100.
Όλοι οι σάκοι πρέπει ν’ ανοίξουν παρουσία του επιβλέποντα του έργου.
Η ποσότητα σπόρου θα είναι 20 gr περίπου για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.

4.2

Βοηθητικά υλικά

Τα βοηθητικά υλικά έχουν τις εξής δράσεις:
α) εμπλουτίζουν το έδαφος με θρεπτικές για τα φυτά ουσίες και ενεργοποιούν μικροοργανισμούς
β) επικολλούν τους σπόρους στην επιφάνεια του εδάφους
γ) προστατεύουν τους σπόρους κατά την πρώτη ανάπτυξη τους και στη συνέχεια τους βοηθούν
παρέχοντάς τους για όσο χρόνο χρειάζεται την απαραίτητη τροφή και υγρασία.
Ως βοηθητικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής:
4.2.1

Υλικά επικάλυψης (mulches)

Είναι τα υλικά τα οποία προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από τη διάβρωση, μέχρι να
αναπτυχθεί η βλάστηση. Τα υλικά επικάλυψης (mulches) χρησιμοποιούνται και ως βοήθεια στην
εγκατάσταση της βλάστησης.
Τα υλικά επικάλυψης (mulches):
 μετριάζουν την εδαφική θερμοκρασία.
 μειώνουν την απώλεια υγρασίας του εδάφους μέσω της εξάτμισης.
 προστατεύουν την επιφάνεια του εδάφους από την συμπίεση και μειώνουν την διήθηση.
 μειώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ της επιθυμητής βλάστησης και των αγριόχορτων.
Μερικοί συνήθεις τύποι οργανικών υλικών επικάλυψης (mulches) είναι:
 ίνες φυτών, όπως άχυρο ή σανός.
 ψιλοκομμένο ξύλο ή φλοιός ξύλου.
 υδραυλικό μαλς από ανακυκλωμένο χαρτί.
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 υδραυλικό μαλς από ίνες ξύλου.
 κυτταρίνη.
4.2.2

Άχυρο

Το άχυρο ως βοηθητικό υλικό (επικάλυψη των ήδη σπαρθέντων επιφανειών) πρέπει να προέρχεται από
σιτάρι, κριθάρι, βρώμη και να μην έχει ώριμους σπόρους ζιζανίων που μπορεί να βλαστήσουν και να
προκαλέσουν ανταγωνισμό στα επιθυμητά είδη. Βελτιώνει το μικροκλίμα μεταξύ αυτού και της επιφάνειας
του πρανούς και πρέπει να είναι στεγνό κατά τη χρησιμοποίησή του.
4.2.3

Γεωυφάσματα

Τα γεωυφάσματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι :
 από γιούτα ή κοκκοφοίνικα με βρόγχους
Πάχος: 5 mm ( + 5%)
Βάρος: 500 g/m2 περίπου
 από άχυρο
Πάχος: 5 mm ( + 5%)
Βάρος: 350 g/m2
Ο Aνάδοχος μπορεί να προτείνει γεωύφασμα και από άλλο βιοαποικοδομήσιμο υλικό. Η αλλαγή του είδους
του γεωυφάσματος μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της πρότασης του Αναδόχου από τον
Κύριο του Έργου, αφού προηγουμένως προσκομίσει δείγμα του υλικού μαζί με τις προδιαγραφές χρήσης
του κατασκευαστή και ταυτόχρονα αναλάβει την ευθύνη ότι το υλικό αυτό έχει ανάλογα αποτελέσματα.
4.2.4

Γεώπλεγμα

Πλαστικό γεώπλεγμα από πολυπροπυλένιο ή άλλο αποδεκτό υλικό, με δικτυωτή μορφή και ενδιάμεση πλέξη
λεπτότερων ινών πλαστικού, ώστε να σχηματίζεται βάση για να συγκρατήσει τη φυτική γη.
4.2.5

Δίχαλα

Τα δίχαλα που συγκρατούν τα δίχτυα υδροσποράς πρέπει να έχουν σχήμα U και μήκος περίπου 15 cm και
πάχος 2,5 cm.

4.3

Λοιπά υλικά

 Χημικό λίπασμα ελεύθερο χλωρίου
Το λίπασμα θα μεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισμένους σάκους η δοχεία, επάνω στα οποία
θα αναγράφεται η σύνθεση του λιπάσματος και οι λιπαντικές μονάδες που περιέχει. Οι σάκοι ή τα
δοχεία θα ανοίγονται παρουσία του επιβλέποντα του έργου (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-0603-00).
 Οργανικό λίπασμα ( ειδικής σύστασης).
 Σταθεροποιητικό εδάφους.
 Κόλλα (για προσκόλληση του σπόρου στο έδαφος).
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 Μπετονίτης.
 Ασφαλτικό γαλάκτωμα (για συγκόλληση του άχυρου στην επιφάνεια).
 Τύρφη.
 Νερό.
Ο Ανάδοχος 60 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών έχει την υποχρέωση να υποβάλλει δείγματα
όλων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για έλεγχο και έγκριση, μαζί με τις προδιαγραφές χρήσης του
κατασκευαστή. Τα δείγματα τα οποία θα προσκομίσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν, τον δεσμεύουν για όλες
της ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιήσει στο σύνολο του έργου. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε
αλλαγή υλικών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς να υπάρχει η έγγραφη έγκριση από την
Υπηρεσία.

4.4

Απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός

 Υδροσπορέας αποτελούμενος από αυτοκινούμενο ή συρόμενο όχημα με ειδικό βυτίο υδροσποράς
χωρητικότητας 3-12 m3, εφοδιασμένο με 1 ή 2 αναδευτήρες για την ανάδευση των υλικών, ισχυρή
αντλία (7-12 atm), ειδικό εκτοξευτήρα με ακροφύσια διαφόρων διατομών για την εξακόντιση του
μίγματος των υλικών ελάχιστου μήκους εκτόξευσης 50m και σύστημα ανάδευσης με επιστροφή υλικού
στο βυτίο.
 Βυτιοφόρο όχημα 6-10 m3 για την τροφοδοσία του υδροσπορέα με νερό.
 Φορτηγό όχημα για την μεταφορά των απαιτούμενων υλικών.
 Όχημα μεταφοράς του εργατοτεχνικού προσωπικού.
 Αχυροδιώκτης.

5

Μέθοδος εκτέλεσης

5.1

Χρονική περίοδος – συνθήκες σποράς

Για την επιτυχή εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας. Ο
πιο κατάλληλος χρόνος υδροσποράς για τις ελληνικές συνθήκες είναι οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος.
Μπορεί επίσης να εκτελεσθεί η υδροσπορά με επιτυχία και προς το τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.
Σε όλα τα πρανή, που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση και έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειάς τους, τον ίδιο χρόνο και μέχρι μέσα Νοεμβρίου, μπορεί
να εκτελείται υδροσπορά. Σε κάθε περίπτωση τα πρανή πρέπει να προστατεύονται από την επιφανειακή
απορροή με τα κατάλληλα έργα αποστράγγισης.

5.2

Εδαφολογικές συνθήκες

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών της υδροσποράς, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει
εδαφολογικές αναλύσεις με σκοπό :
 Να υπολογίσει την απαιτούμενη ποσότητα λιπασμάτων και των δύο τύπων,
 Να διαπιστώσει την ύπαρξη πιθανών προβλημάτων του εδάφους (υψηλού ή χαμηλού pΗ, υπερβολική
συγκέντρωση CaCΟ3, ιδιαίτερη σημείωση παρουσίας χλωριούχου νατρίου κλπ),
 Να κάνει τις ανάλογες προσθήκες χημικών στοιχείων για τη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών,
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 Να τροποποιήσει το μίγμα που θα χρησιμοποιήσει προσθέτοντας κατάλληλους σπόρους που μπορούν
να αναπτυχθούν στο έδαφος που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Η σχετική δαπάνη των εδαφολογικών αναλύσεων αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.

5.3

Υδραυλική υδροσπορά

Η εργασία αυτή εκτελείται σε πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων και περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους
εργασίες:
α) Τον καθαρισμό της επιφάνειας από χονδρά αδρανή υλικά (μεγάλες πέτρες, μεγάλα συμπαγή
κομμάτια χώματα, ξύλα κ.τ.λ.
β) Τη διαμόρφωση της επιφάνειας με σκοπό την απαλλαγή της από τυχόν επιφανειακές διαβρώσεις
(νεροφαγιές) ιδιαίτερα κατά μήκος της κλίσης των πρανών.
γ) Τη σπορά της επιφάνειας με ειδικό μηχάνημα (υδροσπορέα) απουσία ανέμου.
Η διανομή του μίγματος πρέπει να είναι ομοιογενής γι’ αυτό η σπορά των πρανών ορυγμάτων και
επιχωμάτων γίνεται σε δύο φάσεις προς αντίθετες κατευθύνσεις για να γίνει ομοιόμορφη σπορά της
επιφάνειας και για να δημιουργηθεί ομοιογενής και ομοιόμορφος χλοοτάπητας. Τα 2/3 της
ποσότητας των υλικών για κάθε στρέμμα επιφανείας που θα σπαρθεί, πέφτουν στην 1η φάση ενώ
το υπόλοιπο 1/3 στις επόμενες μία ή δύο φάσεις. Μεταξύ δύο φάσεων σποράς πρέπει να
περάσουν 6 μέχρι 10 h, ώστε να σταθεροποιηθεί το προσκολλητικό σκεύασμα της προηγούμενης
φάσης.
(δ) Την άρδευση της επιφάνειας που σπάρθηκε, με εκτόξευση νερού για άρδευση, από κατάλληλους
εκτοξευτήρες σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του
επόμενου μήνα από την υδροσπορά, για την ύπαρξη της απαραίτητης εδαφικής υγρασίας που
απαιτείται για την εξασφάλιση της έκπτυξης (φύτρωμα) των σπόρων.
(ε) Τη λίπανση με ελεύθερο χλωρίου λίπασμα, όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8 εκ.
Στην υδραυλική υδροσπορά το μίγμα σποράς αποτελείται από:
 Μίγμα σπόρων.
 Σταθεροποιητή εδάφους.
 Λίπασμα οργανικό και ανόργανο.
 Υλικά επικάλυψης (mulches).
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδραυλική υδροσπορά, για επιφάνεια 1000 m2 πρέπει να περιέχει τα
ακόλουθα υλικά του Πίνακα 1 :
Πίνακας 1 - Υλικά για υδραυλική υδροσπορά
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σπόρος (μίγμα)

20 kg

2
3

10

Υλικά επικάλυψης (mulches)
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου

200 kg - 400 kg αντιστοίχως

Χημικό λίπασμα

30 kg

4

Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης)

Σύμφωνα με την υπόδειξη του οίκου παρασκευής

5

Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα

Σύμφωνα με την υπόδειξη του οίκου παρασκευής
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Ως υλικό επικάλυψης (mulches) στην υδραυλική υδροσπορά θα χρησιμοποιηθεί κυτταρίνη ή ίνες ξύλου. Η
χρήση άλλου τύπου υλικού επικάλυψης (mulches) επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση της πρότασης
του Αναδόχου, από τον Κύριο του Έργου. Στην πρόταση αυτή θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές
προδιαγραφές του υλικού που προτείνονται. Η ποσότητα του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα
χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με την υπόδειξη του οίκου παραγωγής του υλικού και την έγκρισης του
Κύριο του Έργου. Ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα χρησιμοποιηθεί και
στις δυο περιπτώσεις, την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

5.4

Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο

Στην υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο το μείγμα σποράς αποτελείται από:
 Μίγμα σπόρων
 Μπετονίτη (σταθεροποιητή εδάφους)
 Λίπασμα οργανικό και ανόργανο
 Κυτταρίνη
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για τη μέθοδο υδροσπορά και αχυροκάλυψη για επιφάνεια 1000 m2 πρέπει
να περιέχει τα ακόλουθα υλικά του Πίνακα 2 :
Πίνακας 2 - Υλικά για υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Σπόρος (μίγμα)

20 kg

2

Κυτταρίνη

50 kg

3

Χημικό λίπασμα

30 kg

Οργανικό λίπασμα
(ειδικής σύστασης)

Σύμφωνα με την υπόδειξη του οίκου
Παρασκευής

5

Μπετονίτης

40 kg

6

Άχυρο

600 kg

7

Ασφαλτικό γαλάκτωμα

200 kg

4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά και επικάλυψη του σπόρου με άχυρο, εκτελείται σε
πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων και περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εργασίες:
(α) Τις εργασίες της σποράς, όπως ακριβώς περιγράφονται στην περίπτωση υδραυλικής υδροσποράς.
(β) Την αχυροκάλυψη με ειδικό μηχάνημα (αχυροδιώκτη), για να επιτευχθεί πυκνή επικάλυψη του
πρανούς με συμπαγή στρώση από άχυρο.
Αυτή γίνεται από κοντινή απόσταση, ώστε να υπάρχει σωστή και ομοιόμορφη κάλυψη του
εδάφους. (Η ποσότητα των αχύρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600Kg/στρ. Η εργασία δεν
εκτελείται σε περίπτωση που φυσάει άνεμος).
(γ) Την εκτόξευση ασφαλτικού γαλακτώματος, ανεκτού από τα φυτά, το οποίο συγκρατεί το άχυρο στο
πρανές ώστε να μην παρασύρεται από τον άνεμο και τη βροχή.
Η εργασία αυτή εκτελείται ή από ειδικά ακροφύσια (μπέκ), που είναι προσαρμοσμένα πάνω από
την έξοδο του αχύρου από τον αχυροδιώκτη και ψεκάζουν το ασφαλτικό γαλάκτωμα στα τεμάχια
του άχυρου, που εξέρχονται από τον αχυροδιώκτη και προωθούνται προς την επιφάνεια του
πρανούς ή γίνεται μέσω του υδροσπορέα, αφού προηγηθεί η αχυροκάλυψη. Πρέπει να δοθεί
προσοχή, ώστε η ποσότητα του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα εκτοξευθεί να μη διαβρέξει όλο
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το στρώμα του άχυρου και να μην έλθει σε επαφή με τους σπόρους. Σε περίπτωση που το άχυρο
έχει βραχεί δεν πρέπει να διενεργηθεί η εργασία αυτή. Η εργασία επίσης δεν εκτελείται σε
περίπτωση βροχερού ή ψυχρού καιρού.

5.5

Υδροσπορά και επικάλυψη με γεωύφασμα, άχυρο, γιούτα ή κοκκοφοίνικα

Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εργασίες.
(α) Τις εργασίες της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται στην περίπτωση
υδραυλικής υδροσποράς. Η επιφάνεια του πρανούς πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένη από
επιφανειακές διαβρώσεις, σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη
εξομάλυνσή της. Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του γεωυφάσματος, εκτελείται
έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης της επιφάνειας του πρανούς
(β) Την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με γεωύφασμα κατασκευασμένο από άχυρο, γιούτα ή
κοκκοφοίνικα ή άλλο βιοαποικοδομήσιμο υλικό, της απολύτου έγκρισης της Υπηρεσίας.
(γ) Τη στερέωση του γεωυφάσματος με ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η εργασία αυτή
πρέπει να εκτελείται με μεγάλη προσοχή, διότι παίζει σημαντικό ρόλο στη επιτυχία της όλης
εργασίας. Ο αριθμός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων εξαρτάται από την κλίση του
πρανούς και πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε αφ’ ενός να επιτυγχάνεται η στερέωση του
γεωυφάσματος, αφ’ ετέρου η πρόσφυσή του επάνω στην επιφάνεια του πρανούς. Ειδικές οδηγίες
για την τοποθέτηση και στερέωση των γεωυφασμάτων, περιγράφονται παρακάτω. (Σχήματα 1, 2,
3, 4)
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδροσπορά με χρήση γεωυφασμάτων, για επιφάνεια 1000 m2
πρέπει να περιέχει τα υλικά του Πίνακα 3:
Πίνακας 3 - Υλικά για υδροσπορά με χρήση γεωυφασμάτων
Α/Α

5.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σπόρος (μίγμα)

20 kg

2

Υλικά επικάλυψης (mulches)
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου

200 kg και 400 kg αντιστοίχως

3

Χημικό λίπασμα

30 kg

4

Οργανικό λίπασμα (ειδικής
σύστασης)

Σύμφωνα με την υπόδειξη του οίκου παρασκευής

5

Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα

Σύμφωνα με την υπόδειξη του οίκου παρασκευής

Υδροσπορά και χρήση γεωυφάσματος γιούτας ή κοκκοφοίνικα με βρόγχους

Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εργασίες.
(α) Την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με ειδικό πλέγμα από γιούτα ή άλλο παρόμοιο
βιοαποικοδομήσημο υλικό της απόλυτης έγκρισης της εταιρείας. Κατά τη μέθοδο αυτή εφιστάται
επίσης η προσοχή στην (β) παράγραφο της περιγραφής της απλής υδροσποράς. Η επιφάνεια του
πρανούς πρέπει να εντελώς απαλλαγμένη από επιφανειακές διαβρώσεις. Πριν από την έναρξη των
εργασιών τοποθέτησης του γεωυφάσματος, γίνεται έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των εργασιών
διαμόρφωσης της επιφάνειας του πρανούς .
(β) Τη στερέωση του πλέγματος με ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η εργασία αυτή πρέπει
να εκτελείται με μεγάλη προσοχή διότι παίζει σημαντικό ρόλο στη επιτυχία της όλης εργασίας. Ο
αριθμός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων εξαρτάται από την κλίση του πρανούς και
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πρέπει να είναι τέτοιος ώστε αφ’ ενός να επιτυγχάνεται η στερέωση του γεωυφάσματος, αφ’
ετέρου η πρόσφυση του επάνω στην επιφάνεια του πρανούς. (Σχήματα 1, 2, 3, 4)
(γ) Την εκτέλεση όλων των εργασιών της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται
παραπάνω.
Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδροσπορά με χρήση γεωυφασμάτων γιούτας ή κοκκοφοίνικα με
βρόγχους είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 3.

5.7 Υδροσπορά με χρήση τρισδιάστατου γεωπλέγματος από πολυεστέρα ή
πολυπροπυλένιο ή HDPE
Γίνεται διαμόρφωση των πρανών (γεμίζονται τα χαντάκια, απομακρύνονται πέτρες και άλλα υλικά που τυχόν
υπάρχουν και μπορεί να κατρακυλήσουν) με στόχο μία κατά το δυνατόν ομαλή επιφάνεια.
Απλώνεται το γεώπλεγμα και στερεώνεται όπως ακριβώς περιγράφεται η τοποθέτηση του γεωυφάσματος
παρακάτω.
Τοποθετείται το κηπευτικό χώμα χειρωνακτικά με εργάτες ή με εκτοξευτήρα φυτικής γης και διαστρώνεται,
ώστε το χώμα να καλύψει τα κενά του γεωπλέγματος
Γίνεται η υδραυλική υδροσπορά σύμφωνα με τα παραπάνω.

5.8

Τοποθέτηση γεωυφασμάτων σε πρανή

1

2

3

Σχήμα 1 - Τοποθέτηση γεωυφασμάτων σε πρανή

Η τοποθέτηση του γεωυφάσματος ξεκινά από το επάνω μέρος του πρανούς. Το γεωύφασμα στερεώνεται με
δίχαλα μέσα σε μια τάφρο βάθους τουλάχιστον 30 cm, η οποία απέχει τουλάχιστον 1 m από το φρύδι του
πρανούς. Η τάφρος πληρώνεται με χώμα (Λεπτομέρεια 1 στο Σχήμα 1).
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Το γεωύφασμα ξετυλίγεται. Είναι απαραίτητη η καλή επαφή του με το έδαφος, γι΄ αυτό απαγορεύεται το
τέντωμα του γεωυφάσματος.
Οι πλευρές των κομματιών του γεωυφάσματος πρέπει να καλύπτουν η μια την άλλη τουλάχιστον 8 cm.
(Λεπτομέρεια 2 στο Σχήμα 1).
Το τελείωμα του ενός κομματιού του γεωυφάσματος πρέπει να καλύπτει την αρχή του επόμενου κομματιού
τουλάχιστον 15 cm, να στερεώνεται (Λεπτομέρεια 3 στο Σχήμα 1) και να τοποθετούνται τουλάχιστον πέντε
(5) δίχαλα.

5.9
-

Στερέωση γεωυφάσματος
Για ελαφρές κλίσεις (3:1) = 33% = 18ο

1 δίχαλο ανά m2

2m
1
18o

3

2m

Σχήμα 2 - Στερέωση γεωυφάσματος σε πρανή με ελαφρά κλίση (3:1)

-

Για μέσες κλίσεις (2:1)=50%= 26ο

1,5 δίχαλα ανά m2

2m

2

1m
26o

3

2m

Σχήμα 3 - Στερέωση γεωυφάσματος σε πρανή με μέση κλίση (2:1)

-
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Για μεγάλες κλίσεις (1:1)=100 % =45ο

4 δίχαλα ανά m2
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1m
1m
3
45o

2m

3

Σχήμα 4 - Στερέωση γεωυφάσματος σε πρανή με μεγάλη κλίση (3:1)

5.10 Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα πρανών
Οι εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα των πρανών αρχίζουν από τη στιγμή που ο χλοοτάπητας
αποκτήσει ύψος 8 cm και περιλαμβάνουν τα εξής:
-

-

6

Άρδευση του χλοοτάπητα με βυτίο ή με τον υδροσπορέα, με νερό κατάλληλο για άρδευση, το οποίο
εκτοξεύεται στο πρανές από εκτοξευτήρες, για να εξασφαλίζεται στα φυτά η απαραίτητη εδαφική
υγρασία σε περιόδους ξηρασίας. Η άρδευση του χλοοτάπητα γίνεται όσο συχνά απαιτείται κατά την
κρίση του αναδόχου, ώστε ο χλοοτάπητας να φυτρώσει ή να επαναβλαστήσει νωρίς το φθινόπωρο και
να παραμείνει μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού σε σπαργή και σε πλήρη ανάπτυξη, για να
εγκατασταθεί αφ’ ενός πλήρως και για να πυκνώσει αφ’ ετέρου, με αδέλφωμα των υφιστάμενων φυτών
ή με τη βλάστηση νέων σπόρων, που θα δημιουργηθούν από τα μητρικά φυτά ή με την εισβολή ξένων
σπόρων από το περιβάλλον, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) αρδεύσεις ετησίως (από μία άρδευση
κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο).
Λίπανση του χλοοτάπητα με λίπασμα της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Η λίπανση γίνεται σε όσες
επαναλήψεις απαιτηθεί κατά την κρίση του Ανάδοχου, ώστε ο χλοοτάπητας να έχει στη διάθεσή του τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εγκατάσταση, την ανάπτυξη και
ωρίμανσή του. Απαιτείται το λιγότερο μια λίπανση ετησίως (το φθινόπωρο ή το Μάιο). Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αχυροκάλυψη, ώστε το λίπασμα που θα δοθεί αφενός μεν να
καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του χλοοτάπητα σε θρεπτικά συστατικά, αφετέρου να αναπληρώνει
τα στοιχεία του λιπάσματος που θα δεσμεύονται κατά τη διαδικασία σήψης του άχυρου, ώστε να μη
δημιουργούνται δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης στα φυτά.

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Επειδή η επιτυχία των εργασιών εγκατάστασης χλοοταπήτων εξαρτάται αφ’ ενός από τις ποσότητες των
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και την ποιότητά τους, αφ’ ετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες
εκτέλεσης της εργασίας (ταχύτητα κίνησης του υδροσπορέα, σωστή ανάμιξη των υλικών, μικρή γωνία
προσπτώσεως των υλικών στην επιφάνεια των πρανών, απουσία ανέμου κ.λ.π.), για αποφυγή κάθε
ανωμαλίας εισάγεται στη μελέτη ο όρος της πετυχημένης εγκατάστασης του χλοοτάπητα σε κάθε πρανές
χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα ποσοστό αποτυχίας.
Για την παραλαβή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα στα πρανή, εκτός των δικαιολογητικών που
προβλέπονται από το Νόμο, απαιτούνται και τα παρακάτω:
α) Επιμετρητικά σχέδια με τις πραγματικές διαστάσεις των επιφανειών, που καλύφθηκαν με
χλοοτάπητα.
β) Πρωτόκολλο καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα.
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γ) Βεβαίωση καταλληλότητας όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (σπόρος, λίπασμα, και λοιπά
υλικά), η οποία θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μετά τον έλεγχο των υλικών αυτών.
Επί πλέον, ο Ανάδοχος αμέσως μετά το τελείωμα των εργασιών εγκατάστασης χλοοτάπητα, θα συντάξει με
δικά του έξοδα και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία με υπόβαθρο σε κλίμακα 1:1.000 (σε
ψηφιακή μορφή), οριζοντιογραφία των επιμετρητικών στοιχείων της οδοποιίας χωρίς υψομετρικές καμπύλες,
στην οποία θα φαίνεται η τελική διάταξη των επιφανειών, στις οποίες εκτελέστηκε η εργασία της υδροσποράς
με ή άνευ χρησιμοποίηση γεωπλεγμάτων και θα αναγράφεται η ανηγμένη επιφάνεια κάθε πρανούς στο
οποίο εγκαταστάθηκε χλοοτάπητας. Για κάθε μέθοδο υδροσποράς θα χρωματίζεται η επιφάνεια με
διαφορετικό χρώμα. Κάθε επιφάνεια πρανούς θα έχει ιδιαίτερη ένδειξη, ώστε να συσχετίζεται άμεσα με τους
αντίστοιχους πίνακες του τεύχους αναλυτικών επιμετρήσεων. Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών θα
αποθηκεύεται σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) του παραπάνω ψηφιακού αρχείου.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών επιμετράται σε στρέμματα. Η επιμέτρηση γίνεται με βάση το στάδιο
ανάπτυξης και το ποσοστό επιτυχούς εγκατάστασης του χλοοτάπητα.
Η μέση απαιτούμενη κάλυψη από χλοοτάπητα ανά κατηγορία πρανούς δίδεται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 4 - Ποσοστό απαιτούμενης κάλυψης με χλοοτάπητα ανά τύπο πρανούς
Τύπος πρανούς

Ελάχιστο απαιτούμενο
ποσοστό κάλυψης (%)

Ορύγματα
Γαιώδη
κλίση μεγαλύτερη από 1:1

65

κλίση μικρότερη από 1:1

75

Αργιλικό έδαφος

70

Βραχώδη

5

Επιχώματα
κλίση μεγαλύτερη από 1:1,5

75

κλίση μικρότερη από 1:1,5

85

Επίπεδες γαιώδεις επιφάνειες

85

Το ποσοστό της επιτευχθείσας κάλυψης θα εκτιμάται οπτικά, με βάση τα φύλλα της βλάστησης και όχι τις
ρίζες, κάθετα προς την επιφάνεια του πρανούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς τούτο και φωτογραφίες.
Η εργασία θεωρείται ως ολοκληρωμένη κατά 50%, όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 5 cm, υπό την
προϋπόθεση ότι το ποσοστό επιτυχίας της εγκατάστασής του είναι τουλάχιστον το καθοριζόμενο στον
παραπάνω πίνακα.
Αν το ποσοστό επιτυχίας δεν υπολείπεται πέραν του 50% του καθοριζομένου στον πίνακα, θα γίνεται
επανασπορά των τμημάτων στα οποία παρουσιάσθηκε η αστοχία, την κατάλληλη εποχή. Εάν κατά τον
επανέλεγχο διαπιστωθεί το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας σύμφωνα με τον πίνακα, τότε η φύτευση του
χλοοτάπητα θεωρείται ως ολοκληρωμένη κατά 50%.
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Εάν το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρότερο του 50% των ορίων του πίνακα, η εργασία θεωρείται ανεπιτυχής
και ο ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη της εργασίας σε όλη την επιφάνεια του πρανούς. Τα παραπάνω
ποσοστά αναφέρονται σε διακεκριμένα πρανή ορύγματος και επιχώματος. Τα μεγάλου μήκους πρανή θα
επιμερίζονται σε τμήματα των 500 m.
Μετά την εμφάνιση του χλοοτάπητα στα πρανή, την ανάπτυξή του και την καταστροφή του υπέργειου
τμήματος το καλοκαίρι, λόγω της ξηρασίας, ο χλοοτάπητας πρέπει από μόνος του να αναχλοάσει το επόμενο
φθινόπωρο και να καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό, σύμφωνα με τον πίνακα 1.
Η αξιολόγηση της επιτυχίας της εγκατάστασης του χλοοτάπητα σε κάθε μεμονωμένο πρανές θα γίνεται κατά
την προσωρινή παραλαβή του έργου. Κατά το στάδιο αυτό η επιτυχής φύτευση θεωρείται ως εργασία
ολοκληρωμένη κατά 90%, ενώ, αντίθετα, θα αφαιρείται από την επιμέτρηση ολόκληρη η επιφάνεια κάθε
μεμονωμένου πρανούς στο οποίο έχει αποτύχει η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Η εργασία θεωρείται πλήρως αποπερατωμένη, όταν κατά την τελική παραλαβή της πληρούνται οι απαιτήσεις
κάλυψης του πρανούς, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα 1.
Σε περίπτωση που οι χλοοτάπητες των πρανών καταστραφούν από ακραίες καιρικές συνθήκες ή άλλη αιτία
που δεν οφείλεται σε παράλειψη του Αναδόχου, οι εργασίες επιμετρώνται με βάση το ποσοστό
ολοκλήρωσής τους μέχρι το συμβάν, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
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Παράρτημα Α
Πίνακες φυτοκοινωνιολογικών ζωνών
Για κάθε περιοχή της Ελλάδας προτείνεται διαφορετικό μίγμα σπόρων για την καλύτερη επιτυχία της
εργασίας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ» αναλόγως με τις κλιματολογικές (Πίνακες 5 έως 10)
και τις εδαφολογικές (Πίνακας 11) συνθήκες.
Πίνακας 5 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για τη ζώνη Arbuto andrachne -Quercetum ilicis
(Ζώνη Γλιστροκουμαριάς -αριάς)- Ξηροθερμικό περιβάλλον
Πολυετή αγρωστώδη

%

Ψυχανθή/Άλλα

%

Cydonon dactylon

35%

Phacelia tanacetifolia

10%

Festuca rubra

15%

Sangisorba minor

5%

Agrostis tennuis

5%

Trifolium subterraneum

10%

Lolium rigidum

20%

Πίνακας 6 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για τη ζώνη Coccifero - Carpinetum ilicis (Ζώνη
Πουρναριού- γαύρου) -Ημίξηρο-θερμό περιβάλλον
Πολυετή αγρωστώδη

%

Ψυχανθή/Άλλα

%

Cynodon dactylon

30%

Medicago sativa

10%

Festuca arundinacea

20%

Lotus corniculatus

10%

Agrostis tennuis

5%

Poa pratensis (Nudwart)

10%

Lolium rigidum

15%

Πίνακας 7 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για τη ζώνη Orno- Quercetum ilicis (Ζώνη Φράξουαριάς)Ημίξηρο-ψυχρό περιβάλλον
Πολυετή αγρωστώδη

%

Ψυχανθή/ Άλλα

%

Festuca rubra

30 %

Medicago sativa

10%

Festuca arundinacea

10%

Lotus corniculatus

10%

Lolium perenne

20%

Poa pratensis

10%

Agrostis tennuis

10%

Πίνακας 8 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για τη ζώνη Quercetum frainetto (Ζώνη
Πλατύφυλλων δρυών) Ύφυγρο - ψυχρό περιβάλλον

18

Πολυετή αγρωστώδη

%

Ψυχανθή/Άλλα

%

Lolium perenne

30%

Trifolium repens

10%

Poa pratensis

10%

Medicago sativa

10%

Agrostis stolonifera

10%

Festuca rubra

20%

Bromus catharticus

10%
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Πίνακας 9 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για τη ζώνη Pinetum pallasianae (Ζώνη
παλλασιανής πεύκης) Υγρό - ψυχρό περιβάλλον
Πολυετή αγρωστώδη

%

Ψυχανθή/Άλλα

%

Poa pratensis

30%

Onobrychis sativa

10%

Festuca rubra

10%

Medicago sativa

10%

Agrostis stolonifera

10%

Lolium perenne

20%

Bromus inermis

10%

Πίνακας 10 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για τις κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας
Είδος φυτού

%

Lolium rigidum

15%

Festuca arundinacea Samantha

15%

Festuca ovina Scilla

13%

Cynodon dactylon

10%

Agrostis stolonifera Prominent

5%

Poa pretensis

10%

Dactylis glomerata Micol

5%

Trifolium repens Huia

5%

Trifolium hybridum Aurora

8%

Lotus corniculatus Leo

7%

Fachelia tanasetifolia

2%

Thymus vulgaris

3%

Origanum vulgare

2%

Πίνακας 11 - Μίγμα σπόρων χλοοτάπητα πρανών για βαριά (αργιλώδη) εδάφη
Πολυετή αγρωστώδη

%

Ψυχανθή / Άλλα

%

Lolium perenne

15%

Trifolium repens

Festuca arundinacea

20%

Trifolium hybridum

15%

5%

Festuca ovina

10%

Lotus corniculatus

10%

Cynodon dactylon

10%

Agrostis stolonifera

5%

Poa pratensis

10%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα
Temporary erosion control structures utilizing locally available timber (contour log terraces
etc)

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0505-00 «Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες –
κλαδοπλέγματα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας της κατασκευής με βασική ύλη το ξύλο (κορμοδέματα, κορμοπλέγματα, κλαδοδέματα,
ξυλοφράκτες μικρού ύψους και κλαδοπλέγματα) στο έδαφος κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών, ώστε να
περιοριστεί η επιφανειακή διάβρωση και απορροή.
Η διάρκεια ζωής των κατασκευών αυτών είναι 3 – 5 έτη, μετά την πάροδο των οποίων αυτοκαταστρέφονται
(σαπίζουν), αφού έχουν ήδη επιτελέσει το σκοπό τους.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται (εκτός των αγορασμένων που αναφέρονται παρακάτω) πρέπει να
προέρχονται από την υλοτόμηση των νεκρών δέντρων και θάμνων που βρίσκονται κοντά στο έργο.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Κορμοδέματα και κορμοπλέγματα

Αποτελούν τον πρώτο βαθμό παρέμβασης για τη μείωση των επιπτώσεων από πιθανά χειμαρικά φαινόμενα.
Είναι κυρίως προληπτικά αλλά και κατασταλτικά μέτρα.
Τα έργα αυτά είναι βασικά και σκοπό έχουν την συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους, τη μείωση της
παρασυρτικής δύναμης και την ανάσχεση επί τόπου – διήθηση των πλημμυρικών υδάτων.
Χώρος εκτέλεσής τους είναι η λεκάνη απορροής των ρευμάτων και οι μικροχαραδρώσεις.
Έχουν ως βασική ύλη τα ξύλα και τα κλαδόξυλα δένδρων από παρακείμενα δάση που έχουν καεί ή δένδρα
που υλοτομούνται στα πλαίσια κατασκευής των έργων.

3.2

Κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες

Αποτελούν και αυτά πρώτο βαθμό παρέμβασης και έχουν σαν στόχο τη συγκράτηση του επιφανειακού
εδάφους και τη μείωση των πιθανών χειμαρικών φαινομένων.
Τα κλαδοδέματα κατασκευάζονται από υλικά που προέρχονται από τα κλαδόξυλα των υλοτομηθέντων
δέντρων και θάμνων.
Οι ξυλοφράκτες κατασκευάζονται από τα υπολείμματα των υλοτομιών. Είναι μικρού ύψους ξυλοφράκτες
κατά μήκος των ισοϋψών και στηρίζονται σε πασσάλους ξύλου διαμέτρου 5 – 10 cm.

5
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Κλαδοπλέγματα

Αποτελείται από πασσάλους και ζωντανά κλαδιά διαφόρων φυτών, τα οποία φυτεύονται για να αποτελέσουν
ζωντανό φράκτη προστασίας της διάβρωσης του εδάφους.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Κορμοδέματα και κορμοπλέγματα

Έχουν ως βασική ύλη τους κορμούς νεκρών δέντρων, που θα υλοτομηθούν και είναι μέσης διαμέτρου μέχρι
20 cm (στην περίπτωση των κορμοδεμάτων) ή και μικρότερης (στην περίπτωση των κορμοπλεγμάτων). Το
μήκος είναι τουλάχιστον 5 m. Χρησιμοποιείται μόνο το κορμόξυλο.

4.2

Κλαδοδέματα

Τα κλαδοδέματα κατασκευάζονται από υλικά που προέρχονται από τα κλαδόξυλα των υλοτομηθέντων
δέντρων και θάμνων.

4.3

Ξυλοφράκτες

Έχουν ως βασική ύλη τα κλαδιά δένδρων από παρακείμενα δάση που έχουν καεί ή δένδρα, που
υλοτομούνται στα πλαίσια κατασκευής έργων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ξύλα εμπορίου. Οι
ξυλοφράκτες τοποθετούνται κατά τις ισοϋψείς στηριζόμενοι σε πασσάλους ξύλου διαμέτρου 5 -10 cm.

4.4
4.4.1

Κλαδοπλέγματα
Πάσσαλοι

Οι πάσσαλοι είναι από ξύλο καστανιάς ή από άλλο σκληρό και ανθεκτικό ξύλο. Έχουν διάμετρο 4 - 5 cm.
4.4.2

Βλαστοί λυγαριάς ή ιτιάς ή μοσχοϊτιάς ή κρανιάς

Οι βλαστοί, που θα τυλιχθούν γύρω από τους πασσάλους, είναι από λυγαριά ή ιτιά ή μοσχοϊτιά ή κρανιά, με
μήκος 1,50 - 2,00 m.
4.4.3

Σύρμα

Το σύρμα για την πρόσδεση και στερέωση των βλαστών ή/και των πασσάλων έχει πάχος 1-2 mm και είναι
γαλβανισμένο.
4.4.4

Καρφοβελόνες

Οι καρφοβελόνες έχουν μήκος ανάλογο του πάχους των ράβδων, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής
στερέωση.

5

Μέθοδος εκτέλεσης

5.1

Κορμοδέματα και κορμοπλέγματα

Το έργο κατασκευάζεται με ένα κορμό (κορμόδεμα) μέσης διαμέτρου 20 cm. Στην περίπττωση που η
διάμετρος των κορμών είναι λεπτότερη από 20 cm, επιλέγονται τρεις ή πέντε κορμοί και δένονται μεταξύ
τους (κορμόπλεγμα), ώστε η τελική συνολική τους διάμετρος να είναι κατά μέσο όρο 20 cm.
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Ιδιαίτερη προσοχή καταβάλλεται στην καλή εφαρμογή τους στο έδαφος, ώστε να μην δημιουργούνται κενά.
Η απόσταση μεταξύ των κορμοδεμάτων ή κορμοπλεγμάτων κυμαίνεται ανάλογα με την εγκάρσια κλίση του
εδάφους. Σε κλίσεις από 20% και έως 50% η απόσταση μεταξύ τους είναι 8 m. Το μήκος τους κυμαίνεται
από 5 έως 15 m, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και το ύψος τους θα είναι 0,20 m.
Διαδικασία εκτέλεσης:
 Επιλέγεται ο ακριβής χώρος που θα τοποθετηθούν τα κορμοδέματα και τα κορμοπλέγματα και
χαράσεται η γραμμή τους επί του εδάφους.
 Επιλέγονται τα δένδρα που είναι κατάλληλα για το στήσιμο της κατασκευής και υπολογίζεται το πλήθος
τους. Για την κατασκευή των κορμοδεμάτων, οι κορμοί προέρχονται από την υλοτόμηση των
πλησιέστερων νεκρών δέντρων, των οποίων η διάμετρος καλύπτει το ύψος του κορμοδέματος (20 cm).
Στην περίπτωση των κορμοπλεγμάτων υλοτομούνται τα δέντρα που θα αποτελέσουν το κορμόπλεγμα
και μεταφέρονται στο χώρο που θα δουλευτούν.
 Αποκλαδώνονται οι κορμοί και διαμορφώνονται στο επιθυμητό μήκος, που είναι περίπου 5 έως 7 m.
 Καθαρίζονται τα υπολείμματα από τη γραμμή τοποθέτησης. Διαμορφώνεται ελαφρά το έδαφος και
τοποθετείται ο κορμός ή το κορμόπλεγμα κατά τις ισοϋψείς, με τρόπο ώστε να στηρίζεται στα κλαδιά
των κορμών ή σε πασσάλους από λεπτότερα κλαδιά και να εφάπτεται πλήρως με το έδαφος (Εικόνα 1).
Στη συνέχεια στερεώνεται στα πρέμνα ή στους πασσάλους στερέωσης και ακολουθεί η πρόσδεσή του
με σύρμα. Οι ξύλινοι πάσσαλοι στερέωσης έχουν διάμετρο 8 – 15 cm και στερεώνονται σε βάθος
τουλάχιστον 30 cm.
 Το έδαφος στην ανάντη πλευρά διαμορφώνεται σε μορφή αυλακιού, ώστε η μία πλευρά του να καλύπτει
πλευρικά το κορμόδεμα μέχρι την κορυφή του. Σε περίπτωση μη πλήρους επαφής με το έδαφος (κενά
μεταξύ των βλαστών και του εδάφους), τα κενά συμπληρώνονται με πέτρες ή κλαδιά και με έδαφος που
προκύπτει από τη διαμόρφωση της αυλακιάς. Με την τεχνική αυτή συγκρατείται το λεπτό εδαφικό υλικό.
 Το τέλος κάθε γραμμής κλείνεται επιμελώς με πέτρες και ξύλα, ώστε να μην υπάρξει διαρροή
εδαφοϋλικών ή στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή σε ένα χώρισμα, να μη διαρρεύσουν και τα υλικά
των άλλων χωρισμάτων.
 Τυχόν διακοπή μιας γραμμής λόγω εμποδίων ή άλλης αιτίας πρέπει να επικαλύπτεται από την αμέσως
επόμενη.
 Στις μικροχαραδρώσεις, όπου διακόπτεται η συνέχεια των γραμμών πέραν του κλεισίματος των άκρων
τους, θα συνεχίζεται η αντιδιαβρωτική προστασία με κατασκευή κλαδοδεμάτων μέσα στη χαράδρωση,
μέχρι το επόμενο άκρο των κορμοδεμάτων.
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Εικόνα 1 - Σχεδιάγραμμα κορμοδεμάτων
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Κλαδοδέματα

 Υλοτομούνται όλα τα νεκρά δέντρα της επιφάνειας, διαμορφώνεται το χρήσιμο ξύλο, το οποίο και
μετατοπίζεται ή μεταφέρεται στον πλησιέστερο δασικό δρόμο. Το κλαδόξυλο διαμορφώνεται, ώστε
τοποθετούμενο κατά τις ισοϋψείς να αποτελεί συνεχόμενη γραμμή (ρόγγιασμα). Η έναρξη κατασκευής
των σειρών υπολειμμάτων γίνεται από το πάνω τμήμα της επιφάνειας και προς τα κάτω (Εικόνα 2).
 Χρησιμοποιούνται όλοι οι κλάδοι μέχρι τους λεπτότερους, που μπορούν να συγκεντρωθούν. Οι
χοντότεροι και μακρύτεροι κλάδοι τοποθετούνται πάνω από τους λεπτότερους, ώστε λόγω βάρους να
συγκρατούν το κλαδόδεμα.
 Η κάθε γραμμή υπολειμμάτων διακόπτεται ανά 15 m κατά 1-2 m, για τη διέλευση της άγριας πανίδας,
όμως υπάρχει επικάλυψη από την αμέσως επόμενη χαμηλότερα, ώστε να μην υπάρχουν κενά.
 Τυχόν διακοπή μιας γραμμής λόγω εμποδίων ή άλλης αιτίας πρέπει να επικαλύπτεται από την αμέσως
επόμενη.
 Στις μικροχαραδρώσεις συνεχίζεται η κατασκευή των κλαδοδεμάτων, με τη διαφορά ότι αυτά μπορούν
να είναι ψηλότερα μέχρι και 1 m, όπου τοποθετούνται και τα υπολείμματα διαμόρφωσης των κορμών
άχρηστα για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
 Η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι 10 m στις κλίσεις 0-40%. Στις κλίσεις πάνω από 40% τα
υπολείμματα διαμορφώνονται και αφήνονται επί τόπου, διασκορπισμένα ομοιογενώς σε όλη την
επιφάνεια για αντιδιαβρωτικούς λόγους.
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Ξυλοφράκτες

Το έργο κατασκευάζεται με τα υπολείμματα των υλοτομιών που προέρχονται από νεκρά δέντρα, νεκρά
τμήματα θάμνων ή ξύλα εμπορίου.
Το ύψος της κατασκευής πάνω από την επιφάνεια του εδάφους κυμαίνεται από 17,5 έως 32,5 cm. Με βάση
το ύψος οι ξυλοφράκτες διακρίνονται σε τρεις (3) τύπους:
α) Χαμηλός τύπος: Έχει μέσο ύψος 20 cm (Υχ=20 cm) και το ύψος κυμαίνεται από 17,5 μέχρι 22,5 cm.
β) Μεσαίος τύπος: Έχει μέσο ύψος 25 cm (Υμ=25 cm) και το ύψος κυμαίνεται από 22,5 μέχρι 27,5 cm.
γ) Ψηλός τύπος: Έχει μέσο ύψος 27,5 cm (Υψ=27,5 cm) και το ύψος κυμαίνεται από 27,5 μέχρι 32,5 cm.
Διαδικασία εκτέλεσης
 Επιλέγεται ο ακριβής χώρος που θα τοποθετηθούν οι ξυλοφράκτες και χαράσεται η γραμμή τους επί του
εδάφους.
 Επιλέγονται τα υπολείμματα που είναι κατάλληλα για το στήσιμο της κατασκευής και υπολογίζεται το
πλήθος των απαιτούμενων υπολειμμάτων για την κατασκευή ή γίνεται προμήθεια των απαιτούμενων
ξύλων εμπορίου.
 Δημιουργείται οριζόντια βαθμίδα μικρού πλάτους.
 Στη συνέχεια οι πάσσαλοι μπήγονται κατακόρυφα στο έδαφος, μέχρι να στερεωθούν καλά σε βάθος
τουλάχιστον 0,40 m. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην έμπηξη των πασσάλων, ανοίγεται οπή
με σιδηρολοστό και κατόπιν τοποθετείται ο πάσσαλος. Οι πάσσαλοι έχουν διάμετρο 5-10 cm και
απέχουν μεταξύ τους από 0,80 έως 1,00 m (Εικόνα 3).
 Οι οριζόντιες ράβδοι έχουν διάμετρο 4 cm και στερεώνονται στους πασσάλους με καρφοβελόνες ή
προσδένονται με σύρμα. Η διαμόρφωση των ράβδων και η στερέωση τους γίνεται έτσι ώστε να
εφάπτονται μεταξύ τους και να μην υπάρχουν κενά μεγαλύτερα από 0,5 cm.
 Όταν το μήκος των ράβδων είναι μικρότερο του μήκους του φράκτη, η ένωση κατά μήκος των ράβδων
γίνεται σε υπάρχοντα ή και πρόσθετο πάσσαλο.
 Το μήκος της κατασκευής είναι τόσο, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του πρανούς από τη
διάβρωση και διακόπτεται κάθε 5 m, ώστε να μην συμπαρασύρεται όλη η κατασκευή σε πιθανή
κατολίσθηση.

Εικόνα 3 - Σχεδιάγραμμα ξυλοφρακτών
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Κλαδοπλέγματα

 Επιλέγεται ο ακριβής χώρος που θα τοποθετηθούν τα κλαδοπλέγματα και χαράσσεται η γραμμή τους
επί του εδάφους.
 Καθαρίζονται τα υπολείμματα από τη γραμμή τοποθέτησης και αναμοχλέυεται το έδαφος με τσάπα,
έτσι ώστε να είναι μαλακό και να επιδέχεται φύτευση.
 Στη συνέχεια οι ξύλινοι πάσσαλοι μπήγονται στο έδαφος κατακόρυφα και σε βάθος τουλάχιστον 0,40 m.
Σε περίπτωση που το έδαφος είναι σκληρό και δεν μπορούν να μπηχθούν καλά οι πάσσαλοι προηγείται
διάνοιξη οπών με σιδηρολοστό.
 Καρφώνονται οι οριζόντιοι πάσσαλοι.
 Όταν το μήκος του πασσάλου είναι μικρότερο από το μήκος του κλαδοπλέγματος, τότε προστίθεται
συμπληρωματικός πάσσαλος και η ένωση κατά μήκος των πασσάλων γίνεται σε κάθετο πάσσαλο
υπάρχοντα ή και πρόσθετο.
 Μεταξύ των κάθετων πασσάλων ανοίγεται μικρό αυλάκι, στο οποίο “φυτεύονται” οι βλαστοί ανά 15-20
cm, σε βάθος 10 cm. Το υπόλοιπο τμήμα κάθε βλαστού πλέκεται εναλλάξ στους κάθετους πασσάλους,
προς την ίδια κατεύθυνση.
 Το έδαφος στην ανάντη πλευρά διαμορφώνεται σε μορφή αυλακιού, ώστε η μία πλευρά του να καλύπτει
πλευρικά το κλαδόπλεγμα μέχρι τα 2/3 του ύψους του. Σε περίπτωση μη πλήρους επαφής με το έδαφος
(κενά μεταξύ των βλαστών και του εδάφους), τα κενά συμπληρώνονται με πέτρες ή κλαδιά και
συμπληρώνονται με έδαφος που προκύπτει από τη διαμόρφωση της αυλακιάς. Με την τεχνική αυτή
συγκρατείται το λεπτό εδαφικό υλικό.
 Όταν το συνολικό μήκος του κλαδοπλέγματος είναι μεγάλο, τότε διακόπτεται κάθε 5 m, με την
τοποθέτηση ενός κάθετα τοποθετημένου κορμού μήκους 1 m, ο οποίος στο σημείο επαφής καλύπτεται
αμφίπλευρα με χώμα και άλλα υλικά διακοπής της ροής. Συνεπώς κάθε τμήμα κλαδοπλέγματος θα έχει
αυλάκι μήκους 5 m, πρακτική που εξασφαλίζει σε περίπτωση κατολίσθησης ενός τμήματος να μην
συμπαρασυρθεί όλη η γραμμή κλαδοπλέγματος.
 Το τέλος κάθε γραμμής κλείνεται επιμελώς με πέτρες και ξύλα, ώστε να μην υπάρξει διαρροή
εδαφοϋλικών ή στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή σε ένα χώρισμα να μη διαρρεύσουν και τα υλικά
των άλλων χωρισμάτων.
 Τυχόν διακοπή μιας γραμμής λόγω εμποδίων ή άλλης αιτίας πρέπει να επικαλύπτεται από την αμέσως
επόμενη.
 Στις μικροχαραδρώσεις, όπου διακόπτεται η συνέχεια των γραμμών πέραν του κλεισίματος των άκρων
τους, θα συνεχίζεται η κατασκευή κλαδοδεμάτων μέσα στη χαράδρωση μέχρι το επόμενο άκρο των
κλαδοπλεγμάτων.
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Εικόνα 4 - Σχεδιάγραμμα κλαδοδεμάτων (3-4) και κλαδοπλεγμάτων (5-8)

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο είδος κατασκευής ανήκει στον τύπο που έχει καθοριστεί και εάν πληροί τους
όρους της προδιαγραφής.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα κορμοδέματα, κορμοπλέγματα, κλαδοδέματα και κλαδοπλέγματα επιμετρώνται σε τρέχοντα μέτρα έτοιμης
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι τυχόν επικαλύψεις των κορμών. Οι ξυλοφράκτες επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα κατακόρυφής
προβολής της κατασκευής.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
x

H προμήθεια, διαμόρφωση και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων πασσάλων και λοιπών
διατομών ξυλείας.

x

H υλοτόμηση, διαμόρφωση και μεταφορά επί τόπου των κορμών, βλαστών ή κλαδόξυλων.

x

H προμήθεια και μεταφορά των καρφοβελονών και του σύρματος.

x

H χάραξη των γραμμών κατασκευής των έργων.

x

H διαμόρφωση του εδάφους στον άξονα τοποθέτησης.

x

Το δέσιμο και η κατασκευή των κορμοδεμάτων.

x

Η τοποθέτηση των κορμών και λοιπών υλικών, καθώς και η στερέωσή τους, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρούσα Προφιαγραφή.

x

Η έμπηξη των πασσάλων στο έδαφος, η στερέωση (κάρφωμα) των οριζοντίων στοιχείων στους
πασσάλους (όπου προβλέπεται) και η έμπηξη (φύτευση) και πλέξιμο των βλαστών (στην περίπτωση
των κλαδοπλεγμάτων).

x

Η κλείσιμο των κενών, σχισμών και οπών, η δημιουργία αυλακιού, το κλείσιμο των απολήξεων
(άκρων) και η διαμόρφωση των χωρισμάτων.

x

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών

x

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

x

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

x

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

x

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.

x

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου
Planting of indoor plants

Κλάση τιμολόγησης: 4
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0506-00 «Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας φύτευσης φυτών εσωτερικού χώρου σε μεγαλύτερες γλάστρες ή ζαρντινιέρες, ώστε να
εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των
φυτών.
Η προδιαγραφή αυτή αφορά στην πλειονότητα των φυτικών ειδών εσωτερικού χώρου, που έχουν κοινή
μεταχείριση κατά τη φύτευση. Σε περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετικός χειρισμός, θα πρέπει αυτός να
καθορίζεται στη Φυτοτεχνική Μελέτη του Έργου.
Ο όρος «εγκατάσταση φυτών», δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση φυτών,
αλλά χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει και όλες τις βιολογικές διεργασίες για να
προσαρμοστεί το φυτό στο νέο του περιβάλλον (ξεπέρασμα του κλονισμού της μεταφύτευσης, ανάπτυξη των
ριζών στη νέα γλάστρα, προσαρμογή στις μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες κ.λπ.).
Κύριο χαρακτηριστικό των φυτών της παρούσας προδιαγραφής είναι ότι σε πολύ σύντομο χρόνο μετά τη
φύτευση τους, θα πρέπει να παρουσιάσουν την εικόνα του έτοιμου φυτού που καλύπτει τις ανάγκες
εγκατάστασης του.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Φυτά εσωτερικού χώρου

Είναι τα φυτά που για καλλωπιστικούς κυρίως λόγους καλλιεργούνται σε προστατευμένους, από τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες, χώρους

3.2

Χώροι εσωτερικοί

Θεωρούνται οι οικίες, τα καταστήματα, τα γραφεία, οι στεγασμένοι χώροι δημόσιων κτιρίων κ.λ.π.
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Γλάστρες

Είναι κινητά δοχεία τετράγωνης ή κυκλικής διατομής, μέσα στα οποία καλλιεργούνται τα φυτά εσωτερικού
χώρου. Οι γλάστρες είναι από πηλό, πλαστικό ή τσιμέντο, αυτοποτιζόμενες ή μη.

3.4

Ζαρντινιέρες

Είναι κινητά ή σταθερά δοχεία ορθογωνίου παραλληλογράμμου ή άλλης μορφής διατομής μέσα στα οποία
επίσης, καλλιεργούνται τα φυτά εσωτερικού χώρου. Οι ζαρντινιέρες είναι από πηλό, πλαστικό ή τσιμέντο,
αυτοποτιζόμενες ή μη.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Φυτικό υλικό

Τα φυτά που γίνονται αποδεκτά πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 να είναι σκληραγωγημένα, έστω και αν αυτό σημαίνει καθυστέρηση της μεταφύτευσης.
 να είναι εύρωστα, στιβαρά, με πολλά κλαδιά και μπουμπούκια (για τα φυτά που ανθίζουν).
 να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα
 να έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 6 – 8 πραγματικά φύλλα
 να μην είναι δυσανάλογα με το μέγεθος του φυτοδοχείου τους,
 να μην είναι γηρασμένα, να μην έχουν κίτρινα ή ξερά κατώτερα φύλλα ή να τα έχουν αποβάλει
Τα φυτά που είναι μαλακά και τρυφερά πρέπει να προφυλάσσονται κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και
αποθήκευση.
4.1.1

Μορφές εμπορίου

Τα φυτά εσωτερικού χώρου, διατίθενται στην αγορά:
 σε μικρά φυτοδοχεία
 σε σακουλάκια
 σε γλάστρες φυτωρίου διαφόρων μεγεθών
 σε διακοσμητικές γλάστρες διαφόρων τύπων.
4.1.2

Μεγέθη και κατηγορίες

Επειδή τα φυτά εσωτερικού χώρου είναι πολλά και για την αποφυγή πολλών τιμολογίων έγινε ομαδοποίηση
των φυτών σε συνάρτηση μεγέθους και τιμής, βλέπε Πίνακα 1.
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Κατηγορία Ε10
Ύψος μέτρα

1,50

Κατηγορία Ε11

Κατηγορία Ε9
Ύψος μέτρα

1,00

Κατηγορία Ε8

Κατηγορία Ε7
Ύψος μέτρα

Ύψος μέτρα

Κατηγορία Ε6

Κατηγορία Ε4
Ύψος μέτρα

Ύψος μέτρα

Κατηγορία Ε3
Ύψος μέτρα

Κατηγορία Ε5

Κατηγορία Ε2

Χώρου

Ύψος μέτρα

Εσωτερικού

Κατηγορία Ε1

Φυτά

Ύψος μέτρα

Πίνακας 1 – Κατηγορίες φυτών εσωτερικού χώρου

Κατηγορία

Λατινικό
Όνομα

Όνομα

Aglaonem
a 'Pataya
Beauty'

Αγλαό
νιμα

Aglaonem
a 'Silver
Queen'

Αγλαό
νιμα

Beaucarn
ea
'Branch'

Μπου
καρνέ
α

4

Beaucarn
ea 'Stem'

Μπου
καρνέ
α

5

Calathea
spp.

Καλαθ
έα

6

Chamaed
orea spp.

Χαμαι
δορέα

Chrysalid
ocarpus
lutescens

Αρέκα

Codiaeum
variegatu
m 'Norma'

Κρότο
ν

9

Cordyline
'Glauca'

Κορδυ
λίνη

0,60

10

Dieffenba
chia spp.

Ντιφε
μπάχι
α

0,70

Dracaena
deremens
is

Δράκα
ινα

0,30

0,60

Dracaena
marginata

Δράκα
ινα

0,50

0,90

Dracaena
massang
eana

Δράκα
ινα

0,30

0,60

α/α

1

2

3

7

8

11
12
13

Ύψος μέτρα

Τιμή
€
Ύψος μέτρα

©

0,50
0,60
0,30
0,40

0,50
0,60
0,60

2,00

0,60
0,80
1,50
1,00
1,20
0,50

2,00
1,50
2,00

0,80
0,90
0,90

0,90
1,20

2,00

1,50
0,90

2,00
1,20

1,50
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Dracaena
massang
eana
'Branch'

Δράκα
ινα

15

Dracaena
pleomelia

Δράκα
ινα

16

Dracaena
'Stegnieri'

Δράκα
ινα

Ficus spp.

Φίκος

1,00

18

Hedera
helix

Κισσό
ς

0,60

19

Howea
spp.

Κέντια

Nephrole
pis
exaltata

Φτέρη

0,30

21

Parthenoc
issus spp.

Αμπέλ
οψη

0,30

22

Schefflera
spp.

Σεφλέ
ρα

23

Scindaps
us aureus

Πόθος

0,30

24

Spathiphy
llum spp.

Σπαθί
φυλλο

0,60

25

Syngoniu
m spp.

Συγγό
νιο

26

Yucca
'Branch'

Γιούκ
α

14

17

20

27

4.2

Yucca
spp.

Γιούκ
α

ΕΛΟΤ

2,00

2,00
0,30

0,60

0,80

0,90

1,50

1,80

1,00

1,20

0,70
0,60

1,20

1,50

1,50

2,00

2,00

2,00

3,00

2,50

1,50

0,80
0,80

1,50

2,50

1,50

1,20
2,00

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

Λιπάσματα

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00.

4.3

Φυτοφάρμακα

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00.

4.4

Εργαλεία

Απαραίτητα εργαλεία είναι τα φτυάρια και οι τσουγκράνες για την προετοιμασία του εδάφους καθώς και
σκαλιστήρι ή φυτευτήρι για το άνοιγμα των λάκκων φύτευσης.

4.5
4.5.1

Γλάστρες
Πλαστικές απλές

Είναι γλάστρες από προπυλένιο σε διάφορα μεγέθη. Συνήθως το σχήμα τους είναι κόλουρος κώνος.
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Πλαστικές αυτοποτιζόμενες

Είναι γλάστρες από προπυλένιο σε διάφορα μεγέθη. Διαθέτουν χώρο αποθήκευσης νερού, ώστε τα φυτά να
έχουν νερό για περισσότερο χρόνο.
4.5.3

Πήλινες

Είναι γλάστρες από πηλό σε διάφορα μεγέθη και σχήματα.
Πίνακας 2 – Χωρητικότητα γλαστρών σε σχέση με το μέγεθος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ.
(cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ.
(cm)

ΥΨΟΣ
(cm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)

24

20

16

4

26

22

18

6

28

24

20

8

30

26

22

10

33

28

25

12

36

30

27

15

39

33

29

20

42

36

31

26

47

42

33

40

57

50

36

60

68

60

40

100

84

75

50

170

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Τα φυτά του εμπορίου που έχουν αναπτυχθεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες και ανεξαρτήτως του βαθμού
σκληραγώγησής τους, είναι πολύ ευαίσθητα στις συνθήκες κλειστών χώρων ή στις απότομες εναλλαγές των
συνθηκών αυτών. Για το λόγο αυτό όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την προμήθεια μέχρι και τη φύτευσή
τους, απαιτούν τη λήψη πολύ προσεκτικών και χρονικά περιορισμένων μέτρων (περισσότερο από ότι τα
φυτά εξωτερικών χώρων), ώστε τα φυτά να υποστούν το μικρότερο δυνατό κλονισμό (κίνδυνος ξήρανσης).
Επίσης επειδή η μπάλα χώματος είναι πολύ μικρή και το υπόστρωμα είναι τύρφη ή μίγμα με μεγάλη
αναλογία τύρφης (υλικό που αν αφυδατωθεί, δεν ενυδατώνεται εύκολα), απαιτούνται επιμελημένα
ποτίσματα, μέχρι να ριζοβολήσουν κανονικά τα φυτά.

5.2
5.2.1

Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης
Φυτευτική περίοδος

Η φύτευση, μεταφύτευση ή αλλαγή γλάστρας μπορεί να γίνεται όλες τις εποχές του χρόνου. Ιδανική όμως
εποχή με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας είναι η Άνοιξη και βεβαίως πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται εργασίες
μεταφύτευσης τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.
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Καιρικές συνθήκες (για εργασίες που γίνονται σε εξωτερικό χώρο)

Οι εργασίες φύτευσης σταματούν κάτω από πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C)
θερμοκρασίες ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.
5.2.3

Εδαφικές συνθήκες

Το εδαφικό μίγμα κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του. Δεν επιτρέπονται φυτεύσεις σε
εδαφικό μίγμα παγωμένο ή κορεσμένο από υγρασία. Στην περίπτωση ξηρού εδαφικού μίγματος, πρέπει να
προηγείται άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το μίγμα να βρίσκεται στο "ρόγο" του.

5.3

Προετοιμασία του εδαφικού μίγματος

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά του εδαφικού μίγματος:
 Συνεκτικότητα και σταθερότητα, ώστε να στηρίζονται καλά τα φυτά
 Σταθερότητα όγκου, είτε είναι υγρό, είτε ξηρό.
 Ικανοποιητικό πορώδες, ώστε να απομακρύνεται η περίσσια νερού και να διατηρείται αρκετή υγρασία
για τις ανάγκες των φυτών.
 Κατάλληλο pΗ. Τα περισσότερα φυτά αναπτύσσονται σε διάφορα pΗ. Τα οξύφιλα φυτά (Αζαλέα,
ορτανσία, καμέλια, κ.λπ.) όμως απαιτούν προκαθορισμένο pΗ 5,5 - 5,6.
Ένα τυπικό εδαφικό μίγμα αποτελείται από:
 Τύρφη ή φυλλόχωμα σε ποσοστό 35%
 Περλίτης σε ποσοστό 15%
 Κηπευτικό χώμα σε ποσοστό 40%
 Χούμος σε ποσοστό 10%
Το εδαφικό μίγμα παρασκευάζεται με τη μίξη των επιμέρους συστατικών στις παραπάνω αναλογίες, επί
τόπου ή σε κάποιο εργοταξιακό χώρο. Οι παραπάνω αναλογίες είναι κατάλληλες για τα περισσότερα είδη
φυτών. Σε περίπτωση που το διαθέσιμο κηπευτικό χώμα είναι βαρύ ή ελαφρύ, τότε θα αυξάνονται ή θα
μειώνονται αντίστοιχα τα ποσοστά της τύρφης και του περλίτη.
Όταν πρόκειται να καλλιεργηθούν φυτά που προέρχονται από τροπικές περιοχές, το μίγμα πρέπει να
περιέχει αρκετό φυτόχωμα, όχι καλά «χωνεμένο».
Όταν πρόκειται για επίφυτα ορχεοειδή (που στη φύση αναπτύσσονται επάνω σε άλλα φυτά) το μίγμα πρέπει
να περιέχει φλοιούς δένδρων, κλαδάκια κ.λ.π., ενώ σε περίπτωση κάκτων η προσθήκη μεγάλης ποσότητας
άμμου ή περλίτη είναι απαραίτητη.

5.4

Προετοιμασία της γλάστρας ή της ζαρντινιέρας

Οι γλάστρες πλένονται, στεγνώνουν και ανοίγεται η οπή της αποχέτευσης.

5.5

Μεταφύτευση

 Τοποθετείται πλαστική σχάρα στην οπή της αποχέτευσης.

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

35163

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00:2009

 Εισάγεται στη γλάστρα το υλικό της αποστράγγισης, που μπορεί να είναι χαλίκι μεγέθους
1-2 cm ή διογκωμένος περλίτης. Το ύψος της στρώσης στράγγισης εξαρτάται από το μέγεθος της
γλάστρας και κυμαίνεται από 4 έως 10 cm.
 Τοποθετείται το γεωύφασμα πάνω στη στρώση στράγγισης.
 Τοποθετείται μια ποσότητα από το εδαφικό μίγμα στη γλάστρα, ανάλογα του όγκου του χώματος που
υπάρχει γύρω από τη ρίζα του φυτού. Το φυτό φυτεύεται σε βάθος τέτοιο, ώστε ο λαιμός του φυτού να
μην καλυφτεί από το εδαφικό μίγμα.
 Αναποδογυρίζεται η παλιά γλάστρα με προσοχή, ενώ συγκρατείται ο βλαστός του φυτού με το χέρι. Με
ελαφρά, διαδοχικά χτυπήματα, το φυτό με όλη του τη ρίζα και το χώμα αποχωρίζεται από τη γλάστρα.
 Εξετάζονται οι ρίζες του φυτού και κλαδεύονται οι κυκλικές και οι τραυματισμένες ρίζες.
 Αφαιρείται λίγο χώμα περιφερειακά της ρίζας για να χωρέσει η νέα γλάστρα περισσότερο νέο μίγμα.
 Τοποθετείται στο κέντρο της γλάστρας και κατακόρυφα. Σε περίπτωση που φυτεύονται περισσότερα
φυτά στην ίδια γλάστρα, τότε τοποθετούνται όλα τα φυτά στη θέση τους.
 Γεμίζει ο χώρος μεταξύ της μπάλας του χώματος και των τοιχωμάτων της νέας γλάστρας και
συμπιέζεται ελαφρά για να μην μένουν κενά, μέχρι 2-3 cm από το χείλος της (για το πότισμα).
 Ακολουθεί πότισμα για να καθίσει το χώμα.
 Για τη διευκόλυνση της ριζοβολίας στο νέο χώμα γίνεται λίπανση με διάλυμα σύνθετου λιπάσματος 15 30 - 15 (Ν - Ρ - Κ).

5.6

Υποστύλωση

Συνήθως τα φυτά χρειάζονται στηρίγματα, υποστυλώματα ή δέσιμο για να στερεωθούν, όπως:
 καλάμια, μήκους και πάχους αναλόγου του φυτού.
 πηχάκια πλαστικά, σε διάφορα σχήματα, χρώματα, μεγέθη.
 Ξύλινοι πάσσαλοι, κλαδιά φυτών ή ξύλινα πηχάκια.
 Ειδικές κατασκευές από πλαστικούς σωλήνες με διάμετρο 5 – 8 cm και ύψος 50 – 100 cm,
περιτυλιγμένοι με λεπτό συρματόπλεγμα, όπου γεμίζεται με βρύα ή βρύα και τύρφη και στερεώνεται
κατακόρυφα στη γλάστρα.
Το δέσιμο των φυτών στα υποστυλώματα γίνεται με σπάγκο (όχι νάιλον) ή επενδεδυμένο λεπτό σύρμα.
5.6.1

Εργασίες μετά την επαναφύτευση

Μετά τις εργασίες υποστύλωσης, άρδευσης και λίπανσης ακολουθεί το πλύσιμο των φύλλων του φυτού και
της γλάστρας και τοποθετείται η γλάστρα στην οριστική της θέση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 Το φυτό δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή ψύχους όπως σώμα καλοριφέρ,
κλιματιστικό κ.λπ.
 Το φυτό δεν πρέπει να βρίσκεται σε ρεύμα αέρος.
 Το φυτό θα πρέπει να δέχεται ηλιακό φως, κατευθείαν ή από αντανάκλαση.
Τις πρώτες ημέρες μετά την μεταφύτευση είναι απαραίτητο τα φυτά να ψεκάζονται με νερό και να βρίσκονται
σε σκιερό μέρος για να αποφύγουν κλονισμό από τη μεταφύτευση.
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Υποχρεωτική συντήρηση κατά την περίοδο εγκατάστασης των φυτών

Επειδή τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρμοστούν στις νέες τους θέσεις, χρειάζονται
αρκετό χρονικό διάστημα, στις μελέτες εγκατάστασης φυτών εσωτερικού χώρου πρέπει να προβλέπεται
υποχρεωτικά η συντήρηση τους, για τουλάχιστον δύο μήνες.
Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, κατά το χρόνο υποχρεωτικής
συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, έλεγχος των ασθενειών και των εντόμων, καθαριότητα, κλάδεμα ή κούρεμα,
λίπανση και κάθε άλλη έκτακτη απαραίτητη καλλιεργητική εργασία, για να εξασφαλιστεί η καλή και υγιής
εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.
Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, καθορίζεται στην Φυτοτεχνική
Μελέτη. Οι εργασίες αυτές, αφανείς οι περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Επίβλεψη και θα
καταχωρούνται στο ημερολόγιο του έργου.
Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο μηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

Τα φυτά να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόμενες γλάστρες.

β.

Το μέγεθος των φυτών να είναι σε συμφωνία με τους πίνακες φυτών της Φυτοτεχνικής Μελέτης.

γ.

Τα φυτά να εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 να είναι καλά σχηματισμένα, όρθια και φυτεμένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται στο λαιμό του
φυτού να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς εκτεθειμένες ρίζες.
 να εμφανίζουν νέα αναπτυγμένη βλάστηση.
 να εμφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατομικών βλαστών.
 να μην παρουσιάζουν ασθένειες ή εντομολογικές προσβολές.

δ.

Οι γλάστρες να είναι καθαρές από ζιζάνια και από σκουπίδια.

Σημειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της
Επίβλεψης:
i.

Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών ακόμη και μετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον
Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση των φυτών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

ii.

Να τα τιμολογήσει με την τιμή της κατώτερης τιμολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός
των φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις
προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.

Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών συντήρησης
των φυτών.
Η προσωρινή παραλαβή μπορεί να θεωρηθεί και ως οριστική όταν το έργο πληροί όλες τις προδιαγραφές
καθόσον πρόκειται για βιολογικό υλικό.
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Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο να
εκτελέσει -χωρίς πρόσθετη αμοιβή- τις απαραίτητες εργασίες που θα υποδειχτούν από την Επιτροπή, σε
διάστημα δύο μηνών και τότε η Επιτροπή διενεργεί την Οριστική Παραλαβή.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των γλαστρών γίνεται ανά τεμάχιο, μέγεθος και ποιότητα, η επιμέτρηση του μίγματος χώματος
φύτευσης σε κυβικά μέτρα κυβικό μέτρο και η επιμέτρηση των φυτών ανά κατηγορία υγιών φυτών, ανά
ημερομηνία φύτευσης και ανά κτίριο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3 – Επιμέτρηση εργασιών
Χώρος φύτευσης No:
Ημερομηνία φύτευσης:

Ημερομηνία φύτευσης:
2

ΤΜΗΜΑ 1 (Ε = ..... m )

ΤΜΗΜΑ 2 (Ε = ..... m2)

Σειρές φύτευσης
2η

Σειρές φύτευσης
1η

Κατηγορίες φυτών
1η

3η

2η

ΣΥΝΟΛΟ
3η

Κατηγορία Ε1
Κατηγορία Ε2
Κατηγορία Ε3
Κατηγορία Ε4

κ.ο.κ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών
Planting of bulbs, annual and perennial plants

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0507-00 «Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-07-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας φύτευσης πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών αλλά και βολβών, κονδύλων ή
ριζωμάτων, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, επιβίωσης και
ανάπτυξης των φυτών.
Τα μονοετή φυτά, μπορεί να μεταφυτευτούν από μικρά φυτοδοχεία ή να σπαρθούν πυκνά απευθείας στο
χώρο του έργου και στη συνέχεια να αραιωθούν.
Η μέθοδος της σποράς είναι αρκετά επισφαλής, πολυδάπανη και χρονοβόρα μέχρι την ανάπτυξη των
φυτών. Οι καιρικές και εδαφικές συνθήκες είναι μη ελεγχόμενες πλήρως, ο ανταγωνισμός από ζιζάνια είναι
μεγάλος κλπ. και γι αυτό δεν συνιστάται η εφαρμογή της στα δημόσια έργα.
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την πλειονότητα των φυτικών ειδών (πολυετή, μονοετή και βολβώδη) που
έχουν κοινή μεταχείριση κατά τη φύτευση.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετικός χειρισμός, θα πρέπει αυτός να καθορίζεται στη Φυτοτεχνική
Μελέτη του Έργου.
Ο όρος "εγκατάσταση φυτών", δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση φυτών, αλλά
χρησιμοποιείται με ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει και όλες τις βιολογικές διεργασίες για να
προσαρμοστεί το φυτό στο νέο του περιβάλλον (ξεπέρασμα του κλονισμού της μεταφύτευσης, ανάπτυξη των
ριζών στο νέο έδαφος και της κόμης, προσαρμογή στις μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες κλπ).

1.2

Εφαρμογή φυτεύσεων

Κύριο χαρακτηριστικό των φυτών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ότι σε πολύ
σύντομο χρόνο μετά τη φύτευση τους, και σε αντίθεση με τους θάμνους, ανθίζουν συνεχώς και για πολλούς
μήνες.
Συνεπώς με διαδοχικές φυτεύσεις φθινοπωρινών και ανοιξιάτικων ετήσιων και βολβωδών φυτών μπορεί να
εξασφαλιστεί άνθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Για τους παραπάνω λόγους γίνεται ευρεία χρήση τους για φυτεύσεις σε πάρκα, κήπους, πλατείες ή ακόμη σε
γλάστρες ή ζαρντινιέρες και γενικά στο αστικό πράσινο. Μπορεί να φυτεύονται:
-

-

σε αμιγείς πρασιές ποωδών μονοετών ή πολυετών φυτών, που διατηρούνται όσο διαρκεί η άνθηση
τους,
σε μπορντούρες (γραμμική φύτευση),
σε πρασιές σε συνδυασμό με άλλα ποώδη πολυετή, βολβούς, αρωματικά φυτά, θάμνους ή/ και δένδρα
ως συμπλήρωμα.
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Τα δένδρα θα δίδουν μια διαδοχή άνθησης, οι θάμνοι μια κύρια εποχική χρωματική αίσθηση στις διάφορες
εποχές, τα ποώδη μονοετή, διετή ή πολυετή, συνεχή χρώματα από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο και οι
βολβοί διαδοχική άνθηση όλο το χρόνο.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00

Supply and handling of planting material -- Προμήθεια και Χειρισμοί Φυτικού
Υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01

Lawn turf sowing -- Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

Plant protection -- Φυτοπροστασία

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

Planting of trees and shrubs -- Φυτεύσεις δένδρων θάμνων

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης Προδιαγραφής αρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1

Ετήσια (μονοετή) ποώδη φυτά

Από βοτανολογική άποψη, ετήσια χαρακτηρίζονται τα ποώδη φυτά, που συμπληρώνουν το βιολογικό τους
κύκλο μέσα στο χρονικό διάστημα ενός έτους. Πρακτικά, ένα ετήσιο φυτό φυτρώνει, αναπτύσσεται, ανθίζει,
παράγει σπόρο και κλείνει το βιολογικό του κύκλο μέσα σε μια (καλλιεργητική) περίοδο. Στην προδιαγραφή
αυτή ο όρος ετήσια/ μονοετή φυτά χρησιμοποιείται με την καλλιεργητική έννοια και περιλαμβάνει και τα
εφήμερα ετήσια, τα οποία μπορεί να συμπληρώσουν περισσότερους από ένα βιολογικούς κύκλους σε μια
περίοδο. Επίσης, περιλαμβάνει πολλά βοτανικά διετή ή και ποώδη πολυετή φυτά, που καλλιεργούνται ως
μονοετή για διάφορους λόγους π.χ. γιατί πάντα έχουν καλύτερη εμφάνιση τον πρώτο χρόνο, είτε γιατί
χρειάζονται προστασία σε θερμοκήπιο στην δύσκολη γι αυτά εποχή, είτε γιατί έχει καθιερωθεί στην πράξη να
χρησιμοποιούνται ως μονοετή. Το ίδιο ισχύει και για τα βολβώδη, τα κονδυλώδη και τα ριζωματώδη φυτά,
που αν και είναι πολυετή, η φύτευση, η χρήση, η καλλιέργεια του εδάφους και οι χειρισμοί που απαιτούν σε
γενικές γραμμές είναι ίδια με των ετήσιων φυτών.

3.2

Ετήσια ανοιξιάτικα

Φυτεύονται τέλος καλοκαιριού - φθινόπωρο - ανθίζουν άνοιξη

3.3

Ετήσια φθινοπωρινά

Φυτεύονται αρχές άνοιξης - ανθίζουν τέλος άνοιξης- καλοκαίρι και φθινόπωρο
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Διετή ποώδη φυτά

Τα διετή ποώδη φυτά φυτρώνουν και αναπτύσσονται βλαστικά (φύλλα, βλαστούς, ρίζες) τον πρώτο χρόνο
και το δεύτερο χρόνο ενώ συνεχίζουν να αναπτύσσονται, παράγουν ταυτόχρονα άνθη και σπόρους και
κλείνουν το βιολογικό τους κύκλο.

3.5

Πολυετή ποώδη φυτά

Είναι τα ποώδη φυτά που ζουν τρία ή περισσότερα χρόνια και συνήθως ανθίζουν κάθε χρόνο μέχρι να
ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο, αφού φτάσουν στο στάδιο άνθησης και παραγωγής σπόρων, όχι
απαραίτητα από τον πρώτο χρόνο. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Φυτικό υλικό

4.1.1

Μονοετή και πολυετή φυτά

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00.
Για να γίνουν αποδεκτά τα φυτά πρέπει:
-

να είναι σκληραγωγημένα, έστω και αν αυτό σημαίνει καθυστέρηση της μεταφύτευσης.

-

να είναι εύρωστα, στιβαρά, με πολλά κλαδιά και μπουμπούκια.

-

να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα

-

να έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 6 – 8 πραγματικά φύλλα

-

να μην είναι δυσανάλογα με το μέγεθος του φυτοδοχείου τους,

-

να μην είναι γηρασμένα, να μην έχουν κίτρινα ή ξερά κατώτερα φύλλα ή να τα έχουν αποβάλει

Τα φυτά που είναι μαλακά και τρυφερά πρέπει να προφυλάσσονται τη νύχτα.
4.1.2

Βολβοί, κόνδυλοι, ριζώματα

Οι βολβοί, οι κόνδυλοι και τα ριζώματα πρέπει να είναι σκληροί στην αφή.

4.2

Μορφές εμπορίου

4.2.1

Μονοετή και πολυετή φυτά

Τα μονοετή και πολυετή φυτά διατίθενται στην αγορά, σε μικρό μέγεθος (με 6-8 πραγματικά φύλλα)
-

σε μικρά φυτοδοχεία, με διάμετρο μέχρι 8 cm ,

-

σε παλέτες πολλαπλασιαστηρίου,

-

σε Jiffy,

-

σε κύβους εμπλουτισμένης τύρφης κλπ,

-

σε τελάρα ομαδικά,
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σε σακουλάκια

4.2.2

Βολβοί, κόνδυλοι, ριζώματα

Διατίθενται στην αγορά,
-

συσκευασμένοι από τους οίκους παραγωγής (εισαγόμενοι), σε κατάσταση λήθαργου.

-

σε σπόρους

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01.

4.3

Λιπάσματα

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00.

4.4

Φυτοφάρμακα

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00.

5

Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Τα νεαρά μονοετή φυτάρια είναι ποώδη φυτά, που έχουν αναπτυχθεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες και,
ανεξάρτητα από τον βαθμό σκληραγώγησής τους, είναι πολύ ευαίσθητα στις ακραίες καιρικές συνθήκες ή
στις απότομες εναλλαγές αυτών.
Για το λόγο αυτό όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την προμήθεια μέχρι και τη φύτευσή τους, απαιτούν τη
λήψη πολύ προσεκτικών και χρονικά περιορισμένων μέτρων (περισσότερο από ότι τα ξυλώδη φυτά), ώστε
τα φυτά να υποστούν το μικρότερο δυνατό κλονισμό (κίνδυνος ξήρανσης). Επίσης, επειδή η μπάλα χώματος
είναι πολύ μικρή και το υπόστρωμα είναι τύρφη ή μίγμα με μεγάλη αναλογία τύρφης (υλικό που αν
αφυδατωθεί, δεν ενυδατώνεται εύκολα εκ νέου), απαιτούνται επιμελημένα ποτίσματα σε όλη τη διάρκεια τού
έργου, μέχρι να ριζοβολήσουν κανονικά τα φυτά.

5.2
5.2.1

Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης
Φυτευτική περίοδος

Σε περιοχές (κλιματικές ζώνες) με ήπιους χειμώνες υπάρχουν δύο βασικές περίοδοι για φύτευση ετήσιων
φυτών:
Πίνακας 1 – Φυτευτική περίοδος
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΦΥΤΕΥΣΗ

ΑΝΘΗΣΗ

1

Φθινοπωρινά

Αρχές άνοιξης - τέλος
άνοιξης

Τέλος άνοιξης, καλοκαίρι και φθινόπωρο
(από Ιούνιο μέχρι Νοέμβριο)

2

Ανοιξιάτικα

Οκτώβριο - Νοέμβριο

Από Φεβρουάριο μέχρι και Μάιο ή και
αργότερα

Πολλά είδη ανοιξιάτικης άνθησης, μπορεί να είναι φθινοπωρινά – χειμερινά ετήσια φυτά ανάλογα με το κλίμα
ή αν σπαρθούν σε διαφορετική εποχή από την εποχή σποράς τους. Παρόλα αυτά η διάκριση σε ανοιξιάτικα
και φθινοπωρινά είναι χρήσιμη και βοηθάει στην κηποτεχνική πρακτική.
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Ως φυτευτική περίοδος για τα ανοιξιάτικα και τα φθινοπωρινά ετήσια φυτά, ορίζεται γενικά το
φθινόπωρο και η άνοιξη αντίστοιχα.
Οι φυτεύσεις σε κάθε ιδιαίτερο έργο πρέπει να εκτελούνται σε πολύ πιο συγκεκριμένα στενότερα
χρονικά όρια, τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν στις συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς η
σωστή εποχή σποράς και φύτευσης ετησίων φυτών, διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή
ανάλογα όχι μόνο με το κλίμα αλλά και με το μικροκλίμα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιορίζεται η καταλληλότερη εποχή φύτευσης, ανάλογα με το κλίμα
και μικροκλίμα κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και της τοπικής εμπειρίας, της καλλιεργητικής
πρακτικής και παράδοσης κάθε περιοχής, σε συνδυασμό και με τις σχετικές οδηγίες στη συσκευασία
των σπόρων, από τους οποίους προήλθαν τα φυτά προς φύτευση.
Σε ζώνες με πολύ ψυχρούς χειμώνες κατάλληλη εποχή φύτευσης είναι μόνο οι αρχές άνοιξης.

5.2.2

Καιρικές συνθήκες

Οι εργασίες φύτευσης σταματούν κάτω από πολύ χαμηλές (κάτω από 5° C) ή υψηλές (πάνω από 32° C)
θερμοκρασίες ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.
Η εργασία της φύτευσης γίνεται με συννεφιασμένο καιρό ή τις ώρες της ημέρας που δεν υπάρχει άμεσο και
άπλετο ηλιακό φως.
5.2.3

Εδαφικές συνθήκες

Το έδαφος κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να μην καταστραφεί η δομή του. Δεν
επιτρέπονται φυτεύσεις σε έδαφος παγωμένο ή σε κορεσμένο από υγρασία ή ξηρό έδαφος. Στην περίπτωση
ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προηγείται άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το
έδαφος να βρίσκεται στο "ρόγο" του.
5.2.4

Συνθήκες του έργου

Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν πρέπει να έχουν λάβει την
οριστική διαμόρφωση, δηλαδή να έχουν γίνει όλες οι εργασίες:
-

αποψίλωσης, απομάκρυνσης μπαζών και ακατάλληλων υλικών

-

προσθήκης φυτικής γης ή κηπευτικού χώματος

-

5.3

οριστικής διαμόρφωσης του ανάγλυφου και όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις (άρδευσης,
ηλεκτροφωτισμού, αποστράγγισης κλπ) που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των φυτών (βλ. και
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-03-02-00).

Σχεδιασμός φύτευσης/ σποράς

Βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00.

5.4

Προετοιμασία του εδάφους

Η προετοιμασία του εδάφους για τη φύτευση μονοετών, πολυετών και βολβωδών φυτών γίνεται σύμφωνα με
την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01.
Επειδή οι ανάγκες των φυτών αυτών σε οργανικά και ανόργανα στοιχεία είναι μεγάλες για την άνθησή τους,
απαιτείται βελτίωση του εδάφους με την προσθήκη βελτιωτικών (οργανική ουσία και λίπασμα), βλ.
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00. Το έδαφος προετοιμάζεται σε βάθος 15-20 cm.
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Σπορά

Μετά την προετοιμασία του εδάφους, όπως αναφέρεται παραπάνω, οριζοντιώνεται η επιφάνεια με τη χρήση
τσουγκράνας και σπάζουν πιθανά συσσωματώματα.
Οι σπόροι μπορεί να σπαρθούν σε σειρές ή να διασκορπιστούν στο έδαφος. Αν η σπορά γίνει με τη δεύτερη
μέθοδο, πρέπει να αραιωθούν στη συνέχεια ώστε να αποκτήσουν τις σωστές αποστάσεις.
Οι σπόροι πρέπει να φυτεύονται στο βάθος που υποδεικνύει η εταιρία παραγωγής τους. Ένας συνηθισμένος
γενικός κανόνας όμως είναι να φυτεύονται σε βάθος ίσο έως τριπλάσιο της μέγιστης διαμέτρου τους. Οι πολύ
μικροί σπόροι σκορπίζονται στην επιφάνεια του εδάφους και απλώς καλύπτονται με ένα ελαφρύ εδαφικό
στρώμα.
Μετά την κάλυψη των σπόρων με έδαφος, ποτίζεται πλήρως η φυτεμένη επιφάνεια, με προσοχή για την
αποφυγή δημιουργίας λακκουβών και να μην παρασυρθεί το επιφανειακό χώμα και μείνουν εκτεθειμένοι οι
σπόροι.
Η σποροκλίνη πρέπει να μένει συνεχώς υγρή μέχρι να φυτρώσει η πλειονότητα των σπόρων. Μετά το
φύτρωμα μπορεί να αφεθεί να στεγνώνει το χώμα μεταξύ δύο διαδοχικών ποτισμάτων.
Όταν τα νεαρά φυτά φτάσουν σε ύψος περίπου 5 cm ή εκπτύξουν τα δύο πρώτα πραγματικά φύλλα τους,
πρέπει να υποστούν αραίωση.

5.6
5.6.1

Φύτευση
Μεταφορά φυταρίων από το εργοτάξιο στον τόπο του έργου

Τα φυτάρια μεταφέρονται στον τόπο του έργου την ίδια μέρα που πρόκειται να φυτευτούν, σε μικρές
ποσότητες, ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη είτε για φύτευση περισσότερων διακριτών
χώρων, ώστε να μην παραμείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο φύτευσης εκτεθειμένα, να μην υπάρξει
σύγχυση και για να μη μείνουν φυτάρια, που θα φυτευτούν την επόμενη μέρα. Το έδαφος σε μικρά ή ρηχά
φυτοδοχεία τείνει να στεγνώνει γρήγορα.
5.6.2

Φύτευση φυταρίων

Μετά την προετοιμασία του εδάφους, οριζοντιώνεται η επιφάνεια με τη χρήση τσουγκράνας και σπάζουν
πιθανά συσσωματώματα. Κατά τη φύτευση το έδαφος πρέπει να βρίσκεται στο ‘’ρόγο’’ του.
Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση για κάθε είδος ή ποικιλία και στην
προβλεπόμενη πυκνότητα.
Ο λάκκος φύτευσης ανοίγεται με σκαλιστήρι ή φυτευτήρι σε αρκετό μέγεθος, ώστε να χωράει την μπάλα του
φυταρίου χωρίς αυτή να συμπιέζεται ή να παραμορφώνεται.
Τα φυτά μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης με προσεκτικούς χειρισμούς και βγαίνουν από τα φυτοδοχεία
(γλαστράκια, σακουλάκια, παλέτες πολλαπλασιαστηρίου, τελάρα, κ.λπ.) ακριβώς πριν τη φύτευση.
Αναλόγως της μορφής με την οποία διατίθεται το φυτό στο εμπόριο υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εξαγωγής
του:
Το φυτάριο εξάγεται από το πλαστικό δοχείο, κρατώντας το τελευταίο από τα πλάγια, τσαλακώνοντάς το
ελαφρά και πιέζοντας τον πάτο του απαλά προς τα πάνω, ώστε να βγουν οι ρίζες προς τα έξω. Δεν
επιτρέπεται η εξαγωγή του φυτού από το φυτοδοχείο του τραβώντας το από το βλαστό, γιατί μπορεί να
σπάσουν οι ρίζες ή να αποκολληθεί ο βλαστός από τις ρίζες.
Στην περίπτωση που το φυτάριο είναι ανεπτυγμένο σε γλάστρα, η απομάκρυνσή του επιτυγχάνεται
αναποδογυρίζοντας τη γλάστρα, υποβαστάζοντας το φυτάριο με το ένα χέρι (τοποθετώντας το βλαστό του
φυτού μεταξύ του δείκτη και του μέσου δακτύλου), οπότε και «γλιστρά» το φυτό από τη γλάστρα. Αν το

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

35177

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00:2009

φυτάριο δε βγαίνει εύκολα, μπορεί να χωριστεί το χώμα από τη γλάστρα βυθίζοντας προσεκτικά ένα μαχαίρι
στα χείλη της γλάστρας.
Τα φυτάρια σε κουτιά ή σε σακουλάκια βγαίνουν εύκολα με το μυστρί ή αν σκιστεί το σακουλάκι, προσεκτικά
ώστε να μη βλαφτούν οι ρίζες. Μια άλλη μέθοδος είναι να γείρει το κουτί προς μία κατεύθυνση, να κτυπηθεί
απότομα η πλευρά του πάτου του σε μια στερεή επιφάνεια και να επαναληφθεί το ίδιο γέρνοντάς το προς
την αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργώντας έτσι ένα μικρό κενό μεταξύ του χώματος και των τοιχωμάτων του
κουτιού. Στη συνέχεια το κουτί πιάνεται με τα δύο χέρια, οριζοντιώνεται και τραντάζεται προς τα πάνω. Το
περιεχόμενό του θα βγει ανέπαφο και τα φυτάρια μπορούν να ξεχωριστούν με προσεκτικό διαχωρισμό των
ριζών τους.
Φυτά ανεπτυγμένα ομαδικά σε κοινά φυτοδοχεία, τελάρα κλπ, διαχωρίζονται με προσεκτικό χαλάρωμα του
υποστρώματος προσπαθώντας να μείνει όσο το δυνατόν άθικτο το περισσότερο ριζικό σύστημα. Αν
υπάρχουν μπλεγμένες ρίζες στο κατώτερο τμήμα της μπάλας χώματος ή σπασμένοι μικροί βλαστοί είναι
καλό να απομακρυνθούν από τα φυτάρια. Πρέπει πάντα να αραιώνεται η μάζα της ρίζας, με τα χέρια και
προσεκτικά, ώστε μετά τη φύτευση των φυταρίων να μπορούν οι ρίζες τους να εξαπλωθούν στο γύρω
έδαφος. Γενικώς, τα φυτάρια πρέπει να έχουν ποτιστεί από την προηγούμενη μέρα, για να διευκολυνθεί η
εξαγωγή τους ή η εκρίζωση /διαχωρισμός τους, αν έχουν αναπτυχθεί σε τελάρα ομαδικά
Τέλος, αν το φυτάριο είναι ανεπτυγμένο σε jiffy φυτεύεται κατευθείαν στο χώμα. Όταν φυτεύονται φυτά
αναπτυγμένα σε κύβους από συμπιεσμένη τύρφη πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η μπάλα να έχει
αρκετή υγρασία και να σκεπαστεί τελείως με χώμα επειδή τυχόν αφυδάτωση του φυτού αυτό επανέρχεται
πολύ δύσκολα.

Εικόνα 1
Το φυτάριο, αφού εξαχθεί από το προστατευτικό του μέσο και αφού χαλαρωθεί ελαφρώς η επιφάνεια της
μπάλας (όπως προαναφέρθηκε), τοποθετείται σε βάθος περίπου 1,5 cm. Μετά την τοποθέτηση του
φυταρίου στο λάκκο, συμπιέζεται ελαφρώς το χώμα γύρω από το ριζικό σύστημα, με τα χέρια ή τη λαβή του
μυστριού, ώστε να φύγει ο αέρας από το έδαφος.

Εικόνα 2
Η τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη ή αντικατάσταση των ακατάλληλων, γίνεται κατά τη φύτευση ή
ακόμη και μετά τη φύτευση αν κατά τις διάφορες εργασίες έχουν υποστεί ζημιές σε βαθμό που να μην
ανταποκρίνονται πια στις προδιαγραφές (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00).
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Φύτευση βολβών

Η προετοιμασία του εδάφους δεν είναι τόσο κρίσιμη για την ομάδα βολβών, όσο για τα νεαρά φυτάρια ή τους
σπόρους. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί νέο χώμα, που θα πρέπει να είναι υγρό, και όχι χώμα που
χρησιμοποιήθηκε ήδη για καλοκαιρινά φυτά. Αν όμως χρησιμοποιηθεί το ίδιο χώμα, τα φυτά πρέπει να
αφαιρεθούν, να γίνει ανάμιξη του χώματος με ένα μικρό δίκρανο και να προστεθεί καινούργιο χώμα
επιφανειακά.
Οι βολβοί φυτεύονται στο βάθος που συστήνεται από την παραγωγό εταιρία για κάθε είδος (όπως
αναγράφεται και στη συσκευασία) ή κατά γενικό κανόνα 3 φορές τη μεγαλύτερη διάμετρο τους.
Αν το χώμα έχει στεγνώσει πολύ, πρέπει να ποτιστεί καλά και να αποστραγγιστεί πριν φυτευτούν οι βολβοί.
5.6.4

Εργασίες μετά τη φύτευση

Αμέσως μετά τη φύτευση ακολουθεί η ισοπέδωση/ διάστρωση τυχόν πλεοναζόντων χωμάτων και ο
σχηματισμός μικρών λεκανών άρδευσης, ατομικών ή ομαδικών, ανάλογα με το προς εφαρμογή σύστημα
άρδευσης.
Επιπλέον καθαρίζεται ο χώρος φύτευσης και απομακρύνονται τα διάφορα σκουπίδια (πέτρες, υλικά
συσκευασίας, φυτοδοχεία, ξερά κλαδιά, σύρματα κλπ.) σε θέσεις απόρριψης που επιτρέπεται από τις
αρμόδιες Αρχές.
Ακολουθεί η πρώτη άρδευση με άφθονο νερό, μέχρι βάθους 30 cm τουλάχιστον με παροχές (λάστιχο), μέχρι
να γεμίσει η λεκάνη άρδευσης για να «καθίσει» το χώμα, να εξαλειφθούν τυχόν κενά αέρα και να
εξασφαλιστεί ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης του χώματος ή μίγματος πλήρωσης του λάκκου και η καλή
συνάφεια με το ριζικό σύστημα.
Τα μονοετή πρέπει να παραμένουν καλοποτισμένα και να λιπαίνονται κάθε 6-8 βδομάδες (όπως
προσδιορίζεται από την ανάλυση του εδάφους) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
5.6.5

Επαναφυτεύσεις

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη φύτευση, μπορεί να γίνει εντοπισμός των φυταρίων που έχουν αποτύχει
και χρειάζεται να γίνει επαναφύτευση. Ερευνούνται και εξετάζονται οι λόγοι αποτυχίας και γίνονται οι
αντίστοιχες προσαρμογές. Για την επαναφύτευση ακολουθείται η διαδικασία της φύτευσης.

5.7

Υποχρεωτική συντήρηση κατά την περίοδο εγκατάστασης των φυτών

Επειδή τα μονοετή (ετήσια) φυτά έχουν μικρή διάρκεια ζωής (λιγότερο από ένα χρόνο), οι εργασίες φύτευσης
και συντήρησης τους εκτελούνται συνήθως μαζί με τις εργασίες συντήρησης του ευρύτερου χώρου του
πρασίνου δεδομένου ότι οι φυτεύσεις ετησίων φυτών αποτελούν συμπληρωματικές εργασίες σε έργα
εγκατάστασης ή συνηθέστερα συντήρησης χώρων πρασίνου.
Σε κάθε περίπτωση όμως επειδή τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρμοστούν στις νέες
τους θέσεις, χρειάζονται αρκετό χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η συντήρησή τους, για τουλάχιστον δύο
μήνες ή προτιμότερο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους, συμπεριλαμβανόμενης και της απομάκρυνσης
τους και του καθαρισμού του χώρου φύτευσης αμέσως μετά τη συμπλήρωση του βιολογικού κύκλου τους.
Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, κατά το χρόνο υποχρεωτικής
συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, σχηματισμός λεκάνης, έλεγχος των ασθενειών και των εντόμων,
καθαριότητα, κλάδεμα ή κούρεμα, λίπανση και κάθε άλλη έκτακτη απαραίτητη καλλιεργητική εργασία, για να
εξασφαλιστεί η καλή και υγιής εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτεύσεων.
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Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων προαναφερόμενων εργασιών, εξαρτάται από τις
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου και καθορίζεται στην Φυτοτεχνική Μελέτη. Οι εργασίες αυτές, αφανείς οι
περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Επίβλεψη και θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο του έργου.
Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο μηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α.

Τα φυτά πρέπει να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόμενες θέσεις.

β.

Το μέγεθος των φυτών να είναι σε συμφωνία με τους πίνακες φυτών της Φυτοτεχνικής Μελέτης.

γ.

Τα φυτά πρέπει να εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-

να είναι καλά σχηματισμένα, όρθια και φυτεμένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται στο λαιμό του φυτού
να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς εκτεθειμένες ρίζες.

-

να εμφανίζουν νέα αναπτυγμένη βλάστηση.

-

να εμφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατομικών βλαστών.

-

να παρουσιάζονται ασθένειες ή εντομολογικές προσβολές.

δ.

Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από ζιζάνια και από σκουπίδια.

ε.

Οι λεκάνες άρδευσης να είναι καλά διαμορφωμένες.

Σημειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της
Επίβλεψης:
i.

Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών ακόμη και μετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο
να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

ii.

Να τα τιμολογήσει με την τιμή της κατώτερης τιμολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός των
φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις
προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.

Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών συντήρησης
των φυτών.
Η προσωρινή παραλαβή μπορεί να θεωρηθεί και ως οριστική όταν το έργο πληροί όλες τις προδιαγραφές
επειδή πρόκειται για βιολογικό υλικό.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις, δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο να
εκτελέσει -χωρίς πρόσθετη αμοιβή- τις απαραίτητες εργασίες που θα υποδειχτούν από την Επιτροπή, σε
διάστημα δύο μηνών και τότε η Επιτροπή διενεργεί την Οριστική Παραλαβή.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.
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Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των φυτών γίνεται ανά κατηγορία υγιών φυτών, κατά ημερομηνία φύτευσης και χώρο
ποτιζόμενο από μια λήψη νερού (φρεάτιο ελέγχου άρδευσης -ΦΕΑ- ή βάνα) ή οριοθετημένο (δρόμος,
πεζοδρόμιο, όριο απαλλοτρίωσης ή κτιριακή εγκατάσταση) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2 – Επιμέτρηση εργασιών
ΕΡΓΟ:
ΦΕΑ η Χώρος φύτευσης No:
Ημερομ.φύτευσης:

Ημερομ. φύτευσης:

ΤΜΗΜΑ 1 (Ε = .......m2)

ΤΜΗΜΑ 2 (Ε = ........m2)

Σειρές φύτευσης

Σειρές φύτευσης

Κατηγορίες φυτών
1η

2η

3η

1η

2η

ΣΥΝΟΛΟ
3η

Δένδρα Δ1
Δένδρα Δ2
Θάμνοι Θ1
Θάμνοι Θ2
Αναρριχώμενα Α1
Ετήσια ανθόφυτα
κ.ο.κ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ή ΧΩΡΟΥ

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων
Transplanting of existing trees and shrubs

Κλάση τιμολόγησης: 7
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0508-00 «Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων»
βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ)
που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-08-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων – θάμνων

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας της μεταφύτευσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς
εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης εγκατεστημένων φυτών που μεταφυτεύονται τόσο στον προσωρινό
χώρο φύλαξης, όσο και μετά την επανεγκατάστασή τους στις τελικές θέσεις του έργου. Εγκατεστημένα φυτά
θεωρούνται τα φυτά που έχουν αναπτυχθεί σε δοσμένη θέση στο έδαφος πάνω από έξι μήνες.
Περιλαμβάνονται τα στάδια επιλογής των φυτών, της προετοιμασίας τους, της εξαγωγής τους από το
έδαφος, των ενδιάμεσων συντηρήσεων, της επαναφύτευσης τους και τελικά της εγκατάστασής τους.

1.2
1.2.1

Εφαρμογή μεταφυτεύσεων
Γενικά

Κατά τον καθαρισμό των χώρων για την εκτέλεση διάφορων έργων συναντώνται συχνά διάφορα ξυλώδη
φυτά, δένδρα ή θάμνοι, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Τα φυτά αυτά είτε καταστρέφονται είτε -αν
κριθεί σκόπιμο- μεταφυτεύονται σε διαφορετική τοποθεσία. Τα αυτοφυή φυτά προς μεταφύτευση δεν
μπορούν να συγκριθούν ποιοτικά (υπέργεια και υπόγεια τμήματα τους) με ισομεγέθη φυτά που παράγονται
σε φυτώρια. Τα φυτά των φυτωρίων, που αναπτύσσονται στο έδαφος (με μπάλα χώματος), μπορεί να
διατηρούν το 75 % του ριζικού τους συστήματος άθικτο μετά την εξαγωγή τους, λόγω των επανειλημμένων
μεταφυτεύσεων ή ριζοτομών ενώ τα αυτοφυή ή σε εγκαταστημένες φυτείες δέντρα και θάμνοι διατηρούν
μόνο το 25 % ή και λιγότερο του ριζικού τους συστήματος. Παρόλα αυτά θα μπορούσε μετά από σχετική
οικονομοτεχνική μελέτη και έρευνα να κριθεί σκόπιμη η διάσωση και επαναχρησιμοποίηση τους.
1.2.2

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι ήδη από το σχεδιασμό, όπως και κατά την εκτέλεση των έργων λαμβάνονται όλα τα μέτρα,
ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή ζημιά στην ξυλώδη βλάστηση (αυτοφυή ή μη) και να μην
καταστραφούν ή διαταραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο αιωνόβια δέντρα, με ιδιαίτερη ιστορική, βοτανική,
οικολογική, τοπική σημασία ή διακοσμητική αξία. Οποιαδήποτε εργασία στα δέντρα αυτά θα πρέπει να
εγκρίνεται από έμπειρο προσωπικό, που θα προτείνει και τυχόν ειδικά μέτρα προστασίας τους. Μετακίνηση
τέτοιων φυτών μπορεί να γίνει μόνο μετά και σύμφωνα από ειδική μελέτη από υπεύθυνο φορέα, που θα
εγγυάται τη διάσωση και επιτυχή επανεγκατάσταση στη νέα τους θέση.
Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών φυσικώς αναπτυγμένων είναι σε γενικές γραμμές ίδιες με τις εργασίες
μεταφύτευσης φυτών αναπτυγμένων σε φυτώρια.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
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αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- Χρήση λιπασμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00

Supply and handling of planting material -- Προμήθεια και Χειρισμοί Φυτικού
Υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

Planting of trees and shrubs -- Φυτεύσεις δένδρων θάμνων

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Επιλογή φυτών για μεταφύτευση

4.1

Γενικά

Για να αποφασιστεί ποια φυτά συμφέρει να μεταφυτευτούν, πρέπει να γίνει σύγκριση του κόστους
μεταφύτευσης με το κόστος αγοράς αντίστοιχου φυτού από φυτώριο από ειδικό γεωτεχνικό επιστήμονα
(Γεωπόνο ή Δασολόγο). Η τελική απόφαση λαμβάνεται συνεκτιμώντας το μέγεθος και την ποιότητα των
φυτών, την ευκολία μεταφύτευσης του κάθε είδους, καθώς και το γεγονός ότι τα αυτοφυή φυτά είναι
εγκλιματισμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, άρα και λιγότερο ευαίσθητα (κυρίως σε
εκτεθειμένες θέσεις).

4.2

Μέγεθος φυτών

4.2.1

Μικρά φυτά

Από άποψη μεγέθους μπορούν να συγκριθούν με φυτά φυτωρίου 1 – 2 χρόνων (με μπάλα ή γλάστρα μέχρι
18 cm). Δεδομένου όμως ότι δεν έχουν μεταφυτευτεί ή υποστεί ριζοτομές, κλαδέματα κλπ. όπως τα φυτά στα
φυτώρια, συνήθως μετά την εξαγωγή τους έχουν πολύ περιορισμένο ριζικό σύστημα και γενικά είναι
κατώτερης ποιότητας. Για το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με τη σχετικά χαμηλή τιμή των φυτών φυτωρίου
με ανάλογο μέγεθος, η διάσωση και επαναχρησιμοποίηση των αυτοφυών φυτών είναι σκόπιμη μόνο όταν τα
συγκεκριμένα είδη:
-

δε βρίσκονται ή βρίσκονται δύσκολα στα φυτώρια

-

δεν ευδοκιμούν, όταν προέρχονται από φυτώρια.

4.2.2

Μεσαίου μεγέθους φυτά

Είναι τα φυτά που μπορούν να συγκριθούν με φυτά του φυτωρίου 2 – 5 χρόνων. Δεδομένου όμως ότι δεν
έχουν υποστεί ριζοτομές, κλαδέματα, μεταφυτεύσεις κλπ., μετά την εξαγωγή τους έχουν περιορισμένο ριζικό
σύστημα σε σχέση με τα φυτά των φυτωρίων. Συνεπώς η καλή υγεία τους καθώς και το κόστος της
μεταφύτευσης σε σχέση με το κόστος αγοράς αντίστοιχων φυτών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για
τη διάσωση και επαναχρησιμοποίηση αυτών των φυτών.
4.2.3

Μεγάλα φυτά

Μεγάλα φυτά θεωρούνται τα φυτά ηλικίας 5 χρονών και πάνω. Αν τα φυτά είναι υγιή, καλοσχηματισμένα και
δεν έχουν σοβαρά τραύματα στον κορμό, η επαναχρησιμοποίηση τους είναι πάντοτε συμφέρουσα, εφόσον
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ανάλογα φυτά από φυτώρια είναι σχετικώς ακριβά. Πρέπει όμως να προσδιοριστούν στενά χρονικά
περιθώρια μέσα στη φυτευτική περίοδο.

4.3

Είδη φυτών

Μερικά είδη μεταφυτεύονται πιο εύκολα από άλλα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η αντοχή στη μεταφύτευση
μερικών ειδών δένδρων.
Πίνακας 1 - Αντοχή στη μεταφύτευση διάφορων ειδών δένδρων
Επιστημονικό όνομα

Κοινό όνομα

Acer saccharum *

Σφένδαμος

Μέση - καλή

Aesculus spp.

Ιπποκαστανιά

Μέση - χαμηλή

Betula nigra

Σημύδα

Καλή

Betula papyrifera

Σημύδα

Μέση

Celtis spp. *

Κέλτις

Καλή

Crataegus spp. *

Κράταιγος

Μέση

Elaeagnus angustifolia

Μοσχοϊτιά

Μέση - καλή

Fraxinus nigra *, F. ornus

Μελιά

Μέση - καλή
Καλή

Fraxinus pennsylvanika
Gleditsia triacanthos

Γλεδίσχια

Juglans spp.

Καλή
Μέση

Gymnocladus dioica
Καρυδιές

Larix spp.

Χαμηλή
Μέση

Malus spp. *

Μηλιές

Μέση - καλή

Οlea spp.

Ελιές

Καλή

Phoenix spp.

Φοίνικες

Καλή

Abies spp.

Έλατα

Μέση - καλή

Pinus spp.

Πεύκα

Μέση - καλή

Platanus spp.

Πλατάνια

Καλή

Populus spp.

Λεύκες

Καλή

Prunus spp. *

*

Αντοχή στη μεταφύτευση

Μέση - καλή

Quercus macrocarpa *

Βαλανιδιά

Μέση - χαμηλή

Salix spp.

Ιτιές

Καλή

Sorbus spp. *

Μέση - καλή

Ulmus americana

Καλή

Αν συντηρηθούν σε λήθαργο για μεγάλο διάστημα, ίσως δεν ανοίξουν τα μάτια πρόθυμα
μετά τη μεταφύτευση.

Επίσης, έχουν καλύτερη αντοχή στις μεταφυτεύσεις:
-

Τα νεότερα εγκαταστημένα φυτά σε σχέση με τα παλαιότερα

-

Οι θάμνοι από τα δένδρα

-

Τα φυλλοβόλα από τα αειθαλή
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-

Τα φυτά που ριζοβολούν επιπόλαια σε σχέση με αυτά που ριζοβολούν βαθιά

-

Τα φυτά που προέρχονται από μεταφύτευση σε σχέση με τα αυτοφυή
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Στη χώρα μας οι μεταφυτεύσεις αφορούν συνήθως σε μεγάλες Ελιές, Λεύκες, Κυπαρίσια, Πεύκα, Πλατάνια
και Φοίνικες.
Η ελιά καθώς και πολλά φυλλοβόλα φυτά, που επιδέχονται κλάδεμα ανανέωσης, μπορούν να μεταφυτευτούν
γυμνόριζα (μετά από αυστηρό κλάδεμα), μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται κάτι τέτοιο στη μελέτη.

4.4

Kλιματικές, μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες

Αν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (υγρασία, χώμα, pH, φως, έκθεση στον αέρα, κλπ) της αρχικής και τελικής
θέσης είναι παρόμοιες, οι πιθανότητες επιτυχίας της μεταφύτευσης είναι μεγαλύτερες. Επίσης φυτά, που
βρίσκονται μέσα σε συστάδες ή σε προφυλαγμένες θέσεις, είναι πολύ πιθανό να μην αντεπεξέλθουν στις
νέες εκτεθειμένες θέσεις. Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο ένα διάστημα σκληραγώγησής τους σε
προσωρινό φυτώριο.

5

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

5.1

Αντιδιαπνευστικά – αντιαφυδατικά σκευάσματα

Εμπορικό παρασκεύασμα σε μορφή αιωρήματος, που θα σχηματίζει μεμβράνη προορισμένη να επιβραδύνει
την υπερβολική απώλεια υγρασίας λόγω έντονης διαπνοής αλλά να επιτρέπει την αναπνοή των φυτών. Η
εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

5.2

Λινάτσα ή άλλα βιοδιασπώμενα υλικά

Η λινάτσα είναι πλέγμα ινών φυτικής προέλευσης.

5.3

Συρμάτινο πλέγμα και υλικά πρόσδεσης

Το συρμάτινο γαλβανισμένο πλέγμα θα έχει διαστάσεις πλέγματος 64 x 64 mm και με ονομαστική διάμετρο
σύρματος 2,5 mm. Για την πρόσδεση μικρότερων φυτών χρησιμοποιείται κονό οκταγωνικό πλέγμα
(κοτετσόσυρμα).

5.4

Γλάστρες

Οι γλάστρες προσωρινής τοποθέτησης των φυτών πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο ή
PVC, να είναι μαύρου χρώματος, με πλάγιες επιμήκεις οπές, για την αποστράγγιση. Επιθυμητό είναι να
υπάρχουν κάθετες ραβδώσεις στα εσωτερικό των τοιχωμάτων των γλαστρών, για την αποφυγή σχηματισμού
περιστρεφόμενης ρίζας.

5.5

Λιπάσματα

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00.

5.6

Απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός

Για δένδρα με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από 7,5 cm συχνά απαιτείται ειδικός εξοπλισμός που μπορεί να
περιλαμβάνει βαρούλκα, γερανούς, τρακτέρ, χωματουργικά μηχανήματα και ειδικά μηχανικά φτυάρια για την
εξαγωγή φυτών από το έδαφος. Ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται
στα τεύχη δημοπράτησης.
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Όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την προετοιμασία εξαγωγή τους από το έδαφος μέχρι και την
επαναφύτευση τους, απαιτούν τη λήψη προσεκτικών μέτρων, ώστε τα φυτά να υποστούν το μικρότερο
δυνατό κλονισμό, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στη δυνατότητα ανάπτυξης τα επόμενα
χρόνια αλλά και στην επιβίωσης τους.
Όλα τα στάδια της μεταφύτευσης, όπως περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένα
άτομα με εμπειρία σε επιτυχημένες μεταφυτεύσεις μεγάλων δένδρων και θάμνων υπό την επιστασία ειδικού
γεωτεχνικού επιστήμονα (Γεωπόνου ή Δασολόγου).
Οι εργασίες θα γίνονται παρουσία του επιβλέποντα για να υπάρχει παρακολούθηση των εργασιών και
δυνατότητα ελέγχου και παροχής οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών.

6.2
6.2.1

Χρονική περίοδος - συνθήκες μεταφύτευσης
Γενικά

Η επισήμανση των φυτών προς μεταφύτευση και η προετοιμασία τους (ριζοτομή) ξεκινούν τουλάχιστον ένα
χρόνο πριν την τελική εξαγωγή και επαναφύτευση.
Τα μέσα φθινοπώρου (Οκτώβριος) ή οι αρχές της άνοιξης θεωρούνται ως η πιο κατάλληλη περίοδος για την
εκτέλεση της ριζοτομής. Τα φυτά πρέπει να βρίσκονται σε λήθαργο (στα φυλλοβόλα πρέπει να έχουν πέσει
τα φύλλα). Μεταξύ της αρχικής προετοιμασίας (κλάδεμα, ριζοτομή) και της εξαγωγής των φυτών από το
έδαφος πρέπει να μεσολαβήσει επαρκές χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 3-4 μηνών, ώστε τα φυτά να
μπορέσουν να αναπτύξουν νέο ριζικό σύστημα μέσα στο χώρο της ριζόσφαιρας, ικανό να συντηρηθεί μετά
την εξαγωγή τους από το έδαφος και μέχρι την επανεγκαταστασή τους.
Οι εργασίες της τελικής εξαγωγής, γίνονται στις αρχές άνοιξης για τα αειθαλή πλατύφυλλα και τα κωνοφόρα,
στο τέλος του χειμώνα για τα φυλλοβόλα και στην αρχή του καλοκαιριού για τα φοινικοειδή.
Σχετικά με τις καιρικές και εδαφικές συνθήκες κατά την εξαγωγή και μεταφύτευση ισχύουν όσα αναφέρονται
στη φύτευση (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00).
6.2.2

Συνθήκες του έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει αν τα φυτά βρίσκονται δίπλα σε υπόγειες εγκαταστάσεις, ώστε να μην
προκαλέσει ζημιές σε αυτές κατά την εκτέλεση των διάφορων εργασιών μεταφύτευσης. Οποιαδήποτε ζημιά
γίνει σε παρακείμενα ή στα προς μεταφύτευση φυτά, κατά τις διάφορες εργασίες μεταφύτευσης, θα
αποκατασταθεί αμέσως από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν η ζημιά είναι πολύ σοβαρή, ώστε τα
φυτά να είναι ακατάλληλα για φύτευση ή για παραμονή στο έργο ή να ξεραθούν μέχρι και την παραλαβή του
έργου (μεταφυτευόμενα ή μη) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες με
φυτά του ίδιου είδους και μεγέθους με δικές του δαπάνες.

6.3

Σχεδιασμός φύτευσης - προγραμματισμός

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας. Το σχέδιο
φύτευσης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις,
τα είδη των φυτών και το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.
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6.4
6.4.1

©

ΕΛΟΤ

Προετοιμασία φυτών προς μεταφύτευση
Γενικά

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία στο χώρο των έργων, επιλέγονται τα υπάρχοντα δένδρα που πρόκειται
να μεταφυτευθούν (σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4) και επισημαίνονται ευκρινώς με
την τοποθέτηση μιας ενδεικτικής ετικέτας, ώστε να προετοιμαστούν για τη μεταφύτευση αλλά και να
προστατευθούν από τυχόν ζημιές κατά την εκτέλεση των διάφορων έργων μέχρι και την απομάκρυνσή τους
από το χώρο. Συνιστάται η επισήμανση των φυτών να γίνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου ή του θάμνου,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επανατοποθέτησή τους θα γίνει με το σωστό προσανατολισμό (αποφυγή
ηλιοεγκαυμάτων).
6.4.2

Κλάδεμα κόμης

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί κλάδεμα εξισορρόπησης της
υπέργειας βλάστησης με το ριζικό σύστημα. Μπορεί να αφαιρεθούν νεκροί ή άρρωστοι βλαστοί και να
διορθωθούν οι δομικές ατέλειες του φυτού, αν και είναι προτιμότερο η εργασία αυτή να γίνεται αργότερα κατά
την εξαγωγή. Κατ’ εξαίρεση για φυτά που δέχονται κλάδεμα ανανέωσης μπορεί να προβλέπεται από τη
μελέτη αυστηρό κλάδεμα, κυρίως όταν αυτά πρόκειται να μεταφυτευτούν γυμνόριζα. Το κλάδεμα αυτό γίνεται
ακριβώς πριν την εξαγωγή.
Οι κάτω βλαστοί των μεγάλων θάμνων και τα φύλλα των φοινικοειδών ανασηκώνονται προς τα πάνω και
δένονται κυκλικά, για να διευκολυνθούν οι εργασίες ριζοτομής και εξαγωγής. Για τα κωνοφόρα θα πρέπει να
εφαρμοστεί χαλαρό δέσιμο των κλάδων, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες εξαγωγής του δένδρου και να
προφυλάσσεται το ίδιο από τραυματισμούς.
6.4.3

Ριζοτομή

Με τη ριζοτομή κόβονται οι πλάγιες ρίζες, που απομακρύνονται πολύ από τη βάση του κορμού και
προετοιμάζεται η μπάλα χώματος που θα συνοδεύσει το φυτό στη νέα του θέση. Η ριζοτομή εφαρμόζεται
από τον Ανάδοχο σε εποχή μη έντονης διαπνοής και πριν την περίοδο έντονης ανάπτυξης των ριζών εντός
της ριζόμπαλας του προς μεταφύτευση δένδρου. Ως τέτοια θεωρείται το φθινόπωρο (μέσα) ή οι αρχές της
άνοιξης. Στα φυλλοβόλα πλατύφυλλα η ριζοτομή πραγματοποιείται όταν αυτά δεν έχουν φύλλα.
Πρέπει να αφεθεί επαρκές χρονικό διάστημα (3-4 μήνες) μεταξύ της αρχικής προετοιμασίας και της
μεταφύτευσης, ώστε το δένδρο να αναπτύξει νέο ριζικό σύστημα, μέσα στο χώρο της ριζόμπαλας, ικανό να
διατηρήσει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στη νέα του θέση.
Πριν σχεδιαστεί η μεταφύτευση ενός φυτού υπολογίζεται το μέγεθος της μπάλας χώματος, το οποίο
εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του φυτού καθώς και από τον τύπο του εδάφους, στο οποίο έχει
αναπτυχθεί. Για θάμνους, ένας καλός γενικός κανόνας είναι η διάμετρος μπάλας να αρχίζει από 25 cm για
φυτά ύψους 60 cm και να προσθέτονται 5 cm για κάθε 30 επιπλέον cm σε ύψος.
Για δέντρα, η οριζόντια διάμετρος της μπάλας πρέπει να είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του
κορμού σε ύψος 1 m από το έδαφος και να φτάνει το ανώτερο στα 2,2 m.
Για τη ριζοτομή αρχικά γύρω από το φυτό χαράσσεται ένας κύκλος, με διάμετρο ίση με την προβλεπόμενη
διάμετρο της μπάλας, σύμφωνα με τα παραπάνω και σκάβεται χαντάκι γύρω από το δένδρο.
Προκειμένου για μικρά φυτά με διάμετρο μπάλας μικρότερη από 35 cm ή όταν το έδαφος δεν έχει πέτρες,
γίνεται πότισμα και η ριζοτομή πραγματοποιείται βυθίζοντας το λισγάρι, σε βάθος γύρω στα 35 cm και στο
μισό μήκος της εξωτερικής πλευράς του κύκλου (ημικύκλιο). Η εργασία πρέπει να εκτελείται με δεξιόστροφη
φορά για να μη σπάσει η μπάλα χώματος. Οι τομές των ριζών πρέπει να είναι λείες, κάτι που απαιτεί τα
χρησιμοποιούμενα εργαλεία να είναι κοφτερά.
Στην περίπτωση μεγαλύτερων φυτών ή σε έδαφος με πέτρες, ανοίγεται έξω από τον κύκλο, σε ημικύκλιο,
τάφρος με πλάτος τέτοιο που να μπορεί να εργαστεί ένας εργάτης και βάθος ίσο με το προβλεπόμενο βάθος
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της μπάλας. Το βάθος της μπάλας πρέπει να είναι γύρω στα 2/3 με 3/4 της διαμέτρου, με τα μικρότερα
μεγέθη μπάλας να έχουν μεγαλύτερο σχετικά βάθος. Η τάφρος αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για 1 – 2
ημέρες, ώστε να στεγνώσουν οι κομμένες άκρες των ριζών. Οι ακρόρριζες με διάμετρο άνω των 25 mm
λειαίνονται και επαλείφονται με μυκητοκτόνο σφραγιστικό σκεύασμα ή και επουλωτικό πληγών. Ακολουθεί η
επίχωση του χαντακιού και στο τμήμα του εδάφους που περικλείεται από τον κύκλο διασκορπίζονται 300g
πλήρες λίπασμα 11-15-15 (Ν-Ρ-Κ), το οποίο παραχώνεται με σκάλισμα και ακολουθεί πότισμα (Εικ. 3-1 Α).
Τον επόμενο μήνα επαναλαμβάνεται η εργασία κυκλικής χάραξης του εδάφους στο άλλο μισό του κύκλου
(δεύτερο ημικύκλιο), ώστε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της μπάλας του φυτού, που πρόκειται να
μεταφυτευτεί.
Αν υπάρχει κίνδυνος πτώσης του δένδρου από τον άνεμο, το δένδρο πρέπει να στερεωθεί προσωρινά με
πασσάλωση έξω από τον κύκλο της ριζοτομής ή με αντηρίδες.

6.5

Εξαγωγή

Η εξαγωγή γίνεται κατά την περίοδο λήθαργου και με κατάλληλες καιρικές συνθήκες (βλ. παρ 5.2). Πριν από
την εξαγωγή, το έδαφος ποτίζεται και η κόμη ψεκάζεται με αντιαφυδατικά σκευάσματα για τη μείωση της
διαπνοής.
Αρχικά γίνεται εκσκαφή τάφρου εξωτερικά από τον κύκλο της πρώτης ριζοτομής και με εσωτερική διάμετρο
ίση με την προβλεπόμενη διάμετρο της μπάλας (έξω από τις νέες τριχοειδείς ρίζες του προετοιμασμένου
δένδρου). Το βάθος εκσκαφής θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ύψος της μπάλας. Η παραπάνω εργασία
μπορεί να γίνει και με ειδικό μηχάνημα εξαγωγής φυτών. Έχει μεγάλη σημασία να είναι κοφτερά τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν για να είναι λείες οι τομές των ριζών (αποφυγή τραυματισμών). Στη συνέχεια
αφαιρούνται τα εξωτερικά χαλαρά χώματα της μπάλας και τα προεξέχοντα άκρα των πλευρικών ριζών
καθαρίζονται προσεκτικά και λειαίνονται (Εικ. 1 Β).
Μετά τον καθαρισμό των ριζών, το φυτό ταλαντώνεται ώστε να χαλαρώσει το χώμα κάτω από αυτό και να
μπορέσουν να κοπούν οι κατακόρυφες ρίζες κάτω από τη μπάλα. Οι τελευταίες ρίζες (ρίζες αγκύρωσης)
κάτω από την μπάλα κόβονται με προσοχή και δίνεται στην μπάλα χώματος μορφή σφαίρας πεπιεσμένης
στους δύο πόλους.
Για το ανασήκωμα του φυτού από τη θέση του εξετάζεται η σταθερότητα της μπάλας χώματος. Εάν η μπάλα
είναι αδιατάρακτη και η σταθερότητά της καλή, τότε το φυτό μετακινείται από το λαιμό (στην ένωση κορμού
και ριζών), υποστηρίζοντας τη μπάλα χώματος όσο το δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν είναι σταθερή η
μπάλα, οι χειρισμοί γίνονται από την κάτω πλευρά και από τα πλάγια της μπάλας (με όσο το δυνατόν
περισσότερες προφυλάξεις) και ποτέ από τον κορμό.
Εφόσον τα φυτά θα φυτευτούν άμεσα ή προβλέπεται να συντηρηθούν στο φυτώριο μέχρι τη φύτευση τους, η
μπάλα χώματος ανασηκώνεται προσεκτικά 2 –3 cm πάνω από το έδαφος και τυλίγεται σφικτά με λινάτσα ή
άλλο αυτοδιασπώμενο υλικό (Εικ. 1 Γ). Οι άκρες της λινάτσας δένονται σφικτά στη βάση του κορμού με
τρίκλωνο σπάγκο σιζάλ ή σύρμα. Με το ίδιο σπάγκο δένεται η μπάλα πολλές φορές σταυρωτά γύρω και
κάτω από τη συσκευασμένη μπάλα. Εάν το έδαφος είναι πολύ χαλαρό και υπάρχει κίνδυνος να διαλυθεί η
μπάλα χώματος, χρησιμοποιείται γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα για περιτύλιξη και προστασία αυτής.
Αν τα φυτά πρόκειται να παραμείνουν στο φυτώριο για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες ή αν προβλέπεται
στη μελέτη, τα φυτά τοποθετούνται σε γλάστρες αμέσως μετά την εξαγωγή τους. Οι διαστάσεις της
γλάστρας (διάμετρος - ύψος) πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 % μεγαλύτερες από τις διαστάσεις της μπάλας.
Για το γέμισμα της γλάστρας χρησιμοποιείται το ίδιο εδαφικό μίγμα με το εδαφικό μίγμα της μπάλας.
Για να επιτευχθεί άμεσα η μηχανική προστασία της μπάλας χώματος και η ελαχιστοποίηση της αφυδάτωσης,
θα πρέπει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποκοπή των ριζών έως την περιτύλιξη της μπάλας
ή τη φύτευση στη γλάστρα να είναι το μικρότερο δυνατό.
Όλοι οι λάκκοι πρέπει να κλειστούν αμέσως μετά την εξαγωγή των δένδρων με το ίδιο εδαφικό μίγμα.
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6.6
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Μεταφορά

Αμέσως μετά την εξαγωγή από το έδαφος των προς μεταφύτευση φυτών ακολουθεί η μεταφορά τους, η
οποία γίνεται με προσοχή και με τη χρήση όλων των μηχανικών μέσων.
Κατά τη μεταφορά μεγάλων φυτών με φορτηγά, βαρούλκα ή γερανούς πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για
ασφαλή φόρτωση και μεταφορά όπως σήμανση, πέρασμα κάτω από εναέρια καλώδια, γέφυρες ή άλλα
εμπόδια κλπ. Σημαντικό είναι να αποφευχθεί η χαλάρωση της μπάλας χώματος και να προστατευθούν ο
κορμός και οι κλάδοι από τραυματισμούς (Εικ. 2 Α και Β). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00.

6.7

Αποθήκευση – εργασίες συντήρησης στο χώρο του φυτωρίου

Τα προς μεταφύτευση φυτά, που έχουν εξαχθεί από το έδαφος, πρέπει να φυτευτούν το συντομότερο
δυνατόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, όπου τα φυτά θα μεταφυτευτούν σε χώρους του ίδιου έργου,
χρειάζεται να συντηρηθούν σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης μέχρι να εκτελεστούν τα έργα και να
προετοιμαστούν οι χώροι φύτευσης. Για τη θέση και τον εξοπλισμό του χώρου προσωρινής αποθήκευσης
ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-0100. Τα δένδρα μέσα σε μπάλα ή γλάστρα θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου διαθέσιμα για επίσκεψη και
έλεγχο από την Υπηρεσία.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα φυτά πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο, τους ανέμους και τις ακραίες
θερμοκρασίες γιατί οι ρίζες δεν επιτρέπεται να στεγνώσουν. Τα φυτά, που θα συντηρηθούν με τη μπάλα
χώματος, πρέπει να στρωματωθούν στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης αμέσως μετά τη μεταφορά τους,
σε άμμο, τύρφη ή άλλο παρόμοιο υλικό, μέσα σε πλαίσια από τσιμεντόλιθους ή σανίδες, ή λάκκους ή άλλες
κατασκευές και να στερεωθούν, για να μην ανατραπούν από τον άνεμο.
Οι εργασίες συντήρησης στον προσωρινό χώρο αποθήκευσης για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής του
φυτού στο φυτώριο είναι οι ακόλουθες:
α.

Κάθε δένδρο θα πρέπει να στηριχθεί με πασσάλους, ώστε να μη διαταραχθεί η ισορροπία του.

β.

Η υγρασία θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα γύρω από τις ρίζες.

γ.

Θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικά κλαδέματα.

δ.

Θα πρέπει να διενεργούνται λιπάνσεις.

6.8

Επαναφύτευση

Για την επαναφύτεση ισχύουν όσα αναφέρονται στη φύτευση στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-0100, με την παρακάτω διαφορά. Η διάμετρος του λάκκου υπολογίζεται μεγαλύτερη κατά 20 % μεγαλύτερη
από τη διάμετρο του λάκκου που αναφέρεται στην περίπτωση της φύτευσης.
Εάν το δένδρο είναι προσωρινά στρωματωμένο, εξάγεται από το υλικό στρωμάτωσης και με τη μπάλα του ή
με τη γλάστρα του μεταφέρεται δίπλα στην τελική του θέση.
Εάν το περιτύλιγμα της μπάλας είναι συνθετικό υλικό, πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη φύτευση (Εικ. 2 Γ).
Εάν το δένδρο είναι σε γλάστρα, αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί προσεκτικά, ώστε να μην σπάσει η μπάλα.
Εάν το υλικό περιτυλίγματος είναι από λινάτσα ή βιοδιασπώμενο υλικό καλό είναι να αφαιρείται, εκτός εάν
από αυτό υπάρχει κίνδυνος ζημίας, οπότε απλώς χαλαρώνεται το δέσιμό του στο λαιμό του φυτού (Εικ. 1 Γ
και 2 Ε).
Όλες οι τραυματισμένες ρίζες αποκόβονται και στα σημεία τομής εφαρμόζεται μυκητοκτόνο σφραγιστικό
σκεύασμα.
Το φυτό τοποθετείται κατακόρυφα, στηρίζεται και ακολουθεί επανεπίχωση του λάκκου με χώμα σε στρώσεις
βάθους 150 mm, συμπιέζοντας το χώμα γύρω από τις ρίζες. Στη συνέχεια ακολουθεί καλό πότισμα. Η τελική
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στρώση της επίχωσης δεν πρέπει να συμπιεστεί αλλά να είναι επαρκούς πάχους, ώστε να καλύψει τη
μελλοντική καθίζηση (Εικ. 2 Δ - ΣΤ).
Με το τέλος της επαναφύτευσης ελευθερώνονται οι τυχόν δεμένοι βλαστοί του θάμνου ή τα φύλλα του
φοινικοειδούς (Εικ. 1 Δ). Επίσης κλαδεύονται τυχόν σπασμένα κλαδιά και κόβονται μέχρις υγιών ιστών τα
τραυματισμένα τμήματα φλοιού. Οι εγκοπές και τα τραύματα με διάμετρο πάνω από 25 mm πρέπει να
καλυφθούν με μυκητοκτόνο σφραγιστικό σκεύασμα. Οι κορμοί των δένδρων θα τυλιχθούν με λωρίδες από
λινάτσα πλάτους 150 mm και σχοινιά από φυτικό υλικό ή εμποτισμένο γκοφρέ χαρτί για να αποφευχθεί η
ξήρανση. Επίσης, μπορεί να προβλέπεται και προσθήκη προστασίας από τρωκτικά.

A. Περίπου 6 –12 μήνες πριν την τελική
μεταφορά του δέντρου πρέπει να γίνεται η

Β. Κατά το τελικό σκάψιμο για την εξαγωγή του φυτού
(μικρού δέντρου ή μεγάλου θάμνου) είναι σημαντικό
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αρχική κοπή των ριζών γύρω από το
δέντρο σε κύκλο με την προβλεπόμενη
διάμετρο και σε βάθος γύρω στα 2/3 με 3/4
της διαμέτρου της μπάλας

οι εργασίες να γίνουν ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ από τον κύκλο της
πρώτης ριζοτομής, γιατί μπορεί να έχουν μεγαλώσει
νέες, λεπτές ρίζες εξωτερικά της πρώτης τομής. Ο
λόγος για τη χρήση του συστήματος «διπλής κοπής»
είναι να δώσει στο φυτό την ευκαιρία να
προσαρμοστεί στην απώλεια τμήματος του ριζικού
του συστήματος πριν διαταραχθεί ξανά κατά τη
διαδικασία μεταφοράς.

Γ. Κάτω από την μπάλα χώματος διπλώνεται
ένα τμήμα λινάτσας και με τη βοήθεια δύο
ανθρώπων ή με μηχανικά μέσα μετακινείται
το φυτό από το λάκκο. Η λινάτσα πρέπει να
αφαιρεθεί ή να χαλαρωθεί στο λαιμό κατά
την επαναφύτευση του φυτού.

Δ. Σημεία- κλειδιά κατά τη διαδικασία επαναφύτευσης
θεωρούνται η προσεκτική τοποθέτηση της μπάλας
χώματος σε αντίστοιχου μεγέθους λάκκο φύτευσης, η
τοποθέτηση καλύμματος για προστασία του κορμού
από τρωκτικά, η πρώτη άρδευση και η υποστύλωση.

Εικόνα 1 - Στάδια μεταφύτευσης μεγάλων θάμνων ή μικρών δέντρων
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Α. Προσεκτική μεταφορά των δένδρων με
χρήση ιμάντων μεγάλου πλάτους.

Γ. Απομάκρυνση των συνθετικών υλικών από
τη μπάλα χώματος και κοπή των κυκλικών
ριζών.

Ε. Χαλάρωση της λινάτσας από την κορυφή
της μπάλας χώματος.

Β. Μεταφορά με χαμηλή ταχύτητα ώστε η
μπάλα χώματος να ποραμείνει ανέπαφη.

Δ. Τοποθέτηση του δένδρου στο λάκκο.

ΣΤ. Δημιουργία λεκάνης άρδευσης και πότισμα.

Εικόνα 2 - Στάδια μεταφύτευσης μεγάλων δέντρων

6.9

Εργασίες μετά την επαναφύτευση

Βλέπε αντίστοιχη εργασία στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00.

6.10 Υποχρεωτική συντήρηση κατά την περίοδο εγκατάστασης των φυτών
Βλέπε αντίστοιχη εργασία στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Για να γίνουν αποδεκτές οι μεταφυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι απαιτήσεις που
αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες τα φυτά
που θα έχουν αποτύχει ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχα φυτά σε φυτώρια να τα αποζημιώσει.

8

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες μεταφύτευσης επιμετρώνται σε υγιή φυτά, ανά κατηγορία μεγέθους και είδους αυτών, σύμφωνα
με την μελέτη, και περιλαμβάνουν την προετοιμασία του φυτού, την μεταφορά την αποθήκευση και την
συντήρησλη του στην προσωρινή θέση αποθήκευσης, την προετοιμασία της νέας θέσης, την εγκατάσταση,
την υποστύλωση, το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης, τη λίπανση, το πότισμα και την απομάκρυνση των
υλικών που προκύπτουν από τη διάνοιξη των λάκκων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0509-00 «Υποστύλωση δένδρων» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-09-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υποστύλωση δένδρων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 αφορά στις απαιτήσεις υλικών και κατασκευής
υποστύλωσης δένδρων, κατά τη διαδικασία φύτευσης ή μεταφύτευσής τους.
Καθορίζονται τα τεχνικά στοιχεία όλων των υλικών, μηχανημάτων και συσκευών καθώς και οι εργασίες
τοποθέτησης των υλικών υποστύλωσης.
Συνήθως η μηχανική στήριξη των δένδρων μπορεί να είναι απαραίτητη όταν το ύψος του δένδρου είναι
μεγάλο, όταν ο κορμός του έχει μικρή διάμετρο (κάτω από 15 cm), όταν έχει πλούσιο φύλλωμα ή όταν έχει
φυτευτεί σε υπόστρωμα με μεγάλη περιεκτικότητα άμμου. Επίσης όταν έχει φυτευτεί σε περιοχή, όπου
πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τα περισσότερα μικρά δένδρα και θάμνοι δεν απαιτούν υποστύλωση ή άλλου είδους
στήριξη και μάλιστα αναπτύσσουν ισχυρότερους κεντρικούς κλάδους όταν αφήνονται να κινούνται ελεύθερα
με τον άνεμο.
Στην περίπτωση που χρειάζεται μηχανική στήριξη του δένδρου, η υποστύλωση πρέπει να απομακρύνεται
όσο το δυνατό πιο γρήγορα, συνήθως μετά τον πρώτο χρόνο, εκτός και εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες
από το γεωτεχνικό της Υπηρεσίας. Όσο νωρίτερα αφαιρεθεί η υποστύλωση, τόσο γρηγορότερα θα
δυναμώσει ο κορμός του δένδρου.
Σχετικές Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

Planting of trees and shrubs -- Φυτεύσεις δένδρων θάμνων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00

Transplanting of existing trees
Εγκατεστημένων Δένδρων - Θάμνων

3

and

shrubs

--

Μεταφυτεύσεις

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

5
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4

Συστήματα υποστύλωσης

4.1

Υποστύλωση με πασσάλους

©
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Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεμαχίου δέντρου με ένα ή περισσότερους πασσάλους.

4.2

Στήριξη μεγάλων δένδρων με αντηρίδες

Η εργασία περιλαμβάνει την υποστύλωση ενός τεμαχίου δέντρου με συρμάτινες αντηρίδες.

4.3

Υπόγεια στήριξη

Η εργασία αφορά στην στήριξη της μπάλας χώματος του δένδρου, εντός του εδάφους, με πασσάλους ή με
γεωϋφάσματα και αγκύρια.

5

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

5.1

Πάσσαλοι υποστήλωσης δένδρων

5.1.1

Διαστάσεις πασσάλων

Οι διαστάσεις των πασσάλων εξαρτώνται από το μέγεθος των δένδρων και κυμαίνονται για το ύψος από
1,50 έως 3,00 m και διάμετρο από 5 έως 12 cm.
5.1.2

Γενικά

Για τους πασσάλους από ξύλο καστανιάς το άνω τμήμα τους (πάνω από το πισσαρισμένο τμήμα) μπορεί να
μείνει απροστάτευτο, ενώ για τους πριστούς πασσάλους θα επαρκεί ο προβλεπόμενος εμποτισμός τους.
Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
5.1.3
-

να είναι από ξύλο καστανιάς ή κυπαρισιού,

-

να είναι πελεκητοί στο κάτω άκρο

-

να είναι τελείως αποφλοιωμένοι,

-

να έχουν περίπου ενιαίο πάχος (διάμετρο) σε όλο το μήκος τους.

-

να είναι ευθυτενείς

-

να είναι πισσαρισμένοι μέχρι ύψος 0,50 m

5.1.4

6

Πάσσαλοι αποφλοιωμένοι

Πάσσαλοι πριστοί

-

να είναι από ξύλο καστανιάς ή κυπαρισιού,

-

να είναι πελεκητοί στο κάτω άκρο

-

να είναι εμποτισμένοι εν θερμώ σε μυκητοκτόνα σκευάσματα

-

να είναι ευθυτενείς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Αντηρίδες

Οι αντηρίδες είναι γαλβανισμένο συρματόσχοινο πάχους 6 mm (7x7 πλέξη). Τα συρματόσχοινα
συνοδεύονται από γαλβανισμένους σφυκτήρες, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί θηλιά στις άκρες
αυτών.

5.3

Αγκύρια

Είναι από κράμα αλουμινίου με επιφάνεια αντίστασης από 4.000 - 8.000 mm2, αφού τανιστούν με φορτίο
από 500 - 1400 kg αντίστοιχα, σε αδιατάρακτες εδαφικές συνθήκες.

5.4

Καστάνιες

Οι καστάνιες είναι επίπεδης βάσης, οι οποίες δύνανται να απορροφήσουν από 500 έως 1000 kg
(συνοδευόμενες από ποιοτικά στοιχεία ελέγχου).

5.5

Τρισδιάστατο γεώπλεγμα

Με ενσωματωμένο μεταλλικό πλέγμα με πλαστική επικάλυψη, πάχους 6 mm.

5.6
5.6.1

Υλικά πρόσδεσης
Ελαστικός σύνδεσμος

Η πρόσδεση γίνεται με ελαστικό σύνδεσμο τύπου αγκράφας για να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές μεταξύ
στηρίγματος και κορμού. Ο ελαστικός αυτός σύνδεσμος είναι πλάτους 2,5 cm και με διαστάσεις τέτοιες ώστε
να επιτρέπεται στον κορμό του δέντρου να αυξηθεί φυσικά χωρίς καταστροφές.
5.6.2

Σχοινί

Είναι τρίκλωνο σχοινί από κάναβι ή άλλο υλικό φυτικής προέλευσης. Δεν επιτρέπεται το πλαστικό σχοινί.

6

Μέθοδος κατασκευής

Όταν κριθεί απαραίτητη η στήριξη ενός δένδρου για τη σωστή εγκατάστασή του εντός του λάκκου φύτευσης
(φύτευση ή μεταφύτευση) ακολουθείται μία από τις παρακάτω διαδικασίες.

6.1
6.1.1

Εργασία στήριξης με πασσάλους
Στήριξη με ένα πάσσαλο

Ο πάσσαλος τοποθετείται στο έδαφος μετά τη διάνοιξη του λάκκου και πριν από τη φύτευση ή μεταφύτευση,
σε βάθος 0,50 - 0,70 m ανάλογα με το μέγεθος του δένδρου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα παραμείνει σε
κατακόρυφη θέση. Η έμπηξη του πασσάλου γίνεται εκτός της περιοχής της ριζόμπαλας του δένδρου και στην
προσήνεμη πλευρά του δέντρου για να αποφευχθούν γδαρσίματα στο φλοιό.
Μεταξύ της κορυφής του υποστυλώματος και του χαμηλότερου κλάδου του δέντρου πρέπει να υπάρχει
απόσταση τουλάχιστον 30 mm.
Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσδεση του πασσάλου στο δένδρο με ελαστικό σύνδεσμο τύπου αγκράφας ή
σχοινιού. Ο ελαστικός σύνδεσμος δένεται στον πάσσαλο σε σχήμα 8 και στερεώνεται σε αυτόν με
γαλβανισμένο καρφί (Σχήμα 1)
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ΛΑΚΚΟΣ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Σχήμα 1 - Στήριξη με ένα πάσσαλο
6.1.2
6.1.2.1

Στήριξη με δυο πασσάλους
Κατακόρυφη στήριξη με δύο πασσάλους

Τοποθετούνται οι δύο πάσσαλοι, κατακόρυφα, σε απόσταση 0,30 m από τον κορμό του δένδρου και σε
θέσεις, ώστε το δένδρο να βρίσκεται στο μέσον της νοητής ευθείας μεταξύ των πασσάλων.
Αφού στερεωθούν οι πάσσαλοι, ο ελαστικός δακτύλιος δένεται στους πασσάλους σε σχήμα 8 σε σχέση με
τον κορμό (Σχήμα 2) ή με δύο ελαστικούς δακτυλίους (Σχήμα 3).
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Σχήμα 2 - Υποστύλωση με δύο κατακόρυφους πασσάλους.

Σχήμα 3 - Λεπτομέρεια πρόσδεσης με δύο ελαστικούς συνδέσμους.
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Διαγώνια στήριξη με δύο πασσάλους

Οι πάσσαλοι τοποθετούνται διαγώνια σε σχέση με τον κορμό του δένδρου και διασταυρώνονται μεταξύ τους
στο ύψος του κορμού όπου και θα προσδεθούν με τον ελαστικό σύνδεσμο σε σχήμα 8 (Σχήμα 4).

Σχήμα 4 - Υποστύλωση με δύο πασσάλους διαγωνίως
6.1.3

Στήριξη με τέσσερις πασσάλους

Σχηματίζεται ένα τετράγωνο στο έδαφος διαστάσεων 0,40x0,40 ή 0,50x0,50 m, όπου το κέντρο του είναι η
θέση του κορμού του δένδρου. Στις γωνίες του στερεώνονται 4 πάσσαλοι ύψους 0,50 – 1,50 m. Οι πάσσαλοι
στερεώνονται μεταξύ τους με σανίδες 75x25 mm. Κατόπιν τοποθετείται στην κορυφή διαγώνια ο ελαστικός
δακτύλιος και συγκρατεί το δένδρο (Σχήμα 5).
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Σχήμα 5 - Υποστύλωση με τέσσερις πασσάλους. Στο ένθετο φαίνεται η κάτοψη της κατασκευής.

6.2

Στήριξη με αντηρίδες

Στερεώνονται στο έδαφος τρεις μικροί πάσσαλοι, μήκους 0,50 – 0,70 m, ή αγκύρια περιμετρικά του δένδρου
ανά 120ο. Η τοποθέτηση των πασσάλων-αγκυρίων γίνεται σε απόσταση 50 cm τουλάχιστον εξωτερικά της
μπάλας χώματος του δένδρου και με κλίση κάθετη στις αντηρίδες.
Στη συνέχεια τοποθετείται ο ελαστικός δακτύλιος στον κορμό του δένδρου και σε ύψος που εξαρτάται από το
συνολικό ύψος του δένδρου, έτσι ώστε οι τεντωμένες αντηρίδες να σχηματίζουν γωνία με τον κορμό 45ο έως
60ο (Σχήμα 6).
Η πρόσδεση των αντηρίδων ξεκινά από τον ελαστικό δακτύλιο και καταλήγει στους πασσάλους – αγκύρια.
Το τέντωμα γίνεται σταδιακά ελέγχοντας συνεχώς την κατακόρυφη στάση του δένδρου.
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Σχήμα 6 - Υποστύλωση με αντηρίδες

6.3

Υπόγεια στήριξη

6.3.1

Υπόγεια στήριξη δένδρου με χρήση γεωυφάσματος

Η υπόγεια στήριξη δένδρου με χρήση γεωυφάσματος απεικονίζεται στην Εικόνα 1 και περιγράφεται στα
παρακάτω βήματα:
6.3.1.1

Τοποθέτηση γεωυφάσματος

Αφού το δέντρο τοποθετείται κάθετα μέσα στο λάκκο, τα φύλλα του γεωυφάσματος τοποθετούνται πάνω στη
ριζόμπαλα, ώστε να σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο.
6.3.1.2

Τοποθέτηση αγκύριων

Τα αγκύρια τοποθετούνται στις γωνίες που σχηματίζουν τα φύλλα του γεωυφάσματος σε ίσες αποστάσεις και
όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση της ριζόμπαλας.
Ο μεταλλικός πάσσαλος κατεύθυνσης τοποθετείται μέσα στο αγκύριο και βυθίζεται είτε χειρωνακτικά είτε με
μηχανικά μέσα κάθετα μέχρι να φτάσει η θηλειά του συρματόσχοινου στη βάση της ριζόμπαλας.
6.3.1.3

Κλείδωμα αγκυρίων

Μετά τη βύθισή τους τα αγκύρια κλειδώνονται. Το κλείδωμα γίνεται με σύνδεση ενός δυναμόμετρου στη
θηλιά του κάθε συρματόσκοινου και μετά τράβηγμα αυτού είτε χειρωνακτικά είτε με μηχανικά μέσα. Το
τράβηγμα πρέπει να γίνεται αργά και σταθερά, με το συρματόσκοινο κάθετα και μέχρι να δείξει το
δυναμόμετρο:
-

ένδειξη 500 kg για δένδρα με διάμετρο κορμού 7-16 cm και ύψους ≤ 2,25 m.

-

ένδειξη 1400 kg για δένδρα με διάμετρο κορμού 16-30 cm και ύψους 2,25 – 5,50 m.
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Πέρασμα του καλωδίου τέντωσης και τέντωμα

Αφού τα αγκύρια έχουν κλειδώσει, η καστάνια τοποθετείται στο κέντρο του ενός φύλλου γεωυφάσματος και
το συρματόσχοινο τέντωσης περνάει διαδοχικά από τις 3 θηλιές και μέσα από την οπή, στο καρούλι της
καστάνιας. Το μήκος του συρματόσχοινου που περισσεύει αποκόπτεται.
Το συρματόσχοινο τυλίγεται στο καρούλι της καστάνιας. Η καστάνια περιστρέφεται με το μοχλό τέντωσης
τόσο, ώστε να τεντωθεί το συρματόσχοινο καλά.

Εικόνα 1 - Υπόγεια στήριξη δένδρου με χρήση γεωυφάσματος
6.3.2

Υπόγεια στήριξη δένδρου με χρήση πασσάλων

Αφού τοποθετηθεί το δένδρο μέσα στο λάκκο φύτευσης, επιλέγονται περιφερειακά της μπάλας 4 σημεία, έτσι
ώστε να σχηματίζουν μεταξύ τους τετράγωνο. Κατόπιν εμπύγνυνται οι 4 πάσσαλοι στα σημεία αυτά με
τρόπο ώστε, να έχουν εισέλθει σε σταθερό έδαφος τουλάχιστον σε βάθος 30 cm. Τα τμήματα των πασσάλων
που περισσεύουν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους αποκόπτονται. Οι 4 κάθετοι πάσσαλοι ενώνονται
μεταξύ τους στην επιφάνεια του εδάφους με σανίδες διαστάσεων 75x25 mm (Σχήμα 7).

Σχήμα 7 - Υπόγεια στήριξη δένδρου με χρήση πασσάλων (α) τομή και (β) κάτοψη.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

7.1

Επιθεώρηση της περιοχής εγκατάστασης
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Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο Ανάδοχος πρέπει να επιθεωρήσει την περιοχή του έργου, να
ελέγξει προσεκτικά όλα τα επίπεδα και να επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τους παράγοντες που είναι
σχετικοί με την εργασία υποστύλωσης των δένδρων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν
ομαλά και με ασφάλεια.
Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σχέδιο για να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες γίνονται μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης προσδιορίζονται τα απαραίτητα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε οι εργασίες να
προχωρήσουν χωρίς να διαταραχθούν άλλες δραστηριότητες και να προστατευθούν οι υπάρχουσες
εγκαταστάσεις στο έργο και γύρω από αυτό.
Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο ανάδοχος θα κάνει έλεγχο της
σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων ή της σταθερότητας των αντηρίδων και θα προβαίνει στην
αποκατάσταση των υποστυλωμάτων που παρουσιάζουν προβλήματα.

7.2

Καθαρισμός χώρων

Μετά την ολοκλήρωση της υποστύλωσης και των συναφών εργασιών πρέπει να γίνει καλός καθαρισμός των
χώρων και να απομακρυνθούν όλα τα πλεονάζοντα υλικά, που έχουν προκύψει από τις εργασίες.

8

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Οι απαιτήσεις ασφάλειας αφορούν στα εξής:
-

Ασφαλή μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των πασσάλων.

-

Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (εργαλείων, μηχανών και μηχανημάτων) για την υποστύλωση.

-

Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευμένου.

-

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.

9

Τρόπος επιμέτρησης

Οι υποστηλώσεις δένδρων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α)

Υποστήλωση με έναν ή περισσοτέρους πασσάλους.
Η επιμέτρηση γίνεται ανά τοποθετούμενο πάσσαλο και περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί
τόπου του πασσάλου, το προσωπικό, τα μικροϋλικά και εργαλεία που απαιτούνται, η έμπηξη του
πασσάλου σε βάθος 0,50 m σε οποιοδήποτε τύπο και κλίση εδάφους και η πρόσδεσή του με το
δέντρο.

(β)

Στήριξη μεγάλων δένδρων με αντηρίδες
Η επιμέτρηση γίνεται ανά αντιστηριζόμενο δένδρο και περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί
τόπου των αντηρίδων από χαλύβδινο σύρμα και των πασσάλων, το προσωπικό, τα μικροϋλικά και
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εργαλεία που απαιτούνται, η έμπηξη των πασσάλων και η στερέωση και σύνδεση των αντηρίδων με
το δένδρο και τους πασσάλους.
(γ)

Υπόγεια στήριξη δένδρων με χρήση γεωυφάσματος
Η επιμέτρηση γίνεται ανά στηριζόμενο δένδρο και περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του
γεωυφάσματος, του συρματόσχοινου, των αγκυρίων και της καστάνιας επί τόπου, το προσωπικό, τα
μικροϋλικά και εργαλεία που απαιτούνται, και η στήριξη του δένδρου, σε οποιοδήποτε τύπο και κλίση
εδάφους.

(δ)

Υπόγεια στήριξη δένδρων με χρήση πασσάλων
Η επιμέτρηση γίνεται ανά στηριζόμενο δένδρο και περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί
τόπου των πασσάλων, το προσωπικό, τα μικροϋλικά και εργαλεία που απαιτούνται, και η στήριξη του
δένδρου με πασσάλους σε οποιοδήποτε τύπο και κλίση εδάφους.

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
Reshaping of plant irrigation basins

Κλάση τιμολόγησης: 2
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-01-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0601-00 «Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00:2009

Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας ανακατασκευής λεκάνης άρδευσης, ώστε να δύναται το φυτό να συγκρατεί το νερό της
άρδευσης ή το νερό της βροχής και παράλληλα να γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00

3

Planting of trees and shrubs -- Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Μέθοδος εκτέλεσης

4.1

Γενικά

Όλοι οι χειρισμοί κατά τη διάνοιξη του λάκκου άρδευσης απαιτούν τη λήψη προσεκτικών μέτρων, ώστε το
φυτό να μην τραυματιστεί από την εργασία αυτή.
Ο ανασχηματισμός λεκάνης άρδευσης περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του
φυτού και τη δημιουργία δακτυλίου γύρω από αυτό.
Η λεκάνη κατασκευάζεται σε διαστάσεις και με τρόπο, ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το φυτό,
ανεξάρτητα από το αν η λεκάνη θα σχηματισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε πρανές (Εικόνα 1 α και β). Η
εργασία αυτή γίνεται χειρωνακτικά με τη χρήση σκαπτικού εργαλείου (τσάπα).

5
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α

©

ΕΛΟΤ

β

Εικόνα 1 - Ανασχηματισμός λεκάνης α. σε οριζόντια επιφάνεια και β. σε κεκλιμένη επιφάνεια
Οι διαστάσεις της λεκάνης έχουν σχέση με το μέγεθος του φυτού, τη διάμετρο της κόμης του αλλά
ουσιαστικά τις ανάγκες κάθε φυτού σε νερό. Έτσι η λεκάνη άρδευσης, σε σχήμα δακτυλίου, πρέπει να έχει
εξωτερική διάμετρο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερη από τις διαστάσεις του αρχικού λάκκου φύτευσης και
βάθος τόσο, ώστε η χωρητικότητα της να είναι διπλάσια της προβλεπόμενης δόσης άρδευσης.
Κατά τον ανασχηματισμό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και με
ψιλοχωματισμό επιφανειακής στρώσης εξαφανίζεται η κρούστα που υπάρχει. Απαιτείται προσοχή να μην
κόβεται ή τραυματίζεται το επιφανειακό ριζικό σύστημα του φυτού.
Επίσης κατά τον ανασχηματισμό της λεκάνης άρδευσης γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος που τυχόν έχει
προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης κάθε φυτού. Η ενσωμάτωση γίνεται με ανάμιξη του λιπάσματος με το χώμα
που περιβάλλει το φυτό. Αυτό δε σημαίνει ότι οι λιπάνσεις είναι ίσες σε αριθμό με αυτές των λεκανών
άρδευσης, αλλά πρέπει να συμπίπτουν με μερικές από τις επαναλήψεις αυτών για καλύτερη αξιοποίηση των
λιπάνσεων.

4.2

Χρονική περίοδος

Πριν την έναρξη των χειμερινών βροχών γίνεται ανασχηματισμός λεκάνης, ώστε να συγκρατηθεί και να
εισχωρήσει στις ρίζες η περισσότερο δυνατή ποσότητα νερού από τις χειμερινές βροχές. Επίσης σε κάθε
βλαστική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηματισμοί λεκανών σε όλα τα φυτά, στην έναρξη και λήξη
αυτής. Τέλος, σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης θα γίνεται συνεχώς έλεγχος της εργασίας αυτής, ώστε οι
λεκάνες άρδευσης να είναι πάντα καλά σχηματισμένες και καθαρές από ζιζάνια.

4.3

Συνθήκες του έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί την επιφάνεια των φυτών και να απομακρύνει τυχόν σκουπίδια
που υπάρχουν. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε εγκαταστάσεις ή φυτά κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, θα
αποκατασταθεί αμέσως από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες.

4.4

Σχεδιασμός

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών
συντήρησης των φυτών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης.

4.5

Κλιματολογικές συνθήκες

Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιματολογικές συνθήκες. Δεν πρέπει να διενεργείται
σχηματισμός λεκανών όταν επικρατεί καύσωνας (συνθήκες έντονης εξατμισοδιαπνοής) ή υπάρχει παγετός, ή
όταν το χώμα είναι πολύ βρεγμένο.
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ΕΛΟΤ

5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00:2009

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δημιουργούν την έννοια της περαιωμένης εργασίας του ανασχηματισμού
λεκάνης άρδευσης είναι :

6

-

η τήρηση των προβλεπόμενων διαστάσεων των λεκανών.

-

η ποιοτική κατασκευή αυτών δηλαδή ομοιομορφία και καλός ψιλοχωματισμός.

-

η επιμελημένη ενσωμάτωση των λιπασμάτων.

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

7

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες ανασχηματισμού λεκανών άρδευσης φυτών επιμετρώνται σε τεμάχια, ανά φυτό και επανάληψη
και διακρίνονται σε λεκάνες (λάκκους) άρδευσης διαμέτρου μέχρι 60 cm και λάκκους άρδευσης διαμέτρου
πάνω από 60 cm.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Άρδευση φυτών
Irrigation of plants

Κλάση τιμολόγησης: 3
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0602-01 «Άρδευση φυτών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-02-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Άρδευση φυτών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας άρδευσης των φυτών, με τρόπο ώστε τα φυτά να αρδεύονται με την αναγκαία
ποσότητα νερού και στη σωστή συχνότητα, με σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-08-01-00

3

Construction of plant irrigation networks -- Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί που αφορούν
τις μεθόδους άρδευσης.

3.1

Άρδευση με κατάκλιση

Η τεχνική έγκειται, στην κατάκλιση επιφάνειας μέσω προκατασκευασμένων ή χωμάτινων αυλακιών.

3.2

Άρδευση με παροχές

Κάθε φυτό ποτίζεται ξεχωριστά με πλαστικό σωλήνα (λάστιχο) από τεχνίτη άρδευσης, ο οποίος γεμίζει τη
λεκάνη άρδευσης κάθε φυτού κατά σειρά.

3.3

Άρδευση με βυτίο

Είναι η ίδια με την άρδευση με παροχές, με τη διαφορά ότι το νερό προέρχεται από βυτιοφόρο αυτοκίνητο,
που ακολουθεί τον τεχνίτη που ποτίζει τα φυτά.

3.4

Άρδευση στάγδην

Το πότισμα γίνεται με σταλάκτες, μέσω σωληνωτού δικτύου ποτίσματος, κατανεμημένου σε όλες τις θέσεις
των φυτών.

5
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4.1

Νερό άρδευσης
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Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση ελέγχεται με αναλύσεις σε ειδικά εργαστήρια. Τα
εργαστήρια θα πρέπει να ελέγχουν τις παρακάτω παραμέτρους, όπως αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2:
Πίνακας 1 - Παράμετροι αξιολόγησης νερών άρδευσης
α/α

Παράμετροι

1.

pH

2.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

3.

Χλωριόντα

4.

Θειϊκά

5.

Βαθμός αλκαλίωσης

6.

Σχέση προσροφημένου νατρίου (Νa)

7.

Υπολειπόμενο νάτριο (Na)

8.

Μαγνήσιο (Μg)

9.

Ασβέστιο (Ca)

10.

Ανθρακικά (CO3-)

11.

Όξινα ανθρακικά
Πίνακας 2 - Επιπλέον παράμετροι αξιολόγησης νερών άρδευσης που προέρχονται από
βιολογικό καθαρισμό

α/α

Παράμετροι

12.

Διαλυμένο Οξυγόνο

13.

Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5)

14.

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)

Η αξιολόγηση του αρδευτικού νερού και η ποιοτική του κατάταξη θα γίνεται με μία από τις παρακάτω
μεθόδους:
-

Σύμφωνα με το εργαστήριο Αλατότητας των ΗΠΑ (1954).

-

Σύμφωνα με τη μέθοδο Chrisansen – Olsen (1977).

-

Κατά Awers (1977).

Απαιτείται επίσης εργαστηριακός έλεγχος για τις αιωρούμενες ουσίες, άλγη, άμμο κ.λπ., που ενδεχομένως
μπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις στους σταλάκτες.

4.2

Υλικά δικτυού

Για όλα τα υλικά του δικτύου άρδευσης (σωλήνες, βαλβίδες, σταλάκτες κ.λπ.) βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-10-08-01-00.
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Χρονική περίοδος

Συνήθως για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες το πότισμα ξεκινάει τον Απρίλη και τελειώνει τέλος
Οκτωβρίου. Δεν αποκλείεται όμως, σε περίπτωση ξηρικού χειμώνα, να απαιτηθούν λίγες αρδεύσεις και κατά
την περίοδο του χειμώνα.

4.4

Σχεδιασμός

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης των
φυτών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η άρδευση των φυτών.

4.5

Συνθήκες έργου

Ο Ανάδοχος θα ερευνά την επιφάνεια των φυτών και θα απομακρύνει τυχόν υπάρχοντα σκουπίδια που
καλύπτουν το δίκτυο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ποτίσματος ο Ανάδοχος θα ελέγχει το αρδευτικό σύστημα
στην αρχή της περιόδου άρδευσης και θα επισκευάζει τυχόν ζημιές που έχει υποστεί το δίκτυο.

4.6

Κλιματολογικές συνθήκες

Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιματολογικές συνθήκες. Δεν πρέπει να διενεργείται άρδευση
όταν υπάρχει παγετός ή όταν το χώμα είναι πολύ βρεγμένο (κορεσμένο σε νερό).

4.7

Διάρκεια και συχνότητα άρδευσης

Η διάρκεια και η συχνότητα άρδευσης του φυτού με τη στάγδην άρδευση εξαρτάται από τον τύπου του
φυτού, και συγκεκριμένα:
-

Από το είδος του φυτού

-

Από το μέγεθος του φυτού

-

Από τη σύσταση του εδάφους (άργιλος, άμμος, πηλός)

-

-

Από την εποχή (το χειμώνα -που τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο- απαιτούν λιγότερες ποσότητες νερού
από ότι το καλοκαίρι)
Από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, άνεμος, ηλιοφάνεια κ.λ.π.)

Ο μέσος όρος αναγκών σε νερό, τους καλοκαιρινούς μήνες, για μέσης σύστασης εδάφη και για φυτά ηλικίας
μέχρι 3 ετών, έχει προσδιοριστεί σε 3-4 lt νερό ανά ημέρα για τους θάμνους και σε 6-8 lt ανά ημέρα για τα
δένδρα. Επομένως, με σταλάκτη παροχής 4 lt και διάρκεια ποτίσματος 3 ώρες, η άρδευση επαναλαμβάνεται
κάθε τρεις ημέρες.

5

Τεχνικές άρδευσης

Η άρδευση με κατάκλιση απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και δε χρησιμοποιείται πλέον στα καλλωπιστικά
φυτά.

5.1

Άρδευση με παροχές

Η τεχνική αυτή είναι μεγάλου κόστους εφαρμογής. Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής απαιτείται να
υπάρχουν παροχές κάθε 100 m με σφαιρικούς διακόπτες ½’ ή ¾’ ή 1’ . Το λάστιχο άρδευσης θα είναι μήκους
μέχρι 50 m και διατομής αναλόγου της παροχής (½’ ή ¾’ ή 1’ ). Όταν ποτιστούν όλα τα φυτά σε ακτίνα 50 m
από την παροχή, μετακινείται ο σωλήνας στην επόμενη παροχή και επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία.

7
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5.2
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Άρδευση με βυτίο

Το κόστος αυτής της τεχνικής είναι πολύ μεγάλο και χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο
ή υπάρχει παροδική έλλειψη νερού στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ίδια με την άρδευση με παροχές, με τη
διαφορά ότι το νερό προέρχεται από βυτιοφόρο αυτοκίνητο που ακολουθεί τον τεχνίτη που ποτίζει τα φυτά.

5.3

Άρδευση στάγδην

Αποτελεί την οικονομικότερη τεχνική ποτίσματος των φυτών. Ο κάθε σταλλάκτης, ενσωματωμένος ή
καρφωτός, αποδίδει την ποσότητα νερού που έχει σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη θέση.
-

-

-

-

-

6

Εάν η άρδευση γίνεται με αυτόματο άνοιγμα των βαλβίδων (χρήση προγραμματιστή άρδευσης), τότε ο
τεχνίτης της άρδευσης (έχοντας μαζί του το πρόγραμμα λειτουργίας των βαλβίδων) επιθεωρεί τους
χώρους στους οποίους είναι ανοικτές βαλβίδες άρδευσης και ελέγχει τους σταλλάκτες και τους σωλήνες
και εάν γίνεται κανονικά το πότισμα. Επιδιορθώνει επί τόπου μικρές βλάβες, όπως αντικατάσταση
σταλλακτών, σύνδεση τριτεύοντος δικτύου, συμπλήρωση τμημάτων δικτύου κ.λ.π. Επίσης σημειώνει τις
μεγαλύτερες βλάβες, που για την επισκευή τους απαιτείται διακοπή της παροχής (πχ. βλάβη σε αγωγό
μεταφοράς, βαλβίδα κλπ).
Η επισκευή γίνεται όταν το δίκτυο δεν έχει νερό. Σε περίπτωση διαρροών νερού από βλάβη του δικτύου,
διακόπτεται άμεσα η παροχή και αποκαθίσταται η βλάβη.
Εάν η άρδευση γίνεται με χειροκίνητη λειτουργία ανοίγματος των βαλβίδων, ο τεχνίτης της άρδευσης
ανοίγει τις βαλβίδες σύμφωνα με το πρόγραμμα ποτίσματος. Οι υπόλοιπες εργασίες είναι ίδιες με αυτές
της παραπάνω παραγράφου.
Εάν η άρδευση γίνεται στάγδην και χρήση βυτίου για παροχή νερού τότε ο τεχνίτης της άρδευσης
καθοδηγεί τις μετακινήσεις του βυτιοφόρου.
Εάν η άρδευση γίνεται στάγδην και χρήση βυτίου για γέμισμα δεξαμενής, τότε ο τεχνίτης της
άρδευσης,πέραν των ανωτέρω φροντίζει και για το γέμισμα των δεξαμενών.

Ποιοτική αξιολόγηση άρδευσης

Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δημιουργούν την έννοια της ικανοποιητικής άρδευσης του φυτού είναι η καλή
κατάσταση των φυτών από πλευράς ποτίσματος.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αρδεύσεις επιμετρώνται ανά φυτό και αριθμό επαναλήψεων και διακρίνονται ως προς την μεθοδολογία
στις ακόλουθες κατηγορίες:

8

-

Άρδευση με παροχές.

-

Άρδευση με βυτίο.

-

Άρδευση στάγδην με χρήση προγραμματιστή άρδευσης.

-

Άρδευση στάγδην χωρίς χρήση προγραμματιστή άρδευσης.

-

Άρδευση στάγδην με χρήση βυτίου για την παροχή νερού.
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Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα
πρανών

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας άρδευσης των χλοοταπήτων, φυτών εδαφοκάλυψης και χλοοτάπητα πρανών, με
τρόπο ώστε η άρδευση να παρέχει την αναγκαία ποσότητα νερού και στη σωστή συχνότητα, με σκοπό την
επιβίωση και ανάπτυξή τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-08-01-00

3

Construction of plant irrigation networks -- Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί που αφορούν
τις μεθόδους άρδευσης.

3.1

Άρδευση χλοοτάπητα

Η άρδευση του χλοοτάπητα είναι η απαραίτητη εκείνη εργασία που παρέχει το αναγκαίο νερό για την
επιβίωση και ανάπτυξή του.

3.2

Άρδευση με κατάκλιση

Είναι η τεχνική άρδευσης, στην οποία κατακλύζεται μια περιοχή της επιφάνειας με νερό.

3.3

Άρδευση με παροχές

Πρόκειται για την τεχνική, κατά την οποία το πότισμα γίνεται με κινητό κρουστικό εκτοξευτήρα συνδεδεμένο
σε πλαστικό σωλήνα. Ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη άλλη άκρη του σε παροχή νερού.

3.4

Άρδευση με βυτίο

Είναι η άρδευση, κατά την οποία το νερό προέρχεται από βυτιοφόρο αυτοκίνητο. Ο πλαστικός σωλήνας
(λάστιχο) που φεύγει από το βυτιοφόρο καταλήγει σε ακροφύσιο, που το χειρίζεται ο εργάτης άρδευσης.
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Άρδευση με σταγόνες

Το πότισμα γίνεται μέσω σωληνωτού δικτύου ποτίσματος που ο σταλακτηφόρος σωλήνας δικτυώνεται σε
όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα ή των φυτών εδαφοκάλυψης. Οι ενσωματωμένοι σταλάκτες έχουν
απόσταση μεταξύ τους από 0,25 έως 0,40 m και οι γραμμές των σωλήνων απέχουν από 0,30 έως 0,50 m. Οι
σταλακτοφόροι είναι επιφανειακοί ή υπόγειοι.

3.6

Άρδευση με εκτοξευτήρες

Το πότισμα γίνεται μέσω υπόγειων εκτοξευτήρων που συνδέονται σε σωληνωτό δίκτυο ποτίσματος. Οι
εκτοξευτήρες ανασηκώνονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, μόνο κατά τη διάρκεια του ποτίσματος,
με την πίεση του νερού άρδευσης. Οι στατικοί εκτοξευτήρες εκτοξεύουν το νερό σε μορφή «spray» και οι
γραναζωτοί σε μορφή περιστρεφόμενης δέσμης. Οι περισσότεροι εκτοξευτήρες ρυθμίζονται και μπορούν να
ποτίσουν διάφορα σχήματα επιφανειών.

4

Απαιτήσεις

4.1

Νερό άρδευσης

Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση ελέγχεται με αναλύσεις σε ειδικά εργαστήρια. Τα
εργαστήρια θα πρέπει να ελέγχουν τις παρακάτω παραμέτρους, όπως αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2:
Πίνακας 1 - Παράμετροι αξιολόγησης νερών άρδευσης
α/α

Παράμετροι

1.

pH

2.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

3.

Χλωριόντα

4.

Θειϊκά

5.

Βαθμός αλκαλίωσης

6.

Σχέση προσροφημένου νατρίου (Νa)

7.

Υπολειπόμενο νάτριο (Na)

8.

Μαγνήσιο (Μg)

9.

Ασβέστιο (Ca)

10.

Ανθρακικά (CO3-)

11.

Όξινα ανθρακικά

Πίνακας 2 - Επιπλέον παράμετροι αξιολόγησης νερών άρδευσης που προέρχονται από
βιολογικό καθαρισμό
α/α

Παράμετροι

12.

Διαλυμένο Οξυγόνο

13.

Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5)

14.

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)

Η αξιολόγηση του αρδευτικού νερού και η ποιοτική του κατάταξη θα γίνεται με μία από τις παρακάτω
μεθόδους:

6
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-

Σύμφωνα με το εργαστήριο Αλατότητας των ΗΠΑ (1954).

-

Σύμφωνα με τη μέθοδο Chrisansen – Olsen (1977).

-

Κατά Awers (1977).

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02:2009

Απαιτείται επίσης εργαστηριακός έλεγχος για τις αιωρούμενες ουσίες, άλγη, άμμο κ.λπ., που ενδεχομένως
μπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις στους σταλάκτες.

4.2

Υλικά δικτυού

Για όλα τα υλικά του δικτύου άρδευσης (σωλήνες, βαλβίδες, σταλάκτες κ.λπ.) βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ
1501-10-08-01-00.

4.3

Χρονική περίοδος

Συνήθως για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες το πότισμα ξεκινάει τον Απρίλη και τελειώνει τέλος
Οκτωβρίου. Δεν αποκλείεται όμως, σε περίπτωση ξηρικού χειμώνα, να απαιτηθούν λίγες αρδεύσεις και κατά
την περίοδο του χειμώνα.

4.4

Σχεδιασμός

Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποβάλλει για έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών
συντήρησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η άρδευση των χλοοταπήτων και των φυτών εδαφοκάλυψης.

4.5

Συνθήκες έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια των χλοοταπήτων και να επισκευάσει ή αντικαταστήσει
φθαρμένα εξαρτήματα του δικτύου. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε εγκαταστάσεις ή χλοοτάπητες ή φυτά
εδαφοκάλυψης κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, θα αποκατασταθεί αμέσως από τον Ανάδοχο με δικές
του δαπάνες. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχει το αρδευτικό σύστημα στην αρχή της περιόδου
άρδευσης, ώστε να επισκευάζει τυχόν ζημιές που έχει υποστεί το δίκτυο. Έλεγχοι θα γίνονται και κατά τη
διάρκεια του ποτίσματος, ώστε το δίκτυο να είναι πάντα σε καλή κατάσταση.

4.6

Κλιματολογικές συνθήκες

Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιματολογικές συνθήκες. Δεν πρέπει να διενεργείται άρδευση
όταν υπάρχει παγετός ή καύσωνας ή όταν φυσάει δυνατός άνεμος.

4.7

Διάρκεια και συχνότητα άρδευσης

Η διάρκεια και η συχνότητα άρδευσης του χλοοτάπητα έχει σχέση με τη ποσότητα νερού, που είναι
απαραίτητη για την άρδευση της επιφάνειας του χλοοτάπητα.
Η αναγκαία ποσότητα νερού κυρίως εξαρτάται:
-

Από το είδος του χλοοτάπητα.

-

Από τη σύσταση του εδάφους (άργιλος, άμμος, πηλός).

-

Από την εποχή (το χειμώνα απαιτούνται λιγότερες ποσότητες νερού από ό,τι το καλοκαίρι).

-

Από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, άνεμος, ηλιοφάνεια κ.λπ.).

Ένας μέσος όρος αναγκών σε ποσότητα νερού, τους καλοκαιρινούς μήνες, για μέσης σύστασης εδάφη, έχει
προσδιοριστεί σε 5-6 m3 νερό ανά στρέμμα και ημέρα. Επομένως, με εκτοξευτήρα παροχής 500 lt / h που
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ποτίζει 100 m2, η διάρκεια ποτίσματος πρέπει να είναι μία (1) h και η άρδευση θα επαναλαμβάνεται κάθε
ημέρα.

5

Τεχνικές άρδευσης

Η άρδευση με κατάκλιση απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και δεν χρησιμοποιείται πλέον στους
χλοοτάπητες και πολύ περιορισμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα φυτά εδαφοκάλυψης.
Για την άρδευση των χλοοταπήτων πρανών χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι άρδευσης με παροχές και με βυτίο.

5.1

Άρδευση με παροχές

Είναι τεχνική που απαιτεί μεγάλο κόστος εφαρμογής. Όταν ποτιστεί η περιοχή που καλύπτει ο εκτοξευτήρας,
τότε όλο το σύστημα (λάστιχο + εκτοξευτήρας) μετακινείται σε άλλη περιοχή. Είναι απαραίτητο για την
εφαρμογή της μεθόδου αυτής να υπάρχουν παροχές κάθε 100 m με σφαιρικούς διακόπτες ¾’ ή 1’ . Το
λάστιχο άρδευσης θα είναι μήκους μέχρι 50 m και διατομής ανάλογης της παροχής ( ¾’ ή 1’ ). Συνδέεται η
μία άκρη του σωλήνα στην παροχή και στην άλλη άκρη συνδέεται κινητός κρουστικός εκτοξευτήρας. Όταν
ποτιστεί η περιοχή αυτή, μετακινείται ο σωλήνας με τον εκτοξευτή στην επόμενη
παροχή και
επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία.

5.2

Άρδευση με βυτίο

Το κόστος αυτής της τεχνικής είναι πολύ μεγάλο και χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο
ή υπάρχει παροδική έλλειψη νερού στη συγκεκριμένη περιοχή. Η μία άκρη του σωλήνα συνδέεται στην έξοδο
παροχής νερού του βυτίου και στη άλλη προσαρμόζεται ακροφύσιο. Ο τεχνίτης άρδευσης κρατώντας το
σωλήνα με το ακροφύσιο με τα δύο χέρια και κουνώντας το δεξιά και αριστερά, επιδιώκει να ποτίσει όλη την
επιφάνεια του χλοοτάπητα με την ίδια ποσότητα νερού. Το βυτίο μετακινείται ακολουθώντας τον τεχνίτη
άρδευσης.

5.3

Άρδευση με σταγόνες

Ο κάθε σταλάκτης, ενσωματωμένος ή καρφωτός, αποδίδει την ποσότητα νερού που έχει σχεδιαστεί για τη
συγκεκριμένη περιοχή.
-

-

-

-

8

Εάν η άρδευση γίνεται με αυτόματο άνοιγμα των βαλβίδων (χρήση προγραμματιστή άρδευσης), τότε ο
τεχνίτης της άρδευσης έχοντας μαζί του το πρόγραμμα λειτουργίας των βαλβίδων μετακινείται στους
χώρους, όπου είναι ανοικτές βαλβίδες άρδευσης και ελέγχει τους εκτοξευτήρες, τα φίλτρα και τους
σωλήνες και εάν γίνεται κανονικά το πότισμα. Επιδιορθώνει επί τόπου μικρές βλάβες όπως ρύθμιση
εκτοξευτήρων, καθάρισμα φίλτρων, σύνδεση τριτεύοντος δικτύου, συμπλήρωση τμημάτων δικτύου
κ.λ.π. Επίσης, σημειώνει τις μεγαλύτερες βλάβες, που για την επισκευή τους απαιτείται διακοπή της
παροχής (π.χ. βλάβη σε αγωγό μεταφοράς, βαλβίδα κλπ). Η επισκευή γίνεται όταν το δίκτυο δεν έχει
νερό. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού από βλάβη του δικτύου, γίνεται άμεση διακοπή της
παροχής και αποκατάστασή της.
Εάν η άρδευση γίνεται με χειροκίνητη λειτουργία ανοίγματος των βαλβίδων, τότε ο τεχνίτης της
άρδευσης ανοίγει χειροκίνητα τις βαλβίδες του προγράμματος ποτίσματος. Οι υπόλοιπες εργασίες είναι
ίδιες με τις εργασίες της παραπάνω παραγράφου.
Εάν η άρδευση γίνεται στάγδην και χρήση βυτίου για παροχή νερού τότε ο τεχνίτης της άρδευσης έχει
επιπλέον από τα παραπάνω την ευθύνη του τρόπου μετακίνησης του βυτιοφόρου.
Εάν η άρδευση γίνεται στάγδην και χρήση βυτίου για γέμισμα δεξαμενής, τότε ο τεχνίτης της άρδευσης
έχει επιπλέον από τα παραπάνω την ευθύνη τρόπου και χρόνου γεμίσματος των δεξαμενών.
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5.4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02:2009

Άρδευση με εκτοξευτήρες

Είναι η οικονομικότερη τεχνική ποτίσματος των χλοοταπήτων. Το πότισμα γίνεται μέσω υπόγειων
εκτοξευτήρων διασπαρμένων σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα. Οι αποστάσεις των θέσεων των
εκτοξευτήρων εξαρτώνται από τον τύπο των εκτοξευτήρων και κυμαίνονται από 2 έως 45 m. Οι εκτοξευτήρες
συνδέονται με τις παροχές νερού μέσω βαλβίδων (υδραυλικών, ηλεκτρικών ή χειροκίνητων) με το τριτεύον
σωληνωτό δίκτυο.
-

-

-

-

Εάν η άρδευση γίνεται με αυτόματο άνοιγμα των βαλβίδων (χρήση προγραμματιστή άρδευσης), τότε ο
τεχνίτης της άρδευσης έχοντας μαζί του το πρόγραμμα λειτουργίας των βαλβίδων μετακινείται στους
χώρους όπου είναι ανοικτές οι βαλβίδες άρδευσης και ελέγχει τους εκτοξευτήρες, τα φίλτρα και τους
σωλήνες, εάν γίνεται κανονικά το πότισμα. Επιδιορθώνει επί τόπου μικρές βλάβες όπως ρύθμιση
εκτοξευτήρων, σύνδεση τριτεύοντος δικτύου, συμπλήρωση τμημάτων δικτύου κ.λ.π. Επίσης, σημειώνει
τις ζημιές που θέλουν διακοπή της παροχής (ζημιά σε αγωγό μεταφοράς, βαλβίδα κ.λ.π.) και τις
επισκευάζει όταν το δίκτυο δεν έχει νερό. Σε περίπτωση που τρέχει νερό από ζημιά του δικτύου, γίνεται
άμεση διακοπή της παροχής και άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.
Εάν η άρδευση γίνεται με χειροκίνητη λειτουργία ανοίγματος των βαλβίδων, τότε ο τεχνίτης της
άρδευσης ανοίγει χειροκίνητα τις βαλβίδες του προγράμματος ποτίσματος. Οι υπόλοιπες εργασίες είναι
ίδιες με τις εργασίες της παραπάνω παραγράφου.
Εάν η άρδευση γίνεται με χρήση βυτίου για παροχή νερού τότε ο τεχνίτης της άρδευσης έχει επιπλέον
από τα παραπάνω την ευθύνη του τρόπου μετακίνησης του βυτιοφόρου.
Εάν η άρδευση γίνεται με χρήση βυτίου για γέμισμα δεξαμενής, τότε ο τεχνίτης της άρδευσης έχει
επιπλέον από τα παραπάνω την ευθύνη τρόπου και χρόνου γεμίσματος των δεξαμενών.

Οι απώλειες νερού λόγω εξάτμισης κατά την εκτόξευση είναι μεγάλες που σε ορισμένες συνθήκες ξεπερνούν
και το 30% με αντίστοιχη μείωση της απόδοσης και αύξησης της περιεκτικότητας του νερού σε άλατα. Γι’
αυτό συνιστάται η μέθοδος αυτή όταν επιλέγεται να εφαρμόζεται τις νυχτερινές ώρες και με ανέμους
μικρότερους από 5 Beaufort.

6

Ποιοτική αξιολόγηση άρδευσης

Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δημιουργούν την έννοια της ικανοποιητικής άρδευσης είναι, η καλή
κατάσταση του χλοοτάπητα και των φυτών εδαφοκάλυψης, η οποία προυποθέτει την σωστή άρδευση.

7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας
περιβάλλοντος.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι αρδεύσεις των φυτεμένων επιφανειών επιμετρώνται σε στρέμματα και αριθμό επαναλήψεων και
διακρίνονται ως προς την μεθοδολογία στις ακόλουθες κατηγορίες:
-

Άρδευση με παροχές.

-

Άρδευση με βυτίο.

-

Άρδευση στάγδην με χρήση προγραμματιστή άρδευσης.

-

Άρδευση στάγδην χωρίς χρήση προγραμματιστή άρδευσης.

9
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-

Άρδευση στάγδην με χρήση βυτίου για παροχή νερού.

-

Άρδευση στάγδην με χρήση βυτίου για γέμισμα δεξαμενής.

-

Άρδευση με εκτοξευτήρες με χρήση προγραμματιστή άρδευσης.

-

Άρδευση με εκτοξευτήρες χωρίς χρήση προγραμματιστή άρδευσης.

-

Άρδευση με εκτοξευτήρες με χρήση βυτίου για παροχή νερού.

-

Άρδευση με εκτοξευτήρες με χρήση βυτίου για γέμισμα δεξαμενής.

©

ΕΛΟΤ

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..

10
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-02-01

Irrigation of plants -- Άρδευση φυτών
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0603-00 «Χρήση λιπασμάτων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00:2009

Χρήση λιπασμάτων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας εφαρμογής λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους για την ανάπτυξη των
καλλωπιστικών φυτών και του χλοοτάπητα.
Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις λιπάνσεις σε εγκατεστημένο φυτικό υλικό (λιπάνσεις συντήρησης ανάπτυξης) ενώ οι οδηγίες για τις αρχικές λιπάνσεις πριν ή κατά την εγκατάσταση (βασικές λιπάνσεις)
περιλαμβάνονται στα οικεία ΕΛΟΤ TΠ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-01-00

Planting of trees and shrubs -- Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων

ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-05-07-00

Planting of bulbs, or annual and perennial plants -- Φύτευση πολυετών,
μονοετών και βολβωδών φυτών

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί που αφορούν
τις τεχνικές λίπανσης.

3.1

Γονιμότητα εδάφους

Γονιμότητα είναι η ικανότητα του εδάφους να παρέχει στα φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (και το
νερό) είτε από τη στερεά είτε από την υγρή φάση του.
Οι σχέσεις μεταξύ φυτού και θρεπτικών στοιχείων δε βασίζονται μόνο στην ποσότητα, αλλά μπορεί να είναι
και ποιοτικές, και να εξαρτώνται από τη μορφή και τον τρόπο, με τον οποίο τα στοιχεία γίνονται «διαθέσιμα»
στο φυτό.
Το έδαφος σε σχέση με τα φυτά, λειτουργεί ως δεξαμενή θρεπτικών στοιχείων αλλά και νερού και οξυγόνου
και η γονιμότητα του εξαρτάται - επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:
-

υφή,

-

δομή,
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-

μηχανική, χημική και ορυκτολογική σύσταση,

-

χημικές ιδιότητες,

-

κολλοειδή,

-

υδατοχωρητικότητα,

-

υδατοπερατότητα,

-

αποστράγγιση,

-

πορώδες,

-

αερισμός,

-

ειδικό βάρος,

-

χημική αντίδραση (pΗ και Ι.Α.Κ- ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων),

-

περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (χούμο) κλπ,

-

3.2

©
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βιολογική δραστηριότητα των μικροοργανισμών, σκουληκιών, μυκόριζων κλπ, που με την
αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση μεταξύ τους κάνουν το έδαφος ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο
δυναμικό σύστημα.

Βελτίωση της γονιμότητας

Τα εδάφη στα οποία γίνονται φυτεύσεις δημόσιες ή ιδιωτικές είναι συνήθως διαταραγμένα ή φερτά, με πολύ
φτωχές φυσικές και χημικές ιδιότητες για την ανάπτυξη των φυτών. Η βελτίωση του εδάφους μαζί με
συνδυασμένη κατάλληλη βασική λίπανση μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα του. Όταν τα φυτά, δείχνουν
φτωχή ανάπτυξη και συμπτώματα κακής θρέψης, η κατάλληλη λίπανση μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.

3.3

Λίπανση

Με τον όρο λίπανση νοείται η προσθήκη κατάλληλων ανόργανων ή οργανικών λιπασμάτων, φυτικής
κομπόστας, κοπριάς, κλπ. περιλαμβανόμενων και ρυθμιστικών ουσιών του pΗ (όπως θειάφι, θειικός
σίδηρος, γύψος, δολομίτης, κλπ.) με στόχο τον εμπλουτισμό του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία και τη
διόρθωση του pΗ, ώστε να επιτυγχάνονται σαφώς καθορισμένοι σκοποί, όπως:
-

η καλή ανάπτυξη των φυτών, αύξηση της βλαστικής και της ριζικής ανάπτυξης, αύξηση της άνθησης

-

η εγκατάσταση νεοφυτεμένων δέντρων και θάμνων

-

η βελτίωση του χρωματισμού του φυλλώματος και της όλης εμφάνισης των διακοσμητικών φυτών

-

η διόρθωση ή πρόληψη τροφοπενιών

-

η διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας.

3.4

Λίπασμα

Λίπασμα ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό περιέχει τουλάχιστον ένα από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία (βλ.
Πίνακα 1), απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών.
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Βελτίωση του εδάφους – βελτιωτικά (μεταπλαστές)

Με τον όρο βελτίωση του εδάφους νοείται η ενσωμάτωση βελτιωτικών (μεταπλαστών) εδάφους όπως άμμος,
άργιλος, περλίτης, οργανική ουσία, τύρφη, φυτικές κομπόστες, κοπριά, θειάφι, θειικός σίδηρος, γύψος,
δολομίτης, κλπ με σκοπό τη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του.
Οι παραπάνω όροι είναι κυρίως πρακτικής σημασίας καθώς πολλοί μεταπλάστες πχ. κοπριά, φυτικές
κομπόστες, θειάφι παρέχουν και θρεπτικά στοιχεία και θεωρούνται και λιπάσματα καθώς και ότι τα
λιπάσματα επιδρούν στις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους όπως το pΗ, η αλατότητα, η δομή κλπ. και
πολλά από αυτά (που εφαρμόζονται κυρίως για τη διόρθωση του pΗ) θεωρούνται και ως μεταπλάστες.

3.6

Μακροστοιχεία – ιχνοστοιχεία

Μακροστοιχεία ονομάζονται τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τα φυτά σε μεγάλες ποσότητες, ενώ
ιχνοστοιχεία αυτά που χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες (ίχνη- ppm).

3.7

Ανόργανο ή χημικό λίπασμα

Ανόργανο είναι το λίπασμα, στο οποίο τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά περιέχονται υπό ανόργανη μορφή,
που λαμβάνεται από το μητρικό υλικό με χημική κατεργασία και συνεπώς βρίσκονται σε αφομοιώσιμη
μορφή. Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα χημικά λιπάσματα είναι ίδια με εκείνα που περιέχονται στα
πετρώματα, τα ορυκτά, τα φυτικά και ζωικά υπολλείμματα και τελικά στο ίδιο το έδαφος. Ως ανόργανα
λιπάσματα μπορούν -κατά συνθήκη- να θεωρηθούν και το ασβεστοκυαναμίδιο, η ουρία και τα προϊόντα
συμπύκνωσης και συνδυασμού αυτής, καθώς και τα λιπάσματα που περιέχουν θρεπτικά ιχνοστοιχεία υπό
μορφή χηλικού ή άλλου συμπλόκου.

3.8

Τύπος λιπάσματος

Τύπος λιπάσματος ονομάζεται το ποσοστό αζώτου, φωσφόρου και καλίου, όπως αναφέρεται από τον
κατασκευαστή. Για την περιγραφή το σύμβολο του ποσοστού (%) δε χρησιμοποιείται, αλλά οι αριθμοί
διαχωρίζονται μεταξύ τους με παύλες και η σειρά αναφοράς είναι πάντα N, P και K.

3.9

Λιπάσματα απλά και σύνθετα ή μικτά

Με κριτήριο την περιεκτικότητα ενός ή περισσότερων θρεπτικών στοιχείων τα λιπάσματα διακρίνονται σε
απλά και σύνθετα ή μικτά. Η διαφορά μεταξύ σύνθετων και μικτών λιπασμάτων έγκειται στον τρόπο που
συνδέονται μεταξύ τους τα θρεπτικά στοιχεία.

3.10 Λιπάσματα στερεά, υγρά και αέρια
Με κριτήριο τη φυσική τους κατάσταση τα λιπάσματα διακρίνονται σε στερεά, υγρά και αέρια.

3.11 Λιπάσματα πλήρως υδατοδιαλυτά - υδρολίπανση
Ειδική κατηγορία των στερεών λιπασμάτων αποτελούν τα πλήρως υδατοδιαλυτά, που διοχετεύονται μέσω
των συστημάτων άρδευσης και συνεπώς για αυτού του είδους τις λιπάνσεις έχει επικρατήσει ο όρος
υδρολίπανση.

3.12 Λιπάσματα βραδείας και βραχείας απελευθέρωσης
Με κριτήριο το χρόνο αποδέσμευσης και απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό υπάρχουν τα
λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης και τα λιπάσματα βραχείας απελεύθερωσης. Στα πρώτα ανήκουν
λιπάσματα (πχ. συμβατικά λιπάσματα με ειδική επικάλυψη, πολυμερή ουρίας – οργανικών ενώσεων) που
περιέχουν θρεπτικά στοιχεία, σε μορφή που καθυστερεί την απορρόφησή τους και τη χρήση τους από τα
φυτά ή επεκτείνουν το χρόνο δράσης τους πολύ περισσότερο από τα δεύτερα, στα οποία ανήκουν η ντρική
αμμωνία ή ουρία, φωσφορικό αμμώνιο ή χλωριούχο κάλιο.
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3.13 Οργανικά λιπάσματα
Είναι λιπάσματα που περιέχουν οργανικές ουσίες και προέρχονται από ζυμώσεις θαλάσσιων φυτών ή
προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και περιέχουν φυτικές αυξίνες ορμόνες και λοιπές οργανικές
ουσίες που βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών, λόγω κυρίως της βελτιωτικής επίδρασης στις φυσικοχημικές
ιδιότητες του εδάφους. Παρέχουν όμως, συγκριτικά με τα χημικά λιπάσματα, πολύ μικρότερη ποσότητα σε
θρεπτικά στοιχεία.

3.14 Ζωική κόπρος
Προέρχεται από τα περιτώματα, τα ούρα και τα υπολείματα της κλινοστρωμνής των εκτρεφόμενων ζώων
μετά από χουμοποίηση (διαδικασία αποσύνθεσης κάτω από αναερόβιες συνθήκες).

3.15 Φυτικές κομπόστες (κοπροχώματα)
Η φυτική κομπόστα αποτελείται από 100 % αποσυντιθεμένη οργανική ύλη από νεκρά φύλλα ή άλλα
υπολείμματα, που έχουν επιλεχθεί κατά μέγεθος, έχουν κονιορτοποιηθεί, αεριστεί και είναι πλήρως σταθερά
και ώριμα.

3.16 Λιπασματοδιανομείς
Παρελκόμενα των ελκυστήρων, που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά των κοκκωδών λιπασμάτων.
Υπάρχουν δύο τύποι, φυγοκεντρικός και πνευματικός.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικές απαιτήσεις λιπασμάτων

Τα χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών αναφέρονται στον Πίνακα 1:
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Πίνακας 1 - Βασικά θρεπτικά στοιχεία, με φθίνουσα σειρά σχετικής ποσότητας
Μακροστοιχεία
Πηγή

Θρεπτικά στοιχεία

Αέρας και νερό

Άνθρακας (C)
Υδρογόνο (Η)
Οξυγόνο (Ο)

Έδαφος

Κύρια

Άζωτο (Ν)
Φωσφόρος (Ρ)
Κάλιο (Κ)

Δευτερεύοντα

Ασβέστιο (Ca)
Μαγνήσιο (Mg)
Θείο (S)

Ιχνοστοιχεία
Πηγή
Έδαφος

Θρεπτικά στοιχεία
Σίδηρος (Fe)
Μαγγάνιο (Mn)
Χαλκός (Cu)
Ψευδάργυρος (Zn)
Βόριο (B)
Μολυβδαίνιο (Mo)
Χλώριο (Cl)

Και τα δεκαέξι (16) στοιχεία είναι σημαντικά γιατί:
-

Κάθε στοιχείο είναι εξειδικευμένο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο.
Η ανάπτυξη ενός φυτού ρυθμίζεται από το στοιχείο εκείνο που ελλείπει ή βρίσκεται στη μικρότερη
σχετικά ποσότητα «νόμος του ελαχίστου» του Liebig.

Τα λιπάσματα του εμπορίου πρέπει να είναι κοκκώδους τύπου ή υδατοδιαλυτά, με ομοιογενή σύσταση,
χωρίς βώλους-συσσωματώματα, χωρίς να έχουν απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική τους
υφή.
Όλα τα υλικά λίπανσης πρέπει να μεταφέρονται στο χώρο του φυτωρίου σε σφραγισμένη (άθικτη), στεγνή
και καθαρή συσκευασία. Η συσκευασία θα είναι σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του κάθε λιπάσματος, να
γράφει στο σάκκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων την ένδειξη
΄΄ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ΄΄, τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό σύμβολο τους, τύπο υλικού,
βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική
επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να
παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες.
Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον
άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα.
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Ανόργανα ή χημικά λιπάσματα

Η εφαρμογή χημικών λιπασμάτων θα γίνεται μετά από έλεγχο της αναγκαιότητάς της (ανάλυση εδάφους ή
φυλλοδιαγνωστική), ώστε να μη γίνεται υπερβολική, ανεξέλεγκτη και συχνά άσκοπη χρήση λιπασμάτων
(κυρίως αζωτούχων) καθώς συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μόλυνση του περιβάλλοντος.
4.2.1

Αζωτούχα υλικά λίπανσης

Απλά αζωτούχα λιπάσματα, με εγγυημένη σύνθεση:
 Νιτρική Αμμωνία NH4NO3 (33-0-0)
 Θειϊκή αμμωνία (NH4)2SO4 (21- 0-0)
Σύνθετα αζωτούχα λιπάσματα:
 Υπερφωσφορική αμμωνία (11- 8 -0) NH4H2PO4
4.2.2

Υπερφωσφορικά υλικά λίπανσης

Απλά υπερφωσφορικά λιπάσματα, με εγγυημένη σύνθεση, (0-21-0) σε κοκκώδη μορφή.
Τριπλό υπερφωσφορικό Ca(H2PO4)2.H2O(0-40-0).
4.2.3

Καλιούχα υλικά λίπανσης

Απλά καλιούχα λιπάσματα K2SO4, με εγγυημένη σύνθεση (0-0-50)
Σύνθετα καλιούχα λιπάσματα: KNO3 σύνθεση (13-0-44)
4.2.4

Πλήρη λιπάσματα

Πλήρες λίπασμα (10-10-10 ή 20-20-20) με ιχνοστοιχεία και εγγυημένη σύνθεση.
4.2.5

Ειδικά λιπάσματα

Ανόργανα λιπάσματα μικροθρεπτικών στοιχείων, τα οποία περιέχουν σε διάφορες ποσότητες μικροστοιχεία
ή μαγνήσιο.
Απλά και σύνθετα ή μικτά.
Στερεά, υγρά και αέρια.
Πλήρως υδατοδιαλυτά.
Με κριτήριο τη διαλυτότητα:
-

Δυσδιάλυτα: Διαλυτότητα κάτω από 50 % Κ, Ρ.

-

Ευδιάλυτα: Διαλυτότητα πάνω από 50 % Ν, Κ, Ρ, Μg.

-

Διαλυτά: Διαλυτότητα 100% N, Ρ, Κ, Ιχνοστοιχεία απαλλαγμένα από αδιάλυτα ή στέρεα σωματίδια.

Λιπάσματα βραδείας ή βραχεία απελευθέρωσης.
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Οργανικά λιπάσματα

Παράγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91 της Ε.Ε. Η προσθήκη τέτοιων λιπασμάτων ενδείκνυται
βοηθητικά, πχ. στην αντιμετώπιση έντονων τροφοπενιών ή άλλων προβλημάτων, δυσκολίες στην
εγκατάσταση των φυτών κλπ, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
4.3.1

Ζωική κόπρος

Η διακίνηση της, χύμα ή σε πρόχειρη συσκευασία, δεν ελέγχεται. Η ποιότητα της ποικίλει σε μεγάλο βαθμό
ανάλογα με το είδος των ζώων από όπου προέρχεται και το είδος της τροφής τους, την παλαιότητα, τις
συνθήκες και το βαθμό χουμοποίησης της. Είναι πλήρες λίπασμα, αλλά με χαμηλή σχετικά περιεκτικότητα σε
Ν, Ρ και Κ που ποικίλει ανάλογα και με την προέλευσή της. Η κοπριά που δεν είναι καλά χωνεμένη μπορεί
να προκαλέσει τοξικότητα στα φυτά ακριβώς όμοια με τα χημικά λιπάσματα, γιατί περιέχει μεγάλες
ποσότητες διαλυτού αζώτου.
Τα πλεονεκτήματα της κοπριάς είναι ότι:
 τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει είναι σε αδιάλυτη κυρίως μορφή
 προσθέτει οργανική ουσία, χούμο και μικροστοιχεία στο έδαφος
 έχει υψηλή Ι.Α.Κ (ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων)
 αυξάνει τη συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων από μη συνεκτικά εδάφη
Τα μειονεκτήματα της είναι:
 ο κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών, εντόμων και ζιζανίων
 η ελλιπής επεξεργασία της (μη σωστή χουμοποίηση, απολύμανση κλπ)
 η έλλειψη σταθερής σύστασης
 η χαμηλή περιεκτικότητα σε Ν, Κ, P
 η δυσάρεστη οσμή της
 ο κίνδυνος νοθείας της από φθηνό φυλλόχωμα, πριονίδι κλπ.
 η σχετικά υψηλή τιμή της.
Συνήθως η κοπριά που κυκλοφορεί προέρχεται από αιγοπρόβατα, αλλά και σπανιότερα από βοοειδή και
μόνοπλα. Η κοπριά από μικρά ζώα (κοτόπουλα, κουνέλια κλπ) θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή
λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ουρία (χαμηλό λόγο C:N).
Η κοπριά πρέπει:
 να είναι καλά χωνεμένη (προχωρημένη ζύμωση)
 να μην περιέχει υπολείματα στρωμνής ή ζωοτροφών που να μην έχουν αποσυντεθεί πλήρως,
 να μην περιέχει ξένα και χονδροειδή υλικά,
 να μην περιέχει ζιζάνια (και κυρίως πολυετή)
 να μην περιέχει χώμα πάνω από 10 %
 να μην έχει πάνω από 15- 20 % περιεκτικότητα σε υγρασία (να μην λασπώνει)
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 να μην έχει έντονη οσμή
4.3.2

Φυτικές κομπόστες (κοπροχώματα)

Οι φυτικές κομπόστες προσθέτουν στο έδαφος οργανική ουσία που βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες
του. Επίσης, η οργανική ύλη προσφέρει στα φυτά οργανικές ενώσεις που δρουν ως αυξίνες.
Η φυτική κομπόστα θα πρέπει να αποτελείται από 100 % αποσυντιθεμένη οργανική ύλη από νεκρά φύλλα ή
άλλα υπολείμματα, που έχουν επιλεχθεί κατά μέγεθος, έχουν κονιορτοποιηθεί, αεριστεί και είναι πλήρως
σταθερά και ώριμα. Η διαδικασία κομποστοποίησης θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες
και το κοπρόχωμα θα έχει ομοιόμορφη, σκουρόχρωμη εμφάνιση και θα αποτελείται από 100 %
ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η χουμοποίηση, το κοπρόχωμα
απορροφά θρεπτικά στοιχεία κυρίως Ν και S και μπορεί να προκαλέσει έλλειψη των στοιχείων αυτών στα
φυτά. Επίσης, θα πρέπει να έχει και τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά:
 να έχει φιλτραριστεί μέσα από κόσκινο με διάμετρο οπών 0,65<δ<1,27 cm
 να έχει αγωγιμότητα μικρότερη από 4,0 dS m-1
 να έχει ελάχιστο ποσοστό σπόρων ζιζανίων, με βάση τεστ βλαστικότητας αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων
 να έχει λιγότερους από 100 νηματώδεις ανά 100 cc οργανικής ουσίας
 να είναι σχετικώς ελεύθερο από παθογόνα εδάφους
 να έχει pH μεταξύ 5,5 και 7,5
 να έχει μέγιστο λόγο άνθρακα προς άζωτο (C/N) 40:1
 να έχει ελάχιστες συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα.
Πριν την τοποθέτηση του κοπροχώματος ο Ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει τον Επιβλέποντα για την πηγή
προμήθειάς του και να υποβάλλει δείγμα ποσότητας 1 kg για εξέταση και έγκριση.

4.4
4.4.1

Μηχανικός εξοπλισμός
Λιπασματοδιανομείς

Οι δύο τύποι λιπασματοδιανομέων, φυγοκεντρικός και πνευματικός, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη
λίπανση χλοοταπήτων.
Φυγοκεντρικός λιπασματοδιανομέας
 Το σύστημα διασποράς βασίζεται στη φυγόκεντρο δύναμη. Στο κάτω στόμιο του δοχείου λιπάσματος
(που έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου) υπάρχει δίσκος, ο οποίος περιστρέφεται παίρνοντας κίνηση
από το δυναμοδοτικό του ελκυστήρα. Το λίπασμα πέφτει από το χωνί στο δίσκο, ο οποίος με την
περιστροφική του κίνηση εκσφενδονίζει τους κόκκους του λιπάσματος κατά τη διεύθυνση της
εφαπτομένης του δίσκου, διασκορπίζοντας έτσι το λίπασμα σε ένα ευρύ πλάτος κάθετο προς τον άξονα
κίνησης του ελκυστήρα.
 Η ομοιογένεια διασποράς σε ένα φυγοκεντρικό λιπασματοδιανομέα εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες: την ποιότητά του, το σχήμα και το βάρος των κόκκων, τη μορφολογία του εδάφους και τις
κλιματικές συνθήκες. Σε κανονικές συνθήκες, όταν δηλαδή δε φυσάει ισχυρός άνεμος, όταν η υγρασία
είναι φυσιολογική, το έδαφος επίπεδο και ομαλό και οι κόκκοι του λιπάσματος είναι ομοιόμορφοι, η
ομοιογένεια της διασποράς είναι της τάξης του 80 %, ή όπως συνήθως αναφέρεται, ο συντελεστής
ετερογένειας είναι 20 % κατά μέσο όρο.
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Πνευματικός λιπασματοδιανομέας
 Το σύστημα διανομής στηρίζεται στη μεταφορά των κόκκων του λιπάσματος από το δοχείο (χωνί), μέσω
αέριου ρεύματος που παράγεται από αεροσυμπιεστή, κατά μήκος δύο βραχιόνων εκατέρωθεν του
άξονα του ελκυστήρα. Οι βραχίονες φέρουν σε τακτές αποστάσεις αριθμό ακροφυσίων, από τα οποία
πέφτει το λίπασμα.
 Η ύπαρξη πολλών σημείων εξόδου του λιπάσματος επιτρέπει την εντοπισμένη λίπανση (κατά γραμμές
ή λωρίδες) και η μεταφορά των κόκκων του λιπάσματος με ρεύμα αέρα μειώνει σημαντικά την επίδραση
του ανέμου.
 Με τη χρήση του επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη διανομή κατά πλάτος σε σχέση με το φυγοκεντρικό
λιπασματοδιανομέα και ο συντελεστής ετερογένειας είναι 10-12 %. Όμως τα καλύτερα ποιοτικά
αποτελέσματα συνεπάγονται και αυξημένο κόστος. Επίσης είναι πιο σύνθετος στη λειτουργία και δεν
μπορεί να εφαρμόσει λιπάσματα σε μορφή σκόνης ή κρυστάλλων.
4.4.2

Ψεκαστικά μηχανήματα

Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση της διαφυλλικής λίπανσης (λίπανση με ψεκασμό στο φύλλωμα).
4.4.3

Υδρολιπαντήρας και αντλίες λίπανσης

Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση υδρολίπανσης (εφαρμογή λιπασμάτων μέσω του δικτύου άρδευσης). Στη
μέθοδο αυτή παρασκευάζεται αρχικά στο ειδικό δοχείο της υδρολίπανσης πυκνό λιπαντικό διάλυμα
(μητρικό). Στη συνέχεια το διάλυμα αυτό διοχετεύεται στον κεντρικό αγωγό του δικτύου άρδευσης, όπου και
διαμορφώνεται η τελική συγκέντρωση διαλύματος που καταλήγει στα φυτά. Η διοχέτευση του διαλύματος
μπορεί να γίνει είτε με χρήση υδρολιπαντήρα είτε με έγχυση στον κεντρικό αγωγό του δικτύου από μία
υδραυλική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi, διαφραγματική ή πιστονιού).
Μετά τη λίπανση συνεχίζεται για περιορισμένο χρόνο η άρδευση για να εκπλύνεται το αρδευτικό δίκτυο.

4.5

Εκτίμηση γονιμότητας

Η εκτίμηση της γονιμότητας του εδάφους και συνεπώς η ανάγκη εφαρμογής λίπανσης προκύπτουν από τις
παρακάτω μεθόδους:
4.5.1

Οπτική (μακροσκοπική διάγνωση συμπτωμάτων)

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη διάγνωση των ορατών συμπτωμάτων και στη σύγκρισή τους με βάση ήδη
καταγεγραμμένες λεπτομερείς περιγραφές αυτών.
Συμπτώματα που δείχνουν την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στα φυτά (τροφοπενιών) είναι μεταξύ των
άλλων μικρότερα φύλλα από το κανονικό, αποχρωματισμός ή μεταχρωματισμός των φύλλων ή χλωρωτικά
φύλλα, νεκρώσεις του ελάσματος των φύλων και τρυφερών βλαστών, σχηματισμός ροδάκων, επιβράδυνση
της ανάπτυξης και γενικά απώλεια της ευρωστίας του φυτού.
Τα συμπτώματα αυτά όμως, δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο των τροφοπενιών αλλά συνήθως οφείλονται και
σε άλλα αίτια, όπως προσβολή από έντομα κακή στράγγιση, υπό- ή υπερ-άρδευση, ακραίες τιμές pΗ,
ασθένειες ή μηχανική καταστροφή ριζών, που μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.
Στις περιπτώσεις αυτές η λίπανση όχι μόνο λύνει το πρόβλημα αλλά μπορεί να το οξύνει ή και να
προκαλέσει και άλλα προβλήματα.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο η διάγνωση να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό (γεωπόνο) για να μειωθεί
ο κίνδυνος απόδοσης των συμπτωμάτων αυτών σε λάθος αιτίες. Παρόλο αυτά θεωρείται σχετικά ανεπαρκής
μέθοδος.
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Ανάλυση του εδάφους

Η χημική ανάλυση του εδάφους γίνεται για να προσδιοριστεί το σύνολο, δηλ. το ολικό διαθέσιμο ποσό, των
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Όμως, η διαθεσιμότητα ενός θρεπτικού στοιχείου εξαρτάται και από άλλες
παραμέτρους, όπως πχ. από τις συνθήκες του εδάφους και την εξάπλωση των ριζών κλπ.
Η ανάλυση του εδάφους περιλαμβάνει:
 Προσδιορισμό της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία (τουλάχιστον σε μακροστοιχεία
και σε ιχνοστοιχεία αν υπάρχουν ανάλογα συμπτώματα) και της συνολικής περιεκτικότητας σε άλατα
αλατότητας (αγωγιμότητας). Ο προσδιορισμός της αλατότητας θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημών
ή αναστολή της ανάπτυξης των φυτών από υπερβολική συγκέντρωση διαλυτών αλάτων στο έδαφος, ή
τον κίνδυνο καταστροφής της δομής του εδάφους, λόγω χαμηλής συγκέντρωσης ιόντων (απόπλυσης).
 Προσδιορισμό της αντίδρασης (pΗ) του εδάφους. Η ανάλυση του pΗ θα δείξει αν τa θρεπτικά στοιχεία
που υπάρχουν στο έδαφος είναι αφομοιώσιμα ή όχι.
 Μηχανική ανάλυση του εδάφους.
Η ποιότητα της ανάλυσης του εδάφους εξαρτάται από τη σωστή δειγματοληψία: Για την ανάλυση, τον έλεγχο
του pΗ ή της αλατότητας, παίρνονται χωριστά δείγματα για να αντιπροσωπεύεται ένα φάσμα, που να
περιλαμβάνει συνθήκες φυτών με από φτωχή μέχρι και καλή ανάπτυξη. Τα δείγματα παίρνονται από την
επιφάνεια μέχρι και 30 cm βάθος για θάμνους και μέχρι 60 cm για δένδρα. Αν χρειάζεται γίνεται
δειγματοληψία και στο παρακάτω επίπεδο, μέχρι βάθος 30 cm επιπλέον. Με τη χρήση σωλήνα
δειγματοληψίας, τρυπανιού ή φτυαριού λαμβάνονται μικρές ποσότητες εδάφους γύρω από τα δένδρα ή τους
θάμνους και ανακατεύονται για να γίνει ένα σύνθετο ομοιόμορφο δείγμα. Ένα λίτρο εδάφους είναι αρκετό για
την ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρέπει να εκτιμηθούν από ένα έμπειρο στην εκτίμηση
εργαστηριακών αποτελεσμάτων, σε συσχετισμό με τις σχέσεις εδάφους φυτού (Δημόσιο φορέα ή εργαστήριο
που λειτουργεί νόμιμα).
4.5.3

Ανάλυση φύλλων (φυλλοδιαγνωστική)

Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται αξιόπιστη, καθώς υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων
της ανάλυσης και της πραγματικής θρεπτικής κατάστασης του φυτού.

4.6
4.6.1

Απαιτήσεις λίπανσης
Γενικές απαιτήσεις

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα λίπανσης συνεκτιμά το είδος και την ποσότητα του λιπάσματος καθώς και τη
μέθοδο και το χρόνο εφαρμογής αυτού. Για την εφαρμογή σωστών λιπάνσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
ότι:
 Η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να διατηρηθεί και να βελτιωθεί με άλλες παράλληλες επεμβάσεις ή
μέτρα που βελτιώνουν τη δομή του και τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών, όπως είναι η
προσθήκη οργανικής ύλης και χημικών ή μηχανικών μεταπλαστών, η αποστράγγιση, οι κανονικές
αρδεύσεις, ο εμβολιασμός του εδάφους με βακτηρίδια ή άλλους οργανισμούς, η προστασία από τη
διάβρωση, o συστηματικός έλεγχος των ζιζανίων, το mulching (κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους με
φυτικά υπολείμματα), η επιλογή κατάλληλων φυτών κλπ. Αντίθετα, οι αρόσεις σε πολύ ξηρό ή υγρό
έδαφος, η υπερβολική καλλιέργεια, η συμπίεση, η κακή στράγγιση, η μόλυνση, οι υπερβολικές ή
ανεπαρκείς λιπάνσεις και αρδεύσεις, η έκπλυση, η διάβρωση κλπ, έχουν καταστροφική επίδραση στη
γονιμότητα του.
 Η παραγωγή και απομάκρυνση οργανικής μάζας στα ξυλώδη διακοσμητικά φυτά, είναι πολύ μικρή σε
σχέση με τις παραγωγικές καλλιέργειες, όπου λόγω της συγκομιζόμενης παραγωγής απομακρύνονται
μεγάλες ποσότητες. Κατά συνέπεια είναι ανάλογα μικρές και οι ανάγκες αναπλήρωσης των
αφαιρούμενων από το έδαφος θρεπτικών στοιχείων.
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 Σημασία για την κανονική θρέψη των φυτών δεν έχει μόνο η συγκέντρωση στο εδαφικό διάλυμα κάθε
θρεπτικού στοιχείου αλλά και η συνολική συγκέντρωση αλάτων καθώς και η αναλογία μεταξύ των
συγκεντρώσεων. Υπάρχουν σχέσεις συνεργισμού ή ανταγωνιστικότητας μεταξύ των θρεπτικών
στοιχείων ώστε η απορρόφηση ενός στοιχείου να ευνοείται ή να παρεμποδίζεται από την ύπαρξη σε
μεγάλη ποσότητα ενός άλλου στοιχείου.
 Το pΗ έχει άμεση επίδραση στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.
 Υπάρχει ένα ελάχιστο, ένα βέλτιστο και ένα μέγιστο συγκέντρωσης κάθε θρεπτικού στοιχείου, στην
οποία μπορεί να αναπτυχθεί κάθε φυτό. Όταν η συγκέντρωση είναι κάτω από το ελάχιστο,
εκδηλώνονται τροφοπενίες στα φυτά, ενώ όταν υπερβαίνει το μέγιστο εκδηλώνονται ασθένειες που
οφείλονται σε τοξικότητα. Η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης συγκέντρωσης είναι πολύ μικρότερη
για τα ιχνοστοιχεία παρά για τα μακροστοιχεία.
 Το επιθυμητό επίπεδο συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος για τα έργα πρασίνου
πρέπει να βρίσκεται στο κάτω από το βέλτιστο, στις περισσότερες περιπτώσεις ή λίγο πάνω από το
ελάχιστο, αφού η υπερβολική ανάπτυξη είναι πολλές φορές ανεπιθύμητη για λόγους καλλιεργητικούς
(πχ αύξηση της ευαισθησίας των φυτών, περιορισμός ή αναστολή άνθησης - καρποφορίας),
αισθητικούς - δομικούς (πχ. δυσαναλογία διαστάσεων, όγκων), λειτουργικούς (πχ απόκρυψη
ορατότητας παρεμπόδιση κυκλοφορίας, διάβασης) κλπ. Συνεπώς, πρέπει να προστίθεται η ελάχιστη
απαιτούμενη δόση λιπάσματος.
 Ο τρόπος εφαρμογής των λιπασμάτων, ο χρόνος εφαρμογής, η εποχή, η συχνότητα, η δόση, σε σχέση
και με τις ιδιότητες του εδάφους έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα της λίπανσης
 Άκαιρη, λανθασμένη, ακατάλληλη ή υπερβολική λίπανση, μπορεί να ζημιώσει τα φυτά, να αυξήσει την
ευαισθησία τους σε προσβολές από ασθένειες και έντομα και να μολύνει τα υπόγεια νερά.
4.6.2

Εφαρμογή λίπανσης

Η λίπανση πρέπει να εξετάζεται:
 Κατά τη φύτευση ή σε φυτά που έχουν φυτευθεί πρόσφατα ή που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στις
ρίζες τους από άνοιγμα αυλακιάς ή άλλες εκσκαφές.
 Σε φυτά, στα οποία δεν επιθυμείται επιπλέον ανάπτυξη.
 Σε φυτά που είναι σε στάδιο άνθησης ή καρποφορίας. Η προσθήκη υπερβολικής ποσότητας
λιπάσματος, κυρίως αζωτούχου, σε αυτό το στάδιο μπορεί να καθηλώσει την ανάπτυξη.
 Σε φυτά που έχουν στριμωγμένη ριζόσφαιρα από τοιχία, πεζοδρόμια, δρόμους, κτίρια κλπ. Τα φυτά
πρέπει να διατηρούν μια λογική αναλογία μεταξύ της ανάπτυξης των ριζών και της κόμης.
 Σε φυτά με σοβαρές ασθένειες, προσβολές από έντομα ζημιές από ζιζανιοκτόνα ή άλλες αιτίες.
 Σε φυτά που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε χλοοτάπητα και λιπαίνονται μέσω του προγράμματος
λίπανσης του χλοοτάπητα
Η λίπανση απαιτείται:
 Σε νέα φυτά, μέχρι να προσαρμοστούν πλήρως στο περιβάλλον.
 Σε ανεπτυγμένα εγκαταστημένα φυτά, εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα τροφοπενιών.
 Σε φυτά που δέχονται κλάδεμα ανανέωσης, πχ τριανταφυλλιές, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
 Σε φυτά που επιδιώκεται γρήγορη αύξηση και βελτιωμένη εμφάνιση
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 Σε φυτά που είναι φυτεμένα σε φτωχά και άγονα εδάφη
 Σε φυτά που αναπτύσσονται σε αποπλυμένα εδάφη.

4.7
4.7.1

Δόση, συχνότητα και τρόπος εφαρμογής λίπανσης
Δένδρα - Θάμνοι

Οι λιπάνσεις γίνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και τυχόν επί πλέον λίπανση
επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας (Επίβλεψη).
Η εφαρμογή των λιπάνσεων, το είδος του λιπάσματος, η δόση, η συχνότητα κλπ γίνεται σύμφωνα με τις
αναλύσεις του εδάφους ή του φυλλώματος, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 Εφαρμόζονται λιπάσματα που περιέχουν στην εγγυημένη σύνθεση μόνο τα στοιχεία που χρειάζονται
σύμφωνα με την ανάλυση του εδάφους
 Τα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά
την έναρξη της βλαστητικής περιόδου. Είναι προτιμότερο να γίνονται συχνές λιπάνσεις με μικρές δόσεις.
 Τα ευδιάλυτα λιπάσματα, κυρίως τα αζωτούχα, εφαρμόζονται επιφανειακά από την έναρξη της
βλαστητικής περιόδου ή λίγο νωρίτερα (Μάρτιο), σε δύο ή περισσότερες δόσεις κλιμακούμενες στη
βλαστητική περίοδο. Μετά τη λίπανση ακολουθεί άρδευση (όχι με σταλάκτες).
 Τα δυσδιάλυτα λιπάσματα (Ρ, Κ) είτε εφαρμόζονται επιφανειακά τέλος φθινοπώρου (Νοέμβρη) για να
μεταφερθούν στη ριζόσφαιρα των φυτών με τις βροχές του χειμώνα, είτε ενσωματώνονται στο έδαφος.
 Γενικά τα δένδρα και οι θάμνοι δεν πρέπει να λιπαίνονται τέλος καλοκαιριού - αρχές φθινοπώρου γιατί
μπορεί να εκπτύξουν νέους βλαστούς, που μπορεί να μην προλάβουν να σκληρύνουν και να
καταστραφούν από το κρύο το χειμώνα.
 Όταν χρησιμοποιούνται λιπάσματα για να χαμηλώσουν το pH του εδάφους, η εφαρμογή πρέπει να
γίνεται και το φθινόπωρο και την άνοιξη. Με τη χρήση των λιπασμάτων αυτών το pΗ μειώνεται και έτσι
επιτρέπεται στα φυτά να απορροφήσουν μικροστοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος αλλά δεν είναι
αφομοιώσιμα σε ψηλό pH. H λίπανση αυτή εφαρμόζεται κυρίως, όταν τα φυτά εμφανίζουν συμπτώματα
μεσονεύριας χλώρωσης (κίτρινο, κιτρινοπράσινο χρώμα μεταξύ των νεύρων του ελάσματος).
 Οι διαφυλλικές λιπάνσεις είναι ανεπαρκείς για τη θρέψη του φυτού και εφαρμόζονται βοηθητικά μόνο, σε
περιπτώσεις θεραπείας έντονης τροφοπενίας, μετά από εργαστηριακή διάγνωση. Για την εφαρμογή
διαφυλλικών ψεκασμών ισχύει ό,τι και για τους λοιπούς ψεκασμούς φυτοπροστασίας.
 Όταν χρησιμοποιούνται λιπάσματα σε κρυσταλλική μορφή, πρέπει η λίπανση να γίνεται σε σχετικά
ξηρές ημέρες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σχηματισμού συσσωματωμάτων.
 Η εργασία της λίπανσης πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες εργασίες συντήρησης, όπως
ανακατασκευή λεκανών ή καταστροφή ζιζανίων κλπ.
 Στις λιπάνσεις μέσω αρδευτικών δικτύων χρησιμοποιούνται μόνο τελείως διαλυτά λιπάσματα σύμφωνα
με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Οι φοίνικες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά σε σχέση με τα περισσότερα άλλα είδη.
Συγκεκριμένα εμφανίζουν συχνά τροφοπενίες Ν, Κ, Mg και Mn. Συνεπώς σε τοπία που οι φοίνικες
αποτελούν ιδιαίτερο στοιχείο η λίπανση πρέπει να περιλαμβάνει 4-1-6-2 Mg (N-P2O5-K2O-Mg). \
4.7.2

Ποώδη φυτά

Τα ποώδη φυτά επειδή:
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 αναπτύσσονται και ανθίζουν μέσα σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα
 φυτεύονται σε πολύ μικρές αποστάσεις και το ριζικό τους σύστημα είναι σχετικά περιορισμένο
 έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, σε σχέση με τα ξυλώδη φυτά.
Κατά συνέπεια στο πρόγραμμα λίπανσης που θα συνταχθεί θα περιλαμβάνεται η βασική λίπανση κατά την
προετοιμασία για τη φύτευση με Φωσφορικά και Καλιούχα κυρίως λιπάσματα και τουλάχιστον δύο
περιοδικές λιπάνσεις στη βλαστητική περίοδο με Αζωτούχα λιπάσματα. Στη βασική λίπανση μπορεί να
χρησιμοποιούνται πλήρη λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους,
οπότε δε χρειάζεται να ακολουθήσουν άλλες λιπάνσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται για τα
δένδρα - θάμνους
4.7.3

Χλοοτάπητας

Ο χλοοτάπητας χρειάζεται συνεχή προσθήκη θρεπτικών στοιχείων (κυρίως αζώτου) σε όλη τη βλαστητική
περίοδο, επειδή το κούρεμα απομακρύνει αρκετή οργανική ουσία και το ριζικό σύστημα εκμεταλλεύεται μικρό
όγκο εδάφους.
Οι δόσεις και η συχνότητα λίπανσης καθορίζονται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα λίπανσης που προκύπτει
από τα αποτελέσματα της ετήσιας ανάλυσης του εδάφους στις αρχές της βλαστητικής περιόδου. Άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν τη δόση και τη συχνότητα λίπανσης είναι ο τύπος του λιπάσματος
(περιεκτικότητα σε Ν και ρυθμός αποδέσμευσής του), η επιφάνεια προς λίπανση και η χρήση του
χλοοτάπητα (για αθλητικές εγκαταστάσεις ή περιορισμένης χρήσης).
Οι χλοοτάπητες που αναπτύσσονται σε ελαφρά σκιά απαιτούν λιγότερη λίπανση από αυτούς που
αναπτύσσονται σε πλήρη ηλιοφάνεια. Επίσης οι χλοοτάπητες που υφίστανται σκληρή χρήση απαιτούν
μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου, για την παρακίνηση ταχύτερης ανάπτυξης που θα αποκαταστήσει τις
ζημιές.
Συνήθως η ποσότητα διαλυτού λιπάσματος που προστίθεται ανά εφαρμογή κυμαίνεται από 0,25 έως το
πολύ 0,5 kg πραγματικού αζώτου ανά 100 m2. Δε συνιστάται δόση μεγαλύτερη από 0,5 kg πραγματικού
αζώτου γιατί είναι το πιο ευδιάλυτο στοιχείο και αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκλησης εγκαυμάτων στο
χλοοτάπητα. Όσον αφορά στα λιπάσματα αργής αποδέσμευσης, η ποσότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί λίγο
χωρίς κίνδυνο.

4.8

Έλεγχος εφαρμογής λίπανσης

Για τον έλεγχο της εφαρμογής και την αποφυγή υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων (συμπεριλαμβανόμενων
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων), οι Ανάδοχοι θα τηρούν φύλλα καταγραφής χρησιμοποιούμενων εισροών,
μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των εισροών αυτών. Τα φύλλα καταγραφής, τα παραστατικά,
καθώς και τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις εδάφους ή της φυλλοδιαγνωστικής, θα φυλάσσονται στο
φάκελο του έργου για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά τη χρονιά συμπλήρωσης τους. Τα φύλλα καταγραφής θα
έχουν τη μορφή του Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Καταγραφή λιπασμάτων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
ΕΙΣΟΔΟΣ
Ημερομηνία αγοράς/
Αριθμός
παραστατικού

5

ΕΞΟΔΟΣ

Τύπος και ποσότητα
λιπάσματος

Θέση εφαρμογής
Είδη - αριθμός
φυτών

Έκταση

Είδος
λίπανσης
(Κιλά)

Τεχνικές λίπανσης

Στον Πίνακα 3 δίδεται η τεχνική λίπανσης σε συνάρτηση με τη μορφή του λιπάσματος και τον τύπο της
βλάστης:
Πίνακας 3 – Τεχνική λίπανσης σε συνάρτηση με τη μορφή του λιπάσματος και τον τύπο της
βλάστης
Μορφή λιπάσματος

5.1

Τύπος
βλάστησης

Κοκκώδη

Σκόνη

Υγρή

Κομπόστα

Δένδρα – θάμνοι

Με τα χέρια

Με τα χέρια

Μέσω δικτύου,
μέσω ραντίσματος
ή με ριζοπότισμα

Με τα χέρια

Φυτά
εδαφοκάλυψης

Με τα χέρια

Με τα χέρια

Μέσω δικτύου,
μέσω ραντίσματος
ή με ριζοπότισμα

Με τα χέρια

Χλοοτάπητας

Με τα χέρια ή με
λιπασματοδιανομέα

Με τα χέρια ή με
λιπασματοδιανομέα

Μέσω δικτύου,
μέσω ραντίσματος
ή με ριζοπότισμα

Με τα χέρια

Επιφανειακή λίπανση

Η επιφανειακή λίπανση με τα χέρια μπορεί να είναι αποτελεσματική αλλά έχει το μειονέκτημα της
ανομοιόμορφης κατανομής του λιπάσματος στην επιφάνεια. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την όσο
το δυνατόν ομοιόμορφη κατανομή του λιπάσματος σε όλη την επιφάνεια και την αποφυγή εγκαυμάτων στο
χλοοτάπητα. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται κοκκώδη λιπάσματα, δεδομένου ότι
και οι δόσεις των λιπασμάτων είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις λιπάνσεις μέσω δικτύου (καθώς το εύρος
μεταξύ των λιπάνσεων για πρακτικούς λόγους είναι μεγαλύτερο) και υπάρχει κίνδυνος να πέσει περισσότερο
λίπασμα σε κάποια σημεία.
Οι λιπασματοδιανομείς είναι πιο εύχρηστοι, πιο γρήγοροι, πιο ασφαλείς και έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην
κατανομή του λιπάσματος.
Και οι δύο τύποι λιπασματοδιανομέων είναι το ίδιο αποτελεσματικοί. Η σωστή χρήση του φυγοκεντρικού
τύπου μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο της γραμμικής λίπανσης. Η χρήση του πνευματικού τύπου έχει το
πλεονέκτημα ότι περιορίζει την άσκοπη διασκόρπιση του λιπάσματος. Για την πραγματοποίηση της
καλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στην κατανομή του λιπάσματος, κυρίως με τους πνευματικούς
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λιπασματοδιανομείς, πρέπει η μισή ποσότητα του λιπάσματος να απλωθεί σε μία κατεύθυνση και η
υπόλοιπη σε κατεύθυνση κάθετη προς την αρχική, Σχήμα1:

Η εφαρμογή του λιπάσματος γίνεται σταυρωτά, χρησιμοποιώντας τη μισή ποσότητα του λιπάσματος ανά κατεύθυνση.
Σχήμα 1
Κατά την εφαρμογή κοκκωδών λιπασμάτων ιδιαίτερη σημασία έχει το καλό παράχωμα του λιπάσματος και η
ενσωμάτωσή του στο έδαφος, ώστε να αποφεύγονται πιθανές απώλειες θρεπτικών αλλά και να
επιτυγχάνεται άριστη χρήση τους.

5.2

Εφαρμογή υγρού λιπάσματος

Τα υγρά λιπάσματα, εάν χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, μπορούν να εφαρμοστούν με
ψεκαστήρες, έχοντας υπόψη τους κανονισμούς ακρίβειας και ομοιομορφίας που ισχύουν και για τα στερεά
λιπάσματα.
Μετά την εφαρμογή ευκολοδιάλυτων λιπασμάτων ακολουθεί ελαφρά άρδευση για την καλύτερη
απορρόφηση των νιτρικών μορφών του αζώτου από το ριζικό σύστημα του χλοοτάπητα. Πρέπει να
αποφεύγεται η υπερ-άρδευση γιατί μπορεί να προκαλέσει απόπλυση των θρεπτικών στοιχείων. Στην
περίπτωση που χρησιμοποιούνται λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης δε συστήνεται άρδευση.
Σε αμμώδη εδάφη προστίθεται η ίδια συνολική ποσότητα ενεργού αζώτου το χρόνο σε σχέση με τα αργιλικά
αλλά σε μικρότερες δόσεις και σε μεγαλύτερη συχνότητα για να μειωθεί ο κίνδυνος απόπλυσης. Ένας
επιπλέον τρόπος αποφυγής της απόπλυσης είναι η προσθήκη λιπάσματος βραδείας αποδέσμευσης.

5.3

Υδρολίπανση

Η εφαρμογή λιπασμάτων μέσω του δικτύου άρδευσης (υδρολίπανση) προϋποθέτει την εγκατάσταση
κατάλληλων φίλτρων για την αποφυγή εμφράγματος του δικτύου άρδευσης από αδιάλυτα σωματίδια του
λιπάσματος, τυχόν ιζήματος κλπ.

6

Ποιοτική αξιολόγηση λίπανσης

Η λίπανση είναι αφανής εργασία: η εφαρμογή της γίνεται παρουσία επιβλέποντος ή βοηθού επιβλέποντος
και για την παραλαβή της ισχύει ό,τι και για τις άλλες αφανείς εργασίες.
Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει από τον φάκελο του έργου τις αναλύσεις εδάφους καθώς και τα φύλλα
καταγραφής χρησιμοποιούμενων εισροών, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των εισροών αυτών
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και δύναται να περικόψει τη δαπάνη κάθε λίπανσης που δεν τεκμηριώνεται ή δεν είναι επαρκώς
αιτιολογημένη ως προς την ανάγκη, το χρόνο, την εφαρμογή, το είδος και την ποσότητα του λιπάσματος.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.

7.1

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Η παρούσα προδιαγραφή και οι αναλύσεις εδάφους πρέπει να εφαρμόζονται πιστά ως προς τις δόσεις τον
τρόπο και το χρόνο λίπανσης, σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στα άρθρα που είναι
σχετικά με το αντικείμενο.
Να μη γίνεται διασπορά λιπάσματος όταν πνέει ισχυρός άνεμος και να χρησιμοποιούνται και να
συντηρούνται σωστά οι λιπασματοδιανομείς.
Κατά τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση να λαμβάνονται μέτρα (ειδικά στα λιπάσματα υγρής
μορφής) για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο διαρροής
Ειδικά για τις λιπάνσεις μέσω αρδευτικών δικτύων πρέπει να συντηρούνται επιμελώς οι δεξαμενές, οι
σωληνώσεις, οι βαλβίδες κλπ. για την αποφυγή τυχόν διαρροών.
Σε όξινα εδάφη (με pΗ < 6,5) να εφαρμόζονται φυσιολογικώς αλκαλικά λιπάσματα και να αποφεύγεται η
χρήση λιπασμάτων που συμβάλουν σε μεγαλύτερη μείωση του pΗ (αύξηση της οξύτητας) όπως είναι τα
αμμωνιακά λιπάσματα (εξαιρείται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία). Αντίστοιχα στα αλκαλικά εδάφη να
προτιμούνται τα θειϊκά λιπάσματα.
Για την αποφυγή μόλυνσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών θα πρέπει:
 Να μη γίνεται εφαρμογή λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη από 5 m από όχθες ποταμών και λιμνών
και μικρότερη από 0,5 m από κανάλια άρδευσης, στράγγισης, πηγάδια, γεωτρήσεις.
 Να μην τοποθετούνται σάκκοι με λιπάσματα σε απόσταση μικρότερη από 5 m από υδάτινους όγκους ή
υδατορέματα, γεωτρήσεις και πηγάδια. Γενικότερα τα υλικά και τα μέσα συσκευασίας των λιπασμάτων
να μην εγκαταλείπονται στον τόπο εφαρμογής ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πλην αυτού που ορίζεται
σαφώς από την Υπηρεσία.
 Κατά την εφαρμογή των αζωτούχων λιπασμάτων να μελετώνται και να τηρούνται με ιδιαίτερη προσοχή
όλες οι οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή
χρήσης ή διασποράς λιπασμάτων σε τοποθεσίες, όπου ο κίνδυνος επιφανειακής απορροής είναι
μεγάλος, ιδιαιτέρως σε εδάφη με ανεπαρκή στράγγιση ή/και με κλίση.
 Στην περίπτωση υδρολίπανσης πρέπει να εγκαθίστανται βαλβίδες αντεπιστροφής που να αποκλείουν
τη ρύπανση της πηγής νερού με λίπασμα. Επίσης, δεν επιτρέπεται εγκατάσταση συστήματος
υδρολίπανσης σε δίκτυα νερού που χρησιμοποιούνται και για ύδρευση.
Οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων δίνονται στον Πίνακα 4:
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Πίνακας 4 - Δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων

Επιδράσεις

Υπεύθυνα θρεπτικά στοιχεία

Αλλοίωση βιολογικής ποιότητας, ελάττωση
βιοποικιλότητας

Όλα

Υποβάθμιση βιολογικής ποιότητας νερού
Α. Ευτροφισμός – ανάπτυξη αλγών

NO3-N, PO4-P

Β. Αλλοίωση μακροφυτικών πληθυσμών

8

Γ. Κίνδυνοι δημόσιας υγείας

NO3-N

Προσθήκη βαρέων μετάλλων στα εδάφη

Φωσφορικά λιπάσματα

Οξίνιση εδαφών και επιφανειακών νερών

Αζωτούχα λιπάσματα

Εξαλάτωση εδαφών

Όλα τα λιπάσματα

Παραγωγή νιτρώδους οξέος

Αζωτούχα λιπάσματα

Τρόπος επιμέτρησης

Η λίπανση των φυτών επιμετράται σε τεμάχια λιπανθέντων φυτών ή σε στρέμματα χλοοτάπητα και φυτών
εδαφοκάλυψης, ανά εκτέλεση, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής (με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα) και
ανεξάρτητα από την ποσότητα και το είδος του λιπάσματος που καταναλώθηκε. Οι διαφυλλικές λιπάνσεις
επιμετρώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή περί φυτοπροστασίας.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κλάδεμα δένδρων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων
εργαλείων, υλικών και της μεθοδολογίας του κλαδέματος των δέντρων, έτσι ώστε να έχουν ελκυστική
εμφάνιση και να εξυπηρετούνται σωστά οι λειτουργίες για τις οποίες φυτεύτηκαν.
Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τις εφαρμοστέες τεχνικές και μορφές κλαδέματος των
καλλωπιστικών φυτών, ώστε να δοθεί τελικά ένα σχήμα, το οποίο να είναι χαρακτηριστικό του είδους και της
ποικιλίας και να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη του φυτού (ανάλογα με τις επιδιωκόμενες
χρήσεις).
Αν και κάθε φυτό επιδέχεται ειδικό κλάδεμα, στην παρούσα προδιαγραφή επιδιώκεται ομαδοποίηση και
παρουσίαση γενικών κανόνων κλαδέματος.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί που αφορούν
το κλάδεμα των δένδρων.

3.1

Κλάδεμα δένδρων

Ως κλάδεμα δένδρων ορίζεται η επιλεκτική απομάκρυνση τμήματος της βλάστησης αυτών, με σκοπό τη
βελτίωση της υγείας και σφριγιλότητας, τον έλεγχο της ανάπτυξης, την αύξηση της άνθησης και της
καρποφορίας και τη βελτίωση της εμφάνισης.
Τα προς απομάκρυνση τμήματα μπορεί να είναι νεαρή βλάστηση, μικρά κλαδιά, κλάδοι, μεγάλοι κλώνοι,
τμήματα του κορμού ή της ρίζας αλλά συνήθως είναι βλαστοί και κορμοί. Συνεπώς, το κομμένο υλικό μπορεί
να είναι μικρών διαστάσεων ή μεγάλα κομμάτια από το σκελετό του δέντρου.

3.2

Κλαδευτήρια (pruning shears)

Τα κλαδευτήρια είναι από τα πλέον χρησιμοποιημένα εργαλεία κλαδέματος και χρησιμοποιούνται για να
κόβουν τα άκρα ή μικρά κλαδιά (διαμέτρου μέχρι 1,5 cm). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι, οι οποίοι
ανάλογα με τη μορφή των λεπίδων ομαδοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες (Σχήμα 1): anvil (αμόνι) και
by-pass.
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Σχήμα 1 - Κλαδευτήρια
Οι ψαλίδες της πρώτης κατηγορίας φέρουν ευθύγραμμη λάμα που κόβει πάνω σε στέλεχος από μαλακότερο
μέταλλο ("αμόνι") καθώς σφίγγουν οι λαβές.
Οι ψαλίδες της δεύτερης κατηγορίας φέρουν κυρτή λεπίδα (ράμφος παπαγάλων) που γλιστρά πάνω σε μια
πιο φαρδιά αλλά επίσης κοφτερή λεπίδα, όπως τα κοινά ψαλίδια. Αυτός ο τύπος προτιμάται επειδή κόβει με
ακρίβεια σε δύσκολα σημεία χωρίς να προκαλούνται άσκοπα σκισίματα ή συνθλίψεις των κλαδιών.
Γενικώς το κλαδί πρέπει να τοποθετείται κοντά στη βάση της λάμας, όπου μπορεί να κρατηθεί σταθερά.
Όταν η τομή γίνεται με το άκρο, οι λάμες καταπονούνται.

3.3

Ψαλίδες κλαδέματος (lopping shears)

Οι ψαλίδες κλαδέματος (Σχήμα 2) χρησιμοποιούνται για κοπή κλαδιών με διάμετρο μεγαλύτερη από 1,5 cm
έως και 7 cm. Έχουν μακριές χειρολαβές και δουλεύονται και με τα δύο χέρια. Και αυτές οι ψαλίδες
χωρίζονται σε τύπο αμονιού και τύπο ψαλιδιού. Είναι εξαιρετικά χρήσιμες για το κλάδεμα κλαδιών μερικών
ζωηρών θάμνων.

Σχήμα 2 - Ψαλίδα κλαδέματος

3.4

Πριόνια κλαδέματος

Τα μικρά πριόνια με τα λεπτά δόντια είναι καλύτερα για τους θάμνους και για κλαδιά διαμέτρου μέχρι 10 cm.
Τα μεγαλύτερα πριόνια με τα χονδροειδή δόντια ενδείκνυνται για κλαδιά δέντρων με διάμετρο πάνω από 10
cm.
Είναι διαθέσιμοι πολλοί τύποι πριονιών (Σχήμα 3) που διαφέρουν στη μορφή της λαβής, στο μήκος και το
σχήμα της λεπίδας καθώς και στην τοποθέτηση, την κλίση και τον τύπο των δοντιών. Επίσης, υπάρχουν
πριόνια κατάλληλα για περιορισμένους χώρους και κλειστές γωνίες μεταξύ των κλαδιών.

Σχήμα 3 – Πριόνια κλαδέματος
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Όσον αφορά στη λεπίδα, τα πριόνια με σταθερή λεπίδα και δερμάτινη θήκη είναι πιο ασφαλή και πιο
εύχρηστα. Τα πριόνια που έχουν μαλακή και εύκαμπτη λεπίδα μπορεί να διπλώσουν ξαφνικά κατά τη χρήση
τους με κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα. Οι λεπίδες είναι ευθείες ή κυρτές.
Τα ελληνικά πριόνια έχουν κυρτή λεπίδα που καταλήγει σε αιχμή και δόντια με κλίση, τα οποία κόβουν με την
κίνηση επαναφοράς τους (on the “pull-stroke”). Αυτός ο τύπος είναι πολύ χρήσιμος όταν ο χώρος είναι
περιορισμένος γιατί κόβει από τη μέσα μεριά.
Τα αγγλικά πριόνια έχουν διπλή λάμα (λεπτά δόντια στη μία πλευρά και πιο χονδροειδή/ τραχιά στην άλλη),
οπότε η μία πλευρά δίνει πιο στρωτές τομές από την άλλη.
Όσον αφορά στα δόντια των πριονιών αυτά συνήθως είναι εναλλάξ γυρισμένα προς τα έξω κατά μήκος της
λεπίδας κοπής. Ο τύπος αυτός δεν είναι εύχρηστος στην περίπτωση φυτών με πυκνά κλαδιά.

3.5

Τηλεσκοπικά κλαδευτήρια (Pole pruners)

Τα τηλεσκοπικά κλαδευτήρια (Σχήμα 4) έχουν από πάνω μια κοφτερή λεπίδα σε σχήμα γάντζου και μια άλλη
επίσης κοφτερή λεπίδα από κάτω. Το κοπίδι είναι προσαρμοσμένο στην άκρη ιστού και ο χειρισμός γίνεται
με το τράβηγμα ενός λεπτού σκοινιού. Ο ιστός μπορεί να είναι είτε τηλεσκοπικός είτε συναρμολογούμενος.
Οι ξύλινοι ιστοί είναι βαρείς. Οι ιστοί από αλουμίνιο είναι μεν ελαφρείς αλλά μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία εάν ακουμπήσουν ηλεκτροφόρο σύρμα. Καλύτερη λύση αποτελούν οι ιστοί από fiberglass ή
από πλαστικό.
Σε τηλεσκοπικό ιστό μπορούν να προσαρμοστούν και πριόνια, αλλά είναι δύσχρηστα.
Γενικώς η χρήση τηλεσκοπικών κλαδευτηριών είναι αρκετά επικίνδυνη, γιατί μπορεί να πέσουν οι κομμένοι
κλάδοι στο χειριστή και για αυτό πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται με προσοχή και φορώντας τον
προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, γυαλιά κ.λπ.).

Σχήμα 4 – Τηλεσκοπικά κλαδευτήρια

3.6

Αλυσοπρίονα

Κυκλοφορεί μια μεγάλη ποικιλία από αλυσοπρίονα, βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά (ελαφρά μοντέλα των
αλυσοπρίονων υλοτομίας). Κατά κανόνα, τα αλυσοπρίονα δεν είναι κατάλληλα για κλάδεμα ζωντανών
φυτικών ιστών. Ενδείκνυται κυρίως για την υλοτόμηση δέντρων ή την παραγωγή καυσόξυλων.

3.7

Μηχανήματα θρυμματισμού

Το μηχάνημα θρυμματισμού κορμοτεμαχίων και κλάδων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 Χοάνη εισαγωγής ξύλων κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε να προστατεύεται ο χειριστής του
μηχανήματος.
 Σύστημα σωλήνων για την έξοδο των προϊόντων θρυμματισμού, περιστρεφόμενο, ώστε η εναπόθεση
των προϊόντων να γίνεται στην επιθυμητή θέση. Συνήθως είναι υδραυλικής λειτουργίας. Μπορούν να
προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή άλλο μηχάνημα ή όχημα ή να φέρουν ανεξάρτητο κινητήρα.

3.8

Κλαδευτικό συγκρότημα

Χαρακτηριστικά του κλαδευτικού συγκροτήματος:
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 Αναβατόριο πλήρους περιστροφής, δυνατότητα χειρισμού από το χρήστη και δυνατότητα ανόδου της
βάσης του κάδου τουλάχιστον 6 m.
 Κάδο που θα φέρει προστατευτικό κιγκλίδωμα.
 Ανάλογο ψαλίδι και πριόνι.
 Θα είναι αυτοκινούμενα, με κίνηση στους 4 τροχούς, ύψος διαφορικού τουλάχιστον 30 cm και υδραυλικό
σύστημα σταθεροποίησης.
 Φορτηγό ανατρεπόμενο αυτοκίνητο.

3.9

Κλάδεμα ανανέωσης

Αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρους των παλαιών βλαστών του φυτού, με στόχο την ανανέωση της βλάστησης.
Κατά την αφαίρεση πολλών κλάδων πρέπει να δοθεί μέριμνα ώστε να μείνουν αρκετοί οφθαλμοί, για να
μπορεί το φυτό να βλαστήσει.
Πρόκειται για κλάδεμα όλων των βραχιόνων του δέντρου έως τον κεντρικό κορμό, στο ύψος της κεντρικής
διακλάδωσης. Εφαρμόζεται σε αραιά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την ανανέωση της κόμης.

3.10 Βαθύ κλάδεμα ανανέωσης (Coppicing)
Πρόκειται για κλάδεμα του δέντρου περίπου στο ύψος του εδάφους, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολλών
και ισχυρών βλαστών στη βάση του δέντρου. Όταν το δέντρο κλαδεύεται για πρώτη φορά, θα διατηρείται
μόνο τμήμα κορμού ύψους 20 cm, ενώ στα επόμενα κλαδέματα θα διατηρούνται περισσότερα τμήματα
κορμών. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται κυρίως σε δασωμένες περιοχές και σπάνια σε αστικό πράσινο.

3.11 Κλάδεμα μόρφωσης
Διαμορφώνεται η κόμη του φυτού, όταν αυτό είναι σε νεαρή ηλικία, προκειμένου να αποκτήσει το τυπικό του
είδους σχήμα και να βοηθηθεί ή να εμποδιστεί εφόσον απαιτείται η ανάπτυξη αυτού. Για τη δημιουργία
επιθυμητών, αλλά αφύσικων σχημάτων, εφαρμόζονται ειδικά κλαδέματα μόρφωσης (topiary, pollarding) (βλ.
παρακάτω).
Για τη δημιουργία ισχυρού και ανθεκτικού σε ανέμους σκελετού, το δέντρο πρέπει να κλαδευτεί ώστε να
μείνουν περιορισμένοι ανθεκτικοί κλώνοι, σε σωστές αποστάσεις μεταξύ τους, κατά μήκος και ακτινωτά,
γύρω από τον κεντρικό κορμό (Σχήμα 5).

Σχήμα 5 - Οι βραχίονες των δέντρων πρέπει να καταλαμβάνουν ακτινωτά όλη την περιφέρεια του
δένδρου.
Στις δεντροστοιχίες, οι κύριοι κλάδοι των δέντρων πρέπει να αρχίζουν σε ύψος 1,80 έως 2,40 m από την
επιφάνεια του εδάφους. Οι πιο χαμηλοί κλάδοι τους πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η διάβαση κάτω από τα
δέντρα να είναι απρόσκοπτη και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού. Ιδεατά, η απομάκρυνση αυτών των κλάδων
πρέπει να πραγματοποιείται σταδιακά, ακολουθώντας την ανάπτυξη του δέντρου. Η εφάπαξ απομάκρυνση
αυτών των κλάδων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδύναμου και ισχνού κορμού, που χρήζει
υποστύλωσης. Αν παρόλα αυτά πρέπει να γίνει εφάπαξ απομάκρυνση, οι κατώτεροι κλάδοι πρέπει να
κλαδευτούν αφήνοντας κοντά «υπολείμματα» που θα κόβονται σταδιακά.
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Εάν επιτρέπεται από το επιδιωκόμενο σχήμα του φυτού το κλάδεμα γίνεται έτσι, ώστε περισσότερο φως να
φθάνει στις εσωτερικές διακλαδώσεις του φυτού.
Ειδικοί τύποι κλαδέματος μόρφωσης είναι οι ονομαζόμενοι "pollarding" και "topiary" (κλάδεμα των φυτών σε
αφύσικα και περίεργα σχήματα).

3.12 Pollarding
Έγκειται στην ετήσια απομάκρυνση όλης της νεαρής βλάστησης, με αποτέλεσμα τον επόμενο χρόνο να
δημιουργείται πλούσια βλάστηση στα άκρα των κλάδων.

3.13 Topiary
Έγκειται στο κλάδεμα των φυτών σε γεωμετρικά ή άλλα σχήματα (κυρίως ζώων) με σκοπό τη δημιουργία
ειδικών εντυπώσεων. Το κλάδεμα αυτό εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα δέντρα (κερασιά, δάφνη Απόλλωνος) ή
θάμνους με μικρά φύλλα.

3.14 Κλάδεμα διατήρησης σχήματος/ συντήρησης
Κλαδεύεται η κόμη του φυτού, ώστε να διατηρήσει τη μορφή που έχει δοθεί με προηγούμενο κλάδεμα.
Αφαιρούνται βλαστοί ή κλάδοι, που επηρεάζουν αρνητικά το ισορροπημένο σχήμα του φυτού και κόβονται
από τη βάση τους οι "ζωηροί" κλάδοι, οι οποίοι όταν δεν είναι σωστά κατανεμημένοι μπορεί να ανατρέψουν
την ισορροπία του δέντρου. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα ελκυστικό σχήμα και ταυτοχρόνως ισορροπία
μεταξύ βλάστησης και ανθοφορίας ή καρποφορίας, ενώ το φυτό θα διατηρείται ζωηρό και υγιές.
Ειδικότερα, τα κλαδέματα διατήρησης σχήματος είναι το κλάδεμα ανύψωσης κόμης, κλάδεμα αραίωσης
κόμης, κλάδεμα μείωσης κόμης και το κλάδεμα επαναφοράς σχήματος.

3.15 Κλάδεμα ανύψωσης κόμης
Είναι η πρακτική αφαίρεσης των κατώτερων κλάδων της κόμης με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των
πεζών, οχημάτων κ.λπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζεται και με μέτρα προστασίας των δέντρων από
ασθένειες.
Στα δέντρα αστικού πρασίνου, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος καθορίζεται από τη χρήση του χώρου.
Στα δέντρα κατά μήκος οδικών αρτηριών το ελάχιστο ελεύθερο ύψος πρέπει να είναι 5,2 m από το
οδόστρωμα. Οι κλάδοι θα απομακρύνονται τόσο από την πλευρά του δρόμου όσο και από την εσωτερική για
τη διατήρηση ισορροπίας της κόμης. Μετά το κλάδεμα, η αναλογία του ύψους της παραμένουσας κόμης
προς το ύψος του δέντρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2/3 (Σχήμα 6).
Η αφαίρεση των κλάδων μπορεί να γίνεται και σταδιακά, με διατήρηση "πρόσκαιρων", αδύναμων βλαστών
που θα προστατεύουν το δέντρο από βανδαλισμούς και ηλιοεγκαύματα.
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Διατήρηση του 67 % της κόμης

Αφαίρεση του 33 % της κόμης

Σχήμα 6 - Κλάδεμα ανύψωσης κόμης- οι κλάδοι που αφαιρούνται εμφανίζονται με μπλε χρώμα, τα
σημεία των τομών με κόκκινες γραμμές. Η αναλογία του ύψους της παραμένουσας κόμης ως προς
το συνολικό ύψος του δέντρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2/3.

3.16 Κλάδεμα αραίωσης κόμης
Είναι η επιλεκτική αφαίρεση κλάδων με σκοπό την αύξηση διείσδυσης του αέρα και του φωτισμού στο
εσωτερικό της κόμης, με την ταυτόχρονη διατήρηση της δομής και του σχήματος του δέντρου. Με τη μείωση
της πυκνότητας του φυλλώματος, μειώνεται η αντίσταση του δέντρου στον άνεμο και συνεπώς αυξάνεται η
σταθερότητά του. Για την αποφυγή καταπόνησης του δέντρου και υπερβολικής παραγωγής "λαίμαργων"
βλαστών, δεν πρέπει να αφαιρείται πάνω από το ¼ των ζωντανών βλαστών ανά κλάδεμα. Εάν κριθεί
απαραίτητη η αφαίρεση μεγαλύτερου ποσοστού, αυτή πρέπει να γίνει σε διαδοχικά έτη. Η αφαίρεση
βλάστησης θα γίνεται και εσωτερικά και εξωτερικά της κόμης, με τρόπο ώστε να διατηρείται η ισορροπία της
βλάστησης και στους κλάδους και συνολικά στην κόμη (Σχήμα 7).

Σχήμα 7 - Κλάδεμα αραίωσης – οι κλάδοι που αφαιρούνται εμφανίζονται με μπλε χρώμα, τα σημεία
των τομών με κόκκινες γραμμές. Δεν πρέπει να αφαιρείται πάνω από το ¼ των ζωντανών κλάδων
στο ίδιο κλάδεμα.
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Κλάδοι που σχηματίζουν οξεία γωνία με τον κορμό (σχήμα V) αφαιρούνται γιατί η σύνδεσή τους με αυτόν
είναι ασθενής, ενώ διατηρούνται οι κλάδοι με σχήμα U (Σχήμα 8).

Σχήμα 8 - Μορφές διακλάδωσης. Μορφή U υποδηλώνει ισχυρή σύνδεση. Μορφή V, που περικλείει
φλοιό, υποδηλώνει χαλαρή σύνδεση.

3.17 Κλάδεμα μείωσης κόμης
Αποκόπτονται οι κορυφές βλαστών ή κλάδων από το εξωτερικό τμήμα της κόμης, για τη μείωση του
συνολικού όγκου (ύψους και περιφέρειας) του δέντρου, με διατήρηση όμως των χαρακτηριστικών του είδους
(Σχήμα 9).

Σχήμα 9- Κλάδεμα μείωσης- οι κλάδοι που αφαιρούνται εμφανίζονται με μπλε χρώμα, τα σημεία των
τομών με κόκκινες γραμμές. Η αφαίρεση κλάδων γίνεται και περιφερειακά της κόμης.
Κατά τη μείωση της κόμης οι πλάγιοι κλάδοι που απομένουν θα πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον ίση
προς το 1/3 της διαμέτρου των κλάδων που αφαιρούνται, για την αποφυγή υπερβολικής παραγωγής
"λαίμαργων" κλάδων. Η αφαίρεση θα γίνεται σύρριζα στη διακλάδωση, χωρίς να αφήνεται "τακούνι" (Σχήμα
10).
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Σχήμα 10 - Ο κλάδος που απομένει πρέπει να έχει τουλάχιστον το 1/3 της διαμέτρου του
αφαιρούμενου κλάδου
Σε περίπτωση μείωσης της κόμης δέντρων που γειτονεύουν με κτίρια ή βρίσκονται κατά μήκος οδού θα
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 Η βλάστηση θα απέχει τουλάχιστον 1,5 m από τις πληροφοριακές πινακίδες ή τα φανάρια
σηματοδότησης.
 Θα απέχει τουλάχιστον 1 m από τους βραχίονες φωτιστικών σωμάτων, ώστε να μην εμποδίζεται η
δέσμη φωτός.

3.18 Κλάδεμα επαναφοράς σχήματος
Αφαιρούνται οι κορυφές των βλαστών ή κλάδων από το εξωτερικό τμήμα της κόμης, με σκοπό τη
διαμόρφωση του σχήματος του δέντρου που έχει αναπτυχθεί ανισομερώς (ύψος ή περιφέρεια).
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η απομάκρυνση μεγάλου κλάδου, τότε, για λόγους ισορροπίας, θα
πρέπει να κλαδεύονται και αντίστοιχοι κλάδοι από την άλλη πλευρά της κόμης, για λόγους δε αισθητικούς
πρέπει να μειώνεται το μήκος των άμεσα γειτονικών κλάδων. (Σχήμα 11).

Σχήμα 11 - Κλάδεμα σε πλευρικό κλάδο. Η βλάστηση αφαιρείται ώστε να παραμένει αποδεκτός
βλαστός ή οφθαλμός. Ο βλαστός που απομένει (Α) πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον το 1/3 της
διαμέτρου του αφαιρούμενου (Β).
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3.19 Κλάδεμα άνθησης
Αφαίρεση κλάδων, με την οποία επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή άνθηση των φυτών με τη διατήρηση
περισσότερων ανθοφόρων οφθαλμών. Με το κλάδεμα άνθησης εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ βλάστησης
και άνθησης.

3.20 Κλάδεμα διατήρησης της υγείας και ασφάλειας
Το κλάδεμα για λόγους ασφάλειας (Σχήμα 12-Α) συνίσταται στην αφαίρεση των κλάδων, που εν δυνάμει
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορά περιουσίας και περικοπή κλάδων που παρεμποδίζουν την
ορατότητα της οδούς.
Το κλάδεμα για τη διατήρηση της υγείας του φυτού (Σχήμα 12-Β) αποσκοπεί στην αφαίρεση των ξηρών,
κατεστραμμένων και αρρωστημένων κλάδων καθώς και όλων των παράπλευρων, ανώριμων και ασθενικών
βλαστών που εμφανίζονται στο κέντρο των δέντρων και μπορεί να αποτελέσουν πιθανές εστίες μόλυνσης.
Τα αφαιρούμενα τμήματα πρέπει να απομακρύνονται και να καίγονται. Επίσης, θα αφαιρούνται οι κλάδοι
που διαπλέκονται, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός σκελετός, που συντελεί στην μείωση των πιθανοτήτων
ζημιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Τέλος, ο κορμός του δένδρου θα καθαρίζεται, με κλαδευτικά
ψαλίδια χειρός, από διάφορα παράσιτα φυτά (κισσός κ.λπ.).
Το κλάδεμα για αισθητικούς λόγους (Σχήμα 12-Γ) αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της φυσικής μορφής και του
χαρακτήρα των δέντρων ή τη διέγερση παραγωγής ανθέων.

Α. Λόγοι ασφάλειας

Β. Λόγοι υγείας

Γ. Αισθητικοί λόγοι

Σχήμα 12 - Προτεραιότητες κλαδέματος

3.21 Επιζήμιες πρακτικές κλαδέματος (topping και lopping)
Το topping και το lopping είναι επιζήμιες πρακτικές για τα δέντρα (Σχήμα 13).
Το topping συνίσταται στην αφαίρεση του άνω τμήματος παλιών δέντρων για την μείωση του ύψους τους, με
το κλάδεμα των κάθετων κλάδων σε μεσογονάτια διαστήματα (A).
Το lopping συνίσταται στην κοπή των οριζοντίων κλάδων στα μεσογονάτια διαστήματα για τη μείωση της
κόμης (B).
Οι δύο αυτοί τύποι κλαδέματος των κύριων ή δευτερευόντων κλάδων, είτε για αισθητικούς (μείωση της θέας,
της ηλιοφάνειας κ.λπ.) είτε για λόγους ασφάλειας (ανάπτυξη δέντρων κοντά σε καλώδια), προκαλούν τα
αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
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B. Tipping ή lopping

Σχήμα 13 - Επιζήμιες πρακτικές κλαδέματος
Μεταξύ των δυσμενών επιπτώσεων του κορυφολογήματος είναι οι ακόλουθες:
 ανάπτυξη άσχημων, φουντωτών νέων κλάδων, που συνήθως ξεπερνούν σε ύψος τους αρχικούς
βλαστούς.
 μείωση της αισθητικής αξίας, τελικώς, με την αλλοίωση του φυσικού σχήματος του δέντρου.
 εξασθένηση της δομής του δέντρου, και αύξηση κινδύνου σπασίματος.
 αύξηση της ευαισθησίας του δέντρου στην σήψη.
Με το σωστό κλάδεμα μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση των "ενοχλητικών" κλάδων χωρίς τα
προβλήματα που δημιουργούν οι δύο παραπάνω πρακτικές κλαδέματος.

4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα φυτά είναι ζώντες οργανισμοί και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, μεταχείριση, και παρακολούθηση καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Το κλάδεμα αποτελεί σημαντικό τομέα της συντήρησης των φυτών.
Το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο, κατάλληλη εποχή και από ειδικευμένο προσωπικό,
πρέπει δε να αποτελεί προγραμματισμένη εργασία ώστε να μην δημιουργείται υπερβλάστηση. Σε περίπτωση
υπερβολικής βλάστησης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών πρέπει η επαναφορά να γίνεται σταδιακά
μέσα στην πάροδο αρκετών χρόνων.
Το κλάδεμα γίνεται:
 Για να δοθεί σχήμα στο φυτό ή να διατηρηθεί το σχήμα του.
 Για την καλύτερη ανάπτυξή του (ενδυνάμωσή του).
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 Για την αυξημένη παραγωγή ανθέων.
 Για λόγους αισθητικής.
 Για λόγους ασφάλειας (να καθαριστεί η κόμη από νεκρά, ασθενή, σπασμένα και τραυματισμένα μέρη ή
χαμηλά κλαδιά, που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπους, οχήματα ή κτίρια).
 Για να εξισορροπηθεί η υπέργεια βλάστηση με την ρίζα. Η ευρωστία της ρίζας αποτελεί σημαντικό
παράγοντα που επηρεάζει το εύρος του κλαδέματος.
Ανάλογα με τους στόχους του κλαδέματος έχουν εφαρμογή αντίστοιχες τεχνικές.

4.2

Σχεδιασμός κλαδέματος/ Προγραμματισμός

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, στην οποία θα
αναφέρεται ο αριθμός των δένδρων που θα κλαδευτούν, ανά ύψος και ανά ΦΕΑ, καθώς και τα είδη
κλαδέματος που θα εφαρμοσθούν (κλάδεμα ανανέωσης, μόρφωσης κ.λπ.).

4.3

Εποχή κλαδέματος

Το κλάδεμα πρέπει να αποφεύγεται σε εποχές που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολής των φυτών από
ασθένειες ή μικροοργανισμούς.
Η εποχή κλαδέματος καθορίζεται από το είδος του δέντρου, το είδος του κλαδέματος, την περιοχή και τις
κλιματολογικές συνθήκες της συγκεκριμένης χρονιάς.
4.3.1

Φυλλοβόλα δένδρα

Καλύτερη εποχή κλαδέματος θεωρείται το τέλος του χειμώνα. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 Να αποφεύγεται το κλάδεμα την άνοιξη κατά την έκπτυξη των φύλλων.
 Να αποφεύγεται το κλάδεμα το φθινόπωρο κατά την αποβολή των φύλλων.
 Όταν το δέντρο αποτελεί καταφύγιο πουλιών το χειμώνα, οι εργασίες κλαδέματος σε αυτό επιβάλλεται
να καθυστερήσουν μέχρι να ανέβουν οι θερμοκρασίες.
 Σε περιοχές με όψιμους παγετούς το κλάδεμα να εκτελείται πριν την έκπτυξη των φύλλων.
4.3.2

Αειθαλή δένδρα

Μπορούν να κλαδευτούν οποιαδήποτε εποχή του έτους, καλύτερη όμως περίοδος θεωρείται η άνοιξη, όχι
όμως κατά την περίοδο της άνθησης.
Σε περιοχές με όψιμους παγετούς, το κλάδεμα θα εκτελείται με γνώμονα τη προστασία των δένδρων από
την παγετοπληξία.
4.3.3

Ανθοφόρα δένδρα

 Σε ξύλο τρέχουσας βλάστησης, το κλάδεμα θα γίνεται όταν τα φυτά είναι σε περίοδο λήθαργου.
 Σε ξύλο παρελθόντος έτους, το κλάδεμα θα γίνεται αμέσως μετά το τέλος της άνθησης και πριν το
σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών.
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Δέντρα σκίασης

Το κλάδεμα θα γίνεται κατά την περίοδο λήθαργου ή αμέσως μετά την πρώτη έκπτυξη βλάστησης.
4.3.5

Κωνοφόρα

Για τον έλεγχο της ακραίας βλάστησης (κυριαρχία κορυφής) και τη δημιουργία πιο συμπαγούς φυτού, θα
κορυφολογείται το μισό του ακραίου οφθαλμού την άνοιξη ή αμέσως πριν την έκπτυξη των νέων βελονών
(Σχήμα 14).

Σχήμα 14 - Το κλάδεμα των κωνοφόρων γίνεται με κορυφολόγημα του μισού ακραίου οφθαλμού
πριν την επιμήκυνση των βελονών
Γενικά τα περισσότερα είδη δέντρων ανέχονται ήπια κλαδέματα καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους.
Εξαίρεση αποτελούν τα είδη που είναι επιρρεπή στην έκκριση χυμών (π.χ. σφένδαμος, σημύδα, καρυδιά), τα
οποία καλό είναι να μην κλαδεύονται νωρίς την άνοιξη, όταν υπάρχει έντονο ανιόν ρεύμα χυμών. Η έκκριση
(απώλεια) χυμών κατά το κλάδεμα είναι ακίνδυνη, αλλά σπαταλά τους πόρους των δέντρων και είναι
αντιαισθητικά. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα ευαίσθητων σε ασθένειες δέντρων την εποχή της
μέγιστης ευαισθησίας τους.
Οι κατεστραμμένοι, νεκροί κλάδοι μπορούν αφαιρούνται οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

4.4

"Παστά" κλαδέματος

Όταν η τομή είναι μεγαλύτερη των 5-10 cm τότε θα καλύπτεται με «πάστα κλαδέματος» (βαφή σε σπρέι ή
βαφή με πινέλο), ώστε να προστατευτεί το φυτό από την είσοδο μικροοργανισμών.

4.5

Συντήρηση εργαλείων

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να λαδώνονται μετά τη χρήση τους για προστασία από την σκουριά.
Επίσης, οι λάμες τους πρέπει να είναι πάντα πολύ καλά ακονισμένες για αποφυγή τραυματισμού των
βλαστών.
Σε περίπτωση που κλαδεύεται φυτό προσβεβλημένο από μύκητες, τότε το εργαλείο κλαδέματος θα
απολυμαίνεται με οινόπνευμα, για αποφυγή μετάδοσης ασθενειών.

5

Τεχνική κλαδέματος

Η τεχνική κλαδέματος εξαρτάται κυρίως από τον στόχο και από το είδος του φυτού.
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Τομές κλαδέματος

Οι τομές θα είναι πάντα κεκλιμένες. Η μικρή κλίση της τομής βοηθά στην απομάκρυνση της υγρασίας από
την επιφάνεια κοπής, άρα και του κινδύνου προσβολών. Οι τομές θα γίνονται ακριβώς πάνω από ένα
οφθαλμό (σε απόσταση περίπου 5 mm) με κατεύθυνση προς τα έξω ή κάτω από το κολάρο ενός κλάδου (το
ελαφρύ εξόγκωμα που παρατηρείται ακριβώς πριν τη διασταύρωση αυτού με ένα μεγαλύτερο κλάδο ή με τον
κορμό). (Σχήμα 15).
Η περιστροφή του εργαλείου κλαδέματος γύρω από ένα κλαδί κατά την κοπή απαγορεύεται διότι και το
εργαλείο καταπονείται και η τομή γίνεται ανώμαλη και δεν επουλώνεται σωστά. Όταν απομακρύνεται
ευμεγέθης βλαστός πρέπει να λειαίνεται η τομή, κυρίως γύρω στα άκρα της, με κλαδευτικό σουγιά ή
σκαρπέλο.

5.2

Τομή πάνω από οφθαλμό

Επιλέγεται ζωηρός και υγιής οφθαλμός με κατεύθυνση προς τα έξω, ώστε ο νέος βλαστός που θα εκπτυχθεί
να μην κατευθυνθεί προς το κέντρο του φυτού. Σε είδη που έχουν αντίθετους οφθαλμούς απομακρύνεται ο
εσωτερικός οφθαλμός. Δεν πρέπει να γίνεται τομή επί του βλαστού στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο
οφθαλμών.

Α

Β

Γ

Δ

Σχήμα 15 - Γωνίες τομής. “Α” σωστή τομή. “B” η τομή έχει μεγάλη κλίση και είναι πολύ κοντά στον
οφθαλμό, “Γ” η τομή έχει μικρή κλίση (σχεδόν οριζόντια) και είναι πολύ μακριά από τον οφθαλμό,
“Δ” η τομή έχει πολύ μικρή κλίση και είναι πολύ κοντά στον οφθαλμό.

5.3

Κανόνες κλαδέματος

Κατά το κλάδεμα θα εφαρμόζονται οι κανόνες του 1/3 και του ¼:
Θα απομακρύνεται πάνω από το ¼ (25 %) της κόμης ενός δέντρου κατά τη διάρκεια της ίδιας εποχής.
Θα ενισχύονται οι πλευρικοί κλάδοι υπό κλίση 1/3 ως προς την κατακόρυφο (γωνία 30ο) όπου είναι δυνατόν.
Πρέπει να παραμένει μόνο ένας κεντρικός κορμός για τα περισσότερα είδη (εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στη μελέτη).
Η διάμετρος των κύριων πλευρικών κλάδων θα είναι τουλάχιστον κατά 1/3 μικρότερη από τη διάμετρο του
κορμού.
Όταν απαιτείται η απομάκρυνση μεγάλου κλάδου, η τομή θα γίνεται στο σημείο ένωσής του με έναν άλλο
μεγάλο κλάδο ή με τον κορμό, χωρίς να κολοβωθεί ή να μείνει υπόλειμμα (βλ. επόμενη παράγραφο).

5.4

Διαδικασία τομής

Η απομάκρυνση μεγάλων κλάδων (με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm) θα γίνεται σταδιακά με διενέργεια
τριών (3) τομών, είτε πρόκειται για ζωντανούς είτε για νεκρούς κλάδους (Σχήμα 16):
 Τομή 1
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Απομακρύνεται ο κύριος όγκος του κλάδου (σε μικρά, ευμεταχείριστα τμήματα), ώστε να μειωθεί το
βάρος του τελευταίου τμήματος. Στη συνέχεια, και σε απόσταση περίπου 30 cm από τον κορμό, γίνεται
η πρώτη μερική τομή από την κάτω πλευρά του κλάδου και μέχρι περίπου το ¼ της διαμέτρου του για
την αποφυγή αποκόλλησης του φλοιού από τον κορμό (υπάρχει η πιθανότητα να λυγίσει ο κλάδος από
το βάρος του και να σχίσει τον κορμό).
 Τομη 2
Στη συνέχεια ο κλάδος κόβεται κάθετα και με φορά από πάνω προς τα κάτω σε απόσταση 5 cm πάνω
από την αρχική τομή και αφήνεται να πέσει. Η ανάποδη αρχική τομή εξασφαλίζει ότι ο κλάδος δε θα
χρειαστεί υποστήριξη.
 Τομή 3
Η εργασία περαιώνεται με την τελική κοπή που πραγματοποιείται στη γραμμή του κολάρου από πάνω
προς τα κάτω. Η επιφάνεια που μένει πρέπει να είναι τελείως λεία. Η τελική λείανση των άκρων
επιτυγχάνεται με ένα κλαυδετικό σουγιά, με προσοχή για να μην επεκταθεί η πληγή.
Κατά την απομάκρυνση μεγαλύτερων κλάδων το κολάρο θα αφήνεται ανέπαφο. Αν το κολάρο δεν είναι
εμφανές, η τομή θα ξεκινά από την πάνω πλευρά του κλάδου, σε απόσταση 2-3 cm από τη διχάλα του
δέντρου και να συνεχίζει προς τα κάτω, με μια ελαφριά κλίση προς τα έξω.
Η διαδικασία απομάκρυνσης των μεγάλων κλάδων θα γίνεται με σχοινιά για την εξασφάλιση ελέγχου
κατά την μεταφορά των κομμένων τμημάτων. Οι κλάδοι δεν θα αφήνονται να πέσουν από ψηλά, γιατί
υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τους κατώτερους κλάδους.

Σχήμα 16 - Διαδικασία τριών τομών για απομάκρυνση μεγάλων κλάδων
Η απομάκρυνση μικρών κλάδων θα γίνεται με απότομη (υπό κλίση), καθαρή τομή, ακριβώς πριν από έναν
πλευρικό οφθαλμό ή πριν από άλλο κλαδί.

5.5

Μεταχείριση των πληγών από το κλάδεμα

Οι τομές κλαδέματος με διάμετρο πάνω από 10 cm θα καλύπτονται με προστατευτικά υλικά (πάστες
επούλωσης πληγών), ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή μικροοργανισμών στα φυτά και να επιταχύνεται η
επούλωση της πληγής. Η εφαρμογή της πάστας θα γίνεται με πινέλο ή με τοπικό ψεκασμό (σπρέι).

5.6

Αποκατάσταση των πληγών του κορμού

Για την περιποίηση πληγών του δένδρου που προέρχονται από μηχανήματα, ζώα ή άλλες αιτίες θα γίνεται
επιμελής καθαρισμός της πληγής και το τραύμα θα λειαίνεται και θα καλύπτεται με την πάστα επούλωσης
τομών.
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Κλάδεμα φοινίκων

Κατά το κλάδεμα των φοινίκων δεν πρέπει να κόβεται ή να τραυματίζεται ο ακραίος οφθαλμός, γιατί τότε
ξηραίνεται το δέντρο.
Τα παλιά φύλλα των φοινίκων θα απομακρύνονται, γιατί αποτελούν καταφύγιο επιβλαβών εντόμων και
ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Η αφαίρεση των φύλλων αυτών θα γίνεται με τομές από κάτω προς τα πάνω,
για την αποφυγή τραβήγματος των ινών από τον κορμό του φοίνικα.

6

Ποιοτική αξιολόγηση κλαδέματος

Τα κριτήρια αποδοχής της εργασίας κλαδέματος είναι τα ακόλουθα:
 Καταλληλότητα εποχής κλαδέματος.
 Χαρακτηριστικό του είδους σχήμα του δέντρου.
 Έλεγχος σπασμένων κλάδων.
 Θέση και καθαρότητα τομών.
 Επάλειψη τομών με προστατευτικό πολτό.

7
Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος
7.1

Εξοπλισμός ασφαλείας

Ο εξοπλισμός ασφάλειας θα αποτελείται από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρμα), κράνος,
ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, μπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις προδιαγραφές
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε).

7.2

Μέτρα υγείας - ασφάλειας εργαζομένων

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Το κλάδεμα δένδρων είναι μία από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες συντήρησης πρασίνου.
Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και η σωστή χρησιμοποίησή του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
τραυματισμού του τεχνίτη κλαδέματος.
Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου
ατυχημάτων:
 Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν έμμεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους (καθαρισμός,
απομάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 τουλάχιστον μήκων του ύψους
των δέντρων που κλαδεύονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση μεγάλων κορμών η οποία θα
εκτελείται από ομάδα εργαζομένων.
 Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία κλαδέματος, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή/και ο επικεφαλής της
ομάδας κλαδέματος θα εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά κομμάτια, ή άλλο
υπερυψωμένο υλικό, θα επιθεωρήσουν την περιοχής εκτέλεσης των και θα εντοπίσουν τυχόν εμπόδια.
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 Ο επικεφαλής θα καθορίσει εάν τον αριθμό των εργαζομένων που είναι απαραίτητοι για τις διαδικασίες
κοπής και τα καθήκοντα εκάστου.
 Οι εργαζόμενοι θα κατανεμηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα με τα καθήκοντά τους και θα
οργανωθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες του ενός εργαζομένου να μην δημιουργούν κινδύνους για
οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο.
 Οι εργαζόμενοι που πρέπει να επανέλθουν στην περιοχή εργασίας δε θα πλησιάζουν πριν τους
αντιληφθεί ο χειριστής του αλυσοπρίονου.
 Ο χειριστής του αλυσοπρίονου θα είναι δεμένος με ζώνη από ένα ή δύο σταθερά σημεία. Η ζώνη θα
πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη απομάκρυνση του σε περίπτωση κινδύνου.
 Μόλις ολοκληρωθεί η πίσω τομή, ο χειριστής θα μετακινείται αμέσως σε ασφαλή απόσταση μακριά από
το δέντρο ή τον κορμό, μέσω της προγραμματισμένης διαδρομής.
 Πριν την αναρρίχηση θα γίνει οπτική αξιολόγηση του κινδύνου.
 Θα εξετάζεται εάν τα κλαδιά του δένδρου μπορούν να συγκρατήσουν τον εργαζόμενο.
 Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια και ανάλογα θα
σχεδιάζεται το κλάδεμα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόμενος, ούτε τα εργαλεία κλαδέματος αλλά ούτε τα
κομμένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή με τα καλώδια.
 Όταν υπάρχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας θα χρησιμοποιούνται εργαλεία χειρός με μόνωση.
 Απαγορεύεται το κλάδεμα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή είναι επικίνδυνα κοντά σε ηλεκτροφόρα
σύρματα, χωρίς την παρουσία τεχνικού της ΔΕΗ.

7.3

Μέτρα κατά τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων

 Όταν η αναρρίχηση στο δένδρο κρίνεται επικίνδυνη, θα χρησιμοποιείται ανυψωτικό μηχάνημα.
 Το ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να ανυψώσει τον κλαδούχο στην θέση
εργασίας στο δέντρο, είτε για να στηρίξει τον κλαδούχο κατά τη διάρκεια του κλαδέματος
 Ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος και ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας θα εξετάζουν και θα
αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του μηχανήματος για την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών.
 Το καδοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα διατηρείται σε θέση περίπου οριζόντια με τη
βοήθεια πελμάτων σταθεροποίησης. Εφιστάται η προσοχή στην μη υπερφόρτωση του βραχίονα
ανύψωσης του μηχανήματος.
 Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με κράνος, προστατευτικά υποδήματα και φόρμα εργασίας.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες διαμόρφωσης κόμης, ανανέωσης κόμης και κοπής επιμετρώνται σε τεμάχια, ανάλογα με το
μέγεθος των έργων και περιλαμβάνουν:
 Το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα μέσα και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών.
 Την επάλειψη των τομών (αν προβλέπεται).
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 Την περισυλλογή των προϊόντων κοπής, τον τεμαχισμό αυτών, την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις απόρριψης της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κλάδεμα θάμνων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 αφορά στην περιγραφή των απαιτήσεων για τα
εργαλεία, τα υλικά, την μεθοδολογία του κλαδέματος των θάμνων, έτσι ώστε να έχουν ελκυστική εμφάνιση
και να εξυπηρετούνται σωστά οι λειτουργίες για τις οποίες φυτεύτηκαν.
Καθορίζονται τεχνικές και μορφές κλαδέματος, κατάλληλες ώστε να δοθεί τελικά ένα σχήμα στο φυτό, το
οποίο να είναι χαρακτηριστικό του είδους και της ποικιλίας και να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη
του φυτού (ανάλογα με τις επιδιωκόμενες χρήσεις). Επίσης καθορίζονται απαιτήσεις για τις εργασίες
ανανέωσης παλαιών θάμνων και τον προγραμματισμό τακτικού κύκλου κλαδεμάτων, με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της διάρκειας ευδοκίμησης των θάμνων.
Παρά το γεγονός ότι κάθε φυτό επιδέχεται ειδικό κλάδεμα, στο παρόν Ελληνικό Πρότυπο ομαδοποιούνται οι
κανόνες κλαδέματος υπό μορφή γενικών κανόνων. Κατ’ εξαίρεση οι τεχνικές κλαδέματος για τις
τριανταφυλλιές αντιμετωπίζονται ιδιαιτέρως.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-04-01

3

Lopping and pruning of trees -- Κλάδεμα δένδρων

Όροι και ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί που αφορούν το
κλάδεμα των θάμνων.

3.1

Κλάδεμα θάμνων

Ως κλάδεμα ορίζεται η απομάκρυνση τμήματος της βλάστησης από ποώδη ή ξυλώδη φυτά για να διατηρηθεί
η υγεία και η ζωτικότητά τους, να ρυθμιστεί το σχήμα και το μέγεθος των θάμνων, να κατευθυνθεί η
ανάπτυξή τους καθώς και για να ελεχθεί η ανθοφορία και καρποφορία τους.

3.2

Ψαλίδια μπορντούρας

Για το κούρεμα των φρακτών (μπορντούρας) θα χρησιμοποιούνται ψαλίδια με μεγάλες λάμες κοπής και
αντίστοιχα μεγάλες χειρολαβές. Οι λάμες θα είναι μήκους 20 cm και κατά προτίμηση οδοντωτές. Τα ψαλίδια
θα διαθέτουν απορροφητές κλονισμού από μεταλλικά ελατήρια μεταξύ των λαβών.

5
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Ο πιο κοινός τύπος ψαλιδιών είναι ο χειροκίνητος, αν και τα μηχανοκίνητα ψαλίδια (βενζινοκίνητα ή
ηλεκτροκίνητα) είναι πρακτικότερα σε περιπτώσεις κλαδέματος μεγάλων επιφανειών φρακτών. Οι τύποι
αυτοί διαθέτουν δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι σταθερή και η άλλη κινείται παλινδρομικά πάνω από
τη σταθερή ή αλυσίδα . (Σχήμα 1).

Σχήμα 1- Ψαλίδια μπορντούρας (χειροκίνητο και μηχανοκίνητο).
Για το κλάδεμα μπορντούρας σε οδικούς άξονες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψαλίδια προσαρμοσμένα σε
αυτοκινούμενα μέσα.
 Κλαδευτήρια
 Ψαλίδες κλαδέματος (LOPPING SHEARS)
 Πριόνια
 Εξοπλισμός ασφαλείας

3.3

Τύποι κλαδέματος

Διακρίνονται δύο βασικοί τύποι κλαδέματος: ο φυσικός, ο οποίος αποκρίνεται στο φυσικό σχήμα της
ανάπτυξης ενός θάμνου και ο τυπικός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αυστηρές μορφές κλαδέματος, όπως τα
ειδικά σχήματα (topiaries), τα αναρριχώμενα, φράκτες κλπ.
Η φυσική όψη επιτυγχάνεται ακολουθώντας το φυσικό σχήμα που έχει κάθε είδος. Για την απόκτηση αυτής
της φυσικής μορφής εφαρμόζεται το αραίωμα (thinning).
Ένα τυπικό σχήμα επιτυγχάνεται είτε μέσω συνεχούς και προσεκτικού κλαδέματος είτε μέσω επιλογής
ποικιλιών, που έχουν καθαρό και συμπαγές σχήμα. Η διατήρηση ενός αυστηρού και καθορισμένου σχήματος
επιτυγχάνεται με περικοπή κλάδων (heading).

3.4

Κλάδεμα αναζωογόνησης

Πρόκειται για το κλάδεμα που δίνει δυνατότητα αναζωογόνησης σε παλιούς, εγκατελειμένους θάμνους. Η
εργασία ξεκινά με την απομάκρυνση παλιών, ασθενικών και λεπτών κλάδων, ώστε να ανοιχτούν δίοδοι
φωτός προς το εσωτερικό του θάμνου.
Σε θάμνους με ένα κύριο, κεντρικό βλαστό, πχ. γαρδένια, λιγούστρο η αναζωογόνηση συνιστάται ανά 2-3
χρόνια, με αυστηρό αραίωμα. Κάθε χρονιά θα αφαιρείται το 1/3 έως το ½ της παλαιάς βλάστησης και θα
διατηρούνται οι παλιοί κλάδοι, που δίνουν το φυσικό για την ποικιλία σχήμα. Επίσης, θα απομακρύνονται οι
εσωτερικοί βλαστοί, που κατευθύνονται προς το εσωτερικό του φυτού ή που διασταυρώνονται με άλλους.

3.5

Κλάδεμα ανανέωσης

Πρόκειται για αυστηρό κλάδεμα (σκελετοκλάδεμα-Cutting back) για την ανανέωση της εμφάνισης και την
ενίσχυση της νέας βλάστησης και της ανθοφορίας. Θα απομακρύνεται σχεδόν το σύνολο του φυλλώματος,
των ανθέων και των οφθαλμών και θα αφήνεται μόνο βλαστός ύψους περίπου 5 cm από την επιφάνεια του
του εδάφους. Η τομή μπορεί να φτάσει ακριβώς στην επιφάνεια του εδάφους. Θα πραγματοποιείται κυρίως
την άνοιξη, μετά την έναρξη ανάπτυξης και είτε πριν είτε μετά την περίοδο ανθοφορίας και θα
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του χρόνου άνθησης και του ύψους του φυτού.
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Γενικώς, ισχύει ότι τα φυτά που έχουν δεχτεί αυστηρό κλάδεμα μετά την ανθοφορία τους παραμένουν
κοντύτερα από το κανονικό τους μέγεθος. Τα φυτά που δέχονται αυστηρό κλάδεμα χρειάζονται ειδική
περιποίηση, πρέπει να ποτίζονται καλά και να αερίζεται το χώμα γύρω τους, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η
καταπόνησή τους. Η τεχνική που θα χρησιμοποιείται για αυτού του είδους το κλάδεμα είναι η περικοπή
κλάδων.

3.6

Κλάδεμα μόρφωσης με γεωμετρικά σχήματα (topiaries)

Οι θάμνοι που έχουν γεωμετρικά σχήματα ή σχήματα ζώων και άλλων μορφών, με σκοπό τη δημιουργία
ζωντανών γλυπτών καλούνται topiaries. Η ιδανική επιλογή ενός φυτού για δημιουργία τέτοιων σχημάτων
είναι ένα αειθαλές φυτό με φύλλωμα λεπτής υφής. Για τη διατήρηση του επιθυμητού σχήματος απαιτείται
ακριβής περικοπή της νέας βλάστησης με ακονισμένα εργαλεία κλαδέματος. Το κλάδεμα μόρφωσης
εξαρτάται από το ρυθμό αύξησης του χρησιμοποιούμενου είδους και συνήθως επαναλαμβάνεται δύο με τρεις
φορές το χρόνο. Το κλάδεμα πολύπλοκων σχημάτων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ειδικών οδηγώνπλαισίων. Αν είναι επιθυμητή η ακριβής διατήρηση ενός πολύπλοκου σχήματος θα κόβεται η νέα βλάστηση
μόλις φανεί ότι χαλάει τη συμμετρία.

3.7

Κλάδεμα μόρφωσης σε αναρριχώμενους θάμνους (Espalier)

Η απόσταση μεταξύ του φυτού και της κάθετης επιφάνειας ανάπτυξης (τοίχος ή φράκτης) πρέπει να είναι
τουλάχιστον 15 cm, ώστε να υπάρχει καλός αερισμός καθώς και αρκετός ελεύθερος χώρος για να
αναπτυχθούν οι κλάδοι του φυτού.
Ο αναρριχώμενος θάμνος πρέπει να έχει ένα ισχυρό κεντρικό βλαστό. Μετά τη φύτευση του θάμνου, θα
απλώνονται τα σύρματα (ή τα στηρίγματα) οριζοντίως κατά μήκος του τοίχου ή του φράκτη που πρόκειται να
καλυφθεί, σε αποστάσεις 45 cm μεταξύ τους. Στη συνέχεια θα κόβεται ο κεντρικός βλαστός σε ύψος 45 cm,
δηλ. ακριβώς κάτω από το ύψος του πρώτου σύρματος. Η απομάκρυνση του κορυφαίου οφθαλμού
ενεργοποιεί τη δημιουργία πλευρικών βλαστών.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ανάπτυξης θα αφήνονται μόνο τρεις (3) νέοι βλαστοί για ανάπτυξη.
Οι δύο από αυτούς θα κατευθύνονται οριζόντια πάνω στα σύρματα, ενώ ο τρίτος θα αναπτύσσεται
κατακόρυφα ως επέκταστη του κεντρικού κορμού. Πρέπει να απομακρύνεται οποιαδήποτε βλάστηση στο
κατώτερο τμήμα του φυτού. Καθώς αναπτύσσεται το φυτό, ο νέος κατακόρυφος βλαστός θα κόβεται ξανά
στο ύψος του 2ου οριζόντιου σύρματος, ώστε να ενεργοποιηθεί ένα δεύτερο «κύμα» βλάστησης, το οποίο
κατευθύνεται όπως αυτό της πρώτης περιόδου (Σχήμα 2).
Για τη διατήρηση του σχήματος, μετά την επίτευξη της βασικής επιθυμητής μορφής, απαιτούνται συχνά
κορυφολόγηματα της νέας βλάστησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
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Σχήμα 2 - Κλάδεμα μόρφωσης θάμνου ως αναρριχώμενο

3.8

Κλάδεμα μόρφωσης σε μεμονωμένοι θάμνους

Για τη σταδιακή μόρφωση ενός θάμνου θα αφαιρούνται αρχικά οι αδύναμοι και κακώς διαμορφωμένοι
βλαστοί. Στη συνέχεια θα κόβονται οι κύριοι βλαστοί του στα 2/3 του μεγέθους τους ώστε ναι παραχθούν
άφθονοι νέοι βλαστοί. Οι νέοι αυτοί βλαστοί θα ελέγχονται για 2 ή 3 έτη, ώστε να επιλεχθεί ο πλέον πιθανός
να επανοικοδομήσει ένα καλά-διαμορφωμένο πλαίσιο (μετά από μια ελαφρά μείωση) (Σχήμα 3).

Περικοπή κλάδων στα 2/3 του μήκου
τους

Πολλαπλοί νέοι κλάδοι κοντά

Επιλογή και ελαφριά μείωση των νέων
κλάδων

στις τομές
ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΧΡΟΝΙΑ Ν+1

ΧΡΟΝΙΑ Ν
ΧΡΟΝΙΑ Ν+1

Σχήμα 3 - Μόρφωση μεμονωμένου θάμνου σε 2 εως 3 έτη.

3.9

Κλάδεμα μόρφωσης σε Φράκτες/ μπορντούρες

Η μέθοδος κλαδέματος φυτών σε μπροντούρες εξαρτάται από τον τύπο του φράκτη: Οι λιγότερο αυστηροί
φράκτες αποτελούνται από σειρά πυκνοφυτεμένων θάμνων, που αφήνονται να αναπτυχθούν στο φυσικό
τους σχήμα. Σε αυτή την περίπτωση, το κλάδεμα συνίσταται στο αραίωμα και ελαφριά περικοπή κλάδων,
μόνο τόσο όσο χρειάζεται για τη διατήρηση του επιθυμητού ύψους και πλάτους.
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Για το κλάδεμα των πιο αυστηρά καθορισμένων φρακτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: α)
το κλάδεμα να πραγματοποιείται όταν η νέα βλάστηση είναι ακόμα νέα (πράσινη και με χυμούς) και β) η
βάση του φράκτη να είναι πιο πλατιά από την κορυφή του (Σχήμα 4).
Εάν η βάση του φράκτη είναι πιο στενή, η βλάστηση θα μειωθεί λόγω ανεπαρκούς φωτισμού. Η κατάσταση
αυτή επιδεινώνεται αυξανομένης της ηλικίας του φράκτη και μπορεί να καταλήξει στη δημιουργία
αντιαισθητικών κενών στη βάση του.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Σχήμα 4 - Τα φυτά του φράκτη κλαδεύονται έτσι ώστε η βάση να είναι πιο πλατιά από την κορυφή.
Το κλάδεμα των φρακτών από μικρόφυλλα φυτά (Buxus, Taxus) θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αρχίζει
να βγαίνει η νέα βλάστηση και να χαλάει η εικόνα της συμμετρίας. Με ψαλίδι μπορντούρας θα αφαιρείται
σχεδόν η νέα βλάστηση, εκτός από περίπου 0,5 cm (Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κωνοφόρα,
γιατί αν οι τομές πλησιάσουν πολύ κοντά στο παλιό ξύλο, μπορεί να μη βγει νέα βλάστηση). Με αυτόν τον
τρόπο δε θα υπάρχουν εμφανή κενά ή κλαδιά αλλά και εξασφαλίζεται ότι ο φράκτης θα έχει πάντα νέα
φύλλα. Μετά από 10-15 χρόνια αργής ανάπτυξης, όταν η μπορντούρα θα έχει μεγαλώσει, θα κλαδεύεται
αυστηρά (ανανέωση) νωρίς την άνοιξη και αρχίζει ξανά ένας νέος κύκλος αργής ανάπτυξης.
Οι φράκτες από πλατύφυλλα φυτά δεν θα κλαδεύονται με ψαλίδι μπορντούρας, αλλά με κλαδευτήρι χειρός.
Οι τομές θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του φράκτη, ώστε να μην είναι εμφανείς αλλά και για να
υπάρχουν στο εξωτερικό του φράκτη μόνο νεαρά, άκοπα φύλλα.
Τέλος, οι φράκτες που δημιουργούνται με τελείως επίπεδες κορυφές ή κάθετες πλευρές σπάνια
επιτυγχάνουν. Οι φράκτες με πιο φυσικά σχήματα, στρογγυλεμένες άκρες και πλευρές που ανοίγουν προς τη
βάση συντηρούνται πιο εύκολα και έχουν καλύτερη επίδραση στα φυτά (Σχήμα 5).
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Α. Σε τελείως επίπεδες επιφάνειες
συσσωρεύεται χιόνι

Γ. Οι κάθετες πλευρές απαιτούν πιο συχνά
κλαδέματα

©

ΕΛΟΤ

Β. Οι στρογγυλυμένες κορυφές μειώνουν
τους κινδύνους από την συσσώρευση
χιονιού

Δ. Οι στρογγυλεμένες φόρμες με πιο φυσικό
σχήμα απαιτούν κλαδέματα ανά μεγαλύτερα
διαστήματα.

Σχήμα 5 - Σχήματα φυσικών φρακτών. Α, Γ: Αυστηρά καθορισμένα σχήματα. Β, Δ:Φυσικά σχήματα

3.10 Κλάδεμα μόρφωσης - Ειδικές περιπτώσεις
Ορισμένοι θάμνοι χρήζουν ιδιαίτερης περιποίησης για να διατηρούνται υγιείς και ελκυστικοί. Λόγω των
ιδαίτερων αυτών απαιτήσεων και της υψηλής εμπορικής αξίας της τριανταφυλλιάς, το κλάδεμα των θάμνων
τριανταφυλλιάς αναφέρεται ιδιαιτέρως.
Για λόγους κλαδέματος, τα είδη και οι ποικιλίες τριανταφυλλιάς μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες
αναπτυξιακού προτύπου:
 στα φυτά που ανθίζουν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού (υβρίδια τσαγιού, floribundas και grandifloras)
 στα φυτά που ανθίζουν μόνο για λίγες βδομάδες την άνοιξη.
Τα πρώτα κλαδεύονται την περίοδο ληθάργου έως και τα τέλη άνοιξης, ενώ τα δεύτερα μετά το τέλος της
άνθησης.
Αρχικά θα αφαιρείται το νεκρό ξύλο και όλοι οι ασθενικοί βλαστοί. Στη συνέχεια θα απομακρύνονται τα
γηρασμένα κλαδιά, που δε θα έχουν καλή παραγωγή ανθέων. Τα κλαδιά αυτά είναι τραχιά και
σκουρόχρωμα, με γηρασμένο φλοιό και ίσως σημάδια αλλοίωσης. Επίσης θα αφαιρούνται τα κλαδιά που
αναπτύσσονται προς το εσωτερικό του φυτού.
Ο βαθμός αυστηρότητας του κλαδέματος της τριανταφυλλιάς εξαρτάται από τη ζωτικότητα του θάμνου. Νέα
κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από 2 cm υποδηλώνουν υγιές και σθεναρό φυτό, ενώ αντίθετα λεπτά κλαδιά
υποδηλώνουν ασθενικό φυτό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο ασθενική είναι η τριανταφυλλιά, τόσο πιο
αυστηρά κλαδεύεται.
Στα υγιή και δυνατά φυτά θα διατηρούνται έξι (6) κλάδοι (βέργες), ενώ στα ασθενικά τρεις (3). Στη συνέχεια
οι κλάδοι που διατηρήθηκαν θα περικόπτονται στο ένα τρίτο (1/3) περίπου του μήκους τους (Σχήμα 6). Η πιο
αυστηρή περικοπή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λιγότερων, αλλά μεγαλύτερων ανθέων. Πιο ελαφριά
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περικοπή προκαλεί την παραγωγή περισσότερων, αλλά μικρότερων ανθέων και τη δημιουργία πιο
ελκυστικού θάμνου.

Σχήμα 6 - Κλάδεμα θαμνώδους τριανταφυλλιάς
Όταν συγκομίζονται τα άνθη, ο μίσχος θα αφαιρείται μέχρι ακριβώς πάνω από ένα σύνθετο φύλλο με πέντε
φυλλάρια. Το φύλλο αυτό έχει ένα ισχυρό οφθαλμό, ο οποίος θα παράγει το επόμενο άνθος.
Οι αναρριχώμενες τριανταφυλλιές έχουν μακριούς κλάδους που δεν ανθίζουν, τα άνθη παράγονται σε
πλευρικούς κλάδους. Για το κλάδεμα μιας αναρριχώμενης τριανταφυλλιάς, που αναπτύσσεται σε καφασωτό
πρέπει αρχικά να ξεδεθούν οι βέργες από αυτό και να απλωθούν στο έδαφος. Στη συνέχεια θα αφαιρούνται
όλοι οι κλάδοι, εκτός από τους 3-5 πιο ισχυρούς (αραίωμα) και θα περικόπτονται οι πλευρικοί κλάδοι μέχρι
το ύψος των 2 ή 3 οφθαλμών. Οι μακριοί κλάδοι δεν θα περικόπτονται, αλλά θα δένονται ξανά στο
καφασωτό και θα καμπυλώνονται στην κορυφή τους (Σχήμα 7). Με τον τρόπο αυτό σταματά η κατακόρυφη
ανάπτυξή τους και ενισχύεται η δημιουργία πλευρικών, ανθοφόρων βλαστών.

Σχήμα 7 - Κλάδεμα αναρριχώμενης τριανταφυλλιάς.

11

35296

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009

4

Απαιτήσεις

4.1

Σχεδιασμός κλαδέματος/ Προγραμματισμός

©
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας. Το σχέδιο
φύτευσης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις
και τα είδη των φυτών και το χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

4.2
4.2.1

Εποχή κλαδέματος
Αειθαλή φυτά

Οι περισσότεροι αειθαλείς φράκτες θα κλαδεύονται το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη. Δεύτερο κλάδεμα θα
γίνεται τον Ιούνιο. Τα υπόλοιπα κλαδέματα διατήρησης του σχήματος θα γίνονται όλες τις εποχές του έτους,
ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
4.2.2

Φυλλοβόλα (πλατύφυλλα) φυτά

Τα πλατύφυλλα θα κλαδεύονται νωρίς την άνοιξη, πριν από την αύξηση και αμέσως μετά από την άνθηση.
4.2.3

Φυτά με στενά φύλλα (κωνοφόρα)

Τα κωνοφόρα δεν επιδέχονται ισχυρό κλάδεμα. Χρειάζονται περιστασιακά ελαφρύ κλάδεμα, νωρίς την
άνοιξη ή ακριβώς πριν την έκπτυξη των νέων βελονών για τον έλεγχο του μεγέθους των φυτών.
4.2.4

Θάμνοι που ανθίζουν σε ξύλο προηγούμενης βλάστησης (πχ. Φορσύθια, Δεύτσια, Σπειραία
κλπ)

Συνιστάται να κλαδεύονται αμέσως (μία με δύο βδομάδες) μετά το τέλος της άνθησης, η οποία είναι κυρίως
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και αρχές Ιουνίου. Απαγορεύεται το κλάδεμα κατά την διάρκεια του ληθάργου,
γιατί μπορεί να αφαιρεθούν οι ανθοφόροι οφθαλμοί.
4.2.5

Θάμνοι που ανθίζουν σε ξύλο τρέχουσας βλάστησης (πχ. Βεϊγκέλα, Κέρρια κλπ)

Τα φυτά αυτά ανθοφορούν τέλη Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο. Γι’ αυτό, θα κλαδεύονται κατά την περίοδο
ληθάργου δηλ. στα τέλη του χειμώνα (Φεβρουάριος) ή ακριβώς πριν την έκπτυξη νέας βλάστησης δηλ. την
άνοιξη (Μάρτιος ή αρχές Απριλίου). Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανθοφορία. Το
φθινοπωρινό κλάδεμα δεν συνιστάται, γιατί μπορεί η νέα βλάστηση, που υποκινείται από αυτό, να μην έχει
αρκετό χρόνο σκληραγώγησης μέχρι το χειμώνα. Συχνά αυτοί οι μαλακοί ιστοί πεθαίνουν λόγων των
χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα και χρειάζεται να απομακρυνθούν την άνοιξη.

4.3

Συντήρηση εργαλείων

Για την συντήρηση των εργαλείων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01.

5

Τεχνική κλαδέματος

4.4

Απομάκρυνση αποξηραμένων τμημάτων

Απομακρύνονται οι αποξηραμένοι ή ανώριμοι και ασθενικοί βλαστοί, που εμφανίζονται στο κέντρο των
θάμνων και αποτελούν πιθανές εστίες μόλυνσης, καθώς και τα υπερώριμα ή νεκρά άνθη. Η τεχνική αυτή
συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της βλαστικής ανάπτυξης, στην βελτίωση της υγείας και στην έκπτυξη νέων
ανθέων.
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Τα ασθενή κλαδιά πρέπει να περικόπτονται μέχρι το υγιές ξύλο (κάτω από το σημείο προσβολής) και στη
συνέχεια να απομακρύνονται και να καίγονται.
Οι μέθοδοι απομάκρυνσης ανθέων, διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και το αναπτυξιακό πρότυπο των
φυτών. Μπορεί να χρειαστεί να απομακρυνθεί ένα πλευρικό άνθος, οφθαλμός ή φύλλο. Επιθυμητό είναι κατά
τη διαδικασία απομάκρυνσης ενός υπερώριμου άνθους να κλαδεύεται και ο βλαστός του μέχρι το σημείο του
επόμενου πλευρικού οφθαλμού. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η τομή και δεν καταστρέφεται η
ελκυστικότητα του θάμνου. Η μοναδική περίπτωση που δεν απομακρύνονται τα υπερώριμα, μαραμένα άνθη
είναι όταν είναι επιθυμητή η διατήρηση του καρπού (καρπός διακοσμητικής αξίας).

4.5

Αραίωμα

Το αραίωμα (thinning) έγκειται στην απομάκρυνση ολόκληρων κλάδων από το σημείο ένωσής τους με τον
κεντρικό κλάδο ή από το έδαφος, για να διατηρηθεί μια φυσική μορφή του θάμνου ή μια μορφή που
δημιουργήθηκε από παλαιότερα κλαδέματα. Πραγματοποιείται την άνοιξη και κατά κανόνα αφαιρείται ένας
στους τρεις κλάδους (κανόνας του 1/3). Με το κλάδεμα αυτό δημιουργούνται δίαυλοι φωτός προς τις
εσωτερικές διακλαδώσεις του φυτού. Επίσης προωθείται η ενέργεια του θάμνου στους εναπομείναντες
κλάδους, οι οποίοι αυξάνονται περισσότερο. Κατά συνέπεια, ο θάμνος μακροπρόθεσμα θα αποκτήσει ένα
ανοικτό, φυσικό σχήμα (Σχήμα 8).

Σχήμα 8 - Αραίωμα (thinning)

4.6

Περικοπή κλάδων

Η περικοπή κλάδων (heading) έγκειται στην απομάκρυνση ενός μόνο τμήματος του κλάδου, και προκαλεί
την ανάπτυξη πολλών βλαστών στη θέση του παλιού (Σχήμα 9). Με το συγκεκριμένο τύπο κλαδέματος οι
οθφαλμοί, που βρίσκονται πλησιέστερα στην τομή, ωθούνται να βλαστήσουν. Σταδιακά, ο θάμνος γίνεται
πυκνότερος (καθώς έχει πιο πολλά κλαδιά). Η μεγάλη πυκνότητα αλλά και το γεγονός ότι ο θάμνος γίνεται
μικρότερος σε σχέση με ένα θάμνο που έχει υποστεί αραίωμα, συνδέει την περικοπή κλάδων με τη
δημιουργία αυστηρά καθορισμένων σχημάτων.
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Σχήμα 9 - Περικοπή κλάδων (heading)
Δεν πρέπει να κόβονται όλοι οι κλάδοι στο ίδιο ύψος, παρά μόνο στην περίπτωση που είναι επιθυμητό ένα
συγκεκριμένο σχήμα, γιατί ο θάμνος γίνεται επίπεδος στην κορυφή του (Σχήμα 10). Για το λόγο αυτό δεν θα
χρησιμοποιούνται ψαλίδια μορντούρας, αλλά κάθε κλάδος κλαδεύεται ξεχωριστά με κλαδευτήρι χειρός.

Σχήμα 10 - Η περικοπή κλάδων έγκειται στην αφαίρεση τμήματος κλάδου. (Α) Η περικοπή κλάδων
στο ίδιο ύψος προκαλεί θάμνους με ισχνούς κλάδους και «βαριά» κορυφή. (Β) Η περικοπή κλάδων
σε διαφορετικά ύψη προκαλεί μια πιο φυσική και γεμάτη εικόνα θάμνου.
Δύο ειδικοί τύποι της περικοπής κλάδων είναι το κορυφολόγημα (pinching) και η κουρά άκρων (shearing).
Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, απλώς εκτελούνται διαφορετικά.
4.6.1

Κορυφολόγημα

Το κορυφολόγημα (pinching) είναι ένα ελαφρύ κλάδεμα, κατά το οποίο αφαιρείται μόνο μικρή ποσότητα
φυτικού υλικού (Σχήμα 11). Συγκεκριμένα απομακρύνονται μόνον οι κορυφές και τα πρώτα φύλλα,
επιτρέποντας στους πλάγιους οφθαλμούς κοντά στην κορυφή να αναπτυχθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία δύο, τριών ή και τεσσάρων σημείων αύξησης, εκεί που υπήρχε μόνο ένα. Η εργασία γίνεται με τα
ακροδάχτυλα. Συνήθως πραγματοποιείται τέλη άνοιξης με αρχές καλοκαιριού. Το κορυφολόγημα βοηθά στη
βελτίωση του προτύπου ανάπτυξης ενός φυτού. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία ενός χαμηλού
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και πυκνού φυτού ή για να επανακατευθύνει την ενέργεια ενός φυτού καθώς αυτό μεγαλώνει. Επίσης
χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει την περίοδο άνθησης.
4.6.2

Κουρά άκρων

Με την κουρά άκρων (shearing) αφαιρείται μόνον η νέα βλάστηση. Η διαφορά με το κορυφολόγημα έγκειται
στο ότι η εργασία αυτή επιτελείται με ψαλίδια μπορντούρας και αφαιρείται το σύνολο της νέας βλάστησης
(Σχήμα 11). Το φυτό ανταποκρίνεται αυξάνοντας τον αριθμό των νεαρών βλαστών. Ο συγκεκριμένος τύπος
κλαδέματος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φρακτών και φυτών με συγκεκριμένα τυπικά σχήματα
(topiary).

Κορυφολόγημα

Κουρά άκρων

Σχήμα 11 - Ειδικοί τύποι περικοπής κλάδων.

4.7

Τομές κλαδέματος

Οι τομές κλαδέματος θα γίνονται πάνω από οφθαλμό ή από φύλλο, σε απόσταση περίπου 1 m και με γωνία
45ο. Οι οφθαλμοί πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα έξω, ώστε ο νέος βλαστός να αναπτυχθεί προς τα
έξω και για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φυτού. Στην περίπτωση φυτών που
είναι «κενά» στο εσωτερικό, μπορεί το κλάδεμα να γίνει πάνω από οφθαλμούς που κατευθύνονται προς τα
μέσα, ώστε να κατευθυνθεί προς τα εκεί η βλάστηση και να γεμίσει ο χώρος.
Για να γίνει σωστά μία τομή, θα σταθεροποιείται το κλαδί ακριβώς κάτω από το σημείο τομής και η λεπίδα
κοπής θα τοποθετείται κάτω από τον κλάδο που θα απομακρυνθεί, με ανοδική κλίση και υπό γωνία. Η
κατεύθυνση της τομής εξαρτάται από την κατεύθυνση, την οποία επιθυμείται να έχει ο νέο-εκτπυσσόμενος
βλαστός. Δεν πρέπει να αφεθεί τακούνι (τμήμα βλαστού χωρίς οφθαλμό) γιατί έχει αντιαισθητικό αποτέλεσμα
αλλά και αποτελεί πιθανή είσοδο παθογόνων (Εικόνα 3.5). Επίσης, οι τομές δεν πρέπει να είναι σε εμφανές
σημείο αλλά να καλύπτονται κατά το δυνατόν από το εναπομένον φύλλωμα.
Το κλάδεμα των κωνοφόρων επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση ενός τμήματος του ακραίου οφθαλμού
(Σχήμα 12).
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Β. Κωνοφόρα

Σχήμα 12 - Τομές κλαδέματος

6

Ποιοτική αξιολόγηση κλαδέματος

Τα κριτήρια αποδοχής της εργασίας κλαδέματος είναι τα ακόλουθα:
 Καταλληλότητα εποχής κλαδέματος.
 Χαρακτηριστικό του είδους σχήμα του θάμνου.
 Έλεγχος σπασμένων κλάδων.
 Θέση και καθαρότητα τομών.

7
Όροι και απαιτήσεις υγείας - Ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος
Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες κλαδέματος θάμνων επιμετρώνται σε τεμάχια και διακρίνονται ως εξής:
 Κλάδεμα παλαιών αναπτυγμένων θάμνων για την ανανέωση κόμης
 Κλάδεμα παλαιών αναπτυγμένων θάμνων για την διαμόρφωση κόμης
 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα
 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας
Οι ως άνω επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνουν:
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 Την περισυλλογή των προϊόντων κοπής, τον τεμαχισμό αυτών, την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις απόρριψης της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και προστασία του φυτικού υλικού
 Οι εργασίες φύτευσης


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κούρεμα χλοοτάπητα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων υλικών
και της μεθοδολογίας του κουρέματος χλοοτάπητα, ώστε το φύλλωμα που απομένει να τροφοδοτείται
επαρκώς από το ριζικό σύστημα και ταυτοχρόνως ο χλοοτάπητας να έχει ελκυστική εμφάνιση και να
εξυπηρετεί σωστά τη λειτουργία, για την οποία κατασκευάστηκε.
Σχετική Προδιαγραφή: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01

3

Lawn turf sowing -- Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών

4.1

Αντιδιαπνευστικά – αντιαφυδωτικά σκευάσματα

Εμπορικό παρασκεύασμα σε μορφή αιωρήματος, που θα σχηματίζει μεμβράνη προορισμένη να επιβραδύνει
την υπερβολική απώλεια υγρασίας λόγω έντονης διαπνοής αλλά να επιτρέπει την αναπνοή των φυτών. Η
εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

4.2

Ρυθμιστές ανάπτυξης

Πρόκειται για ουσίες που η δράση τους αναφέρεται κυρίως στην αναστολή της βλάστησης και στην
καθυστέρηση της δημιουργίας ταξιανθιών (γιβερελλικό οξύ, μαλεϊκό υδραζίδιο, χλωροφλουρενόλη ή
melfluidide). Η εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

5
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Απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός

4.3.1

Γενικά

Το σύνολο των εργασιών κουρέματος του χλοοτάπητα προϋποθέτει την ύπαρξη σωστού και πλούσιου
εξοπλισμού δηλαδή μια σειρά μηχανημάτων και εργαλείων, ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνει αλλά
και του επιπέδου εμφάνισης που επιζητείται.
Σε περίπτωση μικρών επιφανειών απαιτούνται λίγα και απλά εργαλεία ενώ σε αντίστοιχες μεγάλες
επιφάνειες απαιτείται μια ολόκληρη σειρά μηχανημάτων.
4.3.2

Μικρές επιφάνειες (μέχρι 1000 m2)

 Απλή χλοοκοπτική μηχανή με χορτοσυλλέκτη και σύστημα κοπής
Είναι συνήθως κυλινδρικού τύπου για τις μικρές επιφάνειες ή περιστροφικού τύπου για τις μεγαλύτερες
επιφάνειες. Η μηχανή μπορεί να λειτουργεί απλά με την ώθηση του χειριστή (χειροδηγούμενη) ή να είναι
ηλεκτρική μικρής ισχύος (1000 – 1500 watts) ή βενζινοκίνητη πλάτους κοπής μέχρι 45 cm και
ιπποδύναμης 3,5 HP.
4.3.3

Μεγάλες επιφάνειες (πάνω από 1000 m2)

 Χλοοκοπτικές μηχανές
-

Κυλινδρικός τύπος
Πρόκειται για τον αρχικό τύπο χλοοκοπτικής μηχανής (περιορισμένης χρήσης) και χρησιμοποιείται
όπου απαιτείται υψηλό ποιοτικό αποτέλεσμα και ακριβέστατη ρύθμιση του ύψους κοπής. Η
λειτουργία του βασίζεται σε κύλινδρο, με στενές ελικοειδείς λεπίδες παράλληλες μεταξύ τους,
σπειροειδώς τοποθετημένες πάνω του, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από άξονα παράλληλο προς
το έδαφος και κυλίεται πάνω σε μια σταθερή, μεταλλική κοπτική πλάκα. Καθώς γυρίζουν οι
λεπίδες, ο χλοοτάπητας παγιδεύεται μεταξύ της κινητής λεπίδας και της κατώτερης ακίνητης και
κόβεται. Η λεπτότητα της κοπής εξαρτάται από τον αριθμό των λεπίδων (που κυμαίνεται από 3-12)
και τη σχέση περιστροφής

-

Περιστροφικός τύπος
Είναι η κυρίως χρησιμοποιούμενη χλοοκοπτική μηχανή και είναι πιο κατάλληλη για κουρέματα
μεγαλύτερου ύψους και για χλοοτάπητες με αδρή υφή. Η λειτουργία του βασίζεται σε κοπτικό
εργαλείο που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, παράλληλα προς το έδαφος, προσαρμοσμένο σε
ένα κάθετο άξονα. Το κοπτικό μπορεί να είναι ένας άξονας με οξείες ακμές ή ένας δίσκος με δύο
έως πέντε μικρές λεπίδες, μόνιμες ή αρθρωτές. Οι μηχανές περιστροφικού τύπου μπορεί να είναι
ηλεκτροκίνητες ή βενζινοκίνητες.

-

Κυλινδρικός τύπος με πλήκτρα (flail type)
Ο τύπος αυτός αποτελείται από ένα τύμπανο με πλήκτρα, παράλληλο προς το έδαφος. Η κοπή του
φυλλώματος γίνεται με την κρούση των πλήκτρων.

 Χορτοσυλλέκτης
Παρελκόμενο των χλοοκοπτικών, που φέρεται εμπρός, στο πλάι ή πίσω από τη μηχανή. Είναι
κατασκευασμένος από ύφασμα ή μέταλλο ή σκληρό πλαστικό (οπότε έχει και σταθερό σχήμα) και
συγκεντρώνει το κομμένο χόρτο.
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Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

5.1.1

Γενικά

Όλοι οι χειρισμοί κατά το κούρεμα απαιτούν τη λήψη προσεκτικών μέτρων, ώστε ο χλοοτάπητας να υποστεί
το μικρότερο δυνατό κλονισμό. Το κούρεμα συγκρατεί το χλοοτάπητα σε ένα ομοιόμορφο ύψος και ευνοεί το
αδέλφωμα (παραβλάσταρα), που αυξάνει την πυκνότητά του και αποτρέπει την εμφάνιση ζιζανίων.
Η κοπή σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος αποδυναμώνει το χλοοτάπητα, αναγκάζοντάς τον να αραιώσει, βοηθάει
την εισβολή ζιζανίων και βρύων και τον καθιστά πιο ευαίσθητο στα παράσιτα και ενδεχομένως οδηγεί
σταδιακά στην καταστροφή του. Επίσης, εκτίθεται περισσότερο το ριζικό σύστημα στις ακραίες θερμοκρασίες
και απαιτεί περισσότερες αρδεύσεις το θέρος.
Η κοπή σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος παράγει έναν μη ελκυστικό χλοοτάπητα και συντελεί στη συγκράτηση
σκουπιδιών, καθώς και τη δημιουργία παχύτερου επιφανειακού οργανικού στρώματος (thatch). Τέλος τα
ζωηρά, ισχυρά φυτά θα επικρατήσουν των λεπτότερων.
Thatch: διεθνής όρος που δηλώνει το χαλαρό μικτό οργανικό στρώμα από νεκρά ή ζωντανά στελέχη και
ρίζες, που εμφανίζεται και αναπτύσσεται μεταξύ της πράσινης ζώνης του χλοοτάπητα και της επιφάνειας του
εδάφους. Το στρώμα αυτό, που βρίσκεται σε στάδιο βραδείας αποσύνθεσης, είναι πλούσιο σε λιγνίνη και το
πάχος του μπορεί να ξεπεράσει τα 1-2 cm, προκαλεί πολλά δυσάρεστα προβλήματα στο χλοοτάπητα.
(Σημείωση: για τον όρο thatch δεν υπάρχει προς το παρόν δόκιμη μετάφραση στα ελληνικά. Έχουν προταθεί
οι όροι σπογγώδες στρώμα ή πλέγμα ή απλώς στρώμα ή πέλος).
5.1.2

Χρονική περίοδος

Η κοπή του χλοοτάπητα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με κάποιες διαφοροποιήσεις
όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια που θα γίνει κούρεμα και να απομακρύνει τυχόν
σκουπίδια που υπάρχουν. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε εγκαταστάσεις ή φυτά κατά τη διάρκεια της εργασίας
κοπής, θα αποκατασταθεί αμέσως από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες.
5.1.3

Σχεδιασμός κουρέματος - προγραμματισμός

Ο Ανάδοχος θα πρέπει υποβάλλει για έγκριση έκθεση με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών
συντήρησης του χλοοτάπητα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κούρεμα του. Στο χρονοδιάγραμμα των
εργασιών πρέπει να αναφέρεται τα όρια του ύψους κοπής ανάλογα με το είδος, την εποχή και τη χρήση του
χλοοτάπητα.

5.2 Προγραμματισμός κουρέματος
5.2.1

Ύψος κουρέματος

Ως ύψος κουρέματος προσδιορίζεται η απόσταση των κορυφών της χλόης από το έδαφος αμέσως μετά την
κοπή. Βασικά κριτήρια προσδιορισμού του αποτελούν τα:
α)

Είδος και φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα
Το βοτανικό είδος ή είδη που αποτελούν το χλοοτάπητα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
προσδιορισμού του ύψους κοπής (Πίνακας 1).
Το βέλτιστο ύψος κοπής καθορίζεται από τη αυξητική δύναμη του κάθε χλοοτάπητα και από τη σύσταση
των φύλλων του (δηλ. το μήκος και το πλάτος των φύλλων). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βέλτιστα
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ύψη κοπής για τους κυριότερους χρησιμοποιούμενους χλοοτάπητες. Μέσα στα βέλτιστα όρια κοπής,
όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος κοπής, τόσο υγιέστερος και με βαθύτερο σύστημα ρίζας είναι ο
χλοοτάπητας. Επίσης, μέσα στα συνιστώμενα όρια κοπής, ένας χλοοτάπητας με μεγαλύτερο ύψος
κοπής είναι πιο ανεκτικός στην ξηρασία, στη θερμότητα, την κυκλοφορία, τη σκίαση, τις ασθένειες και τα
παράσιτα από έναν χλοοτάπητα που κόβεται χαμηλότερα.
Γενικότερα, τα πλαγιοφυή (π.χ. Cynodon) αντέχουν χαμηλότερα κουρέματα από τα ορθοφυή (π.χ.
Festuca).
β)

Εποχή του έτους
Τα θερμόφιλα είδη αντέχουν χαμηλό ύψος κουρέματος το καλοκαίρι, με την προϋπόθεση ότι θα
καλύπτονται οι μεγαλύτερες ανάγκες άρδευσης που δημιουργούνται. Στο τέλος φθινοπώρου συνιστάται
η αύξηση του ύψους κουρέματος κατά μικρό ποσοστό.
Τα ψυχρόφιλα μπορεί να έχουν χαμηλό ύψος την άνοιξη και το φθινόπωρο (δηλ. όταν έχει περάσει
πλέον η περίοδος των παγετών, των ισχυρών βορείων ανέμων και των χαμηλών θερμοκρασιών) και
μέχρι να αρχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 25οC του καλοκαιριού) αλλά επιβάλλεται να
έχουν μεγάλο ύψος το χειμώνα και το καλοκαίρι.
Εάν ο καιρός είναι ξηρός και δεν έχει εξασφαλιστεί κανονικό πότισμα, τα προαναφερόμενα ύψη πρέπει
να αυξηθούν λίγο. Επίσης από το φθινόπωρο μέχρι τις αρχές της άνοιξης, όταν η ανάπτυξη είναι
βραδεία, το ύψος κοπής πρέπει να αυξηθεί κατά 5 mm για να μπορέσει ο χλοοτάπητας να ανταγωνιστεί
τα βρύα και τα ζιζάνια.

γ)

Χρήση του χλοοτάπητα
Τέλος, το ύψος κοπής ρυθμίζεται και αναλόγως της λειτουργίας του χλοοτάπητα. Γενικώς ο μέσος όρος
των χλοοταπήτων κουρεύεται στα 13 mm. Όταν ο χλοοτάπητας έχει μόνο «διακοσμητική» χρήση πρέπει
να κόβεται στα 6-13 mm. Ο χλοοτάπητας που περιέχει πόα και πατιέται κουρεύεται στα 25 mm.
Το ύψος κοπής δεν πρέπει ποτέ να πέσει κάτω από το 5 mm γιατί αδυνατίζει ο χλοοτάπητας.

Όπου το έδαφος είναι υγρό και μαλακό, το ύψος κοπής πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να αντισταθμιστεί το
βούλιαγμα των τροχών της χλοοκοπτικής.
5.2.2

Συχνότητα κουρέματος

Η συχνότητα είναι τόσο σημαντική όσο και το ύψος κουρέματος στη διατήρηση ενός υγιούς, ομοιόμορφου και
πυκνού χλοοτάπητα.
Βασικά κριτήρια προσδιορισμού της συχνότητας αποτελούν τα:
α)

Το επιθυμητό ύψος
Μετά τον καθορισμό του ύψους, ο χλοοτάπητας κουρεύεται με την απαιτούμενη συχνότητα, ώστε να
διατηρηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επιθυμητό ύψος και στην επιθυμητή εμφάνισή του.
Ως γενική οδηγία πρέπει να ακολουθείται ο «κανόνας του 1/3», δηλ. η κοπή να γίνεται τόσο συχνά,
ώστε να μην απομακρύνεται πάνω από το 1/3 του μήκους των φύλλων σε κάθε κοπή (π.χ. αν το
επιθυμητό είναι να διατηρηθεί το ύψος του χλοοτάπητα στα 2 cm, η κοπή πρέπει να γίνει όταν φτάσει
στα 3 cm).

β)

Εποχή έτους
Η συχνότητα κουρέματος αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα, ο
οποίος με τη σειρά του διαφέρει από εποχή σε εποχή και εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, το
πρόγραμμα συντήρησης (θρέψη, ποτίσματα), τις ποικιλίες και τη γενική υγεία της χλόης.
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Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η κοπή πρέπει να επαναλαμβάνεται μία φορά τη βδομάδα την άνοιξη και
κάθε δύο βδομάδες το καλοκαίρι. Στον Πίνακα 1 δίνεται το ύψος, στο οποίο πρέπει να γίνει κοπή για τη
βέλτιστη διατήρηση του επιθυμητού ύψους.
Πίνακας 1 - Προτεινόμενα όρια κουρέματος χλοοτάπητα.
Κλιματικές απαιτήσεις

Ρύθμιση ύψους
κοπής (mm)

Κοπή όταν το γρασίδι
φτάσει σε ύψος(mm)

Cynodon

Θερμόφιλο

6,5-25

8,5-35

Zoysia

Θερμόφιλο

6,5-25

8,5-35

Dichondra

Θερμόφιλο

6,5-25

8,5-35

Stenotaphrum

Θερμόφιλο

50-75

65-100

Bermuda

Θερμόφιλο

12-25

15-35

Pennisetum

Θερμόφιλο

50-75

65-100

Kikuju

Θερμόφιλο

25-35

35-45

Agrostis

Ψυχρόφιλο

6,5-25

8,5-35

Poa sp.

Ψυχρόφιλο

6,5-25

8,5-35

Festuca sp. (Λεπτόφυλλη)

Ψυχρόφιλο

25-50

35-65

Kentaky Bluegrass

Ψυχρόφιλο

35-65

45-85

Lolium (μονοετές)

Ψυχρόφιλο

50-75

65-100

Lolium (πολυετές)

Ψυχρόφιλο

25-50

35-65

Festuca arundinacea

Ψυχρόφιλο

50-75

65-100

Είδος

γ)

Είδος χλοοτάπητα
Τα θερμόφιλα είδη κουρεύονται συχνότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν αναπτύσσονται και
μηδενίζουν τις ανάγκες κουρέματος από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι αρχές Απριλίου. Τα ψυχρόφιλα είδη
απαιτούν συχνότερο κούρεμα την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Στο κικούγιου (Kikuju) το κούρεμα επιβάλλεται όταν παρουσιάζονται οι ανθήρες και ο χλοοτάπητας
λαμβάνει μια λευκάζουσα απόχρωση, ενώ στην ουγκάντα (Cynodon) όταν βρίσκεται σε περίοδο
ανθοφορίας.

δ)

Χρήση χλοοτάπητα
Ο «διακοσμητικός» χλοοτάπητας κουρεύεται κατά διαστήματα δύο (2) έως τριών (3) ημερών. Ο μέσος
όρος των χλοοταπήτων κουρεύεται το λιγότερο κάθε επτά μέρες και προτιμότερο από τρεις (3) μέχρι
πέντε (5) μέρες. Οι υπόλοιποι χλοοτάπητες κουρεύονται το λιγότερο κάθε επτά (7) ημέρες (βλ. Εικόνα
1).
Τα greens του γκολφ κουρεύονται καθημερινά ανεξαρτήτως εποχής.
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Εικόνα 1 - Συσχέτιση συχνότητας και ύψους κουρέματος ανάλογα με τη χρήση του χλοοτάπητα από
το τέλος της άνοιξης μέχρι αρχές φθινοπώρου. Ο οδηγός αυτός μπορεί να αλλάξει από τις καιρικές
συνθήκες και την κατάσταση του χλοοτάπητα.
Με το τακτικό κούρεμα αφαιρείται μικρή ποσότητα φυτικής ύλης και ο χλοοτάπητας κουρεύεται ευκολότερα
και γρηγορότερα, παρά με σποραδικά κουρέματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη μείωση
του ύψους ή κοπή σε πολύ χαμηλό ύψος ενός χλοοτάπητα, ο οποίος είχε αφεθεί χωρίς κούρεμα για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
5.2.3

Ειδικές περιπτώσεις

 Κούρεμα ενός χλοοτάπητα σκιάς (δηλ. χλοοτάπητα που μεγαλώνει κάτω από βαθιά σκιά). Το ύψος του
κουρέματος πρέπει να αυξηθεί κατά 6-12 mm πάνω από το προβλεπόμενο σε κανονικές συνθήκες.
 Κούρεμα χλοοτάπητα που αναπτύσσεται σε βαριά (αργιλικά) ή συμπιεσμένα εδάφη: Πρέπει να
αποφεύγεται το μικρό ύψος και η μεγάλη συχνότητα κουρεμάτων.

5.3 Κούρεμα
5.3.1

Γενικά

Πριν την έναρξη των εργασιών κουρέματος ελέγχονται οι κλιματολογικές συνθήκες. Δεν πρέπει να
διενεργείται κούρεμα όταν επικρατεί καύσωνας ή φυσά ισχυρός βόρειος άνεμος ή υπάρχει παγετός
(συνθήκες έντονης εξατμισοδιαπνοής). Επίσης δεν επιτρέπεται η κοπή υγρού χλοοτάπητα. Τα υγρά
υπολείμματα θα βαρύνουν τη χλοοκοπτική και θα αυξήσουν το χρόνο κοπής.
5.3.2

Εργασίες πριν το κούρεμα

Προετοιμασία της μηχανής και ρύθμισή της στο επιλεγμένο ύψος κοπής, σύμφωνα με τις οδηγίες που
περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος.
 Συμπλήρωση της μηχανής με καύσιμα.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να επαναληφθεί ο ανεφοδιασμός κατά τη διάρκεια του κουρέματος,
η συμπλήρωση πρέπει να γίνει μακριά από το χλοοτάπητα. Εάν χυθεί καύσιμο από απροσεξία, ο
χλοοτάπητας θα καταστραφεί ολοκληρωτικά στο σημείο εκείνο. Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται αμέσως καλό
πότισμα για να ξεπλυθεί το καύσιμο από το φύλλωμα του χλοοτάπητα.
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 Καθαριότητα του χλοοτάπητα.
Ο χλοοτάπητας πρέπει να είναι καθαρός από φύλλα, ξύλα, πέτρες κλπ. Αν ο χλοοτάπητας έχει ζιζάνια ή
άλλα έρποντα φυτά, σηκώνονται κατά περίπτωση πριν την κοπή.
5.3.3

Εργασίες κατά τη διάρκεια του κουρέματος

Επιλογή της κατεύθυνσης κοπής, ώστε να είναι κάθετη προς την προηγούμενη. Η αλλαγή φοράς και
κατεύθυνσης εξασφαλίζει καλύτερη κοπή, μειώνει την τάση που έχει ο χλοοτάπητας να πλαγιάζει και να
καλαμώνει και ελαττώνει τη δημιουργία στρώματος (thatch). Η διεύθυνση κοπής προγραμματίζεται πάντα
έτσι ώστε να αποφεύγονται τα διπλοπεράσματα, οι αναστροφές και οι απότομες αλλαγές διεύθυνσης, που
αυξάνουν τη συμπίεση και τη φθορά.
Το κούρεμα γίνεται συνήθως κατά λωρίδες πλάτους ίσου προς το πλάτος του κοπτικού τμήματος της
χλοοκοπτικής μηχανής και κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση τη μια φορά και από Βορρά προς Νότο την
επόμενη. Για τη διευκόλυνση της κίνησης και στροφής της μηχανής στην αρχή κουρεύονται δύο ή τρεις
λωρίδες κατά την έννοια της περιμέτρου και μετά αρχίζει η κανονική κοπή από την περιφέρεια προς το
κέντρο και πέρα (Εικόνα 2). Η κοπή της χλόης κατά εναλλασσόμενες παράλληλες λωρίδες και μάλιστα με
μηχανή κυλινδρικού τύπου είναι η εικόνα των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Η εμφάνιση αυτή δημιουργείται από
την εναλλαγή της κατεύθυνσης του κουρέματος και μόνο.

Εικόνα 2 - Κατεύθυνση κουρέματος για τη δημιουργία εναλλασσόμενων λωρίδων με διαφορετική
απόχρωση.
Κατά τη διάρκεια του κουρέματος η μηχανή πρέπει να κινείται προς τα εμπρός σε ευθύγραμμη κατεύθυνση
και όχι δεξιά και αριστερά.
Εάν χρειαστεί να διακοπεί το κούρεμα πρέπει να σταματήσει και η λειτουργία της μηχανής. Το ίδιο πρέπει να
γίνει και εάν χρειαστεί κάποια επισκευή ή ρύθμιση, οπότε η μηχανή πρέπει προηγουμένως να απομακρυνθεί
από το χλοοτάπητα.
Το κούρεμα του χλοοτάπητα στα σημεία που δεν προσεγγίζει η μηχανή γίνεται με ψαλίδι ή με χρήση μικρού
χλοοκοπτικού μηχανήματος.
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5.3.4

©

ΕΛΟΤ

Συντήρηση της μηχανής κουρέματος

Μετά το τέλος του κουρέματος η μηχανή καθαρίζεται επιμελώς με νερό και πετρέλαιο και φυλάσσεται για το
επόμενο κούρεμα. Ιδιαίτερη φροντίδα καθαρισμού απαιτεί το κοπτικό τμήμα της μηχανής και ο
χορτοσυλλέκτης. Στην εργασία του καθαρισμού πρέπει να ελέγχεται ταυτοχρόνως και η μηχανή στο σύνολό
της για τυχόν ζημιές, φθορές και κυρίως στα μαχαίρια της. Ο έλεγχος και καθαρισμός συμπληρώνεται με την
προσθήκη λιπαντικών ουσιών, όπου χρειάζεται (μηχανέλαιο, γράσο κ.λπ.).
5.3.5

Διαχείριση των υπολειμμάτων κοπής

Τα υπολείμματα χλόης συγκεντρώνονται και απομακρύνονται.
Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν δεν εμποδίζουν τις λειτουργίες ή τις χρήσεις του χλοοτάπητα, μπορούν να
σκορπίζονται στο χλοοτάπητα μετά την κοπή τους. Η πρακτική αυτή, που έχει ως σκοπό τη μείωση των
αποβλήτων αλλά και τον εμπλουτισμό του χώματος με τα υλικά αποσύνθεσης των υπολειμμάτων, θα
εφαρμόζεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου.

5.4 Εναλλακτική τεχνική ελέγχου του ύψους του χλοοτάπητα
Η τεχνική αυτή αφορά στην εφαρμογή χημικών ουσιών με ψεκασμό του φυλλώματος για τη ρύθμιση του
ύψους του χλοοτάπητα και βασίζεται στην αναστολή του ρυθμού ανάπτυξης αυτού. Χρησιμοποιείται για
έλεγχο της ανάπτυξης και της εμφάνισης ανθοφορίας σε χλοοτάπητες που καλύπτουν πρανή εθνικών οδών,
περιοχές περιορισμένης χρήσης κλπ. Η εφαρμογή αυτή απαιτεί αρκετή εμπειρία και ιδιαίτερες γνώσεις, ώστε
να γίνεται εγκαίρως και στη σωστή αναλογία διαλύματος φυτορρυθμιστικών ουσιών, έτσι που να
αποφεύγονται οι ζημιές (κάψιμο φυλλώματος του χλοοτάπητα και των παρακείμενων φυτών), γι’ αυτό
κρίνεται απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.
Οι ρυθμιστές ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι: γιβερελλικό οξύ, μαλεϊκό υδραζίδιο,
χλωροφλουρενόλη ή melfluidide. Η δράση τους αναφέρεται κυρίως στην αναστολή της βλάστησης και την
καθυστέρηση της δημιουργίας ταξιανθιών, λειτουργίες που υποβοηθούν στην εργασία του κουρέματος αλλά
και τη γενική εμφάνιση του χλοοτάπητα.
Η χημική εφαρμογή της βλάστησης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρακτική του κουρέματος αλλά μπορεί
να συμβάλει σε πολλές τεχνικές της βελτίωσης του χλοοτάπητα (επισπορά θερμόφιλων ειδών κατά το
χειμώνα, καθυστέρηση αναβλάστησης του αρχικού χλοοτάπητα και διευκόλυνση του φυτρώματος του νέου
χωρίς ανταγωνισμό, περιορισμός της εμφάνισης ταξιανθιών στο ζιζάνιο Poa annua, μείωση της ποσότητας
των παραγόμενων υπολειμμάτων, λιγότερη εργασία για τις περιπτώσεις που απαιτείται «ψαλίδισμα» στις
άκρες του χλοοτάπητα ή γύρω από παρτέρια ή δέντρα ή ενδιάμεσα από θάμνους κλπ).

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δημιουργούν την έννοια της περαιωμένης εργασίας του κουρέματος είναι:
 η τήρηση του προεπιλεγμένου ύψους κουρέματος.
 η ομοιομορφία ύψους κοπής σε όλη την επιφάνεια.
 το επιμελημένο κούρεμα των βλαστών του χλοοτάπητα στις άκρες των παρτεριών και δρόμων ή γύρω
από φυτά κ.λπ.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01.
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Τρόπος επιμέτρησης

Το κούρεμα χλοοτάπητα επιμετράται σε στρέμματα, ανά εκτέλεση.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-0605-00 «Φυτοπροστασία» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-10-06-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Φυτοπροστασία

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 αφορά στην περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών
και υλικών, που απαιτούνται για την προστασία των φυτών από διάφορες ασθένειες, όπως μύκητες, έντομα,
βακτήρια κ.λπ., με εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 δεν ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.1

Γενικά

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι χημικές ουσίες με βιολογική δράση που χρησιμοποιούνται για την
πρόληψη ή τη θεραπεία των διάφορων ασθενειών. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι η γενική ονομασία
που χρησιμοποιείται για να καλύψει την ομάδα των παρακάτω χημικών προϊόντων:
 εντομοκτόνα
 ακαρεοκτόνα
 κοχλιολειματοκτόνα
 τρωκτικοκτόνα
 νηματωδοκτόνα
 ρυθμιστές φυτικής ανάπτυξης
 μυκητοκτόνα
 ζιζανιοκτόνα.

4.2

Μορφές φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους διακρίνονται σε:
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 Διασυστηματικά των οποίων η δράση εξαπλώνεται σε όλο τον οργανισμό του φυτού επειδή
κυκλοφορούν μέσω των χυμών σε όλα τα όργανα του φυτού.
 Επαφής των οποίων η δράση περιορίζεται στα σημεία που διαβρέχονται με τον ψεκασμό.
Ανάλογα με τη μορφή τους διακρίνονται σε:
 Στερεά μορφή.
 Υγρή μορφή.
Βλέπε σχεδιάγραμμα 1.

4.3

Αγορά

Όλα τα σκευάσματα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και να είναι
σύμφωνα με:
1. Την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας εκδόθηκε το Π.Δ.
115/1997 (ΦΕΚ 104/ τ.Α΄/30-05-1997)
2. Τον Ν.721/06-10-1977 (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄/07-10-1977)
3. Τον Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/01-12-1997).
Να αγοράζεται πάντα το σωστό προϊόν και να ελέγχεται η ετικέτα του, ώστε το κείμενο σε αυτήν να είναι
σύμφωνο με άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77.
Να ελέγχεται η συσκευασία του, να μην είναι φθαρμένη, να μην έχει σημάδια διαρροών και να μην έχουν
παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας.
Να αναγράφονται επίσης:
 η εμπορική και επιστημονική ονομασία
 η περιεκτικότητα
 η ημερομηνία λήξης
 το σήμα με το βαθμό της κλίμακας τοξικότητας
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΣΚΟΝΕΣ
ΣΤΕΡΕΑ

ΑΔΙΑΛΥΤΑ
ΚΟΚΚΟΙ

ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
ΔΟΛΩΜΑΤΑ

ΒΡΕΞΙΜΕΣ
ΣΚΟΝΕΣ

ΥΔΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΥΓΡΑ

ΑΔΙΑΛΥΤΑ

ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΥ
ΟΓΚΟΥ

ΑΕΡΟΖΟΛΣ

ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΥ
ΟΓΚΟΥ

Σχεδιάγραμμα 1 - Κατηγοριοποίηση φυτοπροστατευτικών ουσιών
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Ασθένειες φυτών

5.1

Συμπτώματα ασθενειών
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Τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με το παθογόνο αίτιο, το είδος του φυτού, την εποχή και το ποσοστό
εξάπλωσης της ασθένειας. Ο προσδιορισμός μιας ασθένειας ή μιας προσβολής απαιτεί πάντοτε μεγάλη
εμπειρία και συνήθως εργαστηριακή επιβεβαίωση ή συνεργασία με ειδικό φυτοπαθολόγο.

5.2

Πρόληψη ασθενειών

Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος καταπολέμησης των ασθενειών είναι η πρόληψη.
Η πρόληψη περιλαμβάνει:
 Επιλογή των κατάλληλων ειδών ή ποικιλιών για τη περιοχή.
 Επιλογή υγιών φυτών.
 Εφαρμογή ορθολογικών προγραμμάτων συντήρησης, τα οποία θα αυξήσουν την αντοχή των φυτών
στις προσβολές.
 Άμεση απομάκρυνση των προσβεβλημένων από ασθένειες, κλαδιών ή φυτών και κάψιμο σε ασφαλές
σημείο.
 Απολύμανση των κλαδευτικών λεπίδων για τη προστασία από τη μετάδοση της ασθένειας.
 Άρδευση με την απαραίτητη – σωστή ποσότητα νερού, ώστε να μην δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες
ανάπτυξης ασθενειών.
 Βελτίωση του pΗ του εδάφους (εφόσον είναι εφικτό), επειδή σε πολύ χαμηλό pΗ αναπτύσσονται
μύκητες.
 Ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων.

6

Σχεδιασμός της φυτοπροστασίας

Πριν την εφαρμογή της χημικής φυτοπροστασίας θα πρέπει πάντα να ελέγχεται αν είναι εφικτά κάποια μέτρα
πρόληψης και αν είναι εφαρμόσιμες μη χημικές μέθοδοι (βλέπε σχεδιάγραμμα 2).
Αν τελικά αποφασιστεί η εφαρμογή χημικής φυτοπροστασίας, ή χημικών μέσων, τότε πρέπει να επιλεγεί ένα
φυτοπροστατευτικό προϊόν, το οποίο είναι εγκεκριμένο για τη χρήση στη συγκεκριμένη περίπτωση και
εμφανίζει τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Ο σωστός σχεδιασμός και η καλή προετοιμασία προβλέπει πιθανά προβλήματα και εξετάζει τρόπους
αντιμετώπισης τους.
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1. Εξετάζεται λεπτομερώς
η κατάσταση για τη
δυνατότητα λήψης
προληπτικών μέτρων.

ΝΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ

ΟΧΙ

2.
Γίνεται εκτίμηση
της ζημιάς (Πραγματική
ή προβλεπόμενη)

Αν η πραγματική ζημιά είναι
πάνω από το σημείο
επέμβασης τότε:

3. Επαναλαμβάνεται η
εξέταση της
δυνατότητας εφαρμογής
μη χημικών μεθόδων

Αν η πραγματική ζημιά είναι
κάτω από το σημείο επέμβασης
τότε:

Δεν γίνεται επέμβαση αυτή τη
χρονική στιγμή αλλά
συνεχίζεται ο έλεγχος για την
περίπτωση που τα πράγματα
αλλάξουν.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γίνεται επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τη
χρήση στη συγκεκριμένη περίπτωση, να παρουσιάζει τον ελάχιστο κίνδυνο για τους ανθρώπους
(χειριστές και παρευρισκομένους) και το περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρας, ωφέλιμη πανίδα και
χλωρίδα). Ιδιαίτερα σε κατοικημένους χώρους δε χρησιμοποιούνται σκευάσματα με τοξικότητα.

Σχεδιάγραμμα 2 - Σχεδιασμός της φυτοπροστασίας

7

Ικανότητα του προσωπικού

Οι εργαζόμενοι στη φυτοπροστασία πρέπει να είναι ικανοί για την εργασία αυτή και να έχουν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ή να καλύπτονται με δήλωση του ανάδοχου περί κτήσεως εμπειρίας για το αντικείμενο αυτό
(Τεχνίτης ειδικευμένος). Επίσης πρέπει να κατανοούν τις συνέπειες που έχουν οι ενέργειες τους στους ίδιους
και στους άλλους ανθρώπους, στα ζώα και στο περιβάλλον.
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Μέθοδοι εφαρμογής των προϊόντων φυτοπροστασίας

8.1

Επίπαση
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Είναι η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων σε μορφή σκόνης στα φυτά. Η εργασία γίνεται με τη
βοήθεια ειδικών συσκευών επιπάσεως. Εφαρμόζεται κυρίως για πρόληψη μυκητολογικών ασθενειών στα
φυτά.

8.2

Διασπορά

Είναι η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων σε κοκκώδη μορφή. Η εργασία γίνεται με τα χέρια.
Εφαρμόζεται κυρίως για θεραπεία μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών στα φυτά και τους
χλοοτάπητες.

8.3

Ριζοπότισμα

Είναι η εφαρμογή με πότισμα, διαλυμάτων σε νερό φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Η εφαρμογή γίνεται
με πότισμα στις ρίζες των φυτών, ώστε το διάλυμα να φτάσει σε βάθος 5 cm. Εφαρμόζεται κυρίως για
θεραπεία μυκητολογικών ασθενειών στα φυτά και τους χλοοτάπητες.

8.4
8.4.1

Ψεκασμός
Γενικά

Είναι η εφαρμογή διαλυμάτων σε νερό φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστικό
μηχάνημα ή χειροκίνητο ψεκαστικό.
Όλοι όσοι εφαρμόζουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις
οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων.
Πριν τη χρήση διαβάζεται η ετικέτα και οι οδηγίες χρήσης. Ελέγχεται ο εξοπλισμός και το ψεκαστικό
μηχάνημα ως προς τη σωστή λειτουργία του.
8.4.2

Προετοιμασία

 Ελέγχεται η κατάσταση της περιοχής όπου θα γίνει η εφαρμογή καθώς και οι προβλέψεις της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κατάσταση του καιρού.
 Ελέγχεται η προστατευτική ενδυμασία και ο εξοπλισμός αν είναι κατάλληλα και λειτουργούν καλά.
 Ελέγχονται τα μηχανήματα εφαρμογής αν είναι τα ενδεδειγμένα για την περίπτωση, λειτουργούν και
είναι βαθμονομημένα.
 Υπολογίζεται η απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη ασθένεια και γίνεται ανάμιξη
μόνο της ποσότητας αυτής. Σε περίπτωση που ο κίνδυνος βροχής είναι ορατός εξετάζεται η προσθήκη
προσκολλητικού.
 Η ανάμιξη στο ψεκαστικό δοχείο γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του
προϊόντος. Η μέτρηση γίνεται με δοσομετρητή, ειδικά σημασμένο, και κατόπιν ξεπλένεται τρεις φορές.
 Ξεπλένεται τρεις φορές το δοχείο του ψεκαστικού πριν την προσθήκη του ψεκαστικού διαλύματος.
 Ειδοποιούνται με κάθε δυνατό τρόπο οι παρευρισκόμενοι ότι θα ακολουθήσει διαδικασία ψεκασμού με
φυτοφάρμακο.

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

8.4.3

35325

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00:2009

Εφαρμογή

 Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία φορούν πάντα τις προστατευτικές ενδυμασίες.
 Δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αποτραπεί η μεταφορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού και προσοχή
να μην φθάνει το διάλυμα σε ρυάκια.
 Ο ψεκασμός σταματά όταν πλησιάσουν άνθρωποι κοντά ώστε να μην μολυνθούν.
 Ελέγχεται συχνά ο εξοπλισμός.
 Τα φυτά περιλούζονται με το ψεκαστικό υγρό, μέχρι απορροής. Οι ξυλώδεις προσβολές (από Zerzera
pyrina κ.λπ.) αντιμετωπίζονται τοπικά με καθαρισμό και τοποθέτηση εμποτισμένου με σκεύασμα υλικού
(βαμβάκι κλπ) και είναι περιορισμένης εφαρμογής.
 Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα.
8.4.4

Μετά την εφαρμογή

Καθαρίζεται το ψεκαστικό με νερό και το νερό ξεπλύματος του ψεκαστικού αδειάζεται σε μη καλλιεργημένο
έδαφος.
Καθαρίζονται τα προστατευτικά γάντια, η μάσκα και το υπόλοιπα ρούχα.
Τηρείται ημερολόγιο ψεκασμών.

9

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας της φυτοπροστασίας είναι η διαρκής καλή κατάσταση του
πρασίνου από πλευράς ασθενειών, όταν πρόκειται για προληπτικούς ψεκασμούς και η αναστολή της
προβολής ή η θεραπεία του φυτικού υλικού.
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Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

10.1 Γενικά
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα όταν δε λαμβάνονται κατά την
εφαρμογή οι προφυλάξεις που προβλέπονται για το αντίστοιχο προϊόν. Οι χρήστες των φυτοφαρμάκων
πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για να κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους, το μέγεθός τους καθώς και
τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν.
Αν και ο βασικότερος σκοπός είναι η προστασία των ανθρώπων και των ζώων από την επίδραση των
φυτοφαρμάκων, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται στον καθημερινό σχεδιασμό δράσης.
Για τους ανθρώπους οι κίνδυνοι είναι:
 Επαφή με το δέρμα
Είναι η πιο συνηθισμένη αιτία δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτό συμβαίνει από
διαρροές, πιτσίλισμα συμπυκνωμένου διαλύματος, χρησιμοποίηση μολυσμένων ρούχων και συνεχή
έκθεση στο ψεκαστικό υγρό. Οι χημικές ουσίες γενικά διαπερνούν σχετικά εύκολα τα ρούχα και
μολύνουν το δέρμα, για να εισχωρήσουν στη συνέχεια στο σώμα, ακόμα και από υγιές χωρίς πληγές
δέρμα. Ο ιδρώτας αυξάνει την απορρόφηση χημικών ουσιών από το δέρμα.
 Επαφή με τα μάτια
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Τα μάτια, το στόμα και η περιοχή γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά ευπρόσβλητα στις μολύνσεις
αυτές.
 Κατάποση
Η είσοδος προϊόντων από το στόμα είναι πάντα εξαιρετικά επικίνδυνη αλλά οι προφυλάξεις είναι απλές:
-

-

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, πιοτό και φαγητό με μολυσμένα από φυτοφάρμακα χέρια. Τα χέρια
πλένονται καλά με άφθονο σαπούνι.
Δεν πρέπει να διατηρούνται φυτοφάρμακα σε συσκευασίες τροφίμων.
Τα φυτοφάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε διαφορετικές αποθήκες από αυτές που
αποθηκεύονται τρόφιμα και ζωοτροφές.

 Εισπνοή
Η μόλυνση από εισπνοή φυτοφαρμάκων είναι πολύ επικίνδυνη όταν χρησιμοποιούνται πτητικά
σκευάσματα σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχει άπνοια.
Για τα ζώα οι κίνδυνοι είναι:
 Από την απορρόφηση τοξικών σκευασμάτων από το δέρμα.
 Από την κατανάλωση μολυσμένων τροφών ή νερού.
Για το οικοσύστημα οι κίνδυνοι είναι:
 Στις πηγές νερού, στα πηγάδια, στα ποτάμια, στις λίμνες και τους υδραύλακες.
 Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις
 Στις ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου ζουν, τρέφονται και πολλαπλασιάζονται ζώα και φυτά.

10.2 Προστατευτικά μέτρα
 Ειδικά ρούχα στους χειριστές των φυτοφαρμάκων.
 Τα ρούχα να πλένονται κάθε μέρα μετά τη χρήση τους.
 Με τα ρούχα να καλύπτεται όλο το σώμα
 Απαραίτητα τα γυαλιά, οι μάσκες και τα γάντια σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
 Οι εργασίες φυτοπροστασίας να γίνονται το πρωί ή αργά το απόγευμα.
 Να μη γίνονται φυτοπροστατευτικές εργασίες όταν φυσάει δυνατός άνεμος και σε κάθε περίπτωση ποτέ
κόντρα έστω και στον ελάχιστο αέρα..
 Να μην προσπαθούν οι χειριστές να ξεβουλώνουν τα μπέκ με το στόμα.
 Οι άνθρωποι που δεν χειρίζονται τα φυτοφάρμακα πρέπει να μένουν μακριά από το χώρο της εργασίας
αυτής καθώς επίσης και τα κάθε είδους ζώα.
 Οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων πρέπει να μένουν φυλαγμένες και κλειστές.
 Μετά το τέλος της εργασίας συγκεντρώνονται όλα τα άχρηστα υλικά που έχουν σχέση με τον ψεκασμό
και απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
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 Σήμανση της περιοχής.

10.3 Πρώτες βοήθειες
Αν εμφανιστούν προειδοποιητικά συμπτώματα πρέπει να χορηγηθούν αμέσως με λίγο νερό δύο (2)
αμπούλες θειικής ατροπίνης των 0,5 mg και να ζητηθεί συμβουλή ιατρού και του Κέντρου Δηλητηριάσεων.
Σε επαφές με το δέρμα πρέπει να γίνουν πλύσεις με άφθονο νερό και σαπούνι, ενώ σε επαφή με τα μάτια
πρέπει να γίνονται πλύσεις με άφθονο νερό για 15΄.
Σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να χορηγηθούν δύο (2) ποτήρια νερού και να προκληθεί εμετός.
Μετά από εισπνοή απαιτείται η έκθεση σε καθαρό αέρα, τυχόν τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες φυτοπροστασίας των χλοοταπήτων επιμετρώνται σε στρέμματα, των δε δένδρων και θάμνων σε
αριθμό φυτών, ανά εκτέλεση.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Καταπολέμηση ζιζανίων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 αφορά στην περιγραφή όλων των εργασιών που
απαιτούνται για την καταπολέμηση των ζιζανίων από τους χώρους πρασίνου.
Σχετική Προδιαγραφή: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00

3

Plant protection -- Φυτοπροστασία

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Χαρακτηριστικά ζιζανίων

4.1

Γενικά

Κάθε φυτό που αναπτύσσεται σε χώρο όπου είναι ανεπιθύμητο, είναι ζιζάνιο.
Τα ζιζάνια φυτρώνουν:
 από σπόρους που υπάρχουν σε λήθαργο μέσα στο έδαφος,
 από σπόρους που μεταφέρονται με τον αέρα,
 από σπόρους που μεταφέρονται από τα πουλιά,
 από σπόρους που υπάρχουν στα κόπρανα των ζώων,
 από ριζώματα, κονδύλους και βολβούς που υπάρχουν στο έδαφος

5
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4.2

©

ΕΛΟΤ

Είδη ζιζανίων

Τα ζιζάνια από βοτανικής άποψης διακρίνονται σε αγροστώδη (στενόφυλλα) και πλατύφυλλα. Από άποψης
διάρκειας ζωής διακρίνονται σε μονοετή, διετή και πολυετή. Βλέπε πίνακα 1.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ

Πίνακας 1 - Κατηγορίες των κυριότερων ζιζανίων

Γ. ΔΙΕΤΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Δ. ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Ε. ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ

6

α/α

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

1

Digitaria sanguinalis

Αιματόχορτο

2

Echinochloa crus-galli

Μουχρίτσα

3

Poa annua

Πόα

4

Setaria viridis

Σετάρια

1

Alopecurus
myosuroides

Αλεπονουρά

2

Avena sterilis

Αγριοβρώμη

3

Hordeum murinum

Άγριο κριθάρι

4

Lolium sp.

Ήρα

5

Phalaris sp.

Φάλαρη

1

Amaranthus sp.

Βλήτο

2

Chenopodium album

Λουβουδιά

3

Euphorbia spp.

Ευφόρβια

4

Medicago lupulina

Τριφύλλι κίτρινο

5

Polygonum aviculare

Πολυκόμπι

6

Portulaca oleracea

Γλιστρίδα

7

Tribulus terrestris

Τριβόλι

1

Anagallis arvensis

Αναγαλλίδα

2

Chamomilla recutita

Χαμομήλι

3

Fumaria officinalis

Καπνόχορτο

4

Galium sp.

Κολλιτσίδα

5

Plantago spp.

Πεντάνευρο

6

Rummex spp.

Λάπαθο

7

Sinapis spp.

Σινάπι, βρούβα

8

Sonchus spp.

Ζωχός

9

Stellaria media

Στελλάρια

10

Vicia spp.

Βίκος

1

Allium roseum

Άγριο κρεμμύδι

2

Daucus carota

Άγριο καρώτο

1

Amarantus deflexus

Βλήτο πολυετές

2

Cichorium indibus

Ραδίκι

3

Convolvolus arvensis

Περικοκλάδα

4

Oxalis sp.

Ξινήθρα

5

Parietaria spp.

Περδικούλι

6

Trifolium repens

Τριφύλλι

1

Cynodon dactylon

Αγριάδα
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Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΕΤΗ

5

Τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων

5.1

Βοτάνισμα με τα χέρια

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00:2009

2

Sorghum halepensis

Βέλιουρας

1

Cyperus spp.

Κύπερη

Είναι ο παραδοσιακός τρόπος βοτανίσματος με τα χέρια. Εφαρμόζεται κυρίως στους χλοοτάπητες. Με ένα
κοφτερό μαχαίρι αφαιρείται από τη ρίζα κάθε ζιζάνιο και αποθηκεύεται σε σάκο για απόρριψη.
Στα ετήσια ζιζάνια ο τρόπος αυτός είναι αποτελεσματικός. Από τα υπόλοιπα αφαιρούνται εύκολα η μολόχα
και ο ζοχός.

5.2

Βοτάνισμα με τσάπα

Είναι ο παραδοσιακός τρόπος βοτανίσματος με τσάπα. Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την
καταπολέμηση των περισσοτέρων ζιζανίων αλλά βεβαίως και ο πιο δαπανηρός. Ο εργαζόμενος με τσάπα
(με τετράγωνη διατομή) αφαιρεί τα ζιζάνια, με όσο το δυνατόν, περισσότερη ρίζα. Με τον τρόπο αυτό είναι
δύσκολη η καταπολέμηση της αγριάδας, του βέλιουρα και της κύπερης.

5.3

Κοπή ζιζανίων με χορτοκοπτικό μηχάνημα

Είναι ο επικρατέστερος τρόπος βοτανίσματος χώρων όπου υπάρχουν φυτά. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι
βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο. Διαθέτει τηλεσκοπικό περιστρεφόμενο άξονα στην άκρη του οποίου είναι
προσαρμοσμένος μηχανισμός, στον οποίο είναι περιτυλιγμένο νάιλον σκοινί. Οι δύο άκρες του σκοινιού είναι
ελεύθερες περίπου κατά 10 cm. Με την ταχύτητα περιστροφής καταστρέφεται το υπέργειο τμήμα των
ζιζανίων, που δεν έχουν ξυλοποιηθεί ακόμα.
Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι είναι η πλέον οικονομική μέθοδος καταπολέμησης ζιζανίων σε
χώρους φυτών, που δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι επειδή δεν
καταστρέφεται το ριζικό σύστημα, τα πολυετή ζιζάνια μετά από λίγο χρόνο αναπτύσσονται ξανά.

5.4

Κοπή ζιζανίων με αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό μηχάνημα

Είναι τρόπος βοτανίσματος σε χώρους που δεν υπάρχουν φυτά και είναι προσβάσιμοι από τροχοφόρα
αυτοκίνητα. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα αποτελείται από ένα βραχίονα, προσαρμοσμένο σε τροχοφόρο
όχημα (ελκυστήρα, φορτηγό). Ο βραχίονας έχει στο άλλο άκρο του δύο λεπίδες σε επαφή και παράλληλες
μεταξύ τους. Από τις λεπίδες κινείται η μία με παλινδρομική κίνηση.
Κατά την εργασία το όχημα κινείται με μικρή ταχύτητα 10-15 km/h, οι λεπίδες με τη βοήθεια του σπαστού
βραχίονα είναι παράλληλες με την επιφάνεια του εδάφους σε χαμηλό ύψος 5 -10 cm. Με την κίνηση αυτή
κόβονται όλα τα χόρτα που βρίσκονται στην πορεία των λεπίδων.

5.5

Χημική καταπολέμηση ζιζανίων

Είναι χημική μέθοδος με την οποία τα ζιζάνια καταστρέφονται πριν φυτρώσουν ή όταν βρίσκονται στην
πλήρη ανάπτυξη.
Τα ζιζανιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καταστροφή της ανεπιθύμητης βλάστησης.
Ανάλογα με τον τρόπο δράσης διακρίνονται σε:

7

35335

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00:2009

5.5.1
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Καθολικά ζιζανιοκτόνα

Είναι ζιζανιοκτόνα που καταστρέφουν κάθε μορφή βλάστησης στην έκταση όπου θα γίνει εφαρμογή.
Χρησιμοποιούνται συνήθως πριν την εγκατάσταση των φυτών ή του χλοοτάπητα. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα ζιζανιοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν να μην αφήνουν τοξικά κατάλοιπα και επηρεάσουν τη νέα
βλάστηση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε χώρους φυτών αλλά με κατευθυνόμενο τοπικό ψεκασμό.
Κυριότερα ζιζανιοκτόνα της κατηγορίας αυτής είναι το Glyphosate, Sylfosate, Glufosinate και το Paraquat.
Τα απολυμαντικά εδάφους (Βαπάμ κλπ) παρόλο που καταστρέφουν τα ζιζάνια και τους σπόρους των
ζιζανίων δε θεωρούνται ζιζανιοκτόνα για χώρους πρασίνου.
5.5.2

Εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα

Είναι ζιζανιοκτόνα που καταστρέφουν επιλεκτικά ορισμένα είδη ζιζανίων, χωρίς να επηρεάζουν τα
καλλωπιστικά φυτά ή τους χλοοτάπητες.
Τα κυριότερα εκλεκτικά είναι:
 Ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών
Η δράση τους είναι διασυστηματική και η συγκέντρωση τους γίνεται στους μεριστωματικούς ιστούς.
-

2,4 D : Αποτελεσματικό στα πλατύφυλλα ζιζάνια.

-

MCPA: Αναλόγου δράσης με το προηγούμενο αλλά λιγότερο αποτελεσματικό.

-

MCPΡ : Χρησιμοποιείται σε μίγμα με το dicamba ή Bromoxynil

-

Dichlorprop

 Βενζοϊκά
Είναι η πλέον εξελιγμένη μορφή των εκλεκτικών
συγκεντρώνονται στους μεριστωματικούς ιστούς.
-

Bromoxynil

-

Ioxynil

ζιζανιοκτόνων.

Δρουν

συστηματικά

και

 Προφυτρωτικά
Χρησιμοποιούνται για την καταστροφή ανεπτυγμένων φυτών ή την παρεμπόδιση των σπόρων ζιζανίων
να φυτρώσουν. Είναι τελείως εξειδικευμένα και αναφέρονται σε ορισμένη οικογένεια ή είδος ζιζανίου. Η
δράση τους εκδηλώνεται με τη παρεμπόδιση των διαφόρων φάσεων της κυτταρικής διαίρεσης (μίτωση)
ή της επιμήκυνσης του κυττάρου.
-

5.5.3

Dacthal
Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων

Η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνου απαιτεί γνώση, εμπειρία, αλλά και μεγάλη προσοχή.
Για την εφαρμογή και τις απαραίτητες προφυλάξεις, βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00.
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Για το σχεδιασμό της ζιζανιοκτονίας λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 Γνώση των φυτών και του χλοοτάπητα (ηλικία, αντοχές, κ.λ.π.)
 Εμπειρία των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής, ώστε κατά την εφαρμογή να επικρατούν άριστες
δυνατές συνθήκες (άπνοια, ήπιες θερμοκρασίες κ.λ.π.), οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν και το
επόμενο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 Προσαρμογή και σύνδεση του ψεκασμού χρονικά με το βιολογικό κύκλο των ζιζανίων και με τον τρόπο
πολλαπλασιασμού των. Η καταπολέμηση είναι αποτελεσματική, όταν τα ζιζάνια είναι στη πλήρη
ανάπτυξή τους.

6

Ρόλος της επίβλεψης

Ο Επιβλέπων του έργου πρέπει να παρίσταται κατά την εκτέλεση της εργασίας (κυρίως κατά τη χημική
καταπολέμηση), να ελέγχει τα μηχανήματα, τα σκευάσματα και τη δοσολογία και να εξασφαλίζει τους όρους
υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος ανεξαρτήτως της αποκλειστικής ευθύνης που φέρει ο
ανάδοχος. Πρέπει να καταγράφει στο ημερολόγιο του έργου τυχόν παρατηρήσεις και να συντάσσει το
πρωτόκολλο εργασιών.

7

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας της καταπολέμησης ζιζανίων είναι η διαρκής απουσία
ζιζανίων από τις επιφάνειες των φυτών ή των χλοοταπήτων.
Βάσει του προγράμματος συντήρησης προβλέπονται συγκεκριμένες επαναλήψεις ή αποτελούν τμήμα της
ενιαίας δαπάνης συντήρησης, οπότε η εργασία είναι αποδεκτή αν οι επιφάνειες είναι πάντα καθαρές.
Όταν προβλέπεται βοτάνισμα με τα χέρια, τσάπα ή μηχανήματα η ποιότητα της εργασίας κρίνεται άμεσα.
Όταν γίνεται με ζιζανιοκτόνα αυτή γίνεται αποδεκτή μετά το πέρας δράσης του σκευάσματος (διασυστηματικό
ή όχι), εφ’ όσον τα ζιζάνια έχουν ξηραθεί και απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

8

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00.
Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

9

Τρόπος επιμέτρησης

Οι εργασίες καταπολέμησης ζιζανίων επιμετρώνται σε στρέμματα, ανά εκτέλεση, και διακρίνονται ως εξής:
 βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια
 βοτάνισμα χλοοτάπητα με ζιζανιοκτόνα φάρμακα
 βοτάνισμα χώρων φυτών με τσάπα
 βοτάνισμα με χλοοκοπτικό μηχάνημα

9
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 βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα φάρμακα
 βοτάνισμα με αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό μηχάνημα
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:


Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο



Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων
(εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους..
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ ʌȡĮıȓȞȠȣ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-07-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȡĮıȓȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠȣ Įʌȩ ĲĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ, μİ
ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮȚıșȘĲȚțȒ ĮȞĮȕȐșμȚıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȈȤİĲȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-07-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01

3

Lopping and pruning of trees -- ȀȜȐįİμĮ įȑȞįȡȦȞ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ İȡȖĮȜİȓĮ

4.1

ȂȘȤĮȞȚțȩ ıȐȡȦșȡȠ

ǹȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ țȣȜȚȞįȡȚțȑȢ ȕȠȪȡĲıİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ĮȞĮȡȡȠĳȘĲȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ
ıțȠȣʌȚįȚȫȞ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ μİȖȐȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌ.Ȥ. įȡȩμȦȞ, ʌİȗȩįȡȠμȦȞ,
ʌȜĮĲİȚȫȞ ț.Ȝʌ.

4.2

ǹȞȣȥȦĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ

ȉȠ ĮȞȣȥȦĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞȣȥȫıİȚ ȑȞĮȞ İȡȖĮȗȩμİȞȠ ıİ μȚĮ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ
ıİ ȑȞĮ ıĲȪȜȠ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĮȣĲȠȪ (ǺȜȑʌİ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01).

4.3

ȀȪȜȚȞįȡȠȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ

ȂȘȤȐȞȘμĮ 2-5 Hp ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȠ țȪȜȚȞįȡȠ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ.
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ǺȠȪȡĲıĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ

ȂȘȤȐȞȘμĮ 2-5 Hp ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞİȢ ȕȠȪȡĲıİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ.

4.5

ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡĮȢ

ȂȘȤȐȞȘμĮ 1-2 Hp μİ ʌȡȠıĮȡĲȘμȑȞȠ ıȐțȠ, ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȠĳȐ İȜĮĳȡȐ ıțȠȣʌȓįȚĮ (ĳȪȜȜĮ, ȤĮȡĲȚȐ ț.Ȝʌ.).

4.6

ĭȣıȘĲȒȡĮȢ

ȂȘȤȐȞȘμĮ 1-2 Hp ʌȠȣ ıȣȖțİȞĲȡȫȞİȚ İȜĮĳȡȐ ıțȠȣʌȓįȚĮ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
ĮʌȠțȠμȚįȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȡİȪμĮĲȠȢ ĮȑȡĮ.

4.7

ȉıȠȣȖțȡȐȞĮ – ıȣȡμȐĲȚȞȘ ıțȠȪʌĮ

ȀȜĮıȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ.

4.8

ȈĮțȠȪȜİȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ

ȆȜĮıĲȚțȑȢ ıĮțȠȪȜİȢ μİ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ıțȓıȚμȠ, įȚĮıĲȐıİȦȞ 0,70 x 1,10 m.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ

5.1

īİȞȚțȐ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ ȩȜĮ ĲĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ
ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ ʌȠȣ ıȣȞĮșȡȠȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠȪȢ. ȉĮ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıİ įȪȠ
ĲȪʌȠȣȢ: Į) ĲĮ ĳȣĲȚțȐ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ȩʌȦȢ ʌİıμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ, ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țȠʌȒȢ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ țĮȚ țȜĮįȑμĮĲȠȢ
ĳȣĲȫȞ, ȕ) ĲĮ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ įȡȐıȘ (ʌȜĮıĲȚțȐ, μʌȠȣțȐȜȚĮ, ȤĮȡĲȚȐ,
țȠȞıȑȡȕİȢ, țȚȕȫĲȚĮ ț.Ȝʌ.), ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĮȞșȡȫʌȦȞ, ȗȫȦȞ țĮȚ ĲȡȠȤȠĳȩȡȦȞ,
ĲȠȣ ĮȑȡĮ, ĲȘȢ įȚĮĳȒμȚıȘȢ ț.Į.
ȉȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȘȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ĳȣĲȚțȫȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİȚȦșİȓ, ȑȦȢ ȑȞĮ ȕĮșμȩ, μİ ĲȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȜȓʌĮȞıȘ, įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țȠμʌȩıĲ (compost) ț.Ȝʌ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ
ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȜĮȓıșȘĲȦȞ țĮȚ ʌȡȠıȕȐıȚμȦȞ
țȐįȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȣȤȞȐ.

5.2

ȈȤİįȚĮıμȩȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ μİ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.

5.3

ȀȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ țȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ țĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȖİĲȩȢ Ȓ ȩĲĮȞ ĳȣıȐİȚ įȣȞĮĲȩȢ ȐȞİμȠȢ.

5.4
5.4.1

ȋȫȡȠȚ țĮȚ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ
ȋȫȡȠȚ ĳȣĲȫȞ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ μİ įȚȐıʌĮȡĲĮ ĳȣĲȐ. ǹʌȩ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮıȪȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ İȞĮʌȠĲȓșȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ. Ȉİ
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ʌȣțȞȒ ȕȜȐıĲȘıȘ ĲĮ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ, İȞȫ ıİ ĮȡĮȚȒ ȕȜȐıĲȘıȘ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ ĳȣĲȐ. ĭȣĲȐ μİ ĮȖțĮșȦĲȩ ȕȜĮıĲȩ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȡȚșμȩ İȜĮĳȡȚȫȞ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ.
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ:
 μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ ĲĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ ıĮțȠȪȜİȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ. ȅȚ ıĮțȠȪȜİȢ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȠȣ țĮȚ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ ȠȤȒμĮĲĮ. īȚĮ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĲȚȫȞ, ʌȜĮıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μĮțȡȪ
ȟȪȜȠ, ȩʌȠȣ ıĲȘ μȚĮ ȐțȡȘ ĲȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠıĮȡμȠıĲİȓ ĮȚȤμȘȡȩ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ȖȚĮ ĲȠ țȐȡĳȦμĮ țĮȚ ĮȞȐıȣȡıȒ
ĲȠȣȢ.
 μİ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ. ȉĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ μİ μȚțȡȩ ȕȐȡȠȢ ȠįȘȖȠȪȞĲĮȚ μȑıȦ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ĲȠȣ
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȠȪ ıĲȠ țȐįȠ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
5.4.2

ȋȫȡȠȚ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȈĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȦȞ ȤȜȠȠĲĮʌȒĲȦȞ ĲĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ ʌȠȣ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ȤĮȡĲȚȐ, ʌȜĮıĲȚțȑȢ ıĮțȠȪȜİȢ ț.Ȝʌ.
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȚĮ μȚțȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ. īȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ĳȣıȘĲȒȡĮȢ, ȩʌȠȣ ĲĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ țĮȚ Įʌȩ İțİȓ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ. ǼȐȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țȠʌȒȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ĳȪȜȜĮ Ȓ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ ȣȜȚțȐ, ĮȣĲȐ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țȠμʌȩıĲ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌȡĮıȓȞȠȣ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ ıĮțȠȪȜİȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ
țĮșĮȡȚıμȩȢ μʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ μİ İȚįȚțȐ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ.
5.4.3

ǼʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠȣ ʌȡĮıȓȞȠȣ

ǼȓȞĮȚ ʌİȗȩįȡȠμȠȚ, μȠȞȠʌȐĲȚĮ Ȓ įȚȐįȡȠμȠȚ țĮȚ įȡȩμȠȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ. ȉȠ țĮșȐȡȚıμĮ ȖȓȞİĲĮȚ
țȣȡȓȦȢ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ıȐȡȦșȡȠ, ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ/ ĳȣıȘĲȒȡİȢ/
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ μȚțȡȩĲİȡİȢ.
5.4.4

ȋȫȡȠȚ ĳȣĲȫȞ İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ

ǼȓȞĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ (ʌ.Ȥ. μİıȘμȕȡȚĮȞșȑμȠȣ ț.Ȝʌ.), ʌȠȣ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌȣțȞȒȢ įȚĮțȜȐįȦıȘȢ
ĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȣȞ μİȖȐȜȠ ĮȡȚșμȩ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣĲȩ ȤȡȒȗȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ. ȅ
țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ ĲĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ ıĮțȠȪȜİȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ.
5.4.5

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ıĲȪȜȦȞ Įʌȩ įȚĮĳȘμȚıĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

ǼȓȞĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȪȜȦȞ (ĳȦĲȚıμȠȪ, ĳȦĲȠıȒμĮȞıȘȢ, ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ ț.Ȝʌ.) Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ
įȚĮĳȘμȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ. ȈȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȤȐȡĲȚȞȠ ȣȜȚțȩ. ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ, μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȘȜİıțȠʌȚțȫȞ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ İȞȓȠĲİ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

5.5

ǼʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ

ȅȚ İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ ĲȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ Ƞ țȐșİ ȤȫȡȠȢ ȖİμȓȗİȚ ıțȠȣʌȓįȚĮ țĮȚ
țȣȡȓȦȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ:
 ǹʌȩ ĲȘ ȕĮȡȚȐ Ȓ μȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȞșȡȫʌȦȞ, ȗȫȦȞ țĮȚ ĲȡȠȤȠĳȩȡȦȞ.
 ǹʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ (ʌȐȡțȠ, ʌİȗȩįȡȠμȠȢ, įȐıȠȢ ț.Ȝʌ.).
 ǹʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ʌȡĮıȓȞȠȣ (ʌȣțȞȩ ʌȡȐıȚȞȠ, ȥȘȜȩ ʌȡȐıȚȞȠ, ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ ț.Ȝʌ.).
 ǹʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȠȚțȘμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ.
 ǹʌȩ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȐȞİμȠȢ ț.Ȝʌ.).
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 ǹʌȩ ĲȘȞ İʌȠȤȒ.
ǲȞĮȢ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĮȞĮȖțȫȞ țĮșĮȡȚıμȠȪ ıİ ȑȞĮ ʌȐȡțȠ ʌȩȜȘȢ, ĲȠȣȢ țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ μȒȞİȢ, ȖȚĮ ȣȥȘȜȒ țĮȚ
ȤĮμȘȜȒ ȕȜȐıĲȘıȘ, ȑȤİȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ ıİ μȚıȒ ȫȡĮ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞİȚįȓțİȣĲȠȣ İȡȖȐĲȘ, ĮȞȐ ȘμȑȡĮ ȖȚĮ ȑȞĮ
ıĲȡȑμμĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

īȚĮ ȞĮ țȡȚșİȓ ĮʌȠįİțĲȒ țĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ Ș İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ
ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ (ıȣȞĲȒȡȘıȘ ʌȡĮıȓȞȠȣ), ĮȜȜȐ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ
ʌȡĮıȓȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠȣ (įȡȩμȠȚ, ıĲȪȜȠȚ ț.Ȝʌ.) ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȤȫȡȦȞ ʌȡĮıȓȞȠȣ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȑμμĮĲĮ ĮȞȐ İțĲȑȜİıȘ ĮȣĲȫȞ țĮȚ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ
ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȠȣ ĳȣĲȫȞ
ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĳȣĲİȣμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ (ȤĮȡĲȚȐ, ĳȪȜȜĮ, ȟȑȞĮ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ țȜʌ.) țĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȒ ĲȠȣȢ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
(ȕ) ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ (ȤĮȡĲȚȐ, ĳȪȜȜĮ, ȟȑȞĮ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ țȜʌ.) țĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȒ ĲȠȣȢ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
(Ȗ) ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ ĳȣĲȫȞ İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ - μİıȘμȕȡȚĮȞșȑμȠȣ
ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ –
μİıȘμȕȡȚĮȞșȑμȠȣ, ĮĳȠȡȐ ıĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ (ȤĮȡĲȚȐ, ĳȪȜȜĮ, ȟȑȞĮ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ
țȜʌ.) țĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȒ ĲȠȣȢ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ıĲȪȜȦȞ țĮȚ ʌȚȞĮțȓįȦȞ Įʌȩ ĮĳȓıİȢ țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȑȢ, İțĲİȜȠȪμİȞİȢ μİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ĲȡȩʌȠ, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ ĮȞȐ İțĲȑȜİıȘ ĮȣĲȫȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȡİȓșȡȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ıȐȡȦșȡȠ, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ĮȞȐ İțĲȑȜİıȘ
ĮȣĲȫȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
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ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǺİȜĲȓȦıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-08-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȚįȚțȩĲİȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ μİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣ, ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĮȣĲȠȪ.
ȈȤİĲȚțȑȢ μİ ĲȠȣȢ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȓȞĮȚ ȠȚ: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-02-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-0502-02 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-02-03.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-08-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-02-01

Lawn turf sowing -- ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ μİ ıʌȠȡȐ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-02-02

Laying ready made lawn turf -- ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȑĲȠȚμȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-02-03

Installation of lawn turf on athletic fields -- ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
ĮȖȦȞȚıĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȡȖĮıȓİȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

4.1

īİȞȚțȐ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.

4.2

ǹİȡȚıμȩȢ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
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4.2.1

©
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ǹİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ Ș țĮȜȜȚİȡȖȘĲȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ, μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ ıȣμʌȓİıȘ, ĮȞĮțȠȣĳȓȗİĲĮȚ
țĮȚ ĮʌȠțĲȐ İț ȞȑȠȣ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ Ƞ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ. ȈȣμʌȓİıȘ
ıȣμȕĮȓȞİȚ ȩĲĮȞ ĲĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȚțȡĮȓȞȠȣȞ ĲȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ, μİ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘ μİȓȦıȘ Ȓ
țĮȚ ĲȠ μȘįİȞȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠȡȫįȠȣȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. Ǿ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ʌȠȡȫįȠȣȢ ȑȤİȚ ıĮȞ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘ įȣıțȠȜȓĮ ıĲȘȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ĲȦȞ șȡİʌĲȚțȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ ıȣμʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠĳİȓȜİĲĮȚ:
 ıĲȘȞ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ (ǹșȜȘĲȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ, ʌȐȡțĮ, ț.Ȝʌ.).
 ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ (ȤȜȠȠțȠʌĲȚțȐ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ golf, ț.Ȝʌ.).
 ıĲȘȞ ȐȡįİȣıȘ (ʌ.Ȥ. μİȖȐȜİȢ ıĲĮȖȩȞİȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ).
ȉĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ Ș ıȣμʌȓİıȘ ıĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İȓȞĮȚ:
 ȆİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȠȡȫįȠȣȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
 ȈȣȞİțĲȚțȩ ȑįĮĳȠȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
 ȆİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮȗȫĲȠȣ țĮȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ȐȜȜȦȞ ĮİȡȓȦȞ.
 ȂİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚȘșȒıİȦȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıĲȡȫμĮĲĮ İįȐĳȠȣȢ.
 ȀĮșȣıĲȑȡȘıȘ șȑȡμĮȞıȘȢ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ ĲȚȢ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ.
 ȀĮșȣıĲȑȡȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠıȪȞșİıȘȢ ĲȘȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ ȠȣıȓĮȢ.
ȅȚ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıİ ıȣμʌȚİıμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ:
 ȆİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
 ȊʌȠȕȐșμȚıȘ ĲȘȢ İμĳȐȞȚıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ (ȤȜȦȡȦĲȚțȩȢ, μİȚȦμȑȞȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĳȣȜȜȫμĮĲȠȢ, ĮȡĮȓȦμĮ
ȕȜĮıĲȫȞ ț.Ȝʌ.).
 ǼʌȚȕȡȐįȣȞıȘ ĲȘȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȦȞ șȡİʌĲȚțȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.
 ǹȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĳȣȜȜȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
 ǼȣĮȚıșȘıȓĮ ıĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ μȣțȒĲȦȞ.
 ȂȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
4.2.2

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮİȡȚıμȠȪ - μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ

ȅ ĮİȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȚįȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ. ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ įȚĮșȑĲȠȣȞ İʌȚμȒțȘ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȚıİȡȤȩμİȞĮ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ įȚȩįȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ĲĮ ȣȖȡȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȉȠ
μȒțȠȢ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 10 ȑȦȢ 40 cm. ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ,
ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞĮ Ȓ İȜțȩμİȞĮ țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ʌȐȞȦ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ĲȪμʌĮȞȠ. ǻȚĮĳȑȡȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ:
 Ȃİ ıȣμʌĮȖȒ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚİȚıįȪȠȣȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠʌȒ įȚĮμȑĲȡȠȣ 8 – 22 mm.
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 Ȃİ țȠȓȜĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ μİ ĲȘ įȚİȓıįȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĮĳĮȚȡȠȪȞ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ (țĮȡȩĲȠ).
 Ȃİ ȜİʌȚįȠİȚįȒ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚİȚıįȪȠȞĲĮȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ
įȓȠįȠ μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ.
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ ĮİȡȚıμȠȪ, ȖȚĮ μȚțȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.
ȉĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ ȑȤȠȣȞ 2-3 İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ μİ ĲȘ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ʌȠįȚȠȪ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠʌȑȢ ȕȐșȠȣȢ 5-6 cm.
 ȅ ĮİȡȚıμȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȠȤȑȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ.
 ȅ ĮİȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ƞ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ İȓȞĮȚ țȠȣȡİμȑȞȠȢ.
 Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜȒμĮĲȠȢ
ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ǼȐȞ Ș ıȣμʌȓİıȘ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȘ țĮȚ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ, įȚĮȜȑȖȠȣμİ μȘȤȐȞȘμĮ μİ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ μİȖȐȜȠȣ μȒțȠȣȢ.
 Ȉİ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ țȣȜȓȞįȡȚıμĮ.
 ȂİĲȐ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ȖȓȞİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ.

4.3

ǼȟĮȡĮȓȦıȘ (țĮșĮȡȚıμȩȢ thatch) - ȡȚȗȠĲȠμȒ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
4.3.1

īİȞȚțȐ

ǼȟĮȡĮȓȦıȘ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ thatch țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ. ȇȚȗȠĲȠμȒ İȓȞĮȚ Ș
țȐșİĲȘ țȠʌȒ ĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ʌȠȣ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ İțĲȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ıĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌȡȐıȚȞȘȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ
ıĲȡȫμĮ – ʌȜȑȖμĮ ȞİțȡȫȞ țĮȚ ȗȫȞĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ. ȉȠ țĮĲȫĲİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ ĮȞĮμİȚȖμȑȞȠ
μİ ȤȫμĮ Ȓ ȐμμȠ țĮȚ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ “mat”.
ǵĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıĲȡȫμĮĲȠȢ (thatch), İȓȞĮȚ μȑȤȡȚ 5 mm, ĲȩĲİ, ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ(ʌ.Ȥ. ĮșȜȘĲȚțȠȓ
ȤȫȡȠȚ), ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, İʌİȚįȒ ȕȠȘșȐ ıĲȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Įʌȩ ĳșȠȡȐ, țĮȪıȦȞĮ,
ȟȘȡĮıȓĮ, ț.Ȝ.ʌ. ǼʌȓıȘȢ ʌȡȠıįȓįİȚ ıĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ İȣțĮμȥȓĮ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıĲȡȫμĮĲȠȢ (thatch), ȣʌİȡȕİȓ ĲĮ 10 mm, ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
Ș ĮĳĮȓȡİıȒ ĲȠȣ.
ȉȠ thatch įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĲĮȤȪĲĮĲȘ ĮȪȟȘıȘ ȞȑĮȢ ĳȣĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȘȢ.
ȆȡȩȜȘȥȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ thatch:
 ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ pǾ ıĲĮ ȩȡȚĮ μİĲĮȟȪ 6 & 7.
 ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ ‘’ȡȩȖȠȣ’’.
 ǹȞĮȞȑȦıȘ țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
 ǼȜĮĳȡȐ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ.
 ȆİȡȚȠȡȚıμȩȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȫȞ ĮȗȦĲȠȪȤȦȞ ȜȚʌȐȞıİȦȞ.
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 ȈĲĮįȚĮțȒ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ țȠʌȒȢ.
 ȋȡȒıȘ ʌȠȚțȚȜȚȫȞ ʌȠȣ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ıĲȡȫμĮ thatch.
ȉĮ İȓįȘ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ıĲȡȫμĮ thatch İȓȞĮȚ:
 Cynodon
 Sporobolus
 Pennisetum
 Stenotaphrum
 Agrostis palustris
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȡȫμĮ thatch țĮȚ ȠȚ ıĲȩȜȠȞİȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ʌȑȡĮ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ,
įȘȜĮįȒ ıİ įȚĮįȡȩμȠȣȢ, ʌİȗȠįȡȩμȚĮ, ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȣĲȫȞ ț.Ȝ.ʌ., İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȡȚȗȠĲȠμȒ.
4.3.2

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȟĮȡĮȓȦıȘȢ țĮȚ ȡȚȗȠĲȠμȒȢ - μȘȤĮȞȒμĮĲĮ

ǼȟĮȡĮȓȦıȘ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ thatch țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ. ȇȚȗȠĲȠμȒ İȓȞĮȚ Ș
țȐșİĲȘ țȠʌȒ ĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ʌȠȣ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ İțĲȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
Ǿ İȟĮȡĮȓȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȚįȚțȫȞ ȤȜȠȠțȠʌĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȡĮȚȫȞȠȣȞ ĲȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ ĲȠȣ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ țĮȚ ĮĳĮȚȡȠȪȞ ĲȠ ıĲȡȫμĮ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ.
ȅȚ ȤȜȠȠțȠʌĲȚțȑȢ μȘȤĮȞȑȢ İȟĮȡĮȓȦıȘȢ, įȚĮșȑĲȠȣȞ ȜİʌȓįİȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȑȢ Ȓ ȠȡșȠȖȫȞȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıİ ȐȟȠȞĮ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ. Ǿ
ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜİʌȓįȦȞ İȓȞĮȚ 2 – 5 cm. ǼȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȩ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȑȢ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ țȪȜȚȞįȡȠ
μİ ĮȞȐȖȜȣĳİȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĮıȘțȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȕȜĮıĲȠȓ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȜȪĲİȡȘ țȠʌȒ.
ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ʌȠȚțȓȜİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ. ǺȐșȠȢ țȠʌȒȢ ʌȠȣ ĳșȐȞİȚ ıĲȠ ȒμȚıȣ ĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ĮĳĮȚȡİȓ ĳȪȜȜȦμĮ, μȑȡȠȢ ıĲȠȜȫȞȦȞ țĮȚ ȕȜĮıĲȠȪȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠȚ ȞĮ
țĮȡʌȠĳȠȡȒıȠȣȞ (ʌȜĮȖȚȠĳȣȒȢ ȕȜȐıĲȘıȘ). ǺȐșȠȢ țȠʌȒȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ĮĳĮȚȡİȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȡȓȗİȢ țĮȚ ȤȫμĮ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
Ǿ İȟĮȡĮȓȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĮİȡȚıμȩ, İʌȚıʌȠȡȐ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μȚțȡȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İȟĮȡĮȓȦıȘȢ, ĲȩĲİ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚȐĳȠȡĮ țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒ ĲıȠȣȖțȡȐȞĮ.
4.3.3

ǼʌȠȤȒ İȟĮȡĮȓȦıȘȢ

Ǿ İʌȠȤȒ ĲȘȢ İȟĮȡĮȓȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ ȥȣȤȡȩĳȚȜĮ İȓįȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İȓȞĮȚ ȞȦȡȓȢ ĲȘȞ ǱȞȠȚȟȘ țĮȚ ȞȦȡȓȢ ĲȠ ĭșȚȞȩʌȦȡȠ
țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȩĳȚȜĮ İȓįȘ İȓȞĮȚ μȑıĮ ǱȞȠȚȟȘȢ ȑȦȢ ĮȡȤȑȢ ȀĮȜȠțĮȚȡȚȠȪ.
4.3.4

ȆȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ

 ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȐμİıȘ țĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ ĲȦȞ ȗȚȗĮȞȓȦȞ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȫȢ șĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ μİĲȐ ĲȘȞ
İȟĮȡĮȓȦıȘ.
 Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮıșȑȞİȚĮȢ (μȪțȘĲİȢ) ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, İʌİȚįȒ μİ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İȟĮȡĮȓȦıȘȢ
ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮıțȠȡʌȚıμȩȢ ĲȦȞ ĲİμĮȤȚıμȑȞȦȞ ıĲȠȜȩȞȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞĲȠʌȚıșİȓ țĮȚ ĮʌȠμȠȞȦșİȓ ĲȠ ĲμȒμĮ
ĮȣĲȩ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İȟĮʌȜȦșİȓ Ș ĮıșȑȞİȚĮ ıİ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
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ȀȣȜȓȞįȡȚıμĮ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ - ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉȠ țȣȜȓȞįȡȚıμĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ȩıȠ țĮȚ ıİ ȒįȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣȢ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȓıμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȦșȠȪμİȞȠ Ȓ ıȣȡȩμİȞȠ țȪȜȚȞįȡȠ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ.
ȈȣȞȒșȦȢ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ țȣȜȓȞįȡȚıμĮ ıİ ĮȡȖȚȜȚțȐ țĮȚ țȠȡİıμȑȞĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ İįȐĳȘ.
ȉȠ țȣȜȓȞįȡȚıμĮ ȖȓȞİĲĮȚ:
 Ȉİ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ȕĮȡȪ ȤİȚμȫȞĮ μİ ʌĮȖİĲȠȪȢ țĮȚ ĲȠ ȤȫμĮ ȑȤİȚ ĮȞĮıȘțȦșİȓ.
 Ȉİ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μȚțȡȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İȟȠμȐȜȣȞıȒ ĲȠȣȢ.
 ȈĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ įȚȩįȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȣįȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮȜĮȡȐ İįȐĳȘ.
 Ȉİ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ golf, bowling țĮȚ tennis
ȅȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
 ȀȪȜȚȞįȡȠȢ ıĲĮșİȡȠȪ ȕȐȡȠȣȢ, įȪıȤȡȘıĲȠȢ μİ ʌȠȜȜȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ.
 ȀȪȜȚȞįȡȠȢ μİĲĮȕȜȘĲȠȪ ȕȐȡȠȣȢ. ȉȠ ȕȐȡȠȢ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ
ıĲȠȞ țȪȜȚȞįȡȠ. ȉȠ țȣȜȓȞįȡȚıμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȪȜȚȞįȡȠ ȦșȠȪμİȞȠ Įʌȩ İȡȖȐĲȘ Ȓ ıȣȡȩμİȞȠ Įʌȩ μȚțȡȩ
İȜțȣıĲȒȡĮ.
 ǹȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ țȣȜȓȞįȡȠȣ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤȡȒıȘȢ įȠȞȘĲȒ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ:
 Įʌȩ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ,
 ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
 ĲȘ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ

4.5
4.5.1

ǼʌȚȤȦμȐĲȦıȘ (top dressing)
īİȞȚțȐ

ǼʌȚȤȦμȐĲȦıȘ İȓȞĮȚ Ș țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ μİ μȓȖμĮ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ İįĮĳȠȕİȜĲȚȦĲȚțȫȞ.
Ȃİ ĲȘȞ İʌȓȤȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
 ȂİȓȦıȘ ĲȠȣ thatch İʌİȚįȒ μİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮʌȠıȣȞĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮȤȪĲİȡĮ ȠȚ ȞİțȡȠȓ ȕȜĮıĲȠȓ.
 ǹȪȟȘıȘ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
 ǺİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ĮȞȐȖȜȣĳȠ țĮȚ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȣȤȩȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ.
 ǼʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ĮȞȐȡȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Įʌȩ ĮıșȑȞİȚİȢ, ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ț.Ȝ.ʌ.
 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȠȡȚıμȑȞȦȞ İȚįȫȞ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Įʌȩ ʌĮȖİĲȠȪȢ.
 ǹȞĮȞȑȦıȘ ʌĮȜĮȚȠȪ ĮȡĮȚȠȪ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
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 ǼʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ȡȚȗȠȕȠȜȓĮȢ.
4.5.2

ȋȡȩȞȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȠȤȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ
ʌȡȩȕȜȘμĮ țȐșİ μȒȞĮ.
4.5.3

ǼȡȖĮıȓĮ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘȢ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 3 ȑȦȢ 20 mm.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȓȖμĮ țȠıțȚȞȚıμȑȞȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ İįĮĳȠȕİȜĲȚȦĲȚțȫȞ.
ȉȠ ȤȫμĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȪıĲĮıȘȢ μİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Ȓ İȜĮĳȡȩĲİȡȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ (ĮμμȫįİȢ) ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ȉȠ ȤȫμĮ țȠıțȚȞȓȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌȑĲȡİȢ Ȓ ȐȜȜĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ ıİ ĮȣĲȩ.
ȉĮ ȕİȜĲȚȦĲȚțȐ İįȐĳȠȣȢ İȓȞĮȚ ĳȣȜȜȩȤȦμĮ, ĲȪȡĳȘ, ıĲȑμĳȣȜĮ, țȠμʌȩıĲİȢ ț.Ȑ.
ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ μȓȖμĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ ȜȚʌȐıμĮĲĮ țĮȚ ıʌȩȡȠȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ȠμȠȖİȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ țĮȚ ĮʌȜȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ. ȉȠ
ȐʌȜȦμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĳĲȣȐȡȚĮ Ȓ μİ İȚįȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘȢ. ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘȢ ȑȤȠȣȞ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ İȞȩȢ țȜĮıȚțȠȪ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ μİ μȑĲȡȚĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮȞȐȖȜȣĳȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ
ıĲȡȑμμĮ 12,5 m3 μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ:
 7 m3 ĮμμȫįİȢ ȤȫμĮ
 5 m3 ȠȡȖĮȞȚțȩ ȣȜȚțȩ
 25 Kg ȜȓʌĮıμĮ
 5 Kg șİȚȚțȠȪ ıȚįȒȡȠȣ.
 ȆȠıȩĲȘĲĮ ıʌȩȡȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮȡĮȓȦıȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
Ǿ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ țȠȣȡȑμĮĲȠȢ, ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ, țĮȚ ĲȘȞ İȟĮȡĮȓȦıȘ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȑȞĮ țĮȜȩ ıĲȡȫıȚμȠ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȚįȚțȒ ıȕȐȡȞĮ (ĮȡșȡȦĲȩ μİĲĮȜȜȚțȩ
ʌȜȑȖμĮ, İȜțȩμİȞȠ Įʌȩ İȡȖȐĲȘ Ȓ μȚțȡȩ İȜțȣıĲȒȡĮ).
Ǿ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȤȦμĮ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ,
ȫıĲİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ ĳșȐıİȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ǼȐȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȠȜȜȑȢ țĮȚ μİȖȐȜİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ, ĲȩĲİ Ș İȡȖĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ. ȆȡȫĲĮ
ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ȠȚ ȜĮțțȠȪȕİȢ țĮȚ μİĲȐ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ.
ȉȑȜȠȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȑȞĮ țĮȜȩ țĮȚ ʌȡȠıİȖμȑȞȠ ʌȩĲȚıμĮ.

4.6

ȈȤİįȚĮıμȩȢ ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȡİȣȞȒıİȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤȜȠȠĲĮʌȒĲȦȞ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȗȘμȚȐ ȖȓȞİȚ ıİ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ Ȓ ĳȣĲȐ Ȓ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲİȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĮȣĲȒȢ, șĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ĮμȑıȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ μİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ μİ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȤȜȠȠĲĮʌȒĲȦȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ țȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ
ȕİȜĲȓȦıȘȢ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȖİĲȩȢ Ȓ țĮȪıȦȞĮȢ Ȓ ȩĲĮȞ ĳȣıȐİȚ įȣȞĮĲȩȢ ȐȞİμȠȢ.

5

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İȓȞĮȚ Ș įȚĮȡțȒȢ țĮȜȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ, ȤȡȫμĮĲȠȢ, ȕȜȐıĲȘıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȠȣȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

6

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǺȜȑʌİ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-02-01.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȑμμĮĲĮ ĮȞȐ İĳĮȡμȠȖȒ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ
ĮİȡȚıμȩ, ĲȘȞ İȟĮȡĮȓȦıȘ (thatch), ĲȠ țȣȜȓȞįȡȚıμĮ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ, țĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ
ĲȘȞ ȡȚȗȠĲȠμȒ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-10-0610-00 «ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-10-06-10-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-10-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-10-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ İʌȚȕȓȦıȘȢ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ.
ȍȢ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪıȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ Ȓ ȘμȚȣʌĮȓșȡȚȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ, ĳȣĲİȣμȑȞĮ ıİ ȗĮȡĲȚȞȚȑȡİȢ Ȓ ȖȜȐıĲȡİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ıȤȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȪʌȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-10-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-06-00

3

Planting of indoor plants -- ĭȪĲİȣıȘ ĭȣĲȫȞ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȘȢ ĮȣĲȫȞ

4.1

ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĳȣĲȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘ μȠȡĳȒ

ȉĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
 ĭȣȜȜȫįȘ Ȓ ʌȡȐıȚȞĮ ĳȣĲȐ (Foliage plants)
ȀȪȡȚȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲĮ ĳȣĲȐ ĮȣĲȐ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ʌȡȐıȚȞȠ Ȓ ȤȡȦμĮĲȚıĲȩ ĳȪȜȜȦμȐ ĲȠȣȢ țĮȚ țĮĲȐ
įİȪĲİȡȠ ȜȩȖȠ ĲȠ ȐȞșȠȢ. ǼȓȞĮȚ Ș țȪȡȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĳȣĲȫȞ įȦμĮĲȓȠȣ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȟĮȚȡİĲȚțȐ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ İȣȤȐȡȚıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ įȚĮțȡȚĲȚțȒ ȣʌȩμȞȘıȘ ĲȘȢ ĳȪıȘȢ.
 ǹȞșȠĳȩȡĮ ĳȣĲȐ (Flowering plants)
ȀȪȡȚȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲĮ ĳȣĲȐ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĲȠ ȐȞșȠȢ. ȉĮ ĳȣĲȐ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜĮ ıĲȘȞ
ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲĮ ĳȣȜȜȫįȘ. ȈȣȞȒșȦȢ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ
ıĲĮ șİȡμȠțȒʌȚĮ, ȩʌȠȣ İȟĮȞĮȖțȐȗȠȞĲĮȚ (ĳȠȡĲıȐȡȠȞĲĮȚ) ȞĮ ĮȞșȓıȠȣȞ ȞȦȡȓĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȠȤȒ ȐȞșȘıȘȢ.
ȂİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ įİ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮțȠıμȒıȠȣȞ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮȞșȒıȠȣȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ
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ĮȞșȒıİȚ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣȢ ıİ ĮȣĲȩ ȠȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȒȢ ĲȠȣȢ ĲİȓȞȠȣȞ ıĲȠ ȞĮ ʌĮȡĮĲĮșİȓ
ȩıȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȐȞșȘıȘȢ.
 ȆĮȤȪĳȣĲĮ Ȓ ıĮȡțȫįȘ ĳȣĲȐ (Sussulents plants)
ȀȪȡȚȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲĮ ĳȣĲȐ ĮȣĲȐ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȚ ȣįĮȡİȓȢ ȚıĲȠȓ țĮȚ ĲȠ ȠȖțȫįİȢ ıȫμĮ. ȉĮ ĳȣĲȐ
ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘȞ ȟȘȡĮıȓĮ ȜȩȖȦ μȠȡĳȠȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ. ȂİĲĮȟȪ
ĮȣĲȫȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Ș μİĲĮĲȡȠʌȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıİ ĮȖțȐșȚĮ, Ș İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ μİ ʌĮȤȪ
ĮįȚȐȕȡȠȤȠ ıĲȡȫμĮ İʌȚİĳȣμİȞȚįȚțȫȞ țȘȡȫȞ, ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ țĮȚ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒ ĮȟȓĮ. ȉĮ
ʌĮȤȪĳȣĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞ μȚțȡȑȢ ȖȜȐıĲȡİȢ țĮȚ İȜĮĳȡȐ, įȚĮʌİȡĮĲȐ ȤȫμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ĮȤȫȞİȣĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ȠȣıȓĮ.

4.2

ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĳȣĲȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ

ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȟȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.
 ĭȣĲȐ «șİȡμȒȢ ıȑȡȡĮȢ»
ǹȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮȚ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ șİȡμȠțȒʌȚĮ. ȈĲȠ ȤȫȡȠ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 18ȠC țĮȚ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ 80 – 90% (ĭȚȜȩįİȞįȡĮ, ǹȞșȠȪȡȚȠ,
ǹıʌȜȑȞȚȠ ț.Ȝ.ʌ.)
 ĭȣĲȐ «μİĲȡȓȦȢ șİȡμȒȢ ıȑȡȡĮȢ»
ȆȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ șİȡμȠțȒʌȚĮ. ǻİȞ İʌȚȕȚȫȞȠȣȞ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȞȣțĲȩȢ țȐĲȦ Įʌȩ 12Ƞ -14ȠC țĮȚ
ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıİ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ 70 – 75%. (ǻȡȐțĮȚȞĮ, ȃİĳȡȠȜİʌȓȢ, ȈĮȞıİȕȚȑȡĮ ț.Ȝ.ʌ.)
 ĭȣĲȐ «ȥȣȤȡȒȢ ıȑȡȡĮȢ»
ȆȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıİ μȘ șİȡμĮȚȞȩμİȞĮ șİȡμȠțȒʌȚĮ. ȈĲȠ ȤȫȡȠ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ȞȣțĲȩȢ 8Ƞ-10Ƞ C țĮȚ ȩȤȚ țȐĲȦ Įʌȩ 5ȠC țĮȚ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ 60% (ǹȕȠȪĲȚȜȠ, ȀȠȡįȣȜȓȞĮ, ȀȜȓȕȚĮ,
ĭȐĲıȚĮ, ĭȠȪȟȚĮ, ȆİȜĮȡȖȩȞȚĮ, ĭȠȓȞȚțİȢ ț.Ȝ.ʌ.

4.3

ǼįĮĳȚțȐ μȓȖμĮĲĮ

ȉĮ İįĮĳȚțȐ μȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲĮ ĳȣĲȠįȠȤİȓĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ țĮȚ ĮȞȩȡȖĮȞĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ.
 ĭȣȜȜȩȤȦμĮ.
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȐʌȚıμĮ ĳȪȜȜȦȞ, ȤȩȡĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ʌȠȦįȫȞ ĳȣĲȫȞ, ȑȤİȚ ȩȟȚȞȠ Ȓ ȠȣįȑĲİȡȠ pH țĮȚ
İȓȞĮȚ ʌȜȠȪıȚȠ ıİ ȠȡȖĮȞȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ĳȣĲȐ ĲȡȠʌȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ.
 ǼȡİȚțȩȤȦμĮ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȓȖμĮ Įʌȩ ĮʌȠıȣȞĲȚșİμȑȞĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ İȡİȓțȘȢ, ĮȖȡȦıĲȦįȫȞ, ĳĲȑȡȘȢ, ȕȡȪȦȞ, ȜİȚȤȒȞȦȞ
țĮȚ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ȐμμȠȣ. ǲȤİȚ ȩȟȚȞȠ pH (3-5), ȖȚ’ ĮȣĲȩ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ĮıȕİıĲȩĳȠȕĮ Ȓ
ȠȟȪĳȚȜĮ ĳȣĲȐ (ǹȗĮȜȑĮ, ȇȠįȩįİȞĲȡȠ, ȂĮȖȞȩȜȚĮ, ȀĮμȑȜȚĮ, ȅȡĲĮȞıȓĮ țȜʌ).
 ȀȠȣμĮȡȩȤȦμĮ, ıȤȠȚȞȩȤȦμĮ, ȤĮȡȠȣʌȩȤȦμĮ
ǼȓȞĮȚ ĳȣȜȜȩȤȦμĮĲĮ įȘȜĮįȒ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țȜĮįȚȐ țĮȚ ĳȪȜȜĮ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ İȚįȫȞ (țȠȣμĮȡȚȐ,
ıȤȠȓȞȠȢ, ȤĮȡȠȣʌȚȐ). ǲȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ıȪıĲĮıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȠȣȢ. ȈȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĳȣȜȜȫįȘ ĳȣĲȐ.
 ȀĮıĲĮȞȩȤȦμĮ
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ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ țȠȡμȠȪȢ ȖȑȡȚțȦȞ įȑȞĲȡȦȞ țĮıĲĮȞȚȐȢ. ȈȣȞȒșȦȢ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ıİ μȓȖμĮ μİ ĳȣȜȜȩȤȦμĮ
țĮıĲĮȞȚȐȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ĮıȕİıĲȩĳȠȕĮ Ȓ ȠȟȪĳȚȜĮ ĳȣĲȐ (ǹȗĮȜȑĮ, ȇȠįȩįİȞĲȡȠ,
ȂĮȖȞȩȜȚĮ, ȀĮμȑȜȚĮ țȜʌ).
 ȉıȚʌȠȣȡȩȤȦμĮ
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıĲȑμĳȣȜĮ ĲȦȞ ıĲĮĳȣȜȚȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțȘȢ ȣĳȒȢ ĲȠȣȢ įȓȞȠȣȞ țĮȜȒ
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ. ȁȩȖȦ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ĳȣıȚțȒȢ ĲȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȦȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
İįĮĳȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ.
 ȀȠʌȡȩȤȦμĮ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țĮȜȐ ȤȦȞİμȑȞȘ țȩʌȡȠ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ μȘ ȠȟȪĳȚȜĮ ĳȣĲȐ.
 ȉȪȡĳȘ
 ȆİȡȜȓĲȘȢ

5

ȈȣȞșȒțİȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ

5.1

ȈȣȞșȒțİȢ ĳȦĲȚıμȠȪ

īİȞȚțȐ ĲĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȑȤȠȣȞ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ (ȑȞĲĮıȘ țĮȚ įȚȐȡțİȚĮ)
Įʌȩ ĲĮ ĳȣĲȐ ĲȦȞ ȣʌĮȓșȡȚȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, İʌİȚįȒ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıİ ıțȚİȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ȓ ȠȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ ıĲȠ ȘȜȚĮțȩ ĳȦȢ
įȚĮĳȑȡȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȠȚțȚȜȚȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ʌĮȓȗȠȣȞ ȡȩȜȠ ȩȤȚ μȩȞȠ
Ș ȑȞĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıʌȓʌĲȠȣıĮȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ĳȦĲȠʌİȡȓȠįȠȢ, Ș ĳĮıμĮĲȚțȒ țĮĲĮȞȠμȒ țĮȚ Ș
ȖȦȞȓĮ ʌȡȩıʌĲȦıȘȢ ĲȦȞ ĮțĲȓȞȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ĳȦȢ ıİ μȚĮ șȑıȘ, İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĳȣĲȩ İțİȓ, ĲȩĲİ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȩ ĲİȤȞȚțȩȢ ĳȦĲȚıμȩȢ. ȅȚ ȜĮμʌĲȒȡİȢ ʌȡȩıșİĲȠȣ
ĳȦĲȩȢ İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ĳșȠȡȚıμȠȪ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȠ ĳȦĲȚıμȩ ȖȪȡȦ ıĲȚȢ 10 μİ 12 ȫȡİȢ
ȘμİȡȘıȓȦȢ.
Ǿ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ȘμİȡȒıȚĮȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ ıĲĮ ĳȣĲȐ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ İʌȠȤȒ ȐȞșȘıȘȢ ȜȑȖİĲĮȚ
ĳȦĲȠʌİȡȚȠįȚıμȩȢ. ȉĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ĳȦĲȠʌİȡȚȠįȚıμȩ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
 ĭȣĲȐ μİȖȐȜȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȈȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮȞșȠĳȩȡĮ ȩȡȖĮȞĮ ĲȘȞ ȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ ȩĲĮȞ Ș įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
14 ȫȡİȢ (ʌȤ. ǹȚȤμȑĮ, ǺİȖȩȞȚĮ țȠȞįȣȜȫįȘȢ, ȀĮȜıİȠȜȐȡȚĮ, īȜȠȟȓȞȚĮ, ȈĮȚȞĲʌȫȜȚĮ, ȈĲİĳĮȞȦĲȒ țȜʌ)
 ĭȣĲȐ μȚțȡȒȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȈȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮȞșȠĳȩȡĮ ȩȡȖĮȞĮ ȩĲĮȞ Ș ȘμİȡȒıȚĮ įȚȐȡțİȚĮ ĳȦĲȚıμȠȪ İȓȞĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ 12 ȫȡİȢ (ʌȤ.
ǻȩȟĮ ĲȘȢ ȁȦȡĮȓȞȘȢ, ȀĮȜĮȖȤȩȘ, ȆȠȧȞıȑĲȚĮ, ȋȡȣıȐȞșİμĮ țȜʌ)
 ĭȣĲȐ ĮįȚȐĳȠȡĮ ıĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ
(ʌȤ. īĮȡȣĳĮȜȜȚȐ, ȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȚȐ țȜʌ)
ȉȡȠʌȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȘμİȡȒıȚȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȐȞșȘıȘ ıĲĮ ĳȣĲȐ ĲȘȞ İʌȚșȣμȘĲȒ
ʌİȡȓȠįȠ.
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ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣȢ ıİ ĳȦȢ ȖȚĮ μȚĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲĮ ĳȣĲȐ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
 ĭȣĲȐ μİ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıİ ĳȦȢ, 180 -300 lux, ȖȚĮ įȚȐȡțİȚĮ 16 ȦȡȫȞ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ, μĮțȡȚȐ Įʌȩ
ʌĮȡȐșȣȡĮ μİ țȠȣȡĲȓȞİȢ: ǹȖȜĮȩȞȘμĮ, ǹıʌȚįȓıĲȡȚĮ, ǺİȖȩȞȚĮ ȡİȟ, ǻȡȐțĮȚȞĮ, ǻȚĳİμʌȐȤȚĮ, ǿμʌȐĲȚİȞȢ,
ȀȚııȩȢ, ȂȠȞıĲȑȡȚĮ (ĭȚȜȩįİȞįȡȠ), ȆĲİȡȚįȩĳȣĲĮ, ȈĮȞıİȕȚȑȡĮ, ȈȣȖȖȩȞȚȠ, ȈȤİĳȜȑȡĮ, ĭĮĲıİįȑȡĮ.
 ĭȣĲȐ μİ μȑĲȡȚİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıİ ĳȦȢ, 300 – 750 lux, ȖȚĮ įȚȐȡțİȚĮ 16 ȦȡȫȞ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ, țȠȞĲȐ ıİ
ʌĮȡȐșȣȡĮ μİ țȠȣȡĲȓȞİȢ: ǹȗĮȜȑĮ, ǹıʌȐȡĮȖȖȠȢ, ǺȡȠμİȜȚȫįȘ, īȜȠȟȓȞȚĮ, ȀĮȜĮșȑĮ, ȀĮȜȐįȚȠ, ȀȣțȜȐμȚȞȠ,
ȅȡĲĮȞıȓĮ, ȆİʌİȡȩμȚĮ, ȆȡȓμȠȣȜĮ, ȉȡĮȞĲİıțȐȞĲȚĮ, ȋȜȦȡȩĳȣĲȠ.
 ĭȣĲȐ μİ μİȖȐȜİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıİ ĳȦȢ, 750 -1200 lux, ȖȚĮ įȚȐȡțİȚĮ 16 ȦȡȫȞ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ, μʌȡȠıĲȐ ıİ
ʌĮȡȐșȣȡȠ ȤȦȡȓȢ țȠȣȡĲȓȞİȢ: īİȡȐȞȚĮ, īțȣȞȠȪȡȚĮ, ǿȕȓıțȠȢ, ȀȐțĲȠȚ țĮȚ ʌĮȤȪĳȣĲĮ, ȀȠȜİȩȢ, ȀȡȩĲȦȞ,
ĭȐĲıȚĮ, ĭȓțȠȢ.
ĭȣĲȐ ʌȠȣ țĮĲȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıĮȕȐȞİȢ (İȣĳȩȡȕȚĮ, țȐțĲȠȚ țȜʌ) ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȑȞĲȠȞȠ ĳȦĲȚıμȩ. ĭȣĲȐ ʌȠȣ
țĮĲȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȡȠʌȚțȐ įȐıȘ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĮʌĮȚĲȘĲȚțȐ țĮȚ ĮȡțȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚȐȤȣĲȠ ĳȦĲȚıμȩ. ǼȜȐȤȚıĲİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıİ ĳȦĲȚıμȩ șȑȜȠȣȞ ĲĮ ĳȣĲȐ ǹȖȜĮȩȞȘμĮ țĮȚ ǹıʌȚįȓıĲȡȚĮ.
īİȞȚțȫȢ ĳȣĲȐ ʌȠȣ țĮȜȜȚİȡȖȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȐıȚȞȠ ĳȪȜȜȦμĮ șȑȜȠȣȞ ȑμμİıȠ ĳȦĲȚıμȩ, İȞȫ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȦμĮĲȚıĲȐ ĳȪȜȜĮ șȑȜȠȣȞ ȑȞĲȠȞȠ ĳȦĲȚıμȩ.
ȉĮ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțșİıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ ıİ ȤĮμȘȜȩ ĳȦĲȚıμȩ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȐ țĮȚ ʌȚȠ ʌȜĮĲȚȐ ĳȪȜȜĮ, ȜİʌĲȒ țĮȚ
ȣȥȘȜȒ ȕȜȐıĲȘıȘ, ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμĮ ĳȪȜȜĮ (ʌȡĮıȚȞȠțȓĲȡȚȞĮ), İȣʌȐșİȚĮ ıİ ĮıșȑȞİȚİȢ, ĮȞȐıȤİıȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ
ĲȑȜȠȢ șȐȞĮĲȠȢ. Ǿ șİȡĮʌİȓĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ Ș ȕĮșμȚĮȓĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ ıĲĮ ʌȡȫĲĮ ıĲȐįȚĮ
ĲȦȞ ıȣμʌĲȦμȐĲȦȞ.

5.2

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ

ȉĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ 18Ƞ – 25Ƞ C ĲȘȞ ȘμȑȡĮ țĮȚ țĮĲȐ
5Ƞ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȘȞ ȞȪțĲĮ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ȩμȦȢ ĳȣĲȐ ʌȠȣ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țȐĲȦ Įʌȩ 12Ƞ C țĮȚ ȐȜȜĮ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ
25Ƞ C.
ȉĮ ĳȣȜȜȫįȘ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ.
ȉĮ ĮȞșȠĳȩȡĮ șȑȜȠȣȞ ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲȠȪȞ ȖȚĮ ȐȞșȘıȘ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȖȪȡȦ ıĲȠȣȢ
15Ƞ C ȖȚĮ ȞĮ ĲȘ įȚĮĲȘȡȒıȠȣȞ.
ȉĮ țĮțĲȫįȘ țĮȚ ʌĮȤȪĳȣĲĮ įİȞ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıĲȠ țȡȪȠ țĮȚ șȑȜȠȣȞ 10Ƞ – 15Ƞ C ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ.
ȅȚ ĮʌȩĲȠμİȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲĮ ȡİȪμĮĲĮ ĮȑȡĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĮȡȞȘĲȚțȐ ĲĮ ĳȣĲȐ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ ĮʌȩĲȠμȠ ʌȑȡĮıμĮ Įʌȩ ĲȠ țȡȪȠ ıĲȘ ȗȑıĲȘ țĮȚ ĮȞĲȓșİĲĮ. ǼʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ ĲĮ ĳȣĲȐ ȑȤȠȣȞ μȚțȡȐ țĮȚ
ĲȡȣĳİȡȐ ĳȪȜȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ
ȤȫȡȠȣ.
ȉȑȜȠȢ, Ș ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ μİ țĮȜȩ ĳȦĲȚıμȩ.

5.3

ǹĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ

ǼʌİȚįȒ ĲĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȣȥȘȜȒ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ, İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞĮ ıİ ĲȑĲȠȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ. ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ĮȞȐȖțİȢ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ. Ǿ
μĮȡȐȞĲĮ, ȠȚ țȡȩĲȦȞİȢ, Ș ȕİȖȩȞȚĮ ȡȑȟ țĮȚ Ș ıĮȟȚĳȡȐȖțĮ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲȘȞ ȟȘȡȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ, İȞȫ ȠȚ țȐțĲȠȚ
țĮȚ ĲĮ ʌĮȤȪĳȣĲĮ ʌȡȠĲȚμȠȪȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȟȘȡȩ țĮȚ șİȡμȩ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȤİȚμȫȞĮ ȠȚ șİȡμĮȚȞȩμİȞȠȚ ȤȫȡȠȚ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȟȘȡȩĲİȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ İʌȠȤȑȢ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ.
Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ ĲȑĲȠȚĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ ȣȖȡĮȞĲȒȡİȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȥİțĮıμȩȢ
ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİ Ȟİȡȩ Ȓ ʌȑȡĮıμĮ ĮȣĲȫȞ μİ ȣȖȡȩ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
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5.4
5.4.1

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-10-00:2009

ȆȩĲȚıμĮ
ȆȩĲȚıμĮ μİ ıĲĮȖȩȞİȢ

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ȘμȚȣʌĮȓșȡȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
 ȀİȞĲȡȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜĮȚȞȓȠȣ ĭ20 Ȓ ĭ16 ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ. ǹȞ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ
ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 100 Ȓ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ 150 μȑĲȡĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȦȜȒȞĮȢ
ĭ20.
 ȈȦȜȒȞĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜĮȚȞȓȠȣ ĭ6. ȈĲȠ ȑȞĮ ȐțȡȠ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ȜȒȥȘ Įʌȩ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ĭ16 Ȓ ĭ20 μİ
ȜȒȥȘ țĮȚ țĮȚ ıĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ ȑȤİȚ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ ĲȠ μʌȑț. ȅ ıȦȜȒȞĮȢ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȤȫμĮ μİ
ʌȜĮıĲȚțȩ ıĲȒȡȚȖμĮ.
 Ȃʌȑț μİ ıĲȩμȚȠ ıȪȞįİıȘȢ ĭ6 țĮȚ ʌĮȡȠȤȒȢ 2 Ȓ 4 Ȓ 6 Ȓ 8 lit/h. ȉĮ μʌȑț İȓȞĮȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ
ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣȢ. ȆȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞĮ μʌİț.
 ȀİĳĮȜȒ. ȅ țİȞĲȡȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ ıȣȞįȑİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ μİ ıĳĮȚȡȚțȒ ȕȐȞĮ țĮȚ ĳȓȜĲȡȠ ȖȡĮμμȒȢ. ȉȠ
ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȠ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ.
ȉȠ ʌȩĲȚıμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȘȢ ıĳĮȚȡȚțȒȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ Ȓ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ μȑıȦ ĲȠȣ
ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ĲĮțĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, μİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ μȓĮ
ĳȠȡȐ ĮȞȐ įİțĮʌİȞșȒμİȡȠ.
5.4.2

ȆȩĲȚıμĮ μİ ʌȠĲȚıĲȒȡȚ

ǼȓȞĮȚ ĲȠ ʌȩĲȚıμĮ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȡȖȐĲİȢ ıİ ȗĮȡĲȚȞȚȑȡİȢ țĮȚ ȖȜȐıĲȡİȢ, ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȐȜȜȠ ıȪıĲȘμĮ
ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ. Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ μİ ʌȠĲȚıĲȒȡȚ, ȑȤİȚ ıȤȑıȘ:
 Ȃİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ ȖȜȐıĲȡĮȢ
 Ȃİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ
 Ȃİ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ
 Ȃİ ĲȘȞ İʌȠȤȒ țĮȚ ĲȚȢ țȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
 Ȃİ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ĮȣĲȠʌȠĲȚȗȩμİȞİȢ ȖȜȐıĲȡİȢ țĮȚ ȗĮȡĲȚȞȚȑȡİȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ įȠȤİȓȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ȞİȡȠȪ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲȠ ʌȩĲȚıμĮ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȠȤİȓȠȣ.

5.5

ȁȓʌĮȞıȘ

Ǿ ȜȓʌĮȞıȘ ıĲĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ:
 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ
 ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ țĮȚ
 ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĮȣĲȒȢ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ıĲȩȤȠ ʌȠȣ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ ȜȓʌĮȞıȘ.
ȉȡȩʌȠȚ ȜȓʌĮȞıȘȢ:
 ȁȓʌĮȞıȘ μİ įȚĮıʌȠȡȐ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ ȖȚĮ ȜȚʌȐıμĮĲĮ ıİ țȠțțȫįȘ μȠȡĳȒ.
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 ȁȓʌĮȞıȘ μİ ȡȚȗȠʌȩĲȚıμĮ. īȓȞİĲĮȚ μİ ʌȠĲȚıĲȒȡȚ ȖȚĮ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ ȜȚʌȐıμĮĲĮ.
 ȁȓʌĮȞıȘ μİ ȜȚʌĮȞĲȒȡĮ. ȅ ȜȚʌĮȞĲȒȡĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ įȓțĲȣĮ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ȜȓʌĮıμĮ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ
ıĲĮ ĳȣĲȐ μȑıȦ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ.

5.6
5.6.1

ȀȜȐįİμĮ
ȀȜȐįİμĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıȤȒμĮĲȠȢ

ȉȠ țȜȐįİμĮ ĮȣĲȩ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲȩȤȠ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ĲȠ ĳȣĲȩ ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ ıȤȒμĮ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ
İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 2 ȑȦȢ 5 ĳȠȡȑȢ ĮȞȐ ȑĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.
5.6.2

ȀȜȐįİμĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ıȤȒμĮĲȠȢ

ȉȠ țȜȐįİμĮ ĮȣĲȩ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲȩȤȠ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ
4 ȑȦȢ 6 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȑĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.
5.6.3

ȀȜȐįİμĮ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ

ȉȠ țȜȐįİμĮ ĮȣĲȩ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲȩȤȠ ȞĮ ĮȞĮȞİȦșİȓ ĲȠ ĳȣĲȩ. ǼȓȞĮȚ ĮȣıĲȘȡȩ țȜȐįİμĮ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ʌĮȜĮȚȠȓ țȜȐįȠȚ, ȫıĲİ ĲȠ ĳȣĲȩ ȞĮ ĮȞĮȞİȦșİȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȞȑȦȞ. īȓȞİĲĮȚ țȐșİ 3 -5 ȤȡȩȞȚĮ ıİ ĳȣĲȐ ʌȠȣ
İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȩ țȜȐįİμĮ.
5.6.4

ȀĮșȐȡȚıμĮ ȟİȡȫȞ ȕȜĮıĲȫȞ

ȉȠ țȜȐįİμĮ ĮȣĲȩ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲȩȤȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȟİȡȠȓ ȕȜĮıĲȠȓ.
5.6.5

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡȫȡȚμȦȞ ĮȞșȑȦȞ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲȩȤȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ȣʌİȡȫȡȚμĮ ȐȞșȘ ȖȚĮ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮȜȜȐ
țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮĲĮșİȓ Ș įȚȐȡțİȚĮ ȐȞșȘıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȞȑĮȢ ĮȞșȠĳȠȡȓĮȢ.

5.7

ȆȜȪıȚμȠ ĳȪȜȜȦȞ

ȉȠ ʌȜȪıȚμȠ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ Įʌȩ ıțȩȞİȢ,
țĮȣıĮȑȡȚĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțĮșȒıİȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȡȩıțȠʌĲĮ ȠȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĳȦĲȠıȪȞșİıȘȢ.
ȉȠ ʌȜȪıȚμȠ ȖȓȞİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ Ȓ șİȡȚȞȩ ʌȠȜĲȩ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȜİȖȤȩμİȞȘ ʌȓİıȘ
(ȥİțĮıμȩȢ), ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ.

5.8

ȂİĲĮĳȪĲİȣıȘ

Ǿ μİĲĮĳȪĲİȣıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ ĮȜȜĮȖȒȢ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ
ĳȣĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ĮȜȜĮȖȒ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ. ǲȞĮ ĳȣĲȩ, ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȚ
ȡȓȗİȢ ĮıĳȣțĲȚȠȪȞ ıĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȣĲİȣșİȓ.
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ȞȑȠ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 cm μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ įȠȤİȓȠ. ȀĮȜȪʌĲİĲĮȚ ĲȠ țȐĲȦ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ (ȤĮȜȓțȚĮ Ȓ
ʌİȡȜȓĲȘ) ıİ ȪȥȠȢ 5-10 cm.
ǼĲȠȚμȐȗİĲĮȚ ĲȠ İįĮĳȚțȩ μȓȖμĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıĲİșİȓ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮȖȦȖȒ ĲȠȣ
ĳȣĲȠȪ: ĭȣĲȐ ĲȡȠʌȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȠȟȪĳȚȜȠ İįĮĳȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ μȓȖμĮĲĮ μİ μİȖȐȜȘ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĳȣȜȜȠȤȫμĮĲĮ. ǹȞĲȓșİĲĮ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıțȜȘȡĮȖȦȖȘμȑȞĮ ĳȣĲȐ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİȚȦșİȓ ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ ıȣμμİĲȠȤȒȢ ĲȦȞ μȘ ȤȠȣμȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İįĮĳȚțȩ μȓȖμĮ. ȈĲȠȣȢ țȐțĲȠȣȢ țĮȚ ıĲĮ
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ȐȜȜĮ ʌĮȤȪĳȣĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șȑȜȠȣȞ țĮȜȒ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ, ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ μȓȖμĮ μİ μȚțȡȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ
ȠȡȖĮȞȚțȒ ȠȣıȓĮ (țĮȜȐ ȤȠȣμȠʌȠȚȘμȑȞȘ) țĮȚ țĮșȩȜȠȣ ȤȠȞĲȡȐ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ Ș μʌȐȜĮ ȤȫμĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ
ĳȣĲȩ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȐ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ ȤȫμĮĲȠȢ ȤĮȜĮȡȫȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ĳȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĲȣȖμȑȞȠ ıİ μȚțȡȒ ȖȜȐıĲȡĮ, Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
ĮȞĮʌȠįȠȖȣȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘ ȖȜȐıĲȡĮ, ȣʌȠȕĮıĲȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ ĳȣĲȩ μİ ĲȠ ȑȞĮ ȤȑȡȚ (ĲȠʌȠșİĲȫȞĲĮȢ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ țȠȡμȩ
ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ įİȓțĲȘ țĮȚ ĲȠȣ μȑıȠȣ įĮțĲȪȜȠȣ) ȠʌȩĲİ țĮȚ «ȖȜȚıĲȡȐ» ĲȠ ĳȣĲȩ Įʌȩ ĲȘ ȖȜȐıĲȡĮ. ǹȞ ĲȠ
ĳȣĲȐȡȚȠ įİ ȕȖĮȓȞİȚ İȪțȠȜĮ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȦȡȚıĲİȓ ĲȠ ȤȫμĮ Įʌȩ ĲȘ ȖȜȐıĲȡĮ ȕȣșȓȗȠȞĲĮȢ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȑȞĮ μĮȤĮȓȡȚ
ıĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȘȢ ȖȜȐıĲȡĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȖȜȐıĲȡĮ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȘ țĮȚ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑșȠįȠȢ,
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲİȤȞȚțȒ: ǻȑȞİĲĮȚ ĲȠ ĳȣĲȩ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ μİ ıȤȠȚȞȓ, ĮȞȐȜȠȖȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ
ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ĲȠ ĳȣĲȩ ĮȞĮıȘțȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȖȜȐıĲȡĮ ȜȓȖĮ İțĮĲȠıĲȐ. Ȃİ ĲȚȢ ʌĮȜȐμİȢ ĲȦȞ
ȤİȡȚȫȞ ȤĲȣʌȐĲĮȚ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ ĲȘȢ ȖȜȐıĲȡĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ Ș ȖȜȐıĲȡĮ ĮʌȠȤȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μʌȐȜĮ ȤȫμĮĲȠȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȘȢ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȩĲȚıμĮ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȘμȑȡĮ ĲȘȢ μİĲĮĳȪĲİȣıȘȢ.
ǹȞ ȠȚ ȡȓȗİȢ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ, įİȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮμȚȐ ʌĮȡĮʌȑȡĮ İȡȖĮıȓĮ. ǹȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
μʌȜİȖμȑȞİȢ ȡȓȗİȢ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ, ĮȣĲȑȢ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Ȓ ĮȡĮȚȫȞȠȞĲĮȚ. ȅȚ ȡȓȗİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚĲȣȜȓȖȠȞĲĮȚ ȖȪȡȦ
Įʌȩ ĲȘ μʌȐȜĮ, țȩȕȠȞĲĮȚ μİ ĮȡțİĲȑȢ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ĲȠμȑȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠ ĳȣĲȩ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ, ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĲȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ĲĮ ĲȡȓĮ ĲȑĲĮȡĲĮ (3/4) ĲȠȣ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ țĮȚ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫμĮĲĮ. ȀĮĲȐ ĲȘ
ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ıʌȐıİȚ Ș μʌȐȜĮ. ȅ ȣʌȩȜȠȚʌȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖİμȓȗİȚ μİ ĲȠ
μȓȖμĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȉȑȜȠȢ, ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȩıįİıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ ıĲȠȞ ʌȐııĮȜȠ, ĮȞ ĲȠ ĳȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȐııĮȜȠ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ
ȖȓȞİĲĮȚ țĮȜȩ ʌȩĲȚıμĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮȕȡĮȤİȓ ȩȜȠ ĲȠ ȤȫμĮ.

5.9

ǹȜȜĮȖȒ șȑıȘȢ

ȉĮ ĳȣĲȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲĮțĲȚțȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ȩȜȘ Ș țȩμȘ ȚıȠμİȡȒ ĳȦĲȚıμȩ, ĮİȡȚıμȩ țĮȚ
ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ.
Ǿ ĮȜȜĮȖȒ șȑıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ ıĲȘȞ ȓįȚĮ șȑıȘ Ȓ μİĲĮțȓȞȘıȘ ıİ ȐȜȜȘ șȑıȘ. ȉȠ
ȤİȚμȫȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĳȣĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ șȑȡμĮȞıȘȢ țĮȚ ĲȠ țĮȜȠțĮȚȡȚ Įʌȩ ĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ȥȪȟȘȢ.

5.10 ȀĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ ĮıșİȞİȚȫȞ
ȅȚ ʌȚșĮȞȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ μȣțȘĲȠȜȠȖȚțȑȢ, İȞĲȠμȠȜȠȖȚțȑȢ Ȓ ȕĮțĲȘȡȚĮțȑȢ Ȓ
ȐȜȜİȢ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
5.10.1 ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
ȆȐȡĮ ʌȠȜȜȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ, ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ, ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȐ ĮȓĲȚĮ
ȩʌȦȢ ʌİȡȓııİȚĮ Ȓ ȑȜȜİȚȥȘ ȞİȡȠȪ, μİȚȦμȑȞȘ ȑțșİıȘ ıĲȠ ĳȦȢ, μİȚȦμȑȞȘ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ, ȑȜȜİȚȥȘ
ıȚįȒȡȠȣ, ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȜȓʌĮȞıȘ ț.Ȝ.ʌ. Ǿ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĮȣĲȫȞ.
ȅȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ țĮȚ ȠȚ ʌȚșĮȞȑȢ ĮȚĲȓİȢ ĮȣĲȫȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ.
 ȀȚĲȡȓȞȚıμĮ ĳȪȜȜȦȞ, ȠĳİȓȜİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ȆİȡȓııȚĮ ĮıȕİıĲȓȠȣ țĮȚ įȑıμİȣıȘ ıȚįȒȡȠȣ, ȑȜȜİȚȥȘ Ȓ ʌİȡȓııİȚĮ ȞİȡȠȪ, țĮțȒ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ, ĮȞİʌĮȡțȒ
ĳȦĲȚıμȩ, ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, ĮȞĮșȣμȚȐıİȚȢ ĮİȡȓȦȞ ț.Ȑ.
 ĭȪȜȜĮ țȠȣȜȠȣȡȚĮıμȑȞĮ, ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
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ȁĮȞșĮıμȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĮİȡȚıμȩ, ĳȦĲȚıμȩ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ. ǼʌȓıȘȢ ȑȜȜİȚȥȘ
Ȓ ʌİȡȓııİȚĮ ȞİȡȠȪ.
 ȂȐȡĮȞıȘ ȕȜĮıĲȫȞ, ȠĳİȓȜİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ǲȜȜİȚȥȘ ĳȦĲȩȢ, ĮȞİʌĮȡțȒ ȜȓʌĮȞıȘ, ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȦȞ ȤİȚμİȡȚȞȫȞ μȘȞȫȞ.
 ǹʌȠȕȠȜȒ μʌȠȣμʌȠȣțȚȫȞ, ȠĳİȓȜİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ǼȞĮȜȜĮȖȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ, μȚțȡȩ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ, ȟȘȡȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ.


ǹȚĳȞȓįȚĮ ĳȣȜȜȩʌĲȦıȘ, ȠĳİȓȜİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ǹʌȩĲȠμȘ ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȥȪȤȠȢ, ʌĲȫıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ, ȤȡȒıȘ ʌȠȜȪ
țȡȪȠȣ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ʌȩĲȚıμĮ, ȟȘȡĮıȓĮ, ĮȞĮșȣμȚȐıİȚȢ ĮİȡȓȦȞ, țĮʌȞȠȓ, ȑȜȜİȚȥȘ ĳȦĲȩȢ ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ.



ǾȜȚȠİȖțĮȪμĮĲĮ, ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ǹʌȩĲȠμȘ ȑțșİıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĲȚȢ ȘȜȚĮțȑȢ ĮțĲȓȞİȢ μȑıĮ Įʌȩ ĲĮ ĲȗȐμȚĮ țȣȡȓȦȢ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȤİȚμȫȞĮ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ įİȞ İʌĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ.



ȂĮȡĮıμȩȢ, ȠĳİȓȜİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ǲȜȜİȚȥȘ ȞİȡȠȪ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ĲȠ ĳȣĲȩ μİ ĲȠ ʌȩĲȚıμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌĮȞȑȡșİȚ, İȞȫ İȐȞ İȓȞĮȚ
μİȖȐȜȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ, ĲȠ ĳȣĲȩ ʌİșĮȓȞİȚ.



ĭȑȜȜȦıȘ, ȠĳİȓȜİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ:
ȈȣȞįȣĮıμȩ ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠ.

 ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ȞȑțȡȦıȘ Ȓ țȘȜȓįİȢ țĮȚ ıĲȓȖμĮĲĮ ıĲĮ İȜȐıμĮĲĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ:
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ įȚĮȜȣĲȫȞ ĮȜȐĲȦȞ ıĲȠ İįĮĳȚțȩ μȓȖμĮ. Ǿ ȞȑțȡȦıȘ Ȓ ĲĮ ıĲȓȖμĮĲĮ ȟİțȚȞȠȪȞ țȣȡȓȦȢ
Įʌȩ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ țĮȚ ĲȘ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ İȟĮʌȜȫȞȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ țȪȡȚȠ
ȞİȪȡȠ Ȓ μȓıȤȠ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țȣĮȞȠʌȡȐıȚȞĮ, ȤȜȦȡȦĲȚțȐ țĮȚ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ. Ȉİ
ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȟȘȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȤȐıȠȣȞ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȠȣȢ, İȞȫ ıİ ȐȜȜİȢ μĮȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜĮ
ıȣμʌĲȫμĮĲĮ. ȀĮĲȐ įİȪĲİȡȠ ȜȩȖȠ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ μʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȤȞȐ
ʌȠĲȓıμĮĲĮ, țĮʌȞȠȪȢ, ĮȑȡȚĮ, Ȓ μİȚȦμȑȞȘ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ.
5.10.2 ǼȞĲȠμȠȜȠȖȚțȑȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ
ȉĮ ȑȞĲȠμĮ, ĲĮ ĮțȐȡİĮ țĮȚ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ ȐȜȜĮ ʌĮȡȐıȚĲĮ ʌȡȠıȕȐȜȠȣȞ ĲĮ ȐȞșȘ, ĲĮ ĳȪȜȜĮ, ĲȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ țĮȚ ĲȚȢ
ȡȓȗİȢ. ȅȚ țȐμʌȚİȢ, ĲĮ μȣȡμȒȖțȚĮ țĮȚ ȠȚ ȖȣμȞȠıȐȜȚĮȖțİȢ įİ ȕȜȐʌĲȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ĮȜȜȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ
ȗȘμȚȐ ıĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ. ȈȣȤȞȑȢ İȞĲȠμȠȜȠȖȚțȑȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĮĳȓįİȢ (μİȜȓȖțȡİȢ), ĮȜİȣȡȫįİȚȢ,
șȡȓʌİȢ, ȞȘμĮĲȫįİȚȢ, ĲİĲȡȐȞȣȤȠ, țȠțțȠİȚįȒ țȜʌ.
ȅ țĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡȐıȚĲĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȩȜȘȥȘ (ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ĮȡȤȚțȒ
ʌȡȠıȕȠȜȒ). Ȉİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ (ĮȞȐ įİțĮʌİȞșȒμİȡȠ) ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ʌĮȡĮıȓĲȦȞ
ıĲĮ ĳȣĲȐ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ, ȠȚ μȓıȤȠȚ, ĲĮ ȐȞșȘ țĮȚ ĲȠ ȤȫμĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ μİ μİȖȐȜȘ ʌȡȠıȠȤȒ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İȞĲȩμȦȞ, ĮțȐȡİȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲȦȞ İȤșȡȫȞ. ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĮıșȑȞİȚĮȢ ıİ ĳȣĲȩ ĲȩĲİ
ĮȣĲȩ ĮʌȠμȠȞȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ (İȐȞ İȓȞĮȚ ĳȣĲİμȑȞȠ ıİ țȚȞȘĲȩ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ) țĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ ȖȚĮ μȚĮ Ȓ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ.
ȂİĲȐ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȘȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȐμİıȘ țĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ İʌȑțĲĮıȒȢ
ĲȘȢ ıĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ĳȣĲȐ. Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ īİȦʌȩȞȠ, İȓĲİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȓĲİ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȢ ıİ ĮȣĲȩȞ
ĲμȒμĮĲĮ ʌȡȠıȕİȕȜȘμȑȞȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ, ĳȪȜȜȦȞ, ȡȚȗȫȞ ț.Ȝ.ʌ. Ǿ țĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘ ıȣȞĲĮȖȒ ĲȠȣ īİȦʌȩȞȠȣ.
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īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μȠȜȣıμȑȞȦȞ Įʌȩ ʌĮȡȐıȚĲĮ ȤȫμĮĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌĮıĲİȡȚȦμȑȞĮ İįĮĳȚțȐ μȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ
İμʌȠȡȓȠȣ. īȚĮ ĲȠ ȤİȚȡȚıμȩ μȠȜȣıμȑȞȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖȐȜȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ μİĲĮįȠșȠȪȞ
ĲȣȤĮȓĮ ȠȚ ĮıșȑȞİȚİȢ, ĲĮ ȑȞĲȠμĮ țĮȚ ĲĮ ĮțȐȡİĮ țĮȚ ıĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ĳȣĲȠįȠȤİȓĮ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ȕİȕĮȓȦȢ įȚȐĳȠȡȠȚ μȘ ȤȘμȚțȠȓ ĲȡȩʌȠȚ ĮʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲȦȞ ʌĮȡĮıȓĲȦȞ. ǼȐȞ İȓȞĮȚ
μȠȜȣıμȑȞĮ μȩȞȠ ȠȡȚıμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ Ȓ ȕȜĮıĲȠȓ ĲȩĲİ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ. ǼʌȓıȘȢ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠȜȣμĮȞșȠȪȞ ȕȜĮıĲȠȓ țĮȚ ĳȪȜȜĮ μİ ȕĮμȕȐțȚ ȕȠȣĲȘȖμȑȞȠ ıİ ȠȚȞȩʌȞİȣμĮ. ȉĮ μİȖȐȜĮ ʌĮȡȐıȚĲĮ
ȩʌȦȢ țȐμʌȚİȢ, ȖȣμȞȠıȐȜȚĮȖțİȢ ț.Ȝ.ʌ., ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ.
ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȠ țĮȜȩ ʌȜȪıȚμȠ μİ ıĮʌȠȪȞȚ țĮȚ Ș ĮʌȠıĲİȓȡȦıȘ (ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ) ȩȜȦȞ ĲȦȞ
İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ įȠȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
5.10.3 ȆĮșȠȖȩȞĮ
ǼȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮıșȑȞİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮșȠȖȩȞĮ:
 ȅȚ μȪțȘĲİȢ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠȣȢ ĳȣĲȚțȠȪȢ ȚıĲȠȪȢ Ȓ ʌȐȞȦ ıİ ĮȣĲȠȪȢ. ȉĮ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ ĲȘȢ
ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ıĲȓȖμĮĲĮ, ȖȡĮμμȑȢ, ĳȠȣıțȐȜİȢ, İȟȠȖțȫμĮĲĮ,
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ, μĮȪȡȚıμĮ, țȚĲȡȓȞȚıμĮ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ, ıĲȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ, ıĲĮ ȐȞșȘ, ıĲȚȢ ȡȓȗİȢ Ȓ ıĲȠȣȢ
țĮȡʌȠȪȢ. ǼʌȓıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ μĮȡĮıμȩȢ, ĮȞȐıȤİıȘ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ, ĳȣȜȜȩʌĲȦıȘ țĮȚ ĮʌȠȕȠȜȒ
ĮȞșȑȦȞ, ĮʌȠȟȒȡĮȞıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ μİȡȫȞ Ȓ țĮȚ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.
 ȀȣȡȚȩĲİȡİȢ μȣțȘĲȠȜȠȖȚțȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠıȕȐȜȠȣȞ ĲĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ:
ĮįȡȠμȣțȫıİȚȢ, ĮȞșȡĮțȫıİȚȢ, ĮıțȠȤȪĲȦıȘ, țĮʌȞȚȐ, ʌİȡȠȞȩıʌȠȡȠȚ, ıȒȥȘ ȡȚȗȫȞ țĮȚ ȜĮȚμȠȪ, ĳĮȚȐ ıȒȥȘ,
ıȒȥȘ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ȕȠȜȕȫȞ, ıțȦȡȓȦıȘ, ıİʌĲȠȡȓĮıȘ.
 ȉĮ ȕĮțĲȒȡȚĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ. ȉĮ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ȤȜȫȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ȩȤȚ ȩμȦȢ ĲȩıȠ ȑȞĲȠȞȘ ȩıȠ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȠȚ μȪțȘĲİȢ),
μĮȡĮıμȩȢ ĲȦȞ țȠȡȣĳĮȓȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ μĮȪȡȚıμĮ ĮȣĲȫȞ, ȑțțȡȚıȘ țȩμİȠȢ.
 ȅȚ ȚȠȓ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ μİĲĮȤȡȦμĮĲȚıμȩ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, «ȜĮįȚȐ- țȘȜȓįĮ» ıĲĮ İȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȞĮȞȚıμȩ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.
Ǿ țĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ ȕĮțĲȒȡȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ıȣȞĲĮȖȒ ĲȠȣ īİȦʌȩȞȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ ȚȠȪȢ įİ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ μİ ĳȣĲȠĳȐȡμĮțĮ ĮȜȜȐ ȦȢ μȑıȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȕİȕȜȘμȑȞȦȞ ĳȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ, ȞĮ μȘ μİĲĮįȠșİȓ Ș ĮıșȑȞİȚĮ țĮȚ ıĲĮ
ȣʌȩȜȠȚʌĮ ĳȣĲȐ.

5.11 ȋȡȠȞȚțȩȢ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȩȢ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
5.11.1 ȆȩĲȚıμĮ
ȅ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ (ʌȤ. ĲĮ țĮțĲȫįȘ
șȑȜȠȣȞ ȜȚȖȩĲİȡȠ Ȟİȡȩ). ȍȢ ȖİȞȚțȩȢ țĮȞȩȞĮȢ ȚıȤȪİȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȠĲȓıμĮĲĮ ĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ İȞİȡȖȠȪȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ. ȆȡĮțĲȚțȐ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȩĲȚıμĮ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȤȫμĮ ıĲȠ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȩ
ıİ ȕȐșȠȢ 3-5 cm țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ İȪțȠȜĮ. ǼȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ȞĮ ʌȠĲȚıĲİȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĲȠ ĳȣĲȩ ʌĮȡȐ ȞĮ ʌȠĲȓȗİĲĮȚ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ. ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌĮȞȑȜșİȚ ıĲĮįȚĮțȐ μİ ıȦıĲȩ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȩ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ,
İȞȫ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ĮȞȠȟȓĮ țĮȚ ıȒȥȘ ȡȚȗȫȞ, țĮĲȐıĲĮıȘ μȘ ĮȞĮıĲȡȑȥȚμȘ. ȈȣȞȒșȦȢ
ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ 2-3 ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ İȕįȠμȐįĮ.
5.11.2 ȁȓʌĮȞıȘ
ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, ıȣȞȒșȦȢ 3-5 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ țȣȡȓȦȢ
ĲȚȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ İȞİȡȖȠȪȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
5.11.3 ȀȜȐįİμĮ
 ȀȜȐįİμĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıȤȒμĮĲȠȢ
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ȅ ȤȡȩȞȠȢ İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 2 ȑȦȢ 5 ĳȠȡȑȢ ĮȞȐ ȑĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ
ĳȣĲȠȪ.
 ȀȜȐįİμĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ıȤȒμĮĲȠȢ
ȅ ȤȡȩȞȠȢ İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 4 ȑȦȢ 6 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȑĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ
ĳȣĲȠȪ.
 ȀȜȐįİμĮ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ
īȓȞİĲĮȚ țȐșİ 3 -5 ȤȡȩȞȚĮ ıİ ĳȣĲȐ ʌȠȣ İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȩ țȜȐįİμĮ.
 ȀĮșȐȡȚıμĮ ȟİȡȫȞ ȕȜĮıĲȫȞ
ȅ ȤȡȩȞȠȢ İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 6 ȑȦȢ 10 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȑĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
 ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡȫȡȚμȦȞ ĮȞșȑȦȞ
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ȐȞșȘıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ĲĮ ȐȞșȘ ȞĮ ȣʌİȡȦȡȚμȐȗȠȣȞ.
5.11.4 ȆȜȪıȚμȠ ĳȪȜȜȦȞ
īȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĲȠ μȒȞĮ.
5.11.5 ȂİĲĮĳȪĲİȣıȘ
īȓȞİĲĮȚ țȐșİ 2 -3 ȤȡȩȞȚĮ.
5.11.6 ǹȜȜĮȖȒ șȑıȘȢ
īȓȞİĲĮȚ țȐșİ μȒȞĮ.
5.11.7 ȀĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ İȞĲȠμȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ țĮȚ ĮıșİȞİȚȫȞ
ǱμİıȘ țĮĲĮʌȠȜȑμȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȫĲĮ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ ĲȘȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ
İȕįȠμĮįȚĮȓĮ ȕȐıȘ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮȖȞȦıĲİȓ Ș ʌȡȠıȕȠȜȒ ıĲĮ ʌȡȫĲĮ ıĲȐįȚĮ. ǼʌȓıȘȢ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıİ
țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ μİȚȫȞİȚ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȉĮ ĳȣĲȐ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȠȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȐ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
 ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ıȤȘμĮĲȚıμȑȞĮ, ȩȡșȚĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İțĲİșİȚμȑȞİȢ ȡȓȗİȢ.
 ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȞȑĮ ĮȞĮʌĲȣȖμȑȞȘ ȕȜȐıĲȘıȘ.
 ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȞİțȡȫıİȚȢ ıĲȠ ȣʌȑȡȖİȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ.
 ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮıșȑȞİȚİȢ țĮȚ İȞĲȠμȠȜȠȖȚțȑȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ.
 ĲĮ ĳȪȜȜĮ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ Įʌȩ ıțȩȞİȢ țĮȚ ȐȜȜĮ İʌȚțĮșȒμİȞĮ ȣȜȚțȐ
 ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ.
īȚĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȟİȡĮșİȓ, șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑțșİıȘ μİ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ: ǼȓįȠȢ țĮȚ ʌȠȚțȚȜȓĮ ĳȣĲȠȪ,
İμĳĮȞȚıșȑȞĲĮ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ, șȑıȘ ĳȣĲȠȪ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ İμĳȐȞȚıȘȢ ıȣμʌĲȦμȐĲȦȞ, ȘμİȡȠμȘȞȓĮ
İμĳȐȞȚıȘȢ ıȣμʌĲȦμȐĲȦȞ, ʌİȡȚȖȡĮĳȒ İȞİȡȖİȚȫȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ, ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ȟȒȡĮȞıȘȢ.
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Ǿ İȖȖȪȘıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȪȠ μȒȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȕİȕĮȚȦμȑȞȘ ʌİȡĮȓȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
Ǿ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ʌĮȡĮȜĮȕȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ țĮȚ ȦȢ ȠȡȚıĲȚțȒ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ʌȜȘȡȠȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ,
İʌİȚįȒ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĳȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ İȜȜİȓȥİȚȢ, įȓȞİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȞĮ
İțĲİȜȑıİȚ -ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮμȠȚȕȒ- ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤĲȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ, ıİ
įȚȐıĲȘμĮ įȪȠ μȘȞȫȞ țĮȚ ĲȩĲİ Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ įȚİȞİȡȖİȓ ĲȘȞ ȅȡȚıĲȚțȒ ȆĮȡĮȜĮȕȒ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĮȞȐ ĳȣĲȩ (ĲİμȐȤȚȠ) țĮȚ ĮȞȐ μȒȞĮ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ȀȠʌȒ - ǼțȡȓȗȦıȘ įȑȞĲȡȦȞ țĮȚ șȐμȞȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-07-01-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȩȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țȠʌȒȢ țĮȚ İțȡȓȗȦıȘȢ įȑȞĲȡȦȞ țĮȚ șȐμȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ įȑȞĲȡȦȞ Ȓ șȐμȞȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıİ țȐșİ įİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ įȚȐıȦıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȪĲİȣıȘȢ ĮĲȩμȦȞ.
ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳșȠȡȫȞ țĮȚ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĮȚȦȞȩȕȚȦȞ įȑȞĲȡȦȞ, μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ȚıĲȠȡȚțȒ, ȕȠĲĮȞȚțȒ, ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ, ĲȠʌȚțȒ ıȘμĮıȓĮ Ȓ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒ ĮȟȓĮ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȣĲȩ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮ ıĲĮ įȑȞĲȡĮ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȩ ĳȣĲȠțȩμȠ, ʌȠȣ
șĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țȡȚșİȓ ıțȩʌȚμȘ Ș μİĲĮĳȪĲİȣıȘ İȚįȫȞ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĲȠʌȠșİıȓĮ, ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ İȚįȚțȒ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ μİȜȑĲȘ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
įȚȐıȦıȘ țĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ İʌĮȞİȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȞȑĮ ĲȠȣȢ șȑıȘ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150110-05-08-00).
īȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ įȑȞĲȡȦȞ, İȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȐ ĲȩʌȠȣȢ ĮȡμȩįȚİȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ.
 īİȞȚțȫȢ, Ș ĮĳĮȓȡİıȘ įȑȞĲȡȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
 ǵĲĮȞ ʌİșĮȓȞȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ ȒįȘ ȞİțȡȐ Ȓ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĮȞİʌĮȞȩȡșȦĲĮ İʌȚțȓȞįȣȞĮ.
 ǵĲĮȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İμʌȩįȚĮ țĮȚ ȕȜȐʌĲȠȣȞ ȐȜȜĮ įȑȞĲȡĮ țĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚȠȡșȦșİȓ μȑıȦ
țȜĮįȑμĮĲȠȢ.
 ǵĲĮȞ ĮȞȒțȠȣȞ ıİ İʌȚșİĲȚțȩ İȓįȠȢ, ʌȠȣ ıĲĮįȚĮțȐ șĮ İțĲȠʌȓıİȚ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ İȓįȘ.
 ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡĮ İȓįȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ.
 ǵĲĮȞ İμʌȠįȓȗȠȣȞ μȓĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-07-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
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Transplanting of existing trees
ǼȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ǻȑȞįȡȦȞ - ĬȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-10-06-04-01

Lopping and pruning of trees -- ȀȜȐįİμĮ įȑȞįȡȦȞ

3

and

shrubs

--

Ǽȁȅȉ

ȂİĲĮĳȣĲİȪıİȚȢ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ İȡȖĮȜİȓȦȞ

ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țȠʌȒȢ țĮȚ İțȡȓȗȦıȘȢ įȑȞĲȡȦȞ țĮȚ șȐμȞȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ (țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ) μİ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȠʌȜȚıμȩ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ,
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ.
Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, μİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ȈȣȞȒșİȚȢ ĲȪʌȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ȕȜ. țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01):
 ȂȘȤĮȞȠʌȡȓȠȞĮ (ȕİȞȗȚȞȠțȓȞȘĲĮ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲĮ).
 ĬȡȣμμĮĲȚıĲȑȢ țȜȐįȦȞ.
 ȀȜĮįİȣĲȚțȐ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲĮ.
 ǼțıțĮĳȑĮȢ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȢ (ĲıȐʌĮ).
 ĭȠȡĲȘȖȐ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȖİȡĮȞȠȕȡĮȤȓȠȞĮ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İȣțȡȚȞȫȢ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȪĲİȣıȘ Ȓ ʌȡȠȢ
įȚĮĲȒȡȘıȘ μİ ĮȞİȟȓĲȘȜȘ ȕĮĳȒ (įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).

5.2

ȀȠʌȒ – ǼțȡȓȗȦıȘ

ǵĲĮȞ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ μİĲĮĳȣĲİȣĲȠȪȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-10-05-08-00.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ țȠʌȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ, ȠȚ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓİȢ, țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ȦȢ İȟȒȢ:
Į. ȂİȖȐȜĮ įȑȞĲȡĮ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȟİțȚȞȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȑȡȖİȚȠ ĲμȒμĮ μİ ıțİȜİĲȠțȜȐįİμĮ țĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȒ țȠʌȒ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ
țȠȡμȠȪ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. ȉȠ ȣʌȩȖİȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ (ȡȚȗȚțȩ ıȪıĲȘμĮ țĮȚ ȓıȦȢ ȑȞĮ μȚțȡȩ
ȣʌȩȜİȚμμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ) İțȡȚȗȫȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ İțıțĮĳȑĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțȡȓȗȦıȘ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ȖİȚĲȞȓĮıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ μİ țĮĲĮıțİȣȑȢ Ȓ ȐȜȜĮ ĳȣĲȐ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ĮȣĲȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ĳȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȠȓ ȤİȚȡȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. ǹȡȤȚțȐ șĮ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ țȣțȜȚțȒ ĲȐĳȡȠȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 1,0 –
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3,0 m (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ĲȠȞ İȜİȪșİȡȠ ȤȫȡȠ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ). ȈĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İțıțĮĳȑĮ.
ȕ. ĬȐμȞȠȚ țĮȚ μȚțȡȐ įȑȞĲȡĮ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ įȑȞĲȡȦȞ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ
įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ĲȐĳȡȠȢ.
Ȗ. ĬȐμȞȠȚ ıİ μʌȠȡȞĲȠȪȡĮ
ĬĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ İțıțĮĳȑĮ ıİ μȚĮ ĳȐıȘ (ȣʌȑȡȖİȚȠ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȠ ĲμȒμĮ).
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ İȟĮȖȦȖȫȞ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ – İțȡȓȗȦıȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ĲĮ İȞĮʌȠμȑȞȠȞĲĮ ĳȣĲȐ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȕȐıȘ İȞȩȢ ĳȣĲȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ țȠʌİȓ, șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ, İȐȞ țȡȚșİȓ ȩĲȚ Ș İțȡȓȗȦıȒ ĲȘȢ șĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ĳȣĲȐ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ
țĮĲĮıțİȣȒ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ȕȐıȘ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ șĮ țȩȕİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, μİ İʌȓʌİįȘ
ĲȠμȒ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȗȚȗĮȞȚȠțĲȩȞȠ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
țĮȚ Ș ĲȠμȒ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĮȞİȟȓĲȘȜȘ ȕĮĳȒ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȕȐıȘ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ĮȞĮȕȜĮıĲȒıİȚ, șĮ
İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȗȚȗĮȞȚȠțĲȩȞȠȣ.

5.3

ȆİȡȚıȣȜȜȠȖȒ – ȂİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țȠʌȒȢ – ǼțȡȓȗȦıȘȢ

ȂİĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ țĮȚ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ țȠȡμȠĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ
țȜȐįȦȞ, ıİ ȣȜȚțȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ țĮȚ μȘ. ȉȠ ĮȟȚȠʌȠȚȒıȚμȠ ȣȜȚțȩ șĮ ıĲȠȚȕȐȗİĲĮȚ ıİ țĮȞȠȞȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
ȖȚĮ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȚĮȤİȓȡȚıȒ ĲȠȣ, İȞȫ ĲȠ ȐȤȡȘıĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ıȣııȦȡİȪİĲĮȚ țĮȚ șĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩμİȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȤȫȡȠȣȢ, Ȓ șĮ șȡȣμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ șĮ įȚĮıțȠȡʌȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȗȫȞİȢ μİ ʌȡȐıȚȞȠ ȖȚĮ İμʌȜȠȣĲȚıμȩ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ
șȡİʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
ȀĮĲȐ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ μİȖȐȜȦȞ ĳȣĲȫȞ μİ ȤȡȒıȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ țİȓμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țȠʌİȓ țĮȚ İțȡȚȗȦșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ ȗȫȞȘ, ȑȤȠȣȞ ıȣȜȜİȖİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țȠʌȒȢ – İțȡȓȗȦıȘȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ȩĲȚ
įȚĮȞȠȚȤșȑȞĲİȢ ȜȐțțȠȚ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚȢ Ȓ ȘμȚĲİȜİȓȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȓįȠȞĲĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȞĲȠȜȑȢ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ ʌȜȒȡȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓıȘȢ İȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ ȗȘμȚȑȢ ıİ įȚĮĲȘȡȘĲȑĮ ĳȣĲȐ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
 ǺȜȑʌİ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01.
 ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țȠʌȒ țĮȚ ĲİμĮȤȚıμȩȢ μİȖȐȜȦȞ įȑȞĲȡȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘȢ ʌĲȫıİȦȢ. ȅȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȣȜȠĲȠμȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ țĮȚ İțȡȓȗȦıȘȢ įȑȞĲȡȦȞ țĮȚ șȐμȞȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĮȞȐ ĳȣĲȩ, μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ, ĲȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳȣĲȫȞ μʌȠȡȞĲȠȪȡĮȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ
ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μʌȠȡȞĲȠȪȡĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
Į. ȀȠʌȒ - İțȡȓȗȦıȘ șȐμȞȦȞ ıİ μʌȠȡȞĲȠȪȡĮ
ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș țȠʌȒ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ, Ș İțȡȓȗȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ
ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ μİ İțıțĮĳȑĮ țĮȚ Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țȠʌȒȢ țĮȚ
İțȡȓȗȦıȘȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ Ȓ ıİ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȦȞ ĮȡμȠįȓȦȞ ǹȡȤȫȞ.
ȕ. ǼțȡȓȗȦıȘ șȐμȞȦȞ țĮȚ įȑȞĲȡȦȞ
ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș İțȡȓȗȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĳȣĲȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș
țȠʌȒ, μİ ȤȡȒıȘ İțıțĮĳȑĮ (ĲıȐʌĮȢ), Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ țĮȚ Ș ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ,μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ İțȡȓȗȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ Ȓ ıİ
șȑıİȚȢ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȦȞ ĮȡμȠįȓȦȞ ǹȡȤȫȞ.
Ȗ. ȀȠʌȒ μİȖȐȜȦȞ įȑȞĲȡȦȞ ıİ ʌȜĮĲİȓİȢ, ʌȐȡțĮ, ȞȘıȓįİȢ, İȡİȓıμĮĲĮ țĲȜ.
ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ, Ș țȠʌȒ țĮȚ Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ Ș įȚĮȜȠȖȒ,
ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țȠʌȒȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ, ıİ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȦȞ
ĮȡμȠįȓȦȞ ĮȡȤȫȞ. ȈĲȚȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ țȠʌĲȠμȑȞȠȣ įȑȞįȡȠȣ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ
țĮįȠĳȩȡĮ ȠȤȒμĮĲĮ țĮȚ Ƞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȕȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıĲȠ įȑȞĲȡȠ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȒμĮȞıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȡȠʌȒ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

35381
ICS: 93.040

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ
Construction of plant irrigation networks

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ:14
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

35382

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-10-08-01-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-10-0801-00 «ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-10-08-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

35383

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 5
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 7

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 7

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 8

4

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȐȡįİȣıȘȢ ................................................................................................................. 8

4.1

ǻȚĮȞȠμȒ ȞİȡȠȪ ............................................................................................................................ 8

4.2

ȉμȒμĮĲĮ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ..................................................................................................... 8

5

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ .......................................................................... 9

5.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 9

5.2

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ ................................................................................................................................. 9

5.3

ȈȚįȘȡȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ ıĲȒȡȚȟȘȢ ...................................................................................................... 9

5.4

ȂİĲĮȜȜȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ ........................................................................................... 10

5.5

ȈȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ įȚțĲȪȠȣ ............................................................................. 10

5.6

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ ................................................................................................................ 10

5.7

ĭȓȜĲȡĮ ........................................................................................................................................ 11

5.8

ȆȜĮıĲȚțȑȢ įİȟĮμİȞȑȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (PE)........................................................ 12

5.9

ǻȚĮȞİμȘĲȑȢ ................................................................................................................................. 12

5.10

ȈȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ ................................................................................................... 15

5.11

ȆȜĮıĲȚțȐ ĳȡİȐĲȚĮ ..................................................................................................................... 19

5.12

ȀĮȜȫįȚĮ JIVV-U (ʌȡȫȘȞ ȃȊȊ) ................................................................................................ 19

5.13

ȈĲİȖĮȞȐ țȠȣĲȚȐ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ (Ȇǿȁǹȇ) .......................................................................... 19

6

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ................................................. 19

6.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 19

6.2

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ ......................................................................................... 20

6.3

ȊʌȩȖİȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ...................................................................................... 21

6.4

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ............................................................................. 21

6.5

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ țĮȚ ıȘμȐįİμĮ (ʌĮııȐȜȦıȘ) .......................................................................... 21

6.6

ȂİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ ..................................................................................................................... 22

3

35384

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

6.7

ȈȣȞįȑıİȚȢ ................................................................................................................................... 22

6.8

ȆȘȖȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ (ȞİȡȠȪ, ʌȓİıȘȢ) – ȣįȡȠȜȘȥȓĮ ................................................................ 22

6.9

ȀİȞĲȡȚțȒ țİĳĮȜȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȡȠȒȢ ............................................................... 23

6.10

ȆȡȦĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ .................................................................................................... 24

6.11

ǻİȣĲİȡİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ .................................................................................................. 25

6.12

ȉȡȚĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ ....................................................................................................... 27

6.13

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮȞİμȒĲȦȞ ......................................................................................................... 30

6.14

ȈȣıțİȣȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ įȚțĲȪȠȣ .................................................................................................. 32

6.15

ǲțʌȜȣıȘ.................................................................................................................................... 32

6.16

ǲȜİȖȤȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ........................................................................................................... 33

6.17

ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ ........................................................................................................................... 33

6.18

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ .................................................................................................................. 33

6.19

ǻȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ........................................................................................................... 33

7

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ........................................................... 34

8

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ................................................. 34

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 35

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ................................................................................................................................................... 36
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 37

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

35385

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00:2009

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ ȖȚĮ ȑȡȖĮ ʌȡĮıȓȞȠȣ (țȘʌȠĲİȤȞȚțȐ, ȠįȚțȐ ȑȡȖĮ, ĮșȜȘĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ).
ȀĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ıȣıțİȣȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ (įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȐĳȡȦȞ, ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ,
İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĲȐĳȡȦȞ, ȑȜİȖȤȠȚ, ȡȣșμȓıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-08-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-08-06-02-01

Pressurized u-PVC pipe networks -- ǻȓțĲȣĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ u-PVC

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-08-06-02-02

Pressurized u-PVC pipe networks for sewage -- ǻȓțĲȣĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ Įʌȩ
ıȦȜȒȞİȢ u-PVC

Ǽȁȅȉ EN 12201.02

Plastic piping systems for water supply. Polyethylene (PE). Pipes -ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ – ȆȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ
(ȇǼ) – ȂȑȡȠȢ 2: ȈȦȜȒȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10220

Seamless and welded steel tubes. Dimensions and masses per unit length -ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ μȐȗİȢ ĮȞȐ
μȠȞȐįĮ μȒțȠȣȢ

Ǽȁȅȉ 843/ǹ1

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for rated voltage
600/1000 V -- ȀĮȜȫįȚĮ ȚıȤȪȠȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ĲȐıȘȢ 600/1000 V μİ μȩȞȦıȘ
țĮȚ μĮȞįȪĮ Įʌȩ ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ (PVC)

Ǽȁȅȉ EN 13244.02

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage. Polyethylene (PE).
Pipes -- ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ țĮȚ ȣʌȑȡȖİȚȦȞ
įȚțĲȪȦȞ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ, ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ - ȆȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (ȇǼ) - ȂȑȡȠȢ 2: ȈȦȜȒȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 13244.01

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for
water for general purposes, drainage and sewerage. Polyethylene (PE).Part 1: General -- ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ țĮȚ
ȣʌȑȡȖİȚȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ, ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ
țĮȚ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ - ȆȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (ȇǼ) - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȐ
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©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN ISO 4064.01

Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable
water -- Part 1: Specifications

Ǽȁȅȉ ENV 1401.03

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Guidance for
installation -- ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ
țĮȚ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ
ȤȦȡȓȢ
ʌȓİıȘ
ȂȘ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ
ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) - ȂȑȡȠȢ 3: ȅįȘȖȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 5752.06

Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-toface dimensions.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȐȡįİȣıȘȢ

4.1

ǻȚĮȞȠμȒ ȞİȡȠȪ

Į. Ȃİ ıĲĮȖȩȞİȢ
Ǿ įȚĮȞȠμȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ (ĲȠʌȚțȒ ȐȡįİȣıȘ) ıİ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȡȚȗȩıĳĮȚȡĮȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ıĲĮȜĮțĲȫȞ μȑıȦ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚĮȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ. ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȐȡįİȣıȘ įȑȞįȡȦȞ , șȐμȞȦȞ,
İĲȒıȚȦȞ ĳȣĲȫȞ, ĳȣĲȫȞ İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ Ȓ ȤȜȠȠĲĮʌȒĲȦȞ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ - įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȑȤȠȞĲĮȚ
ȖİȚĲȠȞȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ, ȣʌȐȡȤİȚ ȑȜȜİȚȥȘ ȞİȡȠȪ Ȓ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ ȠȡȚĮțȒ.
ȕ. Ȃİ țĮĲĮȚȦȞȚıμȩ
ȉȠ Ȟİȡȩ įȚĮȞȑμİĲĮȚ μİ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ĮȡįİȣȩμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐȡįİȣıȘ ȤȜȠȠĲĮʌȒĲȦȞ, İįĮĳȠțĮȜȪȥİȦȞ μİ μȚțȡȐ ʌȠȫįȘ ĳȣĲȐ țȜʌ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.2

Ǿ ȐȡįİȣıȘ μİ țĮĲĮȚȦȞȚıμȩ μİ μȚțȡȠİțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ ȦȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ ȐȡįİȣıȘȢ (ȐȡįİȣıȘ μİ ıĲĮȖȩȞİȢ). ȆİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȣʌȩȖİȚĮȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, μİ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȣȢ (Pop-up) İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ țȘʌȠĲİȤȞȓĮ.

ȉμȒμĮĲĮ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ

Į. ȆȘȖȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ (ȞİȡȠȪ, ʌȓİıȘȢ) – ȊįȡȠȜȘȥȓĮ
ȕ. ȀİȞĲȡȚțȒ țİĳĮȜȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȞİȡȠȪ
Ȗ. ȆȡȦĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ
 ǹȖȦȖȩȢ ȣįȡĮȖȦȖİȓȠȣ
 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȣįȡĮȖȦȖİȓȠȣ
į. ǻİȣĲİȡİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ
 ĭȡİȐĲȚĮ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ (ĭǼǹ) țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (ȀİĳĮȜȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ)
 ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ
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İ. ȉȡȚĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ
 īȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ
 ǹȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ (ĮȖȦȖȠȓ, ıĲĮȜȐțĲİȢ, ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ, İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ țȜʌ.)
 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ (ĭȡİȐĲȚĮ ȕĮȜȕȓįȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ, μİȚȦĲȒȡȦȞ ʌȓİıȘȢ țȜʌ.).
Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ:
 ĲȘȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ȀİĳĮȜȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȡȠȒȢ
 ĲȠȣ ȆȡȦĲİȪȠȞĲȠȢ ǻȚțĲȪȠȣ ıİ ȑȡȖĮ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
ȖȓȞİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌȡĮıȓȞȠȣ (ĲȠ ȆȡȦĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ȣįȡȠȜȘȥȓĮ ıĲȘȞ ȀİȞĲȡȚțȒ ȀİĳĮȜȒ țȚ Įʌȩ țİȚ ıĲȚȢ ȀİĳĮȜȑȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ‘ǱȡįİȣıȘȢ)
 ĲȠȣ ǻİȣĲİȡİȪȠȞĲȠȢ ǻȚțĲȪȠȣ

5

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

5.1

īİȞȚțȐ

īȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ȡȣșμȓıİȦȞ, ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚıțİȣȫȞ, ȠȚ ȠμȠİȚįİȓȢ ıȣıțİȣȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ
ĮȣĲȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ĮʌȜȠȣıĲİȪİȚ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ, ȩȤȚ μȩȞȠ țĮĲȐ
ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, İĳȩıȠȞ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĮȣĲȠȓ ĲȦȞ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ ȞĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ.

5.2

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ

Į. ȈȦȜȒȞİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ (ȇǼ) (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-03-00).
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ PE ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȡȚĲİȪȠȞ ĮȡįİȣĲȚțȩ ǻȓțĲȣȠ șĮ İȓȞĮȚ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȑȦȢ
10 atm țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ ȣȜȚțȩ 2ȘȢ ȖİȞȚȐȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 13244.02 țĮȚ
Ǽȁȅȉ EN 13244.01. īȚĮ ĲȠ ȆȡȦĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ țĮȚ ȖȚĮ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 10 Atm țĮȚ ȐȞȦ șĮ
İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ ȣȜȚțȩ 3ȘȢ ȖİȞȚȐȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12201.02.
ȅ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ıİ țȐșİ μȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ, ĲȘȞ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ ȖȡĮμμȚțȒ ĮȞȐ μȑĲȡȠ ĮȡȓșμȘıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ țȠȣȜȠȪȡĮȢ.
ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ȩȞȠμĮ ĲȠȣ ȀȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
Ȉİ įȚİȜİȪıİȚȢ ıȦȜȒȞȦȞ - țĮȜȦįȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȦȜȒȞİȢ ȇǼ 4 Ȓ 6 atm țĮȚ PVC 4 Ȓ 6
atm.
ȕ. ȈȦȜȒȞİȢ PVC (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-02-01).
Ȗ. ȈȦȜȒȞİȢ PVC ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-06-02-02).
į. ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ ȤȦȡȓȢ ȡĮĳȒ (Tubo) țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10220.

5.3

ȈȚįȘȡȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ ıĲȒȡȚȟȘȢ

 ȆȐııĮȜȠȚ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ ȠʌȜȚıμȠȪ St I Ȓ St III įȚĮμȑĲȡȠȣ ĭ 8 mm țĮȚ μȒțȠȣȢ 0,40 m ʌİȡȓʌȠȣ,
țȣȡĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ μȑȡȠȢ ıİ ıȤȒμĮ ȐȖțȚıĲȡȠȣ.
 ȆȜĮıĲȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ PVC Ȓ PE.
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5.4

©

Ǽȁȅȉ

ȂİĲĮȜȜȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ

Į. īĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ.
ȕ. ǼȚįȚțȐ ȤȣĲȠıȚįȘȡȐ ĲİμȐȤȚĮ.
Ȗ. ĭȜȐȞĲȗİȢ.
īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȊįȡĮȣȜȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ.
į. ȈȣȜȜȑțĲİȢ Įʌȩ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ.
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ ȤȦȡȓȢ ȡĮĳȒ (Tubo), țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 10220, ĳȑȡȠȣȞ ıʌİȓȡȦμĮ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ țȠȜȜȘĲȐ ʌȫμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ıĲȩμȚĮ İȚıȩįȠȣ-İȟȩįȠȣ ȕĮȜȕȓįȦȞ İȟĮİȡȚıμȠȪ țȜʌ. ȉȠ ıȪıĲȘμĮ
μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ İμȕȐʌĲȚıȘ ıİ ȜȠȣĲȡȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȠȪ. Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș
ĮμȑıȦȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ İȚıȩįȠȣ.

5.5

ȈȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ įȚțĲȪȠȣ

 ȈĳĮȚȡȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ UNI 8858 (ǿĲĮȜȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ).
 ǻȚțȜİȓįİȢ İȜĮıĲȚțȒȢ ȑμĳȡĮȟȘȢ.
 ǻȚțȜİȓįİȢ ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ μİ ıʌİȓȡȦμĮ.
 ȊįȡȩμİĲȡĮ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ, ȟȘȡȠȪ ĲȪʌȠȣ, ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ ȡȚʌȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
4064.01
 ȊįȡȩμİĲȡĮ ĲȪʌȠȣ WOLTMAN.
 ǾȜİțĲȡȚțȒ ȑȟȠįȠȢ ȣįȡȠμȑĲȡȠȣ.
 ȀȚȞȘĲȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ, ʌȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ (ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ıĳĮȚȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ).
 ǹȣĲȩμĮĲȘ ȕĮȜȕȓįĮ İȟĮİȡȚıμȠȪ, ʌȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ (ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ıĳĮȚȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ).
 ǺĮȜȕȓįĮ İȟĮİȡȚıμȠȪ įȚʌȜȒȢ İȞİȡȖİȓĮȢ, ʌȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ (ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ıĳĮȚȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ).
 ǺĮȜȕȓįİȢ ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ İȜĮıĲȚțȒȢ ȑμĳȡĮȟȘȢ ĲȪʌȠȣ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ įȓıțȠȣ.
 ǺĮȜȕȓįİȢ ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ țȜĮʌȑ Ȓ μİ İȜĮĲȒȡȚȠ Ȓ ȐȜȜȠ μȘȤĮȞȚıμȩ.
 ȂİȚȦĲȑȢ ʌȓİıȘȢ.
 ȂĮȞȩμİĲȡĮ ȖȜȣțİȡȓȞȘȢ ĭ63.

5.6
5.6.1

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ
īİȞȚțȐ

ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ ʌȠȣ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ įȓțĲȣȠ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ İȟȒȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
 ĬĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ țĮȚ ȠįȘȖȚȫȞ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ʌȜȒȡȘ ıİȚȡȐ ȅįȘȖȫȞ ǺĮȜȕȓįȦȞ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (Ȓ ıȣȞįȣĮıμȠȪ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ) ĲȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, ʌ.Ȥ. ȡȪșμȚıȘ ʌȓİıȘȢ, įȚĮĲȒȡȘıȘ ʌȓİıȘȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ț.Ȝʌ.
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 ĬĮ ĳȑȡȠȣȞ ȤȐȡĮȟȘ Ȓ ʌȚȞĮțȓįĮ ıĲİȡİȦμȑȞȘ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣȢ μİ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ: ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ, ȤȫȡĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȞȠμĮıĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, İȓįȠȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ, ȑĲȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌ.Ȥ. BERMAD USA GGG40 DN 125
PN25 Press. Reducing 1999. ȅȚ ʌȚȜȩĲȠȚ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȣȞ ĲȠ İȪȡȠȢ ʌȚȑıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ʌ.Ȥ. ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ: PİȚıȩį. 16 Ǻar - Pİȟȩį. 16 Ǻar.
 ĬĮ ȑȤȠȣȞ μȑȖȚıĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 80°C.
5.6.2

ȈȫμĮ ȕĮȜȕȓįĮȢ

ĬĮ İȓȞĮȚ ıĳĮȚȡȚțȩ țĮȚ ȣįȡȠįȣȞĮμȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ, ȤȦȡȓȢ ȜȚμȞȐȗȠȞĲİȢ șȪȜĮțİȢ ȖȚĮ ȤĮμȘȜȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ
ʌȓİıȘȢ. ȅ ȤȫȡȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ įİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠ 80 % ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ țĮȚ įİ șĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȜȑȖμĮ ıĲȠ ȤȫȡȠ įȚȑȜİȣıȘȢ ȖȚĮ μİȚȦμȑȞȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ȑȟȠįȠ İțțȑȞȦıȘȢ μİ ʌȫμĮ ıĲȠ țȐĲȦ μȑȡȠȢ ȖȚĮ İțțȑȞȦıȘ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȖİĲȠȪ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȕĮȜȕȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȘșȠȪȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ țĮȜȪμμĮĲȠȢ.
5.6.3

ȀȪțȜȦμĮ ʌȚȜȩĲȠȣ

ǵȜȠȚ ȠȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ȤȐȜțȚȞȠȚ ĮțȩμĮ țĮȚ ĮȞ įİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȜȩȖȠȢ
ʌȓİıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ. ȉo ıȫμĮ ĲȠȣ ʌȚȜȩĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠȡİȓȤĮȜțȠ, ĲĮ
İıȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ μȑȡȘ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ Įʌȩ įȚʌȜȩ ȞİȠʌȡİȞȓȠ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ
ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ. ȅ ĲȡȩʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ ȫıĲİ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȑμȕĮıȘȢ ıĲȠ țȪțȜȦμĮ
ĮțȩμĮ țĮȚ ȩĲĮȞ Ș ȕĮȜȕȓįĮ İȓȞĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
Ǿ ȕĮȜȕȓįĮ șĮ ȑȤİȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȠ μȘȤĮȞȚıμȩ ʌȡȠȢ ʌĮȡȐțĮμȥȘ ĲȘȢ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
5.6.4

ȉȪʌȠȚ ȕĮȜȕȓįȦȞ

Į. ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ μȠȞȠȪ șĮȜȐμȠȣ (ȇȃ 16)
ȉȠ ıȫμĮ ĲȘȢ ȕĮȜȕȓįĮȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ μİ ȚıȤȣȡȒ İʌȠȟȚțȒ ȕĮĳȒ ȖȚĮ
ĮȞĲȚȠȟİȚįȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ. Ǿ ȕĮȜȕȓįĮ (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĳȜĮȞĲȗȦĲȒ) șĮ ȑȤİȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȞĲĮȜȜȐȟȚμȘ μİ ȕĮȜȕȓįİȢ ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ (ĲȪʌȠȣ oval) μİ μȒțȠȢ L=200+DN, μİ ĳȜȐȞĲȗİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 5752-06. ȉȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ μȘ ĲȠȟȚțȩ İȜĮıĲȚțȩ, țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ʌȩıȚμȠ
Ȟİȡȩ, İȞȫ ĲȠ İȜĮĲȒȡȚȠ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ǹǿSI 304. Ǿ ȕĮȜȕȓįĮ șĮ ĳȑȡİȚ ĳȓȜĲȡȠ ȖȚĮ ĲȠ Ȟİȡȩ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ
șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ μȘ țĮșĮȡȩ Ȟİȡȩ, μİ μȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 16 bar.
ȕ. ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ įȚʌȜȠȪ șĮȜȐμȠȣ Ȓ ȐȜȜȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĲȪʌȠȣ (ȇȃ16 țĮȚ ȇȃ25)
ȉȠ ıȫμĮ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȜĮĲȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ İȜȐȤȚıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ GGG40, ȕĮμμȑȞȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȠȟȚțȒ
ȕĮĳȒ (ʌ.Ȥ. ȡȘĲȓȞȘ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ) țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 150 μm.

5.7

ĭȓȜĲȡĮ

Į. ȆȜĮıĲȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ ȞİȡȠȪ (ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ įȓıțȦȞ)
ǼȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȓȞİȢ ȪĮȜȠȣ Ȓ ABS. Ǿ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 10 atm İȞȫ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ μĮȞȩμİĲȡȠ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ țĮȚ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ țĮșȫȢ
țĮȚ įȚțȜİȓįĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ.
ȕ. ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ ȞİȡȠȪ (ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ įȓıțȦȞ)
ǼȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ ȖȦȞȚĮțȐ, ĳȜĮȞĲȗȦĲȐ Ȓ μİ ıʌİȓȡȦμĮ țĮȚ μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 8 atm. ǺȐĳȠȞĲĮȚ μİ
İʌȠȟİȚįȚțȒ ȕĮĳȒ μİĲȐ Įʌȩ İȚįȚțȒ ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ (ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ)
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țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ μĮȞȩμİĲȡȠ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ țĮȚ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ, țĮʌȐțȚ μİ İȪțȠȜȠ ȐȞȠȚȖμĮ țĮȚ ȕĮȞȐțȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ.
Ȗ. ĭȓȜĲȡĮ ȐμμȠȣ
ȀȐșİĲĮ Ȓ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ, μİĲĮȜȜȚțȐ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȕĮĳȒ Ȓ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ, 8 atm, ĮʌȜȠȪ Ȓ įȚʌȜȠȪ șĮȜȐμȠȣ, μİ
ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ by-pass țĮȚ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ.
į. ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ ȞİȡȠȪ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ, ĲȪʌȠȣ Lakos, ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ 8atm.
İ. ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ ȞİȡȠȪ ĲȪʌȠȣ «țȣțȜȫȞĮ», μİĲĮȜȜȚțȐ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȕĮĳȒ Ȓ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ 8atm.

5.8

ȆȜĮıĲȚțȑȢ įİȟĮμİȞȑȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (PE)

ȅȚ įİȟĮμİȞȑȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (ǾDȇǼ), μİ įȚțȜİȓįĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ
țĮʌȐțȚ μİ ıʌİȓȡȦμĮ.

5.9

ǻȚĮȞİμȘĲȑȢ

5.9.1

ȈĲĮȜȐțĲİȢ İʌȚțĮșȒμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ

 ȈĲĮȜȐțĲİȢ ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȚ, ĮȣĲȠțĮșĮȡȚȗȩμİȞȠȚ (μİ ĮȞĲȚıĲȐșμȚıȘ ʌȓİıȘȢ)
ȉȠ ıȫμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ȡȘĲȓȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȣȜȚțȐ ĮȞșİțĲȚțȐ ıİ
ȤĮμȘȜȑȢ ĲȚμȑȢ pǾ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ ȤȘμȚțȐ, ȜȚʌȐıμĮĲĮ țĮȚ ȤȜȫȡȚȠ.
Ǿ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚȐĳȡĮȖμĮ Įʌȩ ıȚȜȚțȩȞȘ - Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ - İʌȚțĮșȒμİȞȘ
ʌȐȞȦ ıİ μĮȚĮȞįȡȚțȒ įȚĮįȡȠμȒ. ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȠțĮșĮȡȚıμȠȪ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ıȣμʌȓİıȘȢ, μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ıĲĮȜȐțĲȘ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ.
Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡȠȤȒȢ İȓȞĮȚ 2, 4 Ȓ 8 l/h. Ǿ ʌĮȡȠȤȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮțȣμȐȞıİȚȢ ıĲȘ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ǼʌȚĲȡİʌĲȑȢ ʌȚȑıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȣμĮȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ 0,6 μȑȤȡȚ țĮȚ 4,0 Įtm, μİ
ĮȞȫĲİȡȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ± 10 % Įʌȩ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ. ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ
ʌĮȡĮȜȜĮțĲȚțȩĲȘĲĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 5 %. ȅ ʌȠįȓıțȠȢ
İȚıȩįȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ ĭ 4 Ȓ 6 mm ıĲȠȣȢ İʌȚıțȑȥȚμȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ țĮȚ ĭ 6 mm ıĲȠȣȢ μȘ
İʌȚıțȑȥȚμȠȣȢ.
5.9.2

ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ

 ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ ĭ16-20 μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ
ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȩ ȇǼ, μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ, μİ ȜĮȕȪȡȚȞșȠ, μİ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 1-3 atm.
 ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ ĭ16-20 μİ ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ
ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȩ ȇǼ, μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȜĮȕȪȡȚȞșȠ țĮȚ
șȐȜĮμȠ ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİ μİμȕȡȐȞȘ ıȚȜȚțȩȞȘȢ μİ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ μİ İȪȡȠȢ
ʌȚȑıİȦȞ ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİĲĮȟȪ 0,8 - 3,50 Įtm.
 ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ ĭ16-20, μİ ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚıμȩ ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ
ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȩ ȇǼ, μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ μİ ȜĮȕȪȡȚȞșȠ, șȐȜĮμȠ
ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİ μİμȕȡȐȞȘ ıȚȜȚțȩȞȘȢ țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ
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ıȦȜȒȞĮ. Ǿ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ șĮ İȓȞĮȚ μİ İȪȡȠȢ ʌȚȑıİȦȞ ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİĲĮȟȪ
0,8 - 3,50 Įtm.
 ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ ĭ16-20, μİ ȡȚȗȠĮʌȦșȘĲȚțȩ, μİ ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ
ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȩ ȇǼ, μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ μİ ȜĮȕȪȡȚȞșȠ țĮȚ șȐȜĮμȠ
ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİ μİμȕȡȐȞȘ ıȚȜȚțȩȞȘȢ. Ǿ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ șĮ ȑȤİȚ ȑȞĮ İȪȡȠȢ
ʌȚȑıİȦȞ ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİĲĮȟȪ 0,8 - 3,50 Įtm.
 ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ ĭ16-20
ĮȞĲȚıĲȡȐȖȖȚıȘȢ.

μİ

ȡȚȗȠĮʌȦșȘĲȚțȩ,

μİ

ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ

ıĲĮȜȐțĲİȢ

țĮȚ

ıȪıĲȘμĮ

ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȩ ȇǼ, μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ μİ ȜĮȕȪȡȚȞșȠ țĮȚ șȐȜĮμȠ
ĮȣĲȠȡȪșμȚıȘȢ μİ μİμȕȡȐȞȘ ıȚȜȚțȩȞȘȢ. ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ. Ǿ ʌȓİıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 0,8 - 3,50 Įtm. ĬĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, μİ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ ıİ ĮȣĲȩȞ μİ ȡȚȗȠĮʌȦșȘĲȚțȩ
(İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ Ȓ İȚįȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ μİ ȡȚȗȠĮʌȦșȘĲȚțȩ Ȓ μİ İȟȦĲİȡȚțȩ İȖȤȣĲȒȡĮ ȡȚȗȠĮʌȦșȘĲȚțȠȪ țȜʌ).
 ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ ĭ16-20 μİ ȡȚȗȠĮʌȦșȘĲȚțȩ, μİ μȘ ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ.
ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲĮ ĮȣĲȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİ ĲȠȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ, ĮȜȜȐ μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ μĮțȡȐȢ įȚĮįȡȠμȒȢ μȘ
ĮȣĲȠȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣȢ.
5.9.3

ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ – ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ

Į. ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȚ (Pop Up), ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȓ, ȖȡĮȞĮȗȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ǼȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ABS Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ. ĭȑȡȠȣȞ ȚıȤȣȡȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
İʌĮȞĮĲĮțĲȚțȩ İȜĮĲȒȡȚȠ țĮȚ įĮțĲȪȜȚȠ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȓİıȘ. ǲȤȠȣȞ İıȦĲİȡȚțȩ
ĳȓȜĲȡȠ țĮșĮȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ıȫμĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.
ȕ. ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȚ (Pop Up) ıĲĮĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ǲȤȠȣȞ İȓıȠįȠ ½ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȓıȠįȠ ½ BSP ıĲȠ ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ
İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ μİ μȒțȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ 20 cm. Ǿ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1,4-2,8 Įtm. ȉĮ
ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ȓ ʌȡȩıșİĲĮ, ıĲĮșİȡȠȪ Ȓ ȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣ ĲȠμȑĮ İȞȫ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ
ĮȞĲȚıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ (Įntidrain). ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:
i. ǹțȡȠĳȪıȚĮ ıĲĮșİȡȠȪ ĲȠμȑĮ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ʌȜȒȡȘ ıİȚȡȐ μİ ıȣμȕĮĲȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ μİ ĲȠμİȓȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 90Ƞ, 180Ƞ, 270Ƞ țĮȚ
360Ƞ (ʌȡȑʌİȚ ȐıȤİĲĮ μİ ĲȠȞ ĲȠμȑĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȞĮ įȓįȠȣȞ ĲȠ ȓįȚȠ ȪȥȠȢ ȕȡȠȤȒȢ) țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȠ
ȑȡȖȠ țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȚįȚțȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ (ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ, įȚĮįȡȩμȦȞ ES, CS, SS țȜʌ.) Ȓ ȐȜȜȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ
ıȣμȕĮĲȫȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ μİ įȚȐĳȠȡİȢ ĮțĲȓȞİȢ țĮȚ ĲȠμİȓȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ, μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȤȡȫμĮĲĮ, ȫıĲİ
ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĮȞȐȖțİȢ.
ii. ǹțȡȠĳȪıȚĮ ȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣ ĲȠμȑĮ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ıİȚȡȐ ıȣμȕĮĲȫȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ, ʌȠȣ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ
İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ 2 m ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Ȓ țĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μȠȡĳȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ
ȐȡįİȣıȘȢ, μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 m.
ȅ ĲȠμȑĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșμȚıĲİȓ Įʌȩ 0Ƞ μȑȤȡȚ țĮȚ 360Ƞ, μİ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ, ȫıĲİ ĲȠ ȪȥȠȢ ȕȡȠȤȒȢ (ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ ĮȞȐ μȠȞȐįĮ ĮȡįİȣȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ) ȞĮ İȓȞĮȚ
ıĲĮșİȡȩ.
iii. ǹțȡȠĳȪıȚĮ ĮțĲȚȞȦĲȒȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ
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ǹțȡȠĳȪıȚĮ ȡȣșμȚȗȩμİȞȠȣ ĲȩȟȠȣ, ĮțĲȚȞȦĲȒȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ĮțĲȓȞĮȢ 4,5 – 9 m. ȅ μȘȤĮȞȚıμȩȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ ĲȡȚȕȒȢ țĮȚ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ μİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ țĮĲȐ 25 %. ȉȣʌȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ: ȖȚĮ ĮțĲȓȞĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ 6,5 m ıİ ʌȓİıȘ 3 atm Ș ʌĮȡȠȤȒ ıĲȚȢ 180q șĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 180
LPH, İȞȫ ȖȚĮ ĮțĲȓȞĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ 9 m ıİ ʌȓİıȘ 3 atm Ș ʌĮȡȠȤȒ ıĲȚȢ 180q șĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 450 LPH.
ĬĮ ȑȤȠȣȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ, μİ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ.
ĬĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȕȓįĮ μİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 % μİ ĮȞȐȜȠȖȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
(ĮȞĮȜȠȖȚțȒ įȚĮȕȡȠȤȒ), İȞȫ șĮ ȑȤȠȣȞ ȤȡȦμĮĲȚțȩ țȦįȚțȩ ȖȚĮ İȪțȠȜȘ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒ ĲȠȣȢ.
Ȗ. ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȚ (Pop Up) ȖȡĮȞĮȗȦĲȠȓ, μȚțȡȫȞ țĮȚ μİıĮȓȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ.
 ǹțĲȓȞĮ 5-9 m, İȓıȠįȠȢ ½ ‘’ BSP: Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 5 - 9 m
 ǹțĲȓȞĮ 7-14 m, İȓıȠįȠȢ 3/4‘’ BSP: Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 7 - 14 m
 ǹțĲȓȞĮ 12-18 m, İȓıȠįȠȢ 1‘’ BSP: Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 12 - 18 m
 ǹțĲȓȞĮ 15-22 m, İȓıȠįȠȢ 1‘’ BSP: Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 15 - 22 m
ǼȓȞĮȚ ȣįȡȠȜȓʌĮȞĲȠȚ Ȓ İȜĮȚȠȜȓʌĮȞĲȠȚ, ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ ĮȞĲȚıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ (Įntidrain) țĮȚ μİ țĮıĲȐȞȚĮ
ĮȞĲȚȕĮȞįĮȜȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȞȫ ȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ «μȞȒμȘȢ» ıĲȠȞ ĲȠμȑĮ ȡȪșμȚıȘȢ.
ȉȠ ıȫμĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ İȓȞĮȚ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ țĮȚ ȪȥȠȣȢ 10 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Ȓ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ, ĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. ȆİȡȚȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ μİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ʌĮȡȠȤȑȢ, İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ȓ μȘ, ȖȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıĲȠȞ ĲȠμȑĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ
İțĲȩȟİȣıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ įȚĮȕȡȠȤȒ.
į. ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȚ (Pop Up) ȖȡĮȞĮȗȦĲȠȓ, μİȖȐȜȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ.
 ǹțĲȓȞĮ 18-28 m, İȓıȠįȠȢ 1 1/2 ‘’ BSP: Ȃİ İȓıȠįȠ 11/2’’ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ
İȓıȠįȠ 1 1/2ǯǯ BSP ıĲȠ ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ. Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 18-28 m
țĮȚ ıȫμĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ 7,5 m țĮȚ ȐȞȦ.
 ǹțĲȓȞĮ 24-30 m, İȓıȠįȠȢ 1 1/2 ‘’ BSP: Ȃİ İȓıȠįȠ 11/2’’ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ
İȓıȠįȠ 1 1/2ǯǯ BSP ıĲȠ ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ. Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 24-30 m
țĮȚ ıȫμĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ 10 m țĮȚ ȐȞȦ.
 ǹțĲȓȞĮ 28-33 m, İȓıȠįȠȢ 1 1/2 ‘’ BSP: Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ 28-33 m.
ǼȓȞĮȚ ȣįȡȠȜȓʌĮȞĲȠȚ, μİ ȡȣșμȚȗȩμİȞȠ Ȓ ıĲĮșİȡȩ ĲȠμȑĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ, İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ Ȓ μȘ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮ
țĮȚ ȡȣșμȚıĲȒ ʌȓİıȘȢ. ȆİȡȚȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ μİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ʌĮȡȠȤȑȢ, İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ȓ μȘ, ȖȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıĲȠȞ ĲȠμȑĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ
İțĲȩȟİȣıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ įȚĮȕȡȠȤȒ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ, İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ȓ ʌȡȩıșİĲĮ, ʌȜĮıĲȚțȩ
țȐȜȣμμĮ Ȓ țĮȜȪμμĮĲĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Ȓ țȪʌİȜȜȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĳȣıȚțȠȪ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
İ. ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȚ (Pop Up) țȡȠȣıĲȚțȠȓ, μİȖȐȜȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ
ȉȠ țȑȜȣĳȠȢ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ABS Cylolac Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ. ȉȠ ȑμȕȠȜȠ ĮȞȪȥȦıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İȓȞĮȚ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ. ĭȑȡȠȣȞ ȚıȤȣȡȩ İʌĮȞĮĲĮțĲȚțȩ İȜĮĲȒȡȚȠ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ. ǲȤȠȣȞ
ȡȣșμȚȗȩμİȞȠ ĲȠμȑĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ Ȓ μȘ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮ țĮȚ ȡȣșμȚıĲȒ ʌȓİıȘȢ.
ȆİȡȚȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ʌĮȡȠȤȑȢ,
İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ȓ μȘ, ȖȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıĲȠȞ ĲȠμȑĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ įȚĮȕȡȠȤȒ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ, İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ȓ ʌȡȩıșİĲĮ, ʌȜĮıĲȚțȩ
țȐȜȣμμĮ Ȓ țĮȜȪμμĮĲĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ Ȓ țȪʌİȜȜȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĳȣıȚțȠȪ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
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 ǹțĲȓȞĮȢ 14-22 m: Ȃİ İȓıȠįȠ 1’’ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȓıȠįȠ 1 ǯǯ BSP ıĲȠ
ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ. Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ 14 m μȑȤȡȚ țĮȚ 22 m
 ǹțĲȓȞĮȢ 18-30 m: Ȃİ İȓıȠįȠ 11/2’’ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȓıȠįȠ 1 1/2ǯǯ BSP
ıĲȠ ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ. Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ 18 m μȑȤȡȚ țĮȚ 30 m
 ǹțĲȓȞĮȢ 18-38 m: Ȃİ İȓıȠįȠ 11/2’’ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȓıȠįȠ 1 1/2ǯǯ BSP
ıĲȠ ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ Ȓ μȘ ĮʌȠțȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒ ȖȚĮ μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȒ ıȪȞįİıȘ. Ȃİ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ 18 m μȑȤȡȚ țĮȚ 38 m
 ǹțĲȓȞĮȢ 30-45 m: Ȃİ İȓıȠįȠ 11/2’’ BSP ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȓıȠįȠ 1 1/2ǯǯ BSP
ıĲȠ ʌȜȐȚ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ. Ȃİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ 30 m μȑȤȡȚ țĮȚ 45 m
5.9.4

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ İțĲȠȟİȣĲȫȞ

ȉȡȚʌȜȩȢ ĮȡșȡȦĲȩȢ ȕȡĮȤȓȠȞĮȢ: ǹʌȩ PVC, 1’’Ȓ 11/2ǯǯ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ 21 atm, μİ țȚȞȘĲȐ μȑȡȘ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪμİȞĮ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ įĮțĲȪȜȚȠ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ
μİȖȐȜȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Įʌȩ ʌȚșĮȞȑȢ ʌȚȑıİȚȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȪțȠȜȘ ȡȪșμȚıȘ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮȢ.

5.10 ȈȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ
5.10.1 ǾȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ
Į. ǾȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ țȠȚȞȑȢ
ǼȓȞĮȚ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ, ȖȡĮμμȚțȑȢ Ȓ ȖȦȞȚĮțȑȢ Ȓ țĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȠȣȢ. ǲȤȠȣȞ ıĳĮȚȡȚțȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ μİ İȜȐȤȚıĲĮ țȚȞȘĲȐ μȑȡȘ. ȉȠ ıȫμĮ țĮȚ ĲȠ țĮʌȐțȚ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ȞȐȚȜȠȞ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȞȒμĮĲĮ ȪĮȜȠȣ. ȉĮ İȜĮĲȒȡȚĮ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ μȑȡȘ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐȕȡȦıȘȢ. ȋİȚȡȠțȓȞȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ȕĮȜȕȓįİȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İțĲȩȞȦıȘȢ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȠ ȡȣșμȚıĲȒ ʌĮȡȠȤȒȢ (flow control). ǲȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚıțİȣȒȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ
μȘȤĮȞȚıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İȟȐȡμȦıȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ.
Ǿ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌȓİıȘ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 10-13,5 atm ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ, μİ ʌȚȑıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ 0,7 atm μȑȤȡȚ țĮȚ 10 atm țĮȚ 0,7 atm μȑȤȡȚ țĮȚ 13,5 atm ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ (ȖȡĮμμȚțȑȢ –
ȖȦȞȚĮțȑȢ).
ȉȠ «țȜİȓıȚμȠ» ĲȘȢ İȓȞĮȚ ĮȡȖȩ, ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȖμĮĲȠȢ (ĮȞĲȚʌȜȘȖμĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ). ȉȠ
įȚȐĳȡĮȖμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ ıȣȞșİĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ Buna N, İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȞȐȚȜȠȞ. īȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 2’’
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȣĲȠțĮșĮȡȚȗȩμİȞȠ ĳȓȜĲȡȠ.
ȅȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 1:

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ
ǻȚĮĲȠμȒ

ȆĮȡȠȤȒ

Max aʌȫȜİȚİȢ

(in)

3

(m /h)

(m)

3

/4"

5

0,40

1"

6

0,40

1

15

0.50

1 /2"

15
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2"

30

0,40

1

2 /2"

40

0,40

3"

50

0,40
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ȕ. ǾȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ İȣșİȓĮȢ ȡȠȒȢ
ȅȚ ǾȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ İȓȞĮȚ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ, ȖȡĮμμȚțȑȢ țĮȚ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ 10 Ȓ 12,5 Įtm.
ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲĮ ȓįȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİ ĲȚȢ țȠȚȞȑȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩμȦȢ μİ
ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌȓİıȘ 10 Ȓ 12 atm țĮȚ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 0,7-12,5 atm. īȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ ȐȞȦ ĲȦȞ
¾’’ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȣĲȠțĮșĮȡȚȗȩμİȞȠ ĳȓȜĲȡȠ.
ȅȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 2:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǹʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ
ǻȚĮĲȠμȒ

ȆĮȡȠȤȒ

Max aʌȫȜİȚİȢ

(in)

(m3/h)

(m)

/4"

5

0,3

1"

8

0,3

1

1 /2"

20

0,3

2"

30

0,3

3

5.10.2 ȈȦȜȘȞȠİȚįȒ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįȦȞ
 ǼȓȞĮȚ ıȣμʌĮȖȒ, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉȠ ȑμȕȠȜȠ (ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ), ĲĮ İȜĮĲȒȡȚĮ
țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ μȑȡȘ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐȕȡȦıȘȢ.
 ȉȪʌȠȚ ʌȘȞȓȦȞ:
 ȀȠȚȞȐ ʌȘȞȓĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ ȡİȪμĮĲȠȢ
ȉȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 24 V/AC, 50 Hz țĮȚ max ȚıȤȪȢ 5 VA.
 ȆȘȞȓĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ (Latcing solenoid) ȖȚĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ
ȉȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 9-18 Volt DC. ȈȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠȣȢ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ. ȆȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ ĮʌİȣșİȓĮȢ Ȓ μİ ȣʌȠįȠȤȑĮ.
5.10.3 ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ
Į. ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ
 ȅȚțȚĮțȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ μȚĮȢ ıĲȐıȘȢ
ȈĲİȖĮȞȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ, ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ μʌĮĲĮȡȓİȢ, μȚĮȢ ıĲȐıȘȢ, μİ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ Ȓ μȘ ʌȘȞȓȠ μĮȞįȐȜȦıȘȢ (latching) țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ, ¾ǯǯ Ȓ
1’’. ǲȤȠȣȞ țȪțȜȠ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ 1 μȑȤȡȚ 7 ȘμȑȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
 ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ
ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ μʌĮĲĮȡȓİȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȣȞ Įʌȩ 2
μȑȤȡȚ 12 Ȓ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ μȑıȦ ʌȘȞȓȦȞ μĮȞįȐȜȦıȘȢ (latching) ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 m ĳȑȡȠȣȞ țĮȜȫįȚȠ įȚĮĲȠμȒȢ 1,5 mm2, μİ 3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțțȚȞȒıİȚȢ ĮȞȐ 24ȦȡȠ, țȪțȜȠ
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ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ 1 μȑȤȡȚ 7 ȘμȑȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ İțțȓȞȘıȘ ĮȞĲȜȓĮȢ Ȓ țİȞĲȡȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ
(master valve).
 ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ
ȈĲİȖĮȞȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ μʌĮĲĮȡȓİȢ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ
ıĲĮ ĳȡİȐĲȚĮ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ Ȓ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĳȡİȐĲȚĮ. ǼȜȑȖȤȠȣȞ 1 μȑȤȡȚ 6 Ȓ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ μȑıȦ ʌȘȞȓȦȞ μĮȞįȐȜȦıȘȢ (latching). ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĳȠȡȘĲȒ μȠȞȐįĮ
ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ:
 ȉȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțțȚȞȒıİȚȢ ĮȞȐ 24ȦȡȠ.
 ȀȪțȜȠ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ 1 μȑȤȡȚ 7 ȘμȑȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
 ǻȚȐȡțİȚĮ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ1 min μȑȤȡȚ țĮȚ 12 ȫȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ țȠȞıȩȜĮ.
 ǼțțȓȞȘıȘ ĮȞĲȜȓĮȢ Ȓ țİȞĲȡȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ (master valve).
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ȖȚĮ 3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȜİʌĲȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ μʌĮĲĮȡȓĮȢ.
 ȉȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ Ȓ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȐıȘ.
Ǿ ĳȠȡȘĲȒ μȠȞȐįĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ (țȠȞıȩȜĮ) ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ ĮʌİȡȚȩȡȚıĲȠȣ
ĮȡȚșμȠȪ ȕĮȜȕȓįȦȞ, Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ 3 m ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, ȐıȤİĲĮ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
İʌȚıțȩʌȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ ȖȚĮ țȐșİ ȕĮȜȕȓįĮ, 6 İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ ĮȞȐ
ȘμȑȡĮ țĮȚ įȚȐȡțİȚĮ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ 1 min μȑȤȡȚ țĮȚ 24 ȫȡİȢ.
 ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ
ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ μʌĮĲĮȡȓİȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȣȞ Įʌȩ 1
μȑȤȡȚ 12 ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ μȑıȦ ʌȘȞȓȦȞ μĮȞįȐȜȦıȘȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 400 m
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ țĮȜȫįȚȠ įȚĮĲȠμȒȢ 1,5 mm2, μİ ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ, 8 İțțȚȞȒıİȚȢ ĮȞȐ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ ĮȞȐ 24ȦȡȠ, țȪțȜȠ ʌȠĲȓıμĮĲȠȢ 1 μȑȤȡȚ 30 ȘμȑȡİȢ țĮȚ İțțȓȞȘıȘ ĮȞĲȜȓĮȢ Ȓ țİȞĲȡȚțȒȢ
ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ (master valve) İʌȚȜİțĲȚțȐ ĮȞȐ ʌȡȩȖȡĮμμĮ. ȊʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȪȞįİıȘȢ ıİ
ĮȚıșȘĲȒȡĮ țĮȚ țȪțȜȦμĮ ȣʌİȡʌȒįȘıȘȢ ĲȦȞ ȕȡĮȤȣțȣțȜȦμȑȞȦȞ ʌȘȞȓȦȞ, ȑȞįİȚȟȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
μʌĮĲĮȡȓĮȢ țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȪȞįİıȘȢ μİ ȘȜȚĮțȩ ıȣȜȜȑțĲȘ.
ȕ. ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ȡİȪμĮĲȠȢ
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȓ Ȓ ȣȕȡȚįȚțȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μİ ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ, ıİ
ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ıĲİȖĮȞȩ (ȣʌĮȓșȡȚĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ) țȚȕȫĲȚȠ μİ țȜİȚįĮȡȚȐ, μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ
μİĲĮıȤȘμĮĲȚıĲȒ țĮȚ:
 ǼȕįȠμĮįȚĮȓȠ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȩ Ȓ İʌȚȜȠȖȒ ȘμİȡȫȞ ıİ țȪțȜȠ ȘμİȡȫȞ (skip days) Įʌȩ 1 μȑȤȡȚ 15
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȘμȑȡİȢ
 ȆȜȒțĲȡȠ “On – Off” ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲȘșİȓ.
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ μȚĮȢ ıĲȐıȘȢ (manual) Ȓ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ (semi-auto)
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțțȓȞȘıȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ Ȓ țİȞĲȡȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ (master valve)
 ȉİȡμĮĲȚțȩ μİ İȪțȠȜȘ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ
 ǼȓıȠįȠȢ 230 V/AC (50 Hz) țĮȚ ȑȟȠįȠȢ 24 V/AC
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 ȅȚțȚĮțȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ȡİȪμĮĲȠȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ:
 ȉȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ
 ȉȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțțȚȞȒıİȚȢ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ ĮȞȐ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
 ǲȟȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,5 ǹ ĮȞȐ ıĲȐıȘ țĮȚ 1,0 A ıȣȞȠȜȚțȒ ȑȟȠįȠ
 ȀȪțȜȦμĮ ȖȚĮ İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩμİȞȘ μʌĮĲĮȡȓĮ 9 Volt ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȡİȪμĮĲȠȢ țĮȚ İĳİįȡȚțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ SOS. ȉȠ İĳİįȡȚțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țȐșİ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ȖȚĮ 10 min ȘμİȡȘıȓȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İʌĮȞĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ, ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ țĮȚ İȟȐȞĲȜȘıȘ ĲȘȢ μʌĮĲĮȡȓĮȢ.
 ǼʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ȡİȪμĮĲȠȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ:
 ȉȑııİȡĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ
 ȉȑııİȡȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțțȚȞȒıİȚȢ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ ĮȞȐ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
 ǲȟȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,5 ǹ ĮȞȐ ıĲȐıȘ țĮȚ 1,2 A ıȣȞȠȜȚțȒ ȑȟȠįȠ
 ȇȣșμȚȗȩμİȞȠ ȑȜİȖȤȠ ĮȞĲȜȓĮȢ / țİȞĲȡȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ ĮȞȐ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ % ĮȣȟȠμİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȤȡȩȞȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȖȡĮμμȐĲȦȞ
 ȀȪțȜȦμĮ ĮįȚȐȜİȚʌĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ
ȡİȪμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ μʌĮĲĮȡȓĮ)
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤȡȠȞȚțȒȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȐıİȦȞ
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞĮȓȡİıȘȢ ĲȘȢ ȐȡįİȣıȘȢ μȑıȦ ĮȚıșȘĲȒȡĮ
 ǼʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȠȓ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ȡİȪμĮĲȠȢ (16 μȑȤȡȚ 42 ıĲȐıİȦȞ)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ:
 ȉȑııİȡĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ
 ǻȫįİțĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțțȚȞȒıİȚȢ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ ĮȞȐ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
 ǲȟȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,2 A ĮȞȐ ıĲȐıȘ țĮȚ 1,5 A ıȣȞȠȜȚțȒ ȑȟȠįȠ
 ȇȣșμȚȗȩμİȞȠ ȑȜİȖȤȠ ĮȞĲȜȓĮȢ / țİȞĲȡȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ ĮȞȐ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȠıȠıĲȚĮȓĮȢ ĮȣȟȠμİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȤȡȩȞȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȖȡĮμμȐĲȦȞ
 ȀȪțȜȦμĮ ĮįȚȐȜİȚʌĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ
ȡİȪμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ μʌĮĲĮȡȓĮ
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤȡȠȞȚțȒȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȐıİȦȞ
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țȣțȜȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮμμȐĲȦȞ
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțțȓȞȘıȘȢ, ʌĮȪıȘȢ Ȓ ĮȞĮȓȡİıȘȢ ĲȘȢ ȐȡįİȣıȘȢ μȑıȦ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ĮȚıșȘĲȒȡĮ.
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5.10.4 EȟĮȡĲȒμĮĲĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ
Į) ȂȠȞȐįĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȒȢ ıȪȞįİıȘȢ (țȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒȢ ıȒμĮĲȠȢ)
ȂȘȤĮȞȚıμȩȢ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ıȒμĮĲȠȢ İȟȩįȠȣ Įʌȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ ȐȡįİȣıȘȢ ȖȚĮ
μİĲĮĲȡȠʌȒ ʌȠȜȣțĮȜȦįȚĮțȠȪ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ ıİ μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȩ. ǹʌĮȡĮȓĲȘĲĮ șĮ įȚĮșȑĲİȚ 8 İȟȩįȠȣȢ,
İʌİțĲİȚȞȩμİȞȠȢ ıİ 48 İȟȩįȠȣȢ μȑıȦ ʌȜĮțİĲȫȞ İʌȑțĲĮıȘȢ. ĬĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲİııȐȡȦȞ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ.
ȕ) ȆȜĮțȑĲĮ İʌȑțĲĮıȘȢ μȠȞȐįĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȒ ıȪȞįİıȘ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ (țȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒ
ıȒμĮĲȠȢ), 8 İȟȩįȦȞ
Ȗ) ǹʌȠțȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒȢ ıȒμĮĲȠȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ ȖȚĮ μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȒ ıȪȞįİıȘ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ Ȓ ĮȞĲȜȓĮȢ.
ȈȣμȕĮĲȩȢ μİ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ țȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒ ıȒμĮĲȠȢ, İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȢ ıĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ ĲȘȢ
ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ țĮȚ ıȣȞįİȩμİȞȠȢ μİ ĲȠ ʌȘȞȓȠ ĲȘȢ.
į) ǹʌȠțȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒȢ ıȒμĮĲȠȢ ıĲİȖĮȞȠȪ, μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ȈȣμȕĮĲȩȢ μİ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ țȦįȚțȠʌȠȚȘĲȒ ıȒμĮĲȠȢ, İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȢ ıĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ ĲȘȢ
ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮȢ țĮȚ ıȣȞįİȩμİȞȠȢ μİ ĲȠ ʌȘȞȓȠ ĲȘȢ.

5.11 ȆȜĮıĲȚțȐ ĳȡİȐĲȚĮ
ȈĲȡȠȖȖȣȜȐ Ȓ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ (ĲȪʌȠȣ țȩȜȠȣȡȠȣ țȫȞȠȣ Ȓ țȩȜȠȣȡȘȢ ʌȣȡĮμȓįĮȢ) ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȡİȐĲȚĮ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ı ĮȣĲȑȢ. ĬĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ (HDPE) Ȓ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ țĮȚ μİ ʌȡȐıȚȞȠ țĮʌȐțȚ.
ȉĮ ĳȡİȐĲȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ
ʌȓȞĮțİȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ.

5.12 ȀĮȜȫįȚĮ JIVV-U (ʌȡȫȘȞ ȃȊȊ)
ȉĮ țĮȜȫįȚĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ JIVV-U
(ʌȡȫȘȞ ȃȊȊ), ȐȞșȣȖȡĮ, ĲȐıȘȢ įȠțȚμȒȢ 3 kV, ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ĲȐıȘȢ 0,6/1 kV țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ
VDE 0271 țĮȚ Ǽȁȅȉ 843/A1.
ȅȚ ĮȖȦȖȠȓ įȚȑȜİȣıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȤȐȜțȚȞȠȚ, μȠȞȩțȜȦȞȠȚ Ȓ ʌȠȜȪțȜȦȞȠȚ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣȢ), țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ
μȩȞȦıȘ Įʌȩ șİȡμȠʌȜĮıĲȚțȩ ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ (PVC). Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ
İȜĮıĲȚțȩ Ȓ ĲĮȚȞȓĮ PVC. Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ PVC. Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ
μİĲĮȟȪ 70–90 CȠ țĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ 160 Co (İʌȓ 60 sec).
īİȞȚțȐ Ƞ ĮȖȦȖȩȢ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ıȣȞȐįİȚ μİ ĲȠȣȢ īİȡμĮȞȚțȠȪȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ VDE 0271 țĮȚ Ǽȁȅȉ 843/A1.

5.13 ȈĲİȖĮȞȐ țȠȣĲȚȐ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ (Ȇǿȁǹȇ)
ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ǾȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ.

6

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

īİȞȚțȐ

ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ ĲȠ 100 %, ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȐȡįİȣıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓıİȚ ȠȚ įȚȐĳȠȡİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ
ĲĮ ıȤȑįȚĮ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ μȚĮ ʌȜȒȡȘ ıİȚȡȐ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ ʌȡȠȖȡĮμμȐĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ıȤİįȚĮıĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ Ȓ ĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.

6.2

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ

ǼȐȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ ȐȡįİȣıȘȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ Ȓ μİȜȑĲȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ
įȚțĲȪȠȣ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮȚ ȞĮ ĲĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ.
ȈĲĮ ıȤȑįȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡĮμμĮĲȚțȐ ȠȚ șȑıİȚȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ
(įȚțĮȚȠȜȠȖȠȪμİȞİȢ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ), ȠȚ ĮțȡȚȕİȓȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ
μİȚȦĲȒȡȦȞ ʌȓİıȘȢ, ĲȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ, ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ȐȡįİȣıȘȢ, ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ țȜʌ, ȠȚ ʌȚȑıİȚȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ μİȚȦĲȒȡȦȞ ʌȓİıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ μȑȖȚıĲİȢ țĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȚȑıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ įȚĮȞİμȘĲȫȞ
(İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ, ıĲĮȜĮțĲȫȞ) ĮȞȐ ȠμȐįİȢ (ĮȡįİȣĲȚțȒ ȖȡĮμμȒ, ĮȡįİȣȩμİȞȠ ĲμȒμĮ Ȓ ʌİȡȚȠȤȒ Ȓ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș
ĮȡįİȣȩμİȞȘ ȑțĲĮıȘ), ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ȐȡįİȣıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ.
īȚĮ μİȖȐȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ (ʌ.Ȥ. İȞĲĮȖμȑȞİȢ ıİ ȖİȞȚțȩĲİȡİȢ İȡȖȠȜȘȥȓİȢ ȑȡȖȦȞ ȠįȠʌȠȚǸĮȢ Ȓ
ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ) Ș ıȪȞĲĮȟȘ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ ĲȠȣ ȉȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ ǹȡįİȣĲȚțȠȪ ǻȚțĲȪȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ĲμȘμĮĲȚțȐ, ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȠ «ʌȞİȪμĮ» ĲȘȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȩμȦȢ, Ș ıȪȞĲĮȟȘ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ ıĲȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ Ȓ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĳȪĲİȣıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (İμȕĮįȐ,
ȣȥȠμİĲȡȚțȑȢ įȚĮĳȠȡȑȢ, țȜȓıİȚȢ țȜʌ), Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĳȪĲİȣıȘȢ țĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ, ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ
ıĲĮ įȚȐĳȠȡĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ įİįȠμȑȞĮ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȘȖȒȢ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ (ȞİȡȠȪ - ʌȓİıȘȢ) Ȓ ĲȠȣ ʌȡȦĲİȪȠȞĲȠȢ țĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ (įȚĮșȑıȚμİȢ ʌȚȑıİȚȢ, ʌĮȡȠȤȑȢ
țȜʌ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȉȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ ǻȚțĲȪȠȣ, ȩʌȠȣ Ș ʌĮȡȠȤȒ İȓȞĮȚ μİȚȠȪμİȞȘ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ, Ș
įȚĮĲȠμȒ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ʌȓİıȘ ıİ
ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ įȚĮȞİμȘĲȑȢ, μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ, ĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ Ș ȓįȚĮ įȚĮĲȠμȒ ıİ ȩȜȠ ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȠȣ ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȣ ĮȖȦȖȠȪ. ȅȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ (ȖȡĮμμȑȢ įȚĮȞȠμȒȢ),
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ μȑıȦ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ (F). ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮȣĲȩȢ ĮʌȠįȓįİȚ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ
ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ İțȡȠȫȞ (ıİ ȚıĮʌȠȤȒ ) țĮȚ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌȓȞĮțĮ:
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ F ĮȞȐ ĮȡȚșμȩ İțȡȠȫȞ
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ǹȡȚșμȩȢ İțȡȠȫȞ
(ıĲĮȜĮțĲȫȞ Ȓ İțĲȠȟİȣĲȫȞ)

F

ǹȡȚșμȩȢ İțȡȠȫȞ
(ıĲĮȜĮțĲȫȞ Ȓ İțĲȠȟİȣĲȫȞ)

F

1

1,000

14

0,387

2

0,639

16

0,382

3

0,535

18

0,379

4

0,486

20

0,376

5

0,457

25

0,371

5

0,435

30

0,368

8

0,415

40

0,364

10

0,402

50

0,361

12

0,394

100

0,356
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ȆȡĮțĲȚțȐ, ıĲȠȣȢ ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ μʌȠȡȠȪμİ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȣμİ F= 0,4 ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌȫȜİȚİȢ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ.
ȈȘμİȓȦıȘ.:

6.3

ȂİμȠȞȦμȑȞĮ ĳȣĲȐ Ȓ șȐμȞȠȚ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ įİ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ȐȡįİȣıȘ.

ȊʌȩȖİȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ,
ʌȡȠıțİȓμİȞİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ. ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:
 ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȩȖİȚİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȠ ıțȐȥȚμȠ Ȓ ĲȘȞ ʌĮııȐȜȦıȘ.
 ȁĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ Ȓ țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ, ȣʌȩȖİȚİȢ Ȓ ȣʌȑȡȖİȚİȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
 ǻȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮșĮȡȠȓ țĮȚ İȜİȪșİȡȠȚ Įʌȩ μʌȐȗĮ ȠȚ įȡȩμȠȚ, ĲĮ ʌİȗȠįȡȩμȚĮ țĮȚ ȠȚ įȚȐĳȠȡȠȚ
ȤȫȡȠȚ țĮȚ ĮȞȠȚțĲȑȢ ȠȚ ĮʌȠȤİĲİȪıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȠȡȡȠȒ ȞİȡȠȪ.
 ǼȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ ȉȠʌȚțȒȢ ǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ, ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȅ.Ȁ.ȍ. ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
 ǻȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲİȞȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ μİ ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ȖȚĮ İʌȚĲȩʌȠȣ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ
İȞȘμȑȡȦıȘ.

6.4

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ

ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚșİȦȡȒıİȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȞĮ
İȜȑȖȟİȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓʌİįĮ țĮȚ ȞĮ İʌĮȜȘșİȪıİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȠȤȦȡȒıȠȣȞ ȠμĮȜȐ țĮȚ μİ
ĮıĳȐȜİȚĮ. ǹȜȜĮȖȑȢ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲȠ ıȤȑįȚȠ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıĲİȓ ıĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ǵĲĮȞ ĮȞĮȞİȫȞİĲĮȚ, İʌȚıțİȣȐȗİĲĮȚ Ȓ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ ȒįȘ İȖțĮĲĮıĲȘμȑȞȠ
įȓțĲȣȠ Ȓ İȓȞĮȚ ȒįȘ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲȠ ʌȡȦĲİȪȠȞ țĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȞ įȓțĲȣȠ Įʌȩ ȐȜȜȘ İȡȖȠȜĮȕȓĮ (ʌȤ. ıĲȘȞ
ȠįȠʌȠȚȓĮ), Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȟȠȣȞ ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ țȐșİ İȡȖĮıȓĮ.
ǼʌȓıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ, ȫıĲİ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıȠȣȞ ȤȦȡȓȢ
ȞĮ įȚĮĲĮȡĮȤșȠȪȞ ȐȜȜİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ.

6.5

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ țĮȚ ıȘμȐįİμĮ (ʌĮııȐȜȦıȘ)

ȆȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ıȘμĮįİȪİĲĮȚ Ș ĮțȡȚȕȒȢ șȑıȘ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ (țİĳĮȜȫȞ – İțĲȠȟİȣĲȫȞ
țȜʌ) μİ ʌĮııȐȜȠȣȢ Ȓ μİ İȚįȚțȑȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ ıȘμĮȓİȢ șȑıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ ıȤȑįȚĮ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ įȚĮȖȡĮμμĮĲȚțȐ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ İμĳĮȞȒȢ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș
ĮțȡȚȕȒȢ șȑıȘ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ Ȓ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȦȜȒȞȦȞ, ȕĮȜȕȓįȦȞ, ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ țȜʌ.
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ țĮȚ ĲĮ țĮȜȫįȚĮ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ ĳȡİȐĲȚĮ, įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȠĲȑ
țĮĲȐ μȒțȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ įȡȩμȠȣȢ ʌİȗȠįȡȩμȚĮ, įȚĮįȡȩμȠȣȢ, ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ıİ ʌȐȡțĮ
ʌȜĮĲİȓİȢ țȜʌ ĮȜȜȐ įȓʌȜĮ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ȤȫμĮ.
ȅȚ ȞȑİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȞĲȐ ıİ țȡȐıʌİįĮ, ĲȠȓȤȠȣȢ, ĳȡȐțĲİȢ Ȓ ȐțȡİȢ ʌİȗȠįȡȠμȓȦȞ. ȅȚ
ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĮȣȜĮțȚȐ, ıĲȠ ȓįȚȠ
ȕȐșȠȢ ĮȜȜȐ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİ țİȞȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
Ǿ șȑıȘ țȐșİ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ĮțȡȚȕȫȢ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ
ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ıȪμȕȠȜȠȣ.
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ǹȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢ Ȓ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ
ĮȣĲȩ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ
ĮȡįİȣȩμİȞȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ǼȓȞĮȚ ĮȣĲȠȞȩȘĲȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ʌȜȒȡİȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ ȩĲȚ țĮμȚȐ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȠ ıȪıĲȘμĮ, ȩʌȦȢ ıȤİįȚȐıĲȘțİ, įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.

6.6

ȂİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ

ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ȞĮ
μİĲĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȤȦȡȓȢ ȗȘμȚȑȢ,
İțįȠȡȑȢ țȜʌ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ (ȇǼ), ȞĮ μȘȞ ĲıĮțȓıȠȣȞ
ȩĲĮȞ ȟİįȚʌȜȫȞȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ Įʌȩ PVC țĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ, ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ȪȥȠȣȢ μȑȤȡȚ 1,5 m țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.
ȅȚ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȑȢ μİ ıĲİȖĮȞȐ ʌȫμĮĲĮ ȫıĲİ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
țĮșĮȡȩ Įʌȩ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ țĮșĮȡȩ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ. ǵĲĮȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įİ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ, ĲĮ ĮȞȠȚȤĲȐ ȐțȡĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ Ȓ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ Ȓ ıȣıțİȣȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȡμȘĲȚțȐ
țȜİȚıĲȐ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ μʌİȚ μȑıĮ Ȟİȡȩ, ȤȫμĮĲĮ, ȑȞĲȠμĮ Ȓ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĮĲȑȜİȚİȢ. ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ʌȡȚȞ,
țĮĲȐ Ȓ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȩĲȚ İȓȞĮȚ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȐ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȑȢ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ.
ȅȚ ĲȠμȑȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ, țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ μİ
įİȟȚȠĲİȤȞȓĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ. ȅȚ ʌȜĮıĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ țȩȕȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ țĮȚ ĲĮ ȖȡȑȗȚĮ, ĲĮ ȡȚȞȓıμĮĲĮ
țȜʌ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȉĮȚȞȓĮ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ) ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ μȘ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.

6.7

ȈȣȞįȑıİȚȢ

 ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ μİĲĮȟȪ μİĲĮȜȜȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȣțȞȩ
μȓȖμĮ ȖȡĮĳȓĲȘ țĮȚ ȜĮįȚȠȪ, ĮįȡĮȞȒ ʌĮȚʌȐȜȘ țĮȚ ȜȐįȚ, μȓȖμĮ ȖȡĮĳȓĲȘ Ȓ țĮȞȞȐȕȚ țĮȚ ĲİĳȜȩȞ, țĮȞȞȐȕȚ țĮȚ
μȓȞȚȠȞ Ȓ țĮȞȞȐȕȚ țĮȚ ȖȡȐıȠ.
 ȈȦȜȒȞİȢ PVC
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (ȕȜ.
İʌȓıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 08.06: «ȈȍȁǾȃȍȈǼǿȈ – ǻǿȀȉȊǹ»)
 ȈȦȜȒȞİȢ ȇǼ
ǺȜȑʌİ țİĳ. 3.12 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 08.06: «ȈȍȁǾȃȍȈǼǿȈ – ǻǿȀȉȊǹ»
ȈȘμİȓȦıȘ:

6.8

ȈȣȞįȑıİȚȢ μİĲĮȟȪ įȚȐĳȠȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, țĮĲȩʌȚȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

ȆȘȖȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ (ȞİȡȠȪ, ʌȓİıȘȢ) – ȣįȡȠȜȘȥȓĮ

Ǿ ʌȘȖȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȞİȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖİȫĲȡȘıȘ, ʌȘȖȐįȚ Ȓ įİȟĮμİȞȒ, ĮȞȠȚțĲȩȢ ĮȖȦȖȩȢ Ȓ ȑȞĮ ȒįȘ
ȣʌȐȡȤȠȞ țİȞĲȡȚțȩ įȓțĲȣȠ μİ țȜİȚıĲȠȪȢ ĮȖȦȖȠȪȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ. Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
İȓĲİ ȐμİıĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ ȞİȡȠȪ (ȖİȦĲȡȒıİȚȢ, țȜİȚıĲȐ įȓțĲȣĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ), İȓĲİ μİ ȕĮȡȪĲȘĲĮ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȦȞ įİȟĮμİȞȫȞ) İȓĲİ μİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȚİıĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ʌȘȖȒ ȞİȡȠȪ Ȓ
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İȞįȚȐμİıĮ ıĲȠ įȓțĲȣȠ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ ĮĳȠȡȐ
ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȊįȡĮȣȜȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ.

6.9

ȀİȞĲȡȚțȒ țİĳĮȜȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȡȠȒȢ

Ǿ ȀİȞĲȡȚțȒ ȀİĳĮȜȒ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ǼȜȑȖȤȠȣ ȃİȡȠȪ:
 ǼȜȑȖȤİȚ ĲȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μȑıȦ ȕĮȜȕȓįȦȞ ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ, ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ, țİȞĲȡȚțȫȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ
(MV), ȡȣșμȚıĲȫȞ ʌȓİıȘȢ, ȕĮȜȕȓįȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ț.Ȝʌ.
 ȀĮșĮȡȓȗİȚ ĲȠ ĮȡįİȣĲȚțȩ Ȟİȡȩ Įʌȩ ĮȚȦȡȠȪμİȞĮ ıĲȑȡİĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ μȑıȦ ıİȚȡȐȢ ĳȓȜĲȡȦȞ.
 ǻȓįİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȜȓʌĮȞıȘȢ μȑıȦ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ȐȡįİȣıȘȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ, μȑȤȡȚ ĲȠ ȡĮțȩȡ ıȪȞįİıȘȢ μİ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ,
ȩʌȦȢ țĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıȣıĲȠȚȤȓİȢ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ (ȡĮțȩȡ, ıĲĮȣȡȠȓ, ĲĮȣ, ıȦȜȘȞȠμĮıĲȠȓ,
ıȣȜȜȑțĲİȢ, ț.Ȝʌ.) ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ Ȓ - ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȕĮĳȠȪȞ - μĮȪȡĮ.
6.9.1

ȀİȞĲȡȚțȒ ȕȐȞĮ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĳĮȚȡȚțȩȢ țȡȠȣȞȩȢ Ȓ
ıȣȡĲĮȡȦĲȒ ȕȐȞĮ ȖȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ μȑȤȡȚ 1" țĮȚ ıȣȡĲĮȡȦĲȒ ȕȐȞĮ Ȓ ȕȐȞĮ İȜĮıĲȚțȒȢ ȑμĳȡĮȟȘȢ ȖȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ
1½" țĮȚ ʌȐȞȦ. ȅȚ ıĳĮȚȡȚțȠȓ țȡȠȣȞȠȓ μİ įȚĮĲȠμȒ ʌȐȞȦ Įʌȩ 1 ½ " įİȞ İȓȞĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲȠȚ İȞȫ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ țĮȚ ʌȜȒȖμĮ țĮĲȐ ĲȠ ȤİȚȡȚıμȩ.
6.9.2

ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ ȞİȡȠȪ

ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ Ȓ ıȣıĲȠȚȤȓĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ıȣȞįİįİμȑȞȦȞ ĳȣȖȠțİȞĲȡȚțȫȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩĲĮȞ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐμμȠ țĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ʌȠȣ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ
ȖİȫĲȡȘıȘ, ʌȘȖȐįȚ, ĮȞȠȚȤĲȩ ĮȖȦȖȩ ț.Ȝʌ.
Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ įȓȞİȚ Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ, ȖȚĮ ıȦıĲȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĳȣȖȠțȑȞĲȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
6.9.3

ĭȓȜĲȡȠ ȐμμȠȣ

ĭȓȜĲȡȠ ȐμμȠȣ (ȤĮȜȚțȠĳȓȜĲȡȠ) Ȓ ıȣıĲȠȚȤȓĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ıȣȞįİįİμȑȞȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ȐμμȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩĲĮȞ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ (ȐȜȖȘ țȜʌ.) țĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ Ȟİȡȩ
ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȠȚȤĲȩ ĮȖȦȖȩ, ĮȞȠȚȤĲȒ įİȟĮμİȞȒ țȜʌ. ȉȠ ĳȓȜĲȡȠ ȐμμȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ. ȈȣȞȒșȦȢ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ĳȓȜĲȡĮ Ȓ țȐșİĲĮ μȚțȡȠȪ ȪȥȠȣȢ. Ǿ ȐμμȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ μİ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ
ĳȚȜĲȡȐȡȚıμĮ ȚıȠįȪȞĮμȠ μİ 200 mesh (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ıȓĲĮȢ).
Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȫıĲİ ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ıİ ĮȣĲȐ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ 0,50 atm.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıİ ȠȡȖĮȞȚțȐ țĮȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Ȓ μȘ ıȣȤȞȫȞ țĮșĮȡȚıμȫȞ
İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ.
6.9.4

ȀİĳĮȜȒ ȜȓʌĮȞıȘȢ

Ǿ İȖȤȣĲȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ ȜȓʌĮȞıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ Venturi, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȣȜȚțȩ μİȖȐȜȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ȤȘμȚțȐ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țȚȞȠȪμİȞĮ μȑȡȘ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮʌĮȚĲİȓ țĮμȓĮ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘ. īȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓ țĮμȓĮ μȠȡĳȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȜȘȞ ĮȣĲȒȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
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ȈȤȒμĮ 1
ȅȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤĮμȘȜȑȢ, ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 20 %. ǲȤİȚ
įȚĮĲȠμȒ Įʌȩ ½’’ ȑȦȢ 2’’ (BSP) țĮȚ ıȣȞįȑİĲĮȚ ıĲȠ įȓțĲȣȠ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ țȜȐįȠ (BY PASS), μȑıȦ ȕȐȞĮȢ
ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ įȚĮĳȠȡȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ. Ǿ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ – ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȫȞ
ȜȚʌĮıμȐĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȤȘμȚțȫȞ, μİ ıĲĮșİȡȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ - ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ
ĮȞȠȚȤĲȩ įȠȤİȓȠ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıİ ʌȓİıȘ, ȩȖțȠ Ȓ țĮĲĮıțİȣȒ. ĭȑȡİȚ İȚįȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ ʌȡȠıĮȡĲȘμȑȞȘ ıĲȘȞ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȠ įȠȤİȓȠ
ȜȓʌĮȞıȘȢ.
6.9.5

ĭȓȜĲȡȠ ıȓĲĮȢ Ȓ įȓıțȦȞ

ĭȓȜĲȡȠ ıȓĲĮȢ Ȓ įȓıțȦȞ Ȓ ıȣıĲȠȚȤȓĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ıȣȞįİįİμȑȞȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ıȓĲĮȢ Ȓ įȓıțȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȐıȤİĲĮ μİ ĲȠ İȐȞ ĲȠ Ȟİȡȩ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȩ Ȓ ȩȤȚ. ǼĳȩıȠȞ Ș ȐȡįİȣıȘ
ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ, ĲȠ ĳȓȜĲȡȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 140 mesh, İȞȫ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
μȩȞȠ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 120 mesh.
Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȫıĲİ ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ı’ ĮȣĲȐ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ 0,50 atm.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Ȓ μȘ ıȣȤȞȫȞ țĮșĮȡȚıμȫȞ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ.
6.9.6

ȀİȞĲȡȚțȒ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮ (master valve)

ȈȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮțȩʌĲİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ȩĲĮȞ įİ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȩĲȚıμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ.
6.9.7

ȈȣȜȜȑțĲȘȢ İȟȩįȠȣ

ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ.
6.9.8

ȂĮȞȩμİĲȡĮ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ μĮȞȠμȑĲȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȡȣșμȚıĲȑȢ ʌȓİıȘȢ, țĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲĮ
ĳȓȜĲȡĮ.

6.10 ȆȡȦĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ.
6.10.1 ȂİȖȐȜĮ įȓțĲȣĮ
ȉȠ ʌȡȦĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ YįȡĮȣȜȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ.
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6.10.2 ȂȚțȡȐ įȓțĲȣĮ
Ȉİ μȚțȡȐ įȓțĲȣĮ, ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ȤȫȡȠ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌȡĮıȓȞȠȣ, ĲȠ ʌȡȦĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ (ȣįȡĮȖȦȖİȓȠ), ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ȊįȡȠȜȘȥȓĮ ȦȢ ĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ țİĳĮȜȒ țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ ıĲȚȢ țİĳĮȜȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ (μİ ıȦȜȒȞİȢ
įȚĮĲȠμȒȢ  40 mm țĮȚ ʌȓİıȘȢ 6 Ȓ 10 atm) μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ
ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ.
ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İȖțȚȕȦĲȚıμȩ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȠȣ ʌȡȦĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ μȑıĮ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĳȪĲİȣıȘȢ
İȓȞĮȚ ĲȠ İȟĮȖȩμİȞȠ ȤȫμĮ țĮĲȐ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȘȢ ĮȣȜĮțȚȐȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ʌȑĲȡİȢ, ȡȓȗİȢ, ȟȪȜĮ, ıțȠȣʌȓįȚĮ Ȓ
ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ μİ įȚȐμİĲȡȠ ȐȞȦ ĲȦȞ 2,5 cm Ȓ țĮȚ ȐμμȠȢ Ȓ ȐȜȜĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȕȐșȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ
ʌȡȦĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ İȓȞĮȚ 60 cm.

6.11 ǻİȣĲİȡİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ
6.11.1 ǲȜİȖȤȠȢ ȐȡįİȣıȘȢ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȐȡįİȣıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ:
 Ȃİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲİȢ ȕȐȞİȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıİ ĭǼǹ (ȣʌȑȡȖİȚĮ Ȓ ȣʌȩȖİȚĮ).
 Ȃİ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ȐȡįİȣıȘȢ.
 Ȃİ ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚȗȩμİȞȠ ȈȪıĲȘμĮ ȉȘȜİȜȑȖȤȠȣ/ȉȘȜİȤİȚȡȚıμȠȪ (SCADA).
6.11.2 ĭȡİȐĲȚĮ
ȅȚ țİĳĮȜȑȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ ĳȡİȐĲȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜĮıĲȚțȐ Ȓ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
 ȆȜĮıĲȚțȐ ĳȡİȐĲȚĮ
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲĮ ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ. ȀȐșİ țİĳĮȜȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ
ȑȞĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȡİȐĲȚĮ, ĮȞ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ (țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ, ȫıĲİ ȠȚ
ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ (ȕȐȞİȢ, μİȚȦĲȒȡİȢ, ȕĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ țȜʌ) ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 7-8
cm Įʌȩ ĲĮ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ μȘȞ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ
țĮȚ ĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ ĲȠȣȢ. ȉĮ ĳȡİȐĲȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țİȞĲȡĮȡȚıμȑȞĮ ıĲȚȢ țİĳĮȜȑȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İμʌȠįȓȗȠȣȞ
ĲȘȞ İʌȚĲȩʌȠȣ İʌȚıțİȣȒ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ. Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȦȢ 2 cm
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ȈĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȠȣ ȜȐțțȠȣ, (μȒțȠȣȢ
țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮĲȐ 50 % ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ ȕȐșȠȣȢ 15 cm μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ), Ș
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ıĲȡȫμĮĲȠȢ ȤĮȜȚțȚȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ȜȐțțȠȣ ȖȚĮ ıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ țĮȚ Ș
ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ Ș İȣșȣȖȡȐμμȚıȒ ĲȠȣ.
ǼʌȓıȘȢ, μİĲȐ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ țĮȜȦįȓȦȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įȚȑȜİȣıȘȢ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ
ĳȪȜȜĮ, ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ȤȫμĮ ıĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ țĮȚ İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țİȞȐ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ ĳȡİȐĲȚȠ μİ
ĲȠ ȤȫμĮ İțıțĮĳȒȢ.
 ĭȡİȐĲȚĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ.
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ȅȚ İıȦĲİȡȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (μȒțȠȢ, ʌȜȐĲȠȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
țĮĲȐ 30 cm μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ (ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȩμİȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȡĮțȩȡ
ıȪȞįİıȘȢ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȦȞ) ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȠȣȢ, ĲȠ įİ ȕȐșȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40
cm.
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ȓ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ, Ƞ įİ ĲȪʌȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ
Ǻ15 μİ įȚʌȜȩ ȠʌȜȚıμȩ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ St IV. ĭȑȡȠȣȞ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ıȚįȘȡȩ țȐȜȣμμĮ Įʌȩ «μʌĮțȜĮȕĮįȦĲȒ»
ȜĮμĮȡȓȞĮ Ȓ ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ țȐȜȣμμĮ, ʌȐȞȦ ıİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ıȚįȘȡȩ Ȓ ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ
İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ țȜİȚįĮȡȚȐ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȩȕȜİȥȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ:
 ȉȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮĲȐ șȑıȘ țĮȚ įȚĮĲȠμȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.
 ȉȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ
ĮμμȠȤȐȜȚțȠȣ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ.
6.11.3 ȀİĳĮȜȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ
īȚĮ ĮʌȜȠȪıĲİȣıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ İȣțȠȜȩĲİȡȠ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, ȠȚ ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįİȢ (Ȓ ȠȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲİȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĮȣĲȠμĮĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ), ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠμĮįȚțȐ ıİ ȀİĳĮȜȑȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǱȡįİȣıȘȢ.
ȅȚ ȀİĳĮȜȑȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ șȑıȘ ȣʌȩȖİȚĮ μȑıĮ ıİ ĳȡİȐĲȚĮ, ȑȟȦ Įʌȩ ĲȠ
țĮĲȐıĲȡȦμĮ įȡȩμȦȞ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ, țĮȚ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ
ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ ȟȪȜȠ, ĳİȜȚȗȩȜ, ĲȠȪȕȜĮ Ȓ ȤĮȜȓțȚ, ıĲȠ ȓįȚȠ ȕȐșȠȢ μİ ĲȠ ȉȡȚĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕĮȜȕȓįİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ, μİȚȦĲȒȡİȢ ʌȓİıȘȢ, ȕĮȜȕȓįİȢ
İȟĮİȡȚıμȠȪ țȜʌ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ. Ǿ șȑıȘ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıȣȜȜȑțĲİȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ. ĬĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣȢ μȑıȦ įȚĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡĮțȩȡ. īȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ
İȚıȩįȠȣ, İȟȩįȠȣ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ 1 ½ ‘’, ȠȚ ıȣȜȜȑțĲİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ıȚįȘȡȐ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ
ȣįȡĮȣȜȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ıȣȜȜİțĲȫȞ Ȓ Ș ıȪȞįİıȘ μİ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İȓįȠȣȢ ʌȜĮıĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, İțĲȩȢ
Įʌȩ ĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ȡĮțȩȡ ıĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ μİ ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ ĲȠȣ ȉȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ ǻȚțĲȪȠȣ μİĲȐ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ
ĮʌȠμȩȞȦıȘȢ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ μİ ĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ Įʌȩ ȇǼ (ȆȡȦĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ), ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȡĮțȩȡ țĮȚ ıȚįȘȡȐ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ (ĲĮȣ, ȖȦȞȓİȢ, ıȦȜȘȞȠμĮıĲȠȪȢ țȜʌ), Ȓ ĮȡıİȞȚțȐ ĲĮȣ ȡĮțȩȡ Ȓ ıȑȜȜİȢ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ μİ ȕȓįİȢ
țĮȚ ȩȤȚ μİ țȠȚȞȑȢ ıȑȜȜİȢ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ (ȣįȡȠȜȘȥȓĮ) ıİ ȆȡȦĲİȪȠȞ ǻȓțĲȣȠ Įʌȩ PVC Ȓ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ȤȣĲȠıȚįȘȡȐ
ĲİμȐȤȚĮ, țĮȚ ȜȠȚʌȐ ıȚįȘȡȐ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țĮȚ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ.
ȈĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ įȚĮȚȡȠȪμİȞȠ ȡĮțȩȡ ıĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ıĲĮĲȚțȒ Ȓ/țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ ʌȓİıȘ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 6 atm șĮ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ μİȚȦĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȓİıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȠ ıȣȜȜȑțĲȘ İȚıȩįȠȣ.
6.11.4 ȆȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ
ȅȚ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲĮ ıİ țȜİȚıĲȠȪȢ
ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ıİ ʌȓȜĮȡ ȐȜȜȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȓ ıĲİȖĮȞȐ țȠȣĲȚȐ μİ țȜİȚįĮȡȚȐ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ (ʌȓȜĮȡ).
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ǼʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȑȢ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮȞȐȖțİȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, μİ ȑȞĮ İĳİįȡȚțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ μȓĮ İĳİįȡȚțȒ ıĲȐıȘ ĮȞȐ 8 ıĲȐıİȚȢ
ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ ȑȞĮ įȚȐȖȡĮμμĮ ȑȞįİȚȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ
ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ ĲȦȞ İȜİȖȤȩμİȞȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ.
6.11.5 ȀĮȜȫįȚĮ
ȉĮ țĮȜȫįȚĮ İȜȑȖȤȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ıİ ıȦȜȒȞİȢ įȚȑȜİȣıȘȢ țĮȜȦįȓȦȞ (ȠįȠʌȠȚȓĮ, μİȖȐȜĮ
țȘʌȠĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ) İȓĲİ ıĲȠ ȤȫμĮ μȑıĮ ıĲȚȢ ĲȐĳȡȠȣȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ıĲȠ ȓįȚȠ ȕȐșȠȢ μİ ĮȣĲȑȢ (ıİ
μȚțȡȩĲİȡĮ țȘʌȠĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ țĮȜȫįȚĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ «ȓįȚȠ țĮȞȐȜȚ», įȑȞȠȞĲĮȚ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȞȐ ʌȑȞĲİ, ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ țȐșİ 5 m.
ȈĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ȖȣμȞȩ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ țĮȜȫįȚȠ, μİ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ȞĮ İȟȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȐ
μȑıĮ ıĲĮ ĳȡİȐĲȚĮ İȜȑȖȤȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ μİȜȜȠȞĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ
(μİ ȑȜȟȘ).
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μİȜİĲȘĲȒ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ, įİ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ȩμȦȢ Įʌȩ 1,5 mm2.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮıȪȞįİĲȠȢ İĳİįȡȚțȩȢ ĮȖȦȖȩȢ ĮȞȐ ʌȑȞĲİ ĲȠ ʌȠȜȪ ȕĮȜȕȓįİȢ, Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ μȑȤȡȚ țȐșİ ĳȡİȐĲȚȠ. Ȉİ μȠȞȠțĮȜȦįȚĮțȒ ıȪȞįİıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ
İĳİįȡȚțȩȢ ĮȖȦȖȩȢ ĮȞȐ țĮȜȫįȚȠ.
ȈȣȞįȑıİȚȢ μİĲĮȟȪ țĮȜȦįȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ țȠȣĲȚȐ ıȣȞįȑıİȦȞ, ĳȡİȐĲȚĮ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ Ȓ
ıȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌȠĲȑ μİĲĮȟȪ ȕĮȜȕȓįȦȞ Ȓ ȕĮȜȕȓįȦȞ țĮȚ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȫȞ. Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ
(ĲİȜȚțȑȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȑȞĮ İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 50 cm İʌȚʌȜȑȠȞ ĮȖȦȖȠȪ, ȖȚĮ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ Ȓ ȠȚ μİȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ .
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȠȣĲȓ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ
İȚįȚțȠȪȢ ıȣȞįİĲȒȡİȢ țĮȜȦįȓȦȞ, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȖȡȐıȠ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȒ ıȪȞįİıȘ Ȓ μȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮȜȦįȓȦȞ μİ ĲĮȚȞȓĮ ȕȠȣȜțĮȞȚıμȠȪ.

6.12 ȉȡȚĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ
6.12.1 īİȞȚțȐ
Ȉİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĳȪĲİȣıȘ ȤȫȡȠȣȢ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ Ȓ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȚȢ ĳȣĲİȪıİȚȢ. ȂȠȞĮįȚțȒ İȟĮȓȡİıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ, ʌȠȣ
țĮșȚıĲȠȪȞ ĲȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĮįȪȞĮĲȘ țĮȚ ʌȠȣ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ
İȡȖĮıȓİȢ ȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĮȣĲȠĲİȜȒ ĲμȒμĮĲĮ (ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ ȕĮȜȕȓįĮ İȜȑȖȤȠȣ
ȐȡįİȣıȘȢ).
ȈĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
İȡȖĮıȚȫȞ (ʌȡȠμȒșİȚĮ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮıȓĮ, ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ıȣıțİȣȫȞ țȜʌ) ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıİ ĲμȒμĮĲĮ
ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ, μİĲȐ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȜȜȑțĲİȢ ĲȦȞ ĭ.Ǽ.ǹ.
ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ
ȤȫμĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȑıĮ ıĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ İμĳȡȐȟİȚȢ. ǼʌȓıȘȢ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȩĲĮȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įİ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ ĲĮ ĮȞȠȚȤĲȐ ȐțȡĮ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ Ȓ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ Ȓ ıȣıțİȣȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İȡμȘĲȚțȐ țȜİȚıĲȐ.
ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ ȇǼ 6 atm. ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȠȣȢ
İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȓİıȘȢ ı’ ĮȣĲȑȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ, ĲȚȢ
įȚĮșȑıȚμİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȚȑıİȚȢ, ĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țȜʌ.
ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ įȚĮȞȠμȒȢ (ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ ĮȖȦȖȠȓ) șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ ȇǼ 6 atm, įȚĮĲȠμȒȢ
ĭ16 Ȓ ĭ20 ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ įȚĮșȑıȚμİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ įȚĮȞȠμȒȢ.
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ǼȚįȚțȐ ıĲĮ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȐ ȑȡȖĮ țĮȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĲȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ įȚĮȞȠμȒȢ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ İȓȞĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ
ĭ16 İȞȫ ıİ ȞȘıȓįİȢ țĮȚ İȡİȓıμĮĲĮ ĭ20.
6.12.2 ǼțıțĮĳȑȢ ĮȣȜȐțȦȞ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ıĲȠ ĳȣĲȚțȩ ȑįĮĳȠȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȩȖİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ.
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣʌȩȖİȚȦȞ įȚțĲȪȦȞ ȐȡįİȣıȘȢ (μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ Ȓ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȣȢ
İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ) ȖȚĮ ȐȡįİȣıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ȩȜİȢ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ. ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ įȚțĲȪȦȞ ȖȚĮ ȐȡįİȣıȘ ĳȣĲȫȞ Ȓ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ μȩȞȠ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ, İȓĲİ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ İȓĲİ ıĲĮ ĲμȒμĮĲȐ
ĲȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĮȣȜĮțȚȫȞ țȠȞĲȐ ıİ ȒįȘ İȖțĮĲĮıĲȘμȑȞĮ įȑȞįȡĮ. ǹȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ ĲȠȪȞİȜ țȐĲȦ Įʌȩ μİȖȐȜİȢ ȡȓȗİȢ (į> 5 cm). ȀȠȞĲȐ ıİ ĳȣĲȐ μİ įȚȐμİĲȡȠ ȡȚȗȫȞ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 5 cm μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ μİ țĮįȑȞİȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
țĮȜȐ ĮțȠȞȚıμȑȞĮ μĮȤĮȓȡȚĮ, ȖȚĮ ȞĮ țȐȞȠȣȞ ȜİȓİȢ ĲȠμȑȢ ıĲȚȢ ȡȓȗİȢ.
ȅȚ ĮȣȜĮțȚȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İțĲİșİȚμȑȞİȢ ȡȓȗİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ įȚȐıĲȘμĮ 24
ȦȡȫȞ μİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣȢ. ȅȚ μİȖȐȜİȢ ȡȓȗİȢ ĲȣȜȓȖȠȞĲĮȚ μİ ȜȚȞȐĲıĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ
Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȗȘμȚȑȢ Ȓ ĮĳȣįȐĲȦıȘ.
ȆȑĲȡİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İȖțȚȕȦĲȚıμȩ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ Įʌȩ
ĲȠ ȤȫμĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μȑȤȡȚ 10 cm țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ĮȣȜĮțȚȐȢ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ĮȣȜĮțȚȐȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĮȣĲȫȞ. ȅȚ ĮȖȦȖȠȓ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ 5 cm. ǼʌȓıȘȢ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖȚĮ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ȠȚ įȚȐĳȠȡİȢ İȡȖĮıȓİȢ ıȪȞįİıȘȢ.
ȅȚ ĮȣȜĮțȚȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȚİȢ, ȞĮ țĮμʌȣȜȫȞȠȣȞ ȠμĮȜȐ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ʌȜİȣȡȑȢ. ǼʌȓıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠμĮȜȩ ʌȣșμȑȞĮ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ ıĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ, ȫıĲİ ĮȣĲȠȓ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ.
īȚĮ İțıțĮĳȑȢ ıİ İțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ, ĲȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ ȤȫμĮ μȑȤȡȚ țĮȚ 15 cm ȕȐșȠȢ,
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲȠ ȤȫμĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȕĮșȪĲİȡĮ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌİȚ ıĮȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲȡȫıȘ
țĮĲȐ ĲȘȞ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ, ȂʌȐȗĮ, ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ Ȓ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȤȫμĮĲĮ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ıİ ȒįȘ İȖțĮĲĮıĲȘμȑȞȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȑıİȚ ĲȘ ȤȜȩȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞȠȣȞ İțıțĮĳȑȢ țĮȚ ȞĮ ĲȘȞ İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȒıİȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠ ĲμȒμĮ. Ǿ İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮĳĮȚȡİșİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μȑıĮ ıİ 48 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȠȣ.
īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚțȠȞȠμȓĮȢ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ıİ ʌȡȩȤİȚȡİȢ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıİ ȒįȘ İȖțĮĲĮıĲȘμȑȞȠ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ıȪμȕĮıȘ) ȞĮ μȘȞ ĮȞȠȚȤĲİȓ ĮȣȜĮțȚȐ țĮȚ ĲȠ įȓțĲȣȠ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȣʌȩȖİȚĮ, ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȢ ıȤȚıμȒ ıĲȠ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ țĮȚ ıĲȠ ȤȫμĮ μİ ʌĮĲȩĳĲȣĮȡȠ ıĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȕȐșȠȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ țȜİȓıȚμȠ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ, ıȣμʌȚȑȗȠȞĲĮȢ ĲȠ ȤȫμĮ μİ ĲĮ
ʌȩįȚĮ, įİȟȚȐ țĮȚ ĮȡȚıĲİȡȐ ĲȘȢ ıȤȚıμȒȢ.
6.12.3 ǻȚĮȕȐıİȚȢ
īȚĮ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ıȦȜȒȞȦȞ Ȓ țĮȜȦįȓȦȞ țȐĲȦ Įʌȩ įȡȩμȠȣȢ, įȚĮįȡȩμȠȣȢ, ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜİȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ, țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ įȚĮȕȐıİȚȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ıȦȜȒȞĮ PVC ĲȪʌȠȣ Ǽ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ, İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞȠȣȢ
ıİ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ μȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ, ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μȠȞȑȢ įȚʌȜȑȢ, ĲȡȚʌȜȑȢ țȜʌ. ǹʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ıȦȜȒȞĮ
įȚȐȕĮıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȞȠȪȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȞĮȢ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ Ȓ țĮȚ țĮȜȫįȚĮ.
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Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ țȐșİ ıȦȜȒȞĮ įȚȐȕĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5 ĳȠȡȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ
ĮȖȦȖȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȞȐ Įʌȩ ĮȣĲȒ.
ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮȕȐıİȦȞ İȓȞĮȚ ĲȠ ȓįȚȠ, Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ, μİ ĲȠ ıİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȐșȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ Ȓ țĮȜȦįȓȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȞȠȪȞ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ.
ȈĲȚȢ įȚĮȕȐıİȚȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țĮμʌȪȜİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ 11Ƞ
ǼʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ μȑıĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮȕȐıİȚȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
țȜİȚıĲȐ.
6.12.4 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ μȑıĮ ıĲĮ "ȑȡȖĮ įȚȐȕĮıȘȢ" ıĲȘȞ ĲȐĳȡȠ țĮȚ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ, ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ ȐȡįİȣıȘȢ, Ș ıȪȞįİıȘ μİ ĲȚȢ ĮȞĮμȠȞȑȢ ıĲȠȣȢ
ıȣȜȜȑțĲİȢ ĲȦȞ ĭǼǹ țĮȚ ĲȠ țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĭǼǹ țĮȚ "ȑȡȖȦȞ įȚȐȕĮıȘȢ" ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ
Įʌȩ ĲĮ ȤȫμĮĲĮ. ǼʌȓıȘȢ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ȐȡįİȣıȘȢ (ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȚȢ ȚıȠȨȥİȓȢ, ĮȞȐȞĲȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ĳȪĲİȣıȘȢ) țĮȚ Ș ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ
μİĲĮĳȠȡȐȢ. ȉȑȜȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȚĮȞİμȘĲȫȞ (ıĲĮȜȐțĲİȢ, İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ).
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣʌȩȖİȚȦȞ įȚțĲȪȦȞ ȐȡįİȣıȘȢ (μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ Ȓ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȣȢ
İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ) ȖȚĮ ȐȡįİȣıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ȩȜİȢ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ.
ȈĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ įȚțĲȪȦȞ ȖȚĮ ȐȡįİȣıȘ ĳȣĲȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ μȩȞȠ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ
μİĲĮĳȠȡȐȢ. ȈĲĮ ȠįȚțȐ țĮȚ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȐ ȑȡȖĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩȖİȚĮ μȩȞȠ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ įİ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ.
ȅȚ ĮȖȦȖȠȓ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ıȦȜȒȞİȢ ȇǼ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ 6 atm țĮȚ țĮĲȐ
DVGW W 320:1981-09 ȖȚĮ LDPE (ȖȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ μȑȤȡȚ ĭ 32) Ȓ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 13244.02 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
13244.01 ȖȚĮ ǾDPE, (ȖȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĭ 40).
Ȉİ ȠįȚțȐ Ȓ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȐ ȑȡȖĮ ȠȚ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ - ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ, ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ μȚțȡȩĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒμİȞȠȣ ıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ
ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȐıİȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıĲĮȜȐțĲȘ - μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ
100% ʌȡȦĲȠȖİȞȑȢ ȣȜȚțȩ ȐȡȚıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ 1,7 mm ȖȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ ĭ16 țĮȚ
1,8 mm ȖȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ ĭ20.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȕȐșȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ įȚțĲȪȦȞ μİ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȣȢ
İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ, ıİ țĮμȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩμȦȢ įİ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ
30 cm.
ȉȠ ȕȐșȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ įȚțĲȪȦȞ μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ İȓȞĮȚ 5 - 7 cm (ȣʌȩȖİȚĮ
ȐȡįİȣıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ȞȘıȓįȦȞ, țȜʌ.). Ǿ ȚıĮʌȠȤȒ ĲȠȣȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ
ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ țĮȚ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ĳȪĲİȣıȘ ĳȣĲȫȞ Ȓ μʌȠȡȞĲȠȪȡĮȢ ıĲȘȞ ĮȣȜĮțȚȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 - 80 cm ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȖȡĮμμȒ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ
μȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıİ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ) ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲĮ
ȩȡȚĮ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ. ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ ȐȡįİȣıȘȢ μİ ıĲĮȜȐțĲİȢ ıĲĮ İįȐĳȘ μİ țȜȓıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ
μİ ĲȘȞ İȡȣșȡȐ, Ȓ țĮĲȐ ĲȚȢ ȚıȠȨȥİȓȢ țĮȚ ĮȞȐȞĲȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ĳȪĲİȣıȘȢ, țĮȚ ĮȞ ȠȚ țȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 1:3,
ıĲȠ ȐȞȦ ȤİȓȜȠȢ ĲȦȞ ȜİțĮȞȫȞ ȐȡįİȣıȘȢ.
ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ ȐȡįİȣıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ) ʌȐȞȦ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ
ʌĮııȐȜȠȣȢ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ ȠʌȜȚıμȠȪ S500s, įȚĮμȑĲȡȠȣ ĭ8 țĮȚ μȒțȠȣȢ 0,40 m. ʌİȡȓʌȠȣ, țȣȡĲȦμȑȞȠȣȢ ıĲȠ
ʌȐȞȦ μȑȡȠȢ, ıİ ıȤȒμĮ ȐȖțȚıĲȡȠȣ ȫıĲİ ȞĮ țĮȡĳȦșȠȪȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĮȞȐ 5 μȑĲȡĮ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ ʌİȡȓʌȠȣ
0,25 m. ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ įȑȞȠȞĲĮȚ μİ ıȪȡμĮ ʌȐȞȦ ıĲȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ. Ȉİ țȘʌȠĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȠȓ ʌȜĮıĲȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ μİ ȐȖțȚıĲȡȠ.
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ȅȚ ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ ĮȖȦȖȠȓ - ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲĮ țȘʌȠĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ - ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȓıȚȠȚ,
ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ țĮȚ ȞĮ μȘ įȚĮıĲĮȣȡȫȞȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȓįȚĮ șȑıȘ, μİ
ĲȠȣȢ ıĲĮȜȐțĲİȢ ıĲȘ ȜİțȐȞȘ ĲȠȣ țȐșİ ĳȣĲȠȪ.
Ȉİ ĳȣĲİȪıİȚȢ įȑȞįȡȦȞ șȐμȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȚțĮșȒμİȞȠȚ ıĲĮȜȐțĲİȢ, ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ (ȠȚ
ıĲĮȜȐțĲİȢ) Įʌȩ ĲȘ ȜİțȐȞȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
Ȉİ ʌȣțȞȑȢ ĳȣĲİȪıİȚȢ (İĲȒıȚĮ, İįĮĳȠțĮȜȪȥİȚȢ țȜʌ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣȢ
ıĲĮȜȐțĲİȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ țȐȞĮȕȠȢ μİ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ, țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
ıİ İȣșİȓİȢ, ĮȞȐ μȓĮ Ȓ įȪȠ ȖȡĮμμȑȢ ĳȪĲİȣıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĳȪĲİȣıȘȢ.
ȉĮ İȜİȪșİȡĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ȐȡįİȣıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ țȜİȚıĲȠȪȞ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ
μİ ʌȜĮıĲȚțȐ ʌȫμĮĲĮ Ȓ įȚȩĳșĮȜμĮ.
6.12.5 ȈȣȞįȑıİȚȢ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȇǼ ıĲĮ ĳȡİȐĲȚĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮțȜĮįȫıİȚȢ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ D >
ĭ20, șĮ ȖȓȞȠȣȞ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ ȡĮțȩȡ, ĲĮȣ - ȡĮțȩȡ, ıȣȞįȑıμȠȣȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ʌȜĮıĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ (ȩȤȚ ıȑȜȜİȢ).
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ıȦȜȒȞȦȞ μİ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ D ĭ20 ıİ ĮȖȦȖȠȪȢ μİ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȚȐμİĲȡȠ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ıȑȜȜİȢ țĮȚ
ȡĮțȩȡ, țĮȚ ıİ ıȦȜȒȞİȢ μİ įȚȐμİĲȡȠ D ĭ20 μİ ĲĮȣ – ȡĮțȩȡ.
Ȉİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ "ĳȚȢ" Ȓ ıʌĮȡȦĲȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮȞĲȓ ȖȚĮ ȡĮțȩȡ, ıİ
ıȣȞįȑıİȚȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ (ȕȜ. ıȪȞįİıȘ Pop Up)
Ȉİ ıȦȜȒȞİȢ ȇǼ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȩȞȚμĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ (ĮȞȐȞĲȘ Įʌȩ ıȣıțİȣȑȢ įȚĮțȠʌȒȢ ȡȠȒȢ), ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țȠȤȜȚȦĲȐ țĮȚ ıİ țĮμȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ lock ĲĮ ȠʌȠȓĮ μİ ĲȠȞ țĮȚȡȩ (ȜȩȖȦ ʌȓİıȘȢ) įȚĮıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚĮȡȡȠȑȢ.
ȉĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ μİĲĮȜȜȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ (ıĲĮȣȡȠȓ, ĲĮȣ, ȖȦȞȓİȢ țȜʌ.) İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ μȚțȡȠıȦȜȒȞȦȞ (ıȦȜȒȞȦȞ ȇǼ μİ įȚĮĲȠμȒ D ĭ8) țĮȚ μȚțȡȠİțĲȠȟİȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲĮ μİ İȚįȚțȐ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ μȚțȡȠıȦȜȒȞİȢ, ȩʌȦȢ ȜȒȥİȚȢ, ĲĮȣ, ȞȓʌİȜ țȜʌ.
īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȣȞįȑıİȦȞ (ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȐ) ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
țĮȞȞȐȕȚ țĮȚ ĲĮȚȞȓİȢ teflon. ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ șȘȜȣțȐ ıʌİȚȡȫμĮĲĮ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ
μʌĮȓȞİȚ μȩȞȠ teflon.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȦȞ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ μȑȤȡȚ țĮȚ ¾’’ (BSP) ıĲȚȢ ĮȡįİȣĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ
ıȑȜİȢ țĮȚ μĮıĲȠȪȢ, Ȓ įȚĮȚȡȠȪμİȞȠȣȢ μĮıĲȠȪȢ, Ȓ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĳȚȢ țĮȚ ıȦȜȒȞĮ ȇǼ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȦȞ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ 1ǯǯ țĮȚ 1 1/2’’ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ıȑȜİȢ Ȓ ȣįȡȠȜȘȥȓİȢ ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ țĮȚ ʌȠȜȪıʌĮıĲȠȣȢ μĮıĲȠȪȢ (ĲȡȚʌȜȠȓ ĮȡșȡȦĲȠȓ ȕȡĮȤȓȠȞİȢ), ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.

6.13 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮȞİμȒĲȦȞ
6.13.1 ȈĲĮȜȐțĲİȢ
īȚĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ȐȡįİȣıȘȢ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮȜȐțĲİȢ 4 l/h. ȅȚ ıĲĮȜȐțĲİȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲĮ țĮĲİȣșİȓĮȞ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ ȐȡįİȣıȘȢ, țĮȡĳȦĲȠȓ, ıİ ĲȡȪʌĮ ʌȠȣ ĮȞȠȓȖİĲĮȚ μİ
ıȖȡȩμʌȚĮ (țĮμʌȣȜȦĲȩ ıțĮȡʌȑȜȠ) ĮȞȐȜȠȖȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȑıĮ ıĲȘ ȜİțȐȞȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ,
İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȐȡįİȣıȘȢ ĳȣĲȫȞ ıİ ȖȜȐıĲȡİȢ ȩʌȠȣ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μȚțȡȠıȦȜȒȞĮȢ ĭ6 țĮȚ
ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ʌĮııĮȜȐțȚ.
ȈĲĮ įİȞįȡȪȜȜȚĮ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ ıĲȠȣȢ șȐμȞȠȣȢ țȐșİ İȓįȠȣȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ıĲĮȜȐțĲȘȢ ıİ țȐșİ ĳȣĲȩ,
țȠȞĲȐ ıĲȠȞ țȠȡμȩ ĲȠȣ.
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Ȉİ įȑȞįȡĮ μİ įȚȐμİĲȡȠ μʌȐȜĮȢ Ȓ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ μȑȤȡȚ 24 cm ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įȣȠ ıĲĮȜȐțĲİȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
ʌİȡȓʌȠȣ 0,20 m ȑȦȢ 0,30 m įİȟȚȐ țĮȚ ĮȡȚıĲİȡȐ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ ĲȠȣ.
Ȉİ įȑȞįȡĮ μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ țĮȚ ĲȚȢ
μȚțȡȠțȜȚμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
6.13.2 ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪμİȞȠȚ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ μİ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ
ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ.
Ǿ ȚıĮʌȠȤȒ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ țĮĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 % Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ
İțĲȩȟİȣıȘȢ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ İʌȚȜİȖμȑȞİȢ ʌȚȑıİȚȢ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚȢ, țĮȚ μȑȤȡȚ țĮȚ 50 % ıİ ĮȞİμȩʌȜȘțĲİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ.
ǵȜȠȚ ȠȚ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ȅȚ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ
ǺĮȜȕȓįĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȪʌȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȤĮȜĮıμȑȞȠȣ İțĲȠȟİȣĲȒ țĮĲȐ ĲȘ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ Ƞ ȓįȚȠȢ ĲȪʌȠȢ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȪȥȠȢ
ȕȡȠȤȒȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ.
ȅȚ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖİȢ μİ ĲȠ İμȕĮįȩȞ ĲȘȢ įȚĮȕȡİȤȩμİȞȘȢ
Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĲȩȟȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ) țĮȚ Ș ȑȞĲĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩμİȞȘȢ
ȕȡȠȤȒȢ (mm/h) ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȘșȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ȅȚ ʌȚȑıİȚȢ ıĲȠȣȢ İțĲȠȟİȣĲȑȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ĲĮ
ȩȡȚĮ ʌȚȑıİȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ įȓȞİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣȢ.
Ǿ įȚĮțȪμĮȞıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠȣȢ İțĲȠȟİȣĲȑȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ +-10% ĲȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȘȢ
ıĲȘ μİȜȑĲȘ ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. Ǿ İʌȚȜİȖμȑȞȘ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ įȓȞİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣȢ μİȚȦμȑȞĮ țĮĲȐ 20%.
ǹȞ Ș șȑıȘ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ İȓȞĮȚ įȓʌȜĮ ıİ μʌȠȡȞĲȠȪȡĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ ĳȪĲİȣıȘȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 - 80 cm (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ) ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȐȡįİȣıȘ
ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ĳȣĲȐ μȑıĮ ıĲȠ ĲȠμȑĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ țȐșİ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 1,5 –
2,5 m Įʌȩ ĮȣĲȩȞ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, Ș ȊʌȘȡİıȓĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ Ȓ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ, ĲȠȞ μİȡȚțȩ İʌĮȞĮıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ ĳȪĲİȣıȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ
șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ĮȣĲȫȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ ʌĮȓȡȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȠȪȞ Įʌȩ ȤȫμĮĲĮ Ȓ ȐȜȜĮ
ȣȜȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ İμĳȡȐȟİȚȢ Ȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȠȣȢ. ǲȞĮȢ ĲȡȩʌȠȢ İȓȞĮȚ
ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İʌȓȤȦıȘ ĲȠȣȢ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ țĮȜȪμμĮĲĮ, ʌȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ
Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.
ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ μİ ʌĮııȐȜȠȣȢ Ȓ μİ İȚįȚțȑȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ ıȘμĮȓİȢ șȑıȘȢ, μȑȤȡȚ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ, ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ.
ȅȚ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ ȫıĲİ Ș ĮȞȫĲİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣȢ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȠȡȚıĲȚțȩ ȪȥȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȑȤȡȚ 1 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ.
ȅȚ țȡȠȣıĲȚțȠȓ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȤĮȜȓțȚ, ıİ ȕȐșȠȢ 10 - 15 cm Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
μȑȤȡȚ țĮȚ 10 - 15 cm țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣȢ, ıİ ȜȐțțȠ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 - 50 cm μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
țĮȜȒȢ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. Ǿ İʌȓȤȦıȘ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȫμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ.
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6.14 ȈȣıțİȣȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ įȚțĲȪȠȣ
6.14.1 ǺĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ
ǺĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ, ıĲĮ ȥȘȜȩĲİȡĮ
ıȘμİȓĮ ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǼȚįȚțȐ ıİ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȐ ȑȡȖĮ: īȚĮ ĲȠȞ İȟĮİȡȚıμȩ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ
ȠȡȣȖμȐĲȦȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲĮ ĮȞȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ țȚȞȘĲȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ
(ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ, ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȑȢ), ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 1ǯǯ μȑıĮ ıİ ĳȡİȐĲȚĮ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ, İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ȕĮȜȕȓįİȢ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ĲȡȚĲİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ μȑıĮ
ıĲĮ ĭ.Ǽ.ǹ., ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȕĮȜȕȓįİȢ ĮİȡȚıμȠȪ μȑıĮ ıİ ĭǺǹ, ıĲĮ İȡİȓıμĮĲĮ ĲȦȞ ȠįȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ Ȓ ıĲȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫμĮĲȠȢ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȕĮȜȕȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĳĮȚȡȚțȑȢ ȕȐȞİȢ ĮʌȠμȩȞȦıȘȢ 1’’.
ȅȚ ȕĮȜȕȓįİȢ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ ĭȡİȐĲȚĮ ǺĮȜȕȓįȦȞ ǹİȡȚıμȠȪ ȆȡĮȞȫȞ (ĭ.Ǻ.ǹ.Ȇ.)
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30x30x30 cm), Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ǻ15 ʌȐȤȠȣȢ 10 cm μİ ȠʌȜȚıμȩ Įʌȩ
ʌȜȑȖμĮ ST IV țĮȚ țȐȜȣμμĮ μİ țȜİȚįĮȡȚȐ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȈĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ıİ μȚțȡȩĲİȡĮ ʌȡĮȞȒ - ȪȥȠȣȢ μȑȤȡȚ 7,5 μ. țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ ĮȖȦȖȠȪ μȑȤȡȚ ĭ40
ȠȡȣȖμȐĲȦȞ țĮȚ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ (ıĲĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ μȑıĮ ıĲĮ ĭǼǹ) - ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȚțȡȑȢ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ Ȓ
ʌȜĮıĲȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ įȚĮμȑĲȡȠȣ ¾ǯǯ ʌȐȞȦ ıİ ȩȡșȚȠ ıȦȜȘȞȠμĮıĲȩ Įʌȩ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ μȒțȠȣȢ 30
cm.
ȈĲȠȣȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪȢ ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ įİȞ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ȕĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ. ȈĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲȐȖįȘȞ, ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮȜȐțĲȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȕĮȜȕȓįİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ țĮĲȐ ȠμȐįİȢ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ.
6.14.2 ȂİȚȦĲȒȡİȢ ʌȓİıȘȢ
ȅȚ μİȚȦĲȒȡİȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ȠȚ ȕĮȜȕȓįİȢ μİȓȦıȘȢ ʌȓİıȘȢ μİ μĮȞȩμİĲȡȠ ȖȜȣțİȡȓȞȘȢ ĭ63 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ
ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ μİȜȑĲİȢ țĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ. ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ
10 atm. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ įȚĮĲȠμȒȢ μİ ĲȘ ȖȡĮμμȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȩȜİȢ ȠȚ ȕĮȜȕȓįİȢ ȡȪșμȚıȘȢ ʌȓİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȑȢ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, țȐșİ ȕĮȜȕȓįĮ μİȓȦıȘȢ ʌȓİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȚȑıİȚȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ȠȚ μİȜȑĲİȢ, ȞĮ İʌĮȞİȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȡȣșμȓȗİĲĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞȐȖțȘ. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȞĮ İȜȑȖȟİȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐȥİȚ ĲȚȢ İμĳĮȞȚȗȩμİȞİȢ ʌȚȑıİȚȢ ıİ
țȐșİ μİȚȦĲȒȡĮ ʌȓİıȘȢ. ǹȞ țȐʌȠȚĮ ȑȞįİȚȟȘ ʌȓİıȘȢ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȦȞ ıȣȞȚıĲȫμİȞȦȞ ʌȚȑıİȦȞ, ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȟĮȞĮȖȓȞİȚ ȡȪșμȚıȘ țĮȚ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

6.15 ǲțʌȜȣıȘ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İʌȚȤȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ
įȚțĲȪȠȣ, ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ĲȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțʌȜȣșİȓ İʌĮȡțȫȢ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ȞĮ
İȜİȖȤșİȓ ȖȚĮ įȚĮȡȡȠȑȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ.
ȆȡȫĲĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȣįȡĮȖȦȖİȓȠ, ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȢ įȚĮįȠȤȚțȐ ĲȚȢ ȕȐȞİȢ ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ İțțȑȞȦıȘȢ
ĮȡȤȓȗȠȞĲĮȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȜȚȠıĲȐıȚȠ.
Ȉİ țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĮȡįİȣĲȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ țĮȚ ʌȡȚȞ ĮȣĲȩ μʌİȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ĲĮ İȜİȪșİȡĮ
ȐțȡĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ (ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ıțİʌĮıĲİȓ) țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲİȡİȐ ıȫμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μȑıĮ ı' ĮȣĲȠȪȢ. ȉĮ İȜİȪșİȡĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
țȜİȓȞȠȞĲĮȚ μȩȞȚμĮ İȞȫ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ȑțʌȜȣıȘ. Ǿ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑțʌȜȣıȘ Įʌȩ țȐșİ ĮȞȠȚțĲȩ
ȐțȡȠ Ȓ țȡȠȣȞȩ İțțȑȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȡțİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 - 10 min ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȚ μİ ĲȠ μȒțȠȢ țȐșİ ȖȡĮμμȒȢ.
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Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ İʌȚıțİȣȒ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ.

6.16 ǲȜİȖȤȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ǿ įȠțȚμȒ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȦĲİȪȠȞĲȠȢ țĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȞĲȠȢ įȚțĲȪȠȣ, ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȚȢ
ȘȜ/ȕȐȞİȢ, ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțȪțȜȚȠ ǻ.22.200/30-7-1977 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĲȘȢ
įȠțȚμȒȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ 1 μȑȤȡȚ 24 ȫȡİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ įȓțĲȣȠ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ įȚĮȡȡȠȒ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ʌĲȫıȘȢ ʌȓİıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ
ENV 1401.03.
Ȉİ μȚțȡȩĲİȡĮ įȓțĲȣĮ ȇǼ (ʌȚȑıİȚȢ μȑȤȡȚ țĮȚ 5 atm, įȚĮĲȠμȑȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĭ40 țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ ʌȡȦĲİȪȠȞĲȠȢ
įȚțĲȪȠȣ μȑȤȡȚ 300 m), μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȖȚĮ įȚĮȡȡȠȑȢ ıİ ʌȓİıȘ țĮĲȐ
1 atm μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲĮĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȖȚĮ μȚĮ ȫȡĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ.
ȈĲȠ ĲȡȚĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ȩʌȠȣ ıĲȚȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲĮĲȚțȑȢ ʌȚȑıİȚȢ, Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İʌȓȤȦıȘ ĲȦȞ ĲȐĳȡȦȞ. ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ
ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ μȚĮ ʌȡȫĲȘ ȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ ĲȩȟȦȞ țĮȚ ĲȠμȑȦȞ İțĲȩȟİȣıȘȢ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ μİĲȐ Įʌȩ ʌȡȩȤİȚȡȘ
ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣȢ ıİ țȐșİĲȘ șȑıȘ.
ȈʌĮıμȑȞĮ Ȓ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȐ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȣʌȩ ʌȓİıȘ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ıȣıțİȣȑȢ Ȓ ıȦȜȒȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, μİ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮμȠȚȕȒ (țĮȞȠȞȚțȐ) țĮȚ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌĮȞİȜȑȖȤİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ.
ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȑȞĮ įȚȐıĲȘμĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
ĲȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡȑıȠȣȞ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșȠȪȞ. Ȃİ țȡȪȠ
țĮȚȡȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİıȠȜĮȕȒıİȚ ȑȞĮ įȚȐıĲȘμĮ 48 ȦȡȫȞ ʌȡȚȞ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣȢ.

6.17 ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮμȓĮ İʌȓȤȦıȘ ıĲȠ ĲȡȚĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ ʌȡȚȞ ȖȓȞİȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȠșİȓ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼʌȓȕȜİȥȘ.
Ǿ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȞȫ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮıĲȠȜȒȢ ȜȩȖȦ ȣȥȘȜȒȢ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ Ȓ ʌȓİıȘȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȥȪȟȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ μİ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȜȓȖĮ ȜİʌĲȐ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
İʌȓȤȦıȘ Ȓ Ș İʌȓȤȦıȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ ʌȡȚȞ ĮȞİȕȠȪȞ ȠȚ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
Ǿ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ ĲȦȞ ĲȐĳȡȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İțıțĮĳȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȫμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ
ʌȑĲȡİȢ, ȡȓȗİȢ, ȟȪȜĮ, ıțȠȣʌȓįȚĮ Ȓ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ μİ įȚȐμİĲȡȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ 2,5 cm. ȂȑıĮ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĳȣĲȫȞ Ȓ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮ ıĲȡȫμĮ İįȐĳȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ Ȓ
ıțȣȡȩįİμĮ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ.
ǹȡȤȚțȐ İʌȚȤȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ țĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, țȐșİĲĮ ı’ ĮȣĲȒ. țĮȚ
ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ įȓțĲȣȠ. ȉȠ ȤȫμĮ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȩįȚĮ, ıİ ȕĮșμȩ ʌȠȣ ȞĮ μȘȞ “țĮșȓıİȚ”
ĮȡȖȩĲİȡĮ μİĲȐ Įʌȩ ȐȡįİȣıȘ țĮȚ ȚıȠʌİįȫȞİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ, țĮȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ İȓȞĮȚ țĮȜȩ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
įȣȠ ĮȡįİȪıİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

6.18 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȜȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ μʌȐȗĮ țĮȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ.

6.19 ǻȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ʌȡȚȞ ĲȘ ıʌȠȡȐ, ĲȠ
ĮȡįİȣĲȚțȩ įȓțĲȣȠ, Ȓ țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȣșμȚıĲİȓ țĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ
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ĮȞ Ș ȐȡįİȣıȘ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ țĮșȠȜȚțȒ, țĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
Ǿ įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ ȖȚĮ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ,
İȐȞ ȩȜİȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (ȘȜİțĲȡȚțȑȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ) ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
Ȉİ ʌȡȫĲȠ ıĲȐįȚȠ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ șĮ ȖȓȞȠȣȞ țĮĲȐ ıĲȐıȘ (ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮ) țĮȚ șĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ȠȚ
įȚȐĳȠȡİȢ ȡȣșμȓıİȚȢ (ʌȚȑıİȦȞ, ĲȩȟȦȞ țĮȚ ĮțĲȓȞȦȞ İțĲȩȟİȣıȘȢ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ țȜʌ), Ș ıȦıĲȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ
įȚȐĳȠȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ Ș ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ Ȓ ıĲȠ ȪȥȠȢ ȕȡȠȤȒȢ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ.
ȈĲȠ įİȪĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮȞȐ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıĲȒ Ȓ ĮȞȐ țȑȞĲȡȠ İȜȑȖȤȠȣ. ĬĮ ȖȓȞȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
įȪȠ İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ ȐȡįİȣıȘȢ. Ǿ įȚȐȡțİȚĮ țȐșİ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ȐȡįİȣıȘȢ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ țȐșİ ĮȡįİȣȩμİȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ. ȉĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ İμĳĮȞȚıĲȠȪȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȠȡșȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ Ș įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ μȑȤȡȚ ĮȣĲȒ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
Ǿ įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ ȤȜȠȠĲĮʌȒĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ țȐșİ İȡȖĮıȓĮ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ.

7

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĲȚȢ μİȜȑĲİȢ, ĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ țĮȚ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ, ʌȜȒȡȘȢ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ
ĲȠȞ ȀȪȡȚȠ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȅȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıİ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȒ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ.
ǼĳȩįȚĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠμȘșİȪȠȞĲĮȚ Ȓ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ μİ İȖțİțȡȚμȑȞĮ ȣȜȚțȐ.
ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ:
 ǻȚȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȞȩȢ ȑĲȠȣȢ, ȩĲĮȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
įȚțĲȪȠȣ
 ǻȚȐȡțİȚĮȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ʌȡĮıȓȞȠȣ.
ȈĲȘȞ İȖȖȪȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĳȣĲİμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ Ȓ įȚĮįȡȩμȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ĮȜȜȠȚȫșȘțĮȞ Ȓ ĮĳĮȚȡȑșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.

8

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȋȡİȚȐȗİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ, ȩĲĮȞ Ș ȣįȡȠȜȘȥȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠ įȓțĲȣȠ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μȩȜȣȞıȘȢ
ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ Įʌȩ İʌȚıĲȡȠĳȒ ȞİȡȠȪ ıİ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ ȐȡįİȣıȘȢ μİ ȜȚʌȐıμĮĲĮ, ĳȣĲȠĳȐȡμĮțĮ, Ȓ
įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ, ĮțȩμȘ țĮȚ ĮȞ Ș ĮȡįİȣȩμİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȤĮμȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣįȡȠȜȘȥȓĮ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲĮ İȟȒȢ:
 ǹıĳĮȜȒȢ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
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 ȋȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (İȡȖĮȜİȓȦȞ, μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ) ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ
(ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıȣȞįȑıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ țȜʌ).
 ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠȣ.
 ȋȡȒıȘ ȂȑıȦȞ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĮȞȐ ıĲȠȚȤİȓȠ, ıȣıțİȣȒ țĮȚ
İȟȐȡĲȘμĮ (ıȦȜȒȞİȢ, ıȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, įȚĮȞİμȘĲȑȢ, İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ, ıĲĮȜȐțĲİȢ,
ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ, ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȡĮțȩȡ țȜʌ), μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ
ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉμȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ μİ įȚĮĲȠμȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ țĮșȠȡȚȗȩμİȞİȢ
ıĲȘ μİȜȑĲȘ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ įȚĮμȑĲȡȦȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡĮıȓȞȠȣ ȑȤİȚ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȗȘμȚȫȞ
ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ĮȡįİȣĲȚțȩ įȓțĲȣȠ (ȖİȫĲȡȘıȘ, țİȞĲȡȚțȒ țİĳĮȜȒ ȊįȡĮȖȦȖİȓȠ, ĭǼǹ, ıȪıĲȘμĮ İȜȑȖȤȠȣ
ȐȡįİȣıȘȢ, ĲȡȚĲİȪȠȞ įȓțĲȣȠ țȜʌ) țĮȚ ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȓțĲȣȠ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȐ
ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȕȜȐȕİȢ (İμĳȡȐȟİȚȢ ıĲĮȜĮțĲȫȞ, įȚĮȡȡȠȑȢ țȜʌ) ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖȠȜĮȕȓĮȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ
ȠȡȚıĲȚțȒ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȀĮĲȐ įȚȐȡțİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȡȣșμȓıİȦȞ
ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ, ĲȦȞ ĲȩȟȦȞ țĮȚ ĮțĲȓȞȦȞ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣĲȫȞ, ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, įȚĮȡȡȠȫȞ, İμĳȡȐȟİȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ țȜʌ țĮȚ ȐμİıȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ, ĲȡİȚȢ ĳȠȡȑȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ țȐșİ țĮȜȜȚİȡȖȘĲȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ -ıĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ, ıĲĮ μȑıĮ țĮȚ ıĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ ȐȡįİȣıȘȢ- șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȒ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ șĮ
ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ ȩȜȠ ĲȠ įȓțĲȣȠ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌĮȞĮȡȚșμȒıİȚȢ, țĮșĮȡȚıμȩȢ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıĲĮȜĮțĲȫȞ
ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ, ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĲȑȜȠȢ ȖİȞȚțȒ ȑțʌȜȣıȘ ĲȠȣ
įȚțĲȪȠȣ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ȒįȘ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ.
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȜȘĲȚțȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞİȜȜȚʌȫȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ĮȡįİȣĲȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ țĮȚ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȠȪȞ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȞİțȡȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĲȠȣ
ȤİȚμȫȞĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țȐșİ ıȣıțİȣȒȢ. ȉĮ ĳȓȜĲȡĮ țĮȚ ĲȠ įȓțĲȣȠ, İȐȞ įİȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ ȖȚĮ ȐȜȜȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ (ʌȤ ʌȣȡȩıȕİıȘ), șĮ ĮįİȚȐȗȠȣȞ ĲȠ ıȣııȦȡİȣμȑȞȠ
Ȟİȡȩ.
īİȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ įȚțĲȪȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ İȡȖȠȜĮȕȓĮȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ.
ȉȠ țȩıĲȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȡįİȣĲȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȚμȑȢ ȐȡįİȣıȘȢ ĲȠȣ ĲȚμȠȜȠȖȓȠȣ.
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x

Ǽȁȅȉ EN 1452.01 Plastics piping systems for water supply. Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVCU) – Part 1: General -- ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ - ȂȘ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȐ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ȤİȚȡȚıμȠȓ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ıĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ
(μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ) ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ μİȖȑșȘ, ĲĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ
ĳȣĲȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲĮ ȑȡȖĮ. ȅȚ ȩȡȠȚ
ĮȣĲȠȓ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ İʌȚȕȓȦıȘ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĮȞȐʌĲȣȟȘ țĮȚ μĮțȡȠȕȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ
μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
ȗȘμȚȑȢ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠıĲȠȪȞ ĲȠ μȚțȡȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ țȜȠȞȚıμȩ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘ
μİȜȜȠȞĲȚțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȒ ĲȠȣȢ..

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-01-00

Planting of trees and shrubs -- ĭȣĲİȪıİȚȢ įȑȞįȡȦȞ - șȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01

Lopping and pruning of trees -- ȀȜȐįİμĮ įȑȞįȡȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1

ǼȚıĮȖȦȖȒ

ȉĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ ȗȦȞĲĮȞȠȓ ȠȡȖĮȞȚıμȠȓ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ μİĲĮȤİȓȡȚıȘ, ıİ ıȤȑıȘ μİ
ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ȐȜȜĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ
Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐʌĲȣȟȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ, ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ĲȠȣȢ ıİ ĮȣĲȩ, ʌȠȣ ıĲȚȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ - İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣμȕȐıİȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ țĮȚ
ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ - ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲȚțȒ ıȘμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, İʌȚȕȓȦıȘ țĮȚ
ĮȞȐʌĲȣȟȒ ĲȠȣȢ. ǹʌȩ ĮȣĲȩ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ȜİʌĲȠμİȡȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ
ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ, ĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ȤİȚȡȚıμȫȞ (Įʌȩ μİĲĮĳȠȡȐ
5
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μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠȣȢ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ Ȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ), țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȚȢ ĮȞİȜȜȚʌȠȪȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖȠȜĮȕȓĮȢ.

4.2

ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ İȚįȫȞ

ȈĲȚȢ μİȜȑĲİȢ, ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ıĲȚȢ ıȣμȕȐıİȚȢ, ıĲȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıμȠȪȢ ț.Ȝ.ʌ., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȞİȩĲİȡİȢ ȕȠĲĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ ȠȞȠμĮıȓİȢ. ȉĮ ıȣȞȫȞȣμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ.
ȉĮ țȠȚȞȐ ȠȞȩμĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μȩȞȠ įȚİȣțȡȚȞȚıĲȚțȐ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ıȪȖȤȣıȘ, ȜȩȖȦ ıȣȞȦȞȣμȚȫȞ.
ȀȐșİ İȓįȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ μİ İȣĮȞȐȖȞȦıĲȘ İĲȚțȑĲĮ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İȖȖȣȘμȑȞĮ, ȩȜĮ
ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ: Ș ȜĮĲȚȞȚțȒ țĮȚ țȠȚȞȒ ȠȞȠμĮıȓĮ.
ȅȚ İĲȚțȑĲİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ, ĮįȚȐȕȡȠȤİȢ, ȖȡĮμμȑȞİȢ μİ ĮȞİȟȓĲȘȜȠ μİȜȐȞȚ Ȓ ĮȞȐȖȜȣĳİȢ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȡĲȘμȑȞİȢ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ Ȓ ıĲĮ įȑμĮĲĮ ĳȣĲȫȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ.
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ ĳȣĲȐ ıʌȠȡİȓȠȣ Ȓ μȠȞȠİĲȒ, ȠȚ ʌȚȞĮțȓįİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȐįİȢ ĳȣĲȫȞ ĲȠȣ
ȓįȚȠȣ İȓįȠȣȢ/ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ, ıİ İȣįȚȐțȡȚĲĮ ıȘμİȓĮ, Įȡțİȓ țȐșİ ȠμȐįĮ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ.

4.3

ȆȡȠȑȜİȣıȘ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ȉȠ ĳȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȣĲȫȡȚĮ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃȩμȠȣ 1564/85, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțĮȞ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȃ. 2040/92 țĮȚ ȃ.
2325/95 Ȓ ĮȞ İȓȞĮȚ İȚıĮȖȩμİȞĮ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ȇǻ
365/ 2002 (ĭǼȀ ǹ 307/10.12.2002).

4.4

ȊȖİȓĮ

ȅȚ ȆĮȡȠȪıİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ĲĮ ȗȘĲȠȪμİȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĳȣĲȠȨȖİȚȠȞȠμȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ Įʌȩ
μȩȞĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȖȖȪȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
īȚ’ ĮȣĲȩ țȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ ĳȣĲȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ
ȣȖȚȒ țĮȚ ȩĲȚ șĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ȩȜĮ ĲĮ ȐȡȡȦıĲĮ ĳȣĲȐ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İμĳȐȞȚıȘȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ, ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮĲĮʌȠȜİμȘșİȓ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ (ǹįȡȠμȣțȫıİȚȢ, ıȘȥȚȡȡȚȗȓİȢ, ȚȫıİȚȢ, ȞȘμĮĲȫįİȚȢ țȜʌ).

4.5
4.5.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĳȣĲȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
īȣμȞȩȡȚȗĮ

ȀȣȡȓȦȢ ĳȣȜȜȠȕȩȜĮ ĳȣĲȐ, μȚțȡȒȢ ıȣȞȒșȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ (1–2 ȤȡȩȞȦȞ). ȆȜİȠȞİțĲȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĳșȘȞȩĲİȡĮ
țĮȚ ĮȞ țĮȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ ʌȚȠ įȪıțȠȜȘ ıĲĮ ĮȡȤȚțȐ ıĲȐįȚĮ țĮȚ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ĳȪĲİȣıȒȢ ĲȠȣȢ
ıȤİĲȚțȐ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ, İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮȜȪĲİȡĮ. ǹȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ μİĲȐ Įʌȩ
μİĲĮĳȪĲİȣıȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıĲȒȡȚȠ. ǼȟȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȤȦȡȓȢ ȤȫμĮ, ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȠȣ
ȜȒșĮȡȖȠȣ, țȐĲȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ĳȪĲİȣıȘ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-10-05-01-00) țĮȚ ĳȣĲİȪȠȞĲĮȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĳȣĲİȣĲȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ. Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ įȚȐșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ
İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ ıİ ȜȓȖĮ İȓįȘ (ȀĮȡʌȠĳȩȡĮ, ȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȚȑȢ, ǹțĮțȓİȢ, ȈʌȐȡĲĮ țȜʌ).
4.5.2

ĭȣĲȐ μİ μʌȐȜĮ ȤȫμĮĲȠȢ

ĭȣȜȜȠȕȩȜĮ țĮȚ ĮİȚșĮȜȒ ĳȣĲȐ, μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ȘȜȚțȓĮȢ. ǹȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μİĲȐ Įʌȩ μİĲĮĳȪĲİȣıȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıĲȒȡȚȠ, ȖȚĮ ȞĮ țȠʌİȓ Ș ʌĮııĮȜȫįȘȢ ȡȓȗĮ țĮȚ ȞĮ
ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ ʌȣțȞȩ, șȣııĮȞȫįİȢ ȡȚȗȚțȩ ıȪıĲȘμĮ țȠȞĲȐ ıĲȠȞ țȠȡμȩ. īȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȜȩȖȠ, țȐșİ ȤȡȩȞȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
μİĲĮĳȣĲİȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ ȡȚȗȠțȩȕȠȞĲĮȚ. ǼȟȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ μİ μʌȐȜĮ ȤȫμĮĲȠȢ, μİ İȚįȚțȠȪȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ, ĲȘȞ
ʌİȡȓȠįȠ ĲȠȣ ȜȒșĮȡȖȠȣ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ĳȪĲİȣıȘ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 10.05.08.00). Ǿ μʌȐȜĮ ȤȫμĮĲȠȢ ıȣıțİȣȐȗİĲĮȚ μȑıĮ ıİ
ȜȚȞȐĲıĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȕȚȠįȚĮıʌȫμİȞȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ įȑȞİĲĮȚ ıĳȚțĲȐ μİ ıȪȡμĮĲĮ Ȓ ıțȠȚȞȚȐ. ȉĮ ĳȣĲȐ μİ μʌȐȜĮ ȤȫμĮĲȠȢ
ĳȣĲİȪȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĳȣĲİȣĲȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ, ʌȠȣ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İȟĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ

4.5.3

ĭȣĲȐ ıİ ĳȣĲȠįȠȤİȓĮ

ĭȣȜȜȠȕȩȜĮ țĮȚ ĮİȚșĮȜȒ ĳȣĲȐ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ țĮȚ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ ıĮțȠȪȜİȢ (ȖȚĮ ĳȣĲȐ μȑȤȡȚ 2
İĲȫȞ) Ȓ ıİ ȖȜȐıĲȡİȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲĮĳȣĲİμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıĲȒȡȚȠ țĮȚ ȞĮ μİĲĮĳȣĲİȪȠȞĲĮȚ țȐșİ
ȤȡȩȞȠ ıİ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ȖȜȐıĲȡĮ. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ μİĲĮĳȣĲİȣĲİȓ μİ μʌȐȜĮ ıİ ȖȜȐıĲȡĮ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȟȚ μȒȞİȢ. Ǿ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ
ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ıİ ĳȣĲȠįȠȤİȓĮ ȖȚĮĲȓ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȠȤȑȢ, μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ İȪțȠȜĮ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĮȡțİĲȩ įȚȐıĲȘμĮ μȑȤȡȚ ȞĮ ĳȣĲİȣĲȠȪȞ.

4.6

ȂȠȡĳȠȜȠȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

4.6.1

īİȞȚțȐ

ǵȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țĮȜȜȚİȡȖȘĲȚțȑȢ ĳȡȠȞĲȓįİȢ (ĮȡįİȪıİȚȢ, ȜȚʌȐȞıİȚȢ, țȜĮįȑμĮĲĮ,
țȠȡȣĳȠȜȠȖȒμĮĲĮ, ȕȠĲĮȞȓıμĮĲĮ, ĳȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țȜʌ.) ıĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ țĮȚ
μȠȡĳȠȜȠȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
4.6.2

ȈȤȒμĮ ȀȩμȘȢ (ȊʌȑȡȖİȚȠ ĲμȒμĮ)

 ǻȑȞįȡĮ
ǲȞĮ țĮȜȐ ĮȞĮʌĲȣȖμȑȞȠ įȑȞįȡȠ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȞȑȠ, ıİ įȚȐĳȠȡİȢ μİȖȐȜİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ıȤȘμȐĲȦȞ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıĲȠȤİȪİȚ:
-

ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȩȢ țĮȜȠıȤȘμĮĲȚıμȑȞȠȣ įȑȞįȡȠȣ μİ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĲȠȣ ıȤȒμĮ.

-

ıĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ.

ȉĮ ıȤȒμĮĲĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ țĮȚ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ μİ țȜȐįİμĮ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ. ȈĲȘ ĳȣĲȦȡȚĮțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȑȤȠȣȞ țĮșȚİȡȦșİȓ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ.
ȅȚ ıȣȞȘșȑıĲİȡİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıȤȘμȐĲȦȞ įȑȞįȡȦȞ İȓȞĮȚ:
-

ȆȜĮȖȚȩțȜĮįȠ įȑȞįȡȠ, țĮȞȠȞȚțȠȪ μİȖȑșȠȣȢ (Branched-Head standard)
ǲȤİȚ ȑȞĮ ĮʌȜȩ, țĮșĮȡȩ țȠȡμȩ, μİ ȪȥȠȢ 1,50 – 1,80 m țĮȚ țȜȫȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ μȚĮ ĮȞȠȚȤĲȒ
țȩμȘ. ĭȣıȚțȩ ıȤȒμĮ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȤșİȓ İȓĲİ μİ İμȕȠȜȚĮıμȩ ȥȘȜȐ ıĲȠȞ țȠȡμȩ, İȓĲİ μİ
țȜȐįİμĮ ĲȦȞ ȤĮμȘȜȩĲİȡȦȞ ʌȜȐȖȚȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ, μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȪȥȠȢ, țĮșȫȢ ĲȠ įȑȞįȡȠ
ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ (ȈȤȒμĮ 1).

-

ȆȜĮȖȚȩțȜĮįȠ įȑȞįȡȠ, μȚıȠȪ μİȖȑșȠȣȢ (Half standard)
ȅ ȩȡȠȢ ĮȣĲȩȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȖȡȐȥİȚ μȚțȡȐ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ (Half standard) įȑȞįȡĮ μİ
μȚțȡȩĲİȡȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ. ǲȞĮ ʌȜĮȖȚȩțȜĮįȠ įȑȞįȡȠ, μȚıȠȪ μİȖȑșȠȣȢ ȑȤİȚ ȑȞĮ țĮșĮȡȩ țȠȡμȩ,
0,75 – 1,25 m țĮȚ μȚĮ μȚțȡȒ țȩμȘ. ȉȠ ıȤȒμĮ ıȣȤȞȐ ȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞȘȜȚțȓȦıȘ. ȂİȡȚțȐ İȓįȘ (ʌȤ.
Laurus nobilis) μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıȠȣȞ μİ țȜȐįİμĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ
ĲȠȣȢ (ȈȤȒμĮ 2).

7
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ȈȤȒμĮ 1 - ȆȜĮȖȚȩțȜĮįȠ įȑȞįȡȠ,
țĮȞȠȞȚțȠȪ μİȖȑșȠȣȢ (Branched-Head
standard)
-

Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 2 - ȆȜĮȖȚȩțȜĮįȠ įȑȞįȡȠ, μȚıȠȪ
μİȖȑșȠȣȢ (Half standard)

ǻȑȞįȡȠ ĳĲİȡȦĲȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ (Feathered tree)
ǼȓȞĮȚ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ıȤȒμĮ ĲȦȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ įȑȞįȡȦȞ ıİ μȚțȡȒ ȘȜȚțȓĮ, μİ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ țȠȡμȩ ʌȠȣ
țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ țȣȡȓĮȡȤȠ «ȘȖȑĲȘ» ȕȜĮıĲȩ, țĮȜȣμμȑȞȠ Įʌȩ ʌȜȐȖȚȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ, ıȤİįȩȞ Įʌȩ ĲȠ ȪȥȠȢ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ǹȞ țĮȚ ʌȠȜȜȐ İȓįȘ ȤȐȞȠȣȞ ĲȠȣȢ țĮĲȫĲİȡȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ μİ ĲȘȞ İȞȘȜȚțȓȦıȘ țĮȚ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĳȣıȚțȐ ıİ ıȤȒμĮ standard, μİȡȚțȐ İȓįȘ, įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĮȣĲȩ ĲȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ıĲȘȞ
ȦȡȚμȩĲȘĲĮ (ʌȤ. ʌȠȜȜȐ țȦȞȠĳȩȡĮ) (ȈȤȒμĮ 3).

-

ǻȑȞįȡȠ μİ țİȞĲȡȚțȩ ȕȜĮıĲȩ «ȠįȘȖȩ» (Central leader standard)
ȅ ȥȘȜȩȢ, įȣȞĮĲȩȢ țȠȡμȩȢ, ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȒȢ țȩμȘȢ țĮȚ ĲİȜİȚȫȞİȚ ıİ ȑȞĮ İȣįȚȐțȡȚĲȠ
İȟȑȤȠȞĲĮ, țȣȡȓĮȡȤȠ, «ȘȖȑĲȘ» “ȠįȘȖȩ” ȕȜĮıĲȩ. ǼȓȞĮȚ ȑȞĮ ʌȠȜȪ țȠȚȞȩ ıȤȒμĮ ıĲȘ ĳȪıȘ țĮȚ μʌȠȡİȓ
İʌȓıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ıĲĮįȚĮțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ țĮĲȫĲİȡȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ, Įʌȩ ȑȞĮ ȞİĮȡȩ įȑȞįȡȠ μİ ĳĲİȡȦĲȩ
ıȤȒμĮ, ȫıĲİ ȞĮ μİȓȞİȚ ȑȞĮȢ țĮșĮȡȩȢ țȠȡμȩȢ ȪȥȠȣȢ 1,2 – 2 m (ȈȤȒμĮ 4.)

-

ȈȣμʌĮȖȑȢ įȑȞįȡȠ (Fastigiate tree)
ȈĲİȞȐ, ıİ ıȤȒμĮ țȠȜȫȞĮȢ, įȑȞįȡĮ, μİ ȩȡșȚȠȣȢ țȜȫȞȠȣȢ, ıȣȞȒșȦȢ ıȤİįȩȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ. ȅ țİȞĲȡȚțȩȢ țȠȡμȩȢ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮțȜĮįȓȗİĲĮȚ ıĲİȞȐ ıİ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ,
μȑıĮ ıĲȘȞ țȩμȘ. ǼȓȞĮȚ ȑȞĮ ĲİȜİȓȦȢ ĳȣıȚțȩ ıȤȒμĮ, ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȠșİȓ ĲİȤȞȘĲȐ, μİ țȜȐįİμĮ țĮȚ
įİȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ țȜȐįİμĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ. (ȆȤ. ʌȠȜȜȐ țȦȞȠĳȩȡĮ (ʌȤ. - ȀȣʌĮȡȓıȚ ȠȡșȩțȜĮįȠ) ȩʌȦȢ
țĮȚ ĲĮ Populus nigra var. italica – ȀĮȕȐțȚ țĮȚ Fagus sylvatica “Dawyck”) (ȈȤȒμĮ 5).

ȈȤȒμĮ 3 - ǻȑȞįȡȠ
ĳĲİȡȦĲȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ
(Feathered tree)
8

ȈȤȒμĮ 4 - ǻȑȞįȡȠ μİ
țİȞĲȡȚțȩ ȕȜĮıĲȩ «ȠįȘȖȩ»
(Central leader standard)

ȈȤȒμĮ 5 - ȈȣμʌĮȖȑȢ įȑȞįȡȠ
(Fastigiate tree)
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-

ǻȑȞįȡĮ μİ șĮμȞȫįİȢ ıȤȒμĮ (Bush)
ȂİȡȚțȐ įȑȞįȡĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıİ ıȤȒμĮ șȐμȞȠȣ, μİ ıĳĮȚȡȚțȒ țȩμȘ țĮȚ ʌȠȜȪ țȠȞĲȩ țȠȡμȩ.
ȈȣȞȒșȦȢ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ĲĮ țĮȡʌȠĳȩȡĮ įȑȞįȡĮ, ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȚȠ İȪțȠȜȘ Ș ıȣȖțȠμȚįȒ (ȈȤȒμĮ
6)

-

ȆȠȜȪțȠȡμĮ įȑȞįȡĮ (multi-stemmed trees)
ȉĮ įȑȞįȡĮ ĮȣĲȐ, șȣμȓȗȠȣȞ ʌȠȜȪ μİȖȐȜȠȣȢ șȐμȞȠȣȢ, μİ ʌȠȜȜȠȪȢ İȣįȚȐțȡȚĲȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ Ȓ țȠȡμȠȪȢ,
ʌȠȣ ȟİțȚȞȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ȕȐıȘ Ȓ Įʌȩ ȑȞĮ ʌȠȜȪ țȠȞĲȩ țȠȡμȩ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ
țĮȚ țĮșĮȡȩȢ Įʌȩ ȕȜĮıĲȠȪȢ (ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ȈȘμȪįİȢ Betula spp.) Ȓ μİ ȕȜĮıĲȠȪȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ
μȚĮ ıȣμʌĮȖȒ μȐȗĮ. ȉȠ ıȤȒμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ μİ țȜȐįİμĮ (ȈȤȒμĮ 7).

-

ǻȑȞįȡĮ μİ țȜĮȓȠȣıĮ μȠȡĳȒ (Weeping – stantard)
Ǿ țȜĮȓȠȣıĮ μȠȡĳȒ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ İμȕȠȜȚĮıμȩ μȚĮȢ țȜĮȓȠȣıĮȢ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ ıİ ȣʌȠțİȓμİȞĮ μİ
țĮșĮȡȩ țȠȡμȩ, ȥȘȜȐ ıĲȠȞ țȠȡμȩ (Top – grafting). ȅȚ ȕȜĮıĲȠȓ țȡȑμȠȞĲĮȚ İȓĲİ ȓıȚĮ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ Įʌȩ
ȑȞĮ țİȞĲȡȚțȩ ıȘμİȓȠ, Ȓ ʌȑĳĲȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ, ȖȚĮ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓıȠȣȞ ȑȞĮ ıȤȒμĮ ȠμʌȡȑȜĮȢ (ʌȤ.
Fraxinus exelsior f. pendula, Populus, ȂȠȣȡȚȐ țȜĮȓȠȣıĮ) (ȈȤȒμĮ 8).

ȈȤȒμĮ 6 - ǻȑȞįȡĮ μİ
șĮμȞȫįİȢ ıȤȒμĮ (Bush)

-

ȈȤȒμĮ 7 - ȆȠȜȪțȠȡμĮ
įȑȞįȡĮ (multi-stemmed
trees)

ȈȤȒμĮ 8 - ǻȑȞįȡĮ μİ
țȜĮȓȠȣıĮ μȠȡĳȒ (Weeping
– stantard)

ǻȑȞįȡĮ μİ İȚįȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ (Topiary)
ǼȟİȗȘĲȘμȑȞĮ ĳȣĲȐ, įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ĮĳȪıȚțĮ ıȤȒμĮĲĮ (ȗȫȦȞ, ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ, țȜʌ).
ǹʌĮȚĲȠȪȞ ʌȠȜȪ ıȣȤȞȐ țȠȣȡȑμĮĲĮ Įʌȩ İȚįȚțȠȪȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıȠȣȞ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ıȤȒμĮ țĮȚ
ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȩȞȠ. ǻİ ıȣıĲȒȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ įȘμȩıȚĮ ȑȡȖĮ ȦȢ ȣʌİȡʌȠȜȣĲİȜȒ
(ȈȤȒμĮ 9).

ȈȤȒμĮ 9 - ĭȣĲȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ İȚįȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ (Topiary)
9
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ĬȐμȞȠȚ

-

ȉȠ ıȤȒμĮ țĮȚ Ș μȠȡĳȒ ĲȘȢ țȩμȘȢ ĲȦȞ șȐμȞȦȞ (ıȣμʌĮȖȑȢ Ȓ İȜİȪșİȡȠ, ȩȡșȚȠ, ıĳĮȚȡȚțȩ, ȑȡʌȠȞ, țȜʌ) İȓȞĮȚ
ĲȣʌȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ/ ʌȠȚțȚȜȓĮ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
țȠȡȣĳȠȜȠȖȒμĮĲĮ Ȓ țȜĮįȑμĮĲĮ, ȫıĲİ ȠȚ șȐμȞȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμʌĮȖİȓȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ), ıȣμμİĲȡȚțȠȓ
țĮȚ țĮȜȐ įȚĮțȜĮįȚıμȑȞȠȚ ıİ ȪȥȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 10 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, μİ ȚıȠμİȖȑșİȚȢ țȪȡȚȠȣȢ
ȕȜĮıĲȠȪȢ. ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșμȩȢ țȪȡȚȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ, ĲȠ ȪȥȠȢ țĮȚ Ș įȚȐμİĲȡȠȢ țȩμȘȢ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ /
ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ ĳȣĲȫȞ (ȕȜȑʌİ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ μİ ȆȓȞĮțİȢ
ĭȣĲȫȞ).
4.6.3

ȇȓȗİȢ – ȂʌȐȜĮ

 ȀȠȚȞȑȢ ĮĲȑȜİȚİȢ ĲȘȢ ȡȓȗĮȢ
ȅȚ ĮĲȑȜİȚİȢ ȡȚȗȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ (įȑȞįȡĮ), ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘ μȑșȠįȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ĲȠȣȢ. ȅȚ ĮĲȑȜİȚİȢ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ȡȓȗİȢ, țȠȞĲȐ ıĲȠȞ țȠȡμȩ, İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ įȚȠȡșȦșȠȪȞ țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮıțȒıȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ȞĮ İʌȚȗȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ. ȅȚ ȡȓȗİȢ
ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșİȓ ıĲĮ ʌȡȫĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ, μʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮĲĮįȚțȐıȠȣȞ ȑȞĮ ĳȣĲȩ ıİ ʌȡȩȦȡȠ șȐȞĮĲȠ. ȅȚ ĮĲȑȜİȚİȢ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ, İțĲȩȢ İȐȞ
İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ. ȅȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ĲȘȢ
ȡȓȗĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ μȘȞ ȖȓȞȠȣȞ ĮȞĲȚȜȘʌĲȑȢ, μȑȤȡȚ ĲĮ ĳȣĲȐ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ĮȡțİĲȐ.
ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ĮĲȑȜİȚİȢ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ İȓȞĮȚ:
-

ȇȓȗİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚțȣțȜȫȞȠȣȞ ıĲİȞȐ ĲȠȞ țȠȡμȩ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ («țȣțȜȚțȑȢ» ȡȓȗİȢ)
(ȈȤȒμ. 10 țĮȚ 11).

ȈȤȒμĮ 10 - ȇȓȗİȢ ʌȠȣ țȣțȜȫȞȠȣȞ ĲȘȞ
ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ țĮȚ ĲȠ ʌȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ

10

ȈȤȒμĮ 11 - ȈȘμȐįȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ
«țȣțȜȚțȫȞ» ȡȚȗȫȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȚ ȡȦȖμȑȢ
(μʌȜİ ȕȑȜȘ) ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ȡȚȗȩμʌĮȜĮȢ

-

ȂʌȜİȖμȑȞİȢ ȡȓȗİȢ (ȈȤȒμĮ 20).

-

ĭȣĲȐ ĳȣĲİμȑȞĮ ʌȠȜȪ ȕĮșȚȐ ıĲȘ ȖȜȐıĲȡĮ.

-

ȋĮȜĮȡȒ μʌȐȜĮ, ʌȠȣ ıʌȐİȚ ȩĲĮȞ İȟȐȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ (ȈȤȒμĮ 12).
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ȈȤȒμĮ 12 - ȇȓȗİȢ ʌȠȣ țȣțȜȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ țĮȚ ĲȠ ʌȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ
-

-

ȀȓȞȘıȘ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ Įʌȩ ĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ țȐμʌĲİĲĮȚ, ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ Ƞ țȠȡμȩȢ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ
įİȞ İȓȞĮȚ ıĲİȞȐ ıȣȞįİįİμȑȞȠȢ μİ ĲȘȞ μʌȐȜĮ (ȈȤȒμĮ 19).
ȆȠȜȜȑȢ ȡȓȗİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ (ȈȤȒμĮ 13).

ȈȤȒμĮ 13 - ȂİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ȡȚȗȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȘȢ ȡȚȗȩμʌĮȜĮ
-

-

Ǿ șȑıȘ ȩʌȠȣ Ș țȠȡȣĳĮȓĮ ȡȓȗĮ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ (ıĲĮȣȡȩȢ) įİ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȈȤȒμĮ
20).
ȋĮȜĮȡȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ (ȜȚȞȐĲıİȢ, ıȪȡμĮ țȜʌ.) ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ μʌȐȜĮ (ȈȤȒμĮ 23).
ȇȓȗİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ ʌȑμʌĲȠ (1/5) ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ȑȟȦ
Įʌȩ ĲȘ ȖȜȐıĲȡĮ Ȓ ĲȘȞ μʌȐȜĮ. ȀĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȪĲİȣıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, Ș ĮʌȠțȠʌȒ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ șĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ıĲȠ ĳȣĲȩ, ĮʌȫȜİȚĮ ĳȣȜȜȫμĮĲȠȢ ȑȦȢ țĮȚ ȟȒȡĮȞıȒ ĲȠȣ (ȈȤȒμĮ 14).
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ȈȤȒμĮ 14 - ȂİȖȐȜİȢ ȡȓȗİȢ ʌȠȣ İȟȑȤȠȣȞ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ
-

ȆȠȜȪ μȚțȡȒ μʌȐȜĮ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ

-

ȆȠȜȪ ȜȓȖİȢ ȡȓȗİȢ ıĲȘȞ μʌȐȜĮ

-

ǽȚȗȐȞȚĮ ıĲȘȞ μʌȐȜĮ

 ȊʌȩıĲȡȦμĮ
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȠȚȞȒ ʌȡĮțĲȚțȒ ȖȚĮ ĲȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ȖȜȐıĲȡİȢ Ȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲĮ ĳȣĲȐ μİ
μʌȐȜĮ țĮȚ ĲȠ țȐșİ ĳȣĲȫȡȚȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ ĲĮ įȚțȐ ĲȠȣ μȓȖμĮĲĮ. Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
İȜȑȖȤİĲĮȚ ȑμμİıĮ μİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ (İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȩĲĮȞ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ ı’
ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ).
4.6.4

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ – ǹȞĮȜȠȖȓİȢ ĭȣĲȫȞ

ȉĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ıĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțİȢ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȚȐĳȠȡȦȞ μİȡȫȞ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - īȣμȞȩȡȚȗĮ: ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ įȚĮμȑĲȡȠȣ țȠȡμȠȪ – ȪȥȠȣȢ ĳȣĲȫȞ țĮȚ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ȡȚȗȫȞ
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ȀȅȇȂȅȊ
cm

12

ȂǼȈȅ ȊȌȅȈ
m

ǹȃȅǿīȂǹ ȇǿǽȍȃ
cm

1,25

1,5-1,8

30

1,8

1,8-2,5

40

2,50

2,5-3,0

45

3,0

2,5-3,0

50

4.0

3,0-3,6

55

4,5

3,0-3,6

60

5,0

3,6-4,2

70

6,0

3,6-4,2

80

7,5

4,2-4,8

95
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ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȈȤȑıȘ μİȖȑșȠȣȢ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ĭȊȉȅǻȅȋǼǿȅȊ
cm
20

ȂǼīǿȈȉǾ ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ȀȅȇȂȅȊ
cm
3,125 –5,00

24

3,75 – 6,25

30

6,25 – 7,50

36

6,25 – 8,75

42

7,50 – 10,00

48

8,75 – 12,50

60

10,00 – 12,5

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ įȚĮμȑĲȡȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ȪȥȠȣȢ įȑȞįȡȠȣ
ǼȁǹȋǿȈȉǾ ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ȀȅȇȂȅȊ
cm
1,5

ȂǼȈȅ ȊȌȅȈ
cm
1,5-1,8

2,0

1,8-2,5

2,5

2,5-3,0

3,0

2,5-3,0

4,0

3,0-3,6

4,5

3,0-3,6

5,0

3,6-4,2

6,0

3,6-4,2

8,0

4,2-4,8

9,0

4,2-4,8

10,0

4,8-5,5

13,0

> 5,5

ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ȈȤȑıȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ țȠȡμȠȪ – įȚĮıĲȐıİȦȞ μʌȐȜĮȢ – ȪȥȠȣȢ įȑȞįȡȦȞ

ǻȚȐμİĲȡȠȢ
țȠȡμȠȪ
cm

ǼȜȐȤȚıĲȘ
įȚȐμİĲȡȠȢ μʌȐȜĮȢ
ıİ įȑȞįȡĮ ıțȚȐȢ
ĮȞĮʌĲȣȖμȑȞĮ ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ

ǼȜȐȤȚıĲȘ
ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ
ȖȜȐıĲȡĮȢ

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ
įȑȞįȡȦȞ
stantard

lt

m

19

18,3

cm
2,5

16

ǼȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ
ıİ įȑȞįȡĮ
ĮȡȖȒȢ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
m
15,2

ȂȑȖȚıĲȠ
ȪȥȠȢ
įȑȞįȡȠȣ
m
46,5

5,0

24

76

30,5

24,4

74,3

7,5

32

170

36,5

29,0

88,3

10,0

42

360

42,7

32,0

97,5

12,5

54

360

13
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ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȈȤȑıȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ ȕȐșȠȣȢ ȡȚȗȩμʌĮȜĮȢ
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ȇǿǽȅȂȆǹȁǹȈ
cm
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 50

μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 75% ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ

50 – 75

μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 66% ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ

76-120

μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 60% ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ

ǼȁǹȋǿȈȉȅ ǺǹĬȅȈ ȂȆǹȁǹȈ

Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ țȠȡμȫȞ, μİĲȡȚȑĲĮȚ μİ ʌĮȤȣμİĲȡȚțȩ įȚĮȕȒĲȘ, 15 cm Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, İțĲȩȢ ĮȞ Ƞ țȠȡμȩȢ ȑȤİȚ
įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 10 cm ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ μİĲȡȚȑĲĮȚ 30 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤȑıİȚȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȓįȘ țĮȚ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĳȣĲȫȞ (įȑȞįȡĮ, șȐμȞȠȚ, ĳȣĲȐ
ıʌȠȡİȓȠȣ, ĮȞĮȡȡȚȤȫμİȞĮ țȜʌ) țĮȚ ıĲĮ ıȣȞȘșȑıĲİȡĮ μİȖȑșȘ ʌȠȣ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĳȣĲȫȡȚĮ ıİ ĳȣĲȠįȠȤİȓĮ
Ȓ μİ μʌȐȜĮ, ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ ĳȣĲȫȞ (ǺȜ. ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ȆȓȞĮțİȢ ĭȣĲȫȞ).

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ

5.1

īİȞȚțȐ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ, ĮȞ ĲȠȣ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȞĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ ĲȠ(ĲĮ) ĳȣĲȫȡȚȠ(Į), Įʌȩ
ĲȠ(ĲĮ) ȠʌȠȓȠ(Į) șĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ ĲȠ ĳȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ Ƞ İʌȚȕȜȑʌȦȞ ȞĮ ĲȠ İȜȑȖȟİȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ, ȫıĲİ
ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıțȠμȚıĲȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȤĮșİȓ
ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ȜİʌĲȠμİȡȒ ȑȜİȖȤȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ ȕȑȕĮȚĮ įİȞ ȣʌȠțĮșȚıĲȐ ıİ țĮμȚȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ.

5.2

ȂİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ǵȜȠȚ ȠȚ ȤİȚȡȚıμȠȓ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ĳȣĲȐ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ.
ȅ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲĮ ĳȣĲȐ țĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȫȡȚȠ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İȓȞĮȚ Ș
ĮĳȣįȐĲȦıȘ, ȖȚ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μȩȞȠ μİ țȜİȚıĲȐ ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ (μİ ĲȑȞĲĮ). Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ μİ
ĮȞȠȚțĲȩ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮțȩμȘ țĮȚ ĮȞ ĲĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ țĮȜȣμμȑȞĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ. ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌĮȞİȚȜȘμμȑȞİȢ ĳȠȡĲȫıİȚȢ țĮȚ İțĳȠȡĲȫıİȚȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȦȞ țȜİȚıĲȫȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ ıĲȠȞ ȒȜȚȠ μİ ȗİıĲȩ
țĮȚȡȩ, ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ țĮĲĮʌȠȞȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĳȣĲȐ.
ȉĮ ĳȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȠĲȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ μȑȡĮ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĮȜȜȐ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ȕȡİȖμȑȞĮ
țĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ, ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ «ĮȞȐȥȠȣȞ».

5.3

ȋȫȡȠȚ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ - ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ - ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ĮʌȠșȒțİȣıȘ

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ - ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ,
ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȚțȡȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĳȣĲȫȞ țĮȚ Ș ĳȪĲİȣıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȐμİıĮ (ĲȘȞ ȓįȚĮ μȑȡĮ). īȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ
ȩμȦȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ - ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ İȓȞĮȚ ĮȞĮʌȩĳİȣțĲȘ.
ȅȚ ȤȫȡȠȚ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ - ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İȪțȠȜĮ
ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȠȚ, ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȠȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ĮʌȐȞİμȠȚ țĮȚ ıțȚİȡȠȓ.
ȉĮ ĳȣĲȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȡșȚĮ șȑıȘ, ıİ ʌȡĮıȚȑȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ țĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȒ
ĲȠȣȢ, țĮĲȐ İȓįȠȢ Ȓ ʌȠȚțȚȜȓĮ. ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțĳȩȡĲȦıȘ, ĲĮ ȖȣμȞȩȡȚȗĮ ıĲȡȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ĲĮ ʌİȡȚĲȣȜȓȖμĮĲȐ ĲȠȣȢ, ıİ ȐμμȠ Ș ĲȪȡĳȘ Ș ȐȜȜȠ ĮįȡĮȞȑȢ ȣȜȚțȩ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ
ĲȠȣȢ. Ǿ țȐȜȣȥȘ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șİȡμȩĲȘĲĮ.
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Ǽȁȅȉ

ǵȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲĮ ĳȣĲȐ įȑȤȠȞĲĮȚ ĲȚȢ țĮșȚİȡȦμȑȞİȢ
ĳȡȠȞĲȓįİȢ ıĲȘ ĳȣĲȦȡȚĮțȒ ʌȡĮțĲȚțȒ (ĮȡįİȪıİȚȢ, ȥİțĮıμȠȓ, ȕȠĲĮȞȓıμĮĲĮ, ȜȚʌȐȞıİȚȢ ț.Ȝʌ.).

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

īİȞȚțȐ

ȅ ȠȡȚıĲȚțȩȢ ʌȠıȠĲȚțȩȢ țĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠȣȢ ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐ İȓįȠȢ, μȑȖİșȠȢ țȜʌ. Ȓ ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĳȣĲȐ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȗȘμȚȦșİȓ Įʌȩ țĮțȠȪȢ
ȤİȚȡȚıμȠȪȢ țĮĲȐ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȠȢ ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ, șĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȫȞ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ȩʌȠȚĮ ĳȣĲȐ įİȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȕȜĮĳĲİȓ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ.
Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ, įİȞ İȟĮıșİȞİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ĲȘȢ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ, ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ʌȡȠȩįȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĳȪĲİȣıȘȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ μȩȞȠȢ ĮȡμȩįȚȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȚȖμȒ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȪμȕĮıȘȢ.
ǵȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ Ȓ ĲȘȢ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ
İʌȓıȘμȠ ȜĮĲȚȞȚțȩ ĲȠȣȢ ȩȞȠμĮ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ ĳȣĲȫȞ Ȓ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ ĳȣĲȐ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ İȓįȠȢ / ʌȠȚțȚȜȓĮ, ĮȡȚșμȩ, μȑȖİșȠȢ, ȘȜȚțȓĮ, țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮ, șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩȜȣĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.2

ĭȣĲȠȨȖİȚȠȞȠμȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

6.2.1

īİȞȚțȐ

ǵȜĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ĲȠȣȢ ĳȣĲȠȨȖİȚȠȞȠμȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
Ȇ.ǻ. 365/2002 (ĭǼȀ ǹ 307/10.12.2002) țĮȚ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2000/29/ǼȀ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 8ȘȢ ȂĮǸȠȣ 2000,
ʌİȡȓ μȑĲȡȦȞ țĮĲȐ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȫȞ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ȖȚĮ ĲĮ ĳȣĲȐ Ȓ ĲĮ ĳȣĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȢ İȟȐʌȜȦıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ.
6.2.2

ȊȖİȓĮ

Ǿ țĮȜȒ ȣȖİȓĮ țĮȚ İȣȡȦıĲȓĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ:
 ȉĮ ĳȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡĮ Įʌȩ ıȣμʌĲȫμĮĲĮ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, ʌĮșȠȖȩȞĮ, ȞȘμĮĲȫįİȚȢ Ȓ
ȐȜȜȠȣȢ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ.
 Ǿ ȑȡİȣȞĮ ĲȘȢ țȩμȘȢ, ĲȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įİȓȟİȚ ĲĮ İȟȒȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
-

ĭȪȜȜĮ
ȉȠ μȑȖİșȠȢ, ĲȠ ȤȡȫμĮ țĮȚ Ș İμĳȐȞȚıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İʌȠȤȒ țĮȚ ıĲȐįȚȠ
ȕȜȐıĲȘıȘȢ țȐșİ İȓįȠȣȢ/
ʌȠȚțȚȜȓĮȢ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ “ıĲĮμĮĲȘμȑȞĮ”,
țĮțȠıȤȘμĮĲȚıμȑȞĮ, ʌĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞĮ, ıȤȚıμȑȞĮ, ĮʌȠȤȡȦμĮĲȚıμȑȞĮ (ȤȜȦȡȦĲȚțȐ Ȓ μİ ȞİțȡȦĲȚțȑȢ
țȘȜȓįİȢ, Ȓ μİ İμĳȐȞȚıȘ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ μȘ ĲȣʌȚțȒ.
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ȀȜȫȞȠȚ
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ țȜȫȞȦȞ (μȒțȠȢ țĮȚ įȚȐμİĲȡȠȢ), İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ/ μȑȖİșȠȢ țȐșİ İȓįȠȣȢ/
ʌȠȚțȚȜȓĮȢ. ȉĮ ĳȣĲȐ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȕȜĮıĲȠȪȢ ȞİțȡȠȪȢ, ıʌĮıμȑȞȠȣȢ, ʌĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞȠȣȢ, Ȓ μİ
įȚȐĳȠȡİȢ ȐȜȜİȢ ȗȘμȚȑȢ.

-

ȀȠȡμȩȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ ȓıȚȠȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ, ȤȦȡȓȢ ʌȜȘȖȑȢ (İțĲȩȢ Įʌȩ ıȦıĲȑȢ ĲȠμȑȢ țȜĮįȑμĮĲȠȢ),
(ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-04-01) ıȤȚıμȑȢ, ȞİțȡȦĲȚțȑȢ Ȓ țĮμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȒȜȚȠ
ʌİȡȚȠȤȑȢ, țĮȡʌȠĳȠȡȓİȢ μȣțȒĲȦȞ, țȠμμȚȫıİȚȢ, ȓȤȞȘ Įʌȩ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ, ȖįĮȡıȓμĮĲĮ,
țĮȡțȚȞȫμĮĲĮ țĮȚ ıĲȡĮȖȖĮȜȚıμȠȪȢ Įʌȩ ȣȜȚțȐ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ.

-

ȇȓȗİȢ
ȉȠ ȡȚȗȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȑμȕȚȠȣȢ (ȑȞĲȠμĮ, ʌĮșȠȖȩȞĮ ț.Ȝʌ.)
țĮȚ μȘ ȑμȕȚȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ Įʌȩ ȗȚȗĮȞȚȠțĲȩȞĮ, ĮȜĮĲȩĲȘĲĮ, ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȐȡįİȣıȘ ț.Ȝʌ.). Ǿ
țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ Ș
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȒ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ/ʌȠȚțȚȜȓĮ.

6.2.3

ȀȩμȘ

Ǿ μȠȡĳȒ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȘȢ țȩμȘȢ İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȒ ȖȚĮ ĲĮ ȞİĮȡȐ ĳȣĲȐ țȐșİ İȓįȠȣȢ Ȓ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ. Ǿ țȩμȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠ ĲȣʌȚțȩ ıȤȒμĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ, țĮțȩ țȜȐįİμĮ,
ʌĮȡȐıȚĲĮ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȚĲȓİȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ İȓįȠȢ Ȓ ʌȠȚțȚȜȓĮ, įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıİ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ ȑȞĮ ıȤȒμĮĲĮ, ĲȠ ıȤȒμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
 ȀİȞĲȡȚțȩȢ “ȠįȘȖȩȢ” ȕȜĮıĲȩȢ
ȉĮ įȑȞįȡĮ ıİ ıȤȒμĮ ĳĲİȡȦĲȩ (feathered), ıȣμʌĮȖȑȢ (fastigiate) țĮȚ μİ țİȞĲȡȚțȩ ȕȜĮıĲȩ -ȠįȘȖȩ (central
– leader standard) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȑȞĮ ĮʌȜȩ, ĮȡțİĲȐ ȓıȚȠ țİȞĲȡȚțȩ țȠȡμȩ, μİ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİȚȠȪμİȞȘ
įȚȐμİĲȡȠ, ʌȠȣ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ȑȞĮ țȣȡȓĮȡȤȠ “ȠįȘȖȩ” ȕȜĮıĲȩ, ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ įȑȞįȡȠȣ, ȤȦȡȓȢ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȠȪȢ “ȠįȘȖȠȪȢ” ȕȜĮıĲȠȪȢ, įȘȜ. įȣȞĮĲȠȪȢ ȩȡșȚȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪȢ ʌȠȣ ĮȞĲĮȖȦȞȓȗȠȞĲĮȚ ĲȠȞ țȪȡȚȠ
țȠȡȣĳĮȓȠ ȕȜĮıĲȩ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȚʌȜȩȢ “ȠįȘȖȩȢ” ȕȜĮıĲȩȢ ıĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ 10% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ
įȑȞįȡȠȣ. ǹȞ Ƞ ĮȡȤȚțȩȢ “ȠįȘȖȩȢ” ȕȜĮıĲȩȢ ȑȤİȚ țĮĲĮıĲȡĮĳİȓ, ȑȞĮȢ ȞȑȠȢ ȕȜĮıĲȩȢ μİ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
1/2 ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ “ȠįȘȖȠȪ”, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠȞ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ. ȈĲĮ ĮȞĮʌĲȣȖμȑȞĮ įȑȞįȡĮ ıİ ıȤȒμĮ
Standard Ȓ Half-standard Ș ĲȠμȒ ĲȠȣ țȣȡȓĮȡȤȠȣ ȕȜĮıĲȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıĲȠ țĮșȠȡȚıμȑȞȠ ȪȥȠȢ ȖȚĮ
țȐșİ İȓįȠȢ.
 ȀȪȡȚȠȚ ȕȜĮıĲȠȓ - ǻȚĮțȜȐįȦıȘ
-

16

ȅȚ ȕȜĮıĲȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮȞİμȘμȑȞȠȚ țĮȞȠȞȚțȐ ȖȪȡȦ țĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ țȠȡμȠȪ ıİ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȢ μȚĮ ȖİȞȚțȐ ıȣμμİĲȡȚțȒ țȩμȘ, ĲȣʌȚțȒ
ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ/ ʌȠȚțȚȜȓĮ (ȈȤȒμĮ 15).
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ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 15 - ǻȚĮțȜȐįȦıȘ țȪȡȚȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ
-

Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ʌȜȐȖȚȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ 2/3 ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ, μİĲȡȠȪμİȞȦȞ 2,5 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ įȚĮțȜȐįȦıȘ ĲȠȣȢ (ȈȤ 16,17).

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 16 - ȆȐȤȠȢ ʌȜȐȖȚȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ

ȀĮȜȒ ʌȠȚȩĲȘĲĮ

ȀĮȜȪĲİȡȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮ

ȈȤȒμĮ 17 - ȆȐȤȠȢ ʌȜȐȖȚȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ
-

ȅȚ įȚĮțȜĮįȫıİȚȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĳȜȠȚȩ. (ȈĲȚȢ įȚĮțȜĮįȫıİȚȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
İȖțȜȦȕȚıĲİȓ țĮȚ ıȣμʌȚİıĲİȓ Ƞ ĳȜȠȚȩȢ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ
17
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ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ μʌȜİ ĲȩȟȦȞ). ȅȚ țȜȐįȠȚ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĳȜȠȚȩ ȤĮȜĮȡȐ
ıȣȞįİįİμȑȞȠȚ ıĲȠȞ țȪȡȚȠ țȠȡμȩ țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıʌȐıȠȣȞ İȪțȠȜĮ (ȈȤȒμĮ 18).

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 18 - ĭȜȠȚȩȢ ıĲȘ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȕȜĮıĲȫȞ
6.2.4

ȀȠȡμȩȢ

Ǿ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİȚȠȪμİȞȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ, Ș ȦȡȚμȩĲȘĲĮ Ȓ Ƞ ȕĮșμȩȢ ȟȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ Ƞ țȠȡμȩȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȓıȚȠȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ, ȤȦȡȓȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ įȑȞįȡĮ μİ
įȚȐμİĲȡȠ țȠȡμȠȪ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 3,75 cm) (ȈȤȒμĮ 19).

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ
ȈȤȒμĮ 19 - ȄȣȜȠʌȠȓȘıȘ țȠȡμȠȪ

6.2.5

ĭȪȜȜȦμĮ

Ǿ țȩμȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ (įȑȞįȡĮ – șȐμȞȠȚ) ʌȡȑʌİȚ İȓȞĮȚ ıȣμμİĲȡȚțȒ, țĮȜȐ ȚıȠȡȡȠʌȘμȑȞȘ, ȤȦȡȓȢ μİȖȐȜĮ țİȞȐ. ȃĮ
μȘȞ ȑȤİȚ ʌȑıİȚ ĲȠ ĳȪȜȜȦμĮ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ Ȓ ĲȠ țĮĲȫĲİȡȠ μȑȡȠȢ ĲȠȣ. ȃĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȫȚμĮ Ȓ
ȩȥȚμĮ ĮȞĮʌĲȣȖμȑȞȘ ȕȜȐıĲȘıȘ țĮȚ Ș ȕȜȐıĲȘıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ĲȣʌȚțȒ (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȤȡȫμĮ ıȤȒμĮ țȜʌ. ĳȪȜȜȦȞ)
ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ / ʌȠȚțȚȜȓĮ. īȚĮ ʌȜĮȖȚȩțȜĮįĮ ĳȣĲȐ, țĮȞȠȞȚțȠȪ țĮȚ μȚıȠȪ μİȖȑșȠȣȢ (standard țĮȚ half-standard)
18
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ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ țȩμȘȢ įȘȜ. Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĳȣȜȜȫμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ įȚĮ ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ įȑȞĲȡȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50%. īȚĮ įȑȞįȡĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİ
ıȤȒμĮ ĳĲİȡȦĲȩ (feathered), ıȣμʌĮȖȑȢ (fastigiate) Ȓ μİ țİȞĲȡȚțȩ ȠįȘȖȩ ȕȜĮıĲȩ (central leader standard) ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ țȩμȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 80%. īȚĮ įȑȞįȡĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ ȐȜȜĮ ıȤȒμĮĲĮ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
țȩμȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȣʌȚțȩ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ/ʌȠȚțȚȜȓĮ.
6.2.6
-

ȇȚȗȚțȩ ıȪıĲȘμĮ – μʌȐȜĮ

ȅ țȠȡμȩȢ, Ƞ ȜĮȚμȩȢ țĮȚ ȠȚ μİȖȐȜİȢ ȡȓȗİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ıĲİȞȫıİȚȢ ȜȩȖȦ ıĲȡĮȖȖĮȜȚıμȠȪ ĲȠȣ
ĳȣĲȠȪ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μʌİȡįİμȑȞİȢ ȡȓȗİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȠ 1/5 ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ. īȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĮȣĲȩ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșİȓ ȜȓȖȠ ȤȫμĮ
țȠȞĲȐ Įʌȩ ĲȠ ȜĮȚμȩ (ȈȤȒμĮ 20).

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 20 - ȂȠȡĳȒ țĮȚ țĮĲĮȞȠμȒ ȡȚȗȫȞ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ
-

ȉȠ ĳȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ȡȚȗȦμȑȞȠ μȑıĮ ıĲȠ İįĮĳȚțȩ μȓȖμĮ Ȓ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ǵĲĮȞ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ
ĳȣĲȠįȠȤİȓȠ, Ș μʌȐȜĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȑȞİȚ ıȣμʌĮȖȒȢ țĮȚ ĮȞȑʌĮĳȘ. ǵĲĮȞ ĲȠ ĳȣĲȩ ıȘțȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ
țĮȚ Ƞ țȠȡμȩȢ țĮȚ Ș μʌȐȜĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĮȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮ. ȅ țȠȡμȩȢ ȩĲĮȞ ıʌȡȫȤȞİĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȜȣȖȓȗİȚ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ȞĮ ȣʌȠȤȦȡİȓ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȢ ȖȦȞȓĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ Ȓ țȐĲȦ
Įʌȩ ĮȣĲȒ (ȈȤȒμĮ 21).

19
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ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 21 - ȈȪȞįİıȘ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ μİ ĲȘ ȡȚȗȩμʌĮȜĮ
-

ȅȚ ĮȞȫĲİȡİȢ ȡȓȗİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,5 cm țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
(İʌȚʌȩȜĮȚİȢ ȡȓȗİȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȩĲȚ ĲȠ ĳȣĲȩ ȑμİȚȞİ ȖȚĮ ʌȠȜȪ ȤȡȩȞȠ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ȖȜȐıĲȡĮ ȜȩȖȦ ĮȡȖȒȢ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ İȞȫ ȤȡİȚĮȗȩĲĮȞ μİĲĮĳȪĲİȣıȘ). ȅ ıĲĮȣȡȩȢ (ĲȠ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ Įʌȩ ȩʌȠȣ įȚĮțȜĮįȓȗȠȞĲĮȚ
ȠȚ ĮȞȫĲİȡİȢ ȡȓȗİȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ Ȓ μȑȤȡȚ 2,5 cm țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȒ (ȈȤȒμĮ
22).

ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 22 - ǺȐșȠȢ ʌȡȫĲȘȢ įȚĮțȜȐįȦıȘȢ ȡȚȗȫȞ
-

-

20

ȈĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ μȚıȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μİȖȐȜİȢ țĮȚ «țȣțȜȚțȑȢ» ȡȓȗİȢ.
ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȡȓȗİȢ, μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 1/10 ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ, ʌȠȣ ȞĮ țȣțȜȫȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/3 ĲȘȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ. ȂİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȡȓȗİȢ
Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȠʌȠȪȞ, Įȡțİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȠ 1/3 ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ (ȈȤȒμĮ 23).
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μİȖȐȜȘ μȐȗĮ ıȣȞȦıĲȚıμȑȞȦȞ ȡȚȗȫȞ ıĲȠ țȐĲȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ

(ȈȤȒμĮ 23).
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ǹʌȠįİțĲȩ

ȂȘ ĮʌȠįİțĲȩ

ȈȤȒμĮ 23 - ȀĮĲĮȞȠμȒ țĮȚ μȠȡĳȒ ȡȚȗȫȞ ıĲȘ ȡȚȗȩμʌĮȜĮ
-

-

Ǿ ıȤȑıȘ μİĲĮȟȪ įȚĮμȑĲȡȠȣ țȠȡμȠȪ, ȪȥȠȣȢ ĳȣĲȠȪ țĮȚ μİȖȑșȠȣȢ ĳȣĲȠįȠȤİȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ
μİ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.6.4 «ǻȚĮıĲȐıİȚȢ – ǹȞĮȜȠȖȓİȢ ĭȣĲȫȞ».
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ μʌȐȜĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

6.2.7

ȃĮ İȓȞĮȚ ıȣμʌĮȖȒȢ țĮȚ ĮțȑȡĮȚĮ.
ȃĮ μȘȞ ȑȤİȚ ıĲȠȑȢ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ İįȐĳȠȣȢ. ȆȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ İįȐĳȠȣȢ μʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȤĮȜĮȡȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ ȤȫμĮĲȠȢ Ȓ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ȖȜȐıĲȡĮȢ.

-

ȃĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μȣțȒȜȚĮ Ȓ țĮȡʌȠĳȠȡȓİȢ μȣțȒĲȦȞ.

-

ȃĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȗȚȗȐȞȚĮ Ȓ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ȡȚȗȫȞ ȗȚȗĮȞȓȦȞ, ʌȠȣ įİȓȤȞȠȣȞ ʌȜȘμμİȜȒ ıȣȞĲȒȡȘıȘ.
ȊȖȡĮıȓĮ

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș μʌȐȜĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣȖȡȒ. Ǿ țȩμȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İμĳĮȞȓȗİȚ țĮȞȑȞĮ ȓȤȞȠȢ ȣįĮĲȚțȒȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ, ȩʌȦȢ μȐȡĮȞıȘ, ıȣȡȡȚțȞȦμȑȞĮ Ȓ ȟİȡȐ ĳȪȜȜĮ țĮȚ
ȕȜĮıĲȠȪȢ. ȅȚ ȡȓȗİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮȞȑȞĮ ıȪμʌĲȦμĮ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĳĲȦȤȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ,
țĮțȩ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ, ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ, ȞİțȡȫıİȚȢ Ȓ ȐıȤȘμȘ μȣȡȦįȚȐ.
6.2.8

ȅμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĳȣĲȫȞ

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ țĮĲȐ İȓįȠȢ/ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ĲȘȞ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȘȢ țȩμȘȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ Ƞ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĳȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ țĮĲȐ İȓįȠȢ, ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĳȣĲȠȪ.
ȈĲȚȢ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ ĳȣĲȠȪ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌĮȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĳȩȡĲȦıȘ, Ș μİĲĮĳȠȡȐ, Ș İțĳȩȡĲȦıȘ,
ȠȚ ĲȣȤȩȞ μİĲĮĳȠȡĲȫıİȚȢ, Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ĳȪĲİȣıȒ ĲȠȣȢ.
21
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

22
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ȆȚȞȐțİȢ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ

ǹȖȜĮȩȞȚμĮ

ȋĮμĮȚįȠȡȑĮ

ǹȡȑțĮ

Aglaonema 'Silver
Queen'

Beaucarnea 'Branch'

Beaucarnea 'Stem'

Calathea spp.

Chamaedorea spp.

Chrysalidocarpus
lutescens

2

3

4

5

6

7

ȀĮȜĮșȑĮ

ȂʌȠȣțĮȡȞȑĮ

ȂʌȠȣțĮȡȞȑĮ

ǹȖȜĮȩȞȚμĮ

ȅȃȅȂǹ

Aglaonema 'Pataya
Beauty'

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

1

Į/Į

ĭȣĲȐ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

ȆȓȞĮțĮȢ ĭȣĲȫȞ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

ĭȊȉǹ ǼȈȍȉǼȇǿȀȅȊ ȋȍȇȅȊ

ȊȌȅȈ
m

ȊȌȅȈ
m

0,30-0,40

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ1

0,8

0,50-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ3

1,00-1,20

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ4

1,5

0,6

0,50-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ5

1,50-2,00

2

0,6

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ6

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ7

1

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ8

1,5

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ9

23

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ10

ȊȌȅȈ
m

2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ11

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲȚμȒ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ. Ǿ ĲȚμȒ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ, ĲȠ ȪȥȠȢ, ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ, ĲȘ
įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ țȩμȘȢ, ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ țȜȐįȦȞ țĮȚ ĲȘ įȣıțȠȜȓĮ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮμȠȪ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ıİ țȐșİ İȓįȠȢ.

©
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ǻȡȐțĮȚȞĮ

ǻȡȐțĮȚȞĮ

Dieffenbachia spp.

Dracaena deremensis

Dracaena marginata

Dracaena
massangeana

Dracaena
massangeana
'Branch'

Dracaena pleomelia

Dracaena 'Stegnieri'

Ficus spp.

Hedera helix

10

11

12

13

14

15

16

17

18

24

ǻȡȐțĮȚȞĮ

Cordyline 'Glauca'

9

ȀȚııȩȢ

ĭȓțȠȢ

ǻȡȐțĮȚȞĮ

ǻȡȐțĮȚȞĮ

ǻȡȐțĮȚȞĮ

ȃĲȚĳİμʌȐȤȚĮ

ȀȠȡįȣȜȓȞȘ

ȀȡȩĲȠȞ

Codiaeum variegatum
'Norma'

8

ȅȃȅȂǹ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

Į/Į

ĭȣĲȐ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

ȆȓȞĮțĮȢ ĭȣĲȫȞ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

0,3

0,3

0,5

0,3

0,6

1

0,6

0,6

0,9

0,6

0,7

0,6

0,8

ȊȌȅȈ
m

ȊȌȅȈ
m

0,5

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ1

1,2

0,9

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ3

0,9

0,9

1,5

0,9

0,9

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ4

1,5

1,2

1,2

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ5

2

1,5

1,5

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ6

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ7

1,5

2

2

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ8

2

2

2

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ9

3

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ10

©

ȊȌȅȈ
m

2,5

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ11
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Howea spp.

Nephrolepis exaltata

Parthenocissus spp.

Schefflera spp.

Scindapsus aureus

Spathiphyllum spp.

Syngonium spp.

Yucca spp.

Yucca 'Branch'

20

21

22

23

24

25

26

27

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

19

Į/Į

īȚȠȪțĮ

īȚȠȪțĮ

ȈȣȖȖȩȞȚȠ

ȈʌĮșȓĳȣȜȜȠ

ȆȩșȠȢ

ȈİĳȜȑȡĮ

ǹμʌȑȜȠȥȘ

ĭĲȑȡȘ

ȀȑȞĲȚĮ

ȅȃȅȂǹ

ĭȣĲȐ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

ȆȓȞĮțĮȢ ĭȣĲȫȞ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ

©

0,3

0,6

0,3

0,3

0,6

0,6

0,7

0,8

ȊȌȅȈ
m

ȊȌȅȈ
m

0,3

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ1

0,9

0,8

1

1,5

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ3

1,2

1,2

0,8

1,2

1,8

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ4

1,5

1,5

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ5

1,5

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ6

2

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ7

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ8

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ9

2

25

2,5

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ10

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ11
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Ǽȁȅȉ

ȆȅȍǻǾ – ȆȅȁȊǼȉǾ ĭȊȉǹ
ȆȓȞĮțĮȢ ȆȠȦįȫȞ – ȆȠȜȣİĲȫȞ ĭȣĲȫȞ

ȆȠȫįȘ - ȆȠȜȣİĲȒ
Į/Į

26

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ȇ2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȇ1

ȅȃȅȂǹ

m

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ
m

ȂȆǹȁǹ ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ

1

Acanthus mollis

ǱțĮȞșĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

2

Agapanthus
umbelatus

ǹȖȐʌĮȞșȠȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

3

Agathea coelestis

ĭİȜȓĲıȚĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

4

Ajuga reptans

ǹȖȚȠȪȖțĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

5

Anthyllis hermanniae

ǹȞșȣȜȓȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

6

Armeria spp.

ǹȡμȑȡȚĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

7

Artemisia spp.

ǹȥȚșȚȐ

0,35

0,20

0,80

0,30

8

Aurinia saxatilus

ǱȜȣııȠȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

9

Capparis spinosa

ȀȐʌʌĮȡȘ

0,35

0,20

0,80

0,30

10

Cerastium
tomentosum

ȀİȡȐıĲȚȠ

0,35

0,20

0,80

0,30

11

Chrysanthemum sp.

ȋȡȣıȐȞșİμȠ

0,35

0,20

0,80

0,30

12

Cineraria (Senecio)
spp.

ȈȚȞİȡȐȡȚĮ
(ȈȣȞȑțȚȠ)

0,35

0,20

0,80

0,30

13

Cistus spp.

ȀȓıĲȠȢ
(ȁĮįĮȞȚȐ)

0,35

0,20

0,80

0,30

14

Cordaderia spp.

īȣȡȑȞȚȠ

0,35

0,20

0,80

0,30

15

Corydothymus
capitatus

ĬȣμȐȡȚ

0,35

0,20

0,80

0,30

16

Dimorphotheca
callendulacea

ǻȚμȠȡĳȠșȒțȘ

0,35

0,20

0,80

0,30

17

Gazania x hybrida

īțĮȗȐȞȚĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

18

Iris spp.

ǴȡȚȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

35444
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ ȆȠȦįȫȞ – ȆȠȜȣİĲȫȞ ĭȣĲȫȞ

ȆȠȫįȘ - ȆȠȜȣİĲȒ
Į/Į

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ȇ2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȇ1

ȅȃȅȂǹ

m

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ
m

ȂȆǹȁǹ ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ

19

Lavandula spp.

ȁİȕȐȞĲĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

20

Mentha viridis

ȂȑȞĲĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

21

Mentha x piperita

ǻȣȩıμȠȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

22

Origanum dictamus

ǻȓțĲĮμȠȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

23

Origanum majorana

ȂĮȞĲȗȠȣȡȐȞ
Į

0,35

0,20

0,80

0,30

24

Origanum vulgare

ȇȓȖĮȞȘ

0,35

0,20

0,80

0,30

25

Pelargonium
odoratissimum

ǹȡμʌĮȡȩȡȚȗ
Į

0,35

0,20

0,80

0,30

26

Pelargonium
peltatum

ǺĮμȕĮțȠȪȜĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

27

Pelargonium spp.

ȆİȜĮȡȖȩȞȚ

0,35

0,20

0,80

0,30

28

Pelargonium zonale

īİȡȐȞȚ

0,35

0,20

0,80

0,30

29

Salvia officinalis

ȈȐȜȕȚĮ
(ĭĮıțȠμȘȜȚȐ
)

0,35

0,20

0,80

0,30

30

Salvia spp.

ȈȐȜȕȚĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

31

Santolina officinalis

ȁİȕĮȞĲȓȞȘ

0,35

0,20

0,80

0,30

32

Valeriana spp.

ǺĮȜİȡȚȐȞĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

33

Verbena x hybrida

ǺİȡȕȑȞĮ

0,35

0,20

0,80

0,30

34

Viola odorata

ȂİȞİȟȑȢ

0,35

0,20

0,80

0,30

27

35445

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ĭȊȉǹ Ȇȇǹȃȍȃ
ȆȓȞĮțĮȢ ĭȣĲȫȞ ȆȡĮȞȫȞ

ĭȣĲȐ ʌȡĮȞȫȞ
Į/Į

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȉ1

ȅȃȅȂǹ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȉ2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ
m

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ
m

1

Cupressus arizonica

ȀȣʌĮȡȓııȚ ĮȡȚȗȩȞȚțĮ

0,90

0,30

1,50

0,40

2

Cupressus macrocarpa

ȀȣʌĮȡȓııȚ μĮțȡȩțĮȡʌȠ

0,90

0,30

1,50

0,40

ȀȣʌĮȡȓııȚ ʌȜĮȖȚȩțȜĮįȠ

0,90

0,30

1,50

0,40

ȀȣʌĮȡȓııȚ ȠȡșȩțȜĮįȠ

0,90

0,30

1,50

0,50

3
5

Cupressus sempervirens f.
horizontalis
Cupressus sempervirens f.
sempervirens

6

Lantana camara

ȁĮȞĲȐȞĮ

0,90

0,30

1,50

0,40

7

Limoniastrum monopetalum

ȁȚμȠȞȓĮıĲȡȠ

0,90

0,20

1,50

0,30

8

Medicago arborea

ȂȘįȚțȒ

0,90

0,30

1,50

0,40

10

Nerium oleander

ȆȚțȡȠįȐĳȞȘ

0,90

0,30

1,50

0,50

11

Phlomis fruticosa

ǹıĳȐțĮ (ĭȜȠμȓȢ)

0,90

0,25

1,50

0,35

12

Pinus halepensis

ȆİȪțȘ ȤĮȜȑʌȚȠȢ

0,90

0,30

1,50

0,40

13

Pinus pinea

ȆİȪțȘ (ȀȠȣțȠȣȞĮȡȚȐ)

0,90

0,30

1,50

0,35

14

Robinia pseudoacacia

ȌİȣįĮțĮțȓĮ

0,90

0,60

1,50

>0,80

15

Spartium junceum

ȈʌȐȡĲȠ

0,90

0,30

1,50

0,50

16

Vitex agnus-castus

ȁȣȖĮȡȚȐ

0,90

0,25

1,50

0,35

28

Ǽȁȅȉ

2
~

īȚĮıİμȓ țȓĲȡȚȞȠ

īȚĮıİμȓ ȖȣμȞĮȞșȑȢ

ȆȜȠȣμʌȐȖțȠ

ȆȠȜȪȖȦȞȠ

ȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȚȐ
ĮȞĮȡȡȚȤȫμİȞȘ

ȇȣȖȤȩıʌİȡμȠ

Hedera helix

Jasminum azoricum

Jasminum mesnyi

Jasminum
nudiflorum

Jasminum officinale

Lonicera spp.

Parthenocissus spp.

Passiflora spp.

Plumbago capensis

Polygonum
baldschuanicum

Rosa spp.

Trachelospermum
jasminoides

Wisteria spp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

īȜȣĲıȓȞȚĮ

ȆĮıȚĳȜȩȡĮ

ǹμʌȑȜȠȥȘ

ǹȚȖȩțȜȘμĮ

īȚĮıİμȓ ȋȚȫĲȚțȠ

īȚĮıİμȓ ǹȗȠȡȫȞ

ȀȚııȩȢ

ȀȜİȡȩįİȞįȡȠ

Clerodendrum
thomsoniae

3

2

2

2

2

3

2

~

~

2

~

2

~

ǺȠȣțĮμȕȓȜȜȚĮ

ǺȚȖȞȠȞȓĮ

Bougainvillea spp.

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

Bignonia spp.

ȅȃȅȂǹ

2

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

1

Į/Į

ǹȞĮȡ/ȞȠȚ ĬȐμȞȠȚ

ȆȓȞĮțĮȢ ǹȞĮȡȡȚȤȫμİȞȦȞ ĬȐμȞȦȞ

ǹȃǹȇȇǿȋȍȂǼȃȅǿ ĬǹȂȃȅǿ

©

0,40-0,60

~

0,40-0,60

0,40-0,60

0,60-0,80

0,60-0,80

0,60-0,80

~

~

0,60-0,80

~

0,60-0,80

~

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ1

3

~

3

~

~

~

~

~

~

3

~

~

~

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

2

3

2

3

2

3

3

3

2

2

3

2

3

2

2

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

0,60-0,80

0,40-0,60

0,60-0,80

0,80-1,00

0,80-1,00

0,80-1,00

0,80-1,00

0,80-1,00

0,60-0,80

0,80-1,00

0,60-0,80

0,80-1,00

0,80-1,00

0,40-0,60

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ2

~

3

~

3

~

~

~

~

~

~

5

~

~

~

~

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

3

3

10

3

3

3

3

3

10

3

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,00-1,50

0,60-0,80

1,25-1,50

>2,00

1,00-1,25

1,00-1,50

0,80-1,00

1,50-2,00

0,80-1,00

>2,00

1,00-1,50

1,00-1,60

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ3

~

~

~

~

~

~

~

5

~

~

~

~

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

29

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

35446
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆȜȠȣμʌȐȖțȠ

ȆȠȜȪȖȦȞȠ

ȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȚȐ
ĮȞĮȡȡȚȤȫμİȞȘ

ȇȣȖȤȩıʌİȡμȠ

Hedera helix

Jasminum azoricum

Jasminum mesnyi

Jasminum nudiflorum

Jasminum officinale

Lonicera spp.

Parthenocissus spp.

Passiflora spp.

Plumbago capensis

Polygonum
baldschuanicum

Rosa spp.

Trachelospermum
jasminoides

Wisteria spp.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

30

ȀȜİȡȩįİȞįȡȠ

Clerodendrum
thomsoniae

3

īȜȣĲıȓȞȚĮ

ȆĮıȚĳȜȩȡĮ

ǹμʌȑȜȠȥȘ

ǹȚȖȩțȜȘμĮ

īȚĮıİμȓ ȋȚȫĲȚțȠ

īȚĮıİμȓ ȖȣμȞĮȞșȑȢ

īȚĮıİμȓ țȓĲȡȚȞȠ

īȚĮıİμȓ ǹȗȠȡȫȞ

ȀȚııȩȢ

ǺȠȣțĮμȕȓȜȜȚĮ

Bougainvillea spp.

ǺȚȖȞȠȞȓĮ

Bignonia spp.

ȅȃȅȂǹ

2

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

1

Į/Į

ǹȞĮȡ/ȞȠȚ ĬȐμȞȠȚ

ȆȓȞĮțĮȢ ǹȞĮȡȡȚȤȫμİȞȦȞ ĬȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

5

10

8

8

10

8

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,30-1,50

>2,00

>2,00

>1,50

2,00-2,50

>1,50

1,80-2,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ4

~

~

~

~

5

~

~

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

10

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,50-3,00

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ5

~

~

ȆǼȇȂǼȉȇ
ȅȈ ȀȅȂǾȈ

30

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>2,50

ȊȌȅȈ
m

Ǽȁȅȉ

~

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ6
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ȀĮȜȜȚıĲȒμȠȞĮȢ

ȀȐııȚĮ

ȀȑıĲȡȠ

ȉıȚȞĲȩȞȚĮ

ȀȠțțȓıțȠȢ

ĭȠȣıĲȓĮ

Abutilon striatum

Arbutus unedo

Ǻerberis spp.

Buddleia spp.

Buxus sempervirens

Caesalpina gilliessii

Callistemon spp.

Cassia x floribunda

Ceanothus spp.

Ceratonia siliqua

Cestrum spp.

Chaenomelles
japonica

Chimonanthus spp.

Cistus spp.

Cocculus laurifolius

Colutea
arborescens

Cordyline spp.

Cotinus coggygria

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ȋȡȣıȩȟȣȜȠ

ȀȠȡįİȜȓȞȘ

ȀȓıĲȠȢ (ȁĮįĮȞȚȐ)

ȋİȚμȫȞĮȞșȠȢ

ȋĮȡȠȣʌȚȐ

ȀİȐȞȠșȠȢ

ȆȠȧȖțȚĮȞȒ

ȆȣȟȩȢ

ǺȠȣįȜȑȧĮ

ǺİȡȕİȡȓįĮ

ȀȠȣμĮȡȚȐ

ǹȕȠȪĲȣȜȠ

ǹȕİȜȓĮ μİȖĮȞșȒȢ

Abelia x grandiflora

1

ȅȃȅȂǹ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

ĬǹȂȃȅǿ

©

0,40-0,60

~

~

~

2

2

2

2

2

2

~

~

~

0,40-0,60

0,30-0,40

0,40-0,60

0,30-0,40

0,60-0,80

0,40-0,60

0,40-0,60

2
2

~

~

~

0,40-0,60

0,40-0,50

~

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

~

~

~

2

2

~

2

~

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ1

~

~

~

3

3

3

3

3

3

3

3

~

~

~

~

3

~

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

2

~

2

3

2

2

2

3

2

3

3

~

~

2

3

3

2

2

~

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,40-0,50

~

0,30-0,40

0,60-0,80

0,40-0,60

0,60-0,80

0,40-0,60

0,80-1,00

0,60-0,80

0,60-0,80

0,60-0,80

~

~

0,30-0,40

0,60-0,80

0,50-0,60

0,40-0,60

>0,80

~

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ2

~

~

3

3

3

3

3

3

3

3

3

~

~

5

~

5

3

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

~

3

3

10

3

3

3

2

3

3

10

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,50-0,70

~

0,40-0,60

0,60-0,80

1,00-1,30

0,80-1,00

0,80-1,00

0,40-0,60

0,60-0,80

0,40-0,50

0,60-0,80

0,60-0,80

0,60-0,80

0,30-0,40

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ3

~

~

3

3

3

3

3

3

~

5

~

5

3

5

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ
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32

ȀȣįȦȞȓĮıĲȡȠ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȩțȜĮįȠ

ǼıțĮȜȩȞȚĮ

ǼȣȫȞȣμȠ

ĭİȧĲȗȩȖȚĮ

ĭȠȡıȪșȚĮ

ǺİȡȠȞȓțȘ

ǺİȡȠȞȓțȘ ȞȐȞĮ

ǿȕȓıțȠȢ ıȚȞȚțȩȢ

Cotoneaster
horizontalis

Cotoneaster spp.

Cytisus spp.

Deutzia scabra

Duranta plumieri

Elaeagnus spp.

Erica spp.

Escallonia rubra

Euonymus
japonicus

Feijoa sellowiana

Forsythia x
intermedia

Hebe (Veronica)
speciosa

Hebe (Veronica) x
franciscana

Hibiscus rosasinensis

Hibiscus syriacus

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ǿȕȓıțȠȢ ıȣȡȚĮțȩȢ

ȇİȓțȚ

2

~

~

2

2

~

2

~

~

~

~

ǼȜĮȓĮȖȞȠȢ

2

ǻȠȣȡȐȞĲĮ
(ʌȜȠȣμȑȡȚĮ)

2

2

2

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ǻİȪĲıȚĮ

ȀȪĲȚııȠȢ

ȀȣįȦȞȓĮıĲȡȠ

ȀȣįȦȞȓĮıĲȡȠ
ȑȡʌȠȞ

Cotoneaster
dammeri

20

ȅȃȅȂǹ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

0,40-0,60

~

~

0,40-0,50

0,60-0,80

~

0,40-0,60

~

~

~

~

0,60-0,80

0,30-0,40

0,40-0,60

0,20-0,30

0,15-0,20

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ1

~

~

~

3

3

~

3

~

~

~

~

3

3

3

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

2

2

2

3

3

~

3

~

2

2

3

3

2

2

2

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,60-0,80

0,40-0,60

0,20-0,30

0,50-0,60

0,80-1,00

~

0,60-0,80

~

0,20-0,30

0,40-0,60

0,40-0,60

0,80-1,00

0,40-0,60

0,60-0,80

0,30-0,40

0,30-0,40

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ2

3

~

3

3

5

~

3

~

3

3

3

3

3

3

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

3

10

3

10

3

3

8

8

10

3

3

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>1,00

0,60-0,80

1,00-1,20

0,30-0,40

>0,80

0,30-0,40

0,30-0,40

0,60-0,80

0,60-0,80

1,0-1,30

0,60-0,80

0,80-1,00

0,40-0,60

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ3

Ǽȁȅȉ

3

3

5

~

5

5

5

3

3

3

3

3

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ
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Ǽȁȅȉ

ȀȑȡȡȚĮ

ȁĮȖțİȡıĲȡȑμȚĮ

ȁĮȞĲȐȞĮ

ȁĮȞĲȐȞĮ ȞȐȞĮ

ȁĮȞĲȐȞĮ ȑȡʌȠȣıĮ

ǻȐĳȞȘ ǹʌȩȜȜȦȞĮ

ȁȚȖȠȪıĲȡȠ

Hypericum spp.

Ilex aquifolium

Jasminus humile

Juniperus spp.

Juniperus spp.

Kerria japonica

Lagerstroemia
indica

Lantana camara

Lantana camara
'Nana'

Lantana
montevidensis

Laurus nobilis

Ligustrum
japonicum

Medicago arborea

Myoporum laetum

Myrtus communis

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ȂȣȡĲȚȐ

ȂȣȩʌȠȡȠ

ȂȘįȚțȒ įİȞįȡȫįȘȢ

2

2

2

2

~

~

2

2

2

0,30-0,40

0,60-0,80

0,60-0,80

0,60-0,80

~

~

0,60-0,80

0,40-0,60

0,40-0,60

0,40-0,60

3

3

3

3

~

~

3

3

3

3

2

~

2

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

3

2

3

~

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

īȚȠȣȞȓʌİȡȠȣȢ
ȠȡȚȗȠȞ.

0,60-0,80

~

0,30-0,40

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

2

2

~

2

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ1

īȚȠȣȞȓʌİȡȠȣȢ
Ƞȡșȩț.

īȚĮıİμȓ șĮμȞȫįİȢ

ǿȜİȟ

ȊʌȑȡȚțȠ

ȀȠȡȠȞȓȜĮ

Hippocrepis emerus
ssp. emeroides

36

ȅȃȅȂǹ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

©

0,40-0,50

0,80-1,00

0,80-1,00

0,80-1,00

0,40-0,50

0,30-0,40

0,30-0,40

>0,80

0,60-0,80

0,60-0,80

0,60-0,80

0,25

0,80-1,00

~

0,40-060

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

~

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

3

2

2

10

10

10

3

~

3

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,50-0,60

0,60-0,80

0,40-0,60

0,40-0,60

0,80-1,00

0,80-1,00

0,60-0,80

0,4

~

0,60-0,80

>0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ3

3

5

5

3

3

3

3

~

5

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ
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34

2
2

ǼȜȚȐ

ĭȚȜȐįİȜĳȠȢ

ȈȤȓȞȠȢ

ǹȖȖİȜȚțȒ
μȚțȡȩĳȣȜȜȘ

ǹȖȖİȜȚțȒ

ǹȖȖİȜȚțȒ ȞȐȞĮ

ȆȠȜȪȖĮȜĮ

ǻĮĳȞȠțȑȡĮıȠȢ

ȆȡȠȪμȞȠȢ
ȜȠȣȗȚĲĮȞȚțȩȢ

ȇȠįȚȐ

ȇȠįȚȐ ȞȐȞĮ

ȆȣȡȐțĮȞșȠȢ

Nerium oleander

Olea europaea

Philadelphus
coronarius

Phillyrea latifolia

Phlomis fruticosa

Photinia x fraseri

Pistacia lentiscus

Pittosporum
heterophyllum

Pittosporum spp.

Pittosporum tobira
'Wheeler's Dwarf'

Polygala myrtifolia

Prunus
laurocerasus

Prunus luzitanica

Punica granatum

Punica granatum
var. nana

Pyracantha
coccinea

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

ĭȦĲȓȞȚĮ

ǹıĳȐțĮ (ĭȜoμȓȢ)

ĭȚȜȪșȚ

ȆȚțȡȠįȐĳȞȘ

2

~

~

2

~

2

2

~

~

2

~

2

2

2

~

53

ȃĮȞĲȓȞĮ

Nandina domestica

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

52

ȅȃȅȂǹ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

0,60-0,80

~

~

0,30-0,40

0,40-0,60

0,30-0,40

~

0,40-0,60

0,30-0,40

~

~

0,30-0,40

~

0,60-0,80

0,40-0,60

0,60-0,80

~

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ1

3

~

~

3

3

3

~

3

3

~

~

3

~

3

3

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

2

2

3

3

2

~

2

3

2

2

2

2

3

3

3

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

0,30-0,40

0,60-0,80

0,40-0,60

0,60-0,80

0,40-0,50

~

0,60-0,80

0,40-0,50

0,40-0,50

0,30-0,40

0,40-0,60

0,30-0,40

0,80-1,00

0,60-0,80

0,80-1,00

0,30-0,40

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ2

3

~

~

3

3

3

~

3

5

~

3

3

5

3

5

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

~

10

3

3

3

3

3

3

3

2

10

10

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,40-0,50

~

0,80-1,00

0,80-1,00

0,50-0,60

0,20-0,30

0,60-0,80

0,50-0,60

0,50-0,60

0,40-0,60

0,30-0,40

>0,80

1,00-1,25

0,40-0,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ3

Ǽȁȅȉ

3

~

3

3

3

>5

5

5

3

3

5

5

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ
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Ǽȁȅȉ

2
~

ȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȚȐ

ǻİȞįȡȠȜȓȕĮȞȠ

ǻİȞįȡȠȜȓȕĮȞȠ
ȑȡʌȠȞ

ȈʌİȚȡĮȓĮ

ȈʌİȚȡĮȓĮ ȞȐȞĮ

ȉȠȪȖȚĮ ȈĳĮȚȡȚțȒ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ İȪȠıμȠ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ
ȤȚȠȞȩıĳĮȚȡĮ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ
ȡȣĲȚįȩĳȣȜȜȠ

Rosa spp.

Rosmarinus
officinalis

Rosmarinus
officinalis
'Prostratus'

Spartium junceum

Spiraea x arguta

Spiraea x bumalda
'Anthony Waterer'

Syringa vulgaris

Teucrium fruticans

Thujaspp.

Thujaspp.

Viburnum
odoratissimum

Viburnum opulus

Viburnum
rhytidophyllum

Viburnum tinus

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ǺȚȕȠȪȡȞȠ țȠȚȞȩ

2

ȉȠȪȖȚĮ
ȆȣȡĮμȚįȠİȚįȒȢ

2

2

~

2

2

2

2

2

2

2

~

2

ȉİȪțȡȚȠ

ȆĮıȤĮȜȚȐ

ȈʌȐȡĲȠ

ȇȐμȞȠȢ

~

Rhamnus alaternus

ȆȠȣȡȞȐȡȚ

Quercus coccifera

70

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

69

ȅȃȅȂǹ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

©

0,40-0,60

0,40-0,60

~

0,40-0,60

~

0,30-0,40

0,40-0,60

0,40-0,60

0,30-0,40

0,60-0,80

0,60-0,80

0,20-0,30

0,40-0,50

~

0,40-0,60

~

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ1

3

3

~

3

~

~

3

3

3

3

3

3

3

~

3

~

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

3

2

3

~

2

2

3

2

3

3

2

2

2

2

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,60-0,80

0,60-0,80

0,30-0,40

0,60-0,80

~

0,40-0,60

0,60-0,80

0,60-0,80

0,40-0,60

0,80-1,00

0,80-1,00

0,30-0,40

0,50-0,60

0,40-0,50

0,60-0,80

0,30-0,40

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ2

3

3

3

3

~

~

3

3

3

3

3

3

3

~

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

10

10

3

10

2

3

3

3

10

3

3

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

0,80-1,00

0,40-0,60

0,80-1,00

0,20-0,30

0,60-0,80

0,80-1,00

0,80-1,00

1,00-1,30

0,50-0,60

>1,00

0,80-1,00

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ3

5

5

3

5

~

~

3

3

5

5

3

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ
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36

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

Vitex agnus-castus

Weigela spp.

85

86

ĬȐμȞȠȚ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

ȅȃȅȂǹ

ǺİȧȖțȑȜȚĮ

ȁȣȖĮȡȚȐ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

2

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,60-0,80

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ1

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ2

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,00-1,20

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ3

Ǽȁȅȉ

3

3

ǹȡȚșμȩȢ
țȜȐįȦȞ

©
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Ǽȁȅȉ

Abelia x grandiflora

Abutilon striatum

Arbutus unedo

Ǻerberis spp.

Buddleia spp.

Buxus sempervirens

Caesalpina gilliessii

Callistemon spp.

Cassia x floribunda

Ceanothus spp.

Ceratonia siliqua

Cestrum spp.

Chaenomelles japonica

Chimonanthus spp.

Cistus spp.

Cocculus laurifolius

Colutea arborescens

Cordyline spp.

Cotinus coggygria

Cotoneaster dammeri

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

1

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

©

ȀȣįȦȞȓĮıĲȡȠ

ȋȡȣıȩȟȣȜȠ

ȀȠȡįİȜȓȞȘ

ĭȠȣıĲȓĮ

ȀȠțțȓıțȠȢ

ȀȓıĲȠȢ (ȁĮįĮȞȚȐ)

ȋİȚμȫȞĮȞșȠȢ

ȉıȚȞĲȩȞȚĮ

ȀȑıĲȡȠ

ȋĮȡȠȣʌȚȐ

ȀİȐȞȠșȠȢ

ȀȐııȚĮ

ȀĮȜȜȚıĲȒμȠȞĮȢ

ȆȠȧȖțȚĮȞȒ

ȆȣȟȩȢ

ǺȠȣįȜȑȧĮ

ǺİȡȕİȡȓįĮ

ȀȠȣμĮȡȚȐ

ǹȕȠȪĲȣȜȠ

ǹȕİȜȓĮ μİȖĮȞșȒȢ

ȅȃȅȂǹ

10

10

10

10

10

8

7

10

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

0,80-1,00

1,00-1,30

1,00-1,30

0,60-0,80

0,80-1,00

0,50-0,60

0,80-1,00

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ4

~

>1,20

>1,00

>1,00

1,00

>1,20

>1,00

>1,00

>1,20

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

15

18

18

18

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,25-1,50

1,00-1,25

1,00-1,20

1,00-1,20

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ5

~

>1,80

>1,50

>1,50

>1,80

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

18

30

30

30

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,80-2,00

>1,25

>1,20

>1,20

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ6

37

~

>2,90

1,80

>1,80

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ǺİȡȠȞȓțȘ

ǺİȡȠȞȓțȘ ȞȐȞĮ

ǿȕȓıțȠȢ ıȣȡȚĮțȩȢ

ȀȠȡȠȞȓȜĮ

Deutzia scabra

Duranta plumieri

Elaeagnus spp.

Erica spp.

Escallonia rubra

Euonymus japonicus

Feijoa sellowiana

Forsythia x intermedia

Hebe (Veronica)
speciosa

Hebe (Veronica) x
franciscana

Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus syriacus

Hippocrepis emerus
ssp. emeroides

Hypericum spp.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ĭȠȡıȪșȚĮ

Cytisus spp.

23

ȊʌȑȡȚțȠ

ǿȕȓıțȠȢ ıȚȞȚțȩȢ

ĭİȧĲȗȩȖȚĮ

ǼȣȫȞȣμȠ

ǼıțĮȜȩȞȚĮ

ȇİȓțȚ

ǼȜĮȓĮȖȞȠȢ

ǻȠȣȡȐȞĲĮ
(ʌȜȠȣμȑȡȚĮ)

ǻİȪĲıȚĮ

ȀȪĲȚııȠȢ

ȀȣįȦȞȓĮıĲȡȠ

Cotoneaster spp.

22

ȀȣįȦȞȓĮıĲȡȠ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȩțȜĮįȠ

ȑȡʌȠȞ

ȅȃȅȂǹ

21

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

Cotoneaster
horizontalis

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

10

8

10

10

10

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,0

0,40-0,60

0,40-0,60

>0,80

>0,80

>1,20

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ4

>1,00

~

>1,20

>1,00

1,00

>1,20

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

18

18

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>1,00

0,80-1,00

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ5

>1,50

~

>1,80

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

30

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,00-1,25

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ6

Ǽȁȅȉ

~

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ
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Ǽȁȅȉ

ǼȜȚȐ

ĭȚȜȐįİȜĳȠȢ

Juniperus spp.

Juniperus spp.

Kerria japonica

Lagerstroemia indica

Lantana camara

Lantana camara 'Nana'

Lantana montevidensis

Laurus nobilis

Ligustrum japonicum

Medicago arborea

Myoporum laetum

Myrtus communis

Nandina domestica

Nerium oleander

Olea europaea

Philadelphus
coronarius

Phillyrea latifolia

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ĭȚȜȪșȚ

ȆȚțȡȠįȐĳȞȘ

ȃĮȞĲȓȞĮ

ȂȣȡĲȚȐ

ȂȣȩʌȠȡȠ

ȂȘįȚțȒ įİȞįȡȫįȘȢ

ȁȚȖȠȪıĲȡȠ

ǻȐĳȞȘ ǹʌȩȜȜȦȞĮ

ȁĮȞĲȐȞĮ ȑȡʌȠȣıĮ

ȁĮȞĲȐȞĮ ȞȐȞĮ

ȁĮȞĲȐȞĮ

ȁĮȖțİȡıĲȡȑμȚĮ

ȀȑȡȡȚĮ

īȚȠȣȞȓʌİȡȠȣȢ
ȠȡȚȗȠȞ.

īȚȠȣȞȓʌİȡȠȣȢ
Ƞȡșȩț.

īȚĮıİμȓ șĮμȞȫįİȢ

Jasminus humile

ǿȜİȟ

Ilex aquifolium

ȅȃȅȂǹ

39

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

38

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

©

3

7

10

8

18

18

18

8

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>0,70

0,50-0,60

0,60-0,80

0,80-1,00

1,00-1,20

>1,00

0,80-1,00

0,40-0,60

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ4

0,50

1,00

>1,00

>1,50

>1,50

>2,00

0,80

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

10

20

18

18

30

12

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>0,60

0,80-1,00

0,80-1,00

1,50-1,75

1,00-1,25

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ5

1,00

>1,50

>1,50

>2,50

>1,00

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ6

39

>1,50

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ǹȖȖİȜȚțȒ
μȚțȡȩĳȣȜȜȘ

ǹȖȖİȜȚțȒ

ǹȖȖİȜȚțȒ ȞȐȞĮ

ȇȠįȚȐ

ȇȠįȚȐ ȞȐȞĮ

ǻİȞįȡȠȜȓȕĮȞȠ

ǻİȞįȡȠȜȓȕĮȞȠ
ȑȡʌȠȞ

Pittosporum
heterophyllum

Pittosporum spp.

Pittosporum tobira
'Wheeler's Dwarf'

Polygala myrtifolia

Prunus laurocerasus

Prunus luzitanica

Punica granatum

Punica granatum var.
nana

Pyracantha coccinea

Quercus coccifera

Rhamnus alaternus

Rosa spp.

Rosmarinus officinalis

Rosmarinus officinalis
'Prostratus'

Spartium junceum

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

40

ȈȤȓȞȠȢ

Pistacia lentiscus

59

ȈʌȐȡĲȠ

ȉȡȚĮȞĲĮĳȣȜȜȚȐ

ȇȐμȞȠȢ

ȆȠȣȡȞȐȡȚ

ȆȣȡȐțĮȞșȠȢ

18

10

10

10

ȆȡȠȪμȞȠȢ
ȜȠȣȗȚĲĮȞȚțȩȢ

3

8

10

10

10

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ǻĮĳȞȠțȑȡĮıȠȢ

ȆȠȜȪȖĮȜĮ

ĭȦĲȓȞȚĮ

Photinia x fraseri

ǹıĳȐțĮ (ĭȜoμȓȢ)

Phlomis fruticosa

ȅȃȅȂǹ

58

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

57

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

0,60-0,80

0,80-1,00

1,00-1,25

1,00-1,50

0,60-0,80

0,30-0,50

0,80-1,00

0,60-0,80

0,60-0,80

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ4

>0,80

>1,00

>1,80

>1,00

>1,00

>1,00

>1,20

>1,00

>1,00

>1,20

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

18

25

30

18

18

20

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

1,50-1,70

>1,25

1,50-2,00

1,00-1,20

0,80-1,00

1,00-1,25

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ5

>1,20

>1,50

>2,90

>1,50

>2,00

>1,50

>1,80

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

30

30

30

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

>2,00

1,25-1,50

>1,25

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ6

Ǽȁȅȉ

>2,00

>2,50

>2,90

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

©
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Ǽȁȅȉ

18
10

ȉȠȪȖȚĮ ȈĳĮȚȡȚțȒ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ İȪȠıμȠ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ
ȤȚȠȞȩıĳĮȚȡĮ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ
ȡȣĲȚįȩĳȣȜȜȠ

Teucrium fruticans

Thujaspp.

Thujaspp.

Viburnum
odoratissimum

Viburnum opulus

Viburnum
rhytidophyllum

Viburnum tinus

Vitex agnus-castus

Weigela spp.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

ǺİȧȖțȑȜȚĮ

ȁȣȖĮȡȚȐ

ǺȚȕȠȪȡȞȠ țȠȚȞȩ

ȉȠȪȖȚĮ
ȆȣȡĮμȚįȠİȚįȒȢ

ȉİȪțȡȚȠ

10

18

18

10

10

Syringa vulgaris

77

10

ȈʌİȚȡĮȓĮ ȞȐȞĮ

76

ȆĮıȤĮȜȚȐ

ȈʌİȚȡĮȓĮ

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

Spiraea x bumalda
'Anthony Waterer'

ȅȃȅȂǹ

Spiraea x arguta

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ĬȐμȞȠȚ

75

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ĬȐμȞȦȞ

©

1,20-1,40

>1,00

>1,00

0,60-0,80

>1,00

0,40-0,60

0,80-1,00

1,00-1,30

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ4

>1,20

>2,00

>2,00

>1,20

>2,00

~

>0,80

>1,00

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ5

>1,00

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt
ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ĭ6

41

ȆǼȇǿȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȂǾȈ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ǲȜĮĲȠ ȀĮȣțȐıȠȣ

Abies nordmanniana

7

ǹțĮțȓĮ
ȀȦȞıĲ/ȜİȦȢ

ȀĮĲȐȜʌĮ

ȀȑįȡȠȢ

Albizia julibrissin

Albizia lophantha

Bauhinia spp.

Brachychiton spp.

Caesalpinia gilliesii

Casuarinaspp.

Catalpa bignonioides

Cedrus atlantica f.
glauca

9

10

11

12

13

14

15

16

42

3

ǹțĮțȓĮ ȜȠĳĮȞșȒȢ

ȀĮȗȠȣĮȡȓȞĮ

ȆȠȧȖțȚĮȞȒ

ǺȡĮȤȣȤȓĲȦȞ

ȂʌȠȤȓȞȚĮ

2

2

3

3

2

2

1,25-1,50

1,25-1,50

1,00-1,20

1,25-1,50

1,40-1,60

0,80-1,00

3

3

3

3

3

3

1,50-1,75

1,50-2,00

1,20-1,40

1,50-1,75

1,60-1,80

1,00-1,25

8-10

6-8

6-8

8-10

6-8

ǿʌʌȠțĮıĲĮȞȚȐ

1,50-1,75

1,70-2,00

7

10

10

3

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

1,60-1,80

1,60-1,80

ȈĳȑȞįĮμȠȢ

1,40-1,60

3

3

Aesculus
hippocastanum

2

ǹțĮțȓĮ
țȣĮȞȩĳȣȜȜȘ

1,40-1,60

1,40-1,60

Acer spp.

2

2

ǹțĮțȓĮ ʌȠȜȣĮȞșȒȢ

ǹțĮțȓĮ ĳĮȡȞİȗȚĮȞȒ

7

6-8

7

Acacia saligna

1,00-1,20

ȊȌȅȈ
m

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

6

lt

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Acacia floribunda

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ2

Acacia farnesiana

6-8

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

5

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ1

4

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

Acacia dealbata

ǹțĮțȓĮ ĮȚıȤȘȞĲȚȜȒ
(ȂȚμȩȗĮ ȃȚțĮȓĮȢ)

ǲȜĮĲȠ țȠȚȞȩ

ȅȃȅȂǹ

Abies cephalonica

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

3

2

1

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

ǻǼȃǻȇǹ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

1,25-1,50

1,75-2,00

2,00-2,50

1,00-1,25

1,40-1,60

1,75-2,00

2,00-2,20

1,50-1,75

1,50-1,75

1,75-2,00

2,00-2,50

2,00-2,20

2,00-2,20

1,25-1,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ3

Ǽȁȅȉ

6-8

12-14

10-12

8-10

10-12

6-8

6-8

8-10

8-10

4-6

4-6

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

©
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35459

Ǽȁȅȉ

2
3

ȀȡĮȞȚȐ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ǹȡȚȗȩȞȚțĮ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
μĮțȡȩțĮȡʌȠ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ʌȜĮȖȚȩțȜĮįȠ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ȠȡșȩțȜĮįȠ

ȀȣʌȡİıȠțȣʌȐȡȚııȠȢ Leyland

Citrus aurantium

Citrus limon

Cornus mas

Cupressus arizonica

Cupressus
macrocarpa

Cupressus
sempervirens f.
horizontalis

Cupressus
sempervirens f.
sempervirens

x Cupressocy-paris
leylandii

Elaeagnus angustifolia

Eucalyptus spp.

Ficus australis

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ĭȓțȠȢ ǹȣıĲȡĮȜȓĮȢ

ǼȣțȐȜȣʌĲȠȢ

ǼȜĮȓĮȖȞȠȢ

ȁİμȠȞȚȐ

ȃİȡĮĲȗȚȐ

2

3

2

2

2

2

3

3

ȀİȡțȓȢ
(ȀȠȣĲıȠȣʌȚȐ)

1,25-1,50

1,40-1,60

1,25-1,50

1,00-1,25

1,00-1,25

0,80-1,00

1,00-1,25

1,25-1,50

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Cercis siliquastrum

1,25-1,50

21

2

ȋĮȡȠȣʌȚȐ

ȀİȜĲȓȢ (ȂİȜȚțȠțȚȐ)
1,00-1,25

Ceratonia siliqua

3

Celtis australis

ȀȑįȡȠȢ ȁȚȕȐȞȠȣ

20

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ

19

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Cedrus libani

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ1

18

ȀȑįȡȠȢ

ȅȃȅȂǹ

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

Cedrus deodara

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

17

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©

lt

1,50-1,75

1,60-1,80

1,00-1,25

1,5-1,75

1,25-1,50

1,25-1,50

1,25-1,50

1,00-1,25

1,00-1,25

1,25-1,50

1,50-1,75

1,25-1,50

1,50-1,75

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ2

6-8

4-6

6-8

6-8

6-8

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,00-1,25

1,75-2,00

2,00-2,20

1,50-1,75

1,75-2,00

1,50-2,00

1,50-2,00

1,50-1,75

1,50-1,75

1,50-2,00

1,50-1,75

1,75-2,00

1,50-1,75

1,75-2,00

1,25-1,50

1,25-1,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ3

43

8-10

8-10

8-10

10-12

10-12

6-8

6-8

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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īȚĮțĮȡȐȞĲĮ

ǹȡțİȣșȠȢ ĳȠȚȞȚțȚțȒ

ȀȠȚȜȡİȠȣĲȑȡȚĮ

Gleditsia triacanthos

Grevillea robusta

Hibiscus syriacus

Jacaranta
mimosaefolia

Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea

Koelreuteria
paniculata

Lagerstroemia indica

Laurus nobilis

Magnolia grandiflora

Melia azedarach

Morus spp.

Nerium oleander

Olea europaea

Parkinsonia aculeata

Paulownia tomentosa

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

44

ǿȕȓıțȠȢ ıȣȡȚĮțȩȢ

Fraxinus ornus

35

ȆĮȣȜȩȕȞȚĮ

ȆĮȡțȚȞıȩȞȚĮ

ǼȜȚȐ

ȆȚțȡȠįȐĳȞȘ

ȂȠȣȡȚȐ

ȌİȣįȠμİȜȚȐ

3

3

3

1,25-1,50

1,25-1,50

0,80-1,00

3

3

3

3

3

3

7

3

3

3

3

3

3

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,50-1,75

1,50-1,75

1,00-1,25

1,50-1,75

1,50-1,75

1,00-1,25

1,50-1,75

0,60-0,80

0,60-0,80

1,25-1,50

1,25-1,50

1,25-1,50

1,25-1,50

1,00-1,25

1,25-1,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ2

6-8

6-8

4-6

4-6

4-6

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

7

12

3

3

10

7

7

7

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

6-8

4-6

6-8

3

7

7

7

7

7

7

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

ȂĮȖȞȩȜȚĮ
μİȖĮȞșȒȢ
1,25-1,50

1,25-1,50

1,00-1,20

1,00-1,25

0,80-1,00

1,00-1,25

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ1

7

3

3

3

2

3

2

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ǻȐĳȞȘ ǹʌȩȜȜȦȞĮ

ȁĮȖțİȡıĲȡȑμȚĮ

ǹȡțİȣșȠȢ
ȠȟȪțİįȡȠȢ

īȡİȕȚȜȜȑĮ

īȜİįȓıȤȚĮ

ȂİȜȚȩȢ

ĭȓțȠȢ μȚțȡȩĳȣȜȜȠȢ

Ficus nitida

34

ȈȣțȚȐ

ȅȃȅȂǹ

Ficus carica

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

33

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

1,25-1,50

1,75-2,00

1,75-2,00

1,25-1,50

1,75-2,00

1,75-2,00

1,00-1,25

1,00- 1,25

1,50-1,75

1,75-2,00

1,00-1,20

1,00-1,20

1,50-1,75

1,50-2,00

1,25-1,50

1,25-1,50

1,00-1,25

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ3

Ǽȁȅȉ

8-10

10-12

6-8

10-12

10-12

6-8

10-12

6-8

6-8

6-8

5-6

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

©
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Ǽȁȅȉ

ȁİȪțĮ țĮȕȕȐțȚ

ȆȡȠȪμȞȘ

Pinus maritima

Pinus pinea

Platanus orientalis

Populus alba

Populus nigra 'Italica'

Prunus cerasifera
'Pissardii'

Punica granatum

Quercus ilex

Quercus spp.

Robinia pseudoacacia

Salix alba

Salix babylonica

Schinus molle

Sophora japonica

Tamarix parviflora

Tilia platyphyllos

Ulmus campestris

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ĭĲİȜȚȐ

ĭȚȜȪȡĮ (ĲȓȜȚȠ)

ǹȜμȣȡȓțȚ
3

3

2

3

ȈȠĳȩȡĮ

2

ȌİȣįȠʌȚʌİȡȚȐ
(ȈȤȓȞȠȢ μȩȜȜİȚȠȢ)

2

2

2

ǿĲȚȐ țȜĮȓȠȣıĮ

ǿĲȚȐ ȜİȣțȒ

ȌİȣįĮțĮțȓĮ

ǻȡȪȢ

ǹȡȚȐ

ȇȠįȚȐ

3

3

1,25-1,50

0,80-1,00

1,25-1,50

1,25-1,50

1,25-1,50

1,25-1,50

1,40-1,60

0,50-0,60

1,25-1,50

1,50-2,00

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

7

7

7

3

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,50-1,75

1,25-1,50

1,00-1,50

1,50-1,75

1,50-1,75

1,50-1,75

1,50-2,00

1,40-1,60

1,00-1,25

0,80-1,00

0,80-1,00

1,50-2,00

2,00-2,50

2,00-2,50

1,00-1,25

1,25-1,50

1,25-1,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ2

8-10

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

3

7

7

7

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

4-6

4-6

6-8

8-10

7

3

7

7

7

3

7

7

12

12

12

4-6

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

ȁİȪțĮ
ĮȡȖȣȡȩĳȣȜȜȘ
1,50-2,00

0,80-1,00

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ1

3
3

3

3

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,75-2,00

1,50-1,75

1,75-2,00

1,75-2,00

1,75-2,00

1,70-2,00

1,25-1,50

1,00-1,25

2,00-2,50

2,50-3,00

2,50-3,00

1,25-1,50

1,25-1,50

1,50-1,75

1,50-1,75

0,80-1,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ3

45

10-12

6-8

8-10

10-12

14-16

6-8

6-8

6-8

8-10

10-12

10-12

6-8

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

ȆȜȐĲĮȞȠȢ

ȆİȪțȘ
(ȀȠȣțȠȣȞĮȡȚȐ)

ȆİȪțȘ ʌĮȡȐȜȚȠȢ

ȆİȪțȘ ȤĮȜȑʌȚȠȢ

Pinus halepensis

53

ĭȠȓȞȚțĮȢ

ȅȃȅȂǹ

Phoenix spp.

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

52

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©
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46

71

Į/Į

ǻȑȞįȡĮ

Washingtonia spp.

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

ȅȣĮıȚȖțĲȩȞȚĮ

ȅȃȅȂǹ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt
ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ1
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm
ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ2
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

7

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

0,60-0,80

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ3

Ǽȁȅȉ

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

©
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Ǽȁȅȉ

ǲȜĮĲȠ ȀĮȣțȐıȠȣ

Abies nordmanniana

ȈĳȑȞįĮμȠȢ

ǿʌʌȠțĮıĲĮȞȚȐ

ǹțĮțȓĮ ȀȦȞıĲ/ȜİȦȢ

Acacia farnesiana

Acacia floribunda

Acacia saligna

Acer spp.

Aesculus
hippocastanum

4

5

6

7

8

ȀĮĲȐȜʌĮ

ȀȑįȡȠȢ

Bauhinia spp.

Brachychiton spp.

Caesalpinia gilliesii

Casuarinaspp.

Catalpa bignonioides

Cedrus atlantica f.
glauca

Cedrus deodara

Cedrus libani

11

12

13

14

15

16

17

18

ȀȑįȡȠȢ ȁȚȕȐȞȠȣ

ȀȑįȡȠȢ

ȀĮȗȠȣĮȡȓȞĮ

ȆȠȧȖțȚĮȞȒ

ǺȡĮȤȣȤȓĲȦȞ

ȂʌȠȤȓȞȚĮ

ǹțĮțȓĮ ȜȠĳĮȞșȒȢ

Albizia julibrissin

Albizia lophantha

9

10

ǹțĮțȓĮ țȣĮȞȩĳȣȜȜȘ

ǹțĮțȓĮ ʌȠȜȣĮȞșȒȢ

ǹțĮțȓĮ ĳĮȡȞİȗȚĮȞȒ

Acacia dealbata

ǹțĮțȓĮ ĮȚıȤȘȞĲȚȜȒ
(ȂȚμȩȗĮ ȃȚțĮȓĮȢ)

ǲȜĮĲȠ țȠȚȞȩ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

Abies cephalonica

ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

3

2

1

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©

2,00-2,50

12

12

12

18

7

12

1,50-1,75

1,50-1,75

1,50-1,75

2,00-2,50

1,50-1,75

2,00-2,50

2,20-2,50

15
12

1,75-2,00

2,00-2,50

2,25-2,50

2,25-2,50

10

10

12

12

1,60-1,80

1,50-1,75

12

12

ȊȌȅȈ
m

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ4

8-10

8-10

8-10

14-16

10-12

8-10

12-14

12-14

8-10

8-10

8-10

8-10

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

18

18

18

10

25

18

18

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,75-2,00

1,75-2,00

1,75-2,00

1,75-2,00

2,50-3,00

2,00-2,50

2,50-3,00

1,75-2,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ5

10-12

10-12

10-12

14-16

14-16

10-12

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

24

24

24

35

24

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,50

3,00-3,50

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ6

47

12-14

12-14

12-14

12-14

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ȀȣʌĮȡȓııȚ
μĮțȡȩțĮȡʌȠ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ʌȜĮȖȚȩțȜĮįȠ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ȠȡșȩțȜĮįȠ

ȀȣʌȡİıȠțȣʌȐȡȚııȠȢ Leyland

ǼȜĮȓĮȖȞȠȢ

Cercis siliquastrum

Citrus aurantium

Citrus limon

Cornus mas

Cupressus arizonica

Cupressus
macrocarpa

Cupressus
sempervirens f.
horizontalis

Cupressus
sempervirens f.
sempervirens

x Cupressocy-paris
leylandii

Elaeagnus
angustifolia

Eucalyptus spp.

Ficus australis

Ficus carica

Ficus nitida

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

48

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ǹȡȚȗȩȞȚțĮ

Ceratonia siliqua

20

ĭȓțȠȢ μȚțȡȩĳȣȜȜȠȢ

ȈȣțȚȐ

ĭȓțȠȢ ǹȣıĲȡĮȜȓĮȢ

ǼȣțȐȜȣʌĲȠȢ

ȀȡĮȞȚȐ

ȁİμȠȞȚȐ

7

7

10

12

12

12

12

12

18

ȀİȡțȓȢ
(ȀȠȣĲıȠȣʌȚȐ)

ȃİȡĮĲȗȚȐ

10

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȋĮȡȠȣʌȚȐ

ȀİȜĲȓȢ (ȂİȜȚțȠțȚȐ)

Celtis australis

19

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

1,25-1,50

1,25-1,50

2,00-2,50

2,50-3,00

2,50-3,00

2,50-3,00

2,50-3,00

2,50-3,00

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ4

10-12

14-16

14-16

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

10

10

18

18

18

18

18

35

35

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,50-1,75

1,50-1,75

3,00-3,50

3,00-3,50

3,00-3,50

3,00-3,50

3,00-3,50

2,50-3,00

2,50-3,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ5

20-25

20-25

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm
ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ6

Ǽȁȅȉ

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

©
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Ǽȁȅȉ

ǿȕȓıțȠȢ ıȣȡȚĮțȩȢ

īȚĮțĮȡȐȞĲĮ

ǹȡțİȣșȠȢ ĳȠȚȞȚțȚțȒ

ȀȠȚȜȡİȠȣĲȑȡȚĮ

Gleditsia triacanthos

Grevillea robusta

Hibiscus syriacus

Jacaranta
mimosaefolia

Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea

Koelreuteria
paniculata

Lagerstroemia indica

Laurus nobilis

Magnolia grandiflora

Melia azedarach

Morus spp.

Nerium oleander

Olea europaea

Parkinsonia aculeata

Paulownia tomentosa

Phoenix spp.

Pinus halepensis

Pinus maritima

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ȆİȪțȘ ʌĮȡȐȜȚȠȢ

ȆİȪțȘ ȤĮȜȑʌȚȠȢ

ĭȠȓȞȚțĮȢ

ȆĮȣȜȩȕȞȚĮ

ȆĮȡțȚȞıȩȞȚĮ

ǼȜȚȐ

ȆȚțȡȠįȐĳȞȘ

ȂȠȣȡȚȐ

ȌİȣįȠμİȜȚȐ

ȂĮȖȞȩȜȚĮ μİȖĮȞșȒȢ

ǻȐĳȞȘ ǹʌȩȜȜȦȞĮ

ȁĮȖțİȡıĲȡȑμȚĮ

ǹȡțİȣșȠȢ
ȠȟȪțİįȡȠȢ

īȡİȕȚȜȜȑĮ

īȜİįȓıȤȚĮ

ȂİȜȚȩȢ

Fraxinus ornus

35

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©

10

10

18

7

18

10

18

18

10

12

12

18

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,75-2,00

1,75-2,00

1,25-1,50

1,50-1,75

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,5

2,00-2,50

1,25-1,50

1,25-1,50

2,50-3,00

2,00-2,50

1,50-1,75

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ4

12-14

14-16

10-12

14-16

14-16

10-12

14-16

10-12

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

18

18

25

10

35

35

35

10

12

18

24

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,00-2,50

2,00-2,50

1,50-1,75

1,75-2,00

2,50-3,00

2,50-3,00

2,50-3,00

1,50-1,75

1,50-1,75

3,00-3,50

2,50-3,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ5

16-18

20-25

20-25

20-25

20-25

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

24

24

30

18

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

3,00-3,50

3,00-3,50

1,75-2,00

1,75-2,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ6

49

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ȆȡȠȪμȞȘ

ǻȡȪȢ

ȌİȣįĮțĮțȓĮ

Prunus cerasifera
'Pissardii'

Punica granatum

Quercus ilex

Quercus spp.

Robinia
pseudoacacia

Salix alba

Salix babylonica

Schinus molle

Sophora japonica

Tamarix parviflora

Tilia platyphyllos

Ulmus campestris

Washingtonia spp.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

50

ȁİȪțĮ țĮȕȕȐțȚ

Populus nigra 'Italica'

58

ȅȣĮıȚȖțĲȩȞȚĮ

ĭĲİȜȚȐ

ĭȚȜȪȡĮ (ĲȓȜȚȠ)

ǹȜμȣȡȓțȚ

18

18

7

10

18

ȌİȣįȠʌȚʌİȡȚȐ
(ȈȤȓȞȠȢ μȩȜȜİȚȠȢ)

ȈȠĳȩȡĮ

10

7

10

12

ǿĲȚȐ țȜĮȓȠȣıĮ

ǿĲȚȐ ȜİȣțȒ

ǹȡȚȐ

ȇȠįȚȐ

18

18

Populus alba

57

10

ȁİȪțĮ
ĮȡȖȣȡȩĳȣȜȜȘ

7

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

ȆȜȐĲĮȞȠȢ

Platanus orientalis

56

ȆİȪțȘ
(ȀȠȣțȠȣȞĮȡȚȐ)

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

Pinus pinea

ȅȃȅȂǹ

ǻȑȞįȡĮ

55

Į/Į

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

1,00-1,25

2,00-2,50

1,75-2,00

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,50

1,50-1,75

1,75-2,00

3,00-3,50

3,00-3,50

1,50-1,75

1,50-1,75

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ4

14-16

14-16

12-14

14-16

16-18

8-10

8-10

8-10

12-14

12-14

12-14

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

25

35

10

35

18

12

25

24

24

18

10

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,25-1,50

2,50-3,00

2,00-2,50

2,50-3,00

2,50-3,00

1,75-2,00

2,00-2,50

3,50-4,00

3,50-4,00

1,75-2,00

1,75-2,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ5

20-25

16-18

20-25

20-25

10-12

14-16

14-16

14-16

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

30

18

24

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,50-1,75

2,50-3,00

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ6

Ǽȁȅȉ

20-25

18-20

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm
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Ǽȁȅȉ

ȈĳȑȞįĮμȠȢ

ǿʌʌȠțĮıĲĮȞȚȐ

ȀĮȗȠȣĮȡȓȞĮ

ȀĮĲȐȜʌĮ

ȀȑįȡȠȢ

Acacia dealbata

Acacia farnesiana

Acacia floribunda

Acacia saligna

Acer spp.

Aesculus
hippocastanum

Albizia julibrissin

Albizia lophantha

Bauhinia spp.

Brachychiton spp.

Caesalpinia gilliesii

Casuarinaspp.

Catalpa
bignonioides

Cedrus atlantica f.
glauca

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ȆȠȧȖțȚĮȞȒ

ǺȡĮȤȣȤȓĲȦȞ

ȂʌȠȤȓȞȚĮ

ǹțĮțȓĮ ȜȠĳĮȞșȒȢ

ǹțĮțȓĮ ȀȦȞıĲ/ȜİȦȢ

ǹțĮțȓĮ țȣĮȞȩĳȣȜȜȘ

ǹțĮțȓĮ ʌȠȜȣĮȞșȒȢ

ǹțĮțȓĮ ĳĮȡȞİȗȚĮȞȒ

ǹțĮțȓĮ ĮȚıȤȘȞĲȚȜȒ
(ȂȚμȩȗĮ ȃȚțĮȓĮȢ)

ǲȜĮĲȠ ȀĮȣțȐıȠȣ

Abies
nordmanniana

1

2

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ǲȜĮĲȠ țȠȚȞȩ

ȅȃȅȂǹ

Abies cephalonica

Į/Į

ǻȑȞįȡĮ

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©

35

40

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,50-3,00

3,50-4,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ7

14-16

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

48

80

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

3,00-3,50

4,00-4,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ8

16-18

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ cm

160

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

4,50-5,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ9

51

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ȀȣʌĮȡȓııȚ
ǹȡȚȗȩȞȚțĮ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
μĮțȡȩțĮȡʌȠ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ʌȜĮȖȚȩțȜĮįȠ

ȀȣʌĮȡȓııȚ
ȠȡșȩțȜĮįȠ

ȀȣʌȡİıȠțȣʌȐȡȚııȠȢ Leyland

ǼȜĮȓĮȖȞȠȢ

Ceratonia siliqua

Cercis siliquastrum

Citrus aurantium

Citrus limon

Cornus mas

Cupressus
arizonica

Cupressus
macrocarpa

Cupressus
sempervirens f.
horizontalis

Cupressus
sempervirens f.
sempervirens

x Cupressocy-paris
leylandii

Elaeagnus
angustifolia

Eucalyptus spp.

Ficus australis

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

52

ȀȡĮȞȚȐ

Celtis australis

19

ĭȓțȠȢ ǹȣıĲȡĮȜȓĮȢ

ǼȣțȐȜȣʌĲȠȢ

ȁİμȠȞȚȐ

ȃİȡĮĲȗȚȐ

ȀİȡțȓȢ
(ȀȠȣĲıȠȣʌȚȐ)

ȋĮȡȠȣʌȚȐ

ȀİȜĲȓȢ (ȂİȜȚțȠțȚȐ)

ȀȑįȡȠȢ ȁȚȕȐȞȠȣ

Cedrus libani

ȀȑįȡȠȢ

Cedrus deodara

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

18

ȅȃȅȂǹ

17

Į/Į

ǻȑȞįȡĮ

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009

35

35

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,50-3,00

2,50-3,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ7

14-16

14-16

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

48

48

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

3,00-3,50

3,00-3,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ8

16-18

16-18

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ cm

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt
ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ9

Ǽȁȅȉ

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm
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Ǽȁȅȉ

ȂİȜȚȩȢ

īȜİįȓıȤȚĮ

ǿȕȓıțȠȢ ıȣȡȚĮțȩȢ

īȚĮțĮȡȐȞĲĮ

ǹȡțİȣșȠȢ
ȠȟȪțİįȡȠȢ

ǹȡțİȣșȠȢ ĳȠȚȞȚțȚțȒ

ȀȠȚȜȡİȠȣĲȑȡȚĮ

ȁĮȖțİȡıĲȡȑμȚĮ

ǻȐĳȞȘ ǹʌȩȜȜȦȞĮ

ȂĮȖȞȩȜȚĮ μİȖĮȞșȒȢ

Fraxinus ornus

Gleditsia
triacanthos

Grevillea robusta

Hibiscus syriacus

Jacaranta
mimosaefolia

Juniperus
oxycedrus

Juniperus
phoenicea

Koelreuteria
paniculata

Lagerstroemia
indica

Laurus nobilis

Magnolia
grandiflora

Melia azedarach

Morus spp.

Nerium oleander

Olea europaea

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

ǼȜȚȐ

ȆȚțȡȠįȐĳȞȘ

ȂȠȣȡȚȐ

ȌİȣįȠμİȜȚȐ

īȡİȕȚȜȜȑĮ

ĭȓțȠȢ μȚțȡȩĳȣȜȜȠȢ

Ficus nitida

34

ȈȣțȚȐ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

Ficus carica

ȅȃȅȂǹ

33

Į/Į

ǻȑȞįȡĮ

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©

24

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ7
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

35

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

3,00-3,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ8
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ cm

48

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

3,50-4,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ9

53

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-09-01-00:2009
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ȁİȪțĮ
ĮȡȖȣȡȩĳȣȜȜȘ

ȁİȪțĮ țĮȕȕȐțȚ

ȆȡȠȪμȞȘ

ǻȡȪȢ

ȌİȣįĮțĮțȓĮ

Phoenix spp.

Pinus halepensis

Pinus maritima

Pinus pinea

Platanus orientalis

Populus alba

Populus nigra
'Italica'

Prunus cerasifera
'Pissardii'

Punica granatum

Quercus ilex

Quercus spp.

Robinia
pseudoacacia

Salix alba

Salix babylonica

Schinus molle

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

54

ȆĮȣȜȩȕȞȚĮ

Paulownia
tomentosa

51

ȌİȣįȠʌȚʌİȡȚȐ
(ȈȤȓȞȠȢ μȩȜȜİȚȠȢ)

ǿĲȚȐ țȜĮȓȠȣıĮ

ǿĲȚȐ ȜİȣțȒ

ǹȡȚȐ

ȇȠįȚȐ

ȆȜȐĲĮȞȠȢ

ȆİȪțȘ
(ȀȠȣțȠȣȞĮȡȚȐ)

ȆİȪțȘ ʌĮȡȐȜȚȠȢ

ȆİȪțȘ ȤĮȜȑʌȚȠȢ

ĭȠȓȞȚțĮȢ

ȆĮȡțȚȞıȩȞȚĮ

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

Parkinsonia
aculeata

ȅȃȅȂǹ

50

Į/Į

ǻȑȞįȡĮ

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ
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35

50

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,50-3,00

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ7

20-25

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

70

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,50-3,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ8
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ cm

100

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

3,00-3,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ9

Ǽȁȅȉ

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm
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Sophora japonica

Tamarix parviflora

Tilia platyphyllos

Ulmus campestris

Washingtonia spp.

68

69

70

71

ȅȃȅȂǹ

67

Į/Į

ȁǹȉǿȃǿȀȅ ȅȃȅȂǹ

ȅȣĮıȚȖțĲȩȞȚĮ

ĭĲİȜȚȐ

ĭȚȜȪȡĮ (ĲȓȜȚȠ)

ǹȜμȣȡȓțȚ

ȈȠĳȩȡĮ

ǻȑȞįȡĮ

ȆȓȞĮțĮȢ ǻȑȞįȡȦȞ

©

50

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

1,75-2,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ7
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm

70

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,00-2,50

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ8
ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ cm

100

ȂȆǹȁǹ
ȋȍȂǹȉȅȈ
lt

2,50-3,00

ȊȌȅȈ
m

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǻ9

55

ȆǼȇȂǼȉȇȅȈ
ȀȅȇȂȅȊ
cm
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BȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȃȩμȠȢ 1564/85
2. ȃȩμȠȢ 2040/92
3. ȃȩμȠȢ 2325/95
4. Ȇ.ǻ. 365/2002 (ĭǼȀ ǹ 307/10-12-2002)
5. ȅįȘȖȓĮ 2000/29/ǼȀ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 8/5/2000
6. Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-06-03-00

Application of fertilizers -- ȋȡȒıȘ ȜȚʌĮıμȐĲȦȞ

7. Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-10-05-08-00
Transplanting of existing trees and shrubs -- ȂİĲĮĳȣĲİȪıİȚȢ
ǼȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ǻȑȞįȡȦȞ - ĬȐμȞȦȞ
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȆȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ)
Bored, in-situ cast concrete piles

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 16
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-0101-00 «ȆȐııĮȜȠȚ įȚǯ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-01-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȆȐııĮȜȠȚ įȚǯ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȖȤȪĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Ș ȕĮıȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ
ĳȠȡĲȓȦȞ Ȓ/țĮȚ ıĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ..
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ĮĳȠȡȐ İȡȖĮıȓİȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ (ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00), ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣȢ, İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ ĲȪʌȠȣ jet-grouting țĮȚ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1536

Execution of special geotechnical work - Bored piles -- ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȆȐııĮȜȠȚ įȚ' İțıțĮĳȒȢ.

Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 791

Drill rigs - Safety -- īİȦĲȡȪʌĮȞĮ. ǹıĳȐȜİȚĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

Ǽȁȅȉ EN 934.02 E3

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labeling - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1538

Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls -- ǼțĲȑȜİıȘ
İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ - ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ

7

35481

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 1992-1-1

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings - ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 2: ȈȤİįȚĮıμȩȢ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ -ȂȑȡȠȢ 1-1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. -- ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10210-1

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain
structural steels - Part 1: Technical delivery requirements -- ĬİȡμȚțȫȢ
İʌİȟİȡȖĮıμȑȞİȢ țȠȚȜȠįȠțȠȓ Įʌȩ μȘ țȡĮμĮĲȚțȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ įȠμȚțȩ
ȤȐȜȣȕĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 12620

Aggregates for concrete - ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00

Micropiles - ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials Specifications and tests - BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete – XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

prEN ISO 22477-1

Geotechnical investigation and testing -- Testing of geotechnical
structures -- Part 1: Pile load test by static axially loaded compression

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
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ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

ʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȑȞĮȞĲȚ

ıȦμĮĲȚįȓȦȞ

-

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance
of chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ȆȐııĮȜȠȢ: EȪțĮμʌĲȠ įȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ
ĳȠȡĲȓȦȞ.
3.1.2
ȆȐııĮȜȠȢ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ: ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȡȤȚțȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȠʌȒȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ), țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ μİ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
3.1.3
ȆȐııĮȜȠȢ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ İȜȚțȠİȚįȠȪȢ ıĲİȜȑȤȠȣȢ
(«ĮȡȓįĮȢ») (CFA pile): ȆȐııĮȜȠȢ Ș ȠʌȒ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ țȠȓȜȠȣ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ İȜȚțȠİȚįȠȪȢ μȠȡĳȒȢ, μȑıȦ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȞȐıȣȡıȒȢ ĲȠȣ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ȐȠʌȜȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
3.1.4
ȆȐııĮȜȠȢ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȒȡȦıȘȢ (prepacked pile): ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ Ș İțıțĮĳșİȓıĮ ȠʌȒ ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ, İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ.
3.1.5
ȆȐııĮȜȠȢ ĮȚȤμȒȢ: ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮıĳĮȜȠȪȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȘȢ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȘȞ ȑįȡĮıȒ/«ĮȚȤμȒ» ĲȠȣ.
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3.1.6
ȆȐııĮȜȠȢ ĲȡȚȕȒȢ: ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ İʌĮȡțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĲȡȚȕȒȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞ İʌĮĳȒ
μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ.
3.1.7

ĬȜȚȕȩμİȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ ȣʌȠțİȓμİȞȠȢ ıİ șȜȚʌĲȚțȩ İȟȦĲİȡȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ.

3.1.8

EĳİȜțȣȩμİȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ ıȤİįȚĮıμȑȞȠȢ ȞĮ ĳȑȡİȚ İĳİȜțȣıĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ.

3.1.9
ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, o ȠʌȠȓȠȢ İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ İʌȚĲİȜȫȞĲĮȢ ĲȘȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ ĮȞȦįȠμȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ.
3.1.10 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȩȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣμʌİȡĮıμȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȜİȖȑȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣ ȖİȞȚțȠȪ
ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, įȘȜ. ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.11 ǻȠțȚμĮıĲȚțȩȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȜİȖİȓıȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ
İĳĮȡμȠȖȒ.
3.1.12 ȆȐııĮȜȠȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ įȠțȚμȒ ĮȞȐȜȘȥȘȢ
ĳȠȡĲȓȦȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȞ
ȜȩȖȦ ʌȐııȐȜȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
3.1.13 ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĳȡȑĮĲȠȢ ʌĮııȐȜȠȣ: Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ
(Ȓ țİĳĮȜȠįȑıμȠȣ) țĮȚ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ, μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ, Ș İȞ ȜȩȖȦ įȚȐμİĲȡȠȢ ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, İȞȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ, ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȑȞĲȠȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ.
3.1.14 ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ ȑįȡĮıȘ/«ĮȚȤμȒ» ʌĮııȐȜȠȣ: Ǿ ȑįȡĮıȘ/«ĮȚȤμȒ» ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ
μİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ İțİȓȞİȢ ĲȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
3.1.15 ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ǻȠțȚμȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ Ȓ/țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.16 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ: ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș țȐșİ ȕĮșμȓįĮ ıĲĮșİȡȠȪ
ĳȠȡĲȓȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ Ș ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȓĲİ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ
ĲİȜİȓȦȢ, İȓĲİ İȟȚıȦșİȓ μİ μȓĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ ĲȚμȒ.
3.1.17 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȠȪ ȡȣșμȠȪ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ (įȚİȓıįȣıȘȢ): ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ μİĲȡȐĲĮȚ Ș ĲȚμȒ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıĲĮșİȡȩȢ ȡȣșμȩȢ
μİĲĮțȓȞȘıȘȢ (įȚİȓıįȣıȘȢ) ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
3.1.18 ǻȠțȚμȒ įȣȞĮμȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ǻȠțȚμȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
ĮıțİȓĲĮȚ įȣȞĮμȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.19 ǻȠțȚμȒ İȜȑȖȤȠȣ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ʌĮııȐȜȠȣ: ǻȠțȚμȒ İʌȓ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚĲİȣȤșİȓıȘȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ.
3.1.20 ǻȠțȚμȒ ĮțȠȣıĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ: ǻȠțȚμȒ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĮțȠȣıĲȚțȫȞ țȣμȐĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İțʌȑμʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȠμʌȩ (İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ), įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ
įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȩ įȑțĲȘ (İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ).
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3.2 TĮȟȚȞȩμȘıȘ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ)
3.2.1

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ

ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ) μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ :
x ȆȐııĮȜȠȚ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌȐııĮȜȠȚ ȐȜȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ/țĮȚ μİ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ (ĲȪʌȠȣ
«μʌĮȡȑĲĮȢ»), İĳȩıȠȞ ıțȣȡȠįİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ ĳȐıȘ (ȈȤȒμĮ 1).
x ȆȐııĮȜȠȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ.
x ȆȐııĮȜȠȚ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ (ʌ.Ȥ. μİ įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ ĲȘȢ ȑįȡĮıȘȢ, μİ ĲȠʌȚțȑȢ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĲȠȣ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ Ȓ μİ ĲȘȜİıțȠʌȚțȒ ıȣȞİȤȒ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ
İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ), (ȈȤȒμĮ 2).

ȈȤȒμĮ 1 – ȆȐııĮȜȠȚ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ʌȐııĮȜȠȚ ĲȪʌȠȣ μʌĮȡȑĲĮȢ
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ȈȤȒμĮ 2 – ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ įȚĮĲȠμȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȩȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ ʌĮııȐȜȦȞ.
3.2.2

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ȅȚ ȩȡȠȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚȖȡĮĳȒȢ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮııȐȜȦȞ:
x ȂİμȠȞȦμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ.
x ȅμȐįİȢ ʌĮııȐȜȦȞ (ıȤȒμĮ 3).
x ȆĮııĮȜȠĲȠȚȤȓİȢ (ıȤȒμĮ 4).

ȈȤȒμĮ 3 – ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ȠμȐįȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ
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ȈȤȒμĮ 4 – ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ʌĮııĮȜȠĲȠȚȤȚȫȞ

3.2.3

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
İțıțĮĳșȠȪȞ μİ ıȣȞİȤİȓȢ μİșȩįȠȣȢ, Ȓ țĮĲȐ ĳȐıİȚȢ, İĳȩıȠȞ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ
Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ ĲȦȞ. Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ, įİ,
ĮıĳĮȜȠȪȢ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȓȦȞ İȟ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İȞĲĮĲȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ,
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ: İȓĲİ μȑıȦ μȩȞȠȞ ĲȠȣ ĮȩʌȜȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ, İȓĲİ μȑıȦ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ, İȓĲİ μȑıȦ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ, İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ μİ μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ
įȠțȠȪȢ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȓȞİȢ, İȓĲİ μȑıȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İț ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) Ȓ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȠțȫȞ țȠȓȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, μİ ĲȘȞ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ıțȣȡȩįİμĮ
Ȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ (ıȤȒμĮ 5).
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ȈȤȒμĮ 5 – ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

3.3 īİȦμİĲȡȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȜȪʌĲİȚ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȩȡȚĮ İʌȚĲȡİʌĲȫȞ ȖİȞȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ
ȖȦȞȚĮțȫȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ:
x ǻȚȐμİĲȡȠȢ ʌĮııȐȜȦȞ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ: 0.3 m  D  3.0 m (ȈȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

14

x ȆȜȐĲȠȢ ʌȡȠİȟȠȤȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚĮĲȠμȒȢ «μʌĮȡȑĲĮȢ» WI  0.4 m (ȈȤȒμĮ 1).
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x ȁȩȖȠȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠİȟȠȤȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚĮĲȠμȒȢ «μʌĮȡȑĲĮȢ»: Li/WI  6
x ǵʌȠȣ: Li İȓȞĮȚ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ (μȒțȠȢ) ĲȘȢ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ țĮȚ Wi İȓȞĮȚ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ
(ʌȜȐĲȠȢ) ĲȘȢ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ.
x ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıİ ʌĮııȐȜȠȣȢ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ʌĮııȐȜȠȣȢ ĲȪʌȠȣ «μʌĮȡȑĲĮȢ» İȓȞĮȚ: įȚȐμİĲȡȠȢ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ Dp  0.3 m țĮȚ ʌȜȐĲȠȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Wp  0.3 m.
x

MȑȖȚıĲȘ ĮȞİțĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȖȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ
ʌĮııȐȜȠȣȢ İȓȞĮȚ 1:4 (įȘȜ. n  4 Ȓ ȖȦȞȓĮ Ĭ  760, ıȤȒμĮ 2). ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ μȩȞȚμȘ
ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ Ș μȑȖȚıĲȘ ĮȞİțĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İȓȞĮȚ 1:3 (įȘȜ. n  3 Ȓ ȖȦȞȓĮ Ĭ  720), İȞȫ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ țİțȜȚμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ
țȜȓıȘ μȑȤȡȚ 4:1 (ȣ:ȕ) Ș μȑȖȚıĲȘ ĮȞİțĲȒ ȖȦȞȚĮțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȓıĮ
țȜȓıȘ İȓȞĮȚ 1:25 (įȘȜ. n  25).

x ǼʌȚĳȐȞİȚĮ įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ Ȓ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚĮĲȠμȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ ĲȪʌȠȣ «μʌĮȡȑĲĮȢ»:
A1 0m 2 .
x ǻȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ ȑįȡĮıȘȢ : ıİ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ DB/D  3, ıİ μȘ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ DB/D  2.
x ǹȞİțĲȒ ĲȠʌȚțȒ įȚİȪȡȣȞıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ: ıİ țȐșİ ĲȪʌȠȣ İįȐĳȠȣȢ DE/D  2.
x ǹȞİțĲȒ țȜȓıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ: ıİ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ
m  1.5, ıİ μȘ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ m  3 (ıȤȒμĮ 2).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ μİȜȑĲȘ μİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ, ʌȠȣ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ.
ȅȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ
İʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțĲȚμȐĲĮȚ
ȩĲȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȣʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮȞȐȜȘȥȘȢ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ EN 1997-1.
Ǿ ıȣȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıȤİĲȚțȒȢ İμʌİȚȡȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ ıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ
ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ș/țĮȚ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ:
1) ȆĮȡȠȣıȓĮ ȤĮȜĮȡȫȞ Ȓ μĮȜĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ʌȚșĮȞȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ.
2) ǶʌĮȡȟȘ İįĮĳȚțȫȞ Ȓ ȕȡĮȤȦįȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ μİ ȚįȚȩĲȘĲİȢ įȚȩȖțȦıȘȢ.
3) ȋȠȞįȡȩțȠțțȠȚ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ Ȓ İįĮĳȚțȠȓ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ μİȖȐȜȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
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4) ȈĲȡȫıİȚȢ țȡȠțȐȜȦȞ țĮȚ ȜĮĲȪʌȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıțȠȜȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
5) ȆĮȡȠȣıȓĮ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȚțĮȞȠȪ ʌȐȤȠȣȢ.
6) ȆĮȡȠȣıȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
7) ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
8) ȈĲȡȫıİȚȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ țĮșİıĲȫȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ μİ μİȖȐȜİȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ.
9) ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțįȒȜȦıȘȢ ȤȘμȚțȒȢ įȡȐıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
10) ȆȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ) μİ ȑμĳĮıȘ: (Į) ıĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ, (ȕ) ıĲȠ
ȕĮșμȩ țİȡμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ ĮʌȠıȐșȡȦıȘȢ ĲȠȣ, (Ȗ) ıĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮıșİȞȫȞ ȗȦȞȫȞ țĮȚ (į) ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȞȠȚțĲȫȞ Ȓ țȜİȚıĲȫȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ Ȓ İȖțȠȓȜȦȞ.
11) ȆȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȖİȞȚțİȣμȑȞȘȢ ĮıĲȐșİȚĮȢ
12) ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚĮȞȠȓȟİȦȞ
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ țĮĲĮįİȓȟȠȣȞ țȚ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ
İțįȒȜȦıȘȢ μȘȤĮȞȚıμȠȪ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ ʌȚșĮȞȒȢ μĮȜĮțȒȢ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, Ș
ȠʌȠȓĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ĲȠȣ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ĮȚȤμȫȞ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌĮııȐȜȦȞ.

4.2 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
x ǼʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ İț ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȫμİȞȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ
ĳȪıȘ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȒțȠȢ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ
țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȒ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȑȢ ȠȚ ĮıĳĮȜİȓȢ İțĲȚμȒıİȚȢ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ
ĲȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȚȫȞ.
x īȞȫıȘ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, įȘȜ. ȑțĲĮıȘ
țĮȚ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ
İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȡȠıȕĮıȚμȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șİμİȜȓȦıȘȢ, ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ Ȓ μİ
ʌȚșĮȞȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ, ĲȚȢ İʌȚȜȠȖȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
x ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȞȠμȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ.
μȩȜȣȞıȘ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȠȣ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ țĮȚ
ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ ȩȤȜȘıȘȢ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓıμĮĲĮ).
x ȂİȜȑĲȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ.
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x ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ıĮĳȒ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ
ĮȞĮĳȠȡȐ: (Į) ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, (ȕ) ıĲȘ
ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, μİ ȠȡȚıμȩ ĲȠȣ İʌȚțİĳĮȜȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȡȖȠįȘȖȩȢ ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ ʌİȓȡĮȢ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ʌĮııȐȜȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐĲȘ
ĮȣĲȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ țĮȚ (Ȗ) ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚĮįȠȤȒȢ țĮȚ
ȤȡȠȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠȞ ʌȠȣ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȕȜȐȕȘ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ (ȒįȘ țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȦȞ) ʌĮııȐȜȦȞ
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ, ȣʌȩȖİȚİȢ
İțıțĮĳȑȢ, ĮȞȠȚțĲȑȢ İțıțĮĳȑȢ).
x ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ, țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ). ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ țȐșİ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ
ʌȐııĮȜȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȑȢ μȘĲȡȫȠ μİ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ,
ȩμȠȚȠ μİ ĮȣĲȩ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȠȣıȚȫįİȢ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
x ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠĲȠȚȤȚȫȞ.
x ȀĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ĮȟȚȩʌȚıĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ ȤȐȡĮȟȘȢ ĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ
ȖİĳȣȡȫȞ Ș ȤȐȡĮȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıȣȞȒșȦȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ȤȐȡĮȟȘȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ,
İȞȫ ȖȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȑȡȖĮ Ș ȤȐȡĮȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıȣȞȒșȦȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ ȡȣμȠĲȠμȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ.
x ȂȘ ȕȓĮȚȘ țĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İʌȚįȚȩȡșȦıȘ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȩıșİĲİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ȓ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİ ıĮĳȒȞİȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
țĮȚ ȞĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ʌȚșĮȞȒ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ. ȈĮȞ ĲȑĲȠȚİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞįİȚțĲȚțȫȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:
x μİȚȦμȑȞİȢ Ȓ ĮȣȟȘμȑȞİȢ ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, (ȕ)
x ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
x İȚįȚțȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȠțİȓμİȞȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ
x İțĲİĲĮμȑȞȘ İțıțĮĳȒ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țȜʌ.

4.3 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
x ȉıȚμȑȞĲȠ
x ǹįȡĮȞȒ
x ȃİȡȩ
x ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ
x ȈțȣȡȩįİμĮ
x ȅʌȜȚıμȠȓ
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x ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȐ μİ ĲĮ ıȣȞĮĳȒ ȣȜȚțȐ ĲȠȣȢ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȀȐșİ ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ
ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ
İȖțĮȓȡȦȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ
μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
4.3.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȅȚ ĲȪʌȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ
İȓȞĮȚ: CEM I, CEM II/A-S țĮȚ ǿǿ/Ǻ-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V țĮȚ ǿǿ/Ǻ-V, CEM III/A, ǿǿǿ/Ǻ țĮȚ ǿǿǿ/C.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĮȞșİțĲȚțȠȪ ıĲĮ șİȧȚțȐ (ĲıȚμȑȞĲȠ SR) İȓĲİ ȜȩȖȦ ȪʌĮȡȟȘȢ
șİȧȚțȫȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ıĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ Ȟİȡȩ, Ȓ ȩĲĮȞ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ȓ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 244/80 ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ǿV.
ȅ İțȐıĲȠĲİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȕȐıİȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ.
4.3.2

ǹįȡĮȞȒ

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ, șĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ıȒμĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620.
ȅ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ
ĲȡȚȐȞĲĮ įȪȠ (32) mm. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ĮįȡĮȞȒ (ȩȤȚ șȡĮȣıĲȐ), ʌȠȣ ȞĮ
ĲȘȡȠȪȞ ȩμȦȢ ĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȦȞ Ǽȁȅȉ EN 12620, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.3.3

ȃİȡȩ

ĬĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ, Ǽȁȅȉ EN 1008.țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 206-1, 4.3. Ǿ ȥȪȟȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ «ȞİĮȡȠȪ» ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȣȥȘȜȫȞ
șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
4.3.4

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ȆȡȩıμȚțĲĮ.

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 934.02 E3 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
206-1 țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ, ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ țĮȚ
ʌȡȩıμȚțĲȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȗȘμȚȑȢ.
4.3.5

ȈțȣȡȩįİμĮ

ǹ. īİȞȚțȐ
īİȞȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. īȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0101-01-00. ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μİĲĮȟȪ
C20/25 țĮȚ C30/37, İțĲȩȢ İȐȞ ȐȜȜȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țİĳĮȜȩįİıμȠȣȢ ʌĮııȐȜȦȞ,
ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ ʌĮııĮȜȠĲȠȚȤȓĮȢ ĮȜȜȘȜȠĲİμȞȩμİȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ
ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞȘ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 400 kgr ĮȞȐ m3 ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȪʌȠ țĮȚ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș
μȑȖȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 500 kgr ĮȞȐ m3 ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ ĲıȚμȑȞĲȠȣ (ȃ/ȉ) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0.6.
Ǿ țȐșȚıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 130 mm, ıȣȞȒșȦȢ įİ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 200-220
mm. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ țİĳĮȜȩįİıμȦȞ, Ș țȐșȚıȒ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Ƞ țİĳĮȜȩįİıμȠȢ (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ȠʌȜȚıμȠȪ, ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ıİ
Ȟİȡȩ țȜʌ), ȖİȞȚțȐ ȩμȦȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ĮȞȒțİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ «ʌȜĮıĲȚțȠȪ» țĮȚ
«ȘμȓȡȡİȣıĲȠȣ» ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (įȘȜ. μİ İȜȐȤȚıĲȘ țȐșȚıȘ 30 mm).
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȞĮȞĲȚ «ȟİʌȜȪμĮĲȠȢ» ıİ ıȣȞșȒțİȢ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ μʌİĲȠȞȓĲȘ Ȓ μȩȞȚμȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.
Ǻ. ȂİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȑȢ
μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 206-1.
EȚįȚțȩĲİȡĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ Ș μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ İʌĮȡțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮĲȐ ĲȦȞ İʌȚȕȜĮȕȫȞ įȡȐıİȦȞ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮ, İȞĲȩȢ ĲȘȢ μȐȗĮȢ ĲȦȞ, ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ, ȠȡȖĮȞȚțȫȞ țȜʌ. ǼȚįȚțȒ ʌȡȩȞȠȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡșİȓ
țĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠĳȡȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ μİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ įȠțȚμȑȢ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ ıȣμĳȦȞȓĮȢ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȘȢ țȠțțȠμȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȈĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ țĮȚ Ș țĮμʌȪȜȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ șȡĮȪıȘ įȠțȚμȓȦȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ 7 țĮȚ 28 μȑȡİȢ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ
Ȟİȡȩ/ĲıȚμȑȞĲȠ (ȃ/ȉ).
4.3.6

ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ

īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĮȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (ǺǼȃȉȅȃǿȉǼ). īİȞȚțȫȢ Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ, Ș
įȚĮĲȒȡȘıȘ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲĮ
ıȤİĲȚțȫȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1538. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıțȠμȚıșİȓ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ʌȡȚȞ
ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13500.
4.3.7

ȈȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ

ȅȚ ıȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (įȘȜ. μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȡȐȕįȠȚ, μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ, ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ) șĮ
İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00, Ǽȁȅȉ EN 10210-1 țĮȚ
Ǽȁȅȉ EN 10025-1. Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıȚįȘȡȫȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș įİ
İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȦȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ȠȚ
μİĲĮȜȜȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ μȘ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ıȓįȘȡȠ İȟĮȚĲȓĮȢ țȣȡȓȦȢ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȒȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ.
ȅȚ ıȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȤȐȜȣȕȠȢ, įȚĮμȑĲȡȦȞ, įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ
μȠȡĳȒȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǼțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ įȚĮμȒțȠȣȢ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ȩʌȠȣ ĮȣĲȩȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) įȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ
ȩĲȚ Ƞ İȜȐȤȚıĲȠȢ įȚĮμȒțȘȢ ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȑııİȡȚȢ (4) ȡȐȕįȠȣȢ ĭ12.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ įȚĮμȒțȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌĮııȐȜȦȞ
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ įȚĮĲȠμȒȢ ʌĮııȐȜȠȣ: ǹc

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ įȚĮμȒțȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ: As

Ac  0.5 m2

As  0.5% Ac

2

2

0.5 m  Ac  1.0 m

As  0.0025 m2

Ac > 1.0 m2

As  0.25% Ac

ǼȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ țȐʌȠȚĮȢ μȑȖȚıĲȘȢ țĮȚ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ
ĲȠȣ įȚĮμȒțȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ İȖȤȪȞİĲĮȚ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ʌȜȒȡȦȢ
ĲȠȞ țȜȦȕȩ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ȞĮ ȑȜșİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ǲĲıȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ țİȞȩ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮμȒțȦȞ ȡȐȕįȦȞ İȓȞĮȚ 40 cm, İȞȫ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ İȓȞĮȚ 10 cm. īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ƞ
μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ 2 cm, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țİȞȩ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ μİȚȦșİȓ ıĲĮ 8 cm.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠμȩțİȞĲȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įȚĮμȒțȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ. ȍıĲȩıȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȑĲȠȚȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
x μȑȖȚıĲȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ 2.
x ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮțĲȚȞȚțȐ Ș μȓĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ.
x Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ İț ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲȚμȫȞ: ĲȠ
įȚʌȜȐıȚȠ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ ȡȐȕįȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ 1.5 ĳȠȡȐ ĲȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ ĮįȡĮȞȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 19921-1. OȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȈȣȞȚıĲȫμİȞİȢ įȚȐμİĲȡȠȚ İȖțȐȡıȚȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌĮııȐȜȦȞ
ȈȣȞįİĲȒȡİȢ

 6 mm țĮȚ  ¼ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ įȚĮμȒțȠȣȢ
ȡȐȕįȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ

ȈȪȡμĮĲĮ Ș ʌȜȑȖμĮĲĮ İȖțĮȡıȓȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ

 5 mm

ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȖțĮȡıȓȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ȠʌȜȚıμȩ.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȤȣĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

5.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ʌĮııȐȜȦȞ
5.1.1

īİȞȚțȐ

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘȢ ȡȠȒȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ Ȓ İȚıȡȠȒȢ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣȟȘμȑȞȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ İțįȒȜȦıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȞĲȩȢ:
x ȤĮȜĮȡȫȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ (μȘ ıȣȞİțĲȚțȫȞ) İįĮĳȫȞ
x μĮȜĮțȫȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ (ıȣȞİțĲȚțȫȞ) İįĮĳȫȞ
x İįĮĳȫȞ μİ μİĲĮȕȜȘĲȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
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Ǿ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș
įȚȐĲȡȘıȘ țȠȞĲȐ ıİ ʌĮııȐȜȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıĳĮĲĮ ıțȣȡȠįİĲȘșİȓ țĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμȐ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮțȩμĮ
İȡȖȐıȚμȠ, Ȓ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĮțȩμĮ ıțȣȡȠįİĲȘșİȓ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İȞįİȤȠμȑȞȦȞ ȗȘμȚȫȞ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȩʌȠȚȦȞ İμʌȠįȓȦȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ Ȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘμȚȫȞ ıİ
ȖİȚĲȠȞȚțȠȪȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ İțĲȠʌȚıμȩ İμʌȠįȓȦȞ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ țȐșİ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ǻİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ʌȐȞȦ ıİ İμʌȩįȚȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ʌȣșμȑȞĮ
ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ĮȣĲȩȞ ĮțȡȚȕȫȢ ĲȠ ȜȩȖȠ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ μİ țĲȣʌȒμĮĲĮ Ȓ įȣȞȘĲȚțȐ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μȚțȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȤĮȜȚțȚȫȞ Ȓ ȟȘȡȩ μȓȖμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
țĮȚ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ İȓĲİ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ (ȖȚĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ İȞĮʌȩșİıȘ) Ȓ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ țĮȚ İʌȚȤȦμĮĲȫıİȦȞ, İȓĲİ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ șĮ
ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼȖțĮĲĮȜİȚʌȩμİȞİȢ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ Ȓ μİ ıțȣȡȩįİμĮ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȤȚțȫȢ ȣʌȠĲİșİȓıİȢ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ,
İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ.
5.1.2

ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ

Ǿ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ (įȘȜ. ıȣȞİȤȒȢ įȚȐĲȡȘıȘ Ȓ μȘ ıȣȞİȤȒȢ įȚȐĲȡȘıȘ) țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ
ıȣȞșȒțİȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ. ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ. ĮȡȓįİȢ,
țȡȠȣıĲȚțȠ-įȚĮĲȡȘĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ μİșȩįȦȞ İȚıʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țȜʌ. (ıȤȒμĮ 6). ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ μȘ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ.
ĮȡʌȐȖİȢ, ĲȡȣʌȐȞȚĮ, įȚĮĲȡȘĲȚțȠȓ țȠȣȕȐįİȢ, «ȕȠȣĲȚȑȢ» țȜʌ. (ıȤȒμĮ 7).

21

35495

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 6Į – ȈȪıĲȘμĮ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ – ĭȐıȘ İȚıʌȓİıȘȢ

ȈȤȒμĮ 6ȕ – ȈȪıĲȘμĮ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ – ĭȐıȘ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ.
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ȈȤȒμĮ 6ȕ – ȈȪıĲȘμĮ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ İȜȚțȠİȚįȠȪȢ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ (Ȓ «ĮȡȓįĮȢ»).
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ȈȤȒμĮ 7Į – ǻȚĮĲȡȘĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ μȘ ıȣȞİȤȒ įȚȐĲȡȘıȘ – «ǺȠȣĲȚȐ», ȉȡȣʌȐȞȚ, ǹȡʌȐȖȘ.

ȈȤȒμĮ 7ȕ – ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ μȘ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ – ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ țȠȣȕȐȢ
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȘȢ
ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȩįȚ ĲȠȣ. ǼʌİȚįȒ ĲȑĲȠȚİȢ
ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ıȣȤȞȐ İȟİȜȓııȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįİĲĮȚ ʌȡȠĲȓμȘıȘ ıĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ
μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ĲĮȤȪĲİȡȘ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ μİĲĮȟȪ ıȣμʌȜȒȡȦıȘȢ
ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İȣıĲȐșİȚĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ȣʌİȡʌȓİıȘ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ĮȣĲȒ Ș ȣʌİȡʌȓİıȘ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ, ȖȚĮĲȓ ĮȣĲȩ İȞİȡȖİȓ ıĮȞ ȑμȕȠȜȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
5.1.3
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ıȦȜȒȞȦıȘ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȞșȘțȫȞ İȣıĲĮșİȓĮȢ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȦȜȒȞȦıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌȡȠıȦȡȚȞȒ Ȓ μȩȞȚμȘ) ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. Ǿ ıȦȜȒȞȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ, İıȦĲİȡȚțȐ įİ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ
Ȓ/țĮȚ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ Įʌȩ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
ȅʌȑȢ țİțȜȚμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ȖȦȞȓĮ Ĭ  860 (ıȤȒμĮ 2) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȦȜȘȞȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ,
İțĲȩȢ İȐȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ İȓȞĮȚ İȣıĲĮșȒ.
ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ
μİ ȤȡȒıȘ ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȚțȠȪ Ȓ ıĲȡİʌĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ Ȓ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ ʌ.Ȥ
įȠȞȘĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ Ȓ ıĳȣȡȚȠȪ.
ǲıĲȦ țĮȚ ĮȞ Ș ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȐȜȜȠ ĲȡȩʌȠ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȑȞĮ μȚțȡȩ ĲμȒμĮ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ıȦȜȒȞȦıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȤȡȘıȚμİȪİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĲȘȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȐııĮȜȠ țĮĲȐ ĲȞ įȚȐĲȡȘıȘ. ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ įȚĮĲȡȘșȑȞ ȖİȦȨȜȚțȩ, ĮțȩμĮ țĮȚ μİ
ȤȡȒıȘ ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ, įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȑȢ Įʌȩ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ.
Ȉİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ (μİ Ș ȤȦȡȓȢ ĮȡĲİıȚĮȞȚıμȩ)
ʌȡȑʌİȚ μȑıĮ ıĲȘ ıȦȜȒȞȦıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ, ȑȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ıĲĮșİȡȒ ȣʌİȡʌȓİıȘ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ (ıȣȞȒșȦȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
μʌİȞĲȠȞȓĲȘ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘȢ μİ 1,0 m, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȡȠȢ
ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ Ș İȓıȠįȠȢ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ĲİμĮȤȚįȓȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ İȚıȡȠȒ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ μȑıĮ ıĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ.
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ, ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ĮȣĲȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĮȣĲȒȢ, ʌȡȑʌİȚ Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ
ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Ȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣʌȠȖİȓȠȣ
ȪįĮĲȠȢ. Ȉİ μĮȜĮțȐ ıȣȞİțĲȚțȐ Ȓ μȘ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ȜİʌĲȩțțȠțİȢ ȐμμȠȣȢ țĮȚ ȚȜȪİȢ țȐĲȦ Įʌȩ
ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ, ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ, ȑȞĮ ʌȡȠȕȐįȚıμĮ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ μȚıȩ ĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĳȩȕȠȢ, Ȓ ȑȤİȚ ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓ İȓıȠįȠȢ İįȐĳȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ĲȠ ʌȡȠȕȐįȚıμĮ Ȓ Ș ȣʌİȡʌȓİıȘ ĲȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ. ǵĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕĮįȓıμĮĲȠȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș ȣʌİȡʌȓİıȘ ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ μİ
ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȠȕȐįȚıμĮ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ, ĮȜȜȐ Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȐμİıĮ
ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ. īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ĮȣĲȑȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮıțİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ
ıĲȡİʌĲȚțȒ ȡȠʌȒ țĮȚ İʌĮȡțȒȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ įȪȞĮμȘ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș įȚİȓıįȣıȒ ĲȠȣ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İțıțĮĳȒȢ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ (μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ȣʌȠıțĮĳȒȢ).
ǵĲĮȞ ĳșȐıİȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ĲȠ
ȑįĮĳȠȢ ȞĮ țĮșĮȡȚıșİȓ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.
ǼʌİȚįȒ ıĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȒ Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıİ țȓȞįȣȞȠ ȤĮȜĮȡȫıİȦȞ ȜȩȖȦ
ĲȘȢ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ʌȡȠȕȐįȚıμĮ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ Ș
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ țĮșȐȡȚıμĮ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ. īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ıȦȜȒȞȦıȘ «Ș İȟȠȤȒ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ
İȡȖĮȜİȓȠȣ» ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ İȜĮȤȓıĲȘ.
5.1.4

ǻȚȐĲȡȘıȘ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ, ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȑȜİȣıȘ μȑıĮ Įʌȩ ȤĮȜĮȡȑȢ Ȓ μĮȜĮțȑȢ
İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳĮȚȞȩμİȞĮ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȞĮ ıĲȘȡȚȤșȠȪȞ μİ ȣʌİȡʌȓİıȘ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ. Ȉİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ĮʌȠțȜİȚıșİȓ Ș ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İȚıĮȖȦȖȒ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ıĲȘȡȚȗȩȞĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ ıİ țİțȜȚμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ ȖȦȞȓĮ Ĭ  860
(ıȤȒμĮ 2), İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș ȜȒȥȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ țĮȚ
ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȠȣ μİ įȚȐĲȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ȦȢ
ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİĮıșİȓ įȣıμİȞȫȢ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȜȩȖȦ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ĳȓȜĲȡȠȣ. ǼʌİȚįȒ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȤȦȡȓȢ
ıȦȜȒȞȦıȘ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ μİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ, ʌȡȑʌİȚ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ.
ȉȠ ʌȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȡȡİȣıȘ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ įȡȐıİȚȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ıȦȜȒȞȦıȘ ȜȓȖȦȞ μȑĲȡȦȞ.
Ǿ ʌȡȠıțȩμȚıȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ ȞĮ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ țĮȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıțȩμȚıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ įİȓȤȞİȚ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ țȐșİ
ʌĮȡĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ șĮ
țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ İȓȞĮȚ ĲȠ İȪȡȠȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȠȣ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ țĮȚ ĲȠ İȪȡȠȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ʌȒȖμĮĲȠȢ (GEL STRENGTH) ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ıĲȠ ȪįȦȡ.
ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ șĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ İʌȚμİȜȫȢ μİ țĮșĮȡȩ Ȟİȡȩ ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮ ĮȚȫȡȘμĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȪįĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ
ĲȠȣ ıĲȠ ıțȐμμĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 5qC.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ĮȜμȣȡȠȪ Ȓ ȤȘμȚțȫȢ İʌȚțȓȞįȣȞȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȪįĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ
İȚįȚțȑȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ĮȚȫȡȘμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
Ȉİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, Ș
ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟȚıȠȡȡȠʌİȓĲĮȚ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȓİıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ 1,00 m ȣȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ.
ȍıĲȩıȠ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȘ ȣʌİȡʌȓİıȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȒȡȚȟȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȤȦȡȓȢ
ıȦȜȒȞȦıȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ ȣȖȡȠȪ, Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, Įʌȩ ĲȠ
İȓįȠȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, İȚįȚțȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țĮȚ ıİ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ μȘ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ, Įʌȩ ĲȘȞ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĲȠȣȢ įȚĮȕȐșμȚıȘ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș įȚȐȤȣıȘ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
μʌİȞĲȠȞȓĲȘ Ȓ ȐȜȜȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ, ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȐμİıȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
ȉȠ ȐȤȡȘıĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (Ȓ ȐȜȜȠ ȐȤȡȘıĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ) șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Įʌȩ ĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (Ȓ ȐȜȜȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ) șĮ ȖȓȞİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ
Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ ıİ șȑıİȚȢ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟĮĳȞȚțȒȢ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ Ș İțıțĮĳȒ ʌȡȑʌİȚ ĮμȑıȦȢ ȞĮ İʌĮȞİʌȚȤȦșİȓ
μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ. Ǿ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıĲȘ șȑıȘ ĮȣĲȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ μİĲȐ
Įʌȩ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ .
Ȉİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ μİ ȣȥȘȜȒ ıĲȐșμȘ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ
ȖȓȞİȚ ıȦȜȒȞȦıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȠ ȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μȑȤȡȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮıțȘșİȓ Ș
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȣʌİȡʌȓİıȘ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ μİĲȐ Įʌȩ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ İȞȩȢ
ʌĮııȐȜȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ,
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȤ ȠȚ ĮʌȠĮμμȦĲȒȡİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ. īȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ʌȡȠıμȓȟİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 2 ıĲȠ μİȓȖμĮ ĲȠȣ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȣμȑȞȠȣ țĮȚ ȞȑȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.
5.1.5

ǱȞĲȜȘıȘ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ

Ǿ ȐȞĲȜȘıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮȞȠȚȤșİȓıİȢ ȠʌȑȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ. ȀĮĲǯ İȟĮȓȡİıȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
İʌȚĲȡĮʌİȓ μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
x ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȚȢ
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ,
x ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ İȣıĲĮșȑȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȐȞĲȜȘıȘ ȤȦȡȓȢ įȚĮĲĮȡĮȤȒ ĲȠȣ
țȐĲȦ Ȓ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȐııĮȜȠ țĮȚ
x Ș İȞ ȜȩȖȦ ȐȞĲȜȘıȘ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ȕȜĮȕİȡȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ȚįȚȠțĲȘıȓİȢ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ İțįȒȜȦıȘȢ țĮșȚȗȒıİȦȞ İț ıĲİȡİȠʌȠȚȒıİȦȢ.

5.2 ȅʌȜȚıμȩȢ ʌĮııȐȜȦȞ
ȅȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȠȓ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȤĮȜĮȡȒ ıțȦȡȓȦıȘ. ȅ țȜȦȕȩȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ,
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ.
ȅȚ ıȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟȑȤȠȣȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ (μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ ĲȠ μȒțȠȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ, ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣ țȐșİ ʌĮııȐȜȠȣ μȑıĮ ıĲȠȞ țİĳĮȜȩįİıμȠ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00 țĮȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ:
x 6 cm, ȖȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ D > 0.6 m
x 5 cm, ȖȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ D  0.6 m
İțĲȩȢ İȐȞ ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȍıĲȩıȠ, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ıİ 7.5 İț.
ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮııȐȜȠȣ İȞĲȩȢ μĮȜĮțȠȪ İįĮĳȚțȠȪ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ, ȩʌȠȣ Ș ȠʌȒ ȑȤİȚ įȚĮȞȠȚȤĲİȓ ȤȦȡȓȢ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.
x ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ ĮįȡĮȞȫȞ 3.2 cm.
x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
x ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ĮȞȫμĮȜİȢ.
ȈĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȘȢ țȐșİ ȡȐȕįȠȣ ıİ ȩȜȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ țȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İțįȘȜȦșȠȪȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲİȢ
μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǵȜİȢ ȠȚ įȚĮıĲĮȣȡȠȪμİȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȑȞȠȞĲĮȚ μİ ıȪȡμĮ ʌȡȠıİțĲȚțȐ. ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.
ȅ țȜȦȕȩȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ. Ǿ țĮĲȐ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȠȣ
țȜȦȕȠȪ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȚ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ
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ıȤȘμĮĲȚıμȩ ıĲİȡİȠȪ țȜȦȕȠȪ. ȅ țȜȦȕȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȚıȤȣȡȩȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĮȖțĮȓĮȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ıȦıĲȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ įȚĮμȒțȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ țĮĲǯ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȞȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ, ĲȠ ʌȠȜȪ 3.0 m, ȞĮ
įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμμİĲȡȚțȐ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ İȚįȚțȐ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ (SPACER BLOCKS) Įʌȩ ĮȞșİțĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ıİ
įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ șȡĮȪıȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ
İȚįȚțȫȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ȖȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ D 1.2 m, țĮșȫȢ țĮȚ
țİțȜȚμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ.
ȅȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĳȚȤĲȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮμȒțİȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ.
ȅȚ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ Ƞ
țȜȦȕȩȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘ șȑıȘ ĲȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ʌ.Ȥ.
İȞıȦμȐĲȦıȘ İȞȩȢ ıĲĮȣȡȠȪ Įʌȩ ȜȐμİȢ.

5.3 ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌĮııȐȜȦȞ
5.3.1

īİȞȚțȐ

īİȞȚțȐ ȖȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡȤȓȗİȚ ĲȠ ıȣȞĲȠμȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȆȡȓȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȚĮȞȠȚȤșİȓıȘȢ ȠʌȒȢ.
Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ μİ μȓĮ ıȣȞİȤȒ įȚȐıĲȡȦıȘ,
ĮʌĮȖȠȡİȣȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮțȠʌȒȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲǯ İȟĮȓȡİıȘ μȚțȡȒȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ ʌȒȟȘȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȕȜĮʌĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ĮȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ İȓȞĮȚ ĮμĳȓȕȠȜȘ Ș ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ,
İțĲȩȢ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĮĳȒȢ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. īȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȜȩȖȠ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪıİȚ ȡȣșμȩ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ĲĮȤȪĲİȡȠ Įʌȩ İțİȓȞȠ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ, įȘȜĮįȒ İȞ ȟȘȡȫ Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȪįȦȡ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȜİʌĲȠμİȡȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘ ıȪȞșİıȘ μİ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ İȡȖȐıȚμȠ ȞĮ ĳĲȐȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ȩĲȚ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ Ȓ
ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȩĲȚ Ș ıĲȒȜȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ıĲİȞȫıİȚȢ. īȚǯ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ʌȡȑʌİȚ, ĮțȩμĮ țĮȚ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ İȞ ȟȘȡȫ, ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıȦȜȒȞĮȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ Ȓ ıȦȜȒȞĮȢ ĮȞĲȜȓĮȢ ʌȠȣ ȞĮ ĳĲȐȞİȚ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȡȖĮıȓμȠȣ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.5 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȐĲĮȚ Ș
ĮʌȠĳȣȖȒ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȩȞȘıȘȢ ȜȩȖȦ țȚȞįȪȞȠȣ ĮʌȩμȚȟȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
5.3.2

ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȠʌȒȢ İȞ ȟȘȡȫ

ȀĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȠʌȒȢ İȞ ȟȘȡȫ, Ș ȑțȤȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȤȠȐȞȘȢ țĮȚ
ıȦȜȒȞĮ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȚĮĲĮȡȐııȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ Ƞ țȜȦȕȩȢ. ǼȟȐȜȜȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıĲĮįȚĮțȒȢ
ĮȞȑȜțȣıȘȢ ĮȣĲȒȢ.
5.3.3
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ȠʌȒȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ Ȓ ĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ, Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ șĮ ȖȓȞİȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ įȠțȚμĮıμȑȞȘ μȑșȠįȠ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȅ ıȦȜȒȞĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ μȒțȠȣȢ 2-4 μȑĲȡȦȞ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣȞįİįİμȑȞĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲĮȤİȓĮ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ,
ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣįĮĲȠıĲİȖȒȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠȣ ĲȠ μȒțȠȢ μİ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ μȓĮ ȤȠȐȞȘ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ μİ ȣįĮĲȠıĲİȖȒ ıȪȞįİıȘ.
x Ǿ ʌȜİȣȡȚțȒ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ țĮșȫȢ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ İȓĲİ ȞĮ țĮĲĮıĲȡĮĳİȓ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ İȓĲİ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșİȓ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ. ǼʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ (ȖİȡĮȞȩȢ țȜʌ) ȖȚĮ ĲĮȤİȓĮ ĮȞȪȥȦıȘ Ȓ țĮĲĮȕȓȕĮıȘ ĲȠȣ
ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ȩʌȠĲİ ĮȣĲȩ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
x ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞȘ ȜȐıʌȘ Ȓ ȜĮıʌȦμȑȞȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ (ʌȤ ȜĮıʌȦμȑȞȠ ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ)
ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ șĮ ʌĮȡșİȓ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȒ
ıȣıțİȣȒ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ. ǼȐȞ ĲȠ İȚįȚțȩ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȐȡșȘțİ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1,25 gr/cm3, Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ įİȞ șĮ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȠ
ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ.
x ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȒ șĮ įȠșİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ȕȜȐȕȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ȐȞĲȜȘıȘ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ʌĲȫıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ
ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ.
x Ȉİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖİμȐĲȠȢ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ș ʌȓİıȒ ĲȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ țĮȚ İȚıȤȦȡİȓ ĮȡțİĲȐ ıĲȠ ȒįȘ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİ
țȐʌȠȚȠ ʌİȡȚșȫȡȚȠ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮĲȐ ȜȐșȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
x Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 150 mm ȖȚĮ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ ĮįȡĮȞȠȪȢ 20 mm, Ȓ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 200 mm ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĮįȡĮȞȠȪȢ 32 mm.
x Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȞȐİȚ μȑıĮ Įʌȩ ĲȠȞ țȜȦȕȩ
ȠʌȜȚıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĲȠȣ ʌȡȠȟİȞİȓ ȕȜȐȕİȢ. Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ.
x ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ μȑĲȡĮ (ʌȤ μİ μȓĮ μȠȞȩįȡȠμȘ «ȕĮȜȕȓįĮ» İțĲȩʌȚıȘȢ ĲȠȣ
ȪįĮĲȠȢ, Ȓ ȑȞĮ ȟȪȜȚȞȠ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ «go - devil») ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȐμİıȘ İʌĮĳȒ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌȡȦĲȠİȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ, μİ ĲȠ ȪįȦȡ Ȓ ĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ.
x Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ μİȚȦșİȓ ĮȡțİĲȐ, Ȓ
ıĲĮμĮĲȒıİȚ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮĳĮȓȡİıȘ
ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ıȦȜȘȞȦĲȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ ȡȠȒȢ, ĮĳȠȪ ȩμȦȢ
İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x ǵȜĮ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȤȠȐȞȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
5.3.4

ȆȑȡĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
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Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıİ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
0,30 m ȑȦȢ 0,60 m, (įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ
ĮıȣμʌȪțȞȦĲȘ, ĮȞȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȒ Įʌȩ țȐșİ ȐʌȠȥȘ), ȖȚĮ ıȣııȫȡİȣıȘ ĲȠȣ ĮțĮĲĮȜȜȒȜȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ μİȜȜȠȞĲȚțȐ șĮ țĮșĮȚȡİșİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȠȡȚıĲȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ,
ȕȡİșİȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ
ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠĲȐıİȚȢ İʌȓȜȣıȘȢ ĲȠȣ șȑμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ șĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ μȑȤȡȚ ıĲȐșμȘȢ ĲȑĲȠȚĮȢ, ȫıĲİ ĲȠ ĮʌȠμȑȞȠȞ
ĲμȒμĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȐȞȦ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ
ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ, İțĲȩȢ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ.
ȉȠ ʌȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ įİȞ ıțȣȡȠįİĲȒșȘțİ, ȖİμȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĮμİȜȘĲȑĮȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ʌȤ ȐμμȠ, ȖĮȡμʌȓȜȚ Ȓ ıțȪȡĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑȤȡȚ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ Ȓ ĲȠ ʌȠȜȪ μȑȤȡȚ ıĲȐșμȘȢ 0,50 m
țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ıĲȐșμȘȢ ĲȘȢ İțȜȠȖȒȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
5.3.5

ǹȞȑȜțȣıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ

ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ıȦȜȒȞȦıȘ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıĲĮįȚĮțȐ Ș ĮȞȑȜțȣıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ
İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ İȡȖȐıȚμȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȐıȣȡıȘȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȑȜțȣıȘ. ǼʌȓıȘȢ Ș
ĮȞȑȜțȣıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȕȡĮįȑȦȢ, ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȑʌȠȣıĮ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮșǯ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ țİȞȐ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıʌȐıȚμȠ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıĲİȞȫıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȑȜțȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ĮȡțİĲȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ
(ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 m) ȫıĲİ ȞĮ ȣʌİȡȞȚțȐĲĮȚ Ș ʌȓİıȘ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ ȪįȦȡ Ȓ țĮȚ ĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ țĮȚ ȑĲıȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȜĮȚμȠȪ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȜȐıʌȘ Ȓ ȐȜȜȠ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ.
Ǿ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȫȞ İȟȠȜțȑȦȞ ĲȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠȣȢ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ İĳȩıȠȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ:
x ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ĮȞİʌȓĲȡİʌĲİȢ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ țĮȚ ȩȤȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȓțȦȞ
x ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ĲȦȞ ȅȀȍ Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȦȞ
ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȚįȚȠțĲȘıȚȫȞ.

5.4 ǹȞȠȤȑȢ
Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțȠʌȒ ȞĮ μȘ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ
ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm ıİ țȐșİ țĮĲİȪșȣȞıȘ, İȞȫ Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įİȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ

5.5 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıİ
ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȂȘĲȡȫȠ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ ȆĮııȐȜȦȞ įȚǯ ǼțıțĮĳȒȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ
ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3.
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ǿ ǿǿ

V

İʌȓʌİįȠ ȖİȫĲȡȘıȘȢ

ǼĲĮȚȡİȓĮ:.....................................................
ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ:..................................................
ȈȤȑįȚȠ ʌĮııȐȜȦȞ:......................................
ǼȆǹȁȁǾȁǿǹ ȈȉȇȍȂǹȉȍȃ
ȂȑĲȡĮ țȐĲȦ
ȂȑĲȡĮ ʌȐȞȦ
ǼįĮĳȚțȩȢ
ȊʌȩȖİȚĮ ȪįĮĲĮ
Įʌȩ ĲȠ
Įʌȩ
ıȤȘμĮĲȚıμȩȢ
İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ
....................
țĮȚ ıȪıĲĮıȘ
ȖİȫĲȡȘıȘȢ
..................
ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ
ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ

©

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ
ĲȠ țȠʌĲȚțȩ
țĮȚ ĲȘ ıȦȜȒȞȦıȘ
Įʌȩ ........
μȑȤȡȚ .........
(m)

4.2

4.1

3.5
4

3.4

3.
3.1
3.2
3.3

2.4

2.3

2.
2.1
2.2
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ǼȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ
ǼȟȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ ıĲİĳȐȞȘȢ (cm)
ǺȐșȠȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ȕȐıȘ............(m)țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȚʌ.ȖİȫĲȡȘıȘȢ
ȆȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ (ȣʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ) μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıĲȓȤȠȣ 2.1 țĮȚ
2.2 ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ)
ȀȠȡμȩȢ....................................... (lit)
ȆȑȜμĮ (ȕȐıȘ)...............................(lit)
ȈȪȞȠȜȠ..........................................(lit)
ǲȜİȖȤȠȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıĲȐșμȘȢ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ
- μİĲȐ Įʌȩ ȖİȫĲȡȘıȘ.......(m) țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ
- μİĲȐ Įʌȩ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȕȐıȘȢ ...........(m) țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ
- ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ..............(m) țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ.
ȅʌȜȚıμȩȢ
ǻȚĮμȒțȘȢ ȅʌȜȚıμȩȢ ......., įȚĮμ......mm BRITISH STANDARD
ǼȖțȐȡȚıȚȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ (ıʌİȓȡİȢ)....., įȚĮμ.....mm BRITISH STANDARD
ǶȥȠȢ ȕȒμĮĲȠȢ
ȂȒțȠȢ țȜȦȕȠȪ
ȆȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ..............m
ȀȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ..............m
ȈȪȞȠȜȠ
..............m
ǼȞȫıİȚȢ (ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ)
ȈțȣȡȩįİμĮ ʌĮııȐȜȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȞĲȠȤȒ ǺȘ:........ȠμȐįĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ǻǿ/Ǻǿǿ
ȈȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ Ȁǿǿǿ/ȡİȣıĲȩ μʌİĲȩȞ
ȈțȣȡȩįİμĮ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ / ȈțȣȡȩįİμĮ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ȑĲȠȚμȠ

ǲȖȤȣĲȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ:.......................................................
ǼȓįȠȢ ʌĮııȐȜȠȣ:............................................................
ȆȐııĮȜȠȢ șȜȓȥȘȢ/ ȆȐııĮȜȠȢ İĳİȜțȣıμȠȪ.....................
1.
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȐııĮȜȠȣ
1.1
ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ......................(cm) (İȟȦĲ.įȚĮμ.ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ)
1.2
ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ .........................(cm)
1.3
ȊȥȠȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ....................................(cm)
1.4
ȀȜȓıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ......................
1.5
ȀİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ .................. (m) țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ
1.6
ȀȐĲȦ ĮțμȒ ȕȐıȘȢ ĲȠ ʌĮııȐȜȠȣ ................(m) țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ
ȂȒțȠȢ ʌĮııȐȜȠȣ ...........(m) (Įʌȩ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıĲȓȤȠȣ 1.6 ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
1.7
ĲȠȣ ıĲȓȤȠȣ 1.5 ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ)
1.8
ȀİȞȒ ȖİȫĲȡȘıȘ....................(m)
ǺȐșȠȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ıĲȠȞ İįĮĳȚțȩ ıȤȘμĮĲȚıμȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĳȑȡȠȣıĮ
1.9
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐıȘȢ
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ

īİȫĲȡȘıȘ
ǻȚĮțȠʌȒ

ȈĲȐįȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00:2009

Įʌȩ

8.

7

ǾμİȡȠμȘȞȓĮ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțĮșȠȡȓıșȘțİ (μȑĲȡȘıȘ μȑıĮ ıĲȠ
įȚȐĲȡȘμĮ) ȕȜȑʌİ ıȤȑįȚȠ
ȀİĳĮȜȒ ʌĮııȐȜȠȣ ex=
ey=
ȀȜȓıȘ ʌĮııȐȜȠȣ ȁʌ%=
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ:

ȑȦȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȂȘĲȡȫȠ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ ȆĮııȐȜȦȞ įȚǯ ǼțıțĮĳȒȢ

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ q C

Ǽȁȅȉ

ıțȣȡȩįİμĮ)
ǼȓįȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌȡȠμȘșİȓĮȢ
3
ȆȠıȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ............ (kgr/m )
ǹįȡĮȞȒ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ (μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ)
ȁȩȖȠȢ ȪįĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠ [(ȃ/ǿ)-(ȕȐȡȠȢ ȪįĮĲȠȢ /ȕȐȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ)]
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǼȖȤȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȈĲȐșμȘ ȪįĮĲȠȢ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
5.1
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ......................(m)
5.2
ȈȦȜȒȞĮȢ İțțȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (įȚȐμİĲȡȠȢ .......cm/ȀȐįȠȢ İțțȑȞȦıȘȢ
5.3
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ĲȘȢ țĮĲĮȞĮȜȦșİȓıĮȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
6.
ȋȡȩȞȠȚ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ (ȤȡȩȞȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ)
ȋȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.

©
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ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ),
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ:

6.1 ǲȜİȖȤȠȢ ʌȣșμȑȞĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌĮııȐȜȦȞ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ʌȡȠȢ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȘȡȘșȑȞĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İμĳȐȞȚıȘȢ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȓȞįȣȞȠȚ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ĲİȜȚțȠȪ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĮȣĲȠȪ (μİ μİıȠȜȐȕȘıȘ
ȕȑȕĮȚĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮĲĮȕȚȕĮıμȠȪ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ), ĲȩĲİ Ș ȑįȡĮıȘ ĮȣĲȠȪ șĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȐȞȦ ıĲȠ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞ ȤĮȜĮȡȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ
ĲȘȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩ ĲȠ ȜȩȖȠ μȓĮ ĮȞİʌȓĲȡİʌĲȘ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ
ȣʌȠȤȫȡȘıȘ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ʌȩįȚ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ ĲȠ ıĲĮșİȡȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȑȤİȚ ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, İȓĲİ Įʌȩ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İȓĲİ
μİĲȐ Įʌȩ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ İȞıȦμȐĲȦıȘ
ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ (Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĮȣĲȠȪ) įȪȠ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ İȜĮȤȓıĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 3’’ Ȓ İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4’’, ĮĳȠȪ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ Ș İʌȚȡȡȠȒ ĮȣĲȒ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȠȪ. Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȜȩȖȠ ĮȞĲȚȠȚțȠȞȠμȚțȒ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮııȐȜȦȞ μȚțȡȫȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȠȕĮȡȒȢ
İȟĮıșȑȞȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ ĮȣĲȠȓ ʌȦμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐțȡȠ ĮȣĲȫȞ μİ ȑȞĮ ʌȫμĮ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ (ʌȤ ʌȜĮıĲȚțȩ țĮʌȐțȚ țȜʌ), ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ įİȞ șĮ
ĮȞȑȜșİȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μȑıĮ ıĲȠ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ. ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ
İȣșȪȖȡĮμμȠȚ țĮȚ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ İȣșȪȖȡĮμμȠȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ʌȡȠĳȣȜĮııȩμİȞȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ Įʌȩ țĲȣʌȒμĮĲĮ. ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ μȑıĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ
ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ȪʌĮȡȟȘ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ȤĮȜĮȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ĲȩĲİ ĮĳȠȪ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲȠ ȤĮȜĮȡȩ ȣȜȚțȩ ȖİμȓȗİȚ Ƞ țİȞȩȢ ȤȫȡȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ țĮȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ Ȓ ȜİʌĲȠıțȣȡȩįİμĮ ȠʌȩĲİ Ș İȡȖĮıȓĮ
įȚȩȡșȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ʌİȡĮĲȠȪĲĮȚ. Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȤĮȜĮȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ
ĲȠȞ ȑȞĮ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȜȜȠ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ȐȜȜȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ ȞĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

6.2 ǻȠțȚμȒ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌĮııȐȜȦȞ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ μȑșȠįȠ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȤȦȡȓȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (NON DESTRUCTIVE METHODS, INTEGRITY TESTS) μİ
ĮțĲȓȞİȢ Ȗ, ĮțȠȣıĲȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ țȜʌ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȑșȠįȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ
μİ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ȠȓțȠ țĮȚ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.3 ǻȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ țĮȚ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ
6.3.1

īİȞȚțȐ

ǹʌȩ ĲȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ Ȓ/țĮȚ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĮțȡȚȕȒ
ıȣμʌİȡȐıμĮĲĮ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȤȑıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ – țĮșȓȗȘıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ. ȉĮ
ıȣμʌİȡȐıμĮĲĮ ĮȣĲȐ șĮ İʌȚĲȡȑȥȠȣȞ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠȤȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, Ȓ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣȢ.
H İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıĲĮĲȚțȒȢ ĮȟȠȞȚțȒȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ prEN ISO 22477-1. ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ȐȜȜİȢ įȠțȚμȑȢ (ȩʌȦȢ įȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĮȟȠȞȚțȒȢ
İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, įȠțȚμȒ įȣȞĮμȚțȒȢ ĮȟȠȞȚțȒȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, įȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ İȖțȐȡıȚĮȢ
İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ) Ș ʌȜȒȡȘȢ μȑșȠįȠȢ șĮ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00:2009

6.3.2

©

Ǽȁȅȉ

ǻȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ

Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ İȓĲİ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ
ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ İțĲİȜİıșİȓıĮȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ, İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪμİȞİȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ.
ȅȚ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.ȉȠ
μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĳĲȐıİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ,
İțĲȩȢ ĮȞ ȗȘĲȘșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲȠ
ĲĮȤȪĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȚȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮȖȦȖȒ ĮțȡȚȕȫȞ ıȣμʌİȡĮıμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȤȑıȘ ĳȠȡĲȓȠȣ - țĮșȓȗȘıȘȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚĲȡȑȥȠȣȞ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠȤȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȘȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ĲȦȞ μȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ
ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
6.3.3

ǻȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ Ș ĮȚȤμȒ įİȞ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȠ ȕȡĮȤȫįİȢ ȣʌȩȕĮșȡȠ, μİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ:
x 1 ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞȐ 20 ʌĮııȐȜȠȣȢ
x ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞȐ ȕȐșȡȠ ȖȑĳȣȡĮȢ Ȓ ĲȠȓȤȠ
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ įȚĮĲȐȟİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İʌȚʌȜȑȠȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ĳȠȡĲȓıİȦȞ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ ʌȐııĮȜȠ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ
İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ ıĲȐșμȘ ĳȩȡĲȚıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȑȦȢ 150% ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
țĮȚ Ș įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ țȐșİ ıĲȐșμȘȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ șĮ įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ μİ ĲȘ μȠȡĳȒ İȚįȚțȫȞ
ȠįȘȖȚȫȞ. ȉȑȜȠȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ țĮȚ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ĳȠȡĲȓıİȦȞ, țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȑıĲİȡȘ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȤȑıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ - țĮșȓȗȘıȘȢ.

6.4 ȆȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ (įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȠțȚμȑȢ) ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
țİĳĮȜȩįİıμȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 206-1.
īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ Ƞ ȤȦȡȚıμȩȢ ıİ «ʌĮȡĲȓįİȢ»
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 13.3 țĮȚ 13.5 ĲȠȣ ȀȉȈ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȩμȦȢ Ƞ ȤȦȡȚıμȩȢ ıİ
ʌĮȡĲȓįİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ıĲȘȡȚȤșİȓ țĮȚ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
ȉȠ ʌȠȜȪ ȠȚ 10 ʌȡȫĲȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ĮȓȡİıȘ ȩĲȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȩȖțȠȢ įİȞ ȣʌİȡĮȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ. ȠʌȩĲİ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ İʌȚĲȐȖμĮĲĮ μİȖȓıĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ.) șĮ șİȦȡȘșİȓ
ȩĲȚ ıȣȞȚıĲȠȪȞ μȓĮ ʌĮȡĲȓįĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȓȡȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȩμİȞĮ
ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 13.3 țĮȚ 13.5 ĲȠȣ ȀȉȈ, įȠțȓμȚĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ
ȘȜȚțȓĮ 28 ȘμİȡȫȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Įʌȩ ĲĮ ȓįȚĮ μȓȖμĮĲĮ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡĮıțİȣȐıșȘțĮȞ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȠțȓμȚĮ,
șĮ ʌĮȡĮıțİȣĮıșȠȪȞ ʌȡȩıșİĲĮ įȠțȓμȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ, ıȣȞĲȘȡȠȪμİȞĮ țĮȞȠȞȚțȐ, șĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ıİ ȘȜȚțȓĮ 7
ȘμİȡȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ıȣȖțȡȚșȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ țĮμʌȪȜȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ įȠșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȖȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) Ȓ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 13.5.1 ĲȠȣ ȀȉȈ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ,
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. (īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ įİȞ șĮ μʌȠȡİȓ
ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 13.4 ĲȠȣ ȀȉȈ ȖȚĮ «İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ ıțȣȡȩįİμĮ μȚțȡȫȞ ȑȡȖȦȞ»,
İțĲȩȢ ĮȞ ȣʌȐȡȟİȚ İȚįȚțȒ ȑȖȖȡĮĳȘ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ȓ ĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ ıĲĮ
ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ).
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Ǽȁȅȉ

ȉȠ ʌȠȜȪ țȐșİ 25 İʌȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ șİȦȡȘșİȓ ȩĲȚ ıȣȞȚıĲȠȪȞ μȓĮ ʌĮȡĲȓįĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȓȡȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 13.3
țĮȚ 13.5 ĲȠȣ ȀȉȈ įȠțȓμȚĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ȘȜȚțȓĮ 28 ȘμİȡȫȞ. ȉĮ įȠțȓμȚĮ
ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ ȞȦʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ Ș
ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Ȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ʌȘȖȑȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĮȞ ȞĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ȖȚĮ ȑȞĮ ȞȑȠ ȑȡȖȠ.
ȉȠ ʌȠȜȪ Ƞ ʌȡȫĲȠȢ țİĳĮȜȩįİıμȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ(țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ĮȓȡİıȘ ȩĲȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȩȖțȠȢ įİȞ ȣʌİȡĮȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ. ȠʌȩĲİ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ İʌȚĲȐȖμĮĲĮ μİȖȓıĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ.) ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ șİȦȡȘșİȓ ȩĲȚ ıȣȞȚıĲȐ μȓĮ ʌĮȡĲȓįĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ.
ȉȠ ʌȠȜȪ țȐșİ 3 İʌȩμİȞȠȚ țİĳĮȜȩįİıμȠȚ (țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ĮȓȡİıȘ ȩĲȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȩȖțȠȢ įİȞ ȣʌİȡĮȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ. ȠʌȩĲİ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ İʌȚĲȐȖμĮĲĮ μİȖȓıĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ.) ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ șİȦȡȘșİȓ ȩĲȚ ıȣȞȚıĲȠȪȞ μȓĮ ʌĮȡĲȓįĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.30.ii ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ.
Ȉİ țȐșİ ĮȜȜĮȖȒ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤȦȡȚıμȠȪ ıİ ʌĮȡĲȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟĮȞĮȡȤȓıİȚ ıĮȞ ȞĮ İʌȡȩțİȚĲȠ ȖȚĮ ȞȑȠ ȑȡȖȠ.

6.5 ȆȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ
ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1538. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ
șĮ ȖȓȞȠȣȞ ıĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ıȣıțİȣȫȞ. ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ȞİȠʌĮȡĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ șĮ μİĲȡȐĲĮȚ μȓĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ
ĲȠȣ ıȤȘμĮĲȚıșȑȞĲȠȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ıȣıțİȣȒ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȡȣșμȚıșİȓ, ȫıĲİ
ȞĮ μİĲȡȐ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ 0,005 gr/cm3. ǼʌȓıȘȢ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ, ȚȟȫįȠȣȢ, įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȚμȒȢ ȇǾ ıĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ
ȩĲȚ ȩıȠ ʌȡȠȤȦȡİȓ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ĲȠ ȇǾ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠȞ
ʌȐııĮȜȠ μİȖĮȜȫȞİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȞȦʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖİȞȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȠȣ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 2. ȅȚ įȠțȚμȑȢ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ μȓĮ ıȣȞİʌȒȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȘıȘ
ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȞȐμȚȟȘȢ, țȐșİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȠʌĮȡĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘμȑȞĮ
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ țȐșİ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ ȖȚĮ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ
μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȩȜİȢ ȠȚ ĮțĮșĮȡıȓİȢ. ǵĲĮȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įİȓȟȠȣȞ
ıȣȞİʌȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ȇǾ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ
İȟĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ μȩȞȠȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚȟȫįȠȣȢ ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ ıȣμĳȦȞȘșİȓ μİ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 4: ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ μȑıĮ ıĲȠ ĳȡȑĮȡ ʌĮııȐȜȦȞ

ȂİĲȡȠȣμȑȞȘ ȚįȚȩĲȘĲĮ

ǻȚĮțȪμĮȞıȘ

ȂȑșȠįȠȢ ǼȜȑȖȤȠȣ

ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ
ȖȚĮ 20qq C
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

ȂȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 1,10 gr/cm3(Į)

MUD DENSITY BALANCE

ǿȟȫįİȢ

ȋȡȩȞȠȢ İțțȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ
țȫȞȠȣ Marsh (sec)

ȂȑșȠįȠȢ ĲȠȣ țȫȞȠȣ ĲȠȣ MARSH

ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

32-60 (ȕ)

FANN VISCOMETER

1,4 - 10 ȃ/m2

SHEARMETER

35

35509

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00:2009

(SHEAR STRENGH)

©

Ǽȁȅȉ

Ȓ 4-10 ȃ/m2

FANN VISCOMETER (Ȗ)

7,5-12 (į)

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ ȤĮȡĲȠĲĮȚȞȓİȢ ȇǾ, ıȣıțİȣȒ
ĲȠȣ BECKMAN țȜʌ

(ĮȞĲȠȤȒ ʌȒȖμĮĲȠȢ 10’)
ȇǾ

(Į) ȆȡȓȞ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣĳȐȡμȣȡȠȣ ȪįĮĲȠȢ İȓȞĮȚ İʌȚĲȡİʌĲȒ ĲȚμȒ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȑȦȢ țĮȚ 1.20 gr/cm3
(ȕ) ȈȣȞȒșȦȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İțțȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ țȫȞȠȣ ĲȠȣ MARSH ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ 38-41
įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ.
(Ȗ) ǵĲĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ FANN VISCOMETER ĲȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȞȐİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ Įʌȩ ȑȞĮ țȩıțȚȞȠ ȃȠ 52 ĲȠȣ B.S. (0,3 mm) ʌȡȚȞ ȖȓȞİȚ Ș
įȠțȚμȒ.
(į) ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ İȚįȚțȒ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȇǾ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 10,2 ȖȚĮĲȓ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȤȐıİȚ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ (ȞĮ țȩȥİȚ). ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ȇǾ ĲȠȣ ȪįĮĲȠȢ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȞĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ 7,50 țĮȚ ĲȠȣ 8,50.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İʌĮȞĮȜȘĳșȠȪȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ
įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ȇǾ ȖȚĮ μȓĮ ȠȡȚıμȑȞȘ ʌİȡȓȠįȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ʌȐȞĲȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ μȑıĮ ıĲȠȞ ʌȐııĮȜȠ İȓȞĮȚ
ʌȐȞĲȠĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓ, ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘ ʌȡȩĲĮıȘ, ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2 ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈĮȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȐȜȜȠ ȣȖȡȩ ĲȘȢ İțȜȠȖȒȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĲİțμȘȡȚȦμȑȞȘ ʌȡȩĲĮıȘ țĮȚ μİ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. īȚĮ ĲȠ ȞȑȠ ĲȠȪĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚĲȣȤȠȪȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ μİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ,
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȠȪ.

6.6 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.
ȆȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ įİȞ İțʌȜȘȡȠȪȞ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.4 șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȆȐııĮȜȠȚ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ. Ȉİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ Ș ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ
ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-0100.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȠ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠ.
x ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȚıʌȓİıȘȢ μȑıȦ ĲȦȞ İȣțȐμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.

36

35510
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

x ȆȚșĮȞȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȩμȠȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
x ȂȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ĲĮ İȟİȡȤȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș
İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

Ǽȁȅȉ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ įȚĮȞȠȚȖİȓıĮȢ ȠʌȒȢ. ĬĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĲĮ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ μȒțȘ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ĲȠȣ țȐșİ ʌĮııȐȜȠȣ șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȘ
ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (Ȓ ȩʌȦȢ Ș ıĲȐșμȘ ĮȣĲȒ ȒșİȜİ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) μȑȤȡȚ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ șĮ ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǻȚȐĲȡȘıȘ ʌĮııȐȜȠȣ ıİ ıĲȐșμȘ ʌȣșμȑȞĮ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ (Ȓ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȒȢ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮȚ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ ĲȘȢ įȚĮȞȠȚȖȩμİȞȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ
ĮȣĲȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ
ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ – ĮʌȠțȩμȚıȘ țĮȚ șȑıȘ ıİ ʌȜȒȡȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
x Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ, ĲȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ.
x Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ įȣıȤİȡİȚȫȞ țĮȚ İμʌȠįȓȦȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ
(İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȣʌȩȖİȚĮ Ȓ ĮȡĲİıȚĮȞȐ ȪįĮĲĮ, ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ țȜʌ).
x Ǿ ȜȒȥȘ ĲȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȪʌĮȞıȘȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ.
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ĮȞȐμȚȟȘ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
țȜʌ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȖĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȣȜȚțȫȞ (μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ
țȜʌ).
x Ǿ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȡȠȢ
ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ șȑıİȚȢ (țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ) Ȓ ȖȚĮ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Ȓ
İȖțİțȡȚμȑȞİȢ (ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ).
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
x Ǿ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ (ȑȞĮȢ ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞȐ İȓțȠıȚ
ʌĮııȐȜȠȣȢ țĮȚ ĲȠ ȜȚȖȩĲİȡȠ ȑȞĮȢ ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞȐ ȖȑĳȣȡĮ Ȓ ĲȠȓȤȠ) ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įİȞ
İȚıȤȦȡİȓ ıİ ȕȡȐȤȠ.

8.2 ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ıțȣȡȠįİĲȘșȑȞĲȠȢ ȩȖțȠȣ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ
ĮʌȠįİțĲȒ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.1.
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Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȠʌȫȞ
İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ İĲȠȓμȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ
x Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.3 ȈȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ m3 ȑĲȠȚμȘȢ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ (μİĲȐ ĲȠ
ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ) μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ȍȢ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ
İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ șĮ ȜȘĳșİȓ Ș ȠȞȠμĮıĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ȦȢ țȐĲȦ ıĲȐșμȘ Ș ȠȡȚıĲȚțȒ ıĲȐșμȘ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ (ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȠʌȫȞ
İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ țȠțțȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮμİȜȘĲȑĮȢ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ʌȤ ȐμμȠȣ, ȖĮȡμʌȚȜȚȠȪ, Ȓ ıțȪȡȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ȓ μȓȖμĮĲȠȢ ĮȣĲȫȞ) İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.
x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȑıĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ʌȜȒȡȦıȘ ȠʌȒ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȪȥȠȢ ıİ
ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ıİ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
x Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ȣʌȠȖİȓȦȞ țȜʌ ȣįȐĲȦȞ.
x Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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8.4 ȈȣȞĮĳİȓȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞĮĳȒ ȣȜȚțȐ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ĮȣĲȐ, ĮȞȐ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμȠ:
x ȅ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
x ȅ İȖțȚȕȦĲȚıμȩȢ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ıȤİĲȚțȫȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ț.Ȝʌ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ.
x ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ μĮȞįȪİȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĳȡİĮĲȠʌĮııȐȜȦȞ.
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞĮĳİȓȢ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȤȦȡȚıĲȐ:
x Ǿ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ, İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȚμȒ μȠȞȐįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ (ȑȞĮȢ ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞȐ İȓțȠıȚ ʌĮııȐȜȠȣȢ țĮȚ ĲȠ
ȜȚȖȩĲİȡȠ ȑȞĮȢ ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞȐ ȖȑĳȣȡĮ Ȓ ĲȠȓȤȠ).
x Ǿ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȪʌȠȣ IV ĲȠȣ Ȇǻ 288/1980, ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞȐȞĲȘıȘ ȕȜĮȕİȡȫȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ, ʌȠȣ șĮ ȑțĮȞĮȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ (İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĮȞȐ kg).
x ȅȚ ĲȣȤȩȞ ʌȡȩıșİĲİȢ İįĮĳȠĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌȠȣ șĮ
İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
x ȅȚ İțıțĮĳȑȢ țİĳĮȜȩįİıμȦȞ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ İįȫ ȩĲȚ ıĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țİĳĮȜȩįİıμȦȞ șĮ
ıȣμʌİȡȚȜȘĳșİȓ țĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȦȞ İʌĮȞİʌȚȤȦșȑȞĲȦȞ ĮıțȣȡȠįȑĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȠμȑȞȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
x ȅȚ ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ (ȠʌȜȚıμȑȞİȢ țĮȚ ȐȠʌȜİȢ) ĲȦȞ țİĳĮȜȩįİıμȦȞ țĮȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣȢ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-0102-00 «ȆȐııĮȜȠȚ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ (ǼμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ)
»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-01-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

5

35521

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-02-00:2009

6

©

Ǽȁȅȉ

35522
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-02-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆȐııĮȜȠȚ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ (İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ).
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ĮĳȠȡȐ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣȢ, ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣȢ, İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ (ĲȪʌȠȣ jet-grouting) țĮȚ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȤȦȡȚıĲȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 12699

Execution of special geotechnical work - Displacement piles -- ǼțĲȑȜİıȘ
İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ - ȆȐııĮȜȠȚ İțĲȩʌȚıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 791

Drill rigs - Safety -- īİȦĲȡȪʌĮȞĮ. ǹıĳȐȜİȚĮ.

Ǽȁȅȉ EN 996

Piling equipment - Safety requirements -- ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ șİμİȜȓȦıȘ μİ
ʌĮııȐȜȠȣȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1536

Execution of special geotechnical work - Bored piles -- ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȆȐııĮȜȠȚ įȚ' İțıțĮĳȒȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10248-1

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions -- ȆĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ μȒ țİțȡĮμȑȞȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 5817

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003) - ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ. ǹȡμȠȓ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ ĲȒȟİȦȢ ıİ ȤȐȜȣȕĮ,
ȞȚțȑȜȚȠ, ĲȚĲȐȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ (İȟĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ
įȑıμȘȢ). ǹʌȠįİțĲȐ İʌȓʌİįĮ ĮĲİȜİȚȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 1995.01.01/A1

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common
rules and rules for buildings -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 5: ȈȤİįȚĮıμȩȢ ȟȪȜȚȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1-1: īİȞȚțȐ - ȀȠȚȞȠȓ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 12794+A1

Precast concrete products - Foundation piles - ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȆȐııĮȜȠȚ șİμİȜȓȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00

Bored, in-situ cast concrete piles - ȆȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00

Micropiles - ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete – XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
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ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ
CEN/TR 15419

3

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance
of chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ȆȐııĮȜȠȢ: EȪțĮμʌĲȠ įȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ
ĳȠȡĲȓȦȞ.
3.1.2
ȆȐııĮȜȠȢ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ : ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲİȤȞȚțȫȞ įȚİȚıįȪıİȦȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İțıțĮĳȒȢ (ʌȑȡĮȞ țȐʌȠȚĮȢ ĮȡȤȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ
ʌȚșĮȞȫȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İμʌȒȟİȦȢ.
3.1.3
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ (įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ): ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȤİȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ (ıȣȞȠȜȚțȐ Ȓ ıİ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȒμĮĲĮ) ʌȡȚȞ ĲȘ įȚİȓıįȣıȒ ĲȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
3.1.4
ǲȖȤȣĲȠȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȐııĮȜȠȢ (įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ): ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȡȤȚțȫȢ ĲȘ įȚİȓıįȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İȞȩȢ țİȜȪĳȠȣȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ țȜİȚıĲȩ țȐĲȦ
ȐțȡȠ Ȓ μȚȐȢ μȩȞȚμȘȢ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓıĮȢ țĮĲ’
ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȠʌȒȢ μİ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
3.1.5
ȈȪȞșİĲȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮʌĮȡĲȓȗİĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ
ʌĮııȐȜȦȞ (ʌȚșĮȞȫȢ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ) İȞȦμȑȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ. ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ
įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ (ıȤȒμĮ 1).
3.1.6
ǼμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ įȚĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ (auger pile): ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȕȐıȘ
ĳȑȡİȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ĮȡȚșμȩ İȜȚțȫıİȦȞ țĮȚ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ıȣȞįȣĮıμȑȞȘ įȡȐıȘ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ȫșȘıȘȢ țĮȚ ıĲȡȠĳȒȢ, μİ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȚțȒ İțĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ĲȠȣ șȑıȘ (ıȤȒμĮ 2).
3.1.7
ǼȚıʌȚİȗȩμİȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ
μȑıȦ ĲȘȢȐıțȘıȘȢ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ.
3.1.8
ǼȞİμĮĲȠȪμİȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ μİ įȚİȣȡȣμȑȞȠ ĲȠ ȐțȡȠ įȚİȓıįȣıȘȢ
ĲȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țİȞȠȪ (ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ), ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ Ș ʌȜȒȡȦıȘ μİ ȑȞİμĮ, țȠȞȓĮμĮ Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ, İȓĲİ μİĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ (ıȤȒμĮ 3Į, ȕ).
3.1.9
ȈȦȜȒȞȦıȘ: MİĲĮȜȜȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ Ȓ μȩȞȚμȠ μȑıȠ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȩȞȚμȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ, μʌȠȡİȓ ȞĮ įȡĮ țĮȚ
ȦȢ ĳȑȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȠ.
3.1.10 ȈȦȜȒȞĮȢ įȚİȓıįȣıȘȢ: MİĲĮȜȜȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȤȡȒıȘ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İțĲȩʌȚıȘ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ İȖȤȪĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ.
3.1.11 ȂĮȞįȪĮȢ: ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ μİ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ĲμȒμĮ ĲȘȢ
ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ Įʌȩ μȠȜȣıμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ĲȘȞ
μİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȞȘĲȚțȫȞ ĲȡȚȕȫȞ.
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3.1.12 ĭĲİȡȐ: ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞĮ İʌȓ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞȚıĲȠȪȞ įȚĮʌȜĮĲȪȞıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ (ıȤȒμĮ 5).
3.1.13 OįȘȖȩȢ: ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ
(ȑμʌȘȟȘȢ) ĲȠȣ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ (ıȤȒμĮ 4).
3.1.14 ȀȡȠȣıĲȚțȒ ıĳȪȡĮ: ȅȡȖĮȞȠ ʌȡȠȫșȘıȘȢ (ȑμʌȘȟȘȢ) ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ țȡȠȪıȘȢ.
3.1.15 ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ: ȅȡȖĮȞȠ ȑμʌȘȟȘȢ Ȓ İȟĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Ȓ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ
įȠȞȒıİȦȞ.
3.1.16 ȀȐȜȣμμĮ țİĳĮȜȒȢ ʌĮııȐȜȠȣ: MİĲĮȜȜȚțȩ ʌĮȡȑμȕȜȘμĮ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ
ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȘȢ
İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘȢ țȡȠȪıȘȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.

ȈȤȒμĮ 1 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ıȪȞșİĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
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1.
ȈȤȒμĮ 2 - ǺȐıȘ İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ įȚĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ.
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ȈȤȒμĮ 3 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ İȞİμĮĲȠȪμİȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
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ȈȤȒμĮ 4 - ǻȚȐĲĮȟȘ μȘȤĮȞȚıμȠȪ ʌȡȠȫșȘıȘȢ (ȑμʌȘȟȘȢ) ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
3.1.17 ǹʌȠıȕİıĲȒȡĮȢ ıĳȪȡĮȢ: ȆĮȡȑμȕȜȘμĮ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ ĲȠȣ țĮȜȪμμĮĲȠȢ ĲȘȢ
țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Įʌȩ ʌȚșĮȞȒ
țĮĲĮıĲȡȠĳȒ İȟĮȚĲȓĮȢ ĮʌİȣșİȓĮȢ țȡȠȪıȘȢ.
3.1.18 ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İȚıʌȓİıȘȢ: ȋȡȒıȘ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ μȑıȦ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ İțĲȩʌȚıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
3.1.19 ȆȡȠįȚȐĲȡȘıȘ: ǻȚȐĲȡȘıȘ İμʌȠįȓȦȞ Ȓ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȣțȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ
įȣıțȠȜȓĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
3.1.20 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȩȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣμʌİȡĮıμȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȜİȖȑȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣ ȖİȞȚțȠȪ
ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, įȘȜ. ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.21 ǻȠțȚμĮıĲȚțȩȢ ʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȜİȖİȓıȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ μȚĮ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ İĳĮȡμȠȖȒ. ȈȣȞȒșȦȢ Ƞ ʌȐııĮȜȠȢ ĮȣĲȩȢ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲİȜȚțȫȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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3.1.22 ȆȐııĮȜȠȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ įȠțȚμȒ ĮȞȐȜȘȥȘȢ
ĳȠȡĲȓȦȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȞ
ȜȩȖȦ ʌȐııȐȜȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
3.1.23 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ: ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș țȐșİ ȕĮșμȓįĮ ıĲĮșİȡȠȪ
ĳȠȡĲȓȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ Ș ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȓĲİ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ
ĲİȜİȓȦȢ, İȓĲİ İȟȚıȦșİȓ μİ μȓĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ ĲȚμȒ.
3.1.24 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȠȪ ȡȣșμȠȪ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ (įȚİȓıįȣıȘȢ): ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ μİĲȡȐĲĮȚ Ș ĲȚμȒ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıĲĮșİȡȩȢ ȡȣșμȩȢ
įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
3.1.25 ǻȠțȚμȒ įȣȞĮμȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ǻȠțȚμȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
ĮıțİȓĲĮȚ įȣȞĮμȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.26 ǻȠțȚμȒ ĮțȠȣıĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ (sonic integrity): ǻȠțȚμȒ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮțȠȣıĲȚțȫȞ țȣμȐĲȦȞ, ĲĮ
ȠʌȠȓĮ İțʌȑμʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȠμʌȩ (ıȣȞȒșȦȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ), įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȩ įȑțĲȘ (ıȣȞȒșȦȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ)

3.2 ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ țĮȚ
ʌȐııĮȜȠȚ)

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ʌĮııȐȜȦȞ

įȚ’

İțĲȠʌȓıİȦȢ

(İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ

ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İμʌȘȖȞȣȩμİȞĮ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ įȠμȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȑȖȤȣĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ (İȞĲȩȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥİ Įʌȩ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ țȐʌȠȚȠȣ țȠȓȜȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ –
ıȦȜȒȞȦıȘȢ) Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ. ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6 ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ
ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
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ȈȤȒμĮ 5 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ
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ȈȤȒμĮ 6 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ įȚĮĲȠμȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ.
3.2.1

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ

ȈĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ:
1. XȐȜȣȕĮȢ.
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2. ȋȣĲȠıȓįȘȡȠȢ.
3. ȈțȣȡȩįİμĮ, țȠȞȓĮμĮ.
4. ȄȪȜȠ.
5. ǼȞİμĮ.
6. ȈȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ įȚȐμİĲȡȠ (Ȓ μȑȖȚıĲȘ İț ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ įȚĮĲȠμȒȢ)
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 150 mm.
3.2.2

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ȅȚ ȩȡȠȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮııȐȜȦȞ:
1. ȂİμȠȞȦμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ.
2. ȅμȐįİȢ ʌĮııȐȜȦȞ.
3. ȆĮııĮȜȠĲȠȚȤȓİȢ.
3.2.3

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ țĮȚ
2. İʌȚĲȩʌȠȣ ȑȖȤȣĲȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ μİȜȑĲȘ, μİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ, ʌȠȣ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ.
ȅȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ
İʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțĲȚμȐĲĮȚ
ȩĲȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȣʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮȞȐȜȘȥȘȢ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ:
1. ȆĮȡȠȣıȓĮ ȤĮȜĮȡȫȞ Ȓ μĮȜĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ʌȚșĮȞȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
2. ȆĮȡȠȣıȓĮ țȡȠțĮȜȫȞ, ȜĮĲȣʌȫȞ, țȠȜȣμȕȘĲȫȞ ȠȖțȠȜȓșȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĳȣıȚțȫȞ Ȓ ĲİȤȞȘĲȫȞ İμʌȠįȓȦȞ,
ĲĮ ȠʌȠȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ İȚįȚțȫȞ μİșȩįȦȞ țĮȚ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ Ȓ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣȢ.
3. ȉȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μĮȜĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ, țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ ȑįȡĮıȘȢ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
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4. ǶʌĮȡȟȘ, ȑțĲĮıȘ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıİȦȞ İȣĮȓıșȘĲȦȞ ıİ ĳĮȚȞȩμİȞĮ įȚȒșȘıȘȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ țĮȚ
ıĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ țȡȠȣıĲȚțȠ-įȠȞȘĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
5. ȆĮȡȠȣıȓĮ (ȕȐșȠȢ țĮȚ țȜȓıȘ) ȣʌȠțİȓμİȞȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ıĲȡȫμĮĲȠȢ.
6. ȉȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ĮʌȠıĮșȡȦμȑȞȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ.
7. ȆĮȡȠȣıȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
8. ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
9. ȈĲȡȫıİȚȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ țĮșİıĲȫȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ μİ μİȖȐȜİȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ.
10.ȆĮȡȠȣıȓĮ μȠȜȣıμȑȞȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ șĮμμȑȞȦȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İțıțĮĳȒȢ.

4.2 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
x

ǼʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ İț ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȫμİȞȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ). ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ
ȩĲȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȚȢ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ
ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȒ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȑȢ ȠȚ ĮıĳĮȜİȓȢ İțĲȚμȒıİȚȢ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȠμȑȞȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȚȫȞ.

x

īȞȫıȘ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, įȘȜ. ȑțĲĮıȘ țĮȚ
ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ țȜȓıİȚȢ
țĮȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȡȠıȕĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ.

x

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
(ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮȞȠȚțĲȫȞ ȕĮșȚȫȞ İțıțĮĳȫȞ,
İʌȚțȡİμȐμİȞȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ, įȣȞȘĲȚțȐ ĮıĲĮșȫȞ ʌȡĮȞȫȞ, ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ
ț.Ȝʌ.

x

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ Ȓ μİ ʌȚșĮȞȠȪȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĲȘȞ
ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ț.Ȝʌ.

x

ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȞȠμȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. μȩȜȣȞıȘ Ȓ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȠȣ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȣμȑȞȦȞ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ
ȩȤȜȘıȘȢ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓıμĮĲĮ).

x

ȆȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ.

x

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ, ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ, ĮȞȠȚțĲȑȢ İțıțĮĳȑȢ).

x

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ, țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ).

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȩıșİĲİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ȓ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİ ıĮĳȒȞİȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
țĮȚ ȞĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ʌȚșĮȞȒ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ. ȈĮȞ ĲȑĲȠȚİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞįİȚțĲȚțȫȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: (Į) μİȚȦμȑȞİȢ Ȓ ĮȣȟȘμȑȞİȢ
ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, (ȕ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ
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ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, (Ȗ) İȚįȚțȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȣʌȠțİȓμİȞȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ, (į) ȤȡȒıȘ μĮȞįȣȫȞ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȞȘĲȚțȒȢ ĲȡȚȕȒȢ, (İ) ȤȡȒıȘ
ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ İȚıʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȞĲȩȢ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ț.Ȝʌ.
4.2.1

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȡμȩįȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ

ȅ İʌȚțİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ǻȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠȢ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ ʌİȓȡĮȢ ıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ İʌȚĳȠȡĲȚıμȑȞȠȢ μİ :
x

ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ
İʌȚĲȩʌȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ,

x

ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ

x

ĲȘȞ İȞȘμȑȡȦıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȒ ȖȚĮ ĲȚȢ ȩʌȠȚİȢ İʌȚĲȩʌȠȣ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ.

ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ ʌİȓȡĮȢ ıİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌĮııȐȜȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ Ƞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐĲȘȢ ĲȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ.

4.3 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮμȑıȦȢ
İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȀȐșİ ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ țĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
4.3.1

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ

ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ İμʌȘȖȞȣȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ:
x

ȆȐııĮȜȠȚ İț ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İț ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ĮȡμȫȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12794+A1.

x

ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1993.05.
ǼʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮĳİȞȩȢ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ, țĮȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȤȐȜȣȕĮ, țȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ȞĮ
μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȗȘμȚȑȢ țĮȚ İȞįİȓȟİȚȢ ȠȟİȓįȦıȘȢ (ıțȠȣȡȚȐȢ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĲȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.

x

ȄȪȜȚȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ
ȉĮ ȣȜȚțȐ, Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1995.01.01/A1, İțĲȩȢ İȐȞ ȐȜȜȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ
İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.

x

ȆȐııĮȜȠȚ Įʌȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ
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ȅȚ ʌȐııĮȜȠȚ Įʌȩ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
4.3.2

ǼʌȚĲȩʌȠȣ ȑȖȤȣĲȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ

ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ
ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ C25/30, Ș įİ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 350 kg/m3 ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
4.3.3

ǲȞİμĮ

ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ıȪȞșİıȘ) țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. İȞİμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ ʌĮȡİȚȫȞ Ȓ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țȜʌ.) ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ıȪμĳȦȞȘ
ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ/ĲıȚμȑȞĲȠȣ (W/C) șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ
ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ȍȢ ĲȣʌȚțȩ İȪȡȠȢ ĲȚμȫȞ ĲȘȢ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ ȞİȡȠȪ/ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ: W/C
= 0.40 – 0.55. ǻİȞ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ʌȡoıμȓțĲȦȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȜȘıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
İȞİμȐĲȦȞ.
4.3.4

ȂĮȞįȪİȢ - ȊȜȚțȐ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȅȚ μĮȞįȪİȢ ĮʌȠμİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ ĲȡȚȕȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȦȞ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ
ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ʌȜȒȡȘ, ıĮĳȒ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ ĮȞĮĳȠȡȐ :
Į) ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ,
ȕ) ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, μİ ȠȡȚıμȩ ĲȠȣ İʌȚțİĳĮȜȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȡȖȠįȘȖȩȢ ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ ʌİȓȡĮȢ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ʌĮııȐȜȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐĲȘ ĮȣĲȠȪ, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ țĮȚ
Ȗ) ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮȢ țĮȚ ȤȡȠȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ȤȡȠȞȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȓıįȣıȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

20

x

TȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȩʌȠȚİȢ ʌȚșĮȞȑȢ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ Ȓ ʌȜİȣȡȚțȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ). ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ
ʌȐııĮȜȠȚ ȑȤȠȣȞ μİĲĮțȚȞȘșİȓ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȕĮșμȩ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȫȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌĮȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĲȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȦȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

x

ȉȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İȞȩȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȞĮ μȘȞ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ȕĮșμȩ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș įȚİȓıįȣıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ.
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Ǽȁȅȉ

x

ȉȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȓįȡĮıȘȢ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İʌȓ
ĲȦȞ ʌȜȘıȚȑıĲİȡȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıĳĮĲĮ ıțȣȡȠįİĲȘșİȓ țĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμȐ ĲȠȣȢ
İȓȞĮȚ ĮțȩμĮ İȡȖȐıȚμȠ.

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ įȚİȚıįȪıİȦȞ (ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ) ȠȚ
șȑıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ,
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İȟĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣμʌİȡĮıμȐĲȦȞ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȜİȖȑȞĲȠȢ
ĲȪʌȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Ȓ/ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣ ȖİȞȚțȠȪ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ, įȘȜĮįȒ ĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ įȣȞĮĲȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ İțįȒȜȦıȘȢ ȕȜĮȕȫȞ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞİȢ įȠȞȒıİȚȢ.

5.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ), o ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 996.
x KȡȠȣıĲȚțȒ ıĳȪȡĮ. ȆȐııĮȜȠȚ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȠ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ ȕȐșȠȣȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ μİ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ȠȤȜȒıİȦȞ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ ȕȜĮȕȫȞ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ
İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘȢ țȡȠȪıİȦȢ (įȘȜ. ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȡȠȪıȘȢ, ȕȐȡȠȢ ıĳȪȡĮȢ, İȞȑȡȖİȚĮ țȡȠȪıȘȢ țȜʌ.) ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌİȡĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ. īȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ʌĮııȐȜȠȣ ĲĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
İʌȓ ĲȘ ȕȐıİȚ ĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĲȚμȫȞ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ıİ ȩȜȠ
ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İμʌȒȟİȫȢ ĲȠȣȢ. ȅȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ ȖȚĮ
țȐșİ ĲȪʌȠ ʌĮııȐȜȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
Į) ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ: EʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĲȐıȘ ıİ șȜȓȥȘ = 0.8 x
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘ ıĲȚȖμȒ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ.
ȕ) ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ: ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĲȐıȘ = 0.9 x ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ
įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȗ) ȄȪȜȚȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ: ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĲȐıȘ = 0.8 x ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ
ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ, țĮĲȐ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
x ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș ʌȡȠȫșȘıȘ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑȦȢ
ĲȠȣ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ μİ
ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȠȤȜȒıİȦȞ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ ȕȜĮȕȫȞ. Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țİȞĲȡȚțȫȢ İʌȓ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȫıİȦȢ Ȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ
ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘȢ įȩȞȘıȘȢ (įȘȜ. ıȣȤȞȩĲȘĲĮ, İȪȡȠȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ țȜʌ.) șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ıȣȞįȣĮıμȑȞȘ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠȞ ȫıĲİ Ș ĮȡȤȚțȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ įȠȞȒıİȦȞ, İȞȫ Ș ȑμʌȘȟȒ ĲȠȣȢ, ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ, ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ țȡȠȪıȘȢ.
x ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ İʌμȘȖȞȣȩμİȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘȢ
ıĲȡȑȥȘȢ țĮȚ ʌȓİıȘȢ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ȑȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ıȘμĮȞĲȚțȒ İįĮĳȚțȒ įȚĮĲȐȡĮȟȘ.
x ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ İμʌȘȖȞȣȩμİȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȖȡȪȜȜȦȞ. ȅȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ĲȘȞ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘ ʌȓİıȘ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȐıțȘıȘȢ ĲȘȢ (įȘȜ. ĲȪʌȠȢ ȖȡȪȜȜȠȣ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȚıȤȫȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȑȦȢ ĲȠȣ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ ıİ ĮȣĲȠȪȢ țĮȚ ıĲȠ ȖȡȪȜȜȠ.
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x ȈȦȜȒȞĮȢ įȚİȚıįȪıİȦȢ. ȅ ıȦȜȒȞĮȢ įȚİȚıįȪıİȦȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ
ĲȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠȡșȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.

5.3 ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȠȚ ĲȡȩʌȠȚ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌİȡĳȩȡĲȚıȒȢ ĲȠȣȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ țĮșȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȓįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȓ Ș İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȒȢ İʌĮȞĮįȚİȓıįȣıȘȢ (re-driving) μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ. Ȉİ ȩʌȠȚİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ,
țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıȘȢ įȠțȚμȒȢ, įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
įȚİȓıįȣıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İʌĮȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
5.3.1

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

ǼȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȦȞ
ĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ. Ǿ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȘ ȕȐıİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ. ȈĲȠ ıȤȒμĮ 7 ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲȣʌȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲμȘμȐĲȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

ȈȤȒμĮ 7 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĮȡμȫȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ.
5.3.2

ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ

ǼȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ȕȜĮȕȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ.
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ (ĲȪʌȠȢ, İțĲȑȜİıȘ țĮȚ ĲȡȩʌȠȚ İȜȑȖȤȠȣ) , țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ ĲȪʌȠȣȢ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ, oȚ ȠʌȠȓȠȚ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 1993-5 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10248-1, șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12699.
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ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ ĲȐıİȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
5.3.3

ȄȪȜȚȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ

īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑμʌȘȟȘȢ, ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȩȕİĲĮȚ
ıȣμμİĲȡȚțȐ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ «įȑȞİĲĮȚ» țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ
įĮțĲȪȜȚȠ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ıȪȞįİıȘ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡȐȖȦȞĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ. Ǿ ȕĮșμȩȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĲİȣȤșİȓıĮȢ ıȪȞįİıȘȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȡȩʌȠ țĮȚ μİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 8 ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȠȓ ĲȡȩʌȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮȡμȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țİĳĮȜȩįİıμȠȣ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȠȚ țİĳĮȜȑȢ ĲȠȣȢ ȞĮ țȠʌȠȪȞ μȑȤȡȚ ĲȠȣ ȐșȚțĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȘșȠȪȞ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

ȈȤȒμĮ 8 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮȡμȠȪ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ʌȐııĮȜȠ.
5.3.4

ȈȪȞșİĲȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȦȞ ıȪȞșİĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ
ĮȞĮȖțĮȓĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌİȡĳȩȡĲȚıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ıȪȞįİıȘȢ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.

5.4 ǼʌȚĲȩʌȠȣ ȑȖȤȣĲȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ
5.4.1

īİȞȚțȐ

ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ įȚĮșİıȓμȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚĲȩʌȠȣ İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
įȚĮĲȠμȒ.
Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ įȚİȚıįȪıİȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȗȘμȚȫȞ ıĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ ʌȡȠıĳȐĲȦȢ
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țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲİȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ĮȞĲȠȤȒ. ǼĳȩıȠȞ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞȩȢ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ
ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ (ĮȞĲȠȤȒ 28 ȘμİȡȫȞ), įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİ μȩȞȚμȘ
ıȦȜȒȞȦıȘ ıİ ĮȟȠȞȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 6*D (ȩʌȠȣ D İȓȞĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ).
īȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ (įȘȜ. İȟĮȖȩμİȞȘ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ), ĲȠ įȚȐȖȡĮμμĮ
ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 9 țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȟȠȞȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲȚμȒ ĲȘȢ
įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ
įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ. ȅȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ țĮșȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚĲȩʌȠȣ İμʌİȚȡȓĮȢ (İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ).

ȈȤȒμĮ 9 - ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ʌĮııȐȜȦȞ ȤȦȡȓȢ μȩȞȚμȘ ıȦȜȒȞȦıȘ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ
įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌĮııȐȜȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ĮȞİȜțȣșİȓ, İțĲȩȢ İȐȞ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ μȩȞȚμȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ. ȆȚȠ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ, ʌȐııĮȜȠȚ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ,
İțĲȩȢ İȐȞ Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣȢ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȘȞ ĮıțȠȪμİȞȘ İʌȓ ĮȣĲȫȞ įȪȞĮμȘ
ʌȡȠȫșȘıȘȢ.
5.4.2

ȅʌȜȚıμȠȓ ʌĮııȐȜȦȞ

ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȐȜȣȕȠȢ, įȚȐμİĲȡȠ, įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ μȠȡĳȒ țĮȚ ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
ȅ țȜȦȕȩȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ μȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȚıȤȣȡȩȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ
țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ıȦıĲȒȢ șȑıȘȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
H ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ țȜȦȕȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞȐȜȘȥȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ μİ ĮʌȩȜȣĲȘ ĮıĳȐȜİȚĮ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. Ȉİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ ıȤİĲȚțȒ İμʌİȚȡȓĮ (ıİ ıȣȖțȡȓıȚμİȢ ıȣȞșȒțİȢ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ) İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȠȚ
ȠʌȜȚıμȠȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǼțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ įȚĮμȒțȠȣȢ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ :
x ʌȠıȠıĲȩ 0.5% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ
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Ǽȁȅȉ

x ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ įȚĮμȒțȘȢ ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ 4 ȡȐȕįȠȣȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĭ12 mm.
ǼȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ țȐʌȠȚĮȢ μȑȖȚıĲȘȢ țĮȚ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ
ĲȠȣ įȚĮμȒțȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠȞ țȜȦȕȩ
ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȞĮ ȑȜșİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ǲĲıȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ įȚĮμȒțȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 10 İțĮĲȠıĲȐ, İȞȫ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ
țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ 20 ȤȜıĲ, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țİȞȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİȚȦșİȓ ıĲĮ 8 İț.
ȅ İȖțȐȡıȚȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x

EȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ȡȐȕįȦȞ: 5 mm.

x

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ: ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ įȚĮμȒțİȚȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ:

5.4.3

x

5cm, ȖȚĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ.

x

7.5 cm, İĳȩıȠȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.

x

4cm Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.
Ǿ İȞ-ȟȘȡȫ (įȘȜĮįȒ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ) ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ İʌȚĲȩʌȠȣ İȖȤȪĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚǯ
İțĲȠʌȓıİȦȢ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ:
x Mİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣȥȘȜȠȪ İȡȖȐıȚμȠȣ, ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȑțȤȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ
įȚİȚıįȪıİȦȢ (ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĮȞȑȜțȣıȘȢ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ıȦȜȒȞĮ
x Ȃİ ĮȞĲȜȠȪμİȞȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ įȚİȚıįȪıİȦȢ ıțȣȡȩįİμĮ ȣȥȘȜȒȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ (slump)
x Ȃİ ʌȡȠıșȒțȘ μȚțȡȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ȘμȓȡȡİȣıĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįİĲȒıİȦȢ,
țĮșİμȓĮ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıĲĮįȚĮțȒȢ ĮȞȑȜțȣıȘȢ
ĲȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȠȢ ıȦȜȒȞĮ
x Ȃİ ȤȡȒıȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪ «İμȕĮʌĲȚıμȑȞȠȣ» ıȦȜȒȞĮ (TREMIE PIPE)
ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ μİ ȤȡȒıȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
«İμȕĮʌĲȚıμȑȞȠȣ» ıȦȜȒȞĮ (TREMIE PIPE).
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘ ıȪȞșİıȘ μİ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ İȡȖȐıȚμȠ ĳĲȐȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ȩĲȚ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ Ȓ
ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȩĲȚ Ș ıĲȒȜȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ıĲİȞȫıİȚȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. Ǿ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįİĲȒıİȦȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıĲĮįȚĮțȒȢ
ĮȞȑȜțȣıȘȢ ĮȣĲȠȪ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ Ș ıĲȐșμȘ țĮȚ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, țĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȠȞ
ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ȥȣȤȡȠȪ țĮȚȡȠȪ μİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 3 0C șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȐĲȦȢ țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȑȞĮȞĲȚ
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ʌĮȖİĲȠȪ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș țĮȜȒ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. Ǿ ȪʌĮȡȟȘ țĮțȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ ĮĳİȞȩȢ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ țȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ μİ İț ȞȑȠȣ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ȩμȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȪ țĮȜȒ ıȣȞȐĳİȚĮ μİ ĲȠ ȒįȘ ȣʌȐȡȤȠȞ
ıțȣȡȩįİμĮ.

5.5 ǼȞİμĮĲȠȪμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ
5.5.1

ǼȞİμȐĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȓıįȣıȘ

H İȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ ıȦȜȒȞĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ ıĲȘ ȕȐıȘ
ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ (ıȤȒμĮ 3.Į). Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚİȚıįȪıİȦȢ
ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȠȢ țİȞȠȪ ʌȑȡȚȟ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
5.5.2

ǼȞİμȐĲȦıȘ μİĲȐ ĲȘ įȚİȓıįȣıȘ

Ǿ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ μȠȞȓμȦȢ ıĲİȡİȦμȑȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȞİμȐĲȦıȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ ȣʌȩ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ
ʌȚȑıİȦȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ: (Į) ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ȕĮșμȩȢ įȚȐȤȣıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ
įȚİʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌĮııȐȜȠȣ – İįȐĳȠȣȢ țĮȚ (ȕ) ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș șȡĮȪıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.

5.6 ǺȠȘșȘĲȚțȠȓ μȑșȠįȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȍȢ țȣȡȚȩĲİȡİȢ μȑșȠįȠȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ įȚİȚıįȪıİȦȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:
x

Ǿ İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ

x

Ș ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ.

ȅȚ ʌȡȠȞĮĳİȡșİȓıİȢ μȑșȠįȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ:
x

ȗȘμȚȑȢ ıĲȠȣȢ ȒįȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ.

x

ĮıĲȠȤȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȠȜȚıșȒıİȦȞ, ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘ, ĮȞȪȥȦıȘ
ț.Ȝʌ.).

x

ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

5.7 ǹȞȠȤȑȢ
Ǿ ȜȑʌĲȣȞıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 1.50İț./μ. Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ
ȟȪȜȚȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ. ȅ
țȐșİ ȟȪȜȚȞȠȢ ʌȐııĮȜȠȢ (ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ μİ ĲȘ μȠȡĳȒ İȞȩȢ
ʌȜȒȡȠȣȢ ĲİμĮȤȓȠȣ.
īȚĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12794+A1.
īȚĮ ĲȠȣȢ ȑȖȤȣĲȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚǯ İțĲȠʌȓıİȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-0101-00
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5.8 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ
μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12699).
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

6

x

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıİ
ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ Ȓ ʌĮȡİȚȑȢ ʌȡĮȞȫȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȣȞȘĲȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ. ȅȚ İȞ
ȜȩȖȦ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ įȠȞȒıİȚȢ, ĲȚȢ ʌȚȑıİȚȢ ʌȩȡȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ (ʌ.Ȥ. μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ĮʌȠțȜȚıȚȠμȑĲȡȦȞ) țĮȚ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞĮ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ĮıĳĮȜȒ ȩȡȚĮ.

x

Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ıȪμĳȦȞȘȢ ȖȞȫμȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

x

ȉĮ μȘĲȡȫĮ ĲȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ (ĮȞȐ ʌȐııĮȜȠ Ȓ ȠμȐįĮ ʌĮııȐȜȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȣıȚȫįİȢ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȩ
ıĲȠȚȤİȓȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ȅ ĲȡȩʌȠȢ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ μȘĲȡȫȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.

x

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ įȚİȚıįȪıİȦȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ıȣıȤİĲȓıİȚȢ μİ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ İįĮĳȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. ȅȚ İȞ ȜȩȖȦ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ țĮȚ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ įȚİȚıįȪıİȦȢ, ĮĳȠȡȠȪȞ: (Į) ȪȥȠȢ ʌĲȫıȘȢ ıĳȪȡĮȢ, ȕȐȡȠȢ ıĳȪȡĮȢ,
İȞȑȡȖİȚĮ țȡȠȪıȘȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩȢ țȡȠȪıİȦȞ ĮȞȐ μȠȞȐįĮ μȒțȠȣȢ įȚİȚıįȪıİȦȢ (ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ), (ȕ) İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥȘȢ țĮȚ ʌȓİıȘ (ȖȚĮ İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȣȢ
ʌĮııȐȜȠȣȢ įȚĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ), țĮȚ (Ȗ) İȪȡȠȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įȩȞȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚİȚıįȪıİȦȢ (ȖȚĮ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ).

ǻȠțȚμȑȢ

īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ (İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ),
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6.2, 6.3 țĮȚ 6.4 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-11-01-01-00.

6.1 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.
ȆȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ įİȞ İțʌȜȘȡȠȪȞ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.7 șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȆȐııĮȜȠȚ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ. Ȉİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ Ș ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ
ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-0100.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ȀĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

x

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȠ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠ.

x

ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȚıʌȓİıȘȢ μȑıȦ ĲȦȞ İȣțȐμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.

x

ȆȚșĮȞȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȩμȠȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

x

ȂȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ĲĮ İȟİȡȤȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ.

x

ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ țĮȚ įȠȞȒıİȦȞ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș
İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

28

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ĲȘȢ

35544
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ĮȞĮʌȞȠȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
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x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1 ǼȚıțȩμȚıȘ – ĮʌȠțȩμȚıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ İȚıțȩμȚıȘȢ - ĮʌȠțȩμȚıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ıİ țȐșİ μİμȠȞȦμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ, ȩĲȚ ıĮȞ
μİμȠȞȦμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ șİȦȡİȓĲĮȚ (ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ȤȐȡȚȞ) țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ȖȑĳȣȡĮ μİ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣȢ
ıȣȞİȤȩμİȞȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĲȘȢ (ĮțȩμȘ țĮȚ ȖȑĳȣȡĮ μİ įȪȠ ȤȦȡȚıĲȠȪȢ țȜȐįȠȣȢ), țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȢ ĲȠȓȤȠȢ Ȓ
ȠμȐįĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, țĮȚ țȐșİ țĲȓȡȚȠ Ȓ ȠμȐįĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ țĲȚȡȓȦȞ. ǼȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠțȠμȓıİȚȢ țĮȚ
İȚıțȠμȓıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȚıțȩμȚıȘ- ĮʌȠțȩμȚıȘ
ʌȜȒȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ȤȡȒıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ǼȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠțȠμȓıİȚȢ țĮȚ İȚıțȠμȓıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ

8.2 ȆȡȠμȒșİȚĮ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȠȢ ȑμʌȘȟȘ Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
8.2.1

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ ȑμʌȘȟȘ țĮȚ ĲȦȞ μȩȞȚμȦȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμȠ ȕȐȡȠȣȢ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ țĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌĮııȐȜȠȣ (Ȓ μȩȞȚμȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İĳȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ ȑμʌȘȟȘ țĮȚ ĲȦȞ μȩȞȚμȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ,
İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮȚ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ, μİ ȩȜĮ ĲĮ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
8.2.2

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȐııĮȜȠȚ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ ȑμʌȘȟȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İț ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (İȟĮȚȡȠȣμȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İĳȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌĮııȐȜȦȞ ȖȚĮ ȑμʌȘȟȘ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ įȡȐıİȚȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ (ʌ.Ȥ. ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ

ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ

x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
8.2.3

ǲȖȤȣĲȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ μİ İțĲȩʌȚıȘ

īȚĮ ȑȖȤȣĲȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ μİ İțĲȩʌȚıȘ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ įȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
İȞĲȩȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ (įȘȜĮįȒ μİ
İțĲȩʌȚıȘ), ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ :
a. īȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ȩȖțȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (μİĲȡȠȪμİȞȠȣ μİ ĲȠȞ șİȦȡȘĲȚțȩ
ȩȖțȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ)
b. īȚĮ ĲȠ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ȠʌȜȚıμȩ, ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȐȖμĮĲȚ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțİ
(μİĲȡȠȪμİȞȠȣ μİ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȤȣĲȦȞ
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Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌĮııȐȜȦȞ μİ İțĲȩʌȚıȘ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ İĲȠȓμȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ
x Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ țȐșİ ʌĮııȐȜȠȣ șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (Ȓ ȩʌȦȢ Ș ıĲȐșμȘ ĮȣĲȒ ȒșİȜİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ıĲȐșμȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (Ȓ ȩʌȦȢ Ș ıĲȐșμȘ ĮȣĲȒ ȒșİȜİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ). ǻİȞ șĮ İʌȚμİĲȡȘșİȓ ĲȠ ĲȣȤȩȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ȕȐșȠȢ ʌȠȣ
İțĲİȜȑıșȘțİ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ıĲȐșμȘ ʌȣșμȑȞĮ ȠȪĲİ ĲȠ ĮʌȠțȠʌĲȫμİȞȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ
ʌĮııȐȜȠȣ.

8.3 ǲμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ (Ȓ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ)
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ʌȜȒȡȦȢ İμʌȘȤșȑȞĲȠȢ ʌĮııȐȜȠȣ (Ȓ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ), Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȐȡȤȚıİ Ș ȑμʌȘȟȘ, μȑȤȡȚ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (Ȓ ȩʌȦȢ ȒșİȜİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮȞȐμȚȟȘ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ țȜʌ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, Ș
ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ȑμʌȘȟȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Ȓ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ
ĲȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ.
x Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȣıȤİȡİȚȫȞ țĮȚ İμʌȠįȓȦȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ
(ʌ.Ȥ., İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȣʌȩȖİȚĮ Ȓ ĮȡĲİıȚĮȞȐ ȪįĮĲĮ, ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ țȜʌ).
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Ǿ ȜȒȥȘ ĲȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ μȑĲȡȦȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ȑȡȖȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ȡȪʌĮȞıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ĮʌȠțȠμȚįȒ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ Ȓ ĮȤȡȒıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ
șȑıİȚȢ ĲȚȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

x

Ǿ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȦĳİȜȓμȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ) Ȓ ȖȚĮ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ıİ
șȑıİȚȢ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ).

x

ȅȚ İʌĮȞȠȡșȫıİȚȢ ȗȘμȚȫȞ įȚțĲȪȦȞ ȅȀȍ Ȓ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌĮȡȩįȚȦȞ ȚįȚȠțĲȘıȚȫȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ȑȤȠȣȞ
ȕȜĮĳĲİȓ Įʌȩ ĲĮ ȑȡȖĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.4 ȈȣȞĮĳİȓȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞĮĳİȓȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ:
1. Ș įȚİȞȑȡȖİȚĮ ıȤİĲȚțȫȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ, ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ țȜʌ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ
ʌȣșμȑȞĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ Ȓ ĲȣȤȩȞ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
2. Ǿ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ıİ μȒ-ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪȢ
ʌĮııȐȜȠȣȢ.
3. Ǿ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȪʌȠȣ IV ĲȠȣ Ȇǻ 288/1980, ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞȐȞĲȘıȘ ȕȜĮȕİȡȫȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ȑțĮȞĮȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ.
4. Ǿ ĲȣȤȩȞ ʌȡȩıșİĲȘ İįĮĳȠĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌȠȣ șĮ
İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
5. ȅȚ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ țİĳĮȜȩįİıμȦȞ, įȘȜĮįȒ İțıțĮĳȑȢ, ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ (ȠʌȜȚıμȑȞİȢ țĮȚ ȐȠʌȜİȢ) țĮȚ
ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ İįȫ ȩĲȚ ıĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țİĳĮȜȩįİıμȦȞ șĮ ıȣμʌİȡȚȜȘĳșİȓ
țĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȦȞ İʌĮȞİʌȚȤȦșȑȞĲȦȞ ĮıțȣȡȠįȑĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȩʌȦȢ
İʌȓıȘȢ țĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȠʌĲȠμȑȞȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ
ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ

1. ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.
ȅȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ İȓȞĮȚ İȪțĮμʌĲĮ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ
ıĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ĳȠȡĲȓȦȞ.

2. ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ
ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ
įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ
ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 14199

Execution of special geotechnical works - Micropiles -- ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ.

Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 791

Drill rigs - Safety -- īİȦĲȡȪʌĮȞĮ. ǹıĳȐȜİȚĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete -- ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

Ǽȁȅȉ EN 1993.05

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling - ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 3 ȈȤİįȚĮıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȐııĮȜȠȚ

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 7:
īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions. -- ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10210.02 E2

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part
2: Tolerances, dimensions and sectional properties - ȀȠȓȜİȢ įȚĮĲȠμȑȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ĲİȜȚțȒ țĮĲİȡȖĮıȓĮ İȞ șİȡμȫ Įʌȩ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȣȢ țĮȚ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȞȠȤȑȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ įȚĮĲȠμȫȞ

7

35556

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 10219.01 E2

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain
steels - Part 1: Technical delivery conditions - ȈȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ țȠȓȜİȢ įȚĮĲȠμȑȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ İȞ ȥȣȤȡȫ Įʌȩ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȣȢ țĮȚ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12620

Aggregates for concrete - ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2 : ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete – XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12699

Execution of special geotechnical work - Displacement piles - ǼțĲȑȜİıȘ
İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ - ȆȐııĮȜȠȚ İțĲȩʌȚıȘȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00

Bored, in-situ cast concrete piles - ȆȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ)

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ
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Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance
of chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

3. ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
3.1. ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ: EȪțĮμʌĲȠ įȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ
ĳȠȡĲȓȦȞ. EȓȞĮȚ ʌȐııĮȜȠȢ μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, (ȑȦȢ 300 mm ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ μİ İțıțĮĳȒ țĮȚ ȑȦȢ 150 mm ȖȚĮ
țĮĲĮıțİȣȒ μİ ȑμʌȘȟȘ).
3.1.2
ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩȢ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ: ȆȐııĮȜȠȢ, o ȠʌȠȓȠȢ İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ İʌȚĲİȜȫȞĲĮȢ ĲȘȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ ĮȞȦįȠμȒȢ.
3.1.3
ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȩȢ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ: ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ
țȪȡȚȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣμʌİȡĮıμȐĲȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȜİȖȑȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ
ĲȠȣ ȖİȞȚțȠȪ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ, įȘȜ. ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.4
ǻȠțȚμĮıĲȚțȩȢ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ: ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚȜİȖİȓıȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ
İĳĮȡμȠȖȒ.
3.1.5
ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ įȠțȚμȒ
ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȓȦȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
İȞ ȜȩȖȦ ʌȐııȐȜȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
3.1.6
ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĳȡȑĮĲȠȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ: Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ
țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ, μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ, Ș İȞ ȜȩȖȦ įȚȐμİĲȡȠȢ ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, İȞȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȦȞ, ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȑȞĲȠȢ
įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ.
3.1.7
ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ ȑįȡĮıȘ/«ĮȚȤμȒ» ʌĮııȐȜȠȣ: Ǿ ȑįȡĮıȘ/«ĮȚȤμȒ» ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ
μİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ İțİȓȞİȢ ĲȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ.
3.1.8
ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ǻȠțȚμȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ
ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ Ȓ/țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.
3.1.9
ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ: ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș țȐșİ ȕĮșμȓįĮ ıĲĮșİȡȠȪ
ĳȠȡĲȓȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ Ș ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ İȓĲİ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ
ĲİȜİȓȦȢ, İȓĲİ İȟȚıȦșİȓ μİ μȓĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ ĲȚμȒ.
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3.1.10 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȠȪ ȡȣșμȠȪ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ (įȚİȓıįȣıȘȢ): ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
μİĲȡȐĲĮȚ Ș ĲȚμȒ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıĲĮșİȡȩȢ ȡȣșμȩȢ
μİĲĮțȓȞȘıȘȢ (įȚİȓıįȣıȘȢ) ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
3.1.11 ǻȠțȚμȒ įȣȞĮμȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ: ǻȠțȚμȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ įȣȞĮμȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ.

3.2 ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȅȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ :
x ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μȑȤȡȚ
300 mm, țĮȚ
x ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȑμʌȘȟȘ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μȑȤȡȚ 150 mm.
x ıȣȞįȣĮıμȠȪ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ.

3.3. ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ĲȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȠȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ :
x ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ,
x μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ (ʌ.Ȥ. μİ įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ ĲȘȢ ȑįȡĮıȘȢ, μİ ĲȠʌȚțȑȢ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĲȠȣ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ Ȓ μİ ĲȘȜİıțȠʌȚțȒ ıȣȞİȤȒ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ
İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ) (ıȤȒμĮ 1). ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȐʌȠȚȠȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ μȒțȠȢ, ĲȘȞ țȜȓıȘ
(ıȤȒμĮ 2), ĲȘȞ İȣțĮμȥȓĮ, ĲȘ įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȚțȒ įȚİȪȡȣȞıȘ.

ȈȤȒμĮ 1 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.
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ȈȤȒμĮ 2 - ȅȡȚıμȩȢ țȜȓıȘȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.

3.4. ǼĳĮȡμȠȖȑȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
ȅȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ İȓȞĮȚ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ıțȠʌȩ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĳȠȡĲȓĮ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ
ȕİȜĲȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ șİμİȜȓȦıȘ μİ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ. ȉȣʌȚțȐ,
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ :
x

ǵĲĮȞ ȑȤȠȣμİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ ȩĲĮȞ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩ.

x

ĬİμİȜȓȦıȘ ȞȑȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ıİ ĮȞȠμȠȚȩμȠȡĳĮ İįȐĳȘ Ȓ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ.

x

ȊʌȠșİμİȜȓȦıȘ ʌĮȜĮȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

x

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ǺİȜĲȓȦıȘ țĮȚ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ʌȡĮȞȫȞ.

x

ǹȞȐȜȘȥȘ ĳȠȡĲȓȦȞ (uplift) ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȣʌȩ ȐȞȦıȘ țȜʌ.

3.5. ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
ȅȚ ȩȡȠȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, (ıȤȒμĮ 3) :
x

ȂİμȠȞȦμȑȞȠȣȢ ʌĮııȐȜȠȣȢ

x

ȅμȐįİȢ ʌĮııȐȜȦȞ

x

ȆĮııĮȜȠĲȠȚȤȓİȢ
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ȈȤȒμĮ 3 - ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ

4. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1. īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ İʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ
(ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ țĮșȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ıȣȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıȤİĲȚțȒȢ İμʌİȚȡȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ:
x ȆĮȡȠȣıȓĮ ȤĮȜĮȡȫȞ Ȓ μĮȜĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ʌȚșĮȞȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.
x ȋȠȞįȡȩțȠțțȠȚ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ Ȓ İįĮĳȚțȠȓ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ μİȖȐȜȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮʌȫȜİȚĮ İȞİμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
x ȈĲȡȫıİȚȢ țȡȠțȐȜȦȞ țĮȚ ȜĮĲȪʌȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıțȠȜȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȆĮȡȠȣıȓĮ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ ȚțĮȞȠȪ ʌȐȤȠȣȢ.
x ȈȣıĲȘμĮĲȚțȒ ıĲȐșμȘ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
x ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
x ȈĲȡȫıİȚȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ țĮșİıĲȫȢ μİȖȐȜȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȜȓıİȦȞ
ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ.
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x ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțįȒȜȦıȘȢ ȤȘμȚțȒȢ įȡȐıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.
x ȆȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ) μİ ȑμĳĮıȘ: (Į) ıĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ, (ȕ) ıĲȠ
ȕĮșμȩ țİȡμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ ĮʌȠıȐșȡȦıȘȢ ĲȠȣ, (Ȗ) ıĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮıșİȞȫȞ ȗȦȞȫȞ țĮȚ (į) ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȞȠȚțĲȫȞ Ȓ țȜİȚıĲȫȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ Ȓ İȖțȠȓȜȦȞ.
x ȆȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȖİȞȚțİȣμȑȞȘȢ ĮıĲȐșİȚĮȢ.

4.2. īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ μȚĮȢ
İȡȖĮıȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ :
x ǶʌĮȡȟȘ İʌĮȡțȫȞ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.

ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ

ĲȠȣ

İįȐĳȠȣȢ

ıĲȘȞ

ʌİȡȚȠȤȒ

țĮĲĮıțİȣȒȢ

ĲȦȞ

x īȞȫıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, įȘȜĮįȒ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ, įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
șİμİȜȓȦıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ İȣȡȘμȐĲȦȞ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ Ȓ μİ ʌȚșĮȞȠȪȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ĲȚȢ
İʌȚȜȠȖȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ, Ȓ ĲȘȞ
ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
x ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȞȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȚșĮȞȒ ȡȪʌĮȞıȘ, ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ ȩȤȜȘıȘȢ
ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓıμĮĲĮ).
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ, ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ, ĮȞȠȚțĲȑȢ
İțıțĮĳȑȢ).
x ȂİȜȑĲȘ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ țĮȚ
ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ.
x ǿįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȡȖȦȞ ȣʌȠșİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ıĮĳȒȢ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, Ș ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
x ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ıĮĳȒ țĮȚ
ȜİʌĲȠμİȡȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, ıĲȘ
ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, μİ ȠȡȚıμȩ ĲȠȣ İʌȚțİĳĮȜȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȡȖȠįȘȖȩȢ
ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ ʌİȓȡĮȢ ıİ ʌĮȡȩμȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚĮįȠȤȒȢ țĮȚ ȤȡȠȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ
ıĲȚȢ ȩμȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

4.3. AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ. ȉĮ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȀȐșİ ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ
İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ țĮȚ ȞĮ
ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȅʌȜȚıμȩȢ

ȅȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ȠʌȜȚıμȩ
x İȓĲİ:ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪ (țȜȦȕȠȪȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00
x ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ ȡĮĳȒȢ Ȓ ĲȠȪμʌȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10210.02 E2 Ȓ Ǽȁȅȉ EN
10219.01 E2
x įȠțȠȪȢ Įʌȩ μȠȡĳȠıȓįȘȡȠ ʌĮȞĲȩȢ ĲȪʌȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 10025-1.
ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ μȠȪĳİȢ Ȓ ıȪȞįİıμȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ.
4.3.2

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȅȚ ĲȪʌȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ
Ǽȁȅȉ EN 197-1, İįȐĳȚȠ 5.1. ȅ İțȐıĲȠĲİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, ȕȐıİȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ.
4.3.3

ǹįȡĮȞȒ

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ĮįȡĮȞȒ (ȩȤȚ șȡĮȣıĲȐ), ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȦȜȒȞĮȢ (tremie) Ȓ ʌȡȑıĮ ȖȚĮ ĲȘ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
ȅ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 16 mm.
ȈĲȠ ĮμμȠĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ :
D85 < = 4 mm
D100 < = 8 mm
4.3.4

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.3.5

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ EN 206-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
934-2. ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ, ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ.
4.3.6

ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ

ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȓȖμĮ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȞİȡȠȪ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıșȒțȘ (İȐȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ) ȠȡȚıμȑȞȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ ĲıȚμȑȞĲȠȣ (C/W) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0.55.
ǼȚįȚțȒ ʌȡȩȞȠȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ țĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ
İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ. Ǿ țȐșȚıȘ μİĲȐ Įʌȩ 2 ȫȡİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 3%.
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ 28 ȘμİȡȫȞ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ įȠțȚμȓȠȣ ıİ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘ șȜȓȥȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 Mȇa.
4.3.7

ȂȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲȑμĮĲȠȢ – ȐμμȠȣ – Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ

ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȓȖμĮ ȐμμȠȣ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȞİȡȠȪ
Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ (İȐȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ) ȠȡȚıμȑȞȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ
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ĲıȚμȑȞĲȠȣ (C/W) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0.60. ȉĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ
ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ.
ǼȚįȚțȒ ʌȡȩȞȠȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ țĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĮʌȩʌȜȣıȘ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠĳȡȐȟİȚȢ
ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ 28 ȘμİȡȫȞ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ įȠțȚμȓȠȣ ıİ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘ șȜȓȥȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 MPa.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 400 kg/m3 ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ĲȪʌȠ țĮȚ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.4. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ, ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, μĮȗȓ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȚșȑμİȞȘ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș
įȚȐȕȡȦıȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȣȢ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ (İțĲȩȢ İȐȞ ĮȣĲȩ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ):
x ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȓĮ İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮʌȠıĲȐĲİȢ.
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȦȢ 30 mm ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, 40 mm ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȓȖμĮĲȠȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ȐμμȠȣ țĮȚ 50 mm ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ.
x ĬĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μȓĮ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1993.05.
ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ Ȓ İĳȩıȠȞ ȠȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ
ıİ ȑȞĲȠȞĮ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ İįĮĳȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5. ȀĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
5.1. īİȞȚțȐ
H țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ μİ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȟȠʌȜȚıμȩ.
ȅȚ ĳȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ μİ İțıțĮĳȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
x

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ ȑȦȢ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.

x

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.

x

ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĮȣĲȩ μİ ȕĮȡȪĲȘĲĮ
Ȓ/țĮȚ İȞȓȠĲİ μİ ʌȓİıȘ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȘ μȑșȠįȠ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ μİ ȕĮȜȕȚįȦĲȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ “tube a
manchette”).

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ :
x ȈțȠʌȩȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.
x ȈȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
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x Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ Ș ȠʌȠȓĮ țȡȓȞİĲĮȚ ȦȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ (ʌ.Ȥ. İμʌȩįȚĮ ȩμȠȡȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ, țĮș’ ȪȥȠȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ, țȜʌ).
x ȈȤȘμĮĲȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǹȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ ȒįȘ
ȑȤȠȣȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌȚșĮȞȑȢ țĮșȚȗȒıİȚȢ ȩμȠȡȦȞ ȠȚțȠįȠμȫȞ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.
x ȂȑĲȡĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, Ș ȖİȞȚțȩĲİȡĮ, ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ
İʌȚșȣμȘĲȒȢ țȜȓıȘȢ.
x ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İțșȑıİȚȢ.

5.2. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ):
x

ȊįȡĮȣȜȚțȩ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.

x

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ țȡȠȪıȘ țĮȚ ĮȑȡĮ.

x

ǼȚįȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ ıȣȞİȤȠȪȢ ȑȜȚțĮȢ ȩĲĮȞ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ Ș μȑșȠįȠȢ.

x

ȀȠʌĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ȩʌȦȢ ĲȡȓĳĲİȡĮ μİ ȞȪȤȚĮ Ȓ ȕȓįȚĮ ȖȚĮ ȤĮȜĮȡȐ İįȐĳȘ țĮȚ ıĳȣȡȚȐ ıțȜȘȡȐ İįȐĳȘ.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȪʌȠȣ ODEX ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ıȦȜȒȞȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

x

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ, ĮȞĮįİȣĲȒȡĮȢ țĮȚ ĮȞĲȜȓİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ.

x

īȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȡȚȠ țĮȚ ĮȞĲȜȓĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Ȓ
ĮȞĲȜȓĮ ĮμμȠ-ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ.

x

ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ıȚįȘȡȠįȠțȫȞ.

x

ǺȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȩʌȦȢ ĮȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ, įİȟĮμİȞȑȢ țȜʌ.

5.3. ǻȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ, μȒțȘ, ȕȐșȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ (rotary drilling) Ȓ țȡȠȣıĲȚțȩ-ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ
(down-the-hole rotary-percussive drilling) İʌĮȡțȠȪȢ ĮțĮμȥȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǼȐȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ țȠțțȫįİȢ Ȓ țĮȚ ȤĮȜĮȡȩ, țĮȚ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ĲȩĲİ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ
İȓĲİ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ İȓĲİ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȦȜȒȞȦıȘ. īİȞȚțȐ ȠȚ μȑșȠįȠȚ
įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1993.05. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıȣμȕĮȓȞȠȣȞ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ıȣȞİȤȒ ıȦȜȒȞȦıȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȑȡĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș İȡȖĮıȓĮ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ Ȓ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.

16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

35565

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ ȩĲĮȞ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȣȤİȡȫȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ İįĮĳȚțȠȓ
ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘĲȠȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ʌ.Ȥ. ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ, įȚȠȖțȠȪμİȞȠȚ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ țȜʌ.), Ș ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ȓ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ Ș ıȣȞĮțȩȜȠȣșȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıİ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ ıĲȡȫμĮĲĮ ȣʌȩ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ʌȓİıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĲĮʌİȓȞȦıȘȢ Ȓ İȟȚııȠȡȩʌȘıȘȢ ĲȘȢ ȣįĮĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ
įȚȐȕȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ĮʌȩʌȜȣıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. ǼȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș ĮȞȠȤȒ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ȑȦȢ 50 mm țĮȚ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȑȦȢ 2% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ.
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳ.5, ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ șĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ ǹȡȤİȓȠ ǻȚȐĲȡȘıȘȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȤȡȫμĮ İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲȠȢ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ
įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ, ʌĮȡȠȣıȓĮ μĮȜĮțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ, ĲȣȤȩȞ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, țȜʌ.).

5.4. ǲμʌȘȟȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
Ǿ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 12699. Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌȠȣ șĮ
ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.

5.5. ȅʌȜȚıμȩȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
ȈĲȠȣȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ İȓįȘ ȠʌȜȚıμȠȪ:
x țȜȦȕȩȢ ȠʌȜȚıμȠȪ
x ȠȜȩıȦμȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ
5.5.1

ȅʌȜȚıμȩȢ μİ țȜȦȕȩ

ȅ țȜȦȕȩȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȡȐȕįȠȣȢ țĮȚ ıʌİȓȡİȢ ıİ ıȤȒμĮ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ țȜȦȕȠȪ
(ȩʌȜȚıȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ μİ țȜȦȕȩ).
īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ıĲĮșİȡȒȢ țĮȚ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, Ș μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țȜȦȕȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȠįȘȖȫȞ
(ıĲİĳĮȞȚȫȞ) Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ĲȦȞ įȚĮμȒțȦȞ
ȡȐȕįȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ ĲȦȞ 2,00 ȑȦȢ 3,00 m ȫıĲİ ȞĮ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȚȢ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ.
ǼȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ țȐʌȠȚĮȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮμȒțȦȞ ȡȐȕįȦȞ (țĮȚ
ĲȦȞ ıʌİȚȡȫȞ), ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ İȖȤȪȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠȞ țȜȦȕȩ ȠʌȜȚıμȠȪ
țĮȚ ȞĮ ȑȜșİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǼʌȓıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȖȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ
ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ ĲȠ ĮμμȠ-ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ȑȤİȚ μİȞ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ȜȩȖȦ ʌȡȠıșȒțȘȢ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ țĮȚ İȓȞĮȚ
ȜİʌĲȩțȠțțȠ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞșİıȒ ĲȠȣ, įİȞ μʌȠȡİȓ ȩμȦȢ ȖȚĮ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ȞĮ įȠȞȘșİȓ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȒ
μȐȗĮȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȣʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ Ȓ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ). Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȚĮμȒțȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ȡȐȕįȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 4 cm. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ Ƞ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ țȩțțȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠ ¼ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ įȚĮμȒțȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
Ǿ ĮțĮμȥȓĮ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ μȑıĮ
ıĲȘȞ ȠʌȒ ȤȦȡȓȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ (ĲıȚμʌȓμĮĲĮ) ȠȡȚıμȑȞȦȞ
İʌĮĳȫȞ ĲȦȞ įȚĮμȒțȦȞ ȡȐȕįȦȞ μİ ĲȚȢ ıʌİȓȡİȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮııȐȜȠȣ μİȖȐȜȠȣ μȒțȠȣȢ, ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȞĮ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ
șȑıȘ, įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ țȜȦȕȠȓ (μȐĲȚıμĮ).
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ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȚ ĮʌȠıĲȐĲİȢ
(ʌȜĮıĲȚțȠȓ Ȓ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ) ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ıȦıĲȒ ȠμȩțİȞĲȡȘ șȑıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ μȑıĮ
ıĲȠ ĳȡȑĮȡ. ȈȣȞȒșȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮʌȠıĲȐĲİȢ ĮȞȐ 3 m ʌİȡȓʌȠȣ ĮȟȠȞȚțȐ, μİ 3 ȑȦȢ 4 ĮʌȠıĲȐĲİȢ ıĲȠ ȓįȚȠ
İʌȓʌİįȠ, țȐșİĲĮ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ.
5.5.2

ȅȜȩıȦμȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ

ȅȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠʌȜȚıșȠȪȞ μİ ȠȜȩıȦμȠ ȠʌȜȚıμȩ, ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ (μİ
ȡĮĳȒ Ȓ ĲȠȪμʌȠ), Ȓ ıȚįȘȡȠįȠțȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȠμȩțİȞĲȡĮ ıĲȠ
įȚȐĲȡȘμĮ (ȩʌȜȚıȘ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ȠȜȩıȦμȘ įȚĮĲȠμȒ). ȉȑĲȠȚȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȐμİĲȡȠ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ, ȩĲĮȞ Ș
ıĲȒȜȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖİȓĲĮȚ ıİ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ (ȜȩȖȦ μİȖȐȜȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ),
ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ İʌȚμȒțȣȞıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȐȡĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ Ȓ įȚĮȚȡȠȪμİȞĮ ȘμȚțȣȜȚȞįȡȚțȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ, Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĲİμĮȤȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ ĲİμĮȤȓȦȞ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ (ȜĮʌȐĲıİȢ) țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ.

5.6. ǼȞİμȐĲȦıȘ ȠʌȒȢ
Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȞȩȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ :
x ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ȑȞİμĮ įȚĮ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ.
x ĮʌȜȒ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ įȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ
x ĮʌȜȒ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ
x ĮʌȜȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȒ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ įȚĮμȑıȠȣ ȕĮȜȕȚįȦĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ (tube a manchette)
Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȫμİȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ. ȀȐșİ μȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȣĲȑȢ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ İȞȫ ĲȠ ȑȞİμĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȑȞĮ
ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ ȚțĮȞȒȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȑȦȢ ȩĲȠȣ įȚȠȤİĲİȣșİȓ μȑıȦ ĮȞĲȜȓĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ. ǼȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȑĲȠȚμȠ țȠȞȓĮμĮ (ĮμμȠĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ) ʌȠȣ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μȑıĮ
ıİ «ȕĮȡȑȜİȢ». Ǿ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ ȠʌȒ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ İμȕȠȜȠĳȩȡȠȣ ĮȞĲȜȓĮȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ İȞȩȢ
İȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ İțİȓȞȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıİ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ μİȖȐȜȘȢ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ȩʌȠȣ ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ
ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıİ ȑȞĲȠȞĮ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣȢ,
țĮȡıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ Ȓ ʌȠȡȫįİȚȢ ȕȡȐȤȠȣȢ Ȓ ıİ μȒ-ıȣȞİțĲȚțȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ μİȖȐȜȘȢ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ), İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘ (pre-grouting) ĲȘȢ ȠʌȒȢ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȕİȜĲȚȦșİȓ
ıȘμĮȞĲȚțȐ Ș ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ș ĮʌȫȜİȚĮ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȜȩȖȦ μİȖȐȜȘȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ ıȣȞȒșȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȐȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
İțĲİȜİıșİȓ įȠțȚμȒ İȚıʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ (Lugeon) μİ ʌȓİıȘ 1 bar ıĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ
ȞİȡȠȪ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 ȜȓĲȡĮ ĲȠ ȜİʌĲȩ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ 10 ȜİʌĲȫȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ μİ ȑȞİμĮ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ Ș ȠʌȒ ȑȤİȚ
ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ țĮȚ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ ȤȦȡȓȢ İμʌȩįȚĮ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ȣȜȚțȐ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ). Ǿ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ĲȠȣȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ ĲȡȩʌȠȣȢ :
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ
ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ μİ ĲȠȣȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮʌȠıĲȐĲİȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ μȑıȦ İȞȩȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȞįȑİȚ ĲȠȞ țȐįȠ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮțȡȚȕȫȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȑȖȤȣĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȠȣȢ İμȕĮʌĲȚıμȑȞȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ (TREMIE PIPES). Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ
μİ ȑȞİμĮ ʌȡȠȤȦȡİȓ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȟİȤİȚȜȓıİȚ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ İμĳĮȞȚıșİȓ ĲİȜȚțȐ ȣȜȚțȩ țĮȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ,
İțĲȩȢ İȐȞ Ș țİĳĮȜȒ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȩĲİȡĮ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȠʌȩĲİ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȡȠȤȦȡİȓ μȑȤȡȚ μȓĮ ıĲȐșμȘ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
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0,50 m. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ μİ ıȦȜȒȞȦıȘ, Ș ıȦȜȒȞȦıȘ șĮ
ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĮĳȠȪ ȕȑȕĮȚĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș ĮȡȤȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ μȑȤȡȚ
ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ. ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮʌȜȒ ʌȓİıȘ ĲȩĲİ , Ș ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȚțȡȐ ȕȒμĮĲĮ, ıȣȞȒșȦȢ įȪȠ μȑĲȡĮ.
x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ, İȞȫ ĲĮ ıĲİȜȑȤȘ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș İȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲĮșİȡȒ ʌĮȡȠȤȒ țĮȚ ʌȓİıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ.
x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μȑıȦ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ıȣȞİȤȠȪȢ İȜȚțȠİȚįȠȪȢ ĮȡȓįĮȢ (continuous flight auger)
țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
x Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ȕĮȜȕȚįȦĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ ʌȠȣ İȓĲİ ĮʌȠĲİȜİȓ țĮȚ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ
ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ, (İȐȞ İȓȞĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩȢ), İȓĲİ İȚıȐȖİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ μĮȗȓ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚțȩ
ȠʌȜȚıμȩ. Ǿ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȓĮ Ȓ ʌȠȜȜȑȢ ĳȐıİȚȢ.
x ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ μİ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȖȤȪĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00.

5.7. ǹȞȠȤȑȢ
ȅȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȞȠȤȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ șİȦȡȘșȠȪȞ ȦȢ ĲȣʌȚțȑȢ ȖȚĮ
ıȣȞȒșİȚȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ:
x ȅȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ (ıĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ) ȑȦȢ 5
İțĮĲȠıĲȐ ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ.
x ǹʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ ȑȦȢ 2% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ (ȠȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ
μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ), ȑȦȢ 4% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ (ȠȚ ıȤİįȩȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ, μİ țȜȓıȘ ȑȦȢ 4:1) țĮȚ
ȑȦȢ 6% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ (ȠȚ țİțȜȚμȑȞȠȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ, μİ țȜȓıȘ ȘʌȚȩĲİȡȘ Įʌȩ 4:1) .
x ǹțĲȓȞĮ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 200 m.

x īȦȞȚĮțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ μİĲĮȟȪ įȪȠ ĲμȘμȐĲȦȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ ȑȦȢ 1/150 ĮțĲȓȞȚĮ
6. ǻȠțȚμȑȢ
6.1. ĭȐțİȜȠȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȠȣ ĭĮțȑȜȠȣ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14199 țĮȚ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ.

6.2. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ:
x

ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14199

x

ȑȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȂȘĲȡȫȠȣ ǻȚȐĲȡȘıȘȢ

x

ȑȜİȖȤȠȢ ĭĮțȑȜȠȣ ȈĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ǻȠțȚμȫȞ.

x

ȆȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ įİȞ İțʌȜȘȡȠȪȞ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ șĮ
ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
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ȆȐııĮȜȠȚ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ. Ǿ įȠțȚμȒ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘȢ șȜȓȥȘȢ ʌȠȣ
İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȐ įȠțȓμȚĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ (
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ-ȐμμȠȣ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ), șĮ įȓȞİȚ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ 28 ȘμİȡȫȞ
ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ įȠțȚμȓȠȣ, 25 Mȇa.

7. ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1. ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ȤȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İʌȚȕȜĮȕȒ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ȖȣĮȜȚȫȞ ȖȚĮ ĲĮ μȐĲȚĮ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İțĲİșİȚμȑȞĮ μȑȡȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ.
x ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2. ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ
ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96), ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼīȀȊȀȁǿȅ
11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):

ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
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x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.

8. ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
8.1. ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ
țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȅȚ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ȠȚ ȜȠȚʌȠȓ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȓ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌȜȒȞ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ Ȓ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
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μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.2. ȅʌȜȚıμȩȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ȑĲȠȚμȠȣ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ
ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ
ĮʌȠįİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȩȢ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĲȠ
İȓįȠȢ ĲȠȣ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
x ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ μȑ, Ȓ ȤȦȡȓȢ, ȡĮĳȒ.
x ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ.
x ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ įȠțȫȞ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.
x ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ țȠȓȜȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-01-02-01-00
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ, įȠțȫȞ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ țĮȚ țȠȓȜȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ȕȐıİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ ȆȚȞȐțȦȞ ȅʌȜȚıμȠȪ. ǼȐȞ ȠȚ ʌȓȞĮțİȢ ĮȣĲȠȓ įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ μİ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠ țĮȚ șİȫȡȘıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȅȚ ȆȓȞĮțİȢ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ ȕȐıİȚ
ĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮĲȠμȫȞ
(ĮȞĮʌĲȪȖμĮĲĮ), ĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ȓ įȠțȫȞ țĮȚ ĲĮ μȒțȘ ȣʌİȡțȐȜȣȥȘȢ
(ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ), ĲĮ ȕȐȡȘ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ țĮĲȐ įȚȐμİĲȡȠ, ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȠȜȚțȐ μȒțȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, ĲĮ
μİȡȚțȐ ȕȐȡȘ ĮȞȐ įȚĮțȡȚĲȒ įȚȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠ ȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ. ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ ȆȓȞĮțİȢ ȅʌȜȚıμȠȪ, μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ, șĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ.ȉȠ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ȓ įȠțȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ȉİ țĮμμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȩȢ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȠȣ μȠȞĮįȚĮȓȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȕȐıİȚ ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ȠʌȜȚıμȠȪ
μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ
x ȂȠȪĳİȢ, ıȪȞįİıμȠȚ, ıȪȡμĮ ʌȡȩıįİıȘȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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SPECIFICATION

ȉȠȓȤȠȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ
Retaining structures with steel – sheet piles

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 15
© Ǽȁȅȉ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-0202-00
«ȉȠȓȤȠȚ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ
Įʌȩ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-02-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

35577

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-02-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȉȠȓȤȠȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ Ȓ μȩȞȚμȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ:
x

ǼȞȚĮȓȠȣ ĲȪʌȠȣ, μİ ȑȞĮ țȪȡȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ (İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȠ).

x

ȈȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ μİ țȪȡȚĮ țĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ (ȈȤȒμĮ 1).

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țĮȜȪʌĲİȚ șȑμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ (įȚ’ İțıțĮĳȒȢ Ȓ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ),
ĮȖțȣȡȫıİȦȞ țĮȚ ıȪȞșİĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ ĲȪʌȠȣ «ǺİȡȠȜȓȞȠȣ», ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ
Įʌȩ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-0200 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-04-00

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 12063

Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls -- ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ - ȆİĲȐıμĮĲĮ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 2560

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of
non alloy and fine grain steels – Classification - ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ μȒ
țȡĮμĮĲȦμȑȞȦȞ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 996

Piling equipment - Safety requirements -- ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ șİμİȜȓȦıȘ
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 7:
īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10079

Definition of steel products - ȅȡȚıμȩȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȤȐȜȣȕĮ.

Ǽȁȅȉ EN 10219-1

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain
steels - Part 1: Technical delivery requirements -- ȈȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ țȠȚȜȠįȠțȠȓ
ȥȣȤȡȒȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ μȒ țȡĮμĮĲȚțȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȤȐȜȣȕĮ. ȂȑȡȠȢ 1:
ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10219-2

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain
steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties -ȈȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ țȠȓȜİȢ įȚĮĲȠμȑȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ İȞ ȥȣȤȡȫ Įʌȩ μȘ
țİțȡĮμȑȞȠȣȢ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȞȠȤȑȢ,
įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ įȚĮĲȠμȫȞ
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Ǽȁȅȉ EN 10248-1

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions -- ȆĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ μȒ țİțȡĮμȑȞȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10249-1

Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions -- ȆĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȥȣȤȡȒȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ μȒ țİțȡĮμȑȞȦȞ
ȤĮȜȪȕȦȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10249-2

Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape
and dimensions -- ȆĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȥȣȤȡȒȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ μȒ țİțȡĮμȑȞȦȞ
ȤĮȜȪȕȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȞȠȤȑȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 5817

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003,
corrected version:2005, including Technical Corrigendum 1:2006) ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ - ǼȞȫıİȚȢ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įȚĮ ĲȒȟİȦȢ ıİ ȤȐȜȣȕĮ, ȞȚțȑȜȚȠ,
ĲȚĲȐȞȚȠ țĮȚ ĲĮ țȡĮμĮĲȐ ĲȠȣȢ (İȟĮȚȡİȓĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ įȑıμȘ) - ǼʌȓʌİįĮ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĮĲȑȜİȚİȢ (ISO 5817:2003, įȚȠȡșȦμȑȞȘ ȑțįȠıȘ: 2005,
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȉİȤȞȚțȒ ǻȚȩȡșȦıȘ 1: 2006)

Ǽȁȅȉ EN ISO 9692-1

Metal-Arc Welding with Covered Electrode, Gas- Shielded Metal-Arc
Welding and Gas Welding and allied processes. Recommendations for joint
preparation. Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc
welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels ISO 9692-1:
2003; (Supersedes EN ISO 29692:1994) -- ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ μİ
İʌİȞįİįȣμȑȞȠ ȘȜİțĲȡȩįȚȠ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ İȪĲȘțĲȠ ȘȜİțĲȡȩįȚȠ țĮȚ
ĮȑȡȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĮȑȡȚȠ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ TIG țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
įȑıμȘȢ ȤĮȜȪȕȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-01-00

Bored, in-situ cast concrete piles - ȆȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțıțĮĳȒȢ (ȑȖȤȣĲȠȚ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00

Micropiles – ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-02-00

Driven piles - ȆȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ ( İμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-04-00

Prestressed anchors – ȆȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ
- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ
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Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ
- ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an
industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ
ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance of
chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ
ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǹȖțȪȡȦıȘ: ȈȪıĲȘμĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȖțȪȡȚĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ Ȓ İįȐĳȠȣȢ,
İȞİμĮĲȠȪμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ĮȖțȪȡȚĮ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȘȢ țİĳĮȜȒȢ țȜʌ.) țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠțȠȪȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ.
3.1.2
ȉȠȓȤȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ: ȉȠȓȤȠȢ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȢ Įʌȩ țȪȡȚĮ țĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȉĮ țȪȡȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ, įȠțȠȓ Ȓ țȚȕȫĲȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, İȞȫ ĲĮ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȤȒμĮĲȠȢ U Ȓ ǽ (ıȤȒμĮ 1).
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ȈȤȒμĮ 1 – ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ʌĮııĮȜȠĲȠȓȤȦȞ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
3.1.3
ǹʌȠıȕİıĲȒȡĮȢ: ȊȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İıȠȤȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ȑμʌȘȟȘȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ μİ ıțȠʌȩ ȞĮ ĮʌȠμİȚȫıİȚ ĲȘ įȪȞĮμȘ ʌȡȩıțȡȠȣıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮʌȓʌĲȠȣıĮȢ ıĳȪȡĮȢ ıĲȘȞ
țİĳĮȜȒ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ (ȈȤȒμĮ 2).
3.1.4
ǹʌİμʌȜȠțȒ: ǹʌȠıȪȞįİıȘ ĲȘȢ įȚĮμȒțȠȣȢ ıȣȞȑȞȦıȘȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȑμʌȘȟȒ ĲȠȣȢ.
3.1.5
ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ ĮʌİμʌȜȠțȒȢ: ȅȡȖĮȞȠ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞİȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ.
3.1.6
ȀİĳĮȜȩįİıμȠȢ ȑμʌȘȟȘȢ: ȈȣıțİȣȒ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ țĮȚ
μİĲĮįȓįİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ, İμʌȠįȓȗȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ
(ȈȤȒμĮ 2).
3.1.7
ǲμʌȘȟȘ: ȂȑșȠįȠȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ȑȦȢ țĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ
ȕȐșȠȢ.
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ȈȤȒμĮ 2 – ȆĮȡȐįİȚȖμĮ țİĳĮȜȩįİıμȠȣ ȑμʌȘȟȘȢ
3.1.8
ǹʌİμʌȜȠțȒ: ǹʌȠıȪȞįİıȘ ĲȘȢ įȚĮμȒțȠȣȢ ıȣȞȑȞȦıȘȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȑμʌȘȟȒ ĲȠȣȢ.
3.1.9
ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ ĮʌİμʌȜȠțȒȢ: ȅȡȖĮȞȠ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞİȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ.
3.1.10 ȀİĳĮȜȩįİıμȠȢ ȑμʌȘȟȘȢ: ȈȣıțİȣȒ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ țĮȚ
μİĲĮįȓįİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ, İμʌȠįȓȗȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ
(ȈȤȒμĮ 2).
3.1.11 ǲμʌȘȟȘ: ȂȑșȠįȠȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ȑȦȢ țĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ
ȕȐșȠȢ.
3.1.12 ȂȑșȠįȠȚ ȑμʌȘȟȘȢ: ǼĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ,
ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ Ș İȞĮȜȜĮııȩμİȞȘ ȑμʌȘȟȘ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ țȡȠȪıȘȢ, Ș ȑμʌȘȟȘ μİ ȐıțȘıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ μİ
ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ.
3.1.13 ȊʌȠȕȠȒșȘıȘ ȑμʌȘȟȘȢ: ǼĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ įȚİȓıįȣıȘ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, ȩʌȦȢ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ (jetting) Ȓ Ș ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ (pre-augering).
3.1.14 ȈȣȞįİĲȚțȒ ʌȜȐțĮ: ȋĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ ʌȠȣ İȞȫȞİȚ įȪȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ μȒțȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μĮȗȓ (ȕȜ
ıȤȒμĮ 3).
3.1.15 ȆȜĮȓıȚȠ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ: ȆȜĮȓıȚȠ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȐțĮμʌĲİȢ įȠțȠȪȢ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ Ȓ ȟȪȜȚȞİȢ), ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ İȣșȣȖȡĮμμȓĮȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
3.1.16 ȀȡȠȣıĲȚțȒ ıĳȪȡĮ: ǵȡȖĮȞȠ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ
țȡȠȪıȘȢ.
3.1.17 ȀĮșȠįȘȖȘĲȚțȩȢ ȠȜȚıșȘĲȒȡĮȢ: ȈȣıțİȣȒ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȑİȚ ĲȠȞ țİĳĮȜȩįİıμȠ ȑμʌȘȟȘȢ
μİ ĲȘȞ țȡȠȣıĲȚțȒ Ȓ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ μİ ĲȠȞ ȠįȘȖȩ (ıȤȒμĮĲĮ 2 țĮȚ 4).
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ȈȤȒμĮ 3 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ μİĲĮȟȪ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

ȈȤȒμĮ 4 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
3.1.18 ǺȜȒĲȡȠ ȕȡȐȤȠȣ: ȇȐȕįȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲȠ ȕȡĮȤȫįİȢ ȣʌȩȕĮșȡȠ (ıȤȒμĮ 12).
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3.1.19 ȈȪıĲȘμĮ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ: ȈȪıĲȘμĮ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ țĮȚ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ Ȓ
įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ (ıȤȒμĮ 4).
3.1.20 ǹȞĮȡĲȒȡĮȢ: ȈȣıțİȣȒ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ (ıȤȒμĮ 5).

ȈȤȒμĮ 5 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ȤȡȒıȘȢ ĮȞĮȡĲȒȡĮ
3.1.21 ȆĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ: ȂİμȠȞȦμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ (μȠȞȒ,
įȚʌȜȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȒ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ).
3.1.22 ȉȠȓȤȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ: ȈȣȞİȤȑȢ ʌȑĲĮıμĮ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ
ĲȠȓȤȠ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. Ǿ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ μȑıȦ ĮȡμȫȞ ĮȜȜȘȜİμʌȜȠțȒȢ, ĲȘȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȖțȠʌȫȞ Ȓ μȑıȦ İȚįȚțȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ.
3.1.23 ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ: ȈȪȞșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ
İįȐĳȠȣȢ Ȓ ȞİȡȠȪ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘȢ Įʌȩ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ĲȠ ĮȞĲȚıĲȘȡȚȗȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ, ĲȚȢ
ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, ĲȚȢ įȚĮįȠțȓįİȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ įȠțȠȪȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ.
3.1.24 ȅȜȓıșȘıȘ: Ǿ ıȤİĲȚțȒ țĮĲȐ μȒțȠȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
3.1.25 ǹȞĲȘȡȓįĮ: ǼʌȓμȘțİȢ șȜȚȕȩμİȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȟȪȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ), ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ Ș ȕĮıȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ İȓȞĮȚ Ș ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ
ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞįİįİμȑȞȠ μİ ĲȚȢ įȚĮįȠțȓįİȢ.
3.1.26 ǻȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ: ȈĲȠȚȤİȓȠ ʌȠȣ Įıțİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ įȩȞȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
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3.1.27 ǻȚĮįȠțȓįĮ: ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ įȠțȩȢ, ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ Ȓ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ıĲİȡİȦμȑȞȘ ıĲȠȞ
ĲȠȓȤȠ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ țĮȚ ıȣȞįİįİμȑȞȘ μİ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ Ȓ ĲȚȢ ĮȞĲȘȡȓįİȢ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȚıȠțĮĲĮȞȠμȒ
ĲȦȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȦȞ įȣȞȐμİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ Ȓ ĲȚȢ ĮȞĲȘȡȓįİȢ, ʌȐȞȦ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ İȚįȚțȑȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ, țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
1. īȞȫıȘ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, įȘȜ.
ȑțĲĮıȘ țĮȚ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ
İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȡȠıȕĮıȚμȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ.
2. ǼʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ İț ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȫμİȞȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİ ȑμĳĮıȘ: (Į) ıĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ İįĮĳȚțȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȦįȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ, (ȕ) ıĲȘȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȘȢ ıȣȞİțĲȚțȫȞ İįĮĳȫȞ ıĲȚȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ țĮĲȐ
ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, (Ȗ) ıĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȜȓșȦȞ țĮȚ ȠȖțȠȜȓșȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩ
įȚİȡİȪȞȘıȘ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ (į) ıĲȚȢ ȣįȡȠȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
3. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮȞȠȚțĲȫȞ
ȕĮșȚȫȞ İțıțĮĳȫȞ, ĮȖțȣȡȫıİȦȞ, İʌȚțȡİμȐμİȞȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ĲȐıȘȢ, țĮșȠįȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țȜʌ.
4. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ Ȓ μİ ʌȚșĮȞȠȪȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țȜʌ..
5. ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȞȠμȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. μȩȜȣȞıȘ Ȓ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȠȣ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ
ȩȤȜȘıȘȢ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓıμĮĲĮ).
6. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȘ
įȚĮĲȠμȒ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ țȜȓıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞȐȖțȘ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȦȞ įȚĮĲμȘĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ.
7. ȆȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
8. ǻİįȠμȑȞĮ ȖȚĮ įȣıμİȞİȓȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. ıȣȞșȒțİȢ ĮȞȑμȠȣ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ İμĳȐȞȚıȘȢ ĲȠȣ
İȞ ȜȩȖȦ țĮȚȡȚțȠȪ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ).
9. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ıȠȕĮȡȒȢ įȡȐıȘȢ ʌĮȖİĲȠȪ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, Ș
ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚĳȠȡĲȓıİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ.
10. ȆİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ μȑșȠįȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
țĮȚ ıĲȘȞ İȞ ȖȑȞİȚ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ ĲȘȢ ȩȜȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
11. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ.
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12. ȀĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲĮįȓȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ (ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ).
13. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȐțĲȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ įİįȠμȑȞĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ įȚĮțȣμȐȞıİȚȢ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (ʌ.Ȥ. İȪȡȠȢ, ıȣȤȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȓĲȚĮ ĲȦȞ
įȚĮțȣμȐȞıİȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ İțȡȠȒ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ĮȞȐıȤİıȘȢ, ıİ İțįȒȜȦıȘ
ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ʌĮȜȓȡȡȠȚĮȢ țĲȜ.).
14. ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ. Ǿ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ ȑμʌȘȟȘȢ
ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȣȤȩȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ ȣʌȠȕȠȒșȘıȒȢ ĲȘȢ (ʌ.Ȥ. İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ Ȓ ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ). Ȉİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȤİĲȚțȒ İμʌİȚȡȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İμʌȒȟİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ. ȉĮ įİįȠμȑȞĮ ȑμʌȘȟȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠțĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮ įȠțȚμȒ (įȠțȚμȑȢ), ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȠȣ İȐȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ
ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚȡȡȠȒȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ μȓĮ įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȑμʌȘȟȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ ĲȘȞ
ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ Ȓ μȘ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ȕȜȒĲȡȦȞ ȕȡȐȤȠȣ.

4.2 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
4.2.1

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ

ȅȚ țĮȚȞȠȪȡȚİȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN
10248-1, Ǽȁȅȉ EN 10249-1, Ǽȁȅȉ EN 10249-2 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10079.
ȅȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ, țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣȢ ȦȢ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȠȣȢ.
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ țȪȡȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10219-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10219-2.
ȅȚ İȚįȚțȠȓ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 6 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 10248-1.
4.2.2

ȊȜȚțȐ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

ȅȚ İȚįȚțȑȢ ȕĮĳȑȢ, İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
4.2.3

ȊȜȚțȐ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȡμȫȞ

Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ
įȚĮȡȡȠȫȞ, ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĮȣıĲȘȡȑȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ
ȩĲȚ ĮȣĲȐ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ μȑıȦ įȠțȚμȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ ĮȡμȠȪȢ ıȪȞįİıȘȢ.
4.2.4

ǱȜȜĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ μȓĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ.
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ȈȤȒμĮ 6 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ıȪȞįİıȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ μȑıȦ İȚįȚțȠȪ ʌȡȠ-İʌİȟİȡȖĮıμȑȞȠȣ
ıȣȞįİĲȒȡĮ

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ

5.1 īİȞȚțȑȢ ĮȞĮĳȠȡȑȢ
Ǿ ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ μȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȉĮ İȜȐȤȚıĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țȐșİ
ıĲĮįȓȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ĲȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
x

ȉȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ıĲĮșμȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ țĮȚ İțıțĮĳȒȢ.

x

ȉȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ıĲȚȢ ıĲȐșμİȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ
ȞİȡȠȪ.

x

ȉȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ (ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȤȫıİȦȞ) țĮĲȐ μȒțȠȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ țĮȚ
μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ.

x

ȉĮ μİȖȑșȘ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ (ıĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ıĲĮįȓȠȣ).

x

ȉȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ İʌȚĳȠȡĲȓıİȚȢ.

x

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȓıĮ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıȤİĲȚțȒ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ İȜȐȤȚıĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

5.2 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ
Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ĮʌȠįȠĲȚțȒ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ
ʌȜȑȠȞ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȡȩμȦȞ ʌȡȩıȕĮıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȡȩıįİıȘȢ ʌȜȦĲȫȞ μȑıȦȞ
ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȠȣȢ İȚįȚțȑȢ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȃȩμȚμȘȢ
ǹȡȤȒȢ.

5.3 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĲȩʌȠȣ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ įȓȞȠȞĲĮȚ
ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ EN 12063:1999.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ țĮμʌȣȜȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ȗȘμȚȑȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȚįȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș
ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ .
ȅȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ μİĲȐȜȜȠȣ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȟİȤȦȡȚıĲȠȪȢ
ȤȫȡȠȣȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮȞĮȡĲȒȡİȢ, ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȓ ȖȐȞĲȗȠȚ țȜʌ.) μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȕȜĮȕȫȞ
ıĲȚȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ıȪȞįİıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, Ƞ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ʌȡȦĲİȣȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ șȘȜȚȫȞ,
μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȕȜĮȕȫȞ ıĲȘȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ĲȠȣȢ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȠȣȢ ıȣȞįİĲȒȡİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠıĲİȡİȦșİȓ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȜİ-țĮĲİȣșȣȞȩμİȞȦȞ
ĮȞĮȡĲȒȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ Ȓ Ș ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ȣȖİȓĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮȖțĮȓȠȣ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.

5.4 ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ țȠʌȒ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ įȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ǻ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12063.
Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ Ș țȠʌȒ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ țĮȚ Ș țȠʌȒ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ
ȫıĲİ Ș ȥĮșȣȡȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĳȜȩȖĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ, ȞĮ μȘȞ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
ISO 9692-1 Ȓ İțİȓȞİȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 7j. ǼțĲȩȢ ĮȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ, Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 7a – 7o țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ȩʌȦȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12063
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ȈȤȒμĮ 7.f
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ȈȤȒμĮ 7.k

ȈȤȒμĮ 7.l
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ȈȤȒμĮ 7.m

ȈȤȒμĮ 7.n
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Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 7.o
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ İʌȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (įȘȜ. ĲȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ) ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȓȞİĲĮȚ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 8 țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
1. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȓ ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ȖȡĮμμȒ ȇ (įȘȜ. Ș
ȞȠȘĲȒ ȖȡĮμμȒ ʌȠȣ ıȣȞįȑİȚ ĲĮ țȑȞĲȡĮ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ ıĲȠ ȐȞȦ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ) ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ.
2. Ȃİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲİȤȞȚțȫȞ ȚıȠıĲȐșμȚıȘȢ, ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ Ș șȑıȘ ȉ İʌȓ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ ѿ
ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8.
3. ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ μȘțȫȞ L țĮȚ R ıĲȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ, ıĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ ѿ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ țĮȚ
ıĲȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȠȣ ıȣȞįİĲȒȡĮ ȦȢ İȟȒȢ:
L = (ǑDr) / (4 ± 10) mm
R = (ǑDr) / (4 ± 10) mm
ǵʌȠȣ:

ĲĮ μȒțȘ L țĮȚ ĲȠ R μİĲȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
țĮȚ
Dr İȓȞĮȚ Ș İȟȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲȚȢ ȣʌȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮĲȠμȑȢ.

ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 2560. ȉȠ μȑĲĮȜȜȠ ʌȠȣ
İʌȚțȐșİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ, țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ, ȚıȠįȪȞĮμĮ μȘȤĮȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİ ĮȣĲȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ.
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ȈȤȒμĮ 8 - ĬȑıȘ ıȘμİȓȦȞ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȠȣ ıȣȞįİĲȒȡĮ ıİ țȪȡȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (μİĲĮȜȜȚțȩȢ
ıȦȜȒȞĮȢ)
īİȞȚțȫȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ șȡĮȪıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȠȚ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
(İȞȑȡȖİȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ), ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȡμȠȪ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ țȐșİ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ  250°C ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ ĲȠ İʌȩμİȞȠ ʌȑȡĮıμĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, İȞȫ Ș
ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 75 mm ıİ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. ȅ ȆȓȞĮțĮȢ 1
Įʌȩ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 12063 ıȣȞȠȥȓȗİȚ ĲȚȢ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘȢ ȖȚĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ
ʌȠȚȩĲȘĲİȢ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ʌȐȤȘ ĲİȜȚțȠȪ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȐıİȦȞ țĮȚ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 5817 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 287-1.
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ,
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚμȘțȣȞșİȓ μȑıȦ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ, Ȓ μİ ȤȡȒıȘ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10248-1, Ǽȁȅȉ EN 10249-2, Ǽȁȅȉ EN 102192. ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ İȞȚıȤȣμȑȞȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ İʌȓıȘȢ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN
10248-1, Ǽȁȅȉ EN 10249-2 Ȓ Ǽȁȅȉ EN 10219-2.
OȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ıȣȞİȤȫȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 7a țĮȚ 7c șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ĲĮȣĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ șȑıİȚȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ȡȠʌȒȢ țȐμȥȘȢ. ǼʌȓıȘȢ,
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ʌİııȠİȚįȒȢ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 7a țĮȚ 7c ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ıİ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ 0.5 m.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȆȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ Ǽȁȅȉ EN 12063

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮʌȩĲȠμȘ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ. ȍıĲȩıȠ ȠȚ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ
ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 9.

ȈȤȒμĮ 9 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ μȓĮȢ ȜȠȟȩĲμȘĲȘȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ
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ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȠȚ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȞȓıȤȣıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ĲȠȪĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ μİșȩįȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ȑμʌȘȟȘȢ.

5.5 ȂȑșȠįȠȚ ȑμʌȘȟȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ, Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ıȤİĲȚțȒ İμʌİȚȡȓĮ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ:
x

TȘ įȚİȓıįȣıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ȑȦȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ.

x

ȉȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒȢ șȑıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.

x

ȉȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ ıĲȚȢ ȒįȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞİȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ.

x

ȉȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ĮȞĮȖțĮȓȠȣ ȕĮșμȠȪ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

x

ȉȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȩĲȚ ȠȚ įȣȞȐμİȚȢ ȑμʌȘȟȘȢ įȡȠȣȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȣįȑĲİȡȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ.

x

ȉȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıİȚȡȐȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ
ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ.

x

ȉȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).

ǵĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ İμʌİȚȡȓĮ Ȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞİʌĮȡțȒȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș
İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȑμʌȘȟȘȢ ȞĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ ȑμʌȘȟȘȢ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȑĲȠȚȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĲİȜȚțȫȢ
İʌȚȜİȖİȓıĮ μȑșȠįȠȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ȗȘμȚȑȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ țĲȒȡȚĮ țĮȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ȒįȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞİȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ .
Ǿ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μİ μȓĮ Ȓ μİ
ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲİȤȞȚțȫȞ:
x

ǱıțȘıȘ țȡȠȪıȘȢ.

x

ǱıțȘıȘ įȠȞȒıİȦȞ.

x

ǱıțȘıȘ ʌȓİıȘȢ.

ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ. ȅȚ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȘșȚıμȑȞȠȚ ĲȪʌȠȚ İȓȞĮȚ:
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x

ȀȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ İȜİȪșİȡȘȢ ʌĲȫıȘȢ.

x

ȆİĲȡİȜĮȚȠțȓȞȘĲİȢ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ.

x

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ.

x

ȀȡȠȣıĲȚțȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

x

ǻȠȞȘĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ ȤĮμȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ.

x

ǻȠȞȘĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȣȥȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ μİ μİĲĮȕȜȘĲȒ İțțİȞĲȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȘȢ μȐȗĮȢ.

x

ǻȠȞȘĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȣȥȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ μİ ıȣȞİȤȫȢ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞİȢ İțțİȞĲȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıμȩ
ĮȡȤȚțȒȢ țĮȚ ĲİȜȚțȒȢ ĳȐıȘȢ.

x

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȐıțȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ.
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ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȑμʌȘȟȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 996.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ Ș ȐıțȘıȘ įȠȞȒıİȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșİȓ ȦȢ Ș ʌȜȑȠȞ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ. ǼĳȩıȠȞ ıȣȞįȣĮıșİȓ μİ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ (ıȤȒμĮ 4) ıȣȞȚıĲȐ μȚĮ ʌȠȜȪ ĮțȡȚȕȒ μȑșȠįȠ ȑμʌȘȟȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ȑȦȢ
țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ. ȍıĲȩıȠ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ȩʌȦȢ ʌȠȜȪ ʌȣțȞȑȢ ȐμμȠȚ Ȓ
ȤĮȜȓțȚĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ Ȓ ıĲȡȫμĮĲĮ ıĲȚĳȡȫȞ ĮȡȖȓȜȦȞ, Ș ȐıțȘıȘ įȠȞȒıİȦȞ
μʌȠȡİȓ ĲİȜȚțȫȢ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ ĮȞĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ. Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ Ȓ Ș ȑμʌȘȟȘ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μİ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ țȡȠȪıİȦȞ. īİȞȚțȫȢ ȩĲĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ İμʌȩįȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ, ȠȚ țĮȜȪĲİȡİȢ μȑșȠįȠȚ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ Ȓ Ș ȐıțȘıȘ țȡȠȪıȘȢ. ȍıĲȩıȠ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ
ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ȩʌȦȢ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ, Ș ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ Ȓ ȠȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȕȜȐȕİȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ țĲȓȡȚĮ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
Ǿ ȑμʌȘȟȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİ ȐıțȘıȘ įȠȞȒıİȦȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ȑȞĮ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ İʌȓʌİįȠ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ Įʌ’ ȩĲȚ Ș ȑμʌȘȟȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİ țȡȠȪıȘ. ȅȚ įȠȞȘĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȣȥȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ,
ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İțțİȞĲȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȘȢ μȐȗĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ țĮȚ ĲİȜȚțȩ
ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ μİȚȫıȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ ĲȘȢ ȩȜȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ.
Ǿ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİ ȐıțȘıȘ įȠȞȒıİȦȞ μİȚȫȞİȚ ĮȚıșȘĲȐ ĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ İμĳȐȞȚıȘȢ ȜȣȖȚıμȠȪ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȠȣȢ μİ ȐıțȘıȘ țȡȠȪıİȦȞ. ǱȜȜȦıĲİ Ș țȪȡȚĮ ĮȚĲȓĮ ʌȡȩțȜȘıȘȢ
ȜȣȖȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȡȚȕȒȢ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ İμʌȘȖȞȣȩμİȞȘȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ĲȡȚȕȒ
ʌȡȠțĮȜİȓ μȓĮ İțțİȞĲȡȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ĮıțȠȪμİȞȘ įȪȞĮμȘ İʌȓ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
įȚȠȡșȦșİȓ İʌĮȡțȫȢ μİĲĮțȚȞȫȞĲĮȢ ĮʌȜȫȢ ĲȠ țȑȞĲȡȠ țȡȠȪıȘȢ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ. ȂȚĮ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲİȡȘ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ μȑșȠįȠȢ μİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĲȡȚȕȒȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıȘȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȓȞĮȚ Ș ȜȓʌĮȞıȘ ĲȘȢ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țİȞȠȪ ȤȫȡȠȣ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠ-İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ μİ
μʌİȞĲȠȞȓĲȘ.
ȅȚ įȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮȞȪıȠȣȞ
ıȤİĲȚțȐ μİȖȐȜİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ șİμİȜȚȫıİȚȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ μȑȡȠȢ
ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ įȠȞȒıİȦȞ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȢ ĲȚȢ ıĲĮ įȚȐĳȠȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮȞȦįȠμȫȞ ĲȠȣȢ. ȀĮĲ’ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İȓȞĮȚ
ʌȠȜȪ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ ıİ İȣĮȓıșȘĲĮ țĲȓȡȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ ʌȘȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ
ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ȠȚ șİμİȜȚȫıİȚȢ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ țȠȡİıμȑȞȦȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ȐμμȦȞ įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțįȘȜȦșȠȪȞ ĮʌȩĲȠμİȢ țĮșȚȗȒıİȚȢ ȜȩȖȦ
ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ Ƞ șȩȡȣȕȠȢ țĮȚ ȠȚ įȠȞȒıİȚȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȡȩȕȜȘμĮ, Ș ȑμʌȘȟȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
ȖİȦȨȜȚțȫȞ μİ ȐıțȘıȘ ʌȓİıȘȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȜȪıȘ. ȈȣȞȒșȦȢ Ș ʌȓİıȘ İȓȞĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ıİ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ.
Ȉİ įȣıμİȞİȓȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, Ș ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ μİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȓİıȘ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ıȣȞȚıĲȠȪȞ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢ
ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ȑȦȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ.
ǼȟİȚįȚțİȪȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
Į) ǼțĲȩȟİȣıȘ μȚțȡȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ȞİȡȠȪ μİ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ.
x

ȆȓİıȘ ȞİȡȠȪ: 1,5 MPa μİ 2,0 MPa.

x

ȆĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ: 2 l/s μİ 4 l/s.

x

ǻȚȐμİĲȡȠȢ ıȦȜȒȞȦȞ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ ȞİȡȠȪ: ʌİȡȓʌȠȣ 25 mm.

x

ǹȡȚșμȩȢ ıȦȜȒȞȦȞ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ ȞİȡȠȪ: 1 μİ 2 ȖȚĮ țȐșİ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ.

ȅȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲİȢ ıȦȜȒȞİȢ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ.
26
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ȕ) ǼțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ μİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.
x

ȆȓİıȘ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ: 25 MPa μİ 50 MPa.

x

ȆĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ: 1 l/s μİ 2 l/s.

x

ǻȚȐμİĲȡȠȢ ıȦȜȒȞȦȞ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ ȞİȡȠȪ: 20 mm μİ 30 mm.

x

ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ: 1,5 mm μİ 3,0 mm.

Ȗ) ȆȡȠįȚȐĲȡȘıȘ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ.
į) ǹȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ (ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ).
Ȉİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠıȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μİșȩįȦȞ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
i. Ǿ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ μİ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ʌȣțȞȐ μȘ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ. ǼʌȓıȘȢ, Ș
İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ μİ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠ-ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
ii. Ǿ İțĲȩȟİȣıȘ μȚțȡȫȞ ȩȖțȦȞ ȞİȡȠȪ μİ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ,
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ įȚİȓıįȣıȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ʌȠȜȪ ʌȣțȞȫȞ İįĮĳȫȞ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ μȑșȠįȠȢ ıĲȘȞ ȠȣıȓĮ
ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓ İȜȐȤȚıĲĮ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ įİȞ İțįȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ĳĮȚȞȩμİȞĮ țĮșȚȗȒıİȦȞ.
ȍıĲȩıȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ İȚįȚțȒ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĳȠȡĲȓĮ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ μȑșȠįȠȢ ıȣıĲȒȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ
ıĳȪȡĮȢ ȣȥȘȜȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ.
iii. ǻİȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ μȚțȡȫȞ ȩȖțȦȞ ȞİȡȠȪ μİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ, İȚįȚțȐ İȐȞ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ įİȞ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ȜȩȖȦ ĲȠȣ μȚțȡȠȪ ȕĮșμȠȪ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.
iv. Ǿ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ μİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ıİ ʌȠȜȪ ʌȣțȞȐ İįĮĳȚțȐ
ıĲȡȫμĮĲĮ.
v. Ǿ ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
İȜȚțȠİȚįȫȞ ĲȡȣʌȐȞȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȠʌȚțȒ
ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
vi. ȅȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮʌİȡȐıȠȣȞ ȚıȤȣȡȐ İμʌȩįȚĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ Ȓ İĳȩıȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȚıįȪıȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȕȡĮȤȫįȠȣȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ.

5.6 ȉİȤȞȚțȑȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ «ȑμʌȘȟȘ ĮȞȐ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ» ıȣȞȚıĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ įȚİȓıįȣıȘ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ) İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ĲȘȢ
țȐșİ μȠȞȒȢ Ȓ įȚʌȜȒȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ ȑȦȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ȕȐșȠȣȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ĲİȤȞȚțȒ ʌȜİȠȞİțĲİȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȩĲȚ Ș țȐșİ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȣȥȦșİȓ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıİ ȪȥȠȢ ȓıȠ μİ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ țĮȚ İʌȓıȘȢ ıĲȠ ȩĲȚ μʌȠȡİȓ İȪțȠȜĮ ȞĮ țĮșȠįȘȖȘșİȓ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȞĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİ ĲȘȞ ȒįȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȣțȞȫȞ ȐμμȦȞ, ıĲȚĳȡȫȞ ıȣȞİțĲȚțȫȞ İįĮĳȫȞ țĮȚ İįĮĳȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İμʌȩįȚĮ, Ș ĲİȤȞȚțȒ
«ȑμʌȘȟȘ ĮȞȐ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮ» ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ μİȖȐȜȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
ȅȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ĲȘȢ «ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ʌĮȞȑȜȠȣ» țĮȚ ĲȘȢ «İȞĮȜȜĮııȩμİȞȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ» İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠȞ țĮȜȪĲİȡȠ
ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ
ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȑμʌȘȟȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ĲȠȣ țȐșİ «ʌĮȞȑȜȠȣ» ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ
ȕȐșȠȢ, țĮșȫȢ İȐȞ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ İμʌȩįȚĮ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȥȘȜȐ
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ. ȉȠ ȕĮıȚțȩ μİȚȠȞȑțĲȘμĮ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ĲȘȢ
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«ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ʌĮȞȑȜȠȣ» İȓȞĮȚ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮȞȪȥȦıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ıİ ȪȥȠȢ įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ «İȞĮȜȜĮııȩμİȞȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ» İȓȞĮȚ μȓĮ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȠȡĳȒ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ĲȘȢ «ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚİȓıįȣıȘȢ
ʌĮȞȑȜȠȣ» ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȣıμİȞȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ. Ǿ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ĲȠȣ țȐșİ ʌĮȞȑȜȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 10.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȠʌȚțȐ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȑĲıȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘȞ
ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ țȣȡȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑμʌȘȟȘȢ.
īȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ ĮʌİμʌȜȠțȒȢ, ĲĮ țȪȡȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ
ĲȪʌȠȣ İμʌȘȖȞȪȠȞĲĮȚ ĮȡȤȚțȫȢ ȑȦȢ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑȦȢ țĮȚ ĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȦȞ.

ȈȤȒμĮ 10 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ İȞĮȜȜĮııȩμİȞȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȞĲȩȢ ʌȠȜȪ ıțȜȘȡȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȦμȐĲȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ, μİ ıĲȩȤȠ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
İȖțȐȡıȚĮȢ țĮȚ įȚĮμȒțȠȣȢ țȜȓıȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ
ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2. ǹȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ʌȡȠțȜȘșİȓ țȜȓıȘ țĮȚ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ, ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ İȟȐȖİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İμʌȘȖȞȪİĲĮȚ ʌȐȜȚ, İțĲȩȢ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȚȠ İʌĮȡțȒ μȑĲȡĮ. ǹȞ
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țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȜȣȖȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ
μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ ĮȣĲȠȪ (ʌ.Ȥ. ȑȜȟȘ Ȓ ȫșȘıȘ).

5.7 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ
Ǿ șȑıȘ, Ș įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȚȢ
įȚĮįȠțȓįİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-11-02-04-00.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȠ țȜİȓıȚμȠ («ĲȐʌȦμĮ») ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲȡȠʌȒ
ĮʌȦȜİȚȫȞ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ įȚȒșȘıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ.

5.8 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮįȠțȓįȦȞ țĮȚ ĮȞĲȘȡȓįȦȞ
ȅȚ įȚĮįȠțȓįİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȞĲȘȡȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ șİȫȡȘıȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ İʌȓ
ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ įȣıμİȞȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĳȩȡĲȚıȘȢ. ȉĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ įȚĮįȠțȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĳȠȡĲȓȦȞ İʌȓ ĲȘȢ
įȚĮįȠțȓįȠȢ. ȉĮ İȞ ȜȩȖȦ ȖİμȓıμĮĲĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȐțİȢ Ȓ ıĳȒȞİȢ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȟȪȜȠ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ, ȩʌȦȢ
İʌȓıȘȢ țĮȚ ıȐțȠȚ ȖİμȐĲȠȚ μİ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ (ıȤȒμĮ 11).

ȈȤȒμĮ 11 - ȈȐțȠȚ ȖİμȐĲȠȚ μİ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȜȒȢ ıȪȞįİıȘȢ
μİĲĮȟȪ įȚĮįȠțȓįĮȢ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

5.9 ǼțıțĮĳȒ, ʌȜȒȡȦıȘ, ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ
Ǿ İțıțĮĳȒ, ʌȜȒȡȦıȘ, ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠıȠȤȒ
țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțıțĮĳȒȢ μİ ȕȣșȠțȩȡȘıȘ, ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİȖȐȜİȢ. Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ
ĲȘȢ ȕȣșȠțȩȡȘıȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ĲȪʌȠȢ ȕȣșȠțȩȡȠȣ,

x

ĲȪʌȠȢ İįȐĳȠȣȢ,

x

ȕȐșȠȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țȣμĮĲȚıμȫȞ.

Ǿ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ İȞİȡȖȫȞ ĲȐıİȦȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ
țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ įȣıμİȞȫȢ ĲȘ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ țĮĲĮıțİȣȒ.
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İȖțĮĲİıĲȘμȑȞĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ

5.10

ǼȟĮȖȦȖȒ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ:
x ȠȚ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞİȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ,
x Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȚĮĲĮȡĮȤȒȢ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ țĮșİıĲȫĲȠȢ įȚțĲȪȦȞ ȡȠȒȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ İȟĮȖȩμİȞȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȑĲıȚ țİȞȐ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İįĮĳȚțȒȢ μȐȗĮȢ.
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ȤĮȜĮȡȫȞ ȐμμȦȞ țĮȚ ȚȜȪȦȞ, ȠȚ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞİȢ įȠȞȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ țİȞȐ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
İįĮĳȚțȒȢ μȐȗĮȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ʌȡȩıșİĲİȢ İįĮĳȚțȑȢ μİĲĮĲȠʌȓıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ μİ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȠȣȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȚĲȓĮ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȕȜĮȕȫȞ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ țĲȓȡȚĮ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ. Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ
ĲȑĲȠȚȦȞ İįĮĳȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ țİȞȫȞ μİ ȑȖȤȣıȘ İȞİμȐĲȦȞ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ μİ ĲȘȞ ȑȜȟȘ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İȟĮȖȦȖȒ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
țȠȞĲȐ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ (ʌ.Ȥ. ȤȘμȚțȐ İȡȖȠıĲȐıȚĮ, İȣĮȓıșȘĲİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ȣʌȠįȠμȫȞ, ȣʌȩȖİȚȠȚ
ıȚįȘȡȩįȡȠμȠȚ țĲȜ.).

5.11

ǺȜȒĲȡĮ ȕȡȐȤȠȣ țĮȚ ȡȐȕįȠȚ ĮȖțȪȡȦıȘȢ

ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ȕȜȒĲȡȦȞ ȕȡȐȤȠȣ țĮȚ ȡȐȕįȦȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 12.
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȕȜȒĲȡȦȞ ȕȡȐȤȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ ıĲȚȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ. ȉȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ 0,5 m
ĲȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȠȢ ıȦȜȒȞĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ȓ ȞĮ İȞȚıȤȪİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ.
ȅ ıȦȜȒȞĮȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ȕȜȒĲȡȠ ȕȡȐȤȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲĮμĮĲȐ 50 mm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȘȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩȢ ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ μİ ʌȫμĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
Ǿ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȘȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘȢ ȠʌȒȢ.
ǹȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İțıțĮĳȫȞ ıİ ȕȡȐȤȠ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĮȚȤμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ĲȩĲİ Ș İȞ ȜȩȖȦ
ĮȚȤμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑĲȡĮ, ȩʌȦȢ
țİțȜȚμȑȞİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ (ıȤȒμĮ 12).

5.12

ǹȞȠȤȑȢ

ȅȚ ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ
μİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȚȢ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ĮȣıĲȘȡȑȢ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș
İĳĮȡμȠȖȒ İȚįȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ȐțĮμʌĲĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȐ ʌȜĮȓıȚĮ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ).
ǹȞ μİĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ȠȚ ıĲȐșμİȢ ĮȚȤμȒȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ țĮȚ įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 250 mm Įʌȩ ĲȚȢ țĮșȠȡȚıșİȓıİȢ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ıĲȐșμİȢ, ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǹȞ μİĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ȠȚ ıĲȐșμİȢ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ țĮȚ
įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 50 mm Įʌȩ ĲȚȢ
țĮșȠȡȚıșİȓıİȢ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıĲȐșμİȢ, ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ʌ.Ȥ.
ıȣȞįȑıİȚȢ μİ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ) ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮțȩμĮ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ įİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
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ȈȤȒμĮ 12 - ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ȕȜȒĲȡȠȣ ȕȡȐȤȠȣ μİ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țİțȜȚμȑȞȘ ȡȐȕįȠ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȖȚĮ ȕȡȐȤȠ
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ȆȓȞĮțĮȢ 2 - īİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ

ȉȪʌȠȢ ĲȠȓȤȠȣ

ĬȑıȘ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ
ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ
mm

ȆĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ

ȈĲȘȞ ȟȘȡȐ
ȈĲȠ Ȟİȡȩ

 751
 1002

ȀȪȡȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ
ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ
ĲȪʌȠȣ
1
2

3

5.13

ȀĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ2
μİĲȡȠȪμİȞȘ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ 1m
%
ǵȜİȢ ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ
 13
 1,53

ǼȟĮȡĲȫȞĲĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ,
ıȤȒμĮ, μȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȠȚ ĲȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲȠȪȞ ıİ
țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ įİ șĮ ıȣμȕİȓ
ĮʌİμʌȜȠțȒ

ȀȐșİĲĮ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
ǵʌȠȣ Ș μİȜȑĲȘ ĮʌĮȚĲİȓ ȞĮ İμʌȘȖȞȪȠȞĲĮȚ țİțȜȚμȑȞİȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ įȚİȪșȣȞıȘ
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȑȜșİȚ ıİ 2% ıİ įȣıμİȞİȓȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌİμʌȜȠțȒ ĮʌȠĲİȜİȓ
ʌȡȩȕȜȘμĮ μİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ.

ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

Ǿ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȡȣșμȠȪ įȚİȓıįȣıȘȢ μİȡȚțȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ʌȚșĮȞȫȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȦȞ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ ĮȡȤȚțȫȢ ʌȡȠȕȜİĳșȑȞĲĮ
ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȑȤȠȣȞ ıȤİįȚĮıĲİȓ ȖȚĮ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĳȠȡĲȓĮ, Ƞ ȡȣșμȩȢ
įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ μȑĲȡȠ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ Ȓ ʌȐȞȦ ıĲȠ ȕȡĮȤȫįİȢ ȣʌȩȕĮșȡȠ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ ĮȞ ȠȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȑȤȠȣȞ ĳĲȐıİȚ ıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕȐșȠȢ, Ș
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ (ȣʌȩȖİȚȦȞ Ȓ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ) İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐ țȡȓıȚμȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ
ʌȩȡȦȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İțįȒȜȦıȘȢ įȣıμİȞȫȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ țĮĲȠȚțȘμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ, ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ țĮȚ șȠȡȪȕȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ țĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ĮʌȠįİțĲȐ ȩȡȚĮ, ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ
ʌİȡȚȠȤȒ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ μİĲĮĲȠʌȓıİȦȞ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮțȡȓȕİȚĮ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ șȑıİȚȢ țĮȚ ıİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ
ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȚıȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȩʌȠȣ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȣĮȓıșȘĲĮ țĲȒȡȚĮ Ȓ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İȟȒȢ
μİĲȡȒıİȚȢ:

32

x

ȂİĲȡȒıİȚȢ μİĲĮĲȠʌȓıİȦȞ ıİ İʌȚȜİȖμȑȞĮ ȕȐșȘ.

x

ȂİĲȡȒıİȚȢ țĮșȚȗȒıİȦȞ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ țĲȘȡȓȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.

x

ȂİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ įȣȞȐμİȦȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ.
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ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȑμʌȘȟȘȢ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ
ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ ĮʌİμʌȜȠțȒȢ ıİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİȡȚțȐ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. ǹȣĲȩ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ıȣȞįȣĮıșİȓ μİ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȡȣșμȠȪ įȚİȓıįȣıȘȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Įʌȩ ĲȠ ĲİȜȚțȩ įȚȐȖȡĮμμĮ ȑμʌȘȟȘȢ ȞĮ ĲİțμĮȓȡİĲĮȚ
ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȒȢ ĮʌİμʌȜȠțȒȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ ĮʌİμʌȜȠțȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȡȒıȚμȠȚ ȖȚĮ
ȞĮ ȕİȕĮȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ĬĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ țȐșİ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ Ȓ ĲȠȣ țȐșİ țȪȡȚȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ. īȚĮ μİȡȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ Ȓ țȪȡȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
μİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ȑȖȖȡĮĳĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
1.

ȈȘμĮȞĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,

2.

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȐșμİȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ʌȚȑıİȚȢ
ʌȩȡȦȞ,

3.

ǿįȚĮȓĲİȡİȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, İĳȩıȠȞ țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ
țȡȓȞİĲĮȚ ıțȩʌȚμȠ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.

4.

ȅįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ.

5.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.

6.

ȂİĲĮĲȠʌȓıİȚȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

7.

īİȖȠȞȩĲĮ ʌȠȣ İȓȤĮȞ įȣıμİȞȒ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȠȣȢ.

8.

ȀĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ȕȜĮȕȫȞ ıİ țȠȞĲȚȞȐ țĲȓȡȚĮ.

9.

ǹʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İμʌȒȟİȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.

6. ǲȜİȖȤȠȚ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ μİ ıȣȤȞȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ İțĲİȜȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ țȡȓıȚμȦȞ
ĲȚμȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ, įȣȞȐμİȚȢ țĮȚ ıĲȐșμİȢ ȞİȡȠȪ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1.
ȉȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ, ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȜȑȖȤȠȣȢ :
x ǼȐȞ ȠȚ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ȞİȡȠȪ (ȣʌȩȖİȚȠȣ Ȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ)
İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲĮ įİįȠμȑȞĮ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
x ȉȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ĲȣȤȩȞ İμʌȠįȓȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȤĮȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
x ǼȐȞ Ș ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞȘ ĲİȤȞȚțȒ ȑμʌȘȟȘȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣȢ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ.
x ǼȐȞ Ș ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ
ıȤȑįȚĮ țĮșȫȢ țĮȚ İȐȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ įȚĮįȠȤȒ ĲȠȣ İȞȩȢ ıĲĮįȓȠȣ
İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȠ İʌȩμİȞȠ.
x ǼȐȞ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ
ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ Ƞȡșȩ ĲȡȩʌȠ.
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x ǼȐȞ ȠȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, ĲĮ țȪȡȚĮ țĮȚ ĲĮ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ
įȠμȠıĲĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x ȉȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĲİȜȚțȒ șȑıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ
ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞȩȢ ĲȠȓȤȠȣ ıȣȞįȣĮıμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȩȡȖĮȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ.
x ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.
x ȅȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ Įʌȩ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
İțĲȚμȒıİȦȞ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
x ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İμĳȐȞȚıȘȢ ʌȚșĮȞȫȞ ȕȜĮȕȫȞ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ țĲȒȡȚĮ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

7. ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1.

ȣȖİȓĮȢ

–

ĮıĳȐȜİȚĮȢ

İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

țĮȚ

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

x ȀĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȆȚșĮȞȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȩμȠȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
x ȂȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ĲĮ İȟİȡȤȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ țĮȚ įȠȞȒıİȦȞ.

7.2.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ
ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96), ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼīȀȊȀȁǿȅ 11
(ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
35
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x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ
90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ. 43/2003 (ĭǼȀ
44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.

8. ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȐȖμĮĲȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȚμİĲȡȐĲĮȚ
ĲȠ μȒțȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İμʌȘȤșİȓ țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ȤȡȒıȚμȠ ĲμȒμĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, ıĲȐșμȘ
ıĲȑȥȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ μȠȞȓμȦȞ (ʌĮȡĮμİȞȠȣıȫȞ) ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
ȆȡȠıȦȡȚȞȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮĲȐ ĲȘ μİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȟĮȤșȠȪȞ (ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ) ĮȜȜȐ ĲİȜȚțȫȢ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮμȓĮȢ İȟĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ. ǻȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İμʌȒȟİȚȢ
ʌȠȣ įİȞ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ. ǻȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İμʌȒȟİȚȢ ʌȠȣ
İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (μȩȞȚμĮ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ) șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ
ĲȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ.
ȅȚ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

36

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ μȑıĮ ȑμʌȘȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ μȑıĮ İȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĮʌȠțȩμȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ İȟȩȜțİȣıȒ ĲȠȣȢ
(ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-0203-00 «ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-02-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ .......................................................................................................................................................... 4
1
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2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ .................................................................................................... 5
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ......................................................................................................................... 7
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ȅȡȚıμȠȓ ........................................................................................................................................ 7
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ .................................................................................................................................. 8
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īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ .................................................................................................................. 8
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5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ..................................................................................... 11
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ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ İȞȑȡȖİȚİȢ................................................................................. 11

5.2
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ǼțıțĮĳȒ .................................................................................................................................... 12
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6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ .................................................................................................................. 15
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ Ȓ
μȩȞȚμȦȞ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ıțȠʌȩ İȓĲİ ĲȘȞ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ȖĮȚȫȞ, İȓĲİ ĲȘȞ ȕĮșȚȐ șİμİȜȓȦıȘ įȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ İȓĲİ ĲȘȞ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȪįĮĲȠȢ Ȓ
țȐʌȠȚȠȣ ȡȣʌĮȞĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ. ȅȚ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ μİ μȩȞȚμȠ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ʌȠȣ șĮ İȟȣʌȘȡİĲȒıȠȣȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1538

Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls -- ǼțĲȑȜİıȘ
İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ - ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials Specifications and tests - BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

Steel reinforcement for concrete – XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 12350.02 E2

Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test - ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12350.05 E2

Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test - ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 5: ǻȠțȚμȒ ıİ ĲȡȐʌİȗĮ İȟĮʌȜȫıİȦȢ

Ǽȁȅȉ EN 934.02 E3

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labeling - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ

and

transport

–

ȆĮȡĮȖȦȖȒ

țĮȚ

μİĲĮĳȠȡȐ
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Ǽȁȅȉ EN 791

Drill rigs - Safety -- īİȦĲȡȪʌĮȞĮ. ǹıĳȐȜİȚĮ.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance
of chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

6

risks

--

īȐȞĲȚĮ

35616
©

3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǲȖȤȣĲȠȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ: ȉȠȓȤȠȢ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĲȐĳȡȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ) μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ İȚįȚțȠȪ țȠʌĲȚțȠȪ (μʌȑȞĮȢ Ȓ ĳȡȑȗĮȢ) ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ μİ
ıțȣȡȩįİμĮ.
3.1.2
ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȩȢ
ĲȠȓȤȠȢ
Įʌȩ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ʌİĲȐıμĮĲĮ:
ȉȠȓȤȠȢ
Įʌȩ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲȐĳȡȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȣĲȠıțȜȘȡȣȞȩμİȞȠ ĮȚȫȡȘμĮ.
3.1.3
ǻȚȐĳȡĮȖμĮ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ : ǼȪțĮμʌĲȠȢ ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȣȞȩμİȞȠ ĮȚȫȡȘμĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμİȪİȚ țĮȚ ȦȢ
ıĲȘȡȚțĲȚțȩ ȣȖȡȩ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İȓȞĮȚ ȐȠʌȜȠȢ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠȢ μİ ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ Ȓ
ʌȜȑȖμĮĲĮ.
3.1.4
ǻȚȐĳȡĮȖμĮ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ: ȉȠȓȤȠȢ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĲȐĳȡȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ) țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ İȚįȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ.
3.1.5
ȆȑĲĮıμĮ: ȈĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲİȓĲĮȚ μİ μȚĮ ıȣȞİȤȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ. ȉȠ
ʌȑĲĮıμĮ ıȣȞȒșȦȢ ȑȤİȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ įȚĮĲȠμȒ țĮĲȩȥİȦȢ ĮȜȜȐ İȞȓȠĲİ țĮȚ ȐȜȜĮ ıȤȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ ȉ Ȓ L).
3.1.6
ȅįȘȖȠȓ ĲȠȓȤȠȚ: ȋĮμȘȜȠȪ ȪȥȠȣȢ ĲȠȚȤȓıțȠȚ, ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ, ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮʌĲȚțȒȢ μʌȑȞĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȅ ȤȫȡȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
İʌȚĲȡȑʌİȚ țĮȚ ĲȘ įȚĮțȪμĮȞıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ıĲȘȡȚțĲȚțȠȪ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ ĲȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ.

3.2 TĮȟȚȞȩμȘıȘ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȖȚĮ :
1. ȀĮĲĮıțİȣȒ ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȖȚĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ȖĮȚȫȞ ȩʌȦȢ :

Į) ǲȖȤȣĲȠȣȢ İʌȚĲȩʌȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ȕ) ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ
Ȗ) ȅʌȜȚıμȑȞȠȣȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
2. ȈĲȠȚȤİȓĮ șİμİȜȓȦıȘȢ (μʌĮȡȑĲĲİȢ)
3. ȉȠȓȤȠȣȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ȡȣʌĮȞĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ ȩʌȦȢ :

Į) ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
ȕ) ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ȅȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ
ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ İʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ
ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1:2004. Ǿ ıȣȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıȤİĲȚțȒȢ İμʌİȚȡȓĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ș/țĮȚ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ:
x ȆĮȡȠȣıȓĮ ȤĮȜĮȡȫȞ Ȓ μĮȜĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ʌȚșĮȞȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ.
x ȋȠȞįȡȩțȠțțȠȚ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ Ȓ İįĮĳȚțȠȓ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ μİȖȐȜȘȢ İȞ ȖȑȞİȚ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
x ȈĲȡȫıİȚȢ țȡȠțȐȜȦȞ țĮȚ ȜĮĲȣʌȫȞ, ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ Ȓ ȐȜȜĮ İμʌȩįȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıțȠȜȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ
İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȆĮȡȠȣıȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
x ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
x ȈĲȡȫıİȚȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ țĮșİıĲȫȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ μİ μİȖȐȜİȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ.
x ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțįȒȜȦıȘȢ ȤȘμȚțȒȢ įȡȐıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
x ǶʌĮȡȟȘ ʌȡȠ-ȕİȜĲȚȦμȑȞȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ įȣıμİȞİȓȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ.

4.2 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
x

ȂʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ – ȂʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ

x

ǹįȡĮȞȒ

x

ȃİȡȩ

x

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ

x

ȈțȣȡȩįİμĮ

x

ȅʌȜȚıμȠȓ (ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ)

ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȀȐșİ ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ
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ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ
İȖțĮȓȡȦȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ
μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
4.2.1

ȂʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ – ȂʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ıĲȘȡȚțĲȚțȑȢ ĲȠȣ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ȉȠ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓĲİ ĮȣĲȠȪıȚȠ, İȓĲİ ȦȢ ʌȡȠıșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ, İȓĲİ ȦȢ ıȣȞșİĲȚțȩ ĲȦȞ
įȚĮĳȡĮȖμȐĲȦȞ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ (ĮȣĲȠ-ıțȜȘȡȣȞȩμİȞȠ ĮȚȫȡȘμĮ). ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ İȓȞĮȚ μȓĮ ȐȡȖȚȜȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ
țȣȡȓȦȢ ȠȡȣțĲȩ μȠȞĲμȠȡȚȜȜȠȞȓĲȘ. Ǿ ȤȘμȚțȒ țĮȚ ȠȡȣțĲȠȜȠȖȚțȒ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȅ ıĲİȖȞȩȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞȠȢ țĮȚ Ȓ įȣȞĮĲȩȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞȠȢ. ȉĮ įȚĮĲȚșȑμİȞĮ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȠȞ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ĲȠȞ
ĳȣıȚțȩ ıȠįȚȠȪȤȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ ĲȠȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞȠ ıȠįȚȠȪȤȠ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȑȤİȚ ʌȡȠȑȜșİȚ Įʌȩ
ĲȠȞ ĳȣıȚțȩ ĮıȕİıĲȠȪȤȠ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ μİĲȐ Įʌȩ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ȚȩȞĲȦȞ).
ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
13500.
Ǿ İȞȣįȐĲȦıȘ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĳȡȑıțȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞĮțȪțȜȦıȘ (İʌĮȞĮ-ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ) ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
İĳȩıȠȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1. Ǿ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ĮȣĲȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲȐ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İμʌȜȠȣĲȚıμȩ ĲȠȣ ĮȞĮțȣțȜȠȪμİȞȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

ǿįȚȩĲȘĲİȢ
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ (g/ml)
ȉȚμȒ Marsh (sec)

(1)

ȉȚμȒ fluid loss (ml)
ȉȚμȒ pH
ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȐμμȠ (%)
ĭȓȜĲȡȠ țȑȚț (mm)
(1)
(2)
(3)

(2)

ĭȡȑıțȠ
ĮȚȫȡȘμĮ

ǼμʌȜȠȣĲȚıμȑȞȠ ĮȚȫȡȘμĮ
ȖȚĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ

ȆȡȚȞ ĲȘȞ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ

< 1,10

< 1,25

< 1,15

32 ȑȦȢ 50

32 ȑȦȢ 60

32 ȑȦȢ 50

< 30

< 50

-

7 ȑȦȢ 11

7 ȑȦȢ 12

-

-

-

<4

<3

<6

-

Ǿ ĲȚμȒ ĲȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ Marsh μİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĳȚȐȜȘ ȩȖțȠȣ 946 ml.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ıİ ȐμμȠ İȓȞĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ıİ ȩȖțȠ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 0.074 mm.
ȆȡȚȞ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ (μȘ-ĳȑȡȠȞĲİȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, ȐȠʌȜȠȚ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ
ĲȠȓȤȠȚ) İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ Ș ĮȞȫĲİȡȘ ĲȚμȒ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐμμȠ ȞĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 4% - 6%.

OȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1 İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȩʌȦȢ:
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1. Ȉİ İįȐĳȘ Ȓ ȕȡȐȤȠȣȢ ȣȥȘȜȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ İįȐĳȘ μİ ȑȖțȠȚȜĮ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ıȣμȕİȓ

ĮʌȩĲȠμȘ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.

2. Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌȩȖİȚȠȣ ĮȡĲİıȚĮȞȚıμȠȪ.
3. Ȉİ ʌȠȜȪ μĮȜĮțȐ İįȐĳȘ.
4. Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ȣĳȐȜμȣȡȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.

Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮȚ Ș μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ (gel), ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ μİȚȦμȑȞȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșȠȪȞ İȞ
ĮȚȦȡȒμĮĲȚ ȠȚ țȩțțȠȚ ĲȘȢ ȐμμȠȣ.
ȆȠȜȣμİȡȒ įȚĮȜȪμĮĲĮ (ʌȚșĮȞȫȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ), İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȦȢ
ıĲȘȡȚțĲȚțȐ ȣȖȡȐ μȑıĮ ıİ İįȐĳȘ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ İμʌİȚȡȓĮ Ȓ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ İʌȚĲȩʌȠȣ.
4.2.2

ȈțȣȡȩįİμĮ

Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȡȖȐıȚμȠ, ȡİȣıĲȩ, ȞĮ μȘȞ
ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ȟȑʌȜȣμĮ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
īȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ (ʌĮȞȑȜȦȞ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ 350 kg/m3. Ǿ ĮȣȟȘμȑȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȠ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ (ȕȜ. ıȣȞȘμμȑȞȠ ʌȓȞĮțĮ 2 ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ
țȩțțȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ).

ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ

ȂȑȖȚıĲȠȢ ȀȩțțȠȢ ǹįȡĮȞȫȞ
(mm)

ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ
(kg/m3)

32

350

25

370

20

385

16

400

ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ :
1. Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ 32 mm Ȓ ĲȠ 1/4 ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮμȘțȫȞ ȡȐȕįȦȞ

ȠʌȜȚıμȠȪ.
2. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ 32 mm, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȐμμȠȣ șĮ

ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 40% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞoȣ țĮȚ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȣμĮȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ 400 ȑȦȢ 550 kg/m3.
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ȉȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ İȓȞĮȚ țȠȚȞȩ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (μİ ʌİȡȓʌȠȣ 10% șȘȡĮȧțȒ ȖȘ). ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜĮʌĲȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ ĮȞșİțĲȚțȩ ıİ șİȚȧțȐ (sulfate resisting
cement).
ȅ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĲȚμȒ 0,60.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ ĲȚμȒ țȐșȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ EN
12350.02 E2) 18 ȑȦȢ 21 cm Ȓ (Ǽȁȅȉ EN 12350.05 E2 flow test) 55 ȑȦȢ 60 cm. ǼʌİȚįȒ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ ıȦȜȒȞĮ (tremie pipe), ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȩıμȚțĲȠ
(ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȒ Ȓ ȣʌİȡ-ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȒ) ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȠ ȟȑʌȜȣμĮ Ȓ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ. ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
934.02 E3.
īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-0101-00
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĳȡĮȖμȐĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ Ȓ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĲȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȣȖȡȠȪ), ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȤĮμȘȜȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ İȣțĮμȥȓĮ ĲȠȣ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ. ȉȠ ʌȜĮıĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (Ȓ ȐȜȜȠ ĮȡȖȚȜȚțȩ ȣȜȚțȩ),
ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮįȡĮȞȒ țĮȜȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, Ȟİȡȩ, ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ
ĲȣʌȚțȑȢ ıȣȞșȑıİȚȢ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1538.
4.2.3

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ

ȅ ȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-01-02-01-00. ȈĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌĮȞȑȜȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȤȐȜȣȕĮȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ, ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ įȚĮμȒțİȚȢ (țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ) ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
İȖțȐȡıȚȠȣȢ (ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ) ȠʌȜȚıμȠȪȢ. ȅȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ įȚȐμİĲȡȠ țĮȚ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (ıȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚʌȜȒ İıȤȐȡĮ) ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĮțĮμȥȓĮ ĲȠȣ
țȜȦȕȠȪ, țȣȡȓȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ μȑıĮ ıĲȠ ʌĮȞȑȜȠ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ
ȩĲȚ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌ.Ȥ ıȦȜȒȞİȢ, ʌȜȐțİȢ, ıȣȞįİĲȒȡİȢ țȜʌ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ μȘ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ıȓįȘȡȠ İȟĮȚĲȓĮȢ țȣȡȓȦȢ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȒȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ
ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ

5.1 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ İȞȑȡȖİȚİȢ
x

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, șĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ,
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȦȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ įȚțĲȪȦȞ ȅ.Ȁ.ȍ. țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ
ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȒȢ ĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ʌȚșĮȞȫȢ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, Ș ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ Ș ʌȚșĮȞȒ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌĮȞĲȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.

x

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȖȞȫıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ, ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ įİȞ İȓȞĮȚ ĲİȜİȓȦȢ ıĲİȖĮȞȠȓ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ μȚțȡȒ įȚĮĳȣȖȒ ȞİȡȠȪ (įȐțȡȣıμĮ) Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣȢ.

x

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.1

x

Ǿ țȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ıȣȞșȒțİȢ İȣȞȠȧțȑȢ țĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚȗȩμİȞȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȚ ȠįȘȖȠȓ ĲȠȓȤȠȚ.
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5.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ :
1. īİȡĮȞȩȢ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĳȑȡİȚ ĲȠȞ İțıțĮʌĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ įȘȜĮįȒ ĲȘȞ ȣįȡĮȣȜȚțȒ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȒ ĮȡʌȐȖȘ (μʌȑȞĮ).
2. ȈȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įİȟĮμİȞȑȢ ĮʌȩșİıȘȢ.
3. ȈȪıĲȘμĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.

(ĮʌȠ-ȐμμȦıȘȢ)

ĲȠȣ

μİĲĮȤİȚȡȚıμȑȞȠȣ

ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

ȖȚĮ

ȞĮ

ȟĮȞĮ-

4. ĭȠȡĲȦĲȒȢ țĮȚ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ.
5. ȈȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ C/B,
(ĲıȚμȑȞĲȠȣ-μʌİȞĲȠȞȓĲȘ), Ȓ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
6. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ.
7. ǺȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĲȜȓİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȒıİȚȢ, ıȦȜȒȞİȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, țȜʌ.

5.3 ǼțıțĮĳȒ
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȞȩȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȞȩȢ
ıȣȞİȤȠȪȢ ȠįȘȖȠȪ (ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ) ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ĲȘ μʌȑȞĮ țĮȚ İμʌȠįȓȗİȚ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ ȞĮ ȑȤİȚ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ įȚĮȡȡȠȑȢ țĮȚ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ. ȅ ȠįȘȖȩȢ ĮȣĲȩȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ 2 įȠțȠȪȢ, ıȣȞȒșȦȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ
0,25 x 1,00 m ʌȠȣ ĮĳȒȞȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȑȞĮ țİȞȩ ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȑȠȞ 2 ȑȦȢ 5 cm. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȠįȘȖȩȢ șĮ μʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪμİȞĮ İʌȓ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ.
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ĲȐĳȡȠȣ ("ʌȑĲĮıμĮ - ʌĮȞȑȜȠȣ") ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ μȚĮȢ
ĮȡʌȐȖȘȢ ("μʌȑȞĮȢ") ʌȠȣ ȑȤİȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ įȚĮĲȠμȒ, ʌȐȤȠȣȢ ıȣȞȒșȦȢ 0,60 m ȑȦȢ 1,20 m țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ
ıȣȞȒșȦȢ 2,50 ȑȦȢ 3,00 m. Ǿ μʌȑȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒ Ȓ ĮʌȜȒ țȡİμĮıĲȒ μȘȤĮȞȚțȒ.
Ǿ ȣįȡĮȣȜȚțȒ μʌȑȞĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ȑȞĮ ıĲȑȜİȤȠȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ İȚįȚțȒ ĲȡȐʌİȗĮ,
μȠȞĲĮȡȚıμȑȞȘ İʌȐȞȦ ıĲȠȞ țȣȡȓȦȢ ȖİȡĮȞȩ. ȉȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȣĲȩ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ μȠȞȩ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ,
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ įİ Įʌȩ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ Ȓ Įʌȩ ȑȞĮ ʌȠȜȜĮʌȜȩ ıĲȑȜİȤȠȢ, ĲȘȜİıțȠʌȚțȩ. ȉĮ ȞȪȤȚĮ ĲȘȢ μʌȑȞĮȢ
ĮȞȠȚȖȠțȜİȓȞȠȣȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ. Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ μʌȑȞĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİ įȚʌȜȩ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ.
ǹʌȩ ĲĮ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ ĮȣĲȐ, ĲȠ ȑȞĮ ȤȡȘıȚμİȪİȚ ıĲȠ ȞĮ ĮȞȠȚȖȠțȜİȓȞİȚ ĲĮ ȞȪȤȚĮ ĲȘȢ μʌȑȞĮȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ Ș ıĲȐșμȘ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣıĲȐșİȚĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ țĮĲİȕĮȓȞİȚ
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ʌȠȣ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ İȞȩȢ İȖțȠȓȜȠȣ Ȓ
ȜȩȖȦ ȣȥȘȜȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ȣʌȐȡȟİȚ ĮʌȩĲȠμȘ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȠȣ ıĲȘȡȚțĲȚțȠȪ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ıțȐμμĮ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȐμİıĮ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıșİĲȠ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞȠ ıĲȠ ȑȡȖȠ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ (Ȓ ʌĮȞȑȜȦȞ) İȞȩȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ, İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ. ȈĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș İțıțĮĳȒ İȞȩȢ
ʌİĲȐıμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȠ ȖİȚĲȠȞȚțȩ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ, ĮʌȠțĲȒıİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ.
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ țȐșİ ʌĮȞȑȜȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ μʌȑȞĮȢ (2,50 m ȑȦȢ 3,00 m), İȓĲİ ıİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ μȒțȠȢ.
5.3.1
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ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲĮ ȠʌȜȚıμȑȞĮ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ʌȡȓȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ μİ
ʌȜĮıĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ «ȕĮȡȪ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ» ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤİȚ ıȘμĮȞĲȚțȩ ʌȠıȠıĲȩ ȐμμȠȣ, μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ țȣțȜȫμĮĲȠȢ ĮʌȠ-ȐμμȦıȘȢ. ǼȐȞ ĮȣĲȩ țȡȚșİȓ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ țĮȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1 «ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ», ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ.
5.3.2

ǹȡμȠȓ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȓĲİ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ ıĲĮ ȐțȡĮ, İȓĲİ μİ İȚįȚțȠȪȢ
ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ (ıĲȘ șȑıȘ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ țȐșİ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ȖİȚĲȠȞȚțȩ ĲȠȣ) μİȖĮȜȪĲİȡȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĮȣĲȫȞ (ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ) ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȅȚ ĮȡμȠȓ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, țĮȚ ĮĳȠȪ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıțȜȘȡȣȞșİȓ ĮȡțİĲȐ

5.4 ȀĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȅȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ įȚĮĳȡĮȖμȐĲȦȞ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıİ ıȤȒμĮ įȚʌȜȒȢ İıȤȐȡĮȢ.
Ȃİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țȜȦȕȫȞ ıĲĮșİȡȠȪ țĮȚ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ
ȠįȘȖȠȓ - ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıȤȒμĮĲȠȢ ǽ) ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲȩıȠ ʌȣțȞȩĲİȡĮ ȩıȠ ʌȚȠ ȕĮȡȪȢ İȓȞĮȚ Ƞ
ȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ȑĲıȚ ĲȚȢ 2 İıȤȐȡİȢ ıĲȘȞ İʌȚșȣμȘĲȒ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ĲȠ μʌİĲȩȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȦȞ ıȤĮȡȫȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 7.5 cm, (ıİ μȘ İʌȚșİĲȚțȐ ʌȡȠȢ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İįȐĳȘ, Ș
İʌȚțȐȜȣȥȘ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ 6 cm). ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠıĲȐĲİȢ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȡȚıμȑȞİȢ
ȡȐȕįȠȚ ȤȚĮıĲȓ (ıȣȞȒșȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ) μİ ıțȠʌȩ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 2 ıȤĮȡȫȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ μȑıĮ ıĲȘȞ ĲȐĳȡȠ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȡțİĲȐ μİȖȐȜȘ, ıȣȞȒșȦȢ ĭ16 ȑȦȢ ĭ20 ʌİȡȓʌȠȣ.
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĭ12 țĮȚ Ƞ
İȜȐȤȚıĲȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȓȞĮȚ 3 ȡȐȕįȠȚ ĮȞȐ μȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ıȤȐȡİȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ǼȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ țȐʌȠȚĮȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȦȞ ıȤĮȡȫȞ,
ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌȠȣ İȖȤȪȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ʌİȡȓʌȠȣ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠȞ
țȜȦȕȩ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ȞĮ ȑȜșİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ʌĮȞȑȜȠȣ. ǼʌȓıȘȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȖȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤİȚ μİȞ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ȜȩȖȦ ʌȡȠıșȒțȘȢ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ, įİȞ
μʌȠȡİȓ ȩμȦȢ ȖȚĮ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ȞĮ įȠȞȘșİȓ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȒ μȐȗĮȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
ȣʌȩ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ). Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȑȤȠȣμİ ĲĮ İȟȒȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȡȐȕįȦȞ:
x ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 10 cm țĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 8 cm, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ 2 cm.
x ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȡȐȕįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 20 cm țĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 15 cm, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ 2 cm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș μİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȑĲȠȚȠ ĮȡȚșμȩ ȡȐȕįȦȞ, ȫıĲİ Ș ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ, ĲȩĲİ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ıİȚȡȑȢ, İȓĲİ ıİ İʌĮĳȒ țȐșİ İȟȦĲİȡȚțȒȢ
ȡȐȕįȠȣ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ İıȦĲİȡȚțȒ (Ș İʌĮĳȒ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲıȚμʌȒμĮĲĮ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ), İȓĲİ ıİ țȐʌȠȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ įİȪĲİȡȘȢ İıȤȐȡĮȢ, Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ.
Ǿ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ĮțĮμȥȓĮ μȚĮȢ İıȤȐȡĮȢ ȠʌȜȚıμȫȞ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ țĮȚ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȤȦȡȓȢ
ĮʌĮȡȐįİțĲİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮȞȪȥȦıȘ Įʌȩ ĮȞȣȥȦĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ ĲȘȢ
İıȤȐȡĮȢ, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲıȚμʌȒμĮĲĮ ȠȡȚıμȑȞȦȞ İʌĮĳȫȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ȀĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ țĮȚ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȚ ĮʌȠıĲȐĲİȢ
(ʌȜĮıĲȚțȠȓ Ȓ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ) ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ıȦıĲȒ ıȣμμİĲȡȚțȒ șȑıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ
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μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚ' ĮȣĲȩ ĮȞȐ 3,00 m ʌİȡȓʌȠȣ, 3 ȑȦȢ 4 ĮʌȠıĲȐĲİȢ, ʌȠȣ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
țȣȜȚȞįȡȚțȠȓ, ȑȤȠȣȞ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣȢ țȐșİĲȠ ʌȡȠȢ ĲȠ İʌȓʌİįȠ țȐșİ İıȤȐȡĮȢ.
ȅȚ ȠʌȜȚıμȠȓ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĮȜȜȐ ȞĮ ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ
ĲȠȓȤȠȣȢ.

5.5 ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȖȤȪȞİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ (μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ) ȣʌȩ ĲȠ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ, μȑıȦ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ "İμȕĮʌĲȚıμȑȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ" (TREMIE PIPES). Ǿ
İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ țȐșİ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm Ȓ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ țĮȚ țĮĲȐ
ʌȡȠĲȓμȘıȘ 25 ȑȦȢ 30 cm, (Ș įȚȐμİĲȡȩȢ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȟȚ ĳȠȡȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ
μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ).
ȈȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ıȦȜȒȞĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ıȤȐȡĮ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤȠȣμİ ıĲȠ ȓįȚȠ ʌȑĲĮıμĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıȤȐȡİȢ.
ǵĲĮȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ İȞȩȢ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȣȠ ıȦȜȒȞİȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș
ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ Ȓ ȓįȚĮ.
Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȠȣ İμȕĮʌĲȚıμȑȞȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȠȣȢ ʌȚȠ țȐĲȦ țĮȞȩȞİȢ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ Ȓ ĲȠ ȟȑʌȜȣμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ:
1. Ǿ ʌȡȫĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚȠȤİĲİȣȩμİȞȠȣ, μȑıȦ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȜșİȚ
ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠʌȜȣșİȓ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩȞ, Ƞ
İμȕĮʌĲȚıμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ μİ ĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 10 cm
ʌİȡȓʌȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, μȑıĮ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ʌȫμĮ (ʌ.Ȥ. μȚĮ ʌȜĮıĲȚțȒ μʌȐȜĮ) įȚĮμȑĲȡȠȣ
țĮĲȐ ȑȞĮ μȑȡȠȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ. ǻȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ Ș ȠʌȠȓĮ, ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȘȢ, Ȧșİȓ ĲȠ ʌȫμĮ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıĮȞ ıĲİȖĮȞȒ ȕĮȜȕȓįĮ țĮȚ İțĲȠʌȓȗİȚ μİ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȘȢ ĲȠ ȣȖȡȩ
ĮȚȫȡȘμĮ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. ǲĲıȚ Ș ʌȡȫĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌȠʌȜȣșİȓ țĮĲȐ
ĲȘ įȚĮįȡȠμȒ ĲȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ȑȡȤİĲĮȚ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ, μȑıĮ įİ ı'
ĮȣĲȒȞ, ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ țȐșİ İȚıȡȠȒ ĲȠȣ
ȣȖȡȠȪ ȖȚĮĲȓ İȞ ĲȦ μİĲĮȟȪ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ȑȤİȚ ȖİμȓıİȚ μİ ȞȑĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
3. Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲĮȤȪĲİȡĮ, İȞȫ ĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ țȐșİ ıȦȜȒȞĮ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μȑıĮ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȩıȠ ȕĮșȚȐ ȩıȠ ʌȠȣ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ țȓȞȘıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ĲȦȞ įȚȠȤİĲİȣȠμȑȞȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ. Ǿ
"ʌȐțĲȦıȘ" ĮȣĲȒ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2,00 m. ȉȠ ȕȐșȠȢ ĮȣĲȩ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ μİȚȦșİȓ
(1.50 m) ȩıȠ ʌȜȘıȚȐȗȠȣμİ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
4. Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȩįȠȣ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ
3m/h, (ıİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȩ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ).

5.6 ǹȞȠȤȑȢ
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x

ȉȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ İȞȩȢ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

x

īȚĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ İȞȩȢ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȑȞȞȠȚĮ,
μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ ĲȠȣ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ
2 cm ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ 5 cm ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌȜİȣȡȐ. ȈĲĮ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ 1 cm ıİ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ.

x

Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
Įʌȩ 1%. Ȉİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ. ȪʌĮȡȟȘȢ ȠȖțȠȜȓșȦȞ), Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ĮȣĲȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ, İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

35624
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȘ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ țĮȚ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ʌȡȚȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ μİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșμȩȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȖİȞȚțȫȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮȚ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 3 țĮȚ 4 ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșİȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ, įȘȜ. (Į) ĲȠȣȢ ȑȖȤȣĲȠȣȢ İʌȚĲȩʌȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ (ȕ) ĲȠȣȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȜĮıĲȚțȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȞȐȜȠȖȠȚ ȆȓȞĮțİȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 1538.
1. ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ :
x ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ
x ȊȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
x ȀȜȦȕȠȓ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
2. ǲȜİȖȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ :
x ȂȑșȠįȠȢ İțıțĮĳȒȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ ıțȐμμĮĲȠȢ țĮȚ șȑıȘ
x ȀĮșĮȡȚıμȩȢ (ĮʌȠ-ȐμμȦıȘ) ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İȟĮȖȦȖȒ ĮȡμȫȞ
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ
x ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȆȠȚȠĲȚțȩȢ ǲȜİȖȤȠȢ ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ȉȠȓȤȦȞ ǹȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ
ǼȡȖĮıȓĮ
Ȓ ĳȐıȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ

ǲȜİȖȤȠȢ

ȈȤȩȜȚĮ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ

- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȓȤȠȣ
- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȓȤȦȞ ȠįȘȖȫȞ
- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ -ĮȡμȫȞ

- ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ țĮȚ ıȤȑįȚĮ ȑȡȖȠȣ
- ǲȜİȖȤȠȢ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȒ ĲȦȞ
- ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıȘμĮįİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ȠįȘȖȠȪȢ

ȃİȡȩ

- ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ

- ǲȜİȖȤȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1008

ȂʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ

- ȆȡȠȑȜİȣıȘ ȣȜȚțȠȪ

- ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıİ țȐșİ ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

ĭȡȑıțȠ
μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ

- ǻȚȒșȘıȘ, țȑȚț ĳȓȜĲȡȠȣ, pH
- ȆȣțȞȩĲȘĲĮ, ǿȟȫįİȢ Marsh
- ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ gel

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ȩʌȠĲİ ĮȣĲȩ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
- ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ, (Ȓ ȕȐȡįȚĮ).
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ

ȈțȣȡȩįİμĮ

- ȈȪȞșİıȘ, ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ șȜȓȥȘ

- ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-01-01-01-00

ȀĮĲĮıțİȣȒ
țȜȦȕȫȞ

- ǹȡȚșμȩȢ, įȚȐμİĲȡȠȢ, șȑıȘ ȡȐȕįȦȞ
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ǼȡȖĮıȓĮ
Ȓ ĳȐıȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ

ǼțıțĮĳȒ
ʌİĲȐıμĮĲȠȢ

ǲȜİȖȤȠȢ
- ȆĮȡȐșİıȘ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ
- ǹʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ
- ǼȜİȪșİȡȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İțıțĮʌĲȚțȒȢ μʌȑȞĮȢ
- ȀĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĲȡȠĳȒ
- ǼįĮĳȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ
- ǺȐșȠȢ İțıțĮĳȒȢ
- ȈĲȐșμȘ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

ȂʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ - ǻȚȒșȘıȘ, ĳȓȜĲȡȠ țȑȚț , pH,
ĮȚȫȡȘμĮ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȚȟȫįİȢ Marsh
țĮĲȐ ĲȘȞ
- ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ gel
İțıțĮĳȒ
ȀĮșĮȡȚıμȩȢ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

- ȈĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ

©

Ǽȁȅȉ

ȈȤȩȜȚĮ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ țȜȦȕȩ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ
- ȅʌĲȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌĮȞȑȜȠ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ (Į)
- ȅʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ, ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
- ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ
ʌȑĲĮıμĮ Ȓ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
1(ȕ)
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ĲȡȓĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ

ȂʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ - ǻȚȒșȘıȘ, ĳȓȜĲȡȠ țȑȚț, pH, ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, - ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ
ĮȚȫȡȘμĮ
ȚȟȫįİȢ Marsh
ʌȑĲĮıμĮ Ȓ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ
1(Ȗ)
- ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ gel
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĮȡμȫȞ

- ǼȣșȣȖȡĮμμȓĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
- ȀĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ, șȑıȘ țĮȚ ȕȐșȠȢ

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
- ȅȚ ĮȡμȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
țȜȦȕȫȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ

- ǹțĮμȥȓĮ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ
- ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ ıİ
ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ȩȥȘ ĲȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ
- ĬȑıȘ, țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ țȜȦȕȠȪ
- ȈȪȞįİıȘ ĲȦȞ țȜȦȕȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
- ȉİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ țĮȚ șȑıȘ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȐμİıĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȦȞ țȜȦȕȫȞ

ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ - ȂȒțȠȢ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǻİȜĲȓȠ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǼȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǹȞĲȠȤȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȂȑșȠįȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǺȐșȠȢ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ıİ
ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ ȩȖțȠ
- ĬȑıȘ țĮȚ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ
- ȈĲȐșμȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ
țȩȥȠȣμİ ıİ μȚțȡȩĲİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȞ
ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ȋȡȩȞȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮȚ ȑȞĮȡȟȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǻȚȐȡțİȚĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȉİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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- ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ țȜȦȕȩ ȠʌȜȚıμȠȪ
- ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ țȜȦȕȩ țĮȚ İȚįȚțȐ ĲȠ μȒțȠȢ
ʌĮȡȐșİıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ țȜȦȕȫȞ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ țȐșİ țȜȦȕȩ.
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ ʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲİȓĲĮȚ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȕĮȡȑȜĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ țĮȚ ȩĲĮȞ
ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
- ȉȡȓĮ įȠțȓμȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ țȐșİ 100 μ3 Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǵʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μȑșȠįȠ. ǻİȞ ȖȓȞİĲĮȚ
įȚĮțȠʌȒ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ȕĮȡȑȜĮ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȕĮȡȑȜĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Ș țĮμʌȪȜȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ.
- ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȕȖȐȜȠȣμİ ȑȞĮ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
- īȚĮ țȐșİ ȕĮȡȑȜĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ
- Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮțȡĮȓȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
- ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ

ǼȟĮȖȦȖȒ
ĮȡμȫȞ

- ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȟĮȖȦȖȒȢ - ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ

- ȈĲȐșμȘ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮ

- ǲȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ țȐșİ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǼȡȖĮıȓĮ
Ȓ ĳȐıȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ

ǲȜİȖȤȠȢ

ȈȤȩȜȚĮ

țİĳĮȜȒȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ʌȑĲĮıμĮ μİ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ
(Į) Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ
ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıțȜȘȡȩ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ
ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ μİ ĮʌȜȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ĲȠ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ ĲȘȢ μʌȑȞĮȢ).
(ȕ) ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȐ İįȐĳȘ Ȓ
ȣʌȩȖİȚĮ ȞİȡȐ ʌȠȣ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ȤȘμȚțȐ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ.
(Ȗ) ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȁĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ țȪțȜȦμĮ ĲȘȢ ĮʌȠ-ȐμμȦıȘȢ İȓĲİ μİ
İȚįȚțȩ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘ.

ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ȆȠȚȠĲȚțȩȢ ǲȜİȖȤȠȢ ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ ǻȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ Įʌȩ ȆȜĮıĲȚțȩ ȈțȣȡȩįİμĮ
ǼȡȖĮıȓĮ Ȓ
ĳȐıȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ

ǲȜİȖȤȠȢ

ȈȤȩȜȚĮ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ

- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȓȤȠȣ
- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȓȤȦȞ ȠįȘȖȫȞ
- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ-ĮȡμȫȞ

- ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ țĮȚ ıȤȑįȚĮ ȑȡȖȠȣ
- ǲȜİȖȤȠȢ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȒ ĲȦȞ
- ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıȘμĮįİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ

ȃİȡȩ

- ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ

- ǲȜİȖȤȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1008

ȂʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ

- ȆȡȠȑȜİȣıȘ ȣȜȚțȠȪ

- ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıİ țȐșİ ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

ĭȡȑıțȠ
μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ

- ǻȚȒșȘıȘ, țȑȚț ĳȓȜĲȡȠȣ, pH

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ȩʌȠĲİ ĮȣĲȩ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
- ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ, (Ȓ ȕȐȡįȚĮ).
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ

ȆȜĮıĲȚțȩ
ȈțȣȡȩįİμĮ

- ȈȪȞșİıȘ, ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ
ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ
- ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

- ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-01-01-01-00

ǼțıțĮĳȒ
ʌİĲȐıμĮĲȠȢ

- ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İțıțĮʌĲȚțȒȢ μʌȑȞĮȢ,
ĮʌȩĲμȘıȘ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ĮȡμȠȪȢ
- ȀĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĲȡȠĳȒ
- ǼįĮĳȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ
- ǺȐșȠȢ İțıțĮĳȒȢ
- ȈĲȐșμȘ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

- ȅʌĲȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ

ȂʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ

- ǻȚȒșȘıȘ, ĳȓȜĲȡȠ țȑȚț , pH,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȚȟȫįİȢ Marsh
- ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ gel

- ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ
ʌȑĲĮıμĮ Ȓ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1(ȕ)
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

- ȈĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ĲȡȓĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ
țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ

ȂʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ
ĮȚȫȡȘμĮ ʌȡȚȞ
ĲȘȞ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ

- ǻȚȒșȘıȘ, ĳȓȜĲȡȠ țȑȚț, pH,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȚȟȫįİȢ Marsh
- ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ gel

- ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ
ʌȑĲĮıμĮ Ȓ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1(Ȗ)
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĮȡμȫȞ
(İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ)

- ǼȣșȣȖȡĮμμȓĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
- ȀĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ, șȑıȘ țĮȚ ȕȐșȠȢ

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
- ȅȚ ĮȡμȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıİ
İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ.

- ȆȣțȞȩĲȘĲĮ, ǿȟȫįİȢ Marsh
- ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ gel

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌĮȞȑȜȠ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ (Į)
- ȅʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ, ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
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ǼȡȖĮıȓĮ Ȓ
ĳȐıȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ

ǲȜİȖȤȠȢ

- ȂȒțȠȢ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǻİȜĲȓȠ ıȪȞșİıȘȢ ʌȜĮıĲȚțȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǼȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ ʌȜĮıĲȚțȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǹȞĲȠȤȒ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȂȑșȠįȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǺȐșȠȢ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ
ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ ȩȖțȠ
- ȈĲȐșμȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ
țȩȥȠȣμİ ıİ μȚțȡȩĲİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȞ
ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ȋȡȩȞȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǻȚȐȡțİȚĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȉİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ǼȟĮȖȦȖȒ ĮȡμȫȞ
(İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ)

©

- ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ
İȟĮȖȦȖȒȢ

Ǽȁȅȉ

ȈȤȩȜȚĮ

- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ ʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲİȓĲĮȚ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȕĮȡȑȜĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ țĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
- ȉȡȓĮ įȠțȓμȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ țȐșİ 100 μ3 Ȓ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǵʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μȑșȠįȠ. ǻİȞ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮțȠʌȒ
ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȕĮȡȑȜĮ
- ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȕĮȡȑȜĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Ș țĮμʌȪȜȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
- ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȕȖȐȜȠȣμİ ȑȞĮ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
- īȚĮ țȐșİ ȕĮȡȑȜĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ
- Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮțȡĮȓȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
- ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ
- ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ
- ȈĲȐșμȘ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮ
- ǲȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ țȐșİ ʌȑĲĮıμĮ
țİĳĮȜȒȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
μİ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ
(Į) Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ
ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıțȜȘȡȩ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ
ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ μİ ĮʌȜȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ĲȠ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ ĲȘȢ μʌȑȞĮȢ).
(ȕ) ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȐ İįȐĳȘ Ȓ
ȣʌȩȖİȚĮ ȞİȡȐ ʌȠȣ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ȤȘμȚțȐ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ.
(Ȗ) ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȁĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ țȪțȜȦμĮ ĲȘȢ ĮʌȠ-ȐμμȦıȘȢ İȓĲİ μİ
İȚįȚțȩ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘ.

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ
țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

18

x

ȀĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

x

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȜȩȖȦ ȤȡȒıȘȢ ȕĮȡȑȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĮȞȪȥȦıȘȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȤĮȡȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

x

ȆȚșĮȞȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȩμȠȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

x

ȂȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ĲĮ İȟİȡȤȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ.
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x

ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș
İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

19
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ĮțȠȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1 ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ İȚıțȩμȚıȘȢ - ĮʌȠțȩμȚıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ıİ țȐșİ įȚĮțȡȚĲȩ ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ, ȩĲȚ
ıĮȞ įȚĮțȡȚĲȩ ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ șİȦȡİȓĲĮȚ (ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ȤȐȡȚȞ), țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȢ ĲȠȓȤȠȢ Ȓ ȠμȐįĮ
ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, țȐșİ ĮȞȐȤȦμĮ Ȓ ȠμȐįĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ĮȞĮȤȦμȐĲȦȞ. ǼȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠțȠμȓıİȚȢ țĮȚ
İȚıțȠμȓıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȚıțȩμȚıȘ- ĮʌȠțȩμȚıȘ
ʌȜȒȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ȤȡȒıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ǼȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠțȠμȓıİȚȢ țĮȚ İȚıțȠμȓıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ

8.2 ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȦȞ ȠįȘȖȫȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ-ȠįȘȖȫȞ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ
ȒĲȠȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İțıțĮĳȒ, ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ İıȦĲİȡȚțȒ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ .

8.3 ǼțıțĮĳȒ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ĮȚȤμȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțıțĮĳȒ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ
ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ (μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ, İʌȓıȘȢ ʌȠȜȣμİȡȒ Ȓ ȐȜȜĮ ıĲȘȡȚțĲȚțȐ ȣȖȡȐ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ țĮȚ İμʌȜȠȣĲȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ
x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȫȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
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x Ǿ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ, įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ Ȓ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ, ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.4 ȀĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țȜȦȕȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00. ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ȩıȦȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ıĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȠ
țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠʌȜȚıμȩ ĲȦȞ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ. ǿįȚĮȓĲİȡĮ ĲȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ Ș
ʌȡȠμȒșİȚĮ, țĮĲİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.

8.5 ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ:
x

ȈțȜȘȡȣȞȩμİȞȠ ĮȚȫȡȘμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ/μʌİȞĲȠȞȓĲȘ

x

ȈțȣȡȩįİμĮ

x

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ʌȡȩıșİĲĮ Ȓ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ıțȜȘȡȣȞȩμİȞȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ Ȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș
ʌȡȠμȒșİȚĮ İĲȠȓμȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ Ȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ
x Ǿ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ μİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ įȡȐıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ (ʌ.Ȥ. ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ

ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ

x Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ
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x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ

țĮȚ

İȟȠʌȜȚıμȠȪ

ȖȚĮ

ĲȘȞ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ĲȦȞ

x ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ȑȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
μȑĲȦʌĮ (ȑȖȤȣĲȠȚ ʌĮııĮȜȩĲȠȚȤȠȚ, ĲȠȓȤȠȚ ĲȪʌȠȣ «ǺİȡȠȜȓȞȠȣ», ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ, țȜʌ)
ıİ ȑȡȖĮ İȞȚıȤȪıİȦȢ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡĮȞȫȞ țĮȚ ʌȡĮȞȫȞ ȠȡȣȖμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ıİ ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ)
țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ĮȞȐȜȘȥȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ (uplift) ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȣʌȩ ȐȞȦıȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1537

Execution of special geotechnical work - Ground anchors -İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ – ǹȖțȣȡȫıİȚȢ

EN ISO 15630-3

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 3: Prestressing steel -ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȋȐȜȣȕİȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods -- Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines -- ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ
ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ Įʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮȚ
ĮȜȠȣμȓȞȚȠ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN 445

Grout for prestressing tendons - Test
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ,

Ǽȁȅȉ EN 446

Grout for prestressing tendons - Grouting procedures -- ǼȞȑμĮĲĮ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ȑțȤȣıȘȢ»

Ǽȁȅȉ EN 447

Grout for prestressing tendons - Specification for common grout -ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 934-4

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for
prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling - ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȆȡȩıșİĲĮ İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

methods

--

ǼțĲȑȜİıȘ

ǼȞȑμĮĲĮ
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity ȈțȣȡȩįİμĮ -ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ,
įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance of
chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ
ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǹȖțȪȡȚȠ İȞȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ Ș «ĮȖțȪȡȦıȘ».
3.1.2
ǹȖțȪȡȦıȘ İȞȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮȢ ĮȣĲȠȪ İįĮĳȚțȒȢ μȐȗĮȢ Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣμμİĲȑȤİȚ ıĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ĲȠȣ İĳİȜțȣıĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
3.1.3
ȆȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ Ƞ ȩȡȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ
ĮȟȚȩȜȠȖȘ įȪȞĮμȘ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μȑıȦ İȚįȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȖȡȪȜȦȞ, ıȣȞȒșȦȢ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ.
3.1.4
ȂȒ-ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ (Ȓ ʌĮșȘĲȚțȑȢ) ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ,İȞȞȠȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ȠȚ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĲȠ
ĮȖțȪȡȚȠ İȓȞĮȚ ĮȡȤȚțȫȢ ĮȞİȞİȡȖȩ (ĮĳȩȡĲȚıĲȠ) țĮȚ Ș ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ ȜȩȖȦ įȚĮĳȠȡȐȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (Ș
ȠʌȠȓĮ țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȠȞ İĳİȜțȣıμȩ ĲȠȣ).

3.2 TĮȟȚȞȩμȘıȘ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ
3.2.1

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȅȚ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ĮıĳĮȜȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ (design life) ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ Ș
ȂİȜȑĲȘ.
ǹʌȩ ĲȘȞ ȐʌȠȥȘ ĮȣĲȒ, ȠȚ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȟȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ :
x

ȆȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, μİ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ μȑȤȡȚ įȪȠ ȑĲȘ.

x

ȂȩȞȚμİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ, μİ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ įȪȠ ȑĲȘ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȩȡȠȢ
«μȩȞȚμİȢ» įİȞ ȣʌȠȞȠİȓ ĮʌİȡȚȩȡȚıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȜȜȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ (design
life) ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ Ș ȂİȜȑĲȘ.

3.2.2

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȉĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȖİȞȚțȫȢ Įʌȩ ĲȡȓĮ ĲμȒμĮĲĮ :

4

x

ȉȘȞ țİĳĮȜȒ, Ș ȠʌȠȓĮ μİĲĮĳȑȡİȚ ĲȠ İĳİȜțȣıĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıİ įȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (ȑȖȤȣĲȠ ʌȐııĮȜȠ, μİĲĮȜȜȚțȒ ʌĮıĮȜȠıĮȞȓįĮ, įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȩ ĲȠȓȤȠ,
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ įȠțȩ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, țȜʌ).

x

ȉȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ μİĲĮĳȑȡİȚ ĲȠ İĳİȜțȣıĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ.

x

ȉȠ İȜİȪșİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ μİıȠȜĮȕİȓ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌĮțĲȦμȑȞȠȣ
ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ ĮʌȠıĲȐĲȘȢ, İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ İĳİȜțȣıĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ
Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ıĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ, μȑıȦ ȚțĮȞȒȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ȫıĲİ Ș ʌȐțĲȦıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȞĮ
ȖȓȞİȚ ıİ İȣıĲĮșȑȢ țĮȚ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȑįĮĳȠȢ.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1.1

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

7

35640

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-04-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ
ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș įȚȐȕȡȦıȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ (įȪȠ ȑĲȘ).
ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ Ȓ İĳȩıȠȞ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ
įȚĮȕȡȦĲȚțȩ İįĮĳȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ıȣȞȒșȠȣȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ
ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ (ıĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ) μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm. ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ İįĮĳȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȦȢ ʌȡȩıșİĲȠ μȑĲȡȠ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ (ıĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ) μİ ĮʌȜȩ țȣμĮĲȠİȚįȒ (corrugated)
ıȦȜȒȞĮ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȩıĳȣıȘ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.
ȈĲȠ İȜİȪșİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ, Ș ıȣȞȒșȘȢ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ μİ ʌȜĮıĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ
ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ʌĮȡȑȤİȚ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚμİȜȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ (Ȓ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ). ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ İįĮĳȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȦȢ ʌȡȩıșİĲȠ
μȑĲȡȠ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ μİ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ȤĮμȘȜȠȪ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĲȡȚȕȒȢ.
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİĲĮȟȪ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȑȞȠȞĲĮ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2 țĮȚ ĲȠ İįĮĳȓȠȣ 6.11 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537.
4.1.2

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μȠȞȓμȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȈĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ, ȦȢ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȚĮ
ıȣȞİȤȒȢ ıĲȡȫıȘ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ. ȈĲȠ İȜİȪșİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ, ȦȢ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıȣȞİȤİȓȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μȠȞȓμȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3 țĮȚ
ıĲȠ İįȐĳȚȠ 6.11 țĮȚ 6.12 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537.
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİĲĮȟȪ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȑȞȠȞĲĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 3 țĮȚ ĲȠ İįĮĳȓȠȣ 6.11 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537.

4.2 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲĮ İȟȒȢ ȣȜȚțȐ :
x ȂİĲĮȜȜȚțȐ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, İȜȐıμĮĲĮ,
x ȈȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ,ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ) țȜʌ
x ȃİȡȩ
x ǲȞİμĮ
x ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ
x ȈțȣȡȩįİμĮ
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌĮȡĮțȐĲȦ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ:
1. ȋĮȜȪȕįȚȞȠ ĲȑȞȠȞĲĮ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ (ȞİȣȡȫıİȚȢ) Ȓ

țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȑıμİȢ ȡȐȕįȦȞ Ȓ įȑıμİȢ țĮȜȦįȓȦȞ Ȓ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ.
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2. ȀĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲĮ (ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ

ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ İȜİȣșȑȡȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȠȣ Įʌȩ ȠȟİȓįȦıȘ, įȚȐȕȡȦıȘ, ȘȜİțĲȡȩȜȣıȘ Ȓ ȠʌȠȚȠȣıįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣȢ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.

3. ǲȞİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ ʌĮțĲȦμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ

ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ (țĮȚ İȞȓȠĲİ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ Ȓ/țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ) țĮȚ
ıȦȜȒȞİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ, ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ĮȜȜȐ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȡȘĲȚȞȚțȐ İȞȑμĮĲĮ.

4. ǵȜĮ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȩʌȦȢ țİĳĮȜȒ, ıȪıĲȘμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ, țĮĲĮıțİȣȑȢ ȑįȡĮıȘȢ

ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ įȠțȠȪȢ, İȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȡȠıĮȡĲȒμĮĲĮ.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ, ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, țĮȜȦįȓȦȞ Ȓ ıȣȡμĮĲȠıȤȠȓȞȦȞ, ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ Ș țȜȚμȐțȦıȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537
ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȚıȤȣȩȞĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ :
x

Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, Įʌȩ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ, ĲȘȞ
μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ șĮ ȑȤİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001.

x

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ EN ISO 15630-3. ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
ISO 1461:

x

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ İȞ șİȡμȫ ȥİțĮȗȠμȑȞȠȣ țȡȐμĮĲȠȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ-ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN ISO 14713: ȅ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ șĮ İȓȞĮȚ (Zn85Al15)80, μİ İȜȐȤȚıĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ 80 mm.

x

ȉĮ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒ, ȤȦȡȓȢ μĮĲȓıμĮĲĮ Ȓ μȠȪĳİȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȜȐįȚĮ,
ĮțĮșĮȡıȓİȢ, ıțȦȡȓĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ. Ǿ ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȠȣȜȠȪȡİȢ,
įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5 m țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ țĮȚ ȗȘμȚȑȢ. Ǿ țȠʌȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țȠʌĲȚțȠȪ įȓıțȠȣ –
ĮʌĮȖȠȡİȣȠμȑȞȘȢ ĮȣıĲȘȡȫȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ țȩʌĲȘ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.

x

ȅȚ μȠȪĳİȢ Ȓ ıȪȞįİıμȠȚ (ȩĲĮȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ) įİȞ șĮ μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ.

x

ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣȞįİȩμİȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ (ȩĲĮȞ țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ) șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.

x

ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ, ȩʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, șĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ʌȐȤȠȢ,
ȖİȦμİĲȡȓĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ, țȣμĮĲȚıμȠȪ ț.Ȝ.ʌ.) ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠįȚĮȖȡȐȥİȚ țĮȚ țĮșȠȡȓıİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ țĮȚ
įİȞ șĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȑȞȠȞĲĮ ıĲȠ ȖİȦ-ȣȜȚțȩ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȠȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮįȚĮʌȑȡĮĲİȢ Įʌȩ Ȟİȡȩ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. ȅȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲİμĮȤȫȞ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ
ȑȞĮȞĲȚ İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȓİıȘ.

x

ȅ ıȦȜȒȞĮȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ PVC Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ, ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, įȚȐĲȡȘĲȠȢ țĮĲȐ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ μİ ȠʌȑȢ țĮȜȣμμȑȞİȢ μİ ȤȚĲȫȞȚȠ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ, ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ.

x

ȅȚ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įİȞ șĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ İȜİȪșİȡĮ ȤȜȦȡȚȩȞĲĮ.
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x

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 445, EN 446 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 447 țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ȓ ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ. Ȉİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ȡȘĲȚȞȚțȐ İȞȑμĮĲĮ, ĮȞĲȓ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĮĳȠȪ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠįİȚȤșİȓ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȠțȚμȑȢ.

x

ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ȕĮșμȩ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ȅ ȕĮșμȩȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1..

x

ȅ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ-ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ,
ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȑȞȠȞĲĮ-İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȞȑμĮĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.

x

ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-4. īİȞȚțȫȢ, įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 0,1% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ șİȚȚțȐ, ȞȚĲȡȚțȐ Ȓ ȤȜȦȡȚțȐ ȐȜĮĲĮ.

x

ȅȚ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ, ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȘ
țȐșİ ȡȐȕįȠȣ, țĮȜȦįȓȠȣ Ȓ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ ȤȦȡȚıĲȐ Ȓ ȩȜȦȞ μĮȗȓ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ
șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ șȡĮȪıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, țĮȜȦįȓȦȞ Ȓ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ. ȉȠ ȐțȡȠ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȩ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ȐȜȜȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȣȜȚțȩ. ĬĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ, ʌȠȣ șĮ įȚĮȤȦȡȓȗİȚ ĲȘ ȗȫȞȘ ʌȐțĲȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĲĮȞȣȩμİȞȠ
ĲμȒμĮ. ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣ
ĲȑȞȠȞĲĮ.

x

ȅʌȠȣįȒʌȠĲİ ȗȘĲȒıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ȦȢ ȡȐȕįȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȠȚ İțĲİșİȚμȑȞİȢ țİĳĮȜȑȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ
μİ ıȣ-ȗİȣțĲȒȡİȢ (μȠȪĳİȢ), ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌȡȠıȐȡĲȘıȘ ĮȖțȓıĲȡȠȣ țĮĲ' İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ
ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.

x

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ, ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ʌȜȒȡȘ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, μĮȗȓ μİ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȚșȑμİȞȘ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μȑșȠįȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ĲȐȞȣıȘȢ țĮȚ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μȑșȠįȠ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ʌȡȠĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȟȠʌȜȚıμȩ țȜʌ. īȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ μȩȞȠ įȠțȚμĮıμȑȞĮ țĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.

ȀĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ʌȜȒȡȦȞ μİ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ, Ș
įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, Ș İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ĲȣȤȩȞ İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
(ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ, Ș țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ, Ș ĲȐȞȣıȘ, įȠțȚμĮıȓĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ, ĲȣȤȩȞ İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ
ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537 țĮȚ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ μİ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ.

5.2 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ, μȒțȘ, ȕȐșȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮĲȡȠȪȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ (rotary drilling) Ȓ
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țȡȠȣıĲȚțȠʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ (down-the-hole rotary-percussive drilling) İʌĮȡțȠȪȢ ĮțĮμȥȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮĲȓșİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ 76 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıȣμȕĮȓȞȠȣȞ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, Ș įȚȐĲȡȘıȘ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıȣȞİȤȒ ıȦȜȒȞȦıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ ȩĲĮȞ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȣȤİȡȫȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ İįĮĳȚțȠȓ
ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘĲȠȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ʌ.Ȥ. ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ), Ș ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ȓ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩȞ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ țĮȚ Ș ıȣȞĮțȩȜȠȣșȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
İįȐĳȠȣȢ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș įȣıμİȞȒȢ İʌȚȡȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ (μȑıȦ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĮʌȠμİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ĮȖțȣȡȓȠȣ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıİ ʌİȡĮĲȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ȣʌȩ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ʌȓİıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĲĮʌİȓȞȦıȘȢ Ȓ İȟȚııȠȡȩʌȘıȘȢ ĲȘȢ ȣįĮĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ
įȚȐȕȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ (ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ĮʌȩʌȜȣıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ).
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐțĲȘıȘ ĲȦȞ
ʌȣȡȒȞȦȞ Įʌȩ μȑȡȠȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ. ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ.

5.3 ȆȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ıİ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ μİȖȐȜȘȢ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ȩʌȠȣ
ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, ȩʌȦȢ ıİ ȑȞĲȠȞĮ
ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣȢ, țĮȡıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ Ȓ ʌȠȡȫįİȚȢ ȕȡȐȤȠȣȢ Ȓ ıİ μȒ-ıȣȞİțĲȚțȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ μİȖȐȜȘȢ
ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ (ʌ.Ȥ. ĮμμȠȤȐȜȚțĮ), șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘ (pre-grouting). Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ
ĮȣĲȩ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȕİȜĲȚȦșİȓ ıȘμĮȞĲȚțȐ Ș ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ țĮȚ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ș ĮʌȫȜİȚĮ
İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȜȩȖȦ μİȖȐȜȘȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ
ıȣȞȒșȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȐȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ İțĲİȜİıșİȓ įȠțȚμȒ İȚıʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ (Lugeon) μİ ȣʌİȡʌȓİıȘ
100 kPa (1 bar) ıĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ ȞİȡȠȪ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 ȜȓĲȡĮ ĲȠ ȜİʌĲȩ
ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ 10 ȜİʌĲȫȞ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȦȢ țȡȚĲȒȡȚȠ ȩȖțȠȢ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȣʌİȡ-ĲȡȚʌȜȐıȚȠȢ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘ, Ș ȠʌȒ șĮ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ Įʌȩ ĲȠ ĮʌȫĲİȡȠ ȐțȡȠ (ʌȣșμȑȞĮ) ʌȡȠȢ ĲȠ
ıĲȩμȚȠ, μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ (ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıȦȜȒȞȦıȘ). Ǿ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ
ıȣȞȒșȦȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ μȑȤȡȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ İȟȩįȠȣ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠ İȞİμȐĲȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ
ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ (ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ) μİ ȑμĳȡĮȟȘ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ĲȘȢ ȠʌȒȢ (μİ “packer”).
ǺİȕĮȓȦȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮĳĮȓȡİıȘ
ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, ȠʌȩĲİ, İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȦȜȒȞȦıȘ, ĮȣĲȒ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, Ș
İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ : ĮȡȤȚțȫȢ Ș ȠʌȒ șĮ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ μİ ȑȞİμĮ ȣʌȩ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ
țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ. Ȉİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘȢ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ, Ș İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ ıȦȜȒȞĮ μİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ (μȑșȠįȠȢ tube-a-manchette) ȫıĲİ ȞĮ
İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȜȪĲİȡĮ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ıĲȘȞ ȓįȚĮ șȑıȘ.
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5.4 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ
ȅ ĲȑȞȠȞĲĮȢ șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ İĳȠįȚȐȗİĲĮȚ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĮʌȠıĲĮĲȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ ĮȞȐ μȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ ĲȠȣ.
ȉȠ İȜİȪșİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ (ȣȜȚțȩ μİ ȤĮμȘȜȩ
ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĲȡȚȕȒȢ). ȉĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ șĮ ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȑȞȠȞĲĮ ıİ șȑıȘ ȩʌȠȣ Ƞ
ĲȑȞȠȞĲĮȢ ȑȤİȚ țĮȜȣĳșİȓ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. ȖȡȐıȠ) μİ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ ĲĮȚȞȓĮ İʌĮȡțȠȪȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İȓıȠįȠȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȩȕȜİȥȘȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İįȐĳȚĮ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȠʌȒ ȑȤİȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ țĮȚ İȓȞĮȚ
țĮșĮȡȒ ȤȦȡȓȢ İμʌȩįȚĮ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ ȣȜȚțȐ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ įȪȠ İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ
ĲȡȩʌȠȣȢ :
1. ȆȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ.

Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ μȩȞȠȞ ıİ ȠʌȑȢ μİ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ ȩȤȚ ʌȠȜȪ
μİȖȐȜĮ μȒțȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ȉȠ țȪȡȚȠ ʌȜİȠȞȑțĲȘμĮ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ ȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞįȣĮıșİȓ
İȪțȠȜĮ μİ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘ İĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮʌȫȜİȚĮ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ, Ș țİȞȒ ȠʌȒ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ μİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ
ıȦȜȒȞĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ μİ İʌĮȡțȒ
(ȤĮμȘȜȒ) ʌȓİıȘ μȑȤȡȚȢ ȩʌȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ İȟȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș
įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ μİ ıȦȜȒȞȦıȘ, Ș ıȦȜȒȞȦıȘ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ. īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș țĮĲȐʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮĲȐ μİȡȚțȐ μȑĲȡĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ țȐʌȠȚĮ
ĲĮʌİȓȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. ǼĳȩıȠȞ ĲȠ
ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȠ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș
μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ İįȐĳȚȠ. ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, ĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ, țĮȚ ȕİȕĮȓȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ʌȒȟȘ ĲȠȣ, șĮ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ Ƞ ĲȑȞȠȞĲĮȢ μİ İȜĮĳȡȐ ʌȓİıȘ İțĲȠʌȓȗȠȞĲĮȢ μȑȡȠȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
ȁȩȖȦ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, Ș İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ İȓȞĮȚ įȣıȤİȡȑıĲİȡȘ Įʌ ȩĲȚ ıİ țİȞȒ
ȠʌȒ, ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ıİ ĮȖțȪȡȚĮ ȩȤȚ ʌȠȜȪ μİȖȐȜȠȣ
μȒțȠȣȢ. ȉȠ μȑȖȚıĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȩʌȠȣ Ș μȑșȠįȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ.
2. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.

Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ. ȉȠ țȪȡȚȠ
μİȚȠȞȑțĲȘμĮ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ ȩĲȚ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞįȣĮıșİȓ İȪțȠȜĮ μİ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘ İȐȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮʌȫȜİȚĮ İȞȑμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ, Ƞ ĲȑȞȠȞĲĮȢ İȚıȐȖİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ țİȞȒȢ ȠʌȒȢ μİ ʌȓİıȘ. ȂĮȗȓ μİ
ĲȠȞ ĲȑȞȠȞĲĮ İȚıȐȖİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȘȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ țĮȚ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ – ȕȜȑʌİ țĮĲȦĲȑȡȦ). ȈȣȞȒșȦȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜİʌĲȠȪȢ ʌȜĮıĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȑȞȠȞĲĮ μİ μȠȞȦĲȚțȒ ĲĮȚȞȓĮ.
Ȉİ ȠʌȑȢ μİ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, Ș ȠʌȒ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ (Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ) μȑıȦ
ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĳșȐȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ĮʌȫĲİȡȠ ȐțȡȠ (ʌȣșμȑȞĮ) ĲȘȢ ȠʌȒȢ. Ǿ
İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İʌĮȡțȒ (ȤĮμȘȜȒ) ʌȓİıȘ μȑȤȡȚȢ ȩʌȠȣ ʌȜȘȡȦșİȓ Ș ȠʌȒ țĮȚ ĲȠ
ȑȞİμĮ İȟȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ μİ
ıȦȜȒȞȦıȘ, Ș ıȦȜȒȞȦıȘ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.
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īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș țĮĲȐʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, Ș ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ
țĮĲȐ μİȡȚțȐ μȑĲȡĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ĲĮʌİȓȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ (ȜȩȖȦ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ), șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ μȑȤȡȚȢ İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ǼĳȩıȠȞ ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȠ țĮȚ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘȢ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ İįȐĳȚȠ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘȢ ıİ ȠʌȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ
ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ƞ ĲȑȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȦıȘ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ İȓȞĮȚ įȣıȤİȡȒȢ (ĮʌĮȚĲİȓ
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ, ȑțʌȜȣıȒ ĲȠȣ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ Ȓ
ĮʌȩȡȡȚȥȒ ĲȠȣ, țĮȚ İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ).
Ȉİ ȠʌȑȢ μİ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ, Ș ıȦȜȒȞȦıȘ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ) șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ȑȞİμĮ. Ǽʌȓ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ įȪȠ ıȦȜȒȞİȢ: Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ
İȟĮİȡȚıμȠȪ ʌȠȣ ĳșȐȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ĮʌȫĲİȡȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
μȚțȡȩ μȒțȠȢ (1-2 m). ȂİĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ, ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ
(ʌ.Ȥ. μİ ȖȪȥȠ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟİȦȢ) țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ μİ
ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ μȑȤȡȚȢ ȩʌȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȜȘȡȫıİȚ ĲȘȞ ȠʌȒ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ μȑȤȡȚ ĲȠ ĮʌȫĲİȡȠ ȐțȡȠ țĮȚ
İȟȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ İȟĮİȡȚıμȠȪ.

5.5 ȉȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıțȠʌȩ ĮĳİȞȩȢ μİȞ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ĮĳİĲȑȡȠȣ įİ Ș ʌȡȠȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȑμʌİȚȡȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ȠȓțȠȣ țĮȚ șĮ ȕĮșμȠȞȠμȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȟȚ μȘȞȫȞ. ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȠ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲȐıİȦȞ. ȉȠ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ İʌĮȡțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ İĳĮȡμȠıĲȑĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠİȞĲİȓȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ țĮȜȫįȚĮ ĲȠȣ
ĮȖțȣȡȓȠȣ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ (įȘȜĮįȒ İȐȞ țȐșİ țĮȜȫįȚȠ ʌȡȠİȞĲİȓȞİĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ) ĲȠ
ıȪıĲȘμĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİĲȡȐ ĲȘ įȪȞĮμȘ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ țĮȜȫįȚĮ
ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ.
Ǿ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıĲȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȑȤİȚ
ıțȜȘȡȣȞșİȓ İʌĮȡțȫȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȘȢ ĲȐȞȣıȘȢ. Ǿ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȞȠȞȚțȐ įİȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ İʌĲȐ ȘμȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȞİμȐĲȦıȘ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȒıȘȢ İȚįȚțȫȞ
ĲĮȤȣʌȘțĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĲȐȞȣıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ ıİ
įȠțȓμȚĮ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ĲĮȤİȓĮ ĮʌȩțĲȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȑȞĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ (ıĲȐįȚĮ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ
ĳȩȡĲȚıȘȢ, μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĳȩȡĲȚıȘȢ țĮȚ ĳȠȡĲȓȠ ıĳȒȞȦıȘȢ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȑȞĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ
țȠʌĲȚțȠȪ įȓıțȠȣ – ĮʌĮȖȠȡİȣȠμȑȞȘȢ ĮȣıĲȘȡȫȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ țȩʌĲȘ ȠȟȣȖȩȞȠȣ- ĲȩıȠȞ ȫıĲİ ĲȠ ĮʌȠμȑȞȠȞ
μȒțȠȢ ȞĮ İʌĮȡțİȓ ȖȚĮ İȞįİȤȩμİȞȘ İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ.

5.6 ǹȞȠȤȑȢ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș ĮȞȠȤȒ ıĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ȑȦȢ 75 mm țĮȚ Ș ȖȦȞȚĮțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȑȦȢ įȪȠ
μȠȓȡİȢ Ȓ 1/30 ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ). Ǿ ȖȦȞȚĮțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ șĮ
İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮĳȠȪ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ȑȤİȚ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ įȪȠ μȑĲȡĮ ʌİȡȓʌȠȣ. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ 50 cm μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.
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5.7 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ ǹȡȤİȓȠ ǻȚȐĲȡȘıȘȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȤȡȫμĮ İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲȠȢ ȞİȡȠȪ,
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ, ʌĮȡȠȣıȓĮ μĮȜĮțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ, ĲȣȤȩȞ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, țȜʌ.).

6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ :
x ǻȚİȡİȣȞȘĲȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ǹȖțȣȡȓȦȞ (investigation tests), ȖȚĮ ȞĮ İȟİĲĮıșİȓ Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȪȡİıȘ ĲȦȞ μȑȖȚıĲȦȞ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ʌȠȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȪʌȠȣȢ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǻȠțȚμȑȢ ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ǹȖțȣȡȓȦȞ (suitability tests), ȖȚĮ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ țĮȚ ĮʌȠįİȚȤșİȓ İȓĲİ Ƞ
ĮʌȠįİțĲȩȢ İȡʌȣıμȩȢ İȓĲİ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮʌȦȜİȚȫȞ ĳȠȡĲȓȠȣ ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ İȓĲİ ĲȠ
țȡȓıȚμȠ İȡʌȣıĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǵȜĮ ĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ǻȠțȚμȒ ǹʌȠįȠȤȒȢ
(acceptance test) μİ ĲȠȣȢ İȟȒȢ ıțȠʌȠȪȢ :
x ȃĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ įȠțȚμȒȢ (proof
load)
x ȃĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
x ȃĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ıĳȒȞȦıȘȢ (lock-off load) İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ
(μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ĲȡȚȕȒȢ)
x ȃĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȡʌȣıμȠȪ țĮȚ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ǻȚİȡİȣȞȘĲȚțȫȞ ǻȠȚțμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ǻȠțȚμȫȞ ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ǻȠțȚμȒ ǹʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 9 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537.

6.1 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
x

ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1537.

x

ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

7

ǲȜİȖȤȠȢ ĭĮțȑȜȠȣ ȈĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ǻȠțȚμȫȞ. ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȠȣ ĭĮțȑȜȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ
10 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1537 .

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ȤȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İʌȚȕȜĮȕȒ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ȖȣĮȜȚȫȞ ȖȚĮ ĲĮ μȐĲȚĮ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İțĲİșİȚμȑȞĮ μȑȡȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ.
x ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
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x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ İȟȩȜțİȣıȘȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș
İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC
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ĮȞĮʌȞȠȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲĮ (ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ĲȑȞȠȞĲĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ) ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțİ, ĲĮȞȪșȘțİ, įȠțȚμȐıșȘțİ
țĮȚ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȩ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ,
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ, ĲȠ μȒțȠȢ, ĲȠ İʌȓʌİįȠ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ, ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, țĮȚ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ țĮȚ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ.
ȅȚ įȠțȠȓ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ, șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, İȞİμȐĲȦıȘ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ μİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȐȞȣıȘ, İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ
(İȐȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ), ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ıĳȒȞȦıȘ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ)

x

Ǿ İȚıțȩμȚıȘ – ĮʌȠțȩμȚıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ İȞįȚȐμİıȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȫȞ ĲȠȣ

x

Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İȞįȚȐμİıȘ ʌȜȒȡȦıȘ țĮȚ
İȚıʌȓİıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ȖȚĮ İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ, ĲȘȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ,

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ (įȠțȚμȑȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ țĮȚ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ), İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, įİȞ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ ȤȡȠȞȚțȐ (ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ İȚıțȩμȚıȘȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ) μİ ĲȘȞ İʌĮțȩȜȠȣșȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ĲȩĲİ Ș İȚıțȩμȚıȘ țĮȚ ĮʌȠțȩμȚıȘ
ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ įȠțȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ
įȚİȡİȪȞȘıȘȢ șĮ İʌȚμİĲȡİȓĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ.

17

35650

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.160

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-05-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǲȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ
Retaining structures with reinforced earth

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 12
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-05-00:2009
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ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-02-05-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-05-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǲȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȡȖȦȞ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ (reinforced soil) μİ ʌȚșĮȞȒ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ȦȢ ȑȡȖȦȞ
ĮȞȐȜȘȥȘȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ șİμİȜȓȦıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮțȡȩȕĮșȡĮ ȖİĳȣȡȫȞ). ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 1.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ ĳȣıȚțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ȘȜȫıİȚȢ, ȕȜȘĲȡȫıİȚȢ
țĮȚ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡĮȞȫȞ) țĮȚ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ʌĮııȐȜȠȣȢ, μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣȢ,
įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ȓ İȞİμĮĲȫıİȚȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical delivery
conditions - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery conditions
for non-alloy structural steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȣȢ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.03

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery conditions
for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steelȆȡȠȧȩȞĲĮ
șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.04

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery conditions
for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ
șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ İȜĮıμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10321 “

Geotextiles - Tensile test for joints/seams by wide-width method (ISO
10321:1992) -- īİȦȣĳȐıμĮĲĮ. ǻȠțȚμȒ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıȣįȑıİȦȞ μİ
ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ”.

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ
İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȫȞ

5

35655

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-05-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel –
General ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 10218.01

Steel wire and wire products - General - Part 1 : Test methods - ȋĮȜȪȕįȚȞĮ
ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ıȣȡμȐĲȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - īİȞȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10218.02

Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire dimensions and
tolerances - ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ - īİȞȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 2:
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ıȣȡμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 10223-3

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȪȡμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĳȡȐțĲİȢ. - ȂȑȡȠȢ 3:
ǼȟĮȖȦȞȚțȐ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲĮ įȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10244-1

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ. ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ıȣȡμȐĲȦȞ μİ μȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ. - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10244-2

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ. ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ıȣȡμȐĲȦȞ μİ μȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ. - ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ
Ȓ țȡĮμȐĲȦȞ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10326

Continuously hot -dip coated strip and sheet of structural steels - Technical
delivery conditions - ǼʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 13251/A1

Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics for use
in earthworks, foundations and retaining structures - īİȦȣĳȐıμĮĲĮ țĮȚ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ȖİȦȣĳȐıμĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
ıİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ ȑȡȖĮ, șİμİȜȚȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12224

Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance
to weathering - īİȦȨĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ μİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 12225

Geotextiles and geotextile-related products - Methodd for determinining the
microbiological resistance by a soil burial test - īİȦȣĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ıȤİĲȚțȐ μİ ȖİȣĳȐıμĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ
įȡȐıȘ μȚțȡȠȕȓȦȞ μİ ĲĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10722

Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical
damage under repeated loading - Damage caused by granular material īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ įȠțȚμȒȢ İțĲȓμȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĳșȠȡȐȢ ȣʌȩ
İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ ĳȩȡĲȚıȘ - ĭșȠȡȐ Įʌȩ țȠțțȫįȘ ȣȜȚțȐ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12957.01

Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part 1: Direct shear
test - īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȡȚȕȒȢ - ȂȑȡȠȢ
1: ǻȠțȚμȒ ȐμİıȘȢ įȚȐĲμȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12957.02

Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part 2: Inclined
plane test - īİȦıȣȞșİĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȡȚȕȒȢ ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ ıİ țİțȜȚμȑȞȠ İʌȓʌİįȠ

ISO 13431

Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of tensile creep
and creep rupture behaviour

Ǽȁȅȉ EN 14475.

Execution of special geotechnical works - Reinforced fill - ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ - ȅʌȜȚıμȑȞȠ İʌȓȤȦμĮ
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Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 7:
īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials ȀĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮȞȩȘıȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

3.1 TĮȟȚȞȩμȘıȘ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ
3.1.1

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ Įʌȩ μȓĮ ʌȚșĮȞȒ ĮıĲȠȤȓĮ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ

ȅȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ įȚĮȤȦȡȚıșȠȪȞ ıİ İʌȚμȑȡȠȣȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ, ʌȠȣ șĮ ȒĲĮȞ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ μȓĮ ʌȚșĮȞȒ ĮıĲȠȤȓĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȣĲȑȢ ıȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 :
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ (Ǽȁȅȉ EN 14475, Ǽȁȅȉ EN 1997-1)
ȉİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ

ȈʌȠȣįĮȚȩĲȘĲĮ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞȘ ĮıĲȠȤȓĮ
1(ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ
ıȣȞȑʌİȚİȢ)

2 (μȑĲȡȚİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ)

3 (ıȠȕĮȡȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ)

0 ǺȠȘșȘĲȚțȐ ȑȡȖĮ țĮĲȐ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ (2-5 ȑĲȘ)
1 ȆȡȠıȦȡȚȞȩ ȑȡȖȠ (10
ȑĲȘ)
2.
ǹȞĲȚțĮĲĮıĲȐıȚμĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ (25ȑĲȘ)
3
ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ
ıȘμĮıȓĮȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ
(25ȑĲȘ)
4. ȈȣȞȒșȘ ȑȡȖĮ (50 ȑĲȘ)
5.
ȈȘμĮȞĲȚțȐ
(100ȑĲȘ)

ȑȡȖĮ
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ȈȤȒμĮ 1 - ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ
3.1.2

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲțȐ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ (reinforced soil) ȑȤİȚ ıțȠʌȩ İȞȓȠĲİ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ șİμİȜȓȦıȘȢ įȚȐĳȠȡȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮțȡȩȕĮșȡĮ ȖİĳȣȡȫȞ) (ȈȤȒμĮ 1).
ȉĮ ȑȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Įʌȩ
ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (įȘȜ. μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ, μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ, ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ țĮȚ
ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ) ıİ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ.
ȈĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ (μİ ȖȦȞȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ 700) țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȐțĮμʌĲȘ Ȓ İȪțĮμʌĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ
ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ (įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠμĮȜȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ). Ǿ ȐțĮμʌĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
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ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȠȚȤİȓȠ (ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȪȥȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ) Ȓ Įʌȩ įȚĮțȡȚĲȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ıİ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ) Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ, μİĲĮȜȜȚțȐ
ʌȜȑȖμĮĲĮ, ȟȪȜȠ Ȓ Įʌȩ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ (ȈȤȒμĮ 2a, 2b). Ǿ İȪțĮμʌĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ
ıĲȠȚȤİȓĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞȚıĲȠȪȞ ʌİȡȚİȜȚııȩμİȞİȢ İʌİțĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ İȟȦĲİȡȚțȫȢ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ (ȈȤȒμĮ 2c). ȈĲĮ İȪțĮμʌĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ıȣȡμĮĲȠțȚȕȫĲȚĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮȖțȪȡȦıȘ ıĲȠ ıȫμĮ
ĲȠȣ ĮȞĲȚıĲȘȡȚȗȩμİȞȠȣ İįȐĳȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȕȡȚįȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮȞȠȚțĲȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ
țĮȚ ĳȪĲİȣıȘ.

ȈȤȒμĮ 2 - ȉȪʌȠȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ.
Ȃİ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȡȩʌȠȣȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ Ȓ ʌȠȜȪ
ĮʌȩĲȠμȘ țȜȓıȘ ( 700), įȘȜĮįȒ ʌȚȠ ĮʌȩĲȠμȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣıĲĮșȒ țȜȓıȘ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ (ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȠȣ)
ʌȡĮȞȠȪȢ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ μİ ʌȠȜȪ ĮʌȩĲȠμĮ ʌȡĮȞȒ, ȠȚ ĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ĮıțȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ șİμİȜȓȦıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞİȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ İȣıĲȐșİȚĮȢ țĮȚ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ șİμİȜȓȦıȘȢ ĮʌȠțĲȠȪȞ İȟĮȚȡİĲȚțȒ ıȘμĮıȓĮ. ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȚĲİȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ İʌȚȤȫμĮĲĮ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ ıȣȞȒșȦȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ İȞĲȩȞȦȢ İʌȚțȜȚȞȒ İįȐĳȘ Ȓ
ıİ μĮȜĮțȐ țĮȚ ıȣμʌȚİıĲȐ İįȐĳȘ.
ȅȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ įȚĮȤȡȠȞȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ
ȖȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2. ȅȚ İȞ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞȘ
μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Įʌȩ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ țĮȚ
ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ İȟȦȖİȞȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
ĳȠȡĲȓıİȚȢ țĮȚ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȣįĮĲȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ ʌȩȡȦȞ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ įȚĮȤȡȠȞȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μİ
ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ.

4

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ

ǼįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȈȪȞșİıȘ
ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ȉȪʌȠȢ
ǿįȚȩĲȘĲİȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ
ǹȞĲȠȤȒ
ǹțĮμȥȓĮ

ȂȑȖİșȠȢ țĮȚ ıȤȒμĮ țȩțțȦȞ
ȀȠțțȠμİĲȡȓĮ
ǵȡȚĮ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȅȡȣțĲȠȜȠȖȚțȒ ıȪıĲĮıȘ
ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ǼȡȖĮıȓİȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ

ȀĮĲȐıĲĮıȘ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ǲȡȖȠ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μİ
ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
ǹʌȠıĲȐıİȚȢ
ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ
ǼȞĲĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ǺĮșμȩȢ țȠȡİıμȠȪ
ȈȣȞșȒțİȢ ıĲȡĮȖȖȓıİȦȢ

īİȦμİĲȡȓĮ
ȈȣȞșȒțİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ȋȡȒıȘ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
x ǼįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȘ,
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, ȤȘμȚțȑȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ĮȞĲȠȤȒ, ĮȜȜȐ țĮȚ
ȣȖȡĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıİȦȞ, İʌȚșȣμȘĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ
μȑșȠįȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ).
x ȅʌȜȚıμȩȢ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ) ĲĮȚȞȓİȢ Ȓ ȡȐȕįȠȣȢ Ȓ ʌȜȑȖμĮĲĮ
Ȓ țĮȚ Įʌȩ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȠȜȣμİȡȒ) μİ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲĮȚȞȚȫȞ Ȓ ʌȜİȖμȐĲȦȞ. ȉĮ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ
ʌȠȜȣμİȡȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖİȦȣĳȐıμĮĲĮ (woven geotextiles) Ȓ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ
(geogrids) Ȓ ȖİȦįȓțĲȣĮ (geonets). ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ: (Į) ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ, įȚȐĲμȘıȘ, țȐμȥȘ
țĮȚ įȚȐȕȡȦıȘ (İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ), ĮȜȜȐ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ (İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ʌȠȜȣμİȡȒ ıĲȠȚȤİȓĮ) țĮȚ (ȕ) ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚıμȠȪ
ĲȘȢ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ.
x ȊȜȚțȐ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ. ȈĲȠȚȤİȓĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (facing elements) ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟȦĲİȡȚțȒ ĮȖțȪȡȦıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪȢ țĮȚ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ
ȜȩȖȠȣȢ (įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠμĮȜȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ). ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ İȓȞĮȚ: (Į) İȪțĮμʌĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȠȜȣμİȡȒ) Ȓ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ İȟȦĲİȡȚțȫȢ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ
İȓĲİ (ȕ) ȐțĮμʌĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ Ȓ ʌȜȑȖμĮĲĮ, ȟȪȜȠ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲĮ
İȪțĮμʌĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ıȣȡμĮĲȠțȚȕȫĲȚĮ (gabions). ȈĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠʌȜȚıμȑȞĮ İʌȚȤȫμĮĲĮ μİ țȜȓıȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 70 μȠȚȡȫȞ.
ǵȜĮ ĲĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ, ȩʌȠȣ įİȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
4.1.1
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īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1, ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ
țȠțțȫįȘ, μİ țĮȜȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ țĮȚ įİȞ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȪșȡȣʌĲĮ ȣȜȚțȐ (İțĲȩȢ İȐȞ ĲȠȪĲȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȡȩʌȠ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ȪȖȡĮȞıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ). īİȞȚțȐ ĲĮ
ȣȜȚțȐ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-02-07-01 ȖȚĮ ĲĮ ȐȠʌȜĮ
İʌȚȤȫμĮĲĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ, șĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14475.
ȉĮ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȘ, țȠțțȠμİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșμȚıȘ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ ʌĮȖİĲȩ, ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, İȜȐȤȚıĲȘ ȖȦȞȓĮ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ (ȖȦȞȓĮ ĲȡȚȕȒȢ), ȣȖȡĮıȓĮ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıİȦȞ, İʌȚșȣμȘĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ
ʌȚșĮȞȫȢ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ). ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ (ʌȠȜȣμİȡȒ) Ș μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ țȩțțȦȞ țĮȚ Ș ĲȡĮȤȪĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
ıȘμĮȞĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ (ȜȩȖȦ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ ʌȡȩțȜȘıȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĳșȠȡȐȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ).
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ĲĮ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĳȣıȚțȑȢ, ȤȘμȚțȑȢ, ȘȜİțĲȡȠ-ȤȘμȚțȑȢ, ȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ țĮȚ
μȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠȪĲȠ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ
țĮȚ Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ. ȁȩȖȦ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ, ıȣȤȞȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ıȣȞȒșȘ İʌȚȤȫμĮĲĮ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ.
ȅ ȆȓȞĮțĮȢ 3 țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠȣȢ
įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 3 ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ
ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14475.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 4 įȓȞİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡȠȣȢ
ĲȪʌȠȣȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞĲȚıĲȘȡȚȗȩμİȞȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ țĮȚ
ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ). ȅ İȞ ȜȩȖȦ ȆȓȞĮțĮȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ǼȜȕİĲȚțȠȪȢ
ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ SN 670 010 “ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȑȡȖȦȞ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ” țĮȚ ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ ĲȡȚȕȒȢ (ĳ’) ĲȦȞ
İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ıȣȞȚıĲȠȪȞ ȚıȠįȪȞĮμİȢ ĲȚμȑȢ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ İʌȓȤȦıȘ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌĮȡțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȐțĮμʌĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, İʌİȚįȒ ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ țĮșȚȗȒıİȚȢ Ȓ/țĮȚ ȐȜȜİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ ȕȜȐȕİȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ǾȜİțĲȡȠȤȘμȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠȣȢ įȚȐĳȠȡȠȣȢ
ĲȪʌȠȣȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14475
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ǼȜȕİĲȚțȠȪȢ
ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ SN 670 010

4.1.2

ȅʌȜȚıμȩȢ.

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ,
ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ țĮȚ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ İȡʌȣıĲȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ (ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ
țĮĲȐ ĲȘȞ İțįȒȜȦıȘ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ), țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
įȚĮȕȡȦıȚμȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ (durability).
ǼȟĮȚĲȓĮȢ ĲȠȣ ȑȦȢ ĲȫȡĮ ıȘμĮȞĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ İȞĲȩȢ İįĮĳȚțȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ĮȖȦȖȫȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ țĮșȠȡȚıșȠȪȞ İʌĮȡțȫȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȍıĲȩıȠ, Ș μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ İȡʌȣıĲȚțȒ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȒ ȣȜȚțȐ (İȞĲȩȢ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ)
țȡȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ, ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑȤȠȣȞ
İȞıȦμĮĲȦșİȓ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ĮȡȚșμȩ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȦȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȑȖțȡȚıȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ țȡȓıȚμİȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ
ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ μİ ıĮĳȒȞİȚĮ țĮȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĮȞĮȖțĮȓȠȣȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ (μȑıȦ
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȠțȚμȫȞ) țĮșȠȡȚıμȠȪ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ.
ȅ ȆȓȞĮțĮȢ 5 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıȣȞȠȥȓȗİȚ ĲȠȣȢ ıȘμĮȞĲȚțȩĲİȡȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȡȚȞ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıİ ȑȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ įȚİȡİȪȞȘıȘ.
1. ĭȣıȚțȑȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ:
ȁİʌĲȠμİȡȒȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮȢ.
ǻİįȠμȑȞĮ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ țĮȚ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ: ȠȡȚĮțȒ ĲȚμȒ țĮȚ ĲȚμȒ ıȤİįȚĮıμȠȪ
ĲȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ǻȚĮșȑıȚμĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĲȐıİȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ, ȉȚμȒ ĲȠȣ
μȑĲȡȠȣ ǼȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ǼȡʌȣıμȩȢ, ǼȣțĮμȥȓĮ, ǼțĲĮıȚμȩĲȘĲĮ, ȀȩʌȦıȘ (ȣʌȩ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ
įȣȞĮμȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ), ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĲȡȚȕȒȢ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ.
2. ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ
3. ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ:
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ȆȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐ
ǼʌȓįȡĮıȘ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ
4. ȈȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ 1, 2 țĮȚ 3
5. ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 1 țĮȚ 2

(ʌ.Ȥ.

ıȣȞįȑıİȚȢ)

țĮȚ

İʌȓįȡĮıȘ

ĲȠȣȢ

ıĲȠȣȢ

6. ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
7. ǲțșİıȘ ıİ İȟȦȖİȞİȓȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (ʌȡȚȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ) (ʌ.Ȥ.
μĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ țĮȚ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚİȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ıİ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ)
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ șĮ İȓȞĮȚ ȡȐȕįȠȚ, ȜȦȡȓįİȢ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜȑȖμĮĲĮ (ıȤȒμĮ 3). ȅ ȕĮșμȩȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
șĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȉĮ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲĮ șĮ
İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ μİ țȡȐμĮ Zn95Al5 țĮȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ PVC. ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
μȩȞȠ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ. īİȞȚțȐ ȠȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10025.01, Ǽȁȅȉ EN 10025.02, Ǽȁȅȉ EN 10025.03, Ǽȁȅȉ EN
10025.04, Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2, Ǽȁȅȉ EN 10080, Ǽȁȅȉ EN 10218.01, Ǽȁȅȉ EN 10218.02, Ǽȁȅȉ EN
10223-3, Ǽȁȅȉ EN 10244-1, Ǽȁȅȉ EN 10244-2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10326
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȚȞȚțȑȜȦıȘȢ.
ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘ ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ
ĳȦȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ıĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μİ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ
țȜİȚıĲȠȪȢ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ μȩȞȦıȘ (țĮĲȐ ĲȘȞ șİȡȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ). Ǿ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ μİ
İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȪȞĲȠμȠ ȤȡȩȞȠ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȜȩȖȠȣȢ. ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ μİ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıİ
ȟȘȡȠȪȢ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȅȚ ıȣȞșİĲȚțȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ İȓȞĮȚ ʌȠȜȣμİȡȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ, ʌȠȜȣμİȡȚțȐ ĳȪȜȜĮ Ȓ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲĮ (ıȤȒμĮ
4), ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒȢ Ȓ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ, İȞȫ įİȞ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ țĮȚ ȐȜȜİȢ ıȣıĲȐıİȚȢ. īİȞȚțȐ ȠȚ
ʌȠȜȣμİȡȚțȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 13251/A1, Ǽȁȅȉ EN 12224, Ǽȁȅȉ
EN 12225, Ǽȁȅȉ EN ISO 10722, Ǽȁȅȉ EN ISO 12957.01, Ǽȁȅȉ EN ISO 12957.02, ISO 13431
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ȈȤȒμĮ 3 - ȉȪʌȠȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 4 - ȉȪʌȠȚ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ.
4.1.3

ȊȜȚțȐ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ.

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ İȣțĮμȥȓĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ:
x ȉȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ țĮȚ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ
x ȉȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ įȚĮĳȠȡȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩțȜȘıȘ ȕȜĮȕȫȞ ıİ
ĮȣĲȐ țĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ . Ǽȁȅȉ EN 14475 ȩʌȦȢ ıȣȞȠȥȓȗİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 6.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚ (μİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȕȐıİȚ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚıμȫȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ) ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ

5.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ
5.1.1

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘ șİμİȜȓȦıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ ĮȡȤȓȗİȚ μİ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
șİμİȜȓȦıȘȢ ıĲȠ İȪȡȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲȫĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ İțıțȐʌĲİĲĮȚ țĮȚ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ȠμĮȜȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țȜȓıȘ țĮȚ μİ ĲȠȣȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ĮȞĮȕĮșμȠȪȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ (ȩʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȞĮȕĮșμȠȓ). Ǿ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ıĲȘ ıĲȐșμȘ ĮȣĲȒ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ įȚĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ μİĲĮȟȪ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘȢ), șĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș μİȜȑĲȘ (İĳȩıȠȞ
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ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȞȑİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (ʌ.Ȥ. μİ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İțıțĮĳȒ, ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ șİμİȜȓȦıȘȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ İȟȣȖȚĮȞĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, țȜʌ). Ǿ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ
șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ. ȉȣȤȩȞ șȪȜĮțİȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ȣȜȚțȐ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ. ȈȣȞȒșȦȢ, ıĲȘ șȑıȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (facing) įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ĲȐĳȡȠȢ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ șİμȑȜȚȠ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ İʌȓʌİįȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ. Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ șİμİȜȓȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 6. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȑȞįȣıȘȢ (Ǽȁȅȉ EN 14475)

5.1.2

ȀĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ǻȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ
İʌȚȤȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȆȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ĲĮ İȟȒȢ :
x Ǿ ĮʌȩșİıȘ, įȚȐıĲȡȦıȘ, İȟȠμȐȜȣȞıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
įȚİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȩıȠȥȘ (İʌȚțȐȜȣȥȘ) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ țȜȓıȘ (2-4%) ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲĮ ȞİȡȐ ĲȘȢ ȕȡȠȤȒȢ ȞĮ μȘ
ȜȚμȞȐȗȠȣȞ ĮȜȜȐ ȞĮ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ İȜİȖȤȩμİȞĮ ʌȡȠȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮʌȠįȑțĲȘ.
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ μİ ȣȥȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȜİʌĲȠțȩțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ȣʌİȡʌȚȑıİȚȢ ʌȩȡȦȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȈĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ țĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȣȥȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (facing) İʌİȚįȒ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ
ıȣμʌİȡȚĳȑȡȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȜȐıĲȚμĮ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. μİ μİȓȦıȘ ĲȦȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȩĲİȡȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ Ȓ İȜĮĳȡȐ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ).
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x ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ (İʌȓ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ) μİ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠ-ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘșİȓ ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ İȜĮĳȡȩĲİȡȦȞ Įʌȩ ĲȠ
Ȟİȡȩ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȪıĲȘμĮ ʌȩȞĲȚıȘȢ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. μİ
ıʌȠȡĮįȚțȐ ȕȐȡȘ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ıȣμʌȚİıĲȩ, șĮ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȡȤȚțȫȢ μȚĮ İȟȣȖȚĮȞĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌȚșĮȞȫȢ İʌȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪ
ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ) țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
5.1.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ țȐșİ ıĲȡȫıȘ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μȑȤȡȚ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȚĮȢ ȗȫȞȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ,
șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ (ȡȐȕįȠȚ, ȜȦȡȓįİȢ Ȓ ʌȜȑȖμĮĲĮ) țĮȚ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȐțĮμʌĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ) μİ ĲȡȩʌȠ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ
ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ȂİĲȐ ĲȘ ıȪȞįİıȘ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ șĮ
ĲĮȞȪȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȫȢ ȫıĲİ Ș įȚȐıĲȡȦıȒ ĲȠȣȢ ȞĮ μȘȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ «țȣμĮĲȚıμȠȪȢ». Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ Ȓ/țĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ İȜĮĳȡȫȞ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȦȞ
ȠȤȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ țȪȡȚĮ įȚİȪșȣȞıȘ ĳȩȡĲȚıȘȢ (țȐșİĲĮ ıĲȠȞ ȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒ ȤȦȡȓȢ İȞȫıİȚȢ (μĮĲȓıμĮĲĮ) ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ. ȍıĲȩıȠ, țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ
įȚİȪșȣȞıȘ (țĮĲȐ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) İȓȞĮȚ ĮȞĮʌȩĳİȣțĲȘ Ș ĮıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ĮȡμȫȞ. ȅȚ ĮȡμȠȓ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣȢ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ Ȓ ȖİȦȣĳĮıμȐĲȦȞ Ș
İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ 0.30 m, İȞȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȪȞįİıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, (ʌ.Ȥ. μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ) ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ĮıĳĮȜȒȢ ĮȞȐȜȘȥȘ ĲȦȞ ĮȞĮʌĲȣııȠμȑȞȦȞ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȚıȩĲȡȠʌȦȞ
ʌȜİȖμȐĲȦȞ (įȘȜĮįȒ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ) ĲȠ μȒțȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠĳĮȞȫȢ ĲȠ
ȓįȚȠ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ. ȅȚ ĮȡμȠȓ (ıȣȞįȑıİȚȢ) μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȒ ȣȜȚțȐ
įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ țĮȚ ıİ İțİȓȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȉȣʌȚțȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ
ĳȠȡĲȓȠȣ, İȓȞĮȚ ȠȚ ıȣȡȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 5. ȅ ıȣȞȘșȑıĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ıȪȞįİıȘȢ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ
ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȤȡȒıȘ ȡȐȕįȠȣ įȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣȢ (
ȀȩμȕȠȢ ĲȪʌȠȣ “bodkin”, ȈȤȒμĮ 6). IįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ȡȐȕįȠȢ:(Į)
ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌİȡȕȠȜȚțȫȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ
țĮȚ (ȕ) ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠ-ĮȞĮĳİȡșİȚıȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. Ȉİ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, ȠȚ ʌȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 10321
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȪțĮμʌĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ (μİ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ ʌȡȩıȠȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ), țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ
İʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ țĮȚ ĮȖțȪȡȦıȒ ĲȠȣ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞİȢ ĮțĲȓȞİȢ
țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș
ȡȘȖμȐĲȦıȒ ĲȠȣ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĲȠ ĮȞĮįȚʌȜȠȪμİȞȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ İȓȞĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ. ȉȑȜȠȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȪțĮμʌĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ μİ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ ʌȡȩıȠȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ țĮȚ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȐʌȠȚȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ (ıĲȠ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȠ ȪȥȠȢ) İȓĲİ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ, ʌ.Ȥ. μİ İȟȦĲİȡȚțȒ ıțĮȜȦıȚȐ (ıȤȒμĮ 7) İȓĲİ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĮȣĲȠ-ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ, ʌ.Ȥ. μİ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȐțȦȞ ʌȜȘȡȦμȑȞȦȞ μİ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ıĲȘȞ ʌȡȩıȠȥȘ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĲȠ
ȩʌȚıșİȞ ĮȣĲȫȞ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İʌȓȤȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
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Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȣȜȚțȠȪ İʌȓȤȦıȘȢ,
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, ȞĮ μȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ
ȠʌȜȚıμȩ, ʌȡȚȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ İʌ’ ĮȣĲȠȪ Ș İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓȤȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 5 - ȉȪʌȠȚ ıȣȡȡĮĳȫȞ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ.

ȈȤȒμĮ 6 - ȈȪȞįİıȘ ȖİȦʌȜİȖμȐĲȦȞ ĲȪʌȠȣ “Bodkin”.

19

35669

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-05-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 7 - ȈȪıĲȘμĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ ĲȠȓȤȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
İʌȓȤȦıȘȢ, șĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ (μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ, ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ,
ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ, țȜʌ) ĲȦȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ μİ ĳȠȡĲȓȠ
ĲȡȠȤȠȪ ȐȞȦ ĲȦȞ 350 kg (3.5 kN) įİȞ șĮ ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȩıȠȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Ȓ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ
ĮʌȩĲȠμȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ μİ İȪțĮμʌĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ) ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ İȞȩȢ
μȑĲȡȠȣ. Ǿ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȕĮȡȑȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ȖİȡĮȞȫȞ, țȜʌ) İʌȓ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 1.5 ĳȠȡȑȢ ĲȠ țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȕĮȡȑȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ) Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȩıȠȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĮȜȜȐ ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ıĲȠ ĲμȒμĮ ȩʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȦȞ ȕĮȡȑȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ:
(Į) ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ Ȓ İȜțȩμİȞȘ įȠȞȘĲȚțȒ ʌȜȐțĮ (vibro-tamper/vibrating plate compactor) μȐȗĮȢ ȑȦȢ 1000 kg,
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(ȕ) İȜțȩμİȞȠ Ȓ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ ĮʌȜȠȪ ĲȣμʌȐȞȠȣ μȐȗĮȢ ȑȦȢ 1300 kg ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ
μȑĲȡȠ ĲȣμʌȐȞȠȣ țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȒȢ μȐȗĮȢ ȑȦȢ 1500 kg.
5.1.4

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȐțĮμʌĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (facing) șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ μİ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm (įȘȜĮįȒ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ
șĮ İȓȞĮȚ ıİ ıĲȐșμȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm ȣȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ. Ǿ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ȘμȚ-ıĲȠȚȤİȓĮ (įȘȜĮįȒ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĲȠ ȒμȚıȣ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ ȪȥȠȣȢ) ȫıĲİ
ȞĮ μȠȡĳȦșİȓ Ƞ țȐȞȞĮȕȠȢ ıȣμʌȜȠțȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

5.2 ȀĮĲĮıțİȣȒ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ
Ǿ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ȣįĮĲȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ țĮȚ
ĮʌȠμİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ
ĮȣĲȠțȚȞȘĲȠįȡȩμȦȞ Ȓ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ ʌȜȒȡȠȣȢ ȪȥȠȣȢ (ȑȦȢ țĮȚ ĲȠ ȠįȩıĲȡȦμĮ Ȓ ĲȘ ıĲȐșμȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȚįȠμȒȢ), Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȞİȡȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıĲİȖĮȞȩ țĮȞȐȜȚ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ȠįȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (įİȢ ıȤȒμĮ 8Į) Ȓ μȑıȦ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 8ȕ (ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İʌȓȤȦıȘȢ). ȈĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μİȡȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ʌȡȩȞȠȚĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȞİȡȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡİȚȐȢ ĲȠȣ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ıĲȠ ʌȐȞȦ
ĲμȒμĮ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (ıȤȒμĮ 6Ȗ). Ȉİ țĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĮțȡȠȕȐșȡȦȞ ȖİĳȣȡȫȞ ʌȡȩȞȠȚĮ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȩʌȠȚȦȞ įȚĮȡȡȠȫȞ İț ĲȠȣ țĮĲĮıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 9. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ įȚȒșȘıȘ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ȑįĮĳȠȢ (ʌȓıȦ Įʌȩ
ĲȠ İʌȓȤȦμĮ) ʌȡȠȢ ĲȠ ȠʌȜȚıμȑȞȠ İʌȓȤȦμĮ, ıĲȘ μİȜȑĲȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ıĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ țĮȚ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ
İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ȑįĮĳȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȩȖİȚİȢ įȚȘșȒıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ
ĮıĳĮȜȫȢ ıİ țȐʌȠȚȠȞ ĮʌȠįȑțĲȘ (ıȤȒμĮ 10).
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ȈȤȒμĮ 8 - ǹʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮʌȠȡȡȠȫȞ ıİ ȑȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-02-05-00:2009

ȈȤȒμĮ 9 - ǹʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮʌȠȡȡȠȫȞ ıİ ȑȡȖĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĮțȡȠȕȐșȡȦȞ
ȖİĳȣȡȫȞ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ
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ȈȤȒμĮ 10 - ǹʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ ıİ ȑȡȖĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȘ

5.3 ǹȞȠȤȑȢ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ĲĮ İȟȒȢ :

6

x

Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ țȩțțȠȣ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İʌȓȤȦıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ țȐșİ
ıĲȡȫıȘȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ

x

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȠ Ȓ ȣʌȠ-ʌȠȜȜĮʌȜȐıȚȠ ĲȘȢ țĮș’
ȪȥȠȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș μȑȖȚıĲȘ ĲȚμȒ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 0.90 m

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ:
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĭĮțȑȜȠȣ ȈĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ǻȠțȚμȫȞ.
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x ȆİȡȚȠįȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ

6.1 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȘ ȖȒ

7

x

ȈȣμĳȦȞȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ ĲĮ ȣȥȩμİĲȡĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ
İȞĲȩȢ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

x

ȋȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ, įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

x

ȋȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

x

ȅȡșȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ, İʌĮȡțȒȢ
ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ, İʌĮȡțȒȢ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȆĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
İȞĲȩȢ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ.

x

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 7 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
İʌȓȤȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İʌȓȤȦıȘȢ ȑȡȖȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ,
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ μİ İȪțĮμʌĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȆȑȡĮȞ ĲȠȪĲȦȞ, șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ:
x

26

ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ (șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμȠ ȕȐȡȠȣȢ).
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x

Ǿ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ʌȡȩıȠȥȘȢ μİ ȐțĮμʌĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ
ȩȥİȦȢ).

x

ȉȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İʌȓȤȦıȘȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ĳȑȡİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ (șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĮȞȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ).
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
BS 8006:1995 «Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills -- KĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ/ȠʌȜȚıμȩ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ»
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28

35678

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23

ICS: 93.160

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-01-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǻȣȞĮμȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ
Dynamic soil compaction

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
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ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
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ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
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ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǻȣȞĮμȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-03-00

Vibratory soil replacement (stone column) -- ǻȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ

3

risks

--

īȐȞĲȚĮ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǻȣȞĮμȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ (Dynamic compaction) : ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıİ ȤĮȜĮȡȠȪȢ țĮȚ
ıȣμʌȚİıĲȠȪȢ İįĮĳȚțȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ (μİ ıȤİĲȚțȫȢ İȪțȠȜȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ), μİ ĲȘ įȚĮįȠȤȚțȒ
İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ μȚĮȢ ıĳȪȡĮȢ ȕȐȡȠȣȢ 10 ȑȦȢ 40 ĲȩȞȦȞ Įʌȩ ȑȞĮ ȪȥȠȢ 8 ȑȦȢ 30 m, İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ. Ǿ ĲİȤȞȚțȒ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ʌȡȩıĳȠȡȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲİȤȞȘĲȫȞ İʌȚȤȫıİȦȞ μİ ĲȣȤĮȓĮ ĮʌȩȡȡȚȥȘ, İʌİȚįȒ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ,
ĮȞĮȚȡİȓĲĮȚ ıĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ Ș ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ.ȁȩȖȦ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ Ș
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȣıμİȞȫȞ İʌȚȡȡȠȫȞ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ țĲȓıμĮĲĮ.

5
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3.1.2
ĭȐıȘ ıȚįİȡȫμĮĲȠȢ: ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĳȐıȘ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ʌĲȫıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȤİĲȚțȐ μȚțȡȩĲİȡȠ ȪȥȠȢ (5 ȑȦȢ 8 μȑĲȡĮ) ıİ ıȣȞİȤȒ țȐȞȞĮȕȠ
șȑıİȦȞ ʌĲȫıİȦȢ, ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘ țĮĲȐ 10% ʌİȡȓʌȠȣ (ıȣȞİʌȫȢ, ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
țĮȞȞȐȕȠȣ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȫȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮĲȩȥİȦȢ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ). Ȃİ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĮȣĲȒ ĳȐıȘ
İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
Ǿ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțĲȚμȘșİȓ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
μİșȩįȠȣ. ȅȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȣıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1997-1.
ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ ȑȡİȣȞİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ :
1. ǻȠțȚμȑȢ ʌİȞİĲȡȠμȑĲȡȠȣ μİ ıĲĮĲȚțȩ Ȓ įȣȞĮμȚțȩ țȫȞȠ.
2. ǻȠțȚμȑȢ ʌȡȩĲȣʌȦȞ įȠțȚμȫȞ įȚİȓıįȣıȘȢ (SPT)
3. ǻȠțȚμȑȢ ʌȡİııȚȠμȑĲȡȠȣ.
4. ǻȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ ʌȜȐțĮȢ țȜʌ.
5. īİȦĳȣıȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ.
6. ǻȚİȡİȣȞȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ʌȚșĮȞȠȪ İȞĲȠʌȚıμȠȪ ĮİȡȓȦȞ ıĲȚȢ ȤȦμĮĲİȡȑȢ ȩʌȠȣ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ.

4.2 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ İįĮĳȫȞ, İȓȞĮȚ ȠȚ
ĮțȩȜȠȣșİȢ :

6

x

ǶʌĮȡȟȘ İʌĮȡțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ʌȡȠİȡȤȩμİȞȦȞ ĲȘȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ĲȚμȫȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ
ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

x

ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĮĳȒȢ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ įȠμȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ ȑȡȖȦȞ (ʌ.Ȥ. įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ) ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȣıμİȞȠȪȢ
İʌȘȡİĮıμȠȪ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ. īİȞȚțȐ, ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȡĮįĮıμȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ. ȈȣȞȒșȦȢ, Ș μȑșȠįȠȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20-25 μȑĲȡĮ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘμȚȫȞ Įʌȩ
ĲȠȣȢ țȡĮįĮıμȠȪȢ ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İțıĳİȞįȠȞȚıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡȩıțȡȠȣıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ. Ȉİ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ, Ș įȣȞĮμȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ μİ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ μİȚȦμȑȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ĮȞȐ ʌĲȫıȘ
ıĳȪȡĮȢ țĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ ʌĲȫıİȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ.
ǺİȕĮȓȦȢ, μİ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ʌĲȫıİȦȢ ĮȞȐ ʌȡȩıțȡȠȣıȘ, μİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ İʌȚȡȡȠȒȢ
ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ Ș ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ μİȚȦμȑȞȘ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȕİȜĲȓȦıȘ ıİ μİȖȐȜȠ ȕȐșȠȢ.
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x

ȅȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ μİȜȜȠȞĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ǻȣȞĮμȚțȒ
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ, țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ, ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ İȣĮȚıșȘıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ įȚĮĳȠȡȚțȑȢ țĮșȚȗȒıİȚȢ).

4.3 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲİȜȑıİȦȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İțĲȑȜİıȘ
ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ, țȣȡȓȦȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ĳȐıİȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ȠμĮȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ
(«țȡĮĲȒȡȦȞ») ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌĲȫıİȦȢ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ. ȅȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ĮȣĲȑȢ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮįȡĮȞȒ
ȣȜȚțȐ (ʌ.Ȥ. ĮμμȠȤȐȜȚțȠ) μİĲȐ Įʌȩ țȐʌȠȚȠ ĮȡȚșμȩ ʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ıİ μȓĮ șȑıȘ, ȫıĲİ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ
İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȞĮ ȑȤİȚ İʌȚʌİįȦșİȓ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ȩʌȦȢ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ, įİȞ
İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ șİμİȜȓȦȞ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȡȖȠȣ İʌİȚįȒ ĲĮ țȡȠȣıĲȚțȐ
țȪμĮĲĮ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ıİ ȑȞĮ ıȘμİȓȠ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȖİȚĲȠȞȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ. īȚ’ ĮȣĲȩȞ ĲȠ ȜȩȖȠ, μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ ĲȠȣ
«ıȚįİȡȫμĮĲȠȢ», ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲİȜȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ Ȓ țĮȚ Ș ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ μİ
țȐʌȠȚİȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ İʌȓȜİțĲĮ ȣȜȚțȐ μİ țȜĮıȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ (ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ).
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

5

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İįĮĳȫȞ

5.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ıİȚȡȐ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ȆȓȞĮțĮ 1, įİȞ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ țĮȚ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȠȣȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
Į/Į

ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

1

ǻȚȐșİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ.

2

ǹʌȩĳĮıȘ İʌȓ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĮȡȤȚțȑȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ĲȘȢ
μİșȩįȠȣ.

3

ǹʌȩțĲȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȞȠμȚțȫȞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ǹȡȤȑȢ țĮȚ Įʌȩ
ĲȡȓĲĮ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȞȠμȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ.

4

ȈȤİįȚĮıμȩȢ țĮȚ ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

5

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĳȐıİȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

6

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ʌİįȓȦȞ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ Ȓ/țĮȚ
ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

7

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İĳĮȡμȠȖȫȞ.

8

ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȠȣ țĮȞȐȕȠȣ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ, (ȪȥȠȢ ʌĲȫıİȦȢ, ȕȐȡȠȢ ıĳȪȡĮȢ, țȜʌ).

9

ȅįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

10

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ İʌȓįȡĮıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ (įȘȜ. İȓįȠȢ, ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ μİĲȡȒıİȦȞ)
țĮȚ İȡμȘȞİȓĮȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ.

7
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11

ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.

12

ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȓ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

13

ȆȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ, (įȠțȚμȑȢ,
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ).

5.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȩȢ :
1. ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȚȞ,
țĮĲȐ, țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ǻȣȞĮμȚțȒ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ. ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İțıțĮĳİȓȢ, ĳȠȡĲȦĲȑȢ,
ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ, ʌȡȠȦșȘĲȑȢ (bulldozer), įȚĮμȠȡĳȦĲȒȡİȢ (grader) țȜʌ.
2. ǼȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȚ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȓ ȖİȡĮȞȠȓ μİ ĮȞȣȥȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȐȞȦ ĲȦȞ 50 ĲȩȞȦȞ țĮȚ μİ İʌĮȡțȑȢ
μȒțȠȢ μʌȠȪμĮȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞȪȥȦıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȪȥȠȢ ʌĲȫıİȦȢ
ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ĮȞȣȥȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȡĮȞȠȪ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȩıșİĲȠ ȜȩȖȠ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȣȢ ȚıȤȣȡȠȪȢ
țȡĮįĮıμȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲĮȤİȓĮ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ ĲȘȢ
ıĳȪȡĮȢ.
3. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ıĳȪȡİȢ ȕȐȡȠȣȢ 10 ȑȦȢ 20 ĲȩȞȦȞ ȚțĮȞȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ (ʌ.Ȥ. 2 x 3 m), ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ Ȓ
țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
4. ǼȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ,
(ʌ.Ȥ. įȚĮĲȡȘĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, ʌİȞİĲȡȩμİĲȡĮ, ʌȡİıııȚȩμİĲȡĮ țȜʌ)

5.3 ȂȑșȠįȠȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȑșȠįȠȢ, ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ (μȑıȦ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ) țȣȡȓȦȢ ĲȦȞ
ȤĮȜĮȡȫȞ țĮȚ ıȣμʌȚİıĲȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, μİ ıȤİĲȚțȫȢ İȪțȠȜȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȡȐȖȖȚıȒȢ ĲȠȣȢ. Ǿ
μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮįȠȤȚțȒ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ μİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ, μȚĮȢ ıĳȪȡĮȢ ȕȐȡȠȣȢ 10 ȑȦȢ 40 ĲȩȞȦȞ Įʌȩ ȑȞĮ ȪȥȠȢ 8 ȑȦȢ 30 m İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ. ǹʌȩ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĮȣĲȒ, įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țȡȠȣıĲȚțȐ țȪμĮĲĮ țĮȚ
İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȣȥȘȜȑȢ ʌȚȑıİȚȢ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ μȑıȦ
ĮȞĮįȚȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟȘȡȫȞ Ȓ μİȡȚțȫȢ țȠȡİıμȑȞȦȞ İįĮĳȫȞ) Ȓ μȑıȦ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ȣʌİȡʌȚȑıİȦȞ ʌȩȡȦȞ (μİȡȚțȒȢ ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘȢ) țĮȚ İʌĮțȩȜȠȣșȘȢ ĮʌȠĲȩȞȦıȒȢ ĲȠȣȢ
(ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘ).
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȑȞĮ ĮȡȚșμȩ țȡȠȪıİȦȞ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ıİ țȐșİ șȑıȘ, μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ İʌĮȡțȑȢ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțĲȩȞȦıȘȢ ĲȘȢ
ȣʌİȡʌȓİıȘȢ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȘșİȓıĮ țȡȠȪıȘ. Ǿ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ μİ țȐșİ
țȡȠȪıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ İʌȓ ĲȠ ȪȥȠȢ ʌĲȫıİȦȢ:
Ǽ=Ǻxh
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ʌȡȩıĳȠȡȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲİȤȞȘĲȫȞ İʌȚȤȫıİȦȞ μİ ĲȣȤĮȓĮ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ, İʌİȚįȒ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣıĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĮȞĮȚȡİȓĲĮȚ ıĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ Ș
ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ.
ȁȩȖȦ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ, ȣʌȐȡȤİȚ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȣıμİȞȫȞ
İʌȚȡȡȠȫȞ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ țĲȓıμĮĲĮ.
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Ǽȁȅȉ

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ
Ǿ μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȘ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȕĮȡȪȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ ȖİȡĮȞȩȢ İȞȫ Ș ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ Ș İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡĮ
ȑμʌİȚȡȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ:
x Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ
x Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĳȐıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ ʌĲȫıİȦȞ (ȪȥȠȢ ʌĲȫıİȦȢ, ȕȐȡȠȢ ıĳȪȡĮȢ,
ĮȡȚșμȩȢ țȡȠȪıİȦȞ, ĮȡȚșμȩȢ ĳȐıİȦȞ, ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮμȠȞȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȐıİȦȞ țĮȚ țȐȞȞĮȕȠ ĲȦȞ
ıȘμİȓȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ).
x Ǿ İțĲȑȜİıȘ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıİ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ (İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ)
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.
x Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲȐ ĳȐıİȚȢ.
x ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıȣȤȞȐ ıĲȚȢ İȞįȚȐμİıİȢ ĳȐıİȚȢ).
Ǿ įȣȞĮμȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĳȐıİȚȢ :
1.

ǹȡȤȚțȒ ĳȐıȘ (ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ
ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ İʌȚʌȑįȦıȘȢ (İțıțĮĳȑȢ, İʌȚȤȦμĮĲȫıİȚȢ, μİĲĮĳȠȡȑȢ
ȤȦμȐĲȦȞ, țȜʌ). ȈțȠʌȩȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠμĮȜȠȪ, İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ
įȣȞĮĲȩ ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ. ǵĲĮȞ ȠȚ
ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĮʌȠșȑıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȤĮȜĮȡȑȢ Ȓ ȩĲĮȞ Ș ıĲȐșμȘ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ
İȣȡȓıțİĲĮȚ ʌȠȜȪ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ μȓĮȢ
ıĲȡȫıȘȢ țȠțțȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 1 μ. («țȠȣȕȑȡĲĮ») ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ
ĲȣȤȩȞ ĮʌȡȩȕȜİʌĲİȢ ȕȣșȓıİȚȢ ĲȠȣ ȕĮȡȑȠȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ. ȈĲȚȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ ȤȦȡȠıĲĮșμȒıİȦȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȡȚȞ țĮȚ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲİȜȑıİȦȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣıĮ ıȣμʌȓİıȘ. ȆȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ țȐȞȞĮȕȠȢ ĮȟȩȞȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
İȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣȤİȡȒȢ Ș İʌĮȞĮȤȐȡĮȟȘ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ
İʌİȕȜȒșȘ Ș țȡȠȣıĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ İʌȩμİȞȦȞ ĳȐıİȦȞ
ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

2. ĭȐıȘ ȤȦȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İįĮĳȚțȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ įȣȞĮμȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıİ
İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ȤȡȒıİȦȞ, μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ șİμİȜȚȦșȠȪȞ İʌȐȞȦ ı’ ĮȣĲȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
țĲȚȡȓȦȞ, Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌİȡȚȠȤȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 5 ʌİȡȓʌȠȣ μȑĲȡȦȞ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȚȢ
ȠȡȚȠȖȡĮμμȑȢ ĲȦȞ șİμİȜȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. ǼʌȓıȘȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĲȚȡȓȦȞ, ĲĮ ıȘμİȓĮ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
țȡȠȪıİȦȞ (įȘȜĮįȒ ĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țĮȞȞȐȕȠȣ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ʌĲȫıİȦȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ) țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ĳȐıȘ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȜȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ
țĲȚȡȓȦȞ. ȅ țȐȞȞĮȕȠȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ʌĲȫıİȦȢ ȕĮȓȞİȚ ȖİȞȚțȐ ʌȣțȞȠȪμİȞȠȢ Įʌȩ ĳȐıȘ ıİ ĳȐıȘ
İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĮȡȤȚțȐ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȕĮșȪĲİȡİȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ. Ȉİ țȐșİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ĮȣĲȑȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ (İʌȐȡțİȚĮȢ) ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ.
3. ĭȐıİȚȢ įȚĮįȠȤȚțȒȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ. Ȃİ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ
İȞįİįİȚȖμȑȞȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒμĮĲȠȢ ĲȩıȠ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ țȡȠȪıİȦȞ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ıİ μȓĮ
șȑıȘ ʌĲȫıİȦȢ, ȩıȠ țĮȚ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ (ĳȐıİȦȞ), İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ
ȣʌȠȤȫȡȘıȘ (ȐȡĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ) ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ İȓȞĮȚ țȠȡİıμȑȞȠȚ μİ Ȟİȡȩ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȐıİȦȞ ȞĮ μİıȠȜĮȕİȓ ĮȡțİĲȩȢ
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ȤȡȩȞȠȢ (ȑȦȢ țĮȚ ĲȡİȚȢ İȕįȠμȐįİȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȞȦıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡʌȚȑıİȦȞ ʌȩȡȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ
ȜȩȖȦ ĲȘȢ (įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ) ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲİȜȑıİȦȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İțĲȑȜİıȘ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
4. ȉİȜȚțȒ ĳȐıȘ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ȤȐȡĮȟȘ ĲȠȣ (ʌȣțȞȩĲİȡȠȣ) țĮȞȞȐȕȠȣ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ʌĲȫıȘȢ ĲȘȢ
ıĳȪȡĮȢ, țĮȚ Ș İȚıĮȖȩμİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İįȐĳȠȣȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ĳȐıȘȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ
ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ʌȠȣ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ «ĳȐıȘ ıȚįİȡȫμĮĲȠȢ», Ș ʌĲȫıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȤİĲȚțȐ
μȚțȡȩĲİȡȠ ȪȥȠȢ (5 ȑȦȢ 8 μȑĲȡĮ) ıİ ıȣȞİȤȒ țȐȞȞĮȕȠ șȑıİȦȞ ʌĲȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘ țĮĲȐ 10% ʌİȡȓʌȠȣ (ıȣȞİʌȫȢ, ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ țĮȞȞȐȕȠȣ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȫȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮĲȩȥİȦȢ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ). Ȃİ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĮȣĲȒ ĳȐıȘ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș
ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ȩʌȦȢ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ
ʌȐȞĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ șİμİȜȓȦȞ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȡȖȠȣ, īȚ’ ĮȣĲȩ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ «ıȚįİȡȫμĮĲȠȢ» ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲİȜȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ Ȓ țĮȚ Ș
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ μİ țȐʌȠȚİȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ İʌȓȜİțĲĮ ȣȜȚțȐ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓıȘȢ, ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚȡȡȠȒȢ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȒȡȚĮ, ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș
İțıțĮĳȒ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ ĲȐĳȡȠȣ ʌȠȣ ȞĮ įȚĮȤȦȡȓȗİȚ ĲȚȢ ȣʌȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ʌİȡȚȠȤȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȣĳȚıĲȐμİȞİȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐțȜĮıȘ ĲȦȞ țȡȠȣıĲȚțȫȞ țȣμȐĲȦȞ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ
ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȡĮįĮıμȠȪȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ.

5.5 ǹȞȠȤȑȢ
ǹʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ʌȠȣ șĮ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ Įʌȩ șȑıȘ ıİ șȑıȘ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ
ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
īȚ’ ĮȣĲȩȞ ĲȠ ȜȩȖȠ, ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ İĳĮȡμȠıμȑȞȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.6 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ıİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȂȘĲȡȫȠ ǼțĲİȜİıμȑȞȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȈĲȠ μȘĲȡȫȠ ĲȘȢ İțĲİȜİıμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ: ĲȠ ıȘμİȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȘȞ ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣ, Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȪȥȠȢ ʌĲȫıİȦȢ, ȕȐȡȠȢ
ıĳȪȡĮȢ, ĮȡȚșμȩȢ țȡȠȪıİȦȞ, ĮȡȚșμȩȢ įȚĮįȠȤȚțȒȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ( ĮȡȚșμȩȢ
ĳȐıİȦȞ), ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮμȠȞȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞȦȞ ĳȐıİȦȞ.

6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:

6.1 ǻȠțȚμȑȢ
x īȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ țȡȠȪıİȦȞ (țĲȪʌȦȞ) ıİ țȐșİ ĳȐıȘ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țȣȡȓȦȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ, șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ
İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘ țȡȠȣıĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ, Ș μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ μİ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ țȡȠȪıİȦȞ țĮȚ
μİ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ, țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȚȑıİȦȢ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ μİ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ.
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x īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ (ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ) țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ (ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ
ʌȡİııȚȠμȑĲȡȠȣ, įȠțȚμȑȢ SPT, įȠțȚμȑȢ ʌİȞİĲȡȠμȑĲȡȠȣ, įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȜȐțĮȢ,
ȖİȦĳȣıȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ, țȜʌ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ șĮ
İʌȚȜİȤșİȓ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȚ
ȈțȠʌȩȢ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȐıİȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĳȐıȘ, İȓȞĮȚ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ Ș ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıȣȞȒșȦȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
x ȋȦȡȠıĲȐșμȘıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȠȪȞ ĲĮ ȣȥȩμİĲȡĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİĲȐ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ (ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ «țȡĮĲȒȡȦȞ»), ȠʌȩĲİ, șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Ș μȑıȘ ʌȠıȠıĲȚĮȓĮ
μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, (İțĲȚμȫȞĲĮȢ ȑȞĮ μȑıȠ ȕȐșȠȢ İʌȚȡȡȠȒȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ).
x ȀĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ įȠȞȒıİȦȞ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ
įȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ DIN 4150-2/3
DIN 4150-3:1999- (ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ)
x ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ĳȐıİȦȞ.
x ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ʌİȡȚȠȤȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘ
İȞȑȡȖİȚĮ.

6.3 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ
țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.
ǻȣȞĮμȚțȑȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.
x ǼȡȖĮıȓĮ țȐĲȦ Įʌȩ ĮȞȣȥȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ İțıĳİȞįȠȞȚıμȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ
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x ȆȡȩțȜȘıȘ įȠȞȒıİȦȞ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ..

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ ȕİȜĲȚȦμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ
țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ
ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȜĮĳȡȚȐȢ țĮȚ ȕĮȡȚȐȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȣȞĮμȚțȒ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ
x Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ
x ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țȡĮĲȒȡȦȞ) șĮ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ
ĮȞȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ (m3) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ .
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
DIN 4150-2:1999-06

Vibrations in buildings - Part 2: Effects on persons in buildings -- ǻȠȞȒıİȚȢ
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǻȠȞȘĲȚțȒ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ
Vibratory soil compaction

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 6
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-0302-00 «ǻȠȞȘĲȚțȒ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-03-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǻȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ȕĮșȚȐ įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ (vibro-compaction).
Ǿ ıȣȞĮĳȒȢ μȑșȠįȠȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȑıȦ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ (ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ)
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-03-00.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 791

Drill rigs - Safety – īİȦĲȡȪʌĮȞĮ - ǹıĳȐȜİȚĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 933.01

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method-- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ
țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.

Ǽȁȅȉ EN 933.02

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures-- ǻȠțȚμȑȢ
ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ
μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ
ȕȡȠȤȓįȦȞ.

risks

--

īȐȞĲȚĮ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
BĮșȚȐ įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İȓȞĮȚ μȑșȠįȠȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ İįĮĳȚțȠȪ
ȖİȦȣȜȚțȠȪ μȑıȦ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ıȘμĮȞĲȚțȒ
ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ. ȁȩȖȦ ĲȘȢ İʌĮțȩȜȠȣșȘȢ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ
ĲĮʌİȓȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (μİ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ «țȡĮĲȒȡȦȞ») țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ. Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ
ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȜȩȖȦ ȡĮȖįĮȓĮȢ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
țȣȡȓȦȢ ıİ ȤĮȜĮȡȐ μȘ-ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ (ʌ.Ȥ. μİ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȚȜȪȠȢ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 15% Ȓ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ĮȡȖȓȜȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 5%).
3.1.2
ǻȠȞȘĲȚțȒ ȉȠȡʌȓȜȘ (Vibro-flot): ȉȠ țȣȡȓȦȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȑȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȩ
μİĲĮȜȜȚțȩ ıȦȜȒȞĮ μİ μȠȡĳȒ ĲȠȡʌȓȜȘȢ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ. ȂȑıĮ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ĮȣĲȩ, ȑȞĮ ȕȐȡȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ȑțțİȞĲȡĮ, μİĲĮįȓįȠȞĲĮȢ ĲȘȞ įȩȞȘıȘ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ (ıȤ.1).

ȈȤȒμĮ 1- ǻȠȞȘĲȚțȒ ȉȠȡʌȓȜȘ (Vibro-flot)

3.1.3
ǻȠȞȘĲȚțȒ ȈĲȒȜȘ: ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĲȠȡʌȓȜȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ (ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȦȞ Įʌȩ
ĮʌȜȠȪȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ). ȉĮ ıĲİȜȑȤȘ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ țȣȡȓȦȢ įȠȞȘĲȒ μȑıȦ İȞȩȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
μȠȞȦĲȒȡĮ ĮʌȩıȕİıȘȢ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ. Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ʌİȡȚȑȤİȚ İıȦĲİȡȚțȐ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȠȤȑĲİȣıȘ
ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȤĮȜȚțȚȠȪ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĳȑȡİȚ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ țĮȚ ȑȞĮȞ İȚįȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ μİ ȤȠȐȞȘ
ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ.
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3.1.4
ǻȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ (Vibro compaction) : ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țȠțțȦįȫȞ İįĮĳȫȞ μİ
ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȠȞȘĲȒ-ıĲȒȜȘ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ İʌĮȡțȒ
ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș
ıȣȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıȤİĲȚțȒȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıĲȘȞ įȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ :
x ǻȠțȚμȑȢ ʌİȞİĲȡȠμȑĲȡȠȣ μİ ıĲĮĲȚțȩ Ȓ įȣȞĮμȚțȩ țȫȞȠ.
x ǻȠțȚμȑȢ ʌȡȩĲȣʌȦȞ įȠțȚμȫȞ įȚİȓıįȣıȘȢ (SPT)
x ǻȠțȚμȑȢ ʌȡİııȚȠμȑĲȡȠȣ.
x īİȦĳȣıȚțȑȢ, ıİȚıμȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ.
x ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȑȢ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ :
x

ȆĮȡȠȣıȓĮ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ʌȠȣ șĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ
įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

x

ȈĲȡȫıİȚȢ țȡȠțĮȜȫȞ țĮȚ ȠȖțȠȜȓșȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ
įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȠ-įȚȐĲȡȘıȘȢ.

x

ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȞșİțĲȚțȠȪ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ ȚțĮȞȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ
ʌȡȠ-įȚȐĲȡȘıȘȢ.

x

ȈȣıĲȘμĮĲȚțȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.

x

ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.

4.2 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȕĮșȚȐȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ :
x ǶʌĮȡȟȘ İʌĮȡțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ĲȘȢ
ȕĮșȚȐȢ įȩȞȘıȘȢ.
x īȞȫıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ,
įȘȜĮįȒ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ʌȡȩıȕĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
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ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șİμİȜȓȦıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ İȣȡȘμȐĲȦȞ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ Ȓ μİ ʌȚșĮȞȠȪȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȚȢ İʌȚȜȠȖȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ, Ȓ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
x ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȞȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȚșĮȞȒ ȡȪʌĮȞıȘ, ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ ȩȤȜȘıȘȢ
ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓıμĮĲĮ).
x ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ıĮĳȒ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ
țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, μİ ȠȡȚıμȩ ĲȠȣ İʌȚțİĳĮȜȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȡȖȠįȘȖȩȢ ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ
ʌİȓȡĮȢ ıİ ʌĮȡȩμȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲȠȞ țȐȞȞĮȕȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȤȡȠȞȚțȒ
ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
x ǼțĲȑȜİıȘ İȞȩȢ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮȞȞȐȕȠȣ țĮȚ ȕİȕĮȓȦȢ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣıĮȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

4.3 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
ʌȜȒȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ :
ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ țȡĮĲȒȡĮ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȠȣ İįĮĳȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮμμȠȤȐȜȚțȠ țĮȜȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ μİ ʌȠıȠıĲȐ
ȜİʌĲȠțȩțțȠȣ ȣȜȚțȠȪ (įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933.02) μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 10 % țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȡȖȚȜȚțȩ ȣȜȚțȩ.
ȍȢ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȐμμȠȢ İʌİȚįȒ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ «ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ» Įʌȩ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ Ȟİȡȩ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲĮ μİȖȐȜĮ ȤĮȜȓțȚĮ Ȓ
țȡȠțȐȜİȢ, ȜȩȖȦ ĲȠȣ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ «arching» ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȀȐșİ ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ
ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ
İȖțĮȓȡȦȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ
μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İįĮĳȫȞ

5.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȘȢ ȕĮșȚȐȢ
įȩȞȘıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ :
x ȈțȠʌȩȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ȕĮșȚȐȢ įȩȞȘıȘȢ.
x ȈȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
x ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ țȡȓȞİĲĮȚ ȦȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȚȢ
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Ǽȁȅȉ

ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ.
x ȈȤȘμĮĲȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȠȪ (ʌ.Ȥ. μİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ μİ ĲȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ).
x ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĮμμȠȤȐȜȚțȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ĲȠ İʌȚĲȩʌȠȣ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ
(İĳȩıȠȞ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ – İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ).
x ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İțșȑıİȚȢ ȩʌȠȣ șĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ƞ țȐȞȞĮȕȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
1.ǼȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ ȖİȡĮȞȩȢ ȚțĮȞȒȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ, ĮȞȐȜȠȖȘȢ μİ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ
įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ, μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ Ȓ țİțȜȚμȑȞȘ μʌȠȪμĮ.
2.ǻȠȞȘĲȚțȒ ȉȠȡʌȓȜȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȒ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȚıȤȪȠȢ. ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
įȠȞȘĲȒ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ȦȢ İȜȐȤȚıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ
İȓȞĮȚ:
x

ǿıȤȪȢ 100 kW

x

ǹșȡȠȚıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ įȩȞȘıȘȢ 7 cm

x

ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȒ įȪȞĮμȘ 150 kN

3.ǼȚįȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ ȚțĮȞȠȪ μȒțȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ
İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ.
4.ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȚȞ,
țĮĲȐ, țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ. ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İțıțĮĳİȓȢ, ĳȠȡĲȦĲȑȢ,
ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ țȜʌ.
5.ǹȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ įȓțĲȣĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȪįĮĲȠȢ, ʌȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ȣȖȡȒȢ
μİșȩįȠȣ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ.
6.ǺȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įİȟĮμİȞȑȢ, įȓțĲȣĮ țȜʌ.

5.3 ȂȑșȠįȠȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ – īİȞȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ
Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȑșȠįȠȢ, ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȤĮȜĮȡȫȞ μȘ ıȣȞİțĲȚțȫȞ (țȣȡȓȦȢ) İįĮĳȫȞ μȑıȦ
įȩȞȘıȘȢ. ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȕĮșμȩ țȠȡİıμȠȪ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ǵĲĮȞ ȑȞĮ țȠȡİıμȑȞȠ, ȤĮȜĮȡȩ, țȠțțȫįİȢ ȑįĮĳȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ ĳȩȡĲȚıȘ
(ʌ.Ȥ. įȩȞȘıȘ) ĲȩĲİ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ. ǼȐȞ, İʌȚʌȡȩıșİĲĮ, įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ıĲȡȐȖȖȚıȒȢ ĲȠȣ, ĲȩĲİ ĮȣĲȒ Ș ĲȐıȘ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ, ȠįȘȖİȓ ıİ μȓĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ (țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖȠȪ ĲȐıȘȢ). ǼȐȞ Ș İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ ĳȩȡĲȚıȘ
įȚĮĲȘȡȘșİȓ İʌȓ țȐʌȠȚȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ, ĲȩĲİ Ș İȞİȡȖȩȢ ĲȐıȘ ĲİȓȞİȚ ȞĮ μȘįİȞȚıĲİȓ țĮȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
ȤȐȞİȚ μİȡȚțȫȢ Ȓ țĮȚ ȠȜȚțȫȢ ĲȘȞ įȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ. Ȉİ
ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȠ ȑįĮĳȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μİȖȐȜİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ ȜȑȖİĲĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ «ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘȢ». Ȃİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİȚ Ƞ įȠȞȘĲȒȢ,
ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ĲȠʌȚțȒ ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘ ıİ μȓĮ μȚțȡȒ μȐȗĮ ĲȠȣ țȠȡİıμȑȞȠȣ țȠțțȫįȠȣȢ İįȐĳȠȣȢ, İȞȫ
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ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ, įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ıĲȡȐȖȖȚıȘ μȑıȦ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ, μİ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲĮĲȘ İțĲȩȞȦıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡʌȓİıȘȢ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣĲȩ
ȠįȘȖİȓ, ıĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ıĲȘȞ įȚȐĲĮȟȒ ĲȠȣȢ ıİ ʌȣțȞȩĲİȡȘ țĮĲȐıĲĮıȘ μİĲȐ
ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ.
x

Ȉİ μȘ țȠȡİıμȑȞĮ, ȤĮȜĮȡȐ țȠțțȫįȘ İįȐĳȘ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, Ș ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘ įȩȞȘıȘ ȑȤİȚ ȦȢ
ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĮįȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ țȩțțȦȞ - įȣȞĮμȚțȒ ıȣȞȓȗȘıȘ- țĮȚ μİȓȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİ
ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ.

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ
H İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȕĮșȚȐȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ μİ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ. Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĳȐıİȚȢ :
x ȉȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĳȐıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ
İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ,
x ȉȘ ĳȐıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣȜȚțȩ.
Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ (μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ ȖİȡĮȞȠȪ) ıĲȠ ıȘμİȓȠ
ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ (ȈȤȒμĮ 2).
Ȃİ ĲȠ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ, ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ıĲȘȞ
ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘ įȩȞȘıȘ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ
μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ. Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ, μȒțȘ, ȕȐșȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȣʌȐȡȤİȚ ıțȜȘȡȩ İįĮĳȚțȩ ıĲȡȫμĮ ʌȠȣ
İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠ-įȚȐĲȡȘıȘ μİ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ
ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ.
ǹĳȠȪ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĳșȐıİȚ ıĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ, ĮȡȤȓȗİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĮȞȚȩȞĲĮ
ȕȒμĮĲĮ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ ĲȦȞ 30 ȑȦȢ 60 cm μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȈȤȒμĮ 3), μİ μİȚȦμȑȞȘ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ. Ȉİ țȐșİ
ȕȒμĮ, Ƞ įȠȞȘĲȒȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıİ ıĲĮșİȡȒ ıĲȐșμȘ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȦȢ ĲȠ İȟ’ ĮȡȤȒȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȑȞȠ (Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ) ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ, Ȓ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌȚĲİȣȤșİȓ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ (bars) Ȓ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ȑȞĲĮıȘȢ (Ampers), ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȩȢ Ȓ
ȘȜİțĲȡȚțȩȢ įȠȞȘĲȒȢ. ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȞȩįȠȣ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, įȘȜĮįȒ ȕȒμĮ ĮȞȩįȠȣ, ȤȡȩȞȠȢ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ țĮȚ ĮȪȟȘıȘ
ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ.
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ȈȤȒμĮ 2 - ȉȣʌȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ ȖİȡĮȞȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
Ǿ ȦȢ ȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μȓĮȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ İįĮĳȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ Ș
įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4 m, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ. ȁȩȖȦ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ĲĮʌİȓȞȦıȘ («țȡĮĲȒȡĮȢ»), Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įİȓȤȞİȚ țĮȚ ĲȠȞ ȕĮșμȩ
ĲȘȢ İʌȚĲİȣȤșİȓıĮȢ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (įȘȜĮįȒ ĲȘȢ İʌȚĲİȣȤșİȓıĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ). ȀĮĲȐ ĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ țȡĮĲȒȡȦȞ μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ.
ȉĮ ıȘμİȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡȚȖȦȞȚțȩ Ȓ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ țȐȞȞĮȕȠ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İʌȚȡȡȠȒȢ țĮȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μȚĮ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ.
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ȈȤȒμĮ 3 - ǻȚĮįȚțĮıȓĮ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǹȞȠȤȑȢ
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ İĳĮȡμȠıμȑȞȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
İțȐıĲȠĲİ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ, μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.6 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ıİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȂȘĲȡȫȠ ǼțĲİȜİıμȑȞȘȢ ǻȣȞĮμȚțȒȢ ȈȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȈĲȠ μȘĲȡȫȠ ĲȘȢ İțĲİȜİıμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ: ĲȠ ıȘμİȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȘȞ ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣ, Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȠȚ ıĲȐșμİȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĮȚȤμȒȢ ĲȘȢ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȒȜȘȢ, Ș ʌȓİıȘ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ĳȐıİȚȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ
ʌȓİıȘ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȒ ȑȞĲĮıȘ μİ ĲȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ, ȠȚ ʌȠıȠĲȒĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ĲȣȤȩȞ ȐȜȜİȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ʌȠȣ ȤȡȒȗȠȣȞ ȞĮ μȞȘμȠȞİȪȠȞĲĮȚ.

6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:
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6.1 ǻȠțȚμȑȢ
x

Ǿ ĲİȜȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮȚ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȜȘĳșİȓ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
İȞȩȢ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ, (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 12 ıȘμİȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ıİ ȑȞĮ țȐȞȞĮȕȠ 3 x 4). ȉȠ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĮȣĲȩ ʌİįȓȠ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ țĮȚ ĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ, (ʌȡİııȚȩμİĲȡĮ, įȠțȚμȑȢ SPT, įȠțȚμȑȢ ʌİȞİĲȡȠμȑĲȡȠȣ, įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
ĳȩȡĲȚıȘȢ ʌȜȐțĮȢ, țȜʌ) ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȐμİıĮ Ș ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, μİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȚ
x ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ȈĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȡȚșμȘμȑȞȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĮȞȐ
0.25 m, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İȪțȠȜȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȞ ıĲȐșμȘȢ ĮȚȤμȒȢ ıȣȞİȤȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ.
x ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȑıȦ ĲȘȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ ȜĮįȚȫȞ ıĲȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ıȪıĲȘμĮ Ȓ ĲȘȢ
ȑȞĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȠȪ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ
ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ. Ǿ ĲȚμȒ ĮȣĲȒ (ʌȓİıȘ ȜĮįȚȫȞ Ȓ ȑȞĲĮıȘ ȡİȪμĮĲȠȢ) șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ μİĲȐ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ıĲȚȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ,
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĭĮțȑȜȠȣ ȈĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ǻȠțȚμȫȞ.

6.3 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ
țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.
ǻȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İțʌȜȘȡİȓ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ șĮ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
ǻȠȞȘĲȚțȑȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ȤȡȒıȘ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
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x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣȞʌȪțȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ ȕİȜĲȚȦμȑȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȠȞȘĲȚțȒ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ
x ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İʌȓȤȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țȡĮĲȒȡȦȞ) șĮ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ
ĮȞȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ (m3) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ .
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Vibratory soil replacement (stone column construction)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-0303-00
«ǻȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İįĮĳȫȞ (ȀĮĲĮıțİȣȒ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-03-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǻȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İįĮĳȫȞ ( ȀĮĲĮıțİȣȒ
ȋĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ)
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ȕĮșȚȐ įȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ (vibro-replacement).
Ǿ ıȣȞĮĳȒȢ μȑșȠįȠȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μȑıȦ ȕĮșȚȐȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-02-00 ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘ įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İįĮĳȫȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 791

Drill rigs - Safety -- īİȦĲȡȪʌĮȞĮ. ǹıĳȐȜİȚĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules -- ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ
7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ.

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-01-02-00

Driven piles –ȆȐııĮȜȠȚ įȚ’ İțĲȠʌȓıİȦȢ (ǼμʌȘȖȞȣȩμİȞȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method. - ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ
țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates – Part 2 : Determination
of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ - ȀȩıțȚȞĮ
įȠțȚμȫȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠμȫȞ țȠıțȓȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation. - ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ
ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ șȡȣμμĮĲȚıμȩ

Ǽȁȅȉ EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test. - ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ
μĮȖȞȘıȓȠȣ.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.
5
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Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3

risks

--

īȐȞĲȚĮ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ǻȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ (Vibro replacement): ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ ıİ
ıȣȞİțĲȚțȐ țȣȡȓȦȢ İįȐĳȘ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȠȞȘĲȒ-ıĲȒȜȘ.

3.1.2

ǻȠȞȘĲȚțȒ ȈĲȒȜȘ: ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĲȠȡʌȓȜȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ (ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȦȞ Įʌȩ
ĮʌȜȠȪȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ). ȉĮ ıĲİȜȑȤȘ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ țȣȡȓȦȢ įȠȞȘĲȒ μȑıȦ İȞȩȢ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ μȠȞȦĲȒȡĮ ĮʌȩıȕİıȘȢ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ. Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ʌİȡȚȑȤİȚ İıȦĲİȡȚțȐ
ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ
μİșȩįȠȣ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȤĮȜȚțȚȠȪ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĳȑȡİȚ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ
ĲȘȢ țĮȚ ȑȞĮȞ İȚįȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ μİ ȤȠȐȞȘ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ.

3.1.3

ǻȠȞȘĲȚțȒ ȉȠȡʌȓȜȘ (Vibro-flot): ȉȠ țȣȡȓȦȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȑȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȩ
μİĲĮȜȜȚțȩ ıȦȜȒȞĮ μİ μȠȡĳȒ ĲȠȡʌȓȜȘȢ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ. ȂȑıĮ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ĮȣĲȩ, ȑȞĮ ȕȐȡȠȢ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ȑțțİȞĲȡĮ, μİĲĮįȓįȠȞĲĮȢ ĲȘȞ įȩȞȘıȘ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.

3.1.4

ȂȑșȠįȠȢ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ: ȂȑșȠįȠȢ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İμʌȒȟİȦȢ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ
İȚıȐȖİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĮȞȐ μȚțȡȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ (μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮȞȐıȣȡıȘ
ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ), țĮȚ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ.

3.1.5

ȄȘȡȐ μȑșȠįȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ Įʌȩ ʌȐȞȦ (Dry top feed method) : ǵμȠȚĮ μȑșȠįȠȢ μİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ
ȟȘȡȐȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ, μȩȞȠ ʌȠȣ ĲȫȡĮ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ μİ ȤĮȜȓțȚ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ țĮȚ ĮĳȠȪ
ʌȡȫĲĮ ȑȤİȚ İȟĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ
μȩȞȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ, ʌ.Ȥ. ıİ ıĲĮșİȡȐ İįȐĳȘ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȠȞ ȣįȡȠĳȩȡȠ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.

3.1.6

ȄȘȡȐ μȑșȠįȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ (Dry bottom feed method): ȀĮĲĮıțİȣȒ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȠȞȘĲȒ-įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ, ȩʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ʌȜȒȡȦıȘȢ, (ȤĮȜȓțȚ), μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ μȑıȦ İȚįȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȢ
ıĲȘȞ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.

3.1.7

ȊȖȡȒ μȑșȠįȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ (Wet bottom feed method) : ȀĮĲĮıțİȣȒ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȠȞȘĲȒ-įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ, ȩʌȠȣ ĮĳİȞȩȢ μİȞ Ș
įȚȐĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, ĮĳİĲȑȡȠȣ įİ ĲȠ
ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ (ȤĮȜȓțȚ) μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ μȑıȦ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȢ ıĲȘȞ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ.

3.1.8

ȊȖȡȒ μȑșȠįȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ Įʌȩ ʌȐȞȦ (Wet top feed method): ǵμȠȚĮ μȑșȠįȠȢ μİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ
ȣȖȡȒȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ, μȩȞȠ ʌȠȣ ĲȫȡĮ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ μİ ȤĮȜȓțȚ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ
İțĲȠȟİȪȠȞĲĮȢ ıȣȞİȤȫȢ Ȟİȡȩ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ țĮȚ țĮș’ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ĮȞȠȚțĲȩȢ Ƞ įĮțĲȪȜȚȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ.

3.1.9

ȋĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ (Stone Column): ȈĲȒȜȘ Įʌȩ ȤĮȜȚțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
İțĲȠʌȓȗȠȞĲĮȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ȤȡȘıȚμİȪİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ Ȓ/țĮȚ
ĲȘȞ İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. ȋĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ĮȡȖȚȜȚțȐ İįȐĳȘ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĮʌȠįȠĲȚțȒ. Ǿ μȑșȠįȠȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ
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ıĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĲȦȞ İįĮĳȫȞ (ȩʌȦȢ ıĲĮ ȚȜȣȫįȘ țĮȚ ĮȡȖȚȜȚțȐ İįȐĳȘ) ȩʌȠȣ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
įİȞ ȑȤİȚ ĮȟȚȩȜȠȖĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ. Ȃİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ İțĲȠʌȓȗİĲĮȚ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ μȚĮ ıĲȒȜȘ ĲȠȣ
İʌȚĲȩʌȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȚțȫįİȢ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İʌȚʌȜȑȠȞ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘ įȩȞȘıȘ įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȑȞĮȞ «ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠ». ȅȚ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ
įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ țȐȞȞĮȕȠ μİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ. ȁȩȖȦ ĲȘȢ
μİȖȐȜȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ, ȠȚ
ȤĮȜȚțȠʌȐıııĮȜȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮȚ ȦȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ İțĲȩȞȦıȘ
ĲȦȞ ȣʌİȡʌȚȑıİȦȞ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ İȓĲİ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȣȞĮμȚțȫȞ-ıİȚıμȚțȫȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ İȓĲİ ıĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ıĲĮĲȚțȫȞ İʌȚĳȠȡĲȓıİȦȞ (ʌ.Ȥ. İȟ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ ʌȡȠĳȩȡĲȚıȘȢ). ȈĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ (ʌȡȠĳȩȡĲȚıȘ), μİ ĲȠȣȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȚ μİȓȦıȘ ĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ ȜȩȖȦ ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ μİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ. ȈȣμʌİȡĮıμĮĲȚțȐ Ș μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ İʌȚĲȣȤȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ İįȐĳȠȣȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, ĲȘȞ İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
țĮșȚȗȒıİȦȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ, țĮȚ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ
ıȣȞȠȜȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.

3.2 TĮȟȚȞȩμȘıȘ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ μȑșȠįȠ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ĲȪʌȠȚ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ :
x ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ
method).

(Top feed

x ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ (Bottom feed method).
x ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ μİ ȑμʌȘȟȘ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ
ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ȕȐșȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ İʌĮȡțȒ
ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1997-1. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș
ıȣȞİțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıȤİĲȚțȒȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıĲȘȞ įȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ :
1. ǻȠțȚμȑȢ ʌİȞİĲȡȠμȑĲȡȠȣ μİ ıĲĮĲȚțȩ Ȓ įȣȞĮμȚțȩ țȫȞȠ.
2. ǻȠțȚμȑȢ ʌȡȩĲȣʌȦȞ įȠțȚμȫȞ įȚİȓıįȣıȘȢ (SPT)
3. ǻȠțȚμȑȢ ʌȡİııȚȠμȑĲȡȠȣ.
4. īİȦĳȣıȚțȑȢ, ıİȚıμȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ.
5. ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȑȢ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ :

ȈĲȡȫıİȚȢ țȡȠțĮȜȫȞ țĮȚ ȠȖțȠȜȓșȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ
įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȠ-įȚȐĲȡȘıȘȢ.
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ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȞșİțĲȚțȠȪ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ ȚțĮȞȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
įȣıțȠȜȓİȢ ıĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ İȟ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ
ʌȡȠ-įȚȐĲȡȘıȘȢ.



ȈȣıĲȘμĮĲȚțȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.



ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.

4.2 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȚ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȕĮșȚȐȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ :
x ǶʌĮȡȟȘ İʌĮȡțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ĲȘȢ
ȕĮșȚȐȢ įȩȞȘıȘȢ.
x īȞȫıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ,
įȘȜĮįȒ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ʌȡȩıȕĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ șİμİȜȓȦıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ İȣȡȘμȐĲȦȞ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ Ȓ μİ ʌȚșĮȞȠȪȢ
țȚȞįȪȞȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȚȢ İʌȚȜȠȖȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ, Ȓ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.
x ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȞȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȚșĮȞȒ ȡȪʌĮȞıȘ, ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ ȩȤȜȘıȘȢ
ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓıμĮĲĮ).
x ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ıĮĳȒ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ
țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, μİ ȠȡȚıμȩ ĲȠȣ İʌȚțİĳĮȜȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȡȖȠįȘȖȩȢ ȕİȕĮȚȦμȑȞȘȢ
ʌİȓȡĮȢ ıİ ʌĮȡȩμȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲȠȞ țȐȞȞĮȕȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȤȡȠȞȚțȒ
ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
x ǼțĲȑȜİıȘ İȞȩȢ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮȞȞȐȕȠȣ țĮȚ ȕİȕĮȓȦȢ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

4.3 AʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
ʌȜȒȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ :
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ μİ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ Įʌȩ ʌȐȞȦ (top feed), ĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȣȜȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȓțȚĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ
ıȤİĲȚțȐ ıțȜȘȡȐ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ įȚĮȕȐșμȚıȘ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933-2) Įʌȩ 10 ȑȦȢ 50 mm (,3/8 ȑȦȢ 2 ȓȞĲıİȢ) İȞȫ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ țȡȠțȐȜİȢ ȑȦȢ 100 mm (4 ȓȞĲıİȢ) ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ «țȠȣȕȑȡĲĮȢ» ıĲĮ
ȜȚμİȞȚțȐ ȑȡȖĮ
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ Ȓ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ (bottom feed), ĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȣȜȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ
ȤĮȜȓțȚĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ıȤİĲȚțȐ ıțȜȘȡȐ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ įȚĮȕȐșμȚıȘ
(ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2) Įʌȩ 6 ȑȦȢ 38 mm (1/4 ȑȦȢ 1.5 ȓȞĲıİȢ), įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ
ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İȣȤİȡȫȢ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ μȑıȦ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ.
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x īİȞȚțȐ, țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ Įʌȩ șȡĮȣıĲȐ ȖȦȞȚȫįȘ ıțȪȡĮ (ȤĮȜȓțȚĮ) ıİ ıȤȑıȘ
μİ ĲĮ ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȑȞĮ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ ȖȦȞȓĮȢ ĲȡȚȕȒȢ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣȞ.
x TĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıțȜȘȡȐ țĮȚ ȤȘμȚțȫȢ ĮįȡĮȞȒ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲĮșİȡȐ
țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȩ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los Angeles įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 1097-2), İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ ĲȠ 10% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367-2).
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ. ȀȐșİ
ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ

5.1 ȉİȤȞȚțȒ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ıȤİĲȚțȫȢ ıȣȞİțĲȚțȐ, μĮȜĮțȐ țĮȚ ıȣμʌȚİıĲȐ
İįȐĳȘ (ʌ.Ȥ. ȚȜȣȫįȘ țĮȚ ĮȡȖȚȜȚțȐ), ȩʌȠȣ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ ȑȤİȚ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ. Ȃİ ĲȘ μȑșȠįȠ
ĮȣĲȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș İȚȢ-ȕȐșȠȢ İțĲȩʌȚıȘ (ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȜȐȖȚĮ) ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȚȠȣ μĮȜĮțȠȪ ĮȡȖȚȜȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ țİȞȠȪ μİ ȤĮȜȚțȫįİȢ ȣȜȚțȩ țĮĲȐ μȒțȠȢ μȚĮȢ ıĲȒȜȘȢ İįȐĳȠȣȢ
(ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ).
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĲİȤȞȚțȒ İʌȠμȑȞȦȢ, İțĲȠʌȓȗİĲĮȚ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ μȚĮ ıĲȒȜȘ ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȚțȫįİȢ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ įȩȞȘıȘ įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȑȞĮȞ
«ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠ». ȅ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮȣĲȩȞ ȑįĮĳȠȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȑȞĮ ıȪıĲȘμĮ μİ
ȕİȜĲȚȦμȑȞĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
ȅȚ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ țȐȞȞĮȕȠ μİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȕİȜĲȓȦıȘ
ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.
ȁȩȖȦ ĲȘȢ μİȖȐȜȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ, ȠȚ
ȤĮȜȚțȠʌȐıııĮȜȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮȚ ȦȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ İțĲȩȞȦıȘ ĲȦȞ
ȣʌİȡʌȚȑıİȦȞ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ İȓĲİ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȣȞĮμȚțȫȞ-ıİȚıμȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ
İȓĲİ ıĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ıĲĮĲȚțȫȞ İʌȚĳȠȡĲȓıİȦȞ (ʌ.Ȥ. İȟ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ ʌȡȠĳȩȡĲȚıȘȢ). ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
(ʌȡȠĳȩȡĲȚıȘ), μİ ĲȠȣȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȚ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
țĮșȚȗȒıİȦȞ ȜȩȖȦ ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ μİȓȦıȘȢ ĲȘȢ
ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ.

5.2 ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȘȢ ȕĮșȚȐȢ
įȩȞȘıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ :
x

ȈțȠʌȩȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ȕĮșȚȐȢ įȩȞȘıȘȢ.

x ȈȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
x ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ țȡȓȞİĲĮȚ ȦȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ.
x ȈȤȘμĮĲȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȠȪ (ʌ.Ȥ. μİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ μİ ĲȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ).
9
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ǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ, șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȚȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȫıĲİ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ
Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ.
x ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĮμμȠȤȐȜȚțȠȣ Ȓ ȤĮȜȚțȚȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ.
x ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İțșȑıİȚȢ ȩʌȠȣ șĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ƞ țȐȞȞĮȕȠȢ țĮȚ ĲȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ, țĮșȫȢ
țĮȚ Ș ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȈĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ Ȓ Ƞ țȜİȚıĲȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ, ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȡȚșμȘμȑȞȠȢ ıİ ȩȜȠ
ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȞȐ 0.25 m, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İȪțȠȜȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȞ ıĲȐșμȘȢ ĮȚȤμȒȢ ıȣȞİȤȫȢ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

5.3 ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
(țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ) :
1. ǼȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ ȖİȡĮȞȩȢ ȚțĮȞȒȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ, ĮȞȐȜȠȖȘȢ μİ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ
įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ, μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ Ȓ țİțȜȚμȑȞȘ μʌȠȪμĮ.
2. ǻȠȞȘĲȚțȒ ȉȠȡʌȓȜȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȒ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȚıȤȪȠȢ. ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
įȠȞȘĲȒ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ȦȢ İȜȐȤȚıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ
İȓȞĮȚ:
x

ǿıȤȪȢ 100 kW

x

ǹșȡȠȚıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ įȩȞȘıȘȢ 7 cm

x

ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȒ įȪȞĮμȘ 150 kN

x

ǼȚįȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ ȚțĮȞȠȪ μȒțȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ μȑȤȡȚ ĲȠ
ĲİȜȚțȩ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲĮ ıĲİȜȑȤȘ ĮȣĲȐ
ĳȑȡȠȣȞ țĮȚ ĲȠȞ İȚįȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ μİ ĲȘȞ ȤȠȐȞȘ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ.

3. ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȚȞ,
țĮĲȐ, țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȠȞȘĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ. ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İțıțĮĳİȓȢ, ĳȠȡĲȦĲȑȢ,
ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ țȜʌ.
4. ǹȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ įȓțĲȣĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȪįĮĲȠȢ, ʌȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ȣȖȡȒȢ
μİșȩįȠȣ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ.
5. ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȟȘȡȐȢ μİșȩįȠȣ.
6. ȀȡȠȣıĲȚțȒ Ȓ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ.
7. ǺȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įİȟĮμİȞȑȢ, įȓțĲȣĮ țȜʌ.

5.4 ȀĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ
H İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȕĮșȚȐȢ įȩȞȘıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ μİ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȟȒȢ ĳȐıİȚȢ:
x ȉȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĳȐıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ Ȓ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ
μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ,
x ȉȘ ĳȐıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ, İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μȑșȠįȠ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
5.4.1
10

ȂȑșȠįȠȢ μİ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ
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Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ (μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ ȖİȡĮȞȠȪ) ıĲȠ ıȘμİȓȠ
ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ (ȈȤȒμĮ 1).
Ȃİ ĲȠ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ, ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ıĲȘȞ
ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘ įȩȞȘıȘ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ
μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ. Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ, μȒțȘ, ȕȐșȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȣʌȐȡȤİȚ ıțȜȘȡȩ İįĮĳȚțȩ ıĲȡȫμĮ ʌȠȣ
İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠ-įȚȐĲȡȘıȘ μİ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ
ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ.
Ǿ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘ įȩȞȘıȘ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ȞİȡȠȪ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ
ʌȜİȣȡȚțȒ İțĲȩʌȚıȘ țĮȚ (İȞ-μȑȡİȚ) ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ (ȟȑʌȜȣμĮ) ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȠȣ ĮȡȖȚȜȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ,
įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȠʌȒ μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ įȠȞȠȪμİȞȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ. ȉĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİȡȤȩμİȞȠ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ țĮȚ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ ıĲȑȜİȤȠȢ țĮș’
ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ.

ȈȤȒμĮ 1 - ȉȣʌȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ ȖİȡĮȞȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
ǹĳȠȪ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĳșȐıİȚ ıĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ, ĮȡȤȓȗİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ μİ ĮȞȚȩȞĲĮ ȕȒμĮĲĮ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ ĲȦȞ 30 ȑȦȢ 50 cm μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, țĮȚ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ
įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ ȤĮȜȓțȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ ĳȠȡĲȦĲȒ.
Ǿ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ (ȤĮȜȓțȦȞ), ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİĲĮȟȪ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.
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Ȉİ țȐșİ ȕȒμĮ ĮȞȩįȠȣ, Ƞ įȠȞȘĲȒȢ ȟĮȞĮȕȣșȓȗİĲĮȚ țĮȚ μİ ĲȘȞ įȩȞȘıȒ ĲȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȚȠȪ
țĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İțĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
Įʌȩ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. Ǿ ȕȪșȚıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌȚĲİȣȤșİȓ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ (bars) Ȓ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ȑȞĲĮıȘȢ (Ampers), ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ įȠȞȘĲȒȢ. ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȞȩįȠȣ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, įȘȜĮįȒ ȕȒμĮ ĮȞȩįȠȣ,
ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ, ĮȡȚșμȩȢ ʌĮȜȚȞįȡȠμȚțȫȞ țȚȞȒıİȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȠ ĮȡȤȚțȩ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ.
ȉȠ ȤĮȜȓțȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȡȫμĮ ȤĮȜȚțȚȫȞ («țȠȣȕȑȡĲĮ»), ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ (2 ȑȦȢ 3 m), ȫıĲİ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ʌİȡȓʌȠȣ
ıĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȩȖțȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ țȐșİ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȚμİȞȚțȐ ȑȡȖĮ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȣȞİȤȒȢ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȤĮȜȓțȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȑįĮĳȠȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠȞ ȣįȡȠĳȩȡȠ ȠȡȓȗȠȞĲĮ țĮȚ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ įİȞ ȑȤȠȣμİ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ Ș «ȟȘȡȐ»
μȑșȠįȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ μİ ȤĮȜȓțȚ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȦȡȓȢ ĲȘ
ȤȡȒıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ȪįĮĲȠȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȫĲĮ ȑȤİȚ İȟĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ.
5.4.2

ȂȑșȠįȠȢ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ

ȈĲȘ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ, Ș ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȣȥȦĲȚțȩ ȖİȡĮȞȩ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȪȠ ĲȡȩʌȠȣȢ:
x Ǿ įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ȖİȡĮȞȩ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȠįȘȖȩ (μʌȠȪμĮ), İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
ȠȜȚıșĮȓȞȠȣȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ (Į) Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ țĮȚ (ȕ) μȓĮ ȤȠȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ μİ ıȪȡĲȘ ıĲȠ țȐĲȦ μȑȡȠȢ (ȈȤȒμĮ 2). ȅ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȤĮȜȚțȚȠȪ ĳșȐȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ĮȚȤμȒ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ μİ ıțȪȡĮ Įʌȩ ĲȘ ȤȠȐȞȘ ıĲȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ. Ǿ ȤȠȐȞȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȞİȕȠțĮĲİȕĮȓȞİȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ, ȠȜȚıșĮȓȞȠȣıĮ ʌȐȞȦ ıĲȠȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȠįȘȖȩ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ μİĲĮĳȑȡİȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠ ȐȞȦ μȑȡȠȢ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȤȠȐȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȟȩįȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ, ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ șȐȜĮμȠȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ μİ μȓĮ ȕĮȜȕȓįĮ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠμȠȞȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȣȡȓȦȢ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ. Ȃİ
ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ ıĲȘȞ ĳȐıȘ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ
ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ıĲȘ ĳȐıȘ ĮȞȪȥȦıȘȢ
x ȈĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ĮʌȜȫȢ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ μİ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ Įʌȩ țİțȜȚμȑȞȘ
μʌȠȪμĮ ĲȠȣ ȖİȡĮȞȠȪ, țĮȚ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ıĲȘȞ ȤȠȐȞȘ (ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ) ȖȓȞİĲĮȚ
μȑıȦ İȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ μİ μȓĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȞĲȜȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ (ȈȤȒμĮ 3).

.
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ȈȤȒμĮ 2 - ȂȑșȠįȠȢ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ μȑıȦ ȤȠȐȞȘȢ, μİ ıȪȡĲȘ ıĲȠ țȐĲȦ μȑȡȠȢ

ȈȤȒμĮ 3 - ȂȑșȠįȠȢ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ıĲȘ ȤȠȐȞȘ, μȑıȦ İȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ĮȞĲȜȓĮ ĮįȡĮȞȫȞ
ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, Ș μȑșȠįȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĳȐıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ :
1. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ıĲȘȞ șȑıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ Ƞ
ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ.
2. ȆȜȒȡȦıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μȑıȦ ĲȘȢ ȤȠȐȞȘȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ, μİ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ (ıțȪȡĮ).
3. ǹȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țȜİȓȞİȚ Ș ȕĮȜȕȓįĮ μİĲĮȟȪ șĮȜȐμȠȣ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ
ʌĮȡȠȤȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ μȑıĮ ıĲȠ șȐȜĮμȠ. Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
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ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ș ȣʌȠʌȓİıȘ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ
įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĮıĲȐșİȚĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ.
4. ǲμʌȘȟȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μȑıĮ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ įȩȞȘıȘ, μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ
ȕȐșȠȢ.
5. ȂİȡȚțȒ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ țĮĲȐ 0.50 m ʌİȡȓʌȠȣ, İțțȑȞȦıȘ ĲȦȞ ıțȪȡȦȞ țĮȚ
įȠȞȘĲȚțȒ İʌĮȞȑμʌȘȟȘ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșȠȪȞ ĲĮ ıțȪȡĮ.
6. ȆȡȠȠįİȣĲȚțȒ ĮȞȪȥȦıȘ, μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ İțțȑȞȦıȘ ĲȦȞ ıțȪȡȦȞ, μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞİȢ ıȣȞİȤİȓȢ μȚțȡȑȢ
İʌĮȞİμʌȒȟİȚȢ țĮȚ ıȣȞİȤȒ įȩȞȘıȘ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșȠȪȞ ĲĮ ıțȪȡĮ țĮȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıĲİȓ Ƞ
ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȢ. Ȉİ țȐșİ ȕȒμĮ, Ș İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣıĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İȜȑȖȤİĲĮȚ μȑıȦ ĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ
ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ (bars) Ȓ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ȑȞĲĮıȘȢ (Ampers), ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ įȠȞȘĲȒȢ. ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȞȩįȠȣ ĲȠȣ įȠȞȘĲȒ, įȘȜĮįȒ ȕȒμĮ
ĮȞȩįȠȣ, ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ, ĮȡȚșμȩȢ ʌĮȜȚȞįȡȠμȚțȫȞ țȚȞȒıİȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȠ ĮȡȤȚțȩ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ.
7. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ ĲĮțĲȚțȐ μİ ıțȪȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ.
5.4.3

ȂȑșȠįȠȢ μİ ȑμʌȘȟȘ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ȑμʌȘȟȘȢ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĳȐıİȚȢ
İȡȖĮıȓĮȢ:
1.

ǲμʌȘȟȘ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ (μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ), İȞȩȢ ȐțĮμʌĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȦμĮĲȚıμȑȞȠȣ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮĲǯ İȜȐȤȚıĲȠȞ 600 mm. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ıȦȜȒȞĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ įȠȞȘĲȚțȐ İȓĲİ țȡȠȣıĲȚțȐ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȠȞȘĲȒ Ȓ ıĳȣȡȓ, ȚțĮȞȩ ȞĮ İʌȚĲȪȤİȚ
ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ țĮȚ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮĲȐ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚȖȡĮĳȩμİȞȠ ĲȡȩʌȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮııȐȜȦȞ μİ ȑμʌȘȟȘ (Ǽȁȅȉ TȆ 1501-11-01-02-00). ȉȠ ʌȦμȐĲȚıμĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ ĮȡșȡȦĲȐ ıȣȞįİįİμȑȞȠȣ țĮȚ ĮȞȠȚȖȩμİȞȠȣ ʌȫμĮĲȠȢ (țȜĮʌȑ),
țȦȞȚțȠȪ Ȓ İʌȚʌȑįȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ, ĮʌȠĲİȜȠȣμȑȞȠȣ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲμȒμĮĲĮ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
μȩȞȚμĮ ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȑμʌȘȟȘȢ. ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ȑμʌȘȟȘȢ,
μİ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȤȠȐȞȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ.

2.

ǼȜĮĳȡȐ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞȠȓȟİȚ ĲȠ ʌȫμĮ ıĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ĲȠ
ȤĮȜȚțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȞĮ ʌȜȘȡȫıİȚ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, İȡȤȩμİȞȠ ıİ
ȐμİıȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȟĮȞȐ Ƞ įȠȞȘĲȒȢ (Ȓ ĲȠ ıĳȣȡȓ ȑμʌȘȟȘȢ)
ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ĲȠ ʌȫμĮ ȞĮ ȟĮȞĮțȜİȓıİȚ. Ȃİ ĲȘȞ
İʌĮȞȑμʌȘȟȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ıțȪȡȦȞ țĮȚ įȚİȣȡȪȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ Ș
įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ. ȉȠ μȒțȠȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ
ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ μȑȞİȚ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ. ȈȣȞȒșȦȢ, Ș
ȑμʌȘȟȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ȒμȚıȣ ʌİȡȓʌȠȣ μȒțȠȢ ĲȘȢ ĮȞİʌȑȞįȣĲȘȢ ȠʌȒȢ. ǼțĲİȜȠȪȞĲĮȚ įȚĮįȠȤȚțȑȢ
ĮȞȣȥȫıİȚȢ țĮȚ İʌĮȞİμʌȒȟİȚȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ,
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ μİ ȤĮȜȚțȫįİȢ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ.

3.

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ĳȐıİȦȞ ĮȞȪȥȦıȘȢ țĮȚ İʌĮȞȑμʌȘȟȘȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ
ıȣȞİȤȫȢ μİ ȣȜȚțȩ ĲȑĲȠȚȠȣ ȩȖțȠȣ, ȫıĲİ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ĲİȜȚțȐ įȚȠȤİĲİȣȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȤĮȜȓțȦȞ ȞĮ
Įȡțİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ. īȚĮ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ȠȚ ĲȡȚȕȑȢ İʌĮĳȒȢ
ĲȦȞ ıțȪȡȦȞ ĲȩıȠ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩıȠ țĮȚ μİ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȑμʌȘȟȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ μĮȗȓ μİ ĲĮ ıțȪȡĮ țĮȚ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ, ĮȡțİĲȒ ȖȚĮ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ ĲĮ
țİȞȐ.

5.5 ǹȞȠȤȑȢ
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ, İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ μİȜȑĲȘ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ
ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȘȢ.
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5.6 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ıİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȑȖȖȡĮĳȠ, ĲȠȞ μȠȡĳȩĲȣʌȠ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȠȣ
ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȂȘĲȡȫȠ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ ȋĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ.
ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ, ıĲȠ μȘĲȡȫȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ: ĲȠ ıȘμİȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Ȓ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȘȞ ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣ, Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȠȚ ıĲȐșμİȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ
ĮȚȤμȒȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȒȜȘȢ, Ș ʌȓİıȘ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĮȑȡĮ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ĳȐıİȚȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ ʌȓİıȘ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȒ ȑȞĲĮıȘ μİ ĲȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ, ȠȚ ʌȠıȠĲȒĲİȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜİȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ʌȠȣ ȤȡȒȗȠȣȞ ȞĮ μȞȘμȠȞİȪȠȞĲĮȚ.

6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

īȚĮ ĲȠȞ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ İįȐĳȠȣȢ (ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ), ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ:

6.1 ǻȠțȚμȑȢ
x Ǿ ĲİȜȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ, ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮȞȞȐȕȠȣ țĮȚ
ȕİȕĮȓȦȢ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. șĮ ȜȘĳșİȓ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞȩȢ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ
ʌİįȓȠȣ, (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 12 ıȘμİȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ıİ ȑȞĮ țȐȞȞĮȕȠ 3 x 4, Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ). ȉȠ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĮȣĲȩ ʌİįȓȠ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ țĮȚ ĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
x īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ, (ʌȡİııȚȩμİĲȡĮ, įȠțȚμȑȢ SPT, įȠțȚμȑȢ ʌİȞİĲȡȠμȑĲȡȠȣ, įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ĳȩȡĲȚıȘȢ
ʌȜȐțĮȢ, țȜʌ) ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȐμİıĮ Ș ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ,
μİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȚ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ȈĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ, Ș įȠȞȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ Ȓ Ƞ țȜİȚıĲȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ, ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȡȚșμȘμȑȞȠȢ
ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȞȐ 0.25 m, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İȪțȠȜȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȞ ıĲȐșμȘȢ ĮȚȤμȒȢ
ıȣȞİȤȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
x ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ Ș μȑıȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
μİĲȡȐĲĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ țȐșİ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ
ıȤİĲȚțȩ μȘĲȡȫȠ.
x ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȑıȦ ĲȘȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ ȜĮįȚȫȞ ıĲȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ıȪıĲȘμĮ Ȓ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ
ĲȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȠȪ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ. Ǿ ĲȚμȒ ĮȣĲȒ (ʌȓİıȘ ȜĮįȚȫȞ Ȓ ȑȞĲĮıȘ ȡİȪμĮĲȠȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮșȠȡȚıĲİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ, ıĲȚȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ,
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

6.3 ǹʌȠįȠȤȒ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ȂȘĲȡȫȠȣ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.
ȋĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ȤȡȒıȘ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
x ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ Ȓ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
-

Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-896), ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
Ȇ.ǻ.

-

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’

-

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

-

16

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
-

Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.

-

ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
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-

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.

-

ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ İįĮĳȫȞ (țĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ), ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȐıĲȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȠȓ, μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ.

ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ

ȅȚ ȤĮȜȚțȠʌȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȩʌȦȢ ȠȚ ıȣȞȒșİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȓ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȠȞȘĲȚțȒ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İįĮĳȫȞ (țĮĲĮıțİȣȒ ȤĮȜȚțȠʌĮııȐȜȦȞ). ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ (μİ
ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ)
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x H ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ
x ȅȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Soil piles using jet grouting
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

5

35729

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-04-00:2009

6

©

Ǽȁȅȉ

35730
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-04-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǼįĮĳȠʌȐııĮȜȠȚ μİ İȞİμȐĲȦıȘ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (jet grouting)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĳȐıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ İȞİμȐĲȦıȘ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (high pressure jet grouting), ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȩȜĮ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ȦȢ ıțȠʌȩ :
1) ȉȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ĮıĳĮȜȒ ĮȞȐȜȘȥȘ ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ μİȖȑșȠȣȢ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ (ʌ.Ȥ.
șİμİȜȓȦıȘ ĮȞȦįȠμȒȢ, ıȤȒμĮ 1 țĮȚ ȣʌȠșİμİȜȓȦıȘ ĮȞȦįȠμȒȢ, ıȤȒμĮ 2).
2) ȉȘȞ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘȢ İȞȩȢ ȤĮȜĮȡȠȪ İįĮĳȚțȠȪ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ.
3) ȉȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ȣȖȡȠȪ, İȞĲȩȢ İȞȩȢ ıȤİĲȚțȐ įȚĮʌİȡĮĲȠȪ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ
ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
4) ȈȣȞįȣĮıμȩ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.

ȈȤȒμĮ 1 - ĬİμİȜȓȦıȘ ĮȞȦįȠμȒȢ
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ȈȤȒμĮ 2 - ȊʌȠșİμİȜȓȦıȘ ĮȞȦįȠμȒȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȜȫȞ İȞȑıİȦȞ ıİ μĮȜĮțȠȪȢ İįĮĳȚțȠȪȢ Ȓ
ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete.

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ - ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ -- Petroleum and natural gas industries - Drilling
fluid materials - Specifications and tests.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȩıșİĲĮ
İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part
4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling.
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Ǽȁȅȉ EN 10025-1

ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
-- Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions.

Ǽȁȅȉ EN 10210-1

ĬİȡμȚțȫȢ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞİȢ țȠȚȜȠįȠțȠȓ Įʌȩ μȘ țȡĮμĮĲȚțȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ įȠμȚțȩ
ȤȐȜȣȕĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ -- Hot finished structural
hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 1: Technical
delivery requirements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00 XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Steel reinforcement for concrete.
Ǽȁȅȉ EN 1997-1

ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ -Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an
industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
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Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ
ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance of
chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ
ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮ İȞİμȐĲȦıȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (high pressure jet grouting): ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȐįȚĮ: (Į) țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ įȠμȒȢ ĲȠȣ
İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ μĮȜĮțȠȪ ȕȡȐȤȠȣ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ μİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ (Ȓ ȣȖȡȠȪ İȞ
ȖȑȞİȚ) țĮȚ (ȕ) İț ȞȑȠȣ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ μİȡȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ μĮȜĮțȠȪ ȕȡȐȤȠȣ
μİ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉȠ ȑȞİμĮ (Ȓ ȣȖȡȩ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȩμȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țĮȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȖȚĮ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
3.1.2
ǼįĮĳȠʌȐııĮȜȠȢ: ǵȖțȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤȠȣȞ ȕİȜĲȚȦșİȓ μİ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞȩμİȞȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ μȑıĮ Įʌȩ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ įȚĮȞȠȚȤșİȓıȘȢ ȖȚ’ ĮȣĲȩ ĲȠȞ
ıțȠʌȩ ȖİȫĲȡȘıȘȢ. ȅȚ ĮʌȜȠȪıĲİȡȠȚ ĲȪʌȠȚ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ: (Į) İįĮĳȠțȠȜȫȞİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ
(ıȤȒμĮ 3Į) țĮȚ (ȕ) İʌȓʌİįĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ (ıȤȒμĮ 3ȕ).
3.1.3
ȀĮĲĮıțİȣȒ
Įʌȩ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ:
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ
ıȣȞįȣĮıμȩ
ĮȜȜȘȜȠĲİμȞȩμİȞȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ: (Į) ıȣȞİȤȠȪȢ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ (ıȤȒμĮ 4Į), (ȕ) ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ
ʌȜȐțĮȢ ȑįȡĮıȘȢ (ıȤȒμĮ 4ȕ), (Ȗ) İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ĲȩȟȠȣ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ (ıȤȒμĮ 4Ȗ).
3.1.4
ǹʌȜȩ Ȓ μȠȞȩ ıȪıĲȘμĮ: ȈȪıĲȘμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ įȚȠȤȑĲİȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ İȞȑμĮĲȠȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ ĮʌȠįȩμȘıȘ țĮȚ ıĲȘȞ İț ȞȑȠȣ İʌĮȞĮıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ
İȞ ȜȩȖȦ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 5Į).
3.1.5
ǻȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ μİ ĮȑȡĮ: ȈȪıĲȘμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ įȚȠȤȑĲİȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ İȞȑμĮĲȠȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ʌİȡȚȕĮȜȜȩμİȞȠ Įʌȩ įȑıμȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, ĮʌȠıțȠʌȫȞĲĮȢ ıĲȘȞ
ĮʌȠįȩμȘıȘ țĮȚ İț ȞȑȠȣ İʌĮȞĮıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 5ȕ). Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ įȑıμȘȢ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ, țĮșȫȢ ĲİȜȚțȫȢ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ıİ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȠ ĮʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ.
3.1.6
ǻȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ μİ Ȟİȡȩ: ȈȪıĲȘμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ įȚȠȤȑĲİȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠįȩμȘıȘ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ĮȡȤȚțȐ) țĮȚ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ
İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȦȢ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 5Ȗ).
3.1.7
ȉȡȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ: ȈȪıĲȘμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ įȚȠȤȑĲİȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ
ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ʌİȡȚȕĮȜȜȩμİȞȠ Įʌȩ įȑıμȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȜȑȠȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ
ĮʌȠįȩμȘıȘ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ĮȡȤȚțȐ) țĮȚ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ
ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȦȢ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 5į). Ǿ ıȣȞįȣĮıμȑȞȘ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ țĮȚ İȞȑμĮĲȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ
ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ, țĮșȫȢ ĲİȜȚțȫȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ıİ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȠ įȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ.
3.1.8
ǻȚĮĲȡȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ: ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıȣȞİȞȦμȑȞĮ ıĲİȜȑȤȘ μİ İıȦĲİȡȚțȩ
μȠȞȩ, įȚʌȜȩ Ȓ ĲȡȚʌȜȩ ıȦȜȒȞĮ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ İȞȑμĮĲȠȢ, ĮȑȡĮ țĮȚ ȞİȡȠȪ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠȣ
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ıȣıĲȒμĮĲȠȢ) Įʌȩ ĲȠȞ İȚįȚțȩ ĲȡȠĳȠįȩĲȘ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ ĳȠȡȑĮ μİ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ
țĮȚ ĲȚȢ ȕĮȜȕȓįİȢ.
3.1.9
ȆĮȡȐμİĲȡȠȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ: ȍȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ĲȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
țĮĲİȣșȣȞȩμİȞȘȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ įȑıμȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ: (Į) ȠȚ ʌȚȑıİȚȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ
İĳĮȡμȠȗȠμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ), (ȕ) ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ İĳĮȡμȠȗȠμȑȞȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ), (Ȗ) Ș ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, (į) Ș ȖȦȞȚĮțȒ ıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ țĮȚ (İ) Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ
ĮȞȐıȣȡıȘȢ Ȓ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ.
3.1.10

ȆȡȩĲμȘıȘ: ǹȡȤȚțȒ ĳȐıȘ ĮʌȠįȩμȘıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țȣȡȓȦȢ μİ İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ.

ȈȤȒμĮ 3 - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ

ȈȤȒμĮ 4Į - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ıȣȞİȤȫȞ įȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
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ȈȤȒμĮ 4ȕ, 4Ȗ - ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ.

ȈȤȒμĮ 5Į - ǹʌȜȩ Ȓ μȠȞȩ ıȪıĲȘμĮ

ȈȤȒμĮ 5ȕ - ǻȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ μİ ĮȑȡĮ

12

Ǽȁȅȉ

35736
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-04-00:2009

ȈȤȒμĮ 5Ȗ - ǻȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ μİ Ȟİȡȩ

ȈȤȒμĮ 5į - ȉȡȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ
ȅȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
1) ǼʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ İț ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȫμİȞȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ (įİȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ĲȚμȫȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ. ǵʌȠȣ, įİ, țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĮĳȒȢ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ
İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ȣįȡȠȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ıĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ (ʌ.Ȥ
įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ țȜʌ), ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ, ĮȡȤȚțȐ,
țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȘ, ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ĲȦȞ İȟİȡȤȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ), ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲĮ ĮʌȠįİțĲȐ ȩȡȚĮ ĲȦȞ
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ʌȚșĮȞȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİĮıșȠȪȞ Įʌ’
ȩȜȘ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
2) ȉȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ıİȚȡȐ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1 įİȞ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ țĮȚ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȠȣȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȆȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȢ țĮĲȐȜȠȖȠȢ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ
ǹ/ǹ

14

ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

1

ǻȚȐșİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ.

2

ǹʌȩĳĮıȘ İʌȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ, ĮȡȤȚțȑȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ĲȘȢ
μİșȩįȠȣ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ).

3

ǹʌȩțĲȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȞȠμȚțȫȞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ǹȡȤȑȢ țĮȚ Įʌȩ
ĲȡȓĲĮ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȞȠμȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ.

4

ȈȤİįȚĮıμȩȢ țĮȚ ȂİȜȑĲȘ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.

5

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĳȐıİȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

6

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ
ʌĮȡĮįȠȤȑȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ.

7

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

8

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İĳĮȡμȠȖȫȞ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ
Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

9

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İĳĮȡμȠȖȫȞ.

10

ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ
țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȠȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.

11

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, șȑıİȦȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Įʌȩ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ.

12

ȅįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

13

ȅįȘȖȓİȢ İʌȓ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ȂİȜȑĲȘȢ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ įȠșİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ
Įʌȩ ȩȜĮ ĲĮ İμʌȜİțȩμİȞĮ μȑȡȘ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.

14

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȠȡȖĮȞȠμİĲȡȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ İʌȓįȡĮıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ (įȘȜ. İȓįȠȢ, ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ
μİĲȡȒıİȦȞ) țĮȚ İȡμȘȞİȓĮȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ.

15

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĮȞȠȤȒȢ ĲȦȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ
İʌȓ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

16

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ țĮĲĮȖȡĮĳȒ
ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ (įȘȜ. ȠȚ ʌȚȑıİȚȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ
İĳĮȡμȠȗȠμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ), ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ, (Ȗ) Ș ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ, (į) Ș ȖȦȞȚĮțȒ ıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ țĮȚ (İ) Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȐıȣȡıȘȢ
Ȓ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ.

17

ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.

18

ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ İʌȓ ĲȦȞ
ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

19

ȆȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-04-00:2009

4.2 īİȦĲİȤȞȚțȒ įȚİȡİȪȞȘıȘ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞȩμİȞȘȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ įȑıμȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȡȠıįȓįİȚ
ȕİȜĲȚȦμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ıĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ İȞȩĲȘĲİȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ, Ƞ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ ıĲĮ įȚİȡİȣȞȘșȑȞĲĮ
(μİ ĲȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȕĮșμȩ ĮțȡȓȕİȚĮȢ) ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ İȞȠĲȒĲȦȞ.
ȅȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 1997-1.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ:
1) ȂȑıȘȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ ıĲȚĳȡȑȢ ĮȡȖȚȜȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Ȓ ĳĮțȠİȚįİȓȢ İȞıĲȡȫıİȚȢ.
2) ȊȥȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ.
3) ǻȚȠȖțȠȪμİȞĮ İįȐĳȘ.
4) ĭȣıȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Ȓ ĳĮțȠİȚįİȓȢ İȞıĲȡȫıİȚȢ.
5) ȈȣıĲȘμĮĲȚțȒ ıĲȐșμȘ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
6) ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡĲİıȚĮȞȠȪ Ȓ İʌȚțȡİμȐμİȞȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
7) ȊȥȘȜȑȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ.
8) ȈȤİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țȠțțȦįȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
9) ǼȖțȠȚȜĮ μİȖȐȜȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ Ș İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ μİȖȐȜȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ.
10) ȋȘμȚțȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.

4.3 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ
İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ, İțĲȩȢ İȐȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
1) ȃİȡȩ. ȉȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
2) ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ,
(ĮʌĮȓĲȘıȘ ıİ ĮȞĲȠȤȒ, ıİ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țȜʌ). ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμĳȦȞİȓ ȖİȞȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ıȕȫȜȠȣȢ Ȓ
ȟȑȞİȢ ȪȜİȢ ʌȠȣ șĮ ĳȡȐȟȠȣȞ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȚıʌȓİıȘȢ. ȅ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ȞİȡȠȪ
ʌȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 0,5 ȑȦȢ 1,5. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĮȞșİțĲȚțȠȪ
ıĲĮ șİȧȚțȐ (ĲıȚμȑȞĲȠ SR) İȓĲİ ȜȩȖȦ ȪʌĮȡȟȘȢ șİȧȚțȫȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ıĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ Ȟİȡȩ, Ȓ ȩĲĮȞ
İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ȓ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 244/80 ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ǿV. ȅ İțȐıĲȠĲİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȕȐıİȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘȢ
ʌȡȩĲĮıȘȢ.
3) ǱȜȜĮ ȣȜȚțȐ. Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ȣʌȩȖİȚĮ ȡȠȒ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ, (ȞİȡȠȪ-μʌİȞĲȠȞȓĲȘ), İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ Ȓ μȘ
ıĲȠ ȑȞİμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ȞİȡȠȪ. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ İȞȑμĮĲĮ ĲıȚμİμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǻȠțȚμȫȞ, ʌȠȣ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2 ȉȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ șĮ
ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ,
țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ. ȉȠ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ șĮ
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ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȡȚĮțȩıȚĮ ʌİȞȒȞĲĮ (350) ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ȖȚĮ ȑȞĮ μȑıȠ ȩȡȠ ĲȡȚȫȞ (3)
įȠțȚμȫȞ. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıțȠμȚıșİȓ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ʌȡȚȞ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13500. ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ ıĲȠ
ȑȞİμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ȞİȡȠȪ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ, ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ, ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȑȢ țȜʌ., ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4 .
4) ȅʌȜȚıμȩȢ. ǼȐȞ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ȠʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȡȐȕįȠȚ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ȖİȞȚțȐ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ. ȅȚ ıȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ
ʌĮııȐȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00,
țĮȚ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10210-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10025-1. Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıȚįȘȡȫȞ ȠʌȜȚıμȫȞ
șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș įİ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȅȚ ıȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ȤȐȜȣȕȠȢ, įȚĮμȑĲȡȦȞ, įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ μȠȡĳȒȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȘ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ
ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ μİĲĮĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ ıİ țȚȞȘĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ μİ ȣȥȘȜȑȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ,
μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ įȠμȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ȩȤȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ıİ
ĮȣĲȩ.
1) ȅȚ ĳȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠțȠȜȦȞȫȞ (ıȤȒμĮ 3Į) ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
2) ȉȘ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ ȑȦȢ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ.
3) ȉȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ.
4) ȉȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲĮ ıĲİȜȑȤȘ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮȞȐıȣȡıȘ țĮȚ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣȢ ȣʌȩ
ıȣȞșȒțİȢ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮȞȐıȣȡıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ μİ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ʌȚȑıİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȑȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ).
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ (ıȤȒμĮ 3ȕ) ȠȚ ĳȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȓįȚİȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İįĮĳȠțȠȜȦȞȫȞ, μİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ
ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐıȣȡıȘ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȫȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ
ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ İȪȡȠȢ ȖȦȞȚȫȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ, ȩʌȦȢ Ș ʌȡȠ-İȚıʌȚȑıȘ
(prejetting), İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ İĳȩıȠȞ țȡȚșİȓ ĮȞĮȖțĮȓȠ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȪȞĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ.
ȆȡȓȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ (įİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ 12 ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1), Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ıĲȠȚȤİȓĮ:
1) ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ ıțȠʌȩȢ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

İȡȖĮıȚȫȞ

țĮĲĮıțİȣȒȢ

İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ

ĲȦȞ

2) ȈȪıĲȘμĮ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ĲȠ
μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ.
3) ȆĮȡȐμİĲȡȠȚ ʌȓİıȘȢ, ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȐıȣȡıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ.
ȈĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ įȓįȠȞĲĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
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4) ȂȑĲȡĮ ʌȡȠĳȪȜĮȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ Ȓ ĮȞȣȥȫıİȦȞ, İȚįȚțȩĲİȡĮ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ.
5) ȈȤȘμĮĲȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıȤȑįȚȠ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
6) ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.
7) ȂȑĲȡĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
8) ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮțȠʌȑȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
9) ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İțșȑıİȚȢ.

5.2 ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ
ǵʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıȣȖțȡȓıȚμȘ İμʌİȚȡȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȑȞĮ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȩ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ. ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ İȓȞĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ İȐȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ İʌĮȜȘșİȪȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȖȓȞİĲĮȚ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ
μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ. ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĲȦȞ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įİȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȘȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑμμİıĮ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ
ȖİȦĲȡȒıİȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ įȠțȚμȫȞ.
ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ǼȓȞĮȚ ȖİȞȚțȐ ĮʌȠįİțĲȩ ȩĲȚ ȖȚĮ ʌĮȡȩμȠȚİȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȠȚ ȓįȚİȢ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ
ȑȤȠȣȞ ȦȢ ĲİȜȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǼʌȠμȑȞȦȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȖțȡȓıȚμȘ İμʌİȚȡȓĮ țĮȚ ʌİȚȡĮμĮĲȚțȐ įİįȠμȑȞĮ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ ıȪıĲȘμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ μȘȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ʌİįȓȠ țĮȚ ĮʌȜȫȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĲȚμȫȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȩȢ :
1) ȈȚȜȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıȣȞįİįİμȑȞȠ μȑıȦ țȠȤȜȓĮ μİ ĮȣĲȩμĮĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ȗȪȖȚıȘȢ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
2) ȈȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 m3/h,
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȕȚĮȓĮȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ.

ʌȠȣ

3) ǼμȕȠȜȠĳȩȡȠȢ ĮȞĲȜȓĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ȑȦȢ țĮȚ 500 bars) țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ 50-450 lit/min
4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚʌȜȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİ Ȟİȡȩ Ȓ ĲȡȚʌȜȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ įİȪĲİȡȘ ĮȞĲȜȓĮ ʌĮȡȠȤȒȢ 50200 lit/min țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȓİıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 20 bars.
5) ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚʌȜȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİ ĮȑȡĮ Ȓ ĲȡȚʌȜȠȪ.
6) ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ.
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7) ǻȚĮĲȡȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ μİ ıĲİȜȑȤȘ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ȫıĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȚȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ
μİȖȐȜİȢ ʌȚȑıİȚȢ. Ǿ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ ĳȑȡİȚ ȑȞĮ İȚįȚțȩ ĲȡȠĳȠįȩĲȘ ĮȞȐȜȠȖȠ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ. ȈĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ Ș įȚĮĲȡȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ
ĳȠȡȑĮ μİ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ȕĮȜȕȓįİȢ.
8) ȈĲȠ ĮʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȜȐ ȑȞĮ țİȞĲȡȚțȩ įȓțĲȣȠ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡİȚ ĲȠ μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ įȚĮ
μȑıȦ ĲȠȣ ĲȡȠĳȠįȩĲȘ țĮȚ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ μİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ μİ ĲȠȞ İȚįȚțȩ ĳȠȡȑĮ ĲȦȞ
ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ. ȈĲȠ įȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ įȓțĲȣĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ įȪȠ ȡİȣıĲȫȞ (ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
țĮȚ ĮȑȡĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȞİȡȠȪ), ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ. ȈĲȠ ĲȡȚʌȜȩ ıȪıĲȘμĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲȡȓĮ įȓțĲȣĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ȞİȡȠȪ, ĮȑȡĮ țĮȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ.
9) ȅ İȚįȚțȩȢ ĳȠȡȑĮȢ ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ ʌİȡȚȑȤİȚ :
Į.

ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ĮʌȜȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ
ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ. ȉĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ İȓĲİ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ıĲȐșμȘ İȓĲİ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȒ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȖȦȞȓĮ .

ȕ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ įȚʌȜȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİ ĮȑȡĮ, ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ įȚʌȜȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ıȪȖȤȡȠȞȘ İțĲȩȟİȣıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȑȡĮ ȩʌȠȣ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ
ĮțȡȠĳȪıȚȠ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ.

Ȗ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ įȚʌȜȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİ Ȟİȡȩ, ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȞİȡȠȪ țĮȚ
ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȐșμȘ.

į.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ĲȡȚʌȜȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ įȚʌȜȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȪȖȤȡȠȞȘ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ-ĮȑȡĮ țĮȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȐșμȘ.

10) ǺȠȘșȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ ĮȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ, įİȟĮμİȞȑȢ țȜʌ.

5.4 ǻȚȐĲȡȘıȘ
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ μİșȩįȠȣȢ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ȠʌȒȢ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ țİȞȩ μİĲĮȟȪ
įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ țĮȚ ȠʌȒȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İȣȤİȡȒ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȟİʌȜȣμȑȞȠ
ȑįĮĳȠȢ).
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ ĮȡȤȒȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȫȢ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ șȑıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 50 mm, İțĲȩȢ İȐȞ Ș μİȜȑĲȘ ȑȤİȚ țĮșȠȡȓıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 2% ȖȚĮ ȕȐșȘ
ȑȦȢ 20 m. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ȕȐșȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȚıșȠȪȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ Ȓ ʌĮȡİμʌȠįȚıμȠȪ
ĲȘȢ İȜİȪșİȡȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ İʌȚıĲȡİĳȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ.

5.5 ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȚȜȩ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ȗȣȖȚıĲȒȡȚȠ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ 250 kg ȑȦȢ
1200 kg. Ǿ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ıİ Ȟİȡȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȩμĮĲĮ μȑıȦ ĮȞĲȜȓĮȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣįȡȠμİĲȡȘĲȒ.
Ǿ ĮȞȐμȚȟȘ ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȕȓĮȚĮ μȑıĮ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 350
lit țĮȚ ĲȠ ȑȞİμĮ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ĲȠȣ ıĲȘȞ ĮȞĲȜȓĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȚȑıİȦȢ ıİ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ
ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 m3. Ǿ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 8 m3/h.
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5.6 ǼȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ – İȞȑμĮĲȠȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ μȠȞȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, μȩȜȚȢ ĲİȜİȚȫıİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ȕĮȜȕȓįĮ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ įȚȑȡȤİĲĮȚ ʌȜȑȠȞ μȩȞȠ Įʌȩ ĲĮ
ĮțȡȠĳȪıȚĮ μİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.
ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ Ȟİȡȩ Ȓ/țĮȚ ĮȑȡĮȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚʌȜȠȪ Ȓ ĲȡȚʌȜȠȪ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
Ǿ İȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ İȞȩȢ ĮȣĲȩμĮĲȠȣ μȘȤĮȞȚıμȠȪ. Ǿ ĮȞȪȥȦıȘ
ıȣȞĲİȜİȓĲĮȚ ĮȞȐ ıĲĮșİȡȐ ȕȒμĮĲĮ ʌȠȣ įȚĮȡțȠȪȞ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ. ȅ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ȕȒμĮĲȠȢ țĮȚ
ȤȡȩȞȠȣ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıȣȞĲİȜȠȪȞ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıįȠșİȓ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ μİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ İįĮĳȠʌȐııĮȜȠȢ μİ ĲĮ İʌȚșȣμȘĲȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ șȡĮȪıȘȢ, Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȚıʌȓİıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌĮȡȐ μȩȞȠȞ
İĳȩıȠȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ İįĮĳȚțȠȪ țĮȜȪμμĮĲȠȢ ȚțĮȞȠȪ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȐȞȦ
ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, įȘȜ. 0.5 m ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ 2,0 m ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ İįĮĳȠʌĮıȐȜȦȞ.
ǼȐȞ ȖȚĮ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ įȚĮțȠʌİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȚıʌȓİıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȩĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌĮȞȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĮȣĲȒȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ.
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ (İıȦĲİȡȚțȒ) 3/4", șĮ İȓȞĮȚ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȚ țĮȚ șĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ 2,5 țĮȚ ȐȞȦ.

5.7 ǼȟİȡȤȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İȟȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣȞİȤȒȢ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ. ǼȐȞ ȖȚĮ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșİȓ Ș
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ İȟİȡȤȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȘȢ μİȓȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȟİȡȤȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ȞĮ
įȚİȡİȣȞȐĲĮȚ ĲȠ ĮȓĲȚȠ ĲȘȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚȜȪİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ, įȚȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ĳȡȐȟȚμȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

5.8 ȅʌȜȚıμȩȢ İįĮĳȠʌȐııĮȜȠȣ
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȠ ȞȦʌȩ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İț
ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μȑıĮ ıİ ȞȑĮ ȠʌȒ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ĮȞĲȠȤȒ.
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6.1 īİȞȚțȐ
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ, įȘȜĮįȒ Ș İʌȚșȣμȘĲȒ μȑıȘ
įȚȐμİĲȡȠȢ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ.
ǼʌİȚįȒ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȫȢ ĮįȪȞĮĲȠ, ıİ ȑȞĮ ıĲĮĲȚıĲȚțȐ ıȘμĮȞĲȚțȩ ĮȡȚșμȩ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ, ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ
ȐμİıĮ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ İȟİȡȤȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
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6.2 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ :
1) Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĳȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞȩȢ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȗȪȖȚıȘ ȩȖțȠȣ 1 lit μȑıĮ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ
ıȦȜȒȞĮ țĮȚ μȑıȦ ȗȣȖȠȪ ĮțȡȚȕİȓĮȢ 10 gr. ȉȠ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĮȣĲȩȞ ĲȠ ĲȡȩʌȠ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȠȣ
2 %.
2) ȆȓİıȘ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ĲȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, (ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮȑȡĮ).
3) ȉĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȪȥȦıȘȢ țĮȚ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ.
4) ȆİȡȚȠįȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȟİȡȤȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ μȘĲȡȫȠ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ȣʌȩįİȚȖμĮ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ Ǻ.
Ǿ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİ ĮȣĲȩμĮĲȠ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ıȪıĲȘμĮ, ĲĮ įİ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȚĮȖȡĮμμȐĲȦȞ.

6.3 ǻȠțȚμȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȒįȘ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ :
1) ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȑȢ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ-ʌĮȡȠμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ.
2) ǻȠțȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĲİȣȤșİȓıȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ μİ ĮȜȜȘȜȠĲİμȞȩμİȞȠȣȢ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣȢ.
3) ȀĮĲĮțȩȡȣĳİȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
4) īİȦĳȣıȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ Cross-hole μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ İȞȩȢ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ
ĮȜȜȘȜȠĲİμȞȩμİȞȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ.
5) ǻȠțȚμȑȢ CPT μȑıĮ ıĲȠ ıȫμĮ İȞȩȢ ȞȦʌȠȪ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ ʌȡȓȞ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ
ĮȞĲȠȤȑȢ μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μİ ĮȞȣȥȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ.
x ǻȚȐĲȡȘıȘ μİ ĲȠ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠ.
x ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȚıʌȓİıȘȢ μȑıȦ ĲȦȞ İȣțȐμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.
x ȆȚșĮȞȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȩμȠȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
x ȂȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ĲĮ İȟİȡȤȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ.
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
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x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ
ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ
ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

Ǽȁȅȉ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1 ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ İȚıțȩμȚıȘȢ - ĮʌȠțȩμȚıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ İȞİμȐĲȦıȘ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ, ıİ țȐșİ įȚĮțȡȚĲȩ ĲİȤȞȚțȩ
ȑȡȖȠ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ, ȩĲȚ ıĮȞ įȚĮțȡȚĲȩ ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ șİȦȡİȓĲĮȚ (ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ȤȐȡȚȞ), țȐșİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȢ
ĲȠȓȤȠȢ Ȓ ȠμȐįĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, țȐșİ șİμİȜȓȦıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȠμȐįĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

22

35746
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-04-00:2009

ǼȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠțȠμȓıİȚȢ țĮȚ İȚıțȠμȓıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȚıțȩμȚıȘ- ĮʌȠțȩμȚıȘ
ʌȜȒȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ İȞİμȐĲȦıȘ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ȤȡȒıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ǼȞįȚȐμİıİȢ ĮʌȠțȠμȓıİȚȢ țĮȚ İȚıțȠμȓıİȚȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ

8.2 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ įȚĮĲȡȪȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ įȚĮĲȡȒșȘțĮȞ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ȕȐșȠȢ
ĮȚȤμȒȢ. ȉĮ ĮʌȩȜȣĲĮ ȣȥȩμİĲȡĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȚȤμȒȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ ıİ
İȖțİțȡȚμȑȞİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȘȢ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ μİ İȞİμȐĲȦıȘ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ȤȡȒıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ǵȜİȢ ȠȚ ʌȚșĮȞȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ įȡȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ
ʌĮȡİȚȫȞ ĲȘȢ įȚĮĲȡȣȩμİȞȘȢ ȠʌȒȢ

8.3 ȀĮĲĮıțİȣȒ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ m3 İȚıʌȚİȗȩμİȞȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ įȚȠȤİĲİȪĲȘțİ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ μĮȗȓ μİ ĲȚȢ ȩʌȠȚİȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȈĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ʌİįȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡ. 5.2
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȞİȡȠȪ, μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
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x Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, μİ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.4 ȉıȚμȑȞĲȠ – ȅʌȜȚıμȩȢ ț.Ȝ.ʌ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, μʌİȞĲȠȞȓĲȘ Ȓ ȐȜȜȦȞ ʌȡȠıμȓțĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ
ĲȠʌȠșİĲȒșȘțİ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ μĮȗȓ μİ ȩʌȠȚİȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ıȚįȘȡȫȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-0100.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ(ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ȆȓȞĮțĮȢ ǹ.1 - ȆĮȡȐμİĲȡȠȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İįĮĳȠʌĮııȐȜȦȞ
ȉȪʌȠȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ȆĮȡȐμİĲȡȠȢ

ǹʌȜȩ ȈȪıĲȘμĮ

ǻȚʌȜȩ μİ ĮȑȡĮ

ǻȚʌȜȩ μİ Ȟİȡȩ

ȉȡȚʌȜȩ

ȆȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ (MPa)

30 - 50

30 - 50

>2

>2

ȆĮȡȠȤȒ İȞȑμĮĲȠȢ (l/min)

50 - 40

50 - 450

50 - 200

50 - 200

ȆȓİıȘ ȞİȡȠȪ (MPa)

-

-

30 - 60

30 - 60

ȆĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ (l/min)

-

-

50 - 150

50 - 150

ȆȓİıȘ ĮȑȡĮ (ȂPa)

-

0,2 - 1,7

-

0,2 - 1,7

-

3 - 12

-

3 - 12

3

ȆĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ (m /min)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ (ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ȆȓȞĮțĮȢ Ǻ1 - ȂȘĲȡȫȠ İįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ
Ǽȇīȅ :
ȈȊȈȉǾȂǹ JET GROUTING :

ȂǾȉȇȍȅ ǼǻǹĭȅȆǹȈȈǹȁȅȊ
ǼǻǹĭȅȆǹȈȈǹȁȅȈ
ǹȡȚșμȩȢ ȈİȚȡȐȢ :

ĬȑıȘ :

ǹȡȚșμȩȢ jet

ǹȡ. ȈȤİįȓȦȞ :

1.

ǼįĮĳȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ
ȊȥȩμİĲ
ȡȠ ıİ
ȉȪʌȠȢ
μȑĲȡĮ ǼįȐĳȠȣȢ

:

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻȚȐĲȡȘıȘȢ-jet
1.1 ǻȚȐμİĲȡȠȢ țȠʌĲȚțȠȪ

(ȤȜı)

1.2 ȀȜȓıȘ ǻȚȐĲȡȘıȘȢ

(μȠȓȡİȢ)

1.3 ȈĲȐșμȘ įĮʌȑįȠȣ
1.4 ȈĲȐșμȘ ĮȚȤμȒȢ
1

1.5 ȂȒțȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ

(m)

2

1.6 ȂȒțȠȢ ǼįĮĳȠʌĮııȐȜȠȣ

(m)

3

1.7 ǻȚȐȡțİȚĮ ȕȒμĮĲȠȢ

įİȣĲİȡȩȜİʌĲĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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EȞİμĮĲȫıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ, ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȡȖĮıȓİȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ :
x ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ μİ İțĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ʌ.Ȥ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, İȞİμĮĲȫıİȚȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ
șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ).
x ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ ȤȦȡȓȢ İțĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, İȞİμĮĲȫıİȚȢ
ʌȜȒȡȦıȘȢ ȡȦȖμȫȞ, İȞİμĮĲȫıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȩȖțȠȣ țİȞȫȞ).
ǼȚįȚțİȣμȑȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ
ȑȡȖȦȞ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮȜȜȐ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-02-00

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 12715

ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ - ǼȞȑμĮĲĮ -- Execution of special
geotechnical work - Grouting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-02-00 ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Cement grouting in tunnels.
Ǽȁȅȉ EN 196-1

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȫȞ -- Methods of
testing cement - Part 1: Determination of strength.

Ǽȁȅȉ EN 196-2

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 2: ȋȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ -- Methods
of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement.

Ǽȁȅȉ EN 196-3

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 3 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤȡȩȞȠȣ ʌȒȟȘȢ țĮȚ
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȩȖțȠȣ -- Methods of testing cement - Part 3: Determination of
setting times and soundness.

Ǽȁȅȉ ENV 196-4

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȠıȠĲȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
-- Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of
constituents.
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Ǽȁȅȉ EN 196-5

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 5: ǻȠțȚμȒ ʌȠȗȠȜĮȞȚțȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ
ʌȠȗȠȜĮȞȚțȐ ĲıȚμȑȞĲĮ -- Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test
for pozzolanic cement.

Ǽȁȅȉ EN 196-8

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 8: ĬİȡμȩĲȘĲĮ İȞȣįȐĲȦıȘȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȚĮȜȪıİȦȢ -- Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution
method.

Ǽȁȅȉ EN 196-9

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 9: ĬİȡμȩĲȘĲĮ İȞȣįȐĲȦıȘȢ ǾμȚĮįȚĮȕĮĲȚțȒ μȑșȠįȠȢ -- Methods of testing cement - Part 9: Heat of
hydration - Semi-adiabatic method.

Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 197-2

ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Cement - Part 2:
Conformity evaluation.

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ - ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ -- Petroleum and natural gas industries - Drilling
fluid materials - Specifications and tests.

Ǽȁȅȉ EN 451-1

ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ İȜİȪșİȡȠ ȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ĮıȕİıĲȓȠȣ -- Method of testing fly ash
- Part 1: Determination of free calcium oxide content.

Ǽȁȅȉ EN 480-1

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈțȣȡȩįİμĮ țĮȚ
țȠȞȓĮμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ -- Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference concrete and reference
mortar for testing.

Ǽȁȅȉ EN 480-2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ȤȡȩȞȠȣ ʌȒȟȘȢ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods Part 2: Determination of setting time.

prEN 480-3

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ țĮȚ įȚȩȖțȦıȘȢ -- Admixtures for Concrete, Mortar and Grout Test Methods - Part 3: Determination of Shrinkage and Expansion.

Ǽȁȅȉ EN 480-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of bleeding
of concrete.

Ǽȁȅȉ EN 480-5

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĲȡȚȤȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ -- Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of capillary
absorption.

Ǽȁȅȉ EN 480-6

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 6: ǹȞȐȜȣıȘ μİ ȣʌȑȡȣșȡȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ -- Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis.

prEN 480-7

Admixtures for Concrete, Mortar and Grout - Test Methods - Part 7:
Determination of the Density of Liquid Admixtures.
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Ǽȁȅȉ EN 480-8

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 8: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȟȘȡȠȪ ȣʌȠȜİȓμμĮĲȠȢ -- Admixtures
for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the
conventional dry material content.

prEN 480-9

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 9: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įİȓțĲȘ pH (ĮȜțĮȜȚțȩĲȘĲĮ) -- Admixtures for
Concrete, Mortar and Grout - Test Methods - Part 9: Determination of the pH
Value.

Ǽȁȅȉ EN 480-10

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 10:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȠȪ ʌȠıȠıĲȠȪ ȤȜȦȡȚȩȞĲȦȞ -- Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10: Determination of water
soluble chloride content.

Ǽȁȅȉ EN 480-11

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 11:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ țİȞȫȞ μȑıĮ ıĲȠ ıțȜȘȡȣμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part
11: Determination of air void characteristics in hardened concrete.

Ǽȁȅȉ EN 480-12

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 12:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĮȜțĮȜȓȦȞ -- Admixtures for concrete, mortar
and grout - Test methods - Part 12: Determination of the alkali content of
admixtures.

Ǽȁȅȉ EN 934-3

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3 : ȆȡȩıșİĲĮ ȖȚĮ
țȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures
for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling.

Ǽȁȅȉ EN 934-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȩıșİĲĮ
İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part
4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling.

Ǽȁȅȉ EN 934-6

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 6 :
ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity
control and evaluation of conformity.

Ǽȁȅȉ EN 1997-1

ǼȣȡȦțȫįȚțĮȢ 7: īİȦĲİȤȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ -Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.
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Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an
industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ
ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance of
chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ
ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

prEN ISO 22282-1

Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 1: General
rules (ISO/DIS 22282-1:2008)

prEN ISO 22282-2

Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 2: Water
permeability tests in a borehole without packer (ISO/DIS 22282-2:2008)

prEN ISO 22282-3

Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 3: Water
pressure test in rock (ISO/DIS 22282-3:2007)

prEN ISO 22282-4

Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4:
Pumping test (ISO/DIS 22282-4:2007)

prEN ISO 22282-5

Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 5:
Infiltrometer test (ISO/DIS 22282-5:2007
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prEN ISO 22282-6

3

Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 6: Water
permeability tests in a borehole with packer and pulse-litre stimulation
(ISO/DIS 22282-6:2008)

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǼȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (ȖȚĮ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ) İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȡİȣıĲȩ ȣȜȚțȩ İȚıȐȖİĲĮȚ μİ İȚıʌȓİıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȠ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȡȠȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ İȚıʌȓİıȘȢ (ʌȓİıȘ, ȩȖțȠȢ țĮȚ ȡȣșμȩȢ ȡȠȒȢ).
3.1.2
ȆȜȒȡȦıȘ ȩȖțȠȣ țİȞȫȞ: ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ μİȖȐȜȦȞ țİȞȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
3.1.3
ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ: ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ İțĲȩʌȚıȘȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ
ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣ.
3.1.4

ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ İʌĮĳȒȢ: Ǿ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲĮȟȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

3.1.5
ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ İțĲȩʌȚıȘȢ: ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȞİμĮ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ, ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ ȑȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İțĲȩʌȚıȒ ĲȠȣ.
3.1.6

ǼȞİȡȖȩȢ ʌȓİıȘ: Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ ʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

3.1.7
ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ ȡȦȖμȫȞ: Ǿ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ȡȦȖμȫȞ, įȚĮțȜȐıİȦȞ țĮȚ
ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ).
3.1.8
ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ įȚĮ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ: ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ ȑȖȤȣıȘȢ (tremie grouting), įȘȜ. ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ʌȡȩıșİĲȘȢ ʌȓİıȘȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
3.1.9
ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ įȚİȓıįȣıȘȢ: Ǿ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ įȚĮțȜȐıİȦȞ Ȓ ȡȦȖμȫȞ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ Ȓ İȞĲȩȢ
țİȞȫȞ ʌȩȡȦȞ İįĮĳȚțȒȢ μȐȗĮȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İțĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ȅ ȩȡȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ
İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ, ĲȚȢ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ ĲȚȢ İȞİμĮĲȫıİȚȢ İʌĮĳȒȢ.
3.1.10 ǲȞİμĮ:ȊȜȚțȩ (ĮȚȫȡȘμĮ, įȚȐȜȣμĮ, ȖĮȜȐțĲȦμĮ Ȓ țȠȞȓĮμĮ), ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌȚțȐșȘıȘȢ,
ʌȒȟȘȢ țĮȚ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ıȣμȕĮȓȞİȚ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
3.1.11 ȆȓİıȘ İȞİμȐĲȦıȘȢ: Ǿ ʌȓİıȘ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ țĮȚ μİĲȡȚȑĲĮȚ ıİ
țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ (ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ Ȓ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ).
3.1.12 ȊįȡĮȣȜȚțȒ șȡĮȪıȘ: ĬȡĮȪıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ
İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ȣʌȑȡȕĮıȘȢ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ĲȐıȘȢ ȐȞĲȣȖȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞİμȐĲȦıȘȢ ȖİȦȨȜȚțȫȞ
ȅȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȚȞ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
1) ǼʌĮȡțȒ ıĲȠȚȤİȓĮ İț ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȫμİȞȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ İȡȖĮıȚȫȞ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
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2) īȞȫıȘ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, įȘȜ. ȑțĲĮıȘ țĮȚ
ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ țȜȓıİȚȢ
țĮȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȡȠıȕĮıȚμȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ.
3) ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ, ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țĲȓȡȚĮ, įȡȩμȠȚ, įȓțĲȣĮ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ), ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ șİμİȜȓȦıȘȢ, ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țȜʌ.
4) ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȣʌȩȖİȚĮ μȩȜȣȞıȘ Ȓ țȓȞįȣȞȠ, ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıİ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ
ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
5) ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞİȢ Ȓ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ, İʌĮȞĮĳȩȡĲȚıȘ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ, ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ, ĮȞȠȚțĲȑȢ ȕĮșȚȑȢ İțıțĮĳȑȢ țȜʌ.)
6) ȈȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ.
7) ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȣʌȩ ʌĮȡȩμȠȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ.
8) ȈĮĳȒȢ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ țĮȚ ĲȘȞ
İȡμȘȞİȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȩĲİȡȘ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

4.2 īİȦĲİȤȞȚțȒ įȚİȡİȪȞȘıȘ
4.2.1

īİȞȚțȐ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ
Ǽȁȅȉ EN 1997-1.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȕĮıȚțȠȓ ıĲȩȤȠȚ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
x

Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ «İȞİıȚμȩĲȘĲĮȢ» ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ

x

Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĲȪʌȦȞ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ.

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ:
x ȉĮ ĳȣıȚțȐ țĮȚ ȤȘμȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
x ȉȘ șȑıȘ, ĲȠ İʌȓʌİįȠ șİμİȜȓȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ Ȓ μİȜȜȠȞĲȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
x ȉȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȣȤȩȞ ĮȞȚıȩĲȡȠʌȦȞ Ȓ įȚĮʌİȡĮĲȫȞ ȠȡȚȗȩȞĲȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ.
x ȉȠȞ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩ, ĲȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȦȞ ȕȡȐȤȦȞ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ĲȘ
ıȪıĲĮıȘ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȒȡȦıȒȢ ĲȠȣȢ.
x ȉȘ șȑıȘ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ʌȜȘȡȦμȑȞȦȞ Ȓ țİȞȫȞ İȖțȠȓȜȦȞ.
x ȉȘȞ ȪʌĮȡȟȘ İμʌȠįȓȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İȚįȚțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ İțĲȑȜİıȘȢ
ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ (įȘȜ. ĲȘ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ).
x ȉȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
İʌȘȡİĮıșİȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ İȞİμĮĲȫıİȦȞ μİ ʌȚșĮȞȒ İμĳȐȞȚıȘ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ
ȤĮȜȐȡȦıȘȢ, ĮıĲȐșİȚĮȢ, țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ ĲȘȢ įȠμȒȢ Ȓ įȚȩȖțȦıȒȢ ĲȠȣȢ.
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x ȉȚȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ μİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ).
x ȉȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ıĲȡȫıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ țĮșİıĲȫȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ
μİ μİȖȐȜİȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ.
x ȉȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒ ıȪıĲĮıȘȢ, ĲȘȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ țĮȚ ȕĮțĲȘȡȚȠȜȠȖȚțȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ Ȓ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, İĳȩıȠȞ ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ.
ǿįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȤȡȒıȚμİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠțĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ
įȚĮĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
x ĬȑıȘ țĮȚ ĮȚĲȓĮ ĮʌȦȜİȚȫȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
x ǽȫȞİȢ ĮıĲȐșİȚĮȢ țĮȚ ȜȘĳșȑȞĲĮ μȑĲȡĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ.
x ȆİȡȚȠȤȑȢ ĮʌȦȜİȚȫȞ țĮȚ İȚıȡȠȫȞ ȞİȡȠȪ, μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ İʌȚıĲȡİĳȩμİȞȠȣ ȞİȡȠȪ, ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
țĮȚ ʌȚșĮȞȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ĲȠȣ.
x ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ (įȘȜ. ıʌĮıμȦįȚțȒ, ĮʌȩĲȠμȘ, ıĲȡȦĲȒ,
ıĲĮșİȡȒ țȓȞȘıȘ)
x ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ «țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȫȞ» ȖİȦĲȡȒıİȦȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ ʌİȡȚȠȤȫȞ, ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ İȡȖĮıȓİȢ
İȞİμȐĲȦıȘȢ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ İʌȚțȡȐĲȘıȘ ıȣȞșȘțȫȞ μȩȜȣȞıȘȢ ĲȦȞ
ȖİȦȨȜȚțȫȞ, İȓĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȣȥȘȜȫȞ ĲȐıİȦȞ. ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ: (Į) ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞİμĮĲȫıİȦȞ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ʌȘȖμȐĲȦȞ (GEL), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ȕĮțĲȘȡȚȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ
ȖİȦȨȜȚțȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ țĮȚ (ȕ) ĲȠ țĮșİıĲȫȢ ȣȥȘȜȫȞ ĲȐıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȒȡȦȢ
įȚİȡİȣȞȘșİȓ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞİμĮĲȫıİȦȞ.
4.2.2

ǻȠțȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǿ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ :
x

İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ įȠțȚμȫȞ ȐȞĲȜȘıȘȢ μİȖȐȜȘȢ țȜȓμĮțĮȢ

x

İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ ıİ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ įİȓȖμĮĲĮ

Ȓ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ ȑμμİıĮ μȑıȦ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
ȆȡȠĲİȓȞİĲĮȚ, ıİ țȐșİ İȡİȣȞȘĲȚțȒ ȠʌȒ ıİ ȕȡȐȤȠ, ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μȑıȦ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȠțȚμȫȞ, Ș
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ȣįȡȠĳȩȡİȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȚșĮȞȐ ȑȖțȠȚȜĮ. ȅȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ įȠțȚμȑȢ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, İȓĲİ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȒȢ ĲȘȢ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ prEN ISO 22282-1, prEN ISO 22282-2, prEN ISO 22282-3,
prEN ISO 22282-4, prEN ISO 22282-5, prEN ISO 22282-6.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĮȡĲİıȚĮȞȫȞ ȣįȡȠĳȩȡȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ įȠțȚμȫȞ Lugeon ıİ ȕȡȐȤȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠțĲȘșİȓ μȚĮ ȖİȞȚțȒ İȚțȩȞĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȣįȡȠʌİȡĮĲȩĲȘĲȐ ĲȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ țĮșȠȡȚıșİȓ μȓĮ ĮȟȚȩʌȚıĲȘ ıȣıȤȑĲȚıȘ μİ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ İȞȩȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
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4.2.3

©
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ǼțĲȑȜİıȘ ǻȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ Ȓ ıĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȤȫȞ μȚĮȢ
μİșȩįȠȣ İȞİμĮĲȫıİȦȞ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ įȠțȚμȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ μȑȡȠȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȫȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ĳȐıȘȢ ȠȡȚıĲȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ ıĲȠ ʌȡȫĲȠ μȑȡȠȢ ĲȘȢ ĳȐıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȡȤȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ĲȠʌȚțȒ ıȤİĲȚțȒ İμʌİȚȡȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȒ ȖȚĮ
ȞĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ / įȚțĮȚȠȜȠȖȒıİȚ İʌĮȡțȫȢ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ μİșȩįȠȣ İȞİμĮĲȫıİȦȞ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ, ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ
ʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
ȅȚ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ʌİȡȓ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ
ıĲİȞȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲȠ μİȜİĲȘĲȒ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ĲİȜȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ĮʌȠțĲȘșİȓıĮ İμʌİȚȡȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ
İȞİμĮĲȫıİȦȞ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ țȐșİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ıȤİĲȚțȑȢ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȩ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
İȞ ȜȩȖȦ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȞįİȓȟİȚȢ ʌİȡȓ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ĮʌȠțĲȘșİȓ μȑıȦ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ įȚȒșȘıȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ İȞİμȐĲȦȞ įȚĮ μȑıȦ
ĮȞĮμȠȤȜİȣμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌȡȚȞ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡoĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȞįİȚțĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ,
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ĲȚȢ
İʌȚșȣμȘĲȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȩȖțȠ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.

5

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ

5.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ - īİȞȚțȐ
ȉĮ İȞȑμĮĲĮ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȃ Ȓ ĲȦȞ
İșȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ.
Ǿ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİĲĮȟȪ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ. ȅμȠȓȦȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȐĲĮȚ Ș ʌȚșĮȞȒ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İįȐĳȠȣȢ.
ȀȐșİ ʌȡȩșİıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȢ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌȘȖȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ țĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ
ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ μİĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅ ȆȓȞĮțĮȢ 1 ıȣȞȠȥȓȗİȚ ĲȠȣȢ įȚĮĳȩȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ İȞİμȐĲȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ
ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǼȞįİȚțĲȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.

ȋʍȪ ıȟıμȑĳȧĲș
ȗıȧȩȝțȜȪ /
ĲȤȟȚȓȜıȣ

ȀȠțțȫįİȢ
ȑįĮĳȠȢ

ǽȫȢȡȣ ıĴįȢμȡȗȓȣ

ȋȐȜȚțİȢ, ȤȠȞįȡȩțȠțțİȢ
ȐμμȠȚ țĮȚ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ
Ȁ>5 x 10-3 m/s

ǹȚȦȡȒμĮĲĮ țĮșĮȡȠȪ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ,
ǹȚȦȡȒμĮĲĮ μİ țȪȡȚȠ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ

ǱμμȠȚ
5 x 10-5<Ȁ<5 x 10-3 m/s

ȆȠȜȪ ȜİʌĲȩțȠțțĮ
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ, ǻȚĮȜȪμĮĲĮ

ȂȑıȠ ȑȦȢ ȜİʌĲȩțȠțțİȢ
ȐμμȠȚ
5 x 10-6<Ȁ<1 x 10-4 m/s

ȆȠȜȪ ȜİʌĲȩțȠțțĮ
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ, ǻȚĮȜȪμĮĲĮ,
ǼȚįȚțȐ ȤȘμȚțȐ

ȇȒȖμĮĲĮ, ȡȦȖμȑȢ,
țĮȡıĲȚțȑȢ μȠȡĳȑȢ
e > 100 mm

ȇȦȖμĮĲȦμȑȞȠȢ
ȕȡȐȤȠȢ
ȇȦȖμȑȢ, įȚĮțȜȐıİȚȢ
0,1 mm < e < 100 mm

ȂȚțȡȠȡȦȖμȑȢ
e < 0,1mm

ǼȖțȠȚȜĮ

ǽȟıμįĳȬĲıțȣ ȥȧȢȔȣ ıȜĳȪʍțĲș
ǽȟıμįĳȬĲıțȣ
ȢȧȗμȬȟ ȓ
ȉĳıȗįȟȡʍȡȔșĲș
ȇȝȓȢȧĲș ȜıȟȬȟ
ıȟıμįĳȬĲıțȣ
ıʍįĴȓȣ

ȂİȖȐȜĮ țİȞȐ

ǽȟıμįĳȬĲıțȣ
μı ıȜĳȪʍțĲș

ǹȚȦȡȒμĮĲĮ μİ
ȕȐıȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ,
țȠȞȓĮμĮ

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ μİ țȪȡȚȠ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȠȣ
ĲıȚμȑȞĲȠ,
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ μİ țȪȡȚȠ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȠ
ĲıȚμȑȞĲȠ

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ,
ǹȚȦȡȒμĮĲĮ μİ țȪȡȚȠ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȠ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ μȚțȡȩ
ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ.
ǻȚȠȖțȠȪμİȞİȢ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞİȢ.
ǱȜȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ
ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲȠ
Ȟİȡȩ.

ǹȚȦȡȒμĮĲĮ μİ ȕȐıȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ,
ȂȚțȡȠȜİʌĲȩțȠțțĮ
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ
ȆȠȜȪ ȜİʌĲȩțȠțțĮ
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ,
ȆȣȡȚĲȚțȐ ʌȒȖμĮĲĮ
(gel),
ǼȚįȚțȐ ȤȘμȚțȐ
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ μİ țȪȡȚȠ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȠ
ĲıȚμȑȞĲȠ.
ǹȚȦȡȒμĮĲĮ țȪȡȚȠ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ĲȠ
ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ μȚțȡȩ
ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ,
ǻȚȠȖțȠȪμİȞİȢ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞİȢ.
ǱȜȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ
ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲȠ
Ȟİȡȩ

(e = ʌȜȐĲȠȢ ȡȦȖμȒȢ)
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5.2 ȊȜȚțȐ İȞȑμĮĲȠȢ
5.2.1

ȊįȡĮȣȜȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ

Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ İȞȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡȩμȠȚĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȞİμȐĲȦȞ μİ ĲȘ μȠȡĳȒ ȣįĮĲȓȞȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.
ȉĮ ʌȠȜȪ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȑȖİșȠȢ țȩțțȠȣ
d95 < 20 mm, țĮȚ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĲȠȣȢ țĮμʌȪȜȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠ ȑȞİμĮ, Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ
ĲȠȣ ıȪȞșİıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ıİ ĮʌȩȜȣĲȘ ıȣȞȐȡĲȘıȘ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ȡȦȖμȫȞ Ȓ
ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȠȣ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
ȉĮ ĲıȚμȑȞĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 197-2, İȞȫ ȠȚ
įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 196. ȍıĲȩıȠ, ȠȚ ȩʌȠȚİȢ μȑșȠįȠȚ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ İȡȖĮıȓİȢ
İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
5.2.2

ǹȡȖȚȜȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ

Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĳȣıȚțȫȞ ĮȡȖȓȜȦȞ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μʌİȞĲȠȞȚĲȫȞ ıİ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ ĮʌȠıțȠʌİȓ
ıĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚİȚıįȣĲȚțȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ıĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ĲȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ Ȓ ıĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ
ĮȞĲȜȘıȚμȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ.
Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ȣʌȩȖİȚĮ ȡȠȒ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ
μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ, (ȞİȡȠȪ-μʌİȞĲȠȞȓĲȘ), İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ Ȓ μȘ ıĲȠ ȑȞİμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ȞİȡȠȪ.
ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ İȞȑμĮĲĮ ĲıȚμİμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǻȠțȚμȫȞ, ʌȠȣ
İțĲİȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC
17025 Ǽ2 ȉȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠ ȩȡȚȠ
ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ. ȉȠ ȩȡȚȠ
ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȡȚĮțȩıȚĮ ʌİȞȒȞĲĮ (350) ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ȖȚĮ ȑȞĮ
μȑıȠ ȩȡȠ ĲȡȚȫȞ (3) įȠțȚμȫȞ. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıțȠμȚıșİȓ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ʌȡȚȞ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ
Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13500. ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ
ıĲȠ ȑȞİμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ȞİȡȠȪ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ, ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ, ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȑȢ țȜʌ., ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4 .
Ǿ ȠȡȣțĲȠȜȠȖȚțȒ ıȪıĲĮıȘ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, țĮȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ʌ.Ȥ. Ș ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ
țĮȚ ĲĮ ȩȡȚĮ Atterberg) ĲȦȞ ĮȡȖȓȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȫȢ įȚİȡİȣȞȘșİȓ.
5.2.3

ǱμμȠȚ, ȤȐȜȚțİȢ

ȅȚ ȐμμȠȚ țĮȚ ȠȚ ȤȐȜȚțİȢ ıȣȞȘșȓȗİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ Ȓ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȐ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ μİ
ıțȠʌȩ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ.
Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȐμμȦȞ Ȓ ȤĮȜȓțȦȞ ȦȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮȣĲȑȢ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĲȠȣȢ ıȪȞșİıȘ
șĮ ȑȤİȚ İȟİĲĮıșİȓ İʌĮȡțȫȢ.
5.2.4

ȃİȡȩ

ȃİȡȩ Įʌȩ ĳȣıȚțȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȘȖȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ıİ ȤȜȦȡȚțȐ
ȐȜĮĲĮ, șİȚȧțȐ ȐȜĮĲĮ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ șĮȜĮııȚȞȠȪ ȞİȡȠȪ, İĳȩıȠȞ įİȞ ĮȜȜȠȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ.
5.2.5
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Ǿ ȤȡȒıȘ ȤȘμȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮțȡȣȜȚțȑȢ Ȓ İʌȠȟȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ, ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞİȢ țȜʌ) ıĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȞİμȐĲȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ ĲİțμȘȡȓȦıȘ ĲȘȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ȞȠμȠșİıȓĮ.
ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȠȚ İʌȚįȡȐıİȚȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ İț ĲȘȢ
ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Ȓ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ.
Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ, ıİ μȚțȡȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȠȡȖĮȞȚțȫȞ Ȓ ĮȞȩȡȖĮȞȦȞ ʌȡȠıμȓțĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ,
ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. ȚȟȫįİȢ, ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟİȦȢ, ĮȞĲȠȤȒ, ıȣȞȠȤȒ
țȜʌ.), ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ İț ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ.
Ǿ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȫȞ, μȑıȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ, įȚĮȜȣĲȫȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ȐȜȜȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 934.01, Ǽȁȅȉ EN 934.03, Ǽȁȅȉ EN 934.04, Ǽȁȅȉ EN
934.06 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 480-1 ȑȦȢ Ǽȁȅȉ EN 480-12.
5.2.6

ǱȜȜĮ ȣȜȚțȐ

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȤȡȒıȘ ĮıȕİıĲȚĲȚțȫȞ țĮȚ ʌȣȡȚĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ țĮȪıȚμȘȢ ĲȑĳȡĮȢ (pfa – pulverized
fuel ash), ʌȠȗȠȜĮȞȫȞ țĮȚ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ (Įʌȩ İȡȖȠıĲȐıȚĮ șİȡμȠȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ) ȦȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
İȞİμȐĲȦȞ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ȤȘμȚțȫȢ ıȣμȕĮĲȐ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ȩĲȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ȐμİıİȢ
ĮȜȜȐ țĮȚ μĮțȡȠʌȡȩșİıμİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĲȘȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 451-1. ȍıĲȩıȠ
μȑșȠįȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌȠ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ
İȡȖĮıȓİȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.3 ǼȞȑμĮĲĮ
5.3.1

īİȞȚțȐ

ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȞİμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
x

ĮȚȦȡȒμĮĲĮ: İȓĲİ ıĲİȡİȫȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ İȓĲİ țȠȜȜȠİȚįȒ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ

x

įȚĮȜȪμĮĲĮ: İȓĲİ ĮȜȘșȒ İȓĲİ țȠȜȜȠİȚįȒ įȚĮȜȪμĮĲĮ

x

țȠȞȚȐμĮĲĮ.

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țȐșİ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȕĮıȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ:
x

ȡİȠȜȠȖȓĮ (ȚȟȫįİȢ, ıȣȞȠȤȒ țĲȜ.), ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ

x

μȑȖİșȠȢ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ (ȩʌȠȣ ȚıȤȪİȚ)

x

ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ

x

ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ.

ȅȚ țȪȡȚİȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ȆȓȞĮțĮ 2, ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 2: ȆĮȡȐμİĲȡȠȚ ʌȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ

ȆȡȚȞ ĲȘȞ
ʌȒȟȘ

ȂİĲȐ ĲȘȞ
ʌȒȟȘ

5.3.2

ǻȚĮȜȪμĮĲĮ

ǹȚȦȡȒμĮĲĮ

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ

ȋȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, pH,
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȐıȘ
İĳİȜțȣıμȠȪ, ȤȡȩȞȠȢ
ʌȒȖμĮĲȠȢ, ȚȟȫįİȢ,
ıȣȞȠȤȒ, șȚȟȠĲȡȠʌȓĮ

ȋȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, pH,
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșμȚıȘ, ȚȟȫįİȢ,
ıȣȞȠȤȒ, įȚĮȡȡȠȒ,
șȚȟȠĲȡȠʌȓĮ, ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
țĮĲĮțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ

ȋȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, pH,
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșμȚıȘ, ȚȟȫįİȢ,
İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ, ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
țĮĲĮțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ

ȈțȜȒȡȣȞıȘ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌȒȟȘ, ĲİȜȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ, pH,
ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ,
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ,
ıȣıĲȠȜȚțȩĲȘĲĮ,
įȚĮıĲĮȜĲȚțȩĲȘĲĮ,
įȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ,
ıȣȞĮȓȡİıȘ (ʌȣȡȚĲȚțȐ
įȚĮȜȪμĮĲĮ)

ȋȡȩȞȠȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ,
ĲİȜȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ,
ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ,
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ,
ıȣıĲȠȜȚțȩĲȘĲĮ,
įȚĮıĲĮȜĲȚțȩĲȘĲĮ,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, įȚĮĲμȘĲȚțȒ
ĮȞĲȠȤȒ

ȋȡȩȞȠȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ,
ĲİȜȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ,
ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ,
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ,
ıȣıĲȠȜȚțȩĲȘĲĮ,
įȚĮıĲĮȜĲȚțȩĲȘĲĮ

ǹȚȦȡȒμĮĲĮ

ȉĮ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ :
x

ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ

x

ĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ/ıĲİȡİȫȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ

x

ĲȠ ȡȣșμȩ ȚȗȘμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ

x

ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ

x

ĲȚȢ ȡİȠȜȠȖȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȘȞ İȞ ȖȑȞİȚ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣȢ μİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ.

ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ țĮμʌȪȜȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ıĲĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ
ĮȚȦȡȒμĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ μİȖȐȜȘȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ.
Ǿ ĲȐıȘ țȡȠțțȓįȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȚȦȡȠȪμİȞȦȞ ıĲİȡİȫȞ (İȚįȚțȐ ıİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș ĲȐıȘ ĲȦȞ ĮȚȦȡȠȪμİȞȦȞ ıĲİȡİȫȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ȞĮ İʌȚțȐșȠȞĲĮȚ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ
ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ μİ ĲȘ ĳȪıȘ țĮȚ μİ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
Ǿ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ țȠȜȜȠİȚįȫȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȞİμȐĲȦıȘ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ
ıȤȠȜĮıĲȚțȒ ĮʌȠțȡȠțțȓįȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ.
5.3.3

ǻȚĮȜȪμĮĲĮ

Ǿ ȤȡȒıȘ μİȡȚțȫȞ ĲȪʌȦȞ ʌȣȡȚĲȚțȫȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ʌȡȠıİțĲȚțȒ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ȖİȦȨȜȚțȫȞ μİ ȠȡȖĮȞȚțȐ ʌȣȡȚĲȚțȐ ʌȒȖμĮĲĮ (gel) İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
įȣıμİȞİȓȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ. İȟȐʌȜȦıȘ ȕĮțĲȘȡȓȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ).
ȅȚ μĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȘȢ ıȣȞĮȓȡİıȘȢ ıĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȫȞ (ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȫȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ.
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ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ Ș İʌȓįȡĮıȘ ĲȦȞ ȣʌĮȡțĲȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ įȚĮĳȠȡȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ :
x

ȈĲȘȞ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ ȡȘĲȚȞȚțȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ.

x

ȈĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ įȚȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ Ȟİȡȩ, ȠįȘȖȫȞĲĮȢ ıİ ʌĮȡȐĲĮıȘ ĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ʌȒȟȘȢ Ȓ ĮțȩμȘ țĮȚ ıİ ĮȞĮıĲȠȜȒ İțįȒȜȦıȘȢ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ.

x

ȈĲȘȞ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȠȣıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȪįĮĲȠȢ, ıĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ Ș ȤȘμȚțȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ įİȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ.

ȅȚ ȤȡȒıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȡȘĲȚȞȚțȫȞ İȞİμȐĲȦȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3 ʌȠȣ
ĮțȠȜȠȣșİȓ:
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȋȡȒıİȚȢ ȡȘĲȚȞȚțȫȞ İȞİμȐĲȦȞ
ȉȪʌȠȢ ȡȘĲȓȞȘȢ
ǹțȡȣȜȚțȒ

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ

5.3.4

ȉȪʌȠȢ İįȐĳȠȣȢ

ȋȡȒıȘ/ ǼĳĮȡμȠȖȒ

țȠțțȫįİȢ ȑįĮĳȠȢ

ȂİȓȦıȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

ȜİʌĲȠȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȢ ȕȡȐȤȠȢ

ǺİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

μİȖȐȜĮ țİȞȐ

ĭİȞȠȜȚțȒ

ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȐμμȠȢ țĮȚ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ

ǼʌȠȟȚțȒ

ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȢ ȕȡȐȤȠȢ

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮĳȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ
İȚıȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ
ȈĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠʌȚțȫȞ
țİȞȫȞ (ȡȘĲȓȞİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ)
ȈȪıĳȚȖȟȘ įȠμȒȢ
ǺİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ȂİȓȦıȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȥȘȜȒ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȡȚȕȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ İȞİμĮĲȫıİȚȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Ȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ. Ǿ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μȑıȦ
įȠțȚμȫȞ țȐșȚıȘȢ ıİ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ İʌȚȜİȖμȑȞȠȣȢ țȫȞȠȣȢ ȡȠȒȢ (ȆȓȞĮțĮȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǹ İț ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN
12715.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ μȑıȦ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ, μİȖȐȜȦȞ țĮȚ ĮȞȠȚțĲȫȞ ȡȦȖμȫȞ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ țİȞȫȞ (ıİ țȠțțȫįȘ İįȐĳȘ).
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ıİ țȠȞȚȐμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ țȩıțȚȞȠ 0.1 mm șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 15%.

5.4 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ǻİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȞȩȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣ țĮșİĮȣĲȠȪ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȉȣʌȠʌȠȚȘμȑȞİȢ įȠțȚμȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȪȖțȡȚıȘ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪȢ
ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 20
ºC. ȍıĲȩıȠ, İȐȞ ȠȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ
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Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ įȠțȚμȑȢ, țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩʌȠȚİȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ıĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǹ (İț ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12715) ıȣȞȠȥȓȗİȚ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ įȠțȚμȒȢ
ĲȦȞ ʌȚȠ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ.

6

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

6.1 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ țĮȚ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
x

EȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ȑμʌȘȟȘȢ

x

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ĮȞȐįİȣıȘȢ.

x

ǼȟȠʌȜȚıμȩ ȐȞĲȜȘıȘȢ

x

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ İȚıʌȓİıȘȢ

x

ȆĮȡİμȕȪıμĮĲĮ

x

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ.

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȘ
μȑȖȚıĲȘ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ȞĮ ĮıțȘșİȓ ʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦıȘȢ.
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȠȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ İȚįȚțİȣμȑȞȠ țĮȚ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.

6.2 ǻȚȐĲȡȘıȘ
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μİ:
x

ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

x

țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ)

x

įȚĮĲȡȘĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȩʌȦȢ ĲȡȣʌȐȞȚĮ, ĮȡʌȐȖİȢ țȜʌ.

Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ ıİ ĮıĲĮșȒ ȖİȦȨȜȚțȐ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ĲȘ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ μİ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ ȤȡȒıȘ:
x

ıĲȘȡȚȗȩȞĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ (ʌ.Ȥ. μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ȞİȡȠȪ, ĮĳȡȫȞ ț.Ȝʌ.)

x

ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ

x

ĲİȤȞȚțȫȞ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ (μİ Ș ȤȦȡȓȢ
ĮȡĲİıȚĮȞȚıμȩ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȣʌİȡʌȓİıȘȢ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ
įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ.
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Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȞ μȘ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĲȘȢ μİĲȑʌİȚĲĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ (İȚįȚțȐ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ
μİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ĲȘȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ).
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ ĲȠʌȚțȑȢ ȡȣșμȓıİȚȢ ıĲȠȞ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩ țĮȚ ıĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȩʌȠȣ țȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ. Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ȞȑȦȞ ȠʌȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ıİ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ
ĳȡĮȤșİȓ ʌȡȩȦȡĮ țĮȚ ȩıȦȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĮȞİʌȓĲȡİʌĲİȢ ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ
ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȠʌȑȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȕȡȐȤȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ «ʌȜȑȞȠȞĲĮȚ», ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȠȣȢ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıȣȞĲȡȚμμȐĲȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȦȞ
ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ įȚĮțȜȐıİȦȞ, İĳȩıȠȞ Ș İȞ ȜȩȖȦ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİĮıĲİȓ
įȣıμİȞȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ.

6.3 ȆĮȡĮıțİȣȒ İȞȑμĮĲȠȢ
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĮȣĲȐ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (İȚįȚțȐ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ), ĮȜȜȐ
țĮȚ Įʌȩ ʌȚșĮȞȑȢ μȠȜȪȞıİȚȢ.
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ıĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțİȣıȒȢ ĲȦȞ, (įİȟĮμİȞȑȢ) șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ ȠȚ ȡİȠȜȠȖȚțȑȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıȘμĮȞĲȚțȐ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ įȩıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ ȡȣșμȚıμȑȞȦȞ μİĲȡȘĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ, ıİ ʌȜȒȡȘ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ĮȞȠȤȑȢ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡȦȞ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȩĲȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ μİȓȖμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮįȚȐțȠʌĲȘ ʌĮȡȐįȠıȘ İȞİμȐĲȦȞ μİ ıĲİȡİȐ ıȦμĮĲȓįȚĮ İȞ ĮȚȦȡȒμĮĲȚ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μȓĮ įİȟĮμİȞȒ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įİȟĮμİȞȫȞ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȜȘĲȚțȠȪ
ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ. ȉȠ μȓȖμĮ İȞĲȩȢ ĲȘȢ įİȟĮμİȞȒȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮįİȪİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ Ȓ/țĮȚ ʌȡȩȦȡȘȢ ʌȒȟȘȢ.
ǼȞȑμĮĲĮ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ĲȘȢ
İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȞĲȜȘıȘȢ țĮȚ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ĮțȠȜȠȣșȠȪμİȞȘ ĲİȤȞȚțȒ İȚıʌȓİıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĮȞĲȜȚȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ƞ ʌȡȠıĮȡμȠȗȩμİȞȠȢ ȡȣșμȩȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ

x

Ș ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ

x

Ș İȣțȠȜȓĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮȞĲȜȚȫȞ

x

ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ĲȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȚȟȫįȠȣȢ ĲȠȣ İȚıʌȚİȗȩμİȞȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.

Ǿ ʌȓİıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲȡȐĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ȑȖȤȣıȘȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟȠμĮȜȪȞȠȣȞ
ʌȚșĮȞȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȦȞ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȦȞ ʌȚȑıİȦȞ, μİȚȫȞȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ĮȞİʌȚșȪμȘĲȦȞ țĮȚ
μȘ ĮȞĲȚȜȘʌĲȫȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ șȡĮȪıİȦȞ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
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ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ʌȓİıȘ İț ĲȘȢ
ȐȞĲȜȘıȘȢ μİ ȑȞĮȞ İʌĮȡțȒ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ İȚıʌȓİıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ țȐșİ ĳȐıȘȢ ȑȖȤȣıȘȢ ĲȦȞ
İȞİμȐĲȦȞ.
Ǿ ĮȞȐįİȣıȘ ĲȦȞ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ȚȗȘμĮĲȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȦȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ ĲĮ įȚĮȜȪμĮĲĮ ʌȠȣ ĲİȓȞȠȣȞ ȞĮ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮįİȪȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.

6.4 ǼȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ
Ǿ μȑșȠįȠȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ,
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ
μȑșȠįȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
1. ǼȚıʌȓİıȘ İȞĲȩȢ įȚĮȞȠȚȤșİȚıȫȞ ȠʌȫȞ ıİ İȣıĲĮșȒ ȖİȦȨȜȚțȐ μİ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ.
2. ǼȚıʌȓİıȘ μȑıȦ ıȦȜȒȞȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ıİ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıȦȜȘȞȦμȑȞİȢ
ȠʌȑȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ įȚĮȞȠȚȤșİȓ ıİ ĮıĲĮșȒ ȖİȦȨȜȚțȐ.
3. ǼȚıʌȓİıȘ μȑıȦ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ĲȡȣʌĮȞȚȠȪ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ĳȐıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȖİȞȚțȫȢ ȦȢ ĳȐıȘ ʌȡȠ-İȞİμȐĲȦıȘȢ țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ (1) Ȓ (2).
4. ǼȚıʌȓİıȘ įȚĮμȑıȠȣ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȚȩȞĲĮ ȕȒμĮĲĮ.
OȚ ĲȡȩʌȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ ıȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4. Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ ĲȠ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ μȒțȠȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲĮ įȪȠ ȩȡȚĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ
μİ ȤȡȒıȘ įȪȠ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ (țȐșİ ĳȠȡȐ) șȑıİȚȢ, İȓĲİ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȞȩȢ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ
ʌȡȠȤȦȡȫȞĲĮȢ ıȣȞİȤȫȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ȂȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ
ǺȇǹȋȅȈ
ȈĲĮșİȡȩȢ

ǻįȝȖțİȧĳȪȣ
Ĳȧȝȓȟįȣ

ǺȟȡțȜĳȓ ȡʍȓ
ȂȠȞȩ ȕȒμĮ

ȋ

ȀĮĲȚȩȞĲĮ
ȕȒμĮĲĮ

ǼțȑĳȢșĳțȜȪ ȉĳȒȝıȥȡȣ
ȋ

ȆȠȜȜĮʌȜȐ
ȕȒμĮĲĮ
ǹȞȚȩȞĲĮ
ȕȒμĮĲĮ

ǼǻǹĭȅȈ

ǹıĲĮșȒȢ

ȋ

ȋ
ȋ

ȋ
ȋ

ȋ

ǻįȝȖțİȧĳȪȣ
Ĳȧȝȓȟįȣ

ȉĳȒȝıȥȡȣ ȓ
ĲȧȝȓȟȧĲș
ȋ

ȋ
ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

ȅȚ İȞİμĮĲȫıİȚȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ıĲȘȡȚȗȩȞĲȦȞ ȣȖȡȫȞ
țĮȚ ȕĮȜȕȚįȦĲȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ.
ȅȚ ȕĮȜȕȚįȦĲȠȓ ıȦȜȒȞİȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ȕĮȜȕȓįİȢ «ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ» İȞĲȩȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ıĲȘȡȓȗȠȞĲȠȢ ȣȖȡȠȪ (ʌ.Ȥ. μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȩ ĮȚȫȡȘμĮ), İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ,
İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ μȚțȡȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĳȓȜĲȡȠȣ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıİ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ μȑıȦ ĲȦȞ
ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ȕĮȜȕȚįȦĲȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȚĮȡȡȠȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
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ȂİȖȐȜĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ (țİȞȐ, ȑȖțȠȚȜĮ, țĲȜ.) İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ İȞȑμĮĲĮ įȚĮ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ, İȓĲİ ȐμİıĮ,
İȓĲİ μȑıȦ İȞȩȢ ıȦȜȒȞĮ ȑȖȤȣıȘȢ, İțĲİȚȞȩμİȞȠȣ ȑȦȢ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ.
ȆĮȡİμȕȪıμĮĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ țȐșİ ȕȒμĮĲȠȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮșȘĲȚțȐ, μȘȤĮȞȚțȐ, ʌȞİȣμĮĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡțİĲȩ μȒțȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ʌĮȡȐțĮμȥȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲĮ
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĮʌȩȜȣĲȠ «ıĳȡȐȖȚıμĮ» μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠȣ
ıȦȜȒȞĮ İȚıʌȓİıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȓİıȘȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ.
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ μȒțȠȢ ȕȒμĮĲȠȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıİ ȕȡȐȤȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 10 m. ȍıĲȩıȠ ıİ ıȣȞșȒțİȢ
ȑȞĲȠȞĮ țİȡμĮĲȚıμȑȞȘȢ țĮȚ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ, ĲȠ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞ μȒțȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ
țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ. ȉȠ μȑȖȚıĲȠ μȒțȠȢ ȕȒμĮĲȠȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıİ İįĮĳȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ 1
m.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȡȠȒȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗȠȞĲĮȚ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ ĮȡĮȓȦıȘȢ Ȓ ȠȜȚțȒȢ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. ȉĮ μȑĲȡĮ ĮȣĲȐ
İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ: (Į) ĲȠ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȩ, (ȕ) ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĲȘȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ țĮȚ (Ȗ) ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ
ȣʌȩȖİȚĮȢ ȡȠȒȢ țĮȚ İȓȞĮȚ:
x

Ǿ ȤȡȒıȘ İȞȑμĮĲȠȢ μİ ʌȠȜȪ μȚțȡȩ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ (ȩʌȦȢ ȡȘĲȓȞİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲȠ Ȟİȡȩ, Ȓ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ μİ ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ).

x

Ǿ ȤȡȒıȘ İȞȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ.

x

Ǿ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșİĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȡĮȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.

ȈȣȞȒșȦȢ ȠȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ʌȓİıȘ, ȩȖțȠȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȣșμȓȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞİʌȚșȪμȘĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ
ĲȠȣ ȣʌȩ İȞİμȐĲȦıȘ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, İțĲȩȢ İȐȞ ĮȣĲȩ ĮʌȠĲİȜİȓ İʌȚįȓȦȟȘ ĲȘȢ ȩȜȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȖİȚĲȞȓĮıȘȢ μİ İȣʌĮșİȓȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȒıİȦȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ
ȕȘμȐĲȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȚȟȫįİȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ ȕȘμȐĲȦȞ.

6.5 ǹȜȜȘȜȠȣȤȓĮ İȞİμĮĲȫıİȦȞ
ȅ ȖİȞȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ İȓȞĮȚ μȓĮ ıȣȞİȤȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮ, țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ. ȆȚșĮȞȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȘ μȑșȠįȠ
İȞİμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ıĲȚȢ ʌĮȡĮμȑĲȡȠȣȢ ĲȦȞ İțĲİȜȠȪμİȞȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ μİ ĲȘ ıȣȞȑȤȚıȘ Ȓ ĲȠȞ
ĲİȡμĮĲȚıμȩ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ μİ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ ȑȤİȚ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ.
ȅȚ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıİ țĮĲȚȩȞĲĮ ȕȒμĮĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĮıĲĮșȠȪȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ.
ǼĳȩıȠȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıİ țĮĲȚȩȞĲĮ ȕȒμĮĲĮ μȑıȦ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ȠʌȫȞ, ĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ ıİ ȩȜİȢ
ĲȚȢ ȠʌȑȢ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ țĮȚ İȞİμĮĲȫȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ įȚĮĲȡȘșİȓ țĮȚ İȞİμĮĲȦșİȓ ĲȠ İʌȩμİȞȠ ıĲȐįȚȠ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ
ȠʌȑȢ .
ȅȚ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ıİ ĮȞȚȩȞĲĮ ȕȒμĮĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ ĮȞȠȚțĲȑȢ ȠʌȑȢ ıİ ıĲĮșİȡȩ ȕȡȐȤȠ Ȓ İĳȩıȠȞ Ƞ
ıĲȩȤȠȢ İȓȞĮȚ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȘ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıĲĮįȓȦȞ μİ ȤȡȒıȘ ȕĮȜȕȚįȦĲȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ İįȐĳȘ
țĮȚ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ ıİ ĮıĲĮșİȓȢ ȕȡĮȤȠμȐȗİȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȞİμĮĲȫıİȦȞ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ıĲĮįȚĮțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ
ıȣȞȠȥȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
1) ǹȡȤȚțȐ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ țĮȚ İȞİμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȦĲȠȖİȞİȓȢ ȠʌȑȢ.
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2) ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ İȞįȚĮμȑıȦȢ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ȠʌȫȞ ȠȚ įİȣĲİȡȠȖİȞİȓȢ ȠʌȑȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ.
3) Ǿ ʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȚıȫȞ ȠʌȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ įȚĮȞȠȓȟİȚȢ
ĲȡȚĲȠȖİȞȫȞ Ȓ țĮȚ ĲİĲĮȡĲȠȖİȞȫȞ ȠʌȫȞ, μȑıĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İț ȞȑȠȣ İȡȖĮıȓİȢ
İȞİμȐĲȦıȘȢ.
Ǿ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮ μȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ:
1) ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ μȓĮȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ
2) ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ, μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ĮʌȠțĲȘșİȓıĮ İμʌİȚȡȓĮ, ȗȦȞȫȞ, ȩʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İȞİμȐĲȦıȘ
ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌȠȜȪ țȠȞĲȚȞȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ȠʌȑȢ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ȠʌȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İμʌİȚȡȓĮ Ȓ ĲĮ
ĮȟȚȠȜȠȖȘμȑȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıȘȢ
μİșȩįȠȣ ĲȠȣ ıĲĮįȚĮțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ, Ș İʌȚȜİȖμȑȞȘ ȦȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȒȢ
ȠʌȒ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țĮȚ įȚİȡİȣȞȘĲȚțȒ ȠʌȒ İȞȑμĮĲȠȢ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȘșİȓ įȠțȚμȑȢ
İȞİμĮĲȫıİȦȞ), μİ ıțȠʌȩ:
x ȉȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ȣįȡȠȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
x ȉȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ʌȡȦĲȠȖİȞİȓȢ ȠʌȑȢ.
īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌȜİȣȡȚțȒȢ İʌȑțĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
İȞİμȐĲȦıȘȢ, ȠȚ İȚıʌȚȑıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİțȚȞȠȪȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ ȣʌȩ İȟȣȖȓĮȞıȘ ȗȫȞȘȢ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠȤȦȡȠȪȞ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ. ȍıĲȩıȠ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȒ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ İȖțȜȦȕȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĮȞ Ƞ ıĲȩȤȠȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș İȟĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȘ ȗȫȞȘ İȞİμȐĲȦıȘȢ.

7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

7.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ʌĮȡĮʌȐȞȦ

7.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ıȣȞįİįİμȑȞĮ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ
ȖȚĮ:
x

ȉȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ,
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ İȡμȘȞİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ.

x

ȉȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ
İȞİμȐĲȦȞ, ʌȠȣ İȚıʌȚȑȗȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ĳȐıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȠμȐĲȦȢ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ:

24

x

ȅ ȡȣșμȩȢ įȚİȓıįȣıȘȢ

x

Ǿ ʌȓİıȘ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ

x

Ǿ ĮȞĮțȜȫμİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȡȠȣıĲȚțȫȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ)

x

Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
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x

Ǿ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥİȦȢ

x

Ǿ ĮıțȠȪμİȞȘ įȪȞĮμȘ

x

ȉȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-05-00:2009

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ʌĮȡȑȤİȚ ȤȡȒıȚμİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ʌȚșĮȞȑȢ İȞĮȜȜĮȖȑȢ
ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȣʌȫȞİĲĮȚ țĮȚ ıİ ȚțĮȞȩ ĮȡȚșμȩ
ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȑȢ μȑȡȠȢ ĲȦȞ ȖȡĮĳİȓȦȞ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ, ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȚȖμȒ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȑȖȖȡĮĳĮ:
1) ǾμİȡȒıȚĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ĲȚȢ İȞİμĮĲȫıİȚȢ
2) ȂȘȞȚĮȓĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ʌȠȣ șĮ įİȓȤȞİȚ ĲȘȞ ȘμİȡȒıȚĮ ʌȡȩȠįȠ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑμĮĲȠȢ
3) ȉİȜȚțȒ ȑțșİıȘ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ʌȠıȠĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
țĮȚ șĮ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȩ ĲȠȣ.
4) ǲțșİıȘ μİ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ İȞȣʌȩȖȡĮĳĮ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǵȜĮ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȣıȚȫįȘ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ.

7.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ μȑĲȡȘıȘȢ, ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȣȞ μİ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȚȢ İțįȘȜȠȪμİȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ Ȓ/ țĮȚ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȑȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ μȑıĮ ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ĮȞİțĲȐ ȩȡȚĮ.
ǵʌȠȣ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȩȡȖĮȞĮ μȑĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĮȡțİĲȐ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ: (Į) ȞĮ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ İʌȚȡȡȠȑȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (ʌ.Ȥ. șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ, įȚĮțȣμȐȞıİȚȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ
ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ, ț.Ĳ.Ȝ.) țĮȚ (ȕ) ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșμȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚȡȡȠȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ μİȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȤİĲȚțȑȢ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ.

7.4 ȆȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ İȞİμȐĲȦȞ
īȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ İʌȚĲȣȤȓĮȢ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĲȠ
ıȣȞĲȠμȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ
ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ʌȠȣ ĮȣĲȑȢ
İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ. ȅȚ İȞ ȜȩȖȦ įȠțȚμȑȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ įȠțȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, İʌȚĲȩʌȠȣ țĮȚ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ İȞİμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ,
įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ ț.Ĳ.Ȝ.
ǼʌȓıȘȢ ĲĮ įİįȠμȑȞĮ ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

8.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȈțȩȞİȢ Įʌȩ țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȤȘμȚțȐ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȠȟȚțȐ ıĲȠ įȑȡμĮ, ĲĮ μȐĲȚĮ Ȓ ĲȠ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȩ ıȪıĲȘμĮ
x ǹĲμȠȓ ʌȠȣ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȖȡȐ μȓȖμĮĲĮ İȞİμȐĲȦȞ
x ȈȣıĲĮĲȚțȐ İȞİμȐĲȦȞ Ȓ İȞȑμĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ
x ȂȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ
x ǹȞȐμȚȟȘ ȤȘμȚțȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȑțȡȘȟȘ
x ǻȚȐșİıȘ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ Ȓ ĮʌȠȡȡȚĳșȑȞĲȠȢ ȞİȡȠȪ
x ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ

ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

x ǼțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȠ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȚıʌȓİıȘȢ μȑıȦ ĲȦȞ İȣțȐμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.
x ȆȚșĮȞȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ȩμȠȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
x ǹȜȜĮȖȑȢ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ
x ǼȟȐʌȜȦıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȕĮȡȚȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ.

8.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ
ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ.
x Ȇ.ǻ. 305/96 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212ǹ/29-8-96),
ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
ǼīȀȊȀȁǿȅ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ.
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ’’
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ». ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȂǹȆ
ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397:

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
86/188/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ.
x ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ
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x ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
x ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ İȟİȡȤȩμİȞȦȞ ȐȤȡȘıĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮʌȠĳȣȖȒ μȩȜȣȞıȘȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
x ȉĮ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 791
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ :
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ.
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) ǯǯȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀǯǯ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93).
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȦȞ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȐ ȡȠȪȤĮ țĮȚ ȖȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, țĮșȫȢ ĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ȤȘμȚțȐ İȞȑμĮĲĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ μİȡȚțȐ
ıȣıĲĮĲȚțȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ĲȠȟȚțȐ ıĲȠ įȑȡμĮ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμİȢ μȐıțİȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ İȡȖȐĲİȢ ʌȠȣ įȠȣȜİȪȠȣȞ ıİ țȜİȚıĲȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ȩʌȠȣ ȠȚ ĮĲμȠȓ Įʌȩ ĲĮ İȞȑμĮĲĮ Ȓ Ș ıțȩȞȘ Įʌȩ ĲĮ
ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İȚıʌȞİȣıșȠȪȞ. ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμĮ
ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖȐĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ. īȣĮȜȚȐ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμĮ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖȐĲİȢ
ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȚıʌȚȑıİȚȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ μİȖȐȜĮ ĲİμȐȤȚĮ İʌȠȟȚțȫȞ Ȓ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ ıȣȤȞȐ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣĲȩ Ƞ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

9.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
ʌȠȣ įȚĮĲȡȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ Ȓ/țĮȚ μİ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ. ǵʌȠȣ Ș
ȂİȜȑĲȘ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ μȚĮȢ ȠʌȒȢ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ
įȚȐμİĲȡȠ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȣȤȩȞ İȞįȚĮμȑıȦȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȒșȘțĮȞ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ İȞįȚȐμİıĮ ȕȐșȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȐ İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
İȞİμĮĲȫıİȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

28

35778
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-03-05-00:2009

Ǽȁȅȉ

x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȞİȡȠȪ Ȓ ȐȜȜȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ), μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İȟĮȖȦȖȒ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ
x ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ țĮȚ ȑțʌȜȣıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
x Ǿ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ, įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ĬĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ, ıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȫȞ Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ İȞĲȩȢ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİĲȐ Įʌȩ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

9.2 ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ ȤȦȡȓȢ İțĲȩʌȚıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ
9.2.1

ǼȞȑμĮĲĮ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ ȤȦȡȓȢ İțĲȩʌȚıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ
İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ȤȦȡȓȢ
İțĲȩʌȚıȘ ȖİȦȣȜȚțȠȪ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, įȚȐĳȠȡȦȞ ȐȜȜȦȞ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ǹʌȫȜİȚĮ İȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ, ʌȠȣ ȤȐșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ıȣȞįȑıİȦȞ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓĳșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȦȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȒ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ
įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ȡȦȖμȑȢ Ȓ ȠʌȑȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĲȠȣ įȩșȘțİ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ Ȓ ȖȚĮ ȑȞİμĮ ʌȠȣ
țĮĲȑıĲȘ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȜȩȖȦ μȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȤȡȩȞȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
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x ȉȠ țĮȜĮĳȐĲȚıμĮ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȚĮȡȡȑİȚ ȑȞİμĮ
x ȉȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮțȐșĮȡĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐȤȡȘıĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ
įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ İĳȠįȓȦȞ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȉĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ, ĲĮ ĮȡȖȚȜȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ (ʌ.Ȥ. μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ), Ȓ ȐμμȠȢ
țĮȚ ĲĮ ȤĮȜȓțȚĮ, ĲĮ ȤȘμȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ (ʌ.Ȥ. ĮțȡȣȜȚțȑȢ Ȓ İʌȠȟȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ, ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞİȢ țȜʌ.), ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ (ʌ.Ȥ. ĮıȕİıĲȚĲȚțȐ, ʌȣȡȚĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮȪıȚμȘ ĲȑĳȡĮ, ʌȠȗȠȜĮȞȫȞ țĮȚ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ) ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıİ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ (ʌĮȡ.9.4). ǻİȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȞİȡȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȒ ĲȠȣ.
ǻȠțȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
9.2.2

ȈȣȞįȑıİȚȢ ȠʌȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ țĮȚ μȩȞȠ μȓĮ ĳȠȡȐ ȖȚĮ țȐșİ ȠʌȒ Ȓ ȐȜȜȘ șȑıȘ (ʌ.Ȥ. ȡȦȖμȑȢ Ȓ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ)
ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıșİȓ Ș İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȑȢ Ȓ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İțĲİȜȑıșȘțİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ μİ
İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȩıİȢ ʌȡȩıșİĲİȢ ĳȠȡȑȢ ȑȖȚȞİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ Ȓ ıȣȞįȑșȘțİ Ș ȓįȚĮ ȠʌȒ ȖȚĮ İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȩȖțȠ ȞİȡȠȪ Ȓ
İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ μȑıĮ ıİ ȠʌȒ İȞİμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ıİ țȐșİ ıȪȞįİıȘ ȖȚĮ İȞİμȐĲȦıȘ.

9.3 ǼȞİμĮĲȫıİȚȢ μİ İțĲȩʌȚıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ
9.3.1

ǼȞȑμĮĲĮ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ μİ İțĲȩʌȚıȘ ȣȜȚțȠȪ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ
İȞȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ μİ İțĲȩʌȚıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ (įȘȜ. ʌȓİıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 MPa, ʌȓİıȘ Įʌȩ 5 ȑȦȢ 20 MPa țĮȚ ʌȓİıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĲȦȞ 20 MPa).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞİμĮĲȫıİȚȢ μİ
İțĲȩʌȚıȘ ȖİȦȣȜȚțȠȪ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, įȚȐĳȠȡȦȞ ȐȜȜȦȞ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ǹʌȫȜİȚĮ İȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ, ʌȠȣ ȤȐșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ıȣȞįȑıİȦȞ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓĳșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȦȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȒ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ
įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ȡȦȖμȑȢ Ȓ ȠʌȑȢ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĲȠȣ įȩșȘțİ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ Ȓ ȖȚĮ ȑȞİμĮ ʌȠȣ
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țĮĲȑıĲȘ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȜȩȖȦ μȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȤȡȩȞȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
x ȉȠ țĮȜĮĳȐĲȚıμĮ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȚĮȡȡȑİȚ ȑȞİμĮ
x ȉȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮțȐșĮȡĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐȤȡȘıĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ
įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ İĳȠįȓȦȞ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȉĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ, ĲĮ ĮȡȖȚȜȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ (ʌ.Ȥ. μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ), Ȓ ȐμμȠȢ
țĮȚ ĲĮ ȤĮȜȓțȚĮ, ĲĮ ȤȘμȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ (ʌ.Ȥ. ĮțȡȣȜȚțȑȢ Ȓ İʌȠȟȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ, ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞİȢ țȜʌ.), ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ (ʌ.Ȥ. ĮıȕİıĲȚĲȚțȐ, ʌȣȡȚĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮȪıȚμȘ ĲȑĳȡĮ, ʌȠȗȠȜĮȞȫȞ țĮȚ
ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ) ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıİ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ (ʌĮȡ.9.4). ǻİȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȞİȡȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȒ ĲȠȣ.
ǻȠțȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İȞİμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
9.3.2

ȈȣȞįȑıİȚȢ ȠʌȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ, ĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ țĮȚ μȩȞȠ μȓĮ ĳȠȡȐ ȖȚĮ țȐșİ ȠʌȒ Ȓ ȐȜȜȘ șȑıȘ (ʌ.Ȥ. ȡȦȖμȑȢ Ȓ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ)
ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıșİȓ Ș İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȑȢ Ȓ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İțĲİȜȑıșȘțİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ μİ
İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȩıİȢ ʌȡȩıșİĲİȢ ĳȠȡȑȢ ȑȖȚȞİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ Ȓ ıȣȞįȑșȘțİ Ș ȓįȚĮ ȠʌȒ ȖȚĮ İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȩȖțȠ ȞİȡȠȪ Ȓ
İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ μȑıĮ ıİ ȠʌȒ İȞİμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ıİ țȐșİ ıȪȞįİıȘ ȖȚĮ İȞİμȐĲȦıȘ.

9.4 ȊįȡĮȣȜȚțȐ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ, ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ, ĮȡȖȚȜȚțȐ
ʌȡȩıμȚțĲĮ ȣȜȚțȐ, ȤȘμȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ

ȣȜȚțȐ,

ȐμμȠȢ,

ȤȐȜȚțİȢ,

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȦȞ, ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ.
μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ), ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ, ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ĮțȡȣȜȚțȑȢ Ȓ İʌȠȟȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ,
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞİȢ țȜʌ.), ĲȦȞ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ĮıȕİıĲȚĲȚțȐ, ʌȣȡȚĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞȘ
țĮȪıȚμȘ ĲȑĳȡĮ, ʌȠȗȠȜĮȞȫȞ țĮȚ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
ǻİȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ
įȚİȣțȩȜȣȞıȒ ĲȠȣ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ (ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ)
ȆȓȞĮțĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12715
“Execution of special geotechnical works – grouting”.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-11-0306-00 «Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
ης
η
την εποπτεία της 2 Ομάδας Διοίκησης Έργου (2 ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-11-03-06-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ ΣΤ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», τη γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
η
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 εγκρίθηκε την 23 Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών.

ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια

1

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην τοποθέτηση στο έδαφος
κατακόρυφων στραγγιστηρίων από συνθετικό υλικό (wick drains) για την επιτάχυνση της εκτόνωσης των
υδατικών υπερπιέσεων πόρων (στράγγιση του ύδατος των εδαφικών πόρων), με σκοπό την ταχύτερη
εξέλιξη της στερεοποίησης του εδαφικού υλικού και συνεπώς την ταχύτερη ολοκλήρωση των αναμενομένων
καθιζήσεων και την ταχύτερη αύξηση της διατμητικής αντοχής του εδάφους. Η βελτίωση του εδάφους μέσω
κατακόρυφων συνθετικών στραγγιστηρίων συνδυάζεται πάντοτε με προφόρτιση του εδάφους (συνήθως με
την κατασκευή προσωρινού επιχώματος) ώστε να προκληθούν υδατικές υπερπιέσεις στο έδαφος. Η
μέθοδος της βελτίωσης του εδάφους μέσω κατακόρυφων συνθετικών στραγγιστηρίων εφαρμόζεται σε
μαλακούς και συμπιεστούς εδαφικούς σχηματισμούς μικρής διαπερατότητας. Λόγω της μικρής διατμητικής
αντοχής των εδαφικών σχηματισμών, η κατασκευή των κατακόρυφων συνθετικών στραγγιστηρίων γίνεται με
έμπηξη.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα, όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 863

Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

ΕΛΟΤ EN 388

Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων -- Protective gloves against
mechanical risks.

ΕΛΟΤ EN 397

Κράνη προστασίας -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

Όροι και ορισμοί

3.1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.
3.1.1
Συνθετικά στραγγιστήρια είναι προκατασκευασμένες φιλτροταινίες βιομηχανικού τύπου
(prefabricated band drains), αποτελούμενες από πυρήνα ο οποίος περιβάλλεται από φίλτρο (Σχήμα 1). Το
φίλτρο έχει σκοπό την αποφυγή διείσδυσης του περιβάλλοντος εδαφικού υλικού στον πυρήνα, ενώ ο
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πυρήνας αποτελεί την δίοδο κατακόρυφης αποστράγγισης του νερού των πόρων. Το πλάτος των
φιλτροταινιών κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 5 ίντσες.

Σχ. 1 - Τυπική τομή φιλτροταινίας.

4

Απαιτήσεις

4.1 Κριτήρια ενσωματωμένων υλικών
Τα συνθετικά στραγγιστήρια θα πρέπει να εξασφαλίζουν:
μεγάλη παροχετευτική ικανότητα υπό μεγάλη πλευρική πίεση και αξονική παραμόρφωση,
προκειμένου να λειτουργούν ικανοποιητικά σ’ ολόκληρο το μήκος τους και σ’ ολόκληρη τη διάρκεια
στράγγισης (στερεοποίησης) του εδάφους.
ικανοποιητικά χαρακτηριστικά (ιδιότητες) φίλτρου, προκειμένου να αποφεύγεται η απόφραξη των
πόρων του περιβάλλοντος συνθετικού περιβλήματος από τα λεπτόκοκκα κλάσματα του εδαφικού
υλικού.
σημαντική ελαστικότητα ώστε να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την παραμόρφωση του
περιβάλλοντος εδάφους χωρίς να αστοχούν.
ικανοποιητική αντοχή σε εφελκυσμό ώστε να μην καταστρέφονται κατά την τοποθέτηση και
λειτουργία.
Ο πυρήνας των στραγγιστηρίων αποτελείται από εύκαμπτο πολυμερές και θα πρέπει να εξασφαλίζει α)
πλευρική ακαμψία και β) εύκολη δίοδο του ύδατος μέσω μεγάλου αριθμού διαμήκων καναλιών.
Οι μηχανικές ιδιότητες των συνθετικών στραγγιστηρίων (πυρήνας και φίλτρο) θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της Μελέτης. Στην περίπτωση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, οι σχετικές απαιτήσεις
μηχανικών ιδιοτήτων συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1:
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Πίνακας 1 - Ιδιότητες Συνθετικών Στραγγιστηρίων
Υλικό

Ιδιότητα

Μέθοδος ελέγχου

Πλάτος

ASTM D4716-04

Πυρήνας

Παροχετευτική ικανότητα qw για
διαμήκεις συνθήκες ροής (υπό πλευρική
πίεση 250 kPa και υδραυλική κλίση 0.5)

ASTM D4632-91

Εφελκυστική αντοχή

(σημειώσεις β & γ)

Επιμήκυνση για φορτίο 1 kN

5 mm

100 mm
-6

3

> 50 10 m /s
> 1 kN

ASTM D4632-91

< 10%

ASTM D4751-04

< 150 μm

Διαμήκης περατότητα (permissivity)

ASTM D4491-99a

> 0.2 s

Εγκάρσια διαπερατότητα (permeability)

ASTM D4491-99a

Φαινόμενο μέγεθος ανοίγματος πόρων
Φίλτρο

Απαίτηση

(apparent opening size - AOS

O 95 )

-1

> 0.18 mm / s

Σημειώσεις:
qw = q / i , όπου q είναι η παροχή για υδραυλική κλίση i.
Για την προσομοίωση μαλακών αργίλων στο εργαστήριο θα χρησιμοποιείται μαλακό νεοπρένιο
(soft neoprene). Το νερό της δοκιμής δεν θα περιέχει διαλυμένο αέρα (de-aired water).
Η απαιτούμενη εφελκυστική αντοχή αφορά όλα τα ακόλουθα στοιχεία του στραγγιστηρίου: α)
πυρήνας, β) φίλτρο και γ) ραφές φίλτρου.
Η δοκιμή ASTM D4632-91 θα εκτελείται στο πλήρες πλάτος των κατακόρυφων συνθετικών
στραγγιστηρίων.

4.2 Εξοπλισμός
Γερανός τοποθέτησης των στραγγιστηρίων με κατακόρυφο οδηγό (kelly), τύμπανο τροφοδότησης της
φιλτροταινίας, χαλύβδινο στέλεχος έμπηξης (mandrel), δονητής έμπηξης του στελέχους (ή σύστημα
εφαρμογής πίεσης στο στέλεχος) και λοιπά παρελκόμενα.

5

Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις περατωμένων εργασιών

5.1 Μέθοδος κατασκευής
Τα κατακόρυφα συνθετικά στραγγιστήρια θα παραλαμβάνονται επί τόπου του έργου σε ρολά και θα
αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεσή τους στον ήλιο ή σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η στοίβαξη των ρολών καθ’ ύψος θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
κατασκευαστή.
Πριν από την εισαγωγή των στραγγιστηρίων στο έδαφος, θα κατασκευάζεται στην επιφάνεια του εδάφους
αποστραγγιστική στρώση πάχους τουλάχιστον 0.50 m από κοκκώδες διαπερατό υλικό με τα εξής
χαρακτηριστικά (εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Μελέτη) :
1. Τουλάχιστον 50% διερχόμενο από το κόσκινο Νο 4 (4.75 mm)
2. Το πολύ 3% διερχόμενο από το κόσκινο Νο 200 (0.075 mm)
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3. Μέγιστη διάσταση κόκκου 3/8 ίντσες (9.5 mm).
Η ανωτέρω στρώση έχει σκοπό να παράσχει δάπεδο εργασίας για τα μηχανήματα αλλά και για να
λειτουργήσει ως αποστραγγιστική στρώση για το νερό που θα ανέρχεται στις κεφαλές των στραγγιστηρίων
κατά την λειτουργία τους. Εφόσον κατά τις εργασίες τοποθέτησης των στραγγιστηρίων, η ανωτέρω
αποστραγγιστική στρώση ρυπανθεί με αργιλικό υλικό σε βαθμό που να μειωθεί σημαντικά η
αποστραγγιστική της ικανότητα, μετά το πέρας της τοποθέτησης των στραγγιστηρίων θα κατασκευάζεται επ’
αυτής συμπληρωματική αποστραγγιστική στρώση (με τα παραπάνω κοκκομετρικά χαρακτηριστικά) πάχους
τουλάχιστον 25 cm. Στην επιφάνεια της αποστραγγιστικής στρώσης θα τοποθετείται διαχωριστικό γεωύφασμα και στη συνέχεια θα τοποθετείται το επίχωμα της προφόρτισης. Τα περιμετρικά άκρα της
αποστραγγιστικής στρώσης θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης στράγγισης στο περιβάλλον. (Σχήμα 2).

Σχ. 2 - Σχηματική διάταξη και τρόπος λειτουργίας των κατακόρυφων συνθετικών στραγγιστηρίων.
Η εισαγωγή των στραγγιστηρίων στο έδαφος (έμπηξη) θα γίνεται με την βοήθεια γερανού (drain stitcher)
εξοπλισμένου με κατακόρυφο οδηγό (kelly) ο οποίος μπορεί να ασκήσει ικανή πίεση ώστε να επιτευχθεί η
διείσδυση των στραγγιστηρίων στο έδαφος μέχρι το επιθυμητό βάθος και με την απαραίτητη
κατακορυφότητα. Ο οδηγός του γερανού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αριθμημένη κλίμακα ανά 0.25
m, για την άμεση και εύκολη μέτρηση του βάθους έμπηξης του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος κάτω από
το δάπεδο εργασίας. Λόγω της ανάγκης τοποθέτησης των στραγγιστηρίων στο έδαφος με σταθερή μεταξύ
τους απόσταση (και εις βάθος), δεν θα επιτρέπεται η χρήση γερανών χωρίς κατακόρυφο οδηγό (kelly), όπως
π.χ. «flying leader». Το ρολό του στραγγιστηρίου τοποθετείται σε τύμπανο δίπλα στη βάση του οδηγού. Τα
τύμπανα θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής κατά την έμπηξη, ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη τροφοδοσία της φιλτροταινίας. Στα σημεία καμπής της φιλτροταινίας θα τοποθετούνται ράουλα
μείωσης των τριβών για την ελεύθερη κίνηση της φιλτροταινίας.
Κατά την έμπηξη, τα στραγγιστήρια περιβάλλονται από ειδικό χαλύβδινο στέλεχος (mandrel) κοίλης διατομής
(ορθογωνικής, κυκλικής ή ρομβοειδούς), το οποίο κινείται κατακόρυφα κατά μήκος του οδηγού του γερανού
και παρασύρει στο εσωτερικό του το στραγγιστήριο το οποίο ξετυλίγεται από το τύμπανο. Το χαλύβδινο
στέλεχος αφενός μεν βοηθά στην έμπηξη του στραγγιστηρίου παρέχοντας την απαραίτητη ακαμψία και
αντοχή σε πίεση, αφετέρου δε προστατεύει το στραγγιστήριο κατά την έμπηξή του. Στη βάση του χαλύβδινου
στελέχους τοποθετείται χαλύβδινη πλάκα επί της οποίας προσδένεται το κάτω άκρο του πλαστικού
στραγγιστηρίου. Κατά την έμπηξη του χαλύβδινου στελέχους στο έδαφος, παρασύρεται και η χαλύβδινη
πλάκα έλκοντας το πλαστικό στραγγιστήριο μέχρι το επιθυμητό βάθος. Όταν το χαλύβδινο στέλεχος φθάσει
στο επιθυμητό βάθος, αρχίζει να ανασύρεται, αφήνοντας την χαλύβδινη πλάκα στο τελικό βάθος και το
στραγγιστήριο καθ’ όλο το ύψος της οπής. Η αγκύρωση του στραγγιστηρίου θα πρέπει να εξασφαλίζει την μη
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αποκόλληση της φιλτροταινίας από την πλάκα αγκύρωσης, λόγω των εφελκυστικών δυνάμεων που
αναπτύσσονται από τριβές στο σύστημα κατά την έμπηξη. Το πάχος και οι διαστάσεις της πλάκας
αγκύρωσης θα πρέπει να είναι ικανές για την αποφυγή (α) παραμορφώσεως της πλάκας κατά την έμπηξη
(π.χ. λόγω σκληρών εδαφικών ενστρώσεων) και (β) πιθανής έμφραξης της πλάκας στο κάτω άκρο του
ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος (Σχήμα 3).
Η έμπηξη του χαλύβδινου στελέχους συνήθως γίνεται με απλή πίεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έμπηξη
μπορεί να γίνεται και με δονητή ικανό να επιβάλλει κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 200 kN. Το ειδικό
χαλύβδινα στέλεχος (mandrel) θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει με ασφάλεια τουλάχιστον το μέγιστο
επιβαλλόμενο κατακόρυφο φορτίο του δονητή (200 kN).
Μετά το πέρας της έμπηξης κάθε στραγγιστηρίου και την ανάσυρση του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος, η
φιλτροταινία θα αποκόπτεται, με μηχανικό κόπτη, σε ύψος περίπου 200 mm υπεράνω της στάθμης του
εδάφους. Εναλλακτικά, η φιλτροταινία μπορεί να κόβεται και πριν από την έμπηξη. Στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει να προβλέπεται σύστημα συγκράτησης της φιλτροταινίας εντός του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος
με σύστημα τροχαλίας και σχοινιού το οποίο θα διατηρείται τεντωμένο σε ολόκληρη την διάρκεια της
έμπηξης.
Η εξασφάλιση της κατακορυφότητας της έμπηξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται δι΄ ολισθήσεως του δονητή και
του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος κατά μήκος του ελεύθερου οδηγού του γερανού. Η κατακορυφότητα
του οδηγού του γερανού θα ελέγχεται σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις καθημερινά πριν την έναρξη
των εργασιών και περιοδικά κατά την διάρκεια των εργασιών και μετά την μετακίνηση του γερανού από θέση
σε θέση.
Είναι δυνατή η χρήση συστημάτων ταυτόχρονης έμπηξης πολλαπλών συνθετικών στραγγιστηρίων, με την
χρήση κατάλληλου πλαισίου στήριξης πολλαπλών στελεχών και ισχυρού συστήματος εφαρμογής πίεσης ή
δονητού ικανής ισχύος. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όλες οι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης
προδιαγραφής για συστήματα απλής (μεμονωμένης) έμπηξης συνθετικών στραγγιστηρίων.

Σχ. 3 - Εξοπλισμός τοποθέτησης κατακόρυφων στραγγιστηρίων.

5.2 Ανοχές – Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων παραλαβής
Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής των ενσωματωμένων υλικών.
Έλεγχος Φακέλου Στοιχείων και Δοκιμών.
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Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας
περιβάλλοντος

6.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών
Κατά περίπτωση, συνθήκες εργασίας σε περιορισμένο χώρο ή και σε ύψος από την επιφάνεια του
εδάφους.
Κίνδυνος εργασίας με υψηλές υδραυλικές πιέσεις («μαρκούτσια»).
Φορτοεκφορτώσεις βαρέων αντικειμένων.
Εργασία σε συνθήκες θορύβου.
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς ή επέκταση της πυρκαγιάς σε υδραυλικά λάδια.
Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

6.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα παρακάτω νομικά κείμενα, που είναι σχετικά με την ασφάλεια και
υγιεινή των εργαζομένων σε τεχνικά έργα.
Π.Δ. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212Α/29-8-96),
σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λόγω Π.Δ.
Π.Δ.1073/16-9-81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού’’
Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία
του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ». Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής
Πίνακας 2 - ΜΑΠ
Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία
86/188/ΕΟΚ.
Π.Δ 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.
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Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα Πρότυπα για την
Ασφάλεια των Μηχανών
Διαχείριση και απομάκρυνση των εξερχόμενων άχρηστών υλικών και αποφυγή μόλυνσης του
περιβάλλοντος.
Τα γεωτρύπανα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 791

7

Τρόπος επιμέτρησης

Τα κατακόρυφα συνθετικά στραγγιστήρια επιμετρώνται, όταν απαιτείται, ανά μέτρο μήκους τοποθετημένου
στραγγιστηρίου κάτω από τη στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας (ανώτερη στάθμη αποστραγγιστικής
στρώσης).
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή
κατακόρυφων συνθετικών στραγγιστηρίων. Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται
χωριστά τα παρακάτω:
Η προμήθεια των υλικών των συνθετικών στραγγιστηρίων
Η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού
Η εισκόμιση – αποκόμιση και θέση σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα του μηχανικού εξοπλισμού
τοποθέτησης των στραγγιστηρίων καθώς και του πάσης φύσεως απαιτουμένου βοηθητικού
εξοπλισμού για την πλήρη κατασκευή.
Η αντιμετώπιση των δυσχερειών και εμποδίων που τυχόν θα συναντηθούν κατά τη διάτρηση
(επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήματα προσπέλασης κλπ).
Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την τοποθέτηση των στραγγιστηρίων
Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, καταγραφών, κ.λ.π. για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και
τους ελέγχους.
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ΕΛΟΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ASTM D4491
Πρότυπη δοκιμή υδροπερατότητος γεωυφασμάτων με την μέθοδο της
διηλεκτρικής σταθεράς -- Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity.
ASTM D4751
Μέθοδος προσδιορισμού του φαινόμενου (μέσου) ανοίγματος πόρων των
γεωυφασμάτων -- Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile.
ASTM D4716
Μέθοδος προσδιορισμού της διαπερατότητας των γεωυφασμάτων κατά
μονάδα πλάτους κατά το επίπεδό τους υπό σταθερή υδραυλική πίεση -- Test Method for
Determining the (In-plane) Flow Rate per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a
Geosynthetic Using a Constant Head.
ASTM D4632
Πρότυπη δοκιμή γεωυφασμάτων για τον προσδιορισμό του φορτίου
θραύσεως και της επιμήκυνσης με υφαρπαγή -- Standard Test Method for Grab Breaking Load
and Elongation of Geotextiles.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ĮİȡȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȉȠ ıȪıĲȘμĮ
ĮİȡȚıμȠȪ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȒ ĲȘȢ ıĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȤȡȒıȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ
μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 14986

Design of fans working in potentially explosive atmospheres - ȈȤİįȚĮıμȩȢ
ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ ıİ įȣȞȘĲȚțȐ İțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 61779.03

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases - Part 3: Performance requirements for group I apparatus indicating
a volume fraction up to 100 % methane in air - ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞȓȤȞİȣıȘ țĮȚ μȑĲȡȘıȘ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3 : ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ıȣıțİȣȑȢ ȅμȐįĮȢ ǿ μİ ȑȞįİȚȟȘ țȜĮıμĮĲȚțȠȪ ȩȖțȠȣ μȑȤȡȚ
100% μİșĮȞȓȠȣ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

risks

--

īȐȞĲȚĮ
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ,
įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1 ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ĮİȡȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ țĮȚ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ, ĮİȡĮȖȦȖȫȞ,
ĳȓȜĲȡȦȞ, ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ, ĮȣĲȠμĮĲȚıμȠȪȢ, ʌȓȞĮțİȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĳȪȜĮȟȘȢ, ĮȞȐȡĲȘıȘȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
șȑıȘ), ıȪȞįİıȘȢ țȜʌ, ĲȘ ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȡİȪμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ
ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ
țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
3.1.2 ȀȐĲȦ ȩȡȚȠ İțȡȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ (Lower Explosive Limit Ȓ LEL) İȓȞĮȚ Ș ȠȡȚĮțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ İȞȩȢ ĮİȡȓȠȣ
Ȓ ĮĲμȫȞ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĳȦĲȚȐ Ȓ ȑțȡȘȟȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ʌȘȖȒȢ
ȑȞĮȣıȘȢ (ʌ.Ȥ. ĳȜȩȖĮ, șİȡμȩĲȘĲĮ).
3.1.3 ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown) İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
3.1.4 īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground) İȓȞĮȚ țȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.5 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face) İȓȞĮȚ Ș İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȒȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ İȓȞĮȚ:
x

ǹȞİμȚıĲȒȡİȢ.

x

ǹİȡĮȖȦȖȠȓ.

x

ĭȓȜĲȡĮ țĮȚ țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ.

x

ǺȠȘșȘĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ (ʌ.Ȥ. șȪȡİȢ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ʌİȡȚȠȤȫȞ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮİȡȚıμȠȪ, įȚĮĲȐȟİȚȢ ȥȪȟȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ, spot coolers ț.Ȝʌ.).

x

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ.

x

ȊȜȚțȐ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ, țĮȜȫįȚĮ, μȚțȡȠȨȜȚțȐ, ıȣȞįȑıİȚȢ, țȩıĲȠȢ ȡİȪμĮĲȠȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ țȩıĲȠȢ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ.

4.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ȆȡȠμȒșİȚĮ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ.
x ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ Ȓ/țĮȚ ĮȡĮȓȦıȘ ĲȦȞ țĮʌȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
x ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ Ȓ/țĮȚ ĮȡĮȓȦıȘ ĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ Ȓ/țĮȚ ĮȡĮȓȦıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țĮș’ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ
İȡȖĮıȚȫȞ.
x ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İȖȤȪĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ
μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
x ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ıİ ĮʌȠįİțĲȐ İʌȓʌİįĮ μİ ȥȪȟȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ. ǼıĲȓİȢ țĮȚ ʌȘȖȑȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ
İȓȞĮȚ Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ ĲȠ ȣȥȘȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ȖİȦȨȜȚțȩ Ȓ/țĮȚ ȣʌȩȖİȚȠ Ȟİȡȩ.
x ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ıİ ĮʌȠįİțĲȐ İʌȓʌİįĮ μİ șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȩȜȘȥȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌȐȖȠȣ Įʌȩ İȚıȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ Ȓ țİțȠȡİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

4.3 ȈȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 225/1989
“ȊȖȚİȚȞȒ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ǼȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ȊʌȩȖİȚĮ ȉİȤȞȚțȐ ǲȡȖĮ’’ (ĭǼȀ 106/ǹ/2-5-1989). ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ
șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲȚμȑȢ ȖȚĮ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ȠȣıȚȫȞ:
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ (įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ 0,005 mm) įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȐ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 3 mg/m3 ĮȑȡĮ țĮȚ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ, ĮȣĲȒ Ș
μȑȖȚıĲȘ ĮʌȠįİțĲȒ ĲȚμȒ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌȠįİțĲȑȢ ĲȚμȑȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ
ĲȘȢ ıİ SiO2
ȆȠıȠıĲȩ Siȅ2 ıĲȘȞ ȜİʌĲȒ ıțȩȞȘ
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ

ȈȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ ıİ
mg/m³ ĮȑȡĮ

1 - 15%

8,0

20%

6,0

30%

4,0
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60%

2,0

80%

1,5

100%

1,3

Ǽȁȅȉ

x ȅȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ ĮİȡȓȦȞ ıĲȠȣȢ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ȩȡȚĮ:
-

ȂȠȞȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ: 0,005%

(50 ppm)

-

ǻȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ : 0,5% (5000 ppm)

-

ȊįȡȩșİȚȠ : 0,0005% (5 ppm)

-

ȂİșȐȞȚȠ: 1,0% (10000 ppm)

-

ȃȚĲȡȚțȩ ȠȟİȓįȚȠ: 0,01% (mg/lt)

x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȐȜȜȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 40% ĲȠȣ LEL (Lower Explosive
Limit) ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (ȖȚĮ ĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ) țĮȚ ĲȠ 20% ĲȠȣ LEL ıĲȘȞ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ.
x ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ İĳİįȡȚțȫȞ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ țĮȚ İĳİįȡȚțȒȢ ʌȘȖȒȢ ȘȜİțĲȡȚıμȠȪ, ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ȕȜĮȕȫȞ Ȓ įȚĮțȠʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ Įʌȩ țȐșİ ĮȚĲȓĮ (ǻǼǾ
țȜʌ.).

4.4 ǹȞİμȚıĲȒȡİȢ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ μİșĮȞȓȠȣ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ ıİ ʌȠıȠıĲȩ Įʌȩ 5,0% ȑȦȢ 14,3% țĮĲ’ ȩȖțȠȞ, (ıĲȠȣȢ 20 0 C) șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĮȞİμȚıĲȒȡİȢ ıȤİįȚĮıμȑȞȠȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14986.

4.5 ȁȠȚʌȐ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ĮʌȠįİțĲȐ ȖȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Įʌȩ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒμĮȞıȘ CE ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ. TĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ μİ ȩȜĮ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȚȞ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅȚ ĮİȡĮȖȦȖȠȓ țĮȚ ȠȚ ıȣȞĮĳİȓȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ĮȞ ȐȜȜȠȚ ȜȩȖȠȚ įİȞ ĲȠ ĮʌȠțȜİȓȠȣȞ, șĮ İȓȞĮȚ İȪțĮμʌĲȠȚ, Įʌȩ ȣȜȚțȩ
ʌȠȣ șĮ įȚĮșȑĲİȚ:
x ǼʌĮȡțȒ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ.
x ǼʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıȤȓıȚμȠ.
x ȊȜȚțȩ ȩȤȚ İȪĳȜİțĲȠ, ʌȠȣ įİȞ įȚĮįȓįİȚ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ.
x ȁİȓĮ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ.
x ǼȪțȠȜȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌȑțĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ.
x ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȜȐȤȚıĲȠ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȩ İȪȡȠȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, İȐȞ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, -25ȠC ȑȦȢ +
70ȠC.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 ȂȑșȠįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ țĮțȫıİȦȞ ʌȠȣ șĮ İȓȤĮȞ ıĮȞ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ, ĲȦȞ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
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Ǿ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ
ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞȘıȘ μȘ İȞĲİĲĮȜμȑȞȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ, ȠȪĲİ ȐȜȜȘȢ μȠȡĳȒȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠțĮȜȠȪıİ ȠμȠȓȦȢ țĮțȫıİȚȢ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ. Ǿ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȘ șĮ ĲĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ
ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ȡȪʌĮȞıȘȢ.
ǼʌȓıȘȢ, Ƞ ȤȫȡȠȢ ĮʌȩșİıȘȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ıțȩȞȘȢ țĮȚ țȐșİ țȚȞįȪȞȠȣ, ʌȠȣ șĮ
μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȚĮȕȡȫıİȚȢ țĮȚ ĳșȠȡȑȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ĮțİȡĮȚȩĲȘĲȐ
ĲȠȣȢ. ȅ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ıȣȞĲȐııİȚ ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İĲȚțİĲȫȞ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ʌĮȡĲȓįĮ, ĲȪʌȠȢ ț.Ȝʌ.).
ȊȜȚțȐ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țĮțȫıİȚȢ, ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ, ıȤȚıȓμĮĲĮ, įȚĮĲȡȒıİȚȢ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

5.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ.
ȅȚ ĮȖȦȖȠȓ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȦμȑȞȠȚ ıĲȠ șȩȜȠ țĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ șȑıȘ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮșĮȡȒ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 cm μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ įȚĮțȚȞİȓĲĮȚ ıĲȘ
ıȒȡĮȖȖĮ.
ĬĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡİȤȩμİȞȠȣ ĳȡȑıțȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ
İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ țȐșİ 100 m ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİ μȓĮ ĳȠȡȐ țȐșİ 15 ȘμȑȡİȢ Ȓ țĮȚ ıȣȤȞȩĲİȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ
μİ ĲȚȢ ȣĳȚıĲȐμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ ȖȚĮ
įȚĮȡȡȠȑȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȕȜȐȕȘ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ șĮ İʌȚįȚȠȡșȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ.
EȞįȚȐμİıȠȚ ĮȞİμȚıĲȒȡİȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠȚ ıĲȠȞ țȪȡȚȠ ĮȖȦȖȩ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ μȠȜȣıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
ǹȞ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡİȤȠμȑȞȠȣ ĳȡȑıțȠȣ ĮȑȡĮ įİȞ İȓȞĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ, ȩȜȠ ĲȠ įȓțĲȣȠ ĲȦȞ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ șĮ
İȜȑȖȤİĲĮȚ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıİ ʌȓİıȘ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒ, ĮȞȐ ĲμȒμĮĲĮ. ȉĮ ıȘμİȓĮ μȑĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ
ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ įȑțĮ (10) įȚĮμȑĲȡȠȣȢ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ Įʌȩ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĮȞİμȚıĲȒȡĮ Ȓ ȐȜȜȘ
ĮȞȦμĮȜȓĮ/ʌĮȡȑμȕĮıȘ ıĲȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ.
ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌȚıĲȡȑȥİȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒȢ ĲȠȣ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ μİĲȐ
Įʌȩ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ, ʌȡȠĲȠȪ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ĲĮ ĮȑȡȚĮ ĲȘȢ ȑțȡȘȟȘȢ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩȤȚ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 ȜİʌĲȐ.
ȅ ĮȑȡĮȢ ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȢ Įʌȩ ıțȩȞȘ, țĮʌȞȠȪȢ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ
ȠȣıȓİȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ Ș șȑıȘ ȜȒȥȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ μĮțȡȚȐ Įʌȩ țȐșİ ʌȘȖȒ İȞįİȤȩμİȞȘȢ
μȩȜȣȞıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ.
ĬĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ș μȑșȠįȠȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ μİ țĮȞȑȞĮȞ
ĲȡȩʌȠ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ıĲȠ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞȠ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȨȜȚțȩ.
Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ țĮʌȞȫȞ Ȓ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıĲȘ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ.
īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ μȑıĮ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ ȠȚ ıȦȡȠȓ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȣȖȡȠȓ μİ įȚĮȕȡȠȤȒ μİ Ȟİȡȩ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ȣȥȘȜȒ
ʌȓİıȘ.
Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ țĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒȢ ıİ įȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ (Siȅ2) șĮ μİĲȡȐĲĮȚ ıİ
ȩȜİȢ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ (μȑıĮ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ) ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıțȩȞȘȢ, μİ μȑșȠįȠ ĲȘȢ
ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȓȖμĮĲĮ ĮȑȡĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ 10 ȘμȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ İțıțĮĳȫȞ, țĮĲȩʌȚȞ ĮȞȐ
įȚĮıĲȒμĮĲĮ 90 ȘμİȡȫȞ (Ȓ 30 ȘμİȡȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİĲȐ Įʌȩ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȘȞ μȑșȠįȠ İțıțĮĳȒȢ), Ȓ
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ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ
İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ȐĲȠμȠ Ȓ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
ǼȐȞ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ ȣʌİȡȕİȓ ĲĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.3, șĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ țĮȚ
șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ʌȡȩıșİĲȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ μİ ĲȠ ıțȠʌȩ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ıțȩȞȘȢ İȓȞĮȚ μȑıĮ
ıĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ĮıĳĮȜȒ ȩȡȚĮ.
Ǿ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȫȞ İıȦĲİȡȚțȒȢ țĮȪıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȦȢ țĮȪıȚμȠ ȕİȞȗȓȞȘ Ȓ ȣȖȡĮȑȡȚĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠʌȐȞȚȠ
Ȓ ȕȠȣĲȐȞȚȠ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ȉİ țȐșİ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ įȘȜȘĲȘȡȚȫįȘ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ȠȟȣȖȩȞȠ. ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ μȠȞȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ, įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ, μİșĮȞȓȠȣ, ȐȜȜȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ
ȠȟȣȖȩȞȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ Įʌȩ ʌİʌİȚȡĮμȑȞȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ. ĬĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ ĮȡȤİȓȠ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȠ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıĲȚȖμȒ.
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȩȡȖĮȞĮ ıİ țȐșİ ıȒȡĮȖȖĮ, ʌȠȣ șĮ įİȓȤȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ, ıİ
ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȘ țȜȓμĮțĮ, ĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȣįȡȩșİȚȠȣ ıİ șȑıİȚȢ țȣȡȓȦȢ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
15 cm Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ĮȣĲȐ ĮȣĲȩμĮĲĮ șĮ șȑĲȠȣȞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıİȚȡȒȞĮ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ Įʌȩ ȩȜȠ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ȩĲĮȞ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȣįȡȩșİȚȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 mg/lt.
ĬĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ȩȡȖĮȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȠȣ LEL (Lower Explosive Limit) ĮİȡȓȦȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 30 cm Įʌȩ ĲȘȞ țȜİȓįĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȩȡȖĮȞĮ
ʌȠȣ șĮ įİȓȤȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ, ıİ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȘ țȜȓμĮțĮ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ LEL ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲİȓ ıİ įȪȠ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ șȑıİȚȢ ıİ țȐșİ ıȒȡĮȖȖĮ.
ĬĮ İȓȞĮȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ ıİȚȡȒȞĮȢ țĮȚ ĳȦĲİȚȞȠȪ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıİ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ȩĲĮȞ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ 5% ĲȠȣ LEL.
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȖĮȞĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ
ȕĮșμȠȞȠμȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
ǵĲĮȞ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ įȘȜȘĲȘȡȚȦįȫȞ ĮİȡȓȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ȣʌİȡȕİȓ ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ȩȜİȢ ȠȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ
μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ȐμİıĮ ıİ ĮıĳĮȜİȓȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ǵȜİȢ ȠȚ ʌȘȖȑȢ ıʌȚȞșȒȡȦȞ Ȓ ĳȜȠȖȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȩȜȠȣ ĲȠ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĮİȡȚıμȠȪ, șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ μİșĮȞȓȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ Ĳo ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
61779.03
Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ μȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ țĮȚ
ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ȜȐȕİȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ:
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȞȠįİȣĲȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ, ȕİȕĮȚȫıİȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ ț.Ȝʌ.)
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.
ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ, ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ Ȓ ĳșȠȡȑȢ įİȞ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ įȓįİĲĮȚ İȞĲȠȜȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ.
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7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.2

x

ĭȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ (ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ, ĮİȡĮȖȦȖȫȞ).

x

ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ țĮȚ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ.

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ.

x

ȂİĲĮĳȠȡȐ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ, ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ
șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

x

ȅįȘȖȓĮ 94/9/ǼȀ “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ
ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ“.

x

ȅįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ“.

ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ
ĮİȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, İȞȫ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
șĮ ĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ μİ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ țĮȚ ȞȩμȚμĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ..
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ ĲȡȩʌȠȣȢ A Ȓ Ǻ:
ǹ.

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ĮʌİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
μȠȞȐįĮȢ (Ȓ μȠȞȐįȦȞ) ĮȞİμȚıĲȒȡĮ, ʌȜȒȡȠȣȢ μİ ĲȠȣȢ ĮȣĲȠμĮĲȚıμȠȪȢ ĲȘȢ, ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ İȜȑȖȤȠȣ
ț.Ȝʌ. șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ ȖȚĮ țȐșİ ıȒȡĮȖȖĮ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ μȒțȠȣȢ, μİ ĲĮ
İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (įȚĮțȜĮįȫıİȚȢ ț.Ȝʌ.), ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ĲĮ ĳȓȜĲȡĮ
țȜʌ. șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ ȖȚĮ țȐșİ ıȒȡĮȖȖĮ.

x

Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ țȐșİ ĮȞİμȚıĲȒȡĮ (țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ĮʌȩıȕİıȘ)
ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ,
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ, ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ĮȞİμȚıĲȒȡĮ.

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ μİȜȑĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ
ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ
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ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ μȚțȡȠ-ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİĲȡȒıİȦȞ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ (ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ) ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ: Ǿ ʌȜȒȡȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ, ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ (ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
Tunnel worksite lighting

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0102-00 «ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-01-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

35809

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

3.1

ȅȡȚıμȠȓ ........................................................................................................................................ 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 7

4.1

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ............................................................................................................... 7

4.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ..................................... 7

4.3

ȈȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ........................................................................................... 7

4.4

ȊȜȚțȐ............................................................................................................................................. 8

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.................................................................................................................. 8

5.1

ȂȑșȠįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ............................................................................. 8

5.2

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ. ............................................................................................. 8

6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ ..................................................................................................................... 9

6.1

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ țȪȡȚĮ ȣȜȚțȐ ..................................................................................................... 9

6.2

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ............................................................... 9

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ .. 9

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ................................................................. 9

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ .......................................................................................................... 9

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ............................................................................................... 10
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

35811

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ, ıĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ıĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȒ ĲȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȤȡȒıȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ
μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ HD 384 Ǽ2

Requirements for electrical installations - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 50033

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplamps for
mine susceptible to firedamp - ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ĭĮȞȠȓ țȡȐȞȠȣȢ ȖȚĮ ȠȡȣȤİȓĮ μİ İȪĳȜİțĲȠ μİȓȖμĮ ĮİȡȓȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60079.0.Ǽ3

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ȂȑȡȠȢ 0: ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 60079.01 Ǽ2

Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof
enclosures "d" ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıĲĮıȓĮ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲĮ ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘ ĳȜȩȖĮ "d"

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60079.10.01

Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas
atmospheres - ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ȂȑȡȠȢ 10-1: ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ
ʌİȡȚȠȤȫȞ - ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ĮİȡȓȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60079.10.02

Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible
dust atmospheres - ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ȂȑȡȠȢ 10-2: ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ
ʌİȡȚȠȤȫȞ - ǹĲμȩıĳĮȚȡİȢ İȪĳȜİțĲȘȢ ıțȩȞȘȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60079.14.Ǽ3

Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection
and erection - ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ȂȑȡȠȢ 14: ȈȤİįȚĮıμȩȢ, İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
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Ǽȁȅȉ EN 60079.17 Ǽ3

Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and
maintenance - ǼțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ȂȑȡȠȢ 17: ǼʌȚșİȫȡȘıȘ țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 60529/ǹ1

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲĮ(țȦįȚțȩȢ IP)

Ǽȁȅȉ EN 61779.03

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases - Part 3: Performance requirements for group I apparatus indicating
a volume fraction up to 100 % methane in air - ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞȓȤȞİȣıȘ țĮȚ μȑĲȡȘıȘ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3 : ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ıȣıțİȣȑȢ ȅμȐįĮȢ ǿ μİ ȑȞįİȚȟȘ țȜĮıμĮĲȚțȠȪ ȩȖțȠȣ μȑȤȡȚ
100% μİșĮȞȓȠȣ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 50033

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplamps for
mine susceptible to firedamp - ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ĭĮȞȠȓ țȡȐȞȠȣȢ ȖȚĮ ȠȡȣȤİȓĮ μİ İȪĳȜİțĲȠ μİȓȖμĮ ĮİȡȓȦȞ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3

risks

--

ǺĮșμȠȓ

īȐȞĲȚĮ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1 ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ĮİȡȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ μİșĮȞȓȠȣ, Ǿ/ǽ țȜʌ) μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ țĮȚ İȡȖĮĲȚțȠȪ țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ
įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (țĮȚ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ),
ĳȦĲȚıĲȚțȐ, țĮȜȫįȚĮ, ıȦȜȒȞİȢ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ʌȓȞĮțİȢ, μİĲĮıȤȘμĮĲȚıĲȑȢ țȜʌ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ, μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĳȪȜĮȟȘȢ, ĮȞȐȡĲȘıȘȢ (ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ), ıȪȞįİıȘȢ țȜʌ, ĲȘ ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȡİȪμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ
İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
3.1.2 ȀȐĲȦ ȩȡȚȠ İțȡȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ (Lower Explosive Limit Ȓ LEL) İȓȞĮȚ Ș ȠȡȚĮțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ İȞȩȢ ĮİȡȓȠȣ
Ȓ ĮĲμȫȞ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĳȦĲȚȐ Ȓ ȑțȡȘȟȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ʌȘȖȒȢ
ȑȞĮȣıȘȢ (ʌ.Ȥ. ĳȜȩȖĮ, șİȡμȩĲȘĲĮ).
3.1.3 ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown) İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
3.1.4 īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground) İȓȞĮȚ țȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
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3.1.5 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face) İȓȞĮȚ Ș İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȒȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȩ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ İȓȞĮȚ:
x

ĭȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ, țȠȚȞȐ Ȓ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ

x

ȀĮȜȫįȚĮ

x

ȈȦȜȒȞİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȜȦįȓȦȞ

x

ȆȓȞĮțİȢ, μİĲĮıȤȘμĮĲȚıĲȑȢ, İĳİįȡȚțȒ ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ.

x

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȩįİȣıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ

x

ǵȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ

x

ȀȩıĲȠȢ ȡİȪμĮĲȠȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ țȩıĲȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ.

4.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x ĬĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İʌĮȡțȒ ĳȦĲȚıμȩ, ȫıĲİ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȡȖȐȗİĲĮȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ
ȞĮ İȞĲȠʌȓȗİȚ ȑȖțĮȚȡĮ ʌȚșĮȞȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ.
x ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ĳȦĲȚıμȑȞȠ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ įȚĮȞȠȚȖμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ȉĮ ıĲȩμȚĮ țĮȚ ȠȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠıʌİȜȐıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ĳȦĲȚıμȑȞĮ.
x ĬĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ ĳȦĲȚıμȩȢ ıİ ȑțĲĮțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ, ĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İĳİįȡȚțȩ
ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȩ ȗİȪȖȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ İȜȐȤȚıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ.
x ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ĳȦĲȚıμȠȪ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ Ĳİșİȓ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ Ƞ μȩȞȚμȠȢ ĳȦĲȚıμȩȢ (İȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).

4.3 ȈȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ
ȅ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĳȦĲȚıμȠȪ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 225/1989 «ȊȖȚİȚȞȒ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ» (ĭǼȀ 106/ǹ/2-5-1989). ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȓıȠȢ μİ 0,7. ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĳȦĲȚıμȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
įȪȠ ʌȘȖȑȢ, İʌȚʌȑįȠȣ ȩȤȚ țĮĲȫĲİȡȠȣ ĲȦȞ 120 lux.
ȅ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țȐĲȦ
Įʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ.
ȈĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĳȦĲȚıμȠȪ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 20 lux, ıİ șȑıİȚȢ įİ
ĮʌȜȒȢ įȚȑȜİȣıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 10 lux. ȆĮȞĲȠȪ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĳȦĲȚıĲȚțȐ İȟȩįȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣʌȩįİȚȟȘ ȠįȫȞ įȚĮĳȣȖȒȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĳȦĲİȚȞȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ μİ țȚȞȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ Ȓ ȠȤȒμĮĲĮ.
ǲȞĮȢ ȚțĮȞȩȢ ĮȡȚșμȩȢ ĳȠȡȘĲȫȞ ĳĮȞȫȞ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ μʌĮĲĮȡȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞȠȢ ıİ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ İȡμȐȡȚĮ ĮȞȐ ĲĮțĲȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ.
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ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
HD 384 Ǽ2 țĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ μİșĮȞȓȠȣ ıİ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ ȐȞȦ ĲȠȣ 5% ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 60079.14 Ǽ3.

4.4 ȊȜȚțȐ
ȉĮ ĮʌȠįİțĲȐ ȖȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001 Įʌȩ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒμĮȞıȘ CE ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ. TĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ μİ ȩȜĮ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȚȞ
İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ ȕĮșμȩȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ǿȇ 54 țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 60529/A1.
Ǿ İȚıȤȫȡȘıȘ μİșĮȞȓȠȣ ıĲȠ ȤȫȡȠ, ıİ ʌȠıȠıĲȩ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 5% țĮĲ’ ȩȖțȠȞ, țĮșȚıĲȐ ĲȘȞ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ
İțȡȒȟȚμȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ μİșĮȞȓȠȣ. īȚĮ ĲȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ
μİșĮȞȓȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
61779.03. Ǿ įȚȐțȡȚıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ įȚĮțȡȚĲȑȢ ȗȫȞİȢ țȚȞįȪȞȠȣ
İμĳȐȞȚıȘȢ İțȡȘțĲȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
60079.10.01 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 60079.10.02.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȚȢ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȣʌȩȞȠȚİȢ ȪʌĮȡȟȘȢ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȣȞȠȠȪȞ
ĲȘȞ ȑțȜȣıȘ μİșĮȞȓȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣȜȚțȩ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ ĳȦĲȚıμȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ
μİĲȫʌȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ İȞȫ ȠȚ μȠȞȐįİȢ Ǿ/ǽ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ.
ȉȠ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ ȣȜȚțȩ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 60079.0 Ǽ3, Ǽȁȅȉ
EN 60079.01 Ǽ2,

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 ȂȑșȠįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ
ȉȠ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ ȣȜȚțȩ șĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ İțĳȠȡĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ĳșȠȡȫȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ İĳȚıĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ. Ǿ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ ıțȩȞȘ țĮȚ țȐșİ țȚȞįȪȞȠȣ, ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ
ĲȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĳșȠȡȑȢ, ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıȕĮıȘ μȘ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞĮ ʌȡȩıȦʌĮ.

5.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ.
ȉĮ ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ
țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȗȘμȚȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șȐμȕȦıȘȢ Įʌȩ ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ ȣȥȘȜȒȢ ȑȞĲĮıȘȢ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ Ȓ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȜȪμμĮĲĮ/įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ ıȤİįȚĮıμȠȪ (diffusers).
ȉĮ ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȩįȦȞ țĮȚ įȚĮįȡȩμȦȞ ʌİȗȫȞ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıțȚȫȞ.
ȈĲȠ μȑĲȦʌȠ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țȚȞȘĲȩȢ ĳȦĲȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İıĲȓĮıȘȢ ĲȘȢ įȑıμȘȢ ĳȦĲȩȢ ıİ șȑıİȚȢ ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ıțȚȐȗȠȞĲĮȚ, ȩĲĮȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ Ȓ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ. ȅ țȚȞȘĲȩȢ ĳȦĲȚıμȩȢ μİ
μʌĮȜĮȞĲȑȗİȢ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȣʌȩ ĲȐıȘ ȑȦȢ 46 V μȑıȦ μİĲĮıȤȘμĮĲȚıĲȫȞ ĮʌȠμȩȞȦıȘȢ.
ȉĮ ȘȜİțĲȡȚțȐ țȣțȜȫμĮĲĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĳȦĲȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜĮ
ȣʌȠțȣțȜȫμĮĲĮ țĮȚ șĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ μȩȞȠȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ.
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Ȉİ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĳȠȡȘĲȐ ıȫμĮĲĮ ĳȦĲȚıμȠȪ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ĮıĳĮȜİȓȢ
ȡİȣμĮĲȠįȩĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ ĳȦĲȚıμȠȪ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.

6

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ

6.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ țȪȡȚĮ ȣȜȚțȐ
Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ μȘ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ȜȐȕİȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȤȦȡȓȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌȚʌȜȑȠȞ
ĮμȠȚȕȒ.
-

ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ĲĮ ʌĮȡĮȜȘĳșȑȞĲĮ ȣȜȚțȐ).

-

ǲȜİȖȤȠȢ İʌȚʌȑįȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
x ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘȢ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ.
x ȅȚ ȘȜİțĲȡȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȠȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ıĲİȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ĲȦȞ

įȚĮțȚȞȠȪμİȞȦȞ ȕĮȡȑȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ, ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ,

Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ

İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ
ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
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x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

x

ȅįȘȖȓĮ 94/9/ǼȀ “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ
țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ“.

x

ȅįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ“.

ǵȜİȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞĲȘȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮįİȚȠȪȤȠȣȢ ȘȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȞȩμȠ
țĮȚ șĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ Ș
İʌȚșİȫȡȘıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 60079.17 Ǽ3.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ İȪĳȜİțĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮİȡȓȦȞ (ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ μİșĮȞȓȠȣ ȐȞȦ ĲȠȣ 5%) ȠȚ
ĳĮȞȠȓ ĲȠȣ țȡȐȞȠȣȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 50033

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ ĲȡȩʌȠȣȢ A Ȓ Ǻ Ȓ ī Ȓ ǻ:
ǹ.

10

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
x

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ μİ
ȕȐıȘ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ: țĮȜȫįȚĮ, ıȦȜȒȞİȢ įȚȑȜİȣıȘȢ țĮȜȦįȓȦȞ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ,
ʌȓȞĮțİȢ/ȣʌȠʌȓȞĮțİȢ, ȩȡȖĮȞĮ įȚĮțȠʌȒȢ/İȜȑȖȤȠȣ, ĳȦĲȚıĲȚțȐ (ıȣȞȒșȘ Ȓ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ),
μİĲĮıȤȘμĮĲȚıĲȑȢ, țȚȞȘĲȐ ĳȦĲȚıĲȚțȐ ț.Ȝʌ.

x

Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ (țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ,
ĮʌȩıȕİıȘ) ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ KWh țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ μİȜȑĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ
ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ
ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ μȚțȡȠ-ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİĲȡȒıİȦȞ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ (ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ) ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

x

Ǿ İĳİįȡȚțȒ ʌȘȖȒ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĳȦĲȚıμȠȪ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ʌ.Ȥ. μİ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȩ
ȗİȪȖȠȢ) țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ʌȠȣ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȩĲȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ, μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ KW İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĳȦĲȚıμȠȪ (țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ) țĮȚ ıİ KWh
țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ī. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ʌȠȣ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȩĲȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ, μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıĮȞ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ: Ș ʌȜȒȡȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıμȠȪ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȩĲȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǹ, įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ, ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
(ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0201-01 «ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-02-01-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ (įȚȐȞȠȚȟȘ) ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ ȤȡȒıȘ İțıțĮʌĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ.
μİ ʌȠȜȪıĲȡİʌĲȘ ĲıȐʌĮ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȒ ȣʌȠȖİȓȦȞ) Ȓ μİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ Ȓ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ
įȚĮĲȡȒıİȦȞ – ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ Ȓ țĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮȣĲȫȞ μİ μȑșȠįȠ μȘȤĮȞȚțȒȢ țȠʌȒȢ (ʌ.Ȥ. ıĲȡİĳȩμİȞȘ ĳȡȑȗĮ
ȐȜİıȘȢ) ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ
ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĮȜȜȐ ıĲȘ șİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȑμμİıİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ.
țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȦȞ) Ȓ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȜȒıİȚȢ) ȖȚĮ
ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ įİȞ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İțıțĮĳȑȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ μİ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ (ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ
Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-01-00

Tunnel worksite ventilation – ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ĮİȡȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00

Tunnel worksite lighting – ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ĳȦĲȚıμȩȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13631.16

Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and
measurement of toxic gases - ǼțȡȘțĲȚțȐ ȖȚĮ İμʌȠȡȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - ǿıȤȣȡȐ
İțȡȘțĲȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 16: ǹȞȓȤȞİȣıȘ țĮȚ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13631.01

Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements ǼțȡȘțĲȚțȐ ȖȚĮ İμʌȠȡȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - ǿıȤȣȡȐ İțȡȘțĲȚțȐ - ȂȑȡȠȢ 1:
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 13763.01

Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 1: Requirements ǼțȡȘțĲȚțȐ ȖȚĮ İμʌȠȡȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - ȆȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ țĮȚ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȑȢ ȂȑȡȠȢ 1: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.
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Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

3

risks

--

īȐȞĲȚĮ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 OȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
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3.1.2
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.3
ǱıțĮĳĲȠȢ ʌȣȡȒȞĮȢ (dumpling):
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ıİ ĮȣĲȩ.

īİȦȨȜȚțȩ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ

3.1.4
ǺĮșμȓįĮ (bench): Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.
3.1.5
ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.6
īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.7
īȡĮμμȒ ǼȜȐȤȚıĲȘȢ ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ǼțıțĮĳȒȢ “ǹ” İȓȞĮȚ Ș ȖȡĮμμȒ ʌȠȣ, țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘ șȑıȘ μȑıĮ
Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ (įȘȜĮįȒ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȠȞȒ μȘ İțıțĮĳșȑȞĲȠȢ
ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İȓįȠȣȢ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȦȞ. ȅȚ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ĮțĲȓȞİȢ, ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ıİ
țȐșİ șȑıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ĲȘ īȡĮμμȒ “ǹ”, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ (ȈȤȒμĮ 1):
x ȉȘȞ ĮțĲȓȞĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȤȡȒıȘȢ R ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
x ȉȠ ıĲĮĲȚțȫȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, d3.
x ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ) d3’ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĮȖțĮȓĮȢ İȟȠμĮȜȣȞĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ
ĮȞȦμĮȜȚȫȞ Ȓ ʌȡȠİȟȠȤȫȞ țİĳĮȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ.
x ȉȠ ıĲĮĲȚțȫȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, d1.
x ȉȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȖțȜȚıȘ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌİȡȚșȫȡȚȠ ȖȚĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ d2. ȅȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ (İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ
ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ) ĲĮ 3 cm.
x ȉȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ ȖİȦȨȜȚțȠȪ İȟĮȚĲȓĮȢ ȣȥȘȜȠȪ
įȣȞĮμȚțȠȪ ıȪȞșȜȚȥȘȢ Ȓ įȚȩȖțȦıȒȢ ĲȠȣ, u (İĳȩıȠȞ ĲȑĲȠȚȠ șȑμĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ), ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȩȕȜİȥȘ
șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ȤȫȡȠȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
x ȉȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ, t.
ȈȣȞİʌȫȢ Ș șȑıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ǹ įȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȤȑıȘ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ:

LA

R  d 3  d 3'  d 1  d 2  u  t

3.1.8
īȡĮμμȒ ȂȑȖȚıĲȘȢ ǹʌȠįİțĲȒȢ ǼțıțĮĳȒȢ “Ǻ” İȓȞĮȚ Ș ȖȡĮμμȒ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ
țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ (șİȦȡȘĲȚțȩ) ȩȡȚȠ, μȑȤȡȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘșİȓ İțıțĮĳȒ.
ȆȡȠĳĮȞȫȢ, Ș īȡĮμμȒ «Ǻ» ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ īȡĮμμȒȢ “ǹ”. Ǿ ĲȣȤȩȞ İțıțĮĳȒ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ
īȡĮμμȒȢ “Ǻ” ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ «ȣʌİȡİțıțĮĳȒ». Ǿ īȡĮμμȒ “Ǻ” ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘ īȡĮμμȒ “ǹ” ĮʌȩıĲĮıȘ d0
(«ĮșȑȜȘĲȘ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ»), Ș ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ (ȈȤȒμĮ 1). ȈȣȞİʌȫȢ Ș șȑıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ “Ǻ”
įȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȤȑıȘ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ:
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ȈȤȒμĮ 1 - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ īȡĮμμȒȢ ǼȜȐȤȚıĲȘȢ ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ǼțıțĮĳȒȢ «ǹ» țĮȚ īȡĮμμȒȢ
ȂȑȖȚıĲȘȢ ǹʌȠįİțĲȒȢ ǼțıțĮĳȒȢ
Ǿ ĮșȑȜȘĲȘ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȕȡĮȤȩμĮȗȐȢ ĲȠȣ, ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲĮ μȑıĮ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮȕĮȜȜȩμİȞȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ (ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μİ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μİșȩįȦȞ,
İȜİȖȤȩμİȞȘ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ț.Ȝʌ.). ȈĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, Ș ȖȡĮμμȒ “ǹ” ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘ
ȖȡĮμμȒ “Ǻ”. ȈĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ İțȕȐșȣȞıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ șȩȜȠȣ, Ș ĮșȑȜȘĲȘ
ȣʌİȡİțıțĮĳȒ d0 μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ 50% İțİȓȞȘȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ.
3.1.9
ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ
ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.
3.1.10 ǻȚȠȖțȠȪμİȞȠȢ ıȤȘμĮĲȚıμȩȢ (swelling formation): ȈȤȘμĮĲȚıμȩȢ μİ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ įȚȩȖțȦıȘȢ
įȘȜĮįȒ μİ ȤȡȠȞȚțȐ ıȣȞȘȡĲȘμȑȞȘ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ İțıțĮʌĲȩμİȞȘ ıȒȡĮȖȖĮ
ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȜȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ. ȅ μȘȤĮȞȚıμȩȢ įȚȩȖțȦıȘȢ İȓȞĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ
ĳȣıȚțȠȤȘμȘțȫȞ ĮȞĲȚįȡȐıİȦȞ țĮȚ įȚİȡȖĮıȚȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ İȞĲĮĲȚțȩ țĮȚ ȣįȡȠȜȠȖȚțȩ țĮșİıĲȫȢ,
ȚįȚĮȓĲİȡĮ įİ ĲȚȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣȢ.
3.1.11 ǼȟȦȡȐȤİȚȠ (extrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.12 ǼıȦȡȐȤİȚȠ (intrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.13 ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.14 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.15 ȈȣȞșȜȚȕȩμİȞȠȢ ıȤȘμĮĲȚıμȩȢ (squeezing formation): ȈȤȘμĮĲȚıμȩȢ μİ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıȪȞșȜȚȥȘȢ,
įȘȜĮįȒ μİ ȤȡȠȞȚțȐ ıȣȞȘȡĲȘμȑȞİȢ μİȖȐȜİȢ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İțıțĮʌĲȩμİȞȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮȚ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ μİ İȡʌȣıμȩ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȑȡȕĮıȘ μȚĮȢ
ȠȡȚĮțȒȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĲȐıȘȢ. ȅȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ.
3.1.16

ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.17

ȈĲȩμȚȠ (Portal): ȂȓĮ İȓıȠįȠȢ Ȓ ȑȟȠįȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
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3.1.18 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
ǼțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ȣȜȚțȐ
ǵȜİȢ ȠȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȣȜȚțȐ (ʌ.Ȥ. ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ, İʌȚȕȡĮįȣȞĲȑȢ) ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ, ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ: Ǽȁȅȉ EN 13631.01, Ǽȁȅȉ EN 13763.01,

4.2 īİȦμİĲȡȓĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ
İıȦȡȐȤȚȠ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ,
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ, ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ
ıİ ĮȣĲȐ.
ǹʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ “A” țĮȚ “B” ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠ
ȐȡșȡȠ 3. ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ İȞįİȤȩμİȞȠ ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ıȣμȕĮĲȚțȫȞ ĲİȣȤȫȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ (Į) ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, (ȕ) ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İțıțĮĳȒȢ.
ȈĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȖțİȢ İȚįȚțȫȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.:
-

-

-

ǼıȠȤȑȢ, ĳȡȑĮĲĮ Ȓ ĲȐĳȡȠȣȢ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ıȣıĲȒμĮĲĮ,
İȟȣʌȘȡİĲȒıİȚȢ, ĳȦȜİȑȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ ț.Ȝʌ.).
ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ (ȖȚĮ ıĲȐșμİȣıȘ ț.Ȝʌ.).
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ȖȚĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪȢ șĮȜȐμȠȣȢ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İțıțĮĳȫȞ,
įȚĮʌȜĮĲȪȞıİȚȢ, ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩșİıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.).
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ (įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ıȣȞİʌĮțȩȜȠȣșİȢ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȡȐȕįȦȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ț.Ȝʌ.).

ȅȚ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǻȚİȣȡȪȞıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ
įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚȑȢ ĲȠȣȢ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.

4.3 īȡĮμμȑȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȖȡĮμμȑȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ
ȈĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮȞĮȜȪİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 3 ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖȡĮμμȑȢ:
īȡĮμμȒ ǼȜȐȤȚıĲȘȢ ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ǼțıțĮĳȒȢ “ǹ”
īȡĮμμȒ ȂȑȖȚıĲȘȢ ǹʌȠįİțĲȒȢ ǼțıțĮĳȒȢ “Ǻ”
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ țȐșİ μȑĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ İțıțĮĳȒ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ
ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘ īȡĮμμȒ “Ǻ”.
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ıİ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ȤĮȜĮȡȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ, İȞĲȩȢ ĲȘȢ īȡĮμμȒȢ “Ǻ”, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ʌȑıİȚ Ȓ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșİȓ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ.
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ȅȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ “ǹ” țĮȚ “B”
μİ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ İțıțĮĳȒȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ μİșȩįȠȣȢ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıμȑȞȘ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ μȑıȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ
İȞȓıȤȣıȘȢ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, șĮ
ıȣȞĲȐȟİȚ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ, ĲİȤȞȚțȒ țĮȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȩʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ (μȑıĮ țĮȚ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ)
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ.
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲĮįȓȦȞ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ șĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȐȞİĲȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ. ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȣ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ȤĮμȘȜȐ İʌȓʌİįĮ ȡȪʌȦȞ (ʌĮȚʌȐȜȘ, ıțȩȞȘ,
ĮȑȡȚĮ, țĮȣıĮȑȡȚĮ ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȣȥȘȜȐ İʌȓʌİįĮ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ıĲȘ
șȑıȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ. ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ țĮĲĮȚȠȞȚıμȠȪ İʌȚĲȪȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȣȞșȘțȫȞ.
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ȠȡȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ țĮȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, ȑμʌİȚȡȠȢ țĮȚ ȜȓĮȞ İȚįȚțİȣμȑȞȠȢ ĲİȤȞȓĲȘȢ șĮ İȜȑȖȤİȚ ĲȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
İȜİȪșİȡȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ. ǹȣĲȩȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (μȘȤĮȞȚțȩȢ – ȣįȡĮȣȜȚțȩȢ ȟİıțĮȡȦĲȒȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȞȣȤȚȫȞ) Ȓ
μİ ĮʌȠȟȑıİȚȢ ĲȠȣ țȐįȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. ĲıȐʌĮ Ȓ ıĳȪȡĮ) Ȓ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ ıĲİȜȑȤȠȣȢ
įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ Ȓ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ ȕĮȡİȚȐȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ȡȐȕįȠȣ, Ȓ μİ ȐȜȜȠ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ Ȓ
țĮȜȪĲİȡȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȡȩʌȠ. ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȤĮȜĮȡȦμȑȞȘ Ȓ ĮμĳȓȕȠȜȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ μȐȗĮ șĮ
țĮșĮȚȡİȓĲĮȚ. ȆȡȠıȑȖȖȚıȘ țĮȚ İȡȖĮıȓĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ Įʌȩ ĲĮ ıȣȞĮĳȒ ıȣȞİȡȖİȓĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌȡȚȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ (ȟİıțȐȡȦμĮ).
ȅȚ μȑșȠįȠȚ, Ș ĲİȤȞȚțȒ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ, ȫıĲİ ĲȠ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
ȠμĮȜȩ țĮȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȖȡĮμμȑȢ «ǹ» țĮȚ «Ǻ» (ȐȡșȡȠ 3 țĮȚ
ʌĮȡ.4.2), μİ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «ǹ» țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «Ǻ».
ȉȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȠ ıĲȠ μȑȖȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ȕĮșμȩ, μȑȤȡȚ ȞĮ
İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İțıțĮĳȒȢ ıĲȠ İʌȩμİȞȠ ȕȒμĮ. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ, ıĮȞ İȜȐȤȚıĲȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ μȑıȠ, Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ ĮȞĮȕĮșμȠȪ Įʌȩ ȐıțĮʌĲȠ ȣȜȚțȩ ıĲȘ μȚıȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
μİĲȫʌȠȣ. Ǿ μȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȑĲȠȚȠȣ ĮȞĮȕĮșμȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μȩȞȠȞ İȐȞ, Įʌȩ ĲȘȞ İμʌİȚȡȓĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ
ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ʌİȡȚĲĲȒ ȜȩȖȦ țĮȜȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ İȐȞ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ (İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȘȜȫıİȚȢ, ĮȞĲȘȡȓįİȢ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ ȠʌȑȢ
ț.Ȝʌ.) ıĲȠ μȑĲȦʌȠ. ȉĮ įȐʌİįĮ ĲȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȕĮșμȩ.
Ȉİ ȣįȡȠĳȩȡĮ ıĲȡȫμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȡȠȫȞ țĮȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȠ ȖİȦȨȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țȐșİ İȞįȚȐμİıȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ ȤĮȜȐȡȦıȘ. ȉȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȦμȑȞȠ ȖİȦȨȜȚțȩ ıĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ʌȣșμȑȞĮ șĮ
ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ İȞĲİȜȫȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, İȞȫ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȣʌȩȖİȚĮ ȞİȡȐ șĮ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ İȜİȣșȑȡȦȢ ıĲȡĮȖȖȚȗȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȍıĲȩıȠ
įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȠĲȑ įȚĮțȠʌȒ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, İĳȩıȠȞ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅȚ ȕȜȐȕİȢ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ įĮʌȑįȠȣ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȣįȐĲȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȐμİıĮ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲĮ
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ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȞİȡȫȞ (ĲȐĳȡȠȚ, ĳȡȑĮĲĮ, İțȡȠȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ ț.Ȝʌ.) șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μĮțȡȚȐ Įʌȩ ĲĮ
țȡȓıȚμĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ (ʌȑȜμĮĲĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ ț.Ȝʌ.).
ǿįȚĮȓĲİȡĮ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮȚ ȩȜȠȣ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ įȐʌİįȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ μȘ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, μİĲȐ
Įʌȩ țĮȜȩ țĮșĮȡȚıμȩ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ țȐșİ ȤĮȜĮȡȠȪ, ıĮșȡȠȪ țĮȚ μĮȜĮțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıİ ʌȑȜμĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ Ȓ İȖȤȪĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ
țĮȚ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌȡȠȤȪĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİȖȐȜȘ İȣĮȚıșȘıȓĮ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȠ Ȟİȡȩ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȤȦȡȓȢ Ȟİȡȩ țĮȚ μİ ĮȞȐȜȠȖĮ μȑĲȡĮ țĮȜȠȪ
İȟĮİȡȚıμȠȪ (ʌĮȡ. 5.6. «ǼțıțĮĳȒ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣȢ Ȓ ıȣȞșȜȚȕȩμİȞȠȣȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ»).
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ, Įʌȩ ĮȓĲȚĮ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ İțıțĮĳșİȓıȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ʌȠȣ ĲȠ ʌȡȠțȪʌĲȠȞ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ıĲĮĲȚțȫȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ țĮĲȐ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲμȒμĮĲȠȢ Ȓ ȠȜȩțȜȘȡȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ, ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ț.Ȝʌ., ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İʌȓıȘȢ μİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ șĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ (İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ)
ȩȜȦȞ İțİȓȞȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İțıțĮĳȒȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ ȑȖțȡȚıȘ įİ ĮȣĲȒ țĮĲȐ țĮȞȑȞĮ ĲȡȩʌȠ įİȞ ĮʌĮȜȜȐııİȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ, ȠȪĲİ ĮʌȠțȜİȓİȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȚȠ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȫȞ μİșȩįȦȞ İțıțĮĳȒȢ μİ ıĲȩȤȠ ʌ.Ȥ. ĲȠȞ
ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ țȡȠȣıĲȚțȠȪ țȪμĮĲȠȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ įȚȐıĲȘμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ μȓĮ ȕȐȡįȚĮ Ȓ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȑȢ
ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ Ȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ, ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ μİĲȫʌȦȞ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ μİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȈĲȠ
įȚȐıĲȘμĮ ĮȣĲȩ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
ĮįȚȐȜİȚʌĲĮ Ș ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚȗȩμİȞȦȞ ȣįȐĲȦȞ țĮȚ Ș
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ/ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ
μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
Ǿ İțıțĮĳȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ μȑȡĮ țĮȚ ȞȪȤĲĮ, İȐȞ ĲȠ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ȜȩȖȠȚ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, įȘȜĮįȒ Ș İțıțĮĳȒ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ μȚĮ ĳȐıȘ Ȓ
ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȅ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮʌȠĲİȜİȓ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ șȩȜȠȣ, ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ĳȐıİȚȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ İȞ
ıȣȞİȤİȓĮ İțȕȐșȣȞıȘ Ȓ İțȕĮșȪȞıİȚȢ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ, ȤȡȠȞȚțȫȢ țĮȚ ȖİȦμİĲȡȚțȫȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌȠįİțĲȠȪ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. Ǿ
įȚĮįȚțĮıȓĮ İțıțĮĳȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ μȑșȠįȠ Įʌȩ İțİȓȞȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ.
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ «ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ» ĮĳĮȓȡİıȘ ĮȞĮȕĮșμȫȞ, μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țȣȡȓȦȢ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ Ȓ μİ țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ İȞİȡȖȠȪȞĲĮ ıțĮʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ. Ǿ İțıțĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞĲȠȞȚıμȩ, μİ ĲȘȞ
İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ μİ țĮĲĮıțİȣȒ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ʌİȜμȐĲȦȞ
ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ (“Elephant foot”). ȉĮ ȕȒμĮĲĮ ʌȡȠȩįȠȣ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ μİ ȩıİȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ țȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȕȐıİȚ ĲȘȢ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ (țȐȞȠȞĲĮȢ ȤȡȒıȘ
ĲȘȢ įȚĮĲȚșȑμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĮțĮμȥȓĮȢ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ) Ș İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ
șȩȜȠȣ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȠ ȕȒμĮ İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ĳȐıİȦȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȩȜİȢ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ Ȓ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ μİ ĮȜȜĮȖȑȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ
İțıțĮĳȒȢ (ʌ.Ȥ. įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȡȠıțȩμȚıȘ ȞȑȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ,
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ȘμȚĮʌĮıȤȩȜȘıȘ Ȓ ȘμİȡĮȡȖȓİȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.) ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ ĲȚμȒ
ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

5.2 ǼțıțĮĳȒ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ʌȡȠȢ İțıțĮĳȒ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ İȓȞĮȚ «ʌĲȦȤȒȢ» ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
ıȠȕĮȡȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȩĲİ Ș İțıțĮĳȒ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μȩȞȠȞ μİ
μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș įȚĮĲĮȡĮȤȒ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȩȞĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ ȞĮ
İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ. ȋȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ μȩȞȠȞ μȑıȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İțıțĮĳȒ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ μĮȜĮțȐ ȣȜȚțȐ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįȠĲȚțȒ Ș ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ. ǼʌȓıȘȢ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȫȞ
țĮȚ μȩȞȠ μȑıȦȞ İțıțĮĳȒȢ (ʌ.Ȥ. ıĳȣȡȫȞ Ȓ ĳȡİȗȫȞ) İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ
İȞĲȠȜȒ Ȓ/țĮȚ μİ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ Ș ȤȡȒıȘ
İțȡȘțĲȚțȫȞ.

5.3 ǼțıțĮĳȒ μİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țĮȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ.
ǼțıțĮĳȒ μİ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ ȚțĮȞȩ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȐįİȚİȢ, țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ʌİʌİȚȡĮμȑȞȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ
μȩȞȠȞ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȠıȫʌȦȞ țĮȚ ȑȡȖȦȞ įȘμȩıȚĮȢ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ ȑȜİȖȤȠ Įʌȩ ĳȠȡȘĲȩ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȠ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȑȖțĮȚȡĮ İȚįȚțȒ
μİȜȑĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ țȐșİ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ ȑȖțȡȚıȘ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ țĮȚ ĲȦȞ μİșȩįȦȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ įİȞ ĮʌĮȜȜȐııİȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ Įʌȩ
ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İțĲİȜİıĲİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ μİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țĮȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ İȓȞĮȚ İȣʌȡȠıȐȡμȠıĲȘ ȖİȞȚțȐ ıĲĮ įȚȐĳȠȡĮ İȓįȘ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș
įȚĮĲĮȡĮȤȒ țĮȚ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ȖȡĮμμȑȢ İțıțĮĳȒȢ, țĮȚ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ, ıĲȠ μȑĲȡȠ ĲȠȣ
İĳȚțĲȠȪ, ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ, ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ, ĮıĳĮȜȑȢ țĮȚ ĮȣĲȠȨʌȠıĲȘȡȚȗȩμİȞȠ ıȪıĲȘμĮ
ȑȦȢ țĮȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ. ǼʌȓıȘȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ
ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ «ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ» ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ
ȖȡĮμμȫȞ İțıțĮĳȒȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș İȟĮıșȑȞȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȩıșİĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ
ĮʌȠțȠμȚįȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȦȞ «ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ», ʌȚșĮȞȒ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȩıșİĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ț.Ȝʌ.)
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ. īȚĮ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
μİȚȠȞİțĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ıȣȞİʌİȚȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ țĮȚ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ
ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȦȞ ıȣȞĮȞĲȫμİȞȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ, İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲȘ ıȤȑıȘ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ İʌȚȡȡȠȒȢ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș șȑıȘ, ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȐįȚĮ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠ İțȐıĲȠĲİ
ĳȠȡĲȓȠ, ȠȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ, Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ İțȡȘțĲȚțȠȪ,
ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȖȩμȦıȘȢ, ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ ț.Ȝʌ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ μİ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ İĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ
ȩȜĮ ĲĮ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ǹıĳĮȜİȓĮȢ ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ țĮȚ ʌȡȚȞ ʌȡȠıİȖȖȓıİȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ μȑıĮ ıĲȘ
ıȒȡĮȖȖĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮμȠȞȒȢ ȫıĲİ, μİ ĲȠ įȚĮșȑıȚμȠ
ıȪıĲȘμĮ ĮİȡȚıμȠȪ, ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ țĮȜȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. OȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ Įʌȩ ĲȘ
ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13631.16.
ȈĲĮ ıĲȩμȚĮ țĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȜȘıȓȠȞ ȗȦȞȫȞ țĮĲȠȜȓıșȘıȘȢ Ȓ ʌİȡȚȠȤȫȞ μİ
įȚĮʌȚıĲȦμȑȞĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȪȞĲĮȟȘ İȚįȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ İʌȚįİȓȞȦıȘȢ ĲȦȞ
ȣĳȚıĲĮμȑȞȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȣıĲĮșİȓĮȢ.
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5.4 ȂȑșȠįȠȚ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĳȪıȘȢ ĲȦȞ ʌİĲȡȦμȐĲȦȞ, μİ ĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ μȑșȠįȠ ĲȦȞ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ įİȞ
ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ įȣıμİȞİȓȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ (ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ, įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ț.Ȝʌ.),
șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μȑșȠįȠȚ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ıțȠʌȩ:
x ȉȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ ĲȠȞ ıȤȘμĮĲȚıμȩ μȚĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡȩĲμȘıȘȢ, İʌȓ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ĮȞĮțȜȫȞĲĮȚ ĲĮ țȡȠȣıĲȚțȐ țȪμĮĲĮ ĲȘȢ ȑțȡȘȟȘȢ țĮȚ țĮĲİȣșȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚșȣμȘĲȒ
įȚİȪșȣȞıȘ.
x ȉȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ «ȣʌİȡİțıțĮĳȒȢ».
x ȉȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ȑțȡȘȟȘȢ ȖȚĮ șȡȣμμĮĲȚıμȩ ĲȠȣ İȟȠȡȣııȩμİȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
x ȉȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ įȠȞȒıİȦȞ.
ȅȚ ʌȜȑȠȞ įȚĮįİįȠμȑȞİȢ ıȒμİȡĮ μȑșȠįȠȚ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ (įȘȜ. μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ, ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȤȡȩȞȦȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ) șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ,
ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ ĮȣĲȫȞ.
x ȆİȡȚμİĲȡȚțȒ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıĮȡȐȞĲĮ ȑȟȚ (46) μȑȤȡȚ
İȕįȠμȒȞĲĮ ȑȟȚ (76) ȤȚȜȚȠıĲȐ. ȉĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ șĮ ȖȠμȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĳȣıȓȖȖȚĮ, ıȣȞįİįİμȑȞĮ μİ șȡȣĮȜȜȓįĮ.
Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ĳȣıȚȖȖȓȦȞ, ĲȠ ȖȑμȚıμĮ, ĲȠ ĲȐʌȦμĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ȖȩμȦıȘȢ
țĮȚ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ țĮȚ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ ĲȘȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ șĮ ʌȣȡȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ μİ İȜȐȤȚıĲȘ ȣıĲȑȡȘıȘ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ įȣȞȐμİȚȢ țĮȚ įȚĮȡȡȒȟİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ
ĲȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ
x īȡĮμμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ.īȡĮμμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ įȚĮĲȐȡĮȟȘ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ
ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ İȚįȚțȐ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ
țȣμĮȚȞȩμİȞȘ Įʌȩ ıĮȡȐȞĲĮ ȑȟȚ (46) μȑȤȡȚ İȕįȠμȒȞĲĮ ȑȟȚ (76) ȤȚȜȚȠıĲȐ, įİȞ șĮ ȖȠμȫȞȠȞĲĮȚ, Ș įİ
ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ țĮĲȐ
μȒțȠȢ ȣȖȚȠȪȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȕȡȐȤȠȣ ȩĲĮȞ ȖȓȞİȚ Ș țȪȡȚĮ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ, μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ ĲȦȞ
įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ. ǼȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ ȜȠıĲȫȞ țĮȚ ıĳȘȞȫȞ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ, ĲȠ μȒțȠȢ, Ș șȑıȘ
țĮȚ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ μİșȩįȦȞ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ μȑıĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ
ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ μİĲȫʌȦȞ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ μȑĲȡȦȞ
Įʌȩ ĲĮ ıĲȩμȚĮ (įȘȜ. ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ įȪȠ ȑȦȢ ĲȡȚȫȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ), șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȑșȠįȠȚ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ, İțĲȩȢ ĮȞ İȖțȡȚșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.5 ǼțıțĮĳȒ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ įȚĮĲȡȒıİȦȞ – ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ.
Ǿ ȦȢ ȐȞȦ μȑșȠįȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ ĲȠ ʌİȡȓȖȡĮμμȐ ĲȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌȚȠ
țĮȞȠȞȚțȩ țĮȚ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șİȦȡȘĲȚțȒ ȖȡĮμμȒ İțıțĮĳȒȢ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ȣʌ’ ȩȥȘ μİșȩįȠȣ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. Ǿ ȕĮıȚțȒ İțıțĮĳȒ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȜȐȟİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
țȠʌĲȒȡİȢ ȕȡȐȤȠȣ μİ ĮȡșȡȦĲȒ țİĳĮȜȒ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȑșȠįȠ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ıȤİįȩȞ μȘįİȞȓȗİĲĮȚ Ș ȣʌİȡİțıțĮĳȒ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ μİ ĲȘ
μȑșȠįȠ İțıțĮĳȒȢ μİ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ - ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ.
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5.6 ǼțıțĮĳȒ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȖİȚĲȞȓĮıȘȢ μİ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ȅȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ țȠȞĲȐ ıİ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȠȚ ĲĮȜĮȞĲȫıİȚȢ ĲȦȞ
șİμİȜȓȦȞ ĲȠȣȢ ȞĮ μȘȞ ȑȤȠȣȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ (p.p.v.) μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ʌİȞȒȞĲĮ (50) mm/sec ȖȚĮ İμʌȠȡȚțȐ țĮȚ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ, İȓțȠıȚ (20) mm/sec ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ μȠȞȠțĮĲȠțȚȫȞ țĮȚ įȑțĮ (10) mm/sec ȖȚĮ İȣĮȓıșȘĲĮ ıİ
įȠȞȒıİȚȢ țĲȓȡȚĮ, įȚĮĲȘȡȘĲȑĮ țĲȓȡȚĮ ț.Ȝʌ., İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȞȦʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
İȞįİȚțĲȚțȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȩȡȚĮ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ:
-

-

-

ȂȑȤȡȚ 5 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ įİȞ ĲȓșİĲĮȚ ȩȡȚȠ.
ȂİĲȐ ĲȚȢ 5 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ 25% ĲȘȢ
șȜȚʌĲȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ (ʌİȡȓʌȠȣ 2 ȘμȑȡİȢ), ppv = 12 mm/sec.
ȂȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ 50% ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ (ʌİȡȓʌȠȣ 4 ȘμȑȡİȢ), ppv =
25 mm/sec.
ȂȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ 80% ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ, ppv = 35 mm/sec.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, įİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș
ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ İȓțȠıȚ (20) μȑĲȡȦȞ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ȣʌȩȖİȚİȢ Ȓ ȣʌĮȓșȡȚİȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ. ȅȚ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ İįȐĳȚȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȢ
ȣʌȠıĲȣȜȦμȑȞİȢ, ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ȣʌȩȖİȚİȢ įȚĮȞȠȓȟİȚȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȞ ȖȑȞİȚ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș İμĳȐȞȚıȘ
İʌȚįȚȠȡșȫıȚμȦȞ įȚĮȡȡȒȟİȦȞ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȖİȚĲȞȓĮıȘȢ μİ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ȑȡȖĮ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ Ȓ/țĮȚ ȚıĲȠȡȚțȒȢ
ıȘμĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȪȞĲĮȟȘ İȚįȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ĲİȜȚțȫȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ ȩȡȚȠ ĲȘȢ
μȑȖȚıĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ įȠȞȒıİȦȞ Ȓ μİĲȐ Įʌȩ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ, ȠȚ μȑșȠįȠȚ
ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ șĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, ĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, Į) ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıĲȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȕ) ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȓĮ ıİ
įȘμȩıȚĮ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȒ ʌİȡȚȠȣıȓĮ.
ȉȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ Ȓ ıİ įȘμȩıȚĮ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȒ ʌİȡȚȠȣıȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ, șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ μİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ĲȘȡȒıİȚ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ȩȡȚĮ μȑȖȚıĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ ȤȦȡȓȢ țĮμȓĮ ȐȜȜȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ ĲȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

5.7 ǼțıțĮĳȒ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣȢ Ȓ ıȣȞșȜȚȕȩμİȞȠȣȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ıȤȘμĮĲȚıμȠȓ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȠȕĮȡȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ įȚȩȖțȦıȘȢ, Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ țȐșİ įȣȞĮĲȩ μȑĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲȡȠʌȒ țĮȚ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĲȘȢ
įȚȩȖțȦıȘȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑĲȡȦȞ (İțĲȩȢ İȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ):
x XȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȟȘȡȫȞ μİșȩįȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȓ
ȣȖȡȫȞ μİșȩįȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩμȦȢ ȕİȜĲȚȦĲȚțȐ).
x ȀĮĲȐȜȜȘȜȘ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ.
x ǱμİıȘ İʌȓȤȡȚıȘ/ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȡȠȫȞ ȣʌȠȖİȓȠȣ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ μİ ĲȠȣȢ
įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ.
x īİȞȚțȐ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ μȑĲȡȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ȒĲĮȞ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚįİȚȞȫıȠȣȞ ĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
įȚȠȖțȦıȚμȩĲȘĲȐ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ıȦıĲȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȠȞȚıμȠȪ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ
ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
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Ǽįȫ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıȪȖȤȣıȘ μİ ĲȠȣȢ ıȣȞșȜȚȕȩμİȞȠȣȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ʌȠȣ İțįȘȜȫȞȠȣȞ μİȖȐȜİȢ
ıȣȖțȜȓıİȚȢ ıİ μȚțȡȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȖİȦȨȜȚțȐ ȩĲĮȞ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞİȢ ĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩȢ. Ǿ ʌȡȩȕȜİȥȘ țĮȚ Ș ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıȣȞșȜȚȕȠμȑȞȠȣ
ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ įȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȜȓıİȦȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ (ʌ.Ȥ. ȐțĮμʌĲȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ, Ȓ ĮȞĲȓșİĲĮ μİ İȜİȖȤȩμİȞȘ
İȞįȠĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȪȖțȜȚıȘ, ȤȡȠȞȚıμȠȓ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ț.Ȝʌ.).

5.8 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ
ȉĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
μȩȞȚμȦȞ ȑȡȖȦȞ. ǵʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ įȣȞĮĲȩ, ȣȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ĮʌȠĲİșȠȪȞ
ȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲĮ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚĳșȠȪȞ. ȉĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ İțıțĮĳȒȢ șĮ
İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ, țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȚȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ȠȡȚıĲȚțȑȢ
țĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șȑıİȚȢ ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ
ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Įʌȩ ȩʌȠȣ ĮȡȖȩĲİȡĮ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ȠȡȚıĲȚțȑȢ țĮȚ
İȖțİțȡȚμȑȞİȢ șȑıİȚȢ.
ȉĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıİ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ ĮʌȠȡȡȚĳșȠȪȞ
ıİ șȑıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȣįȐĲȦȞ,
ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ İμʌȩįȚĮ ıĲȘȞ ȠμĮȜȒ ȡȠȒ ĲȠȣȢ Ȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ʌȜȘμμȪȡĮȢ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ
ʌİȡȚȠȤȒ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ İʌȚȤȫıİȚȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĮȣĲȩ İȖțȡȚșİȓ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȧȩȞĲĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ, șĮ İȟȠμĮȜȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ,
ȫıĲİ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İȣıĲĮșȒ țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ʌȡĮȞȒ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ țĮȜĮȓıșȘĲȘ İμĳȐȞȚıȘ ȠȚ
įİ ȤȫȡȠȚ ĮʌȩșİıȘȢ șĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȚȐȕȡȦıȒ ĲȠȣȢ Ȓ Ș ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ.
ǹȞ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ
ĮʌȠșİıȚȠșĮȜȐμȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ 1,00 m, ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ.

5.9 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ (ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ) țĮȚ İȚįȚțȫȞ μȘ
țĮȞȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ȍȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ Ȓ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ
İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ İȕįȠμȒȞĲĮ İțĮĲȠıĲȫȞ (70 cm) Įʌȩ ĲȘ īȡĮμμȒ «ǹ» Ȓ ĲȘ ȖȡĮμμȒ «Ǻ» ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ıİ ȖİȦȜȠȖȚțȐ ĮȓĲȚĮ (įȘȜ. țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ĮȞȠȚțĲȫȞ
ĮıȣȞİȤİȚȫȞ μİ įȣıμİȞȒ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩ Ȓ ĲȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ ȜİʌĲȫȞ įȚĮĲμȘμȑȞȦȞ ȗȦȞȫȞ ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ
țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ įİ μȩȞȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ (ĲȠȣ
ȕȒμĮĲȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) ıİ ʌȜȒȡȦȢ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ įİȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĮıȣȞȑȤİȚİȢ Ȓ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠıșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ μȑĲȡĮ
ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ țĮĲȐ ĲĮ
ĮȞȦĲȑȡȦ ȖȚĮ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȩ ĲȦȞ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ, ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «ǹ» Ȓ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «Ǻ» İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ȀȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȈȣμȕĮĲȚțȐ ȉİȪȤȘ țĮȚ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ
İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȈȪμȕĮıȘ..
ȂİμȠȞȦμȑȞİȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜȘȡȦμȒ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ
ıȣȞȚıĲȠȪȞ ȑțĲĮțĲȠ țĮȚ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȠ ıȣμȕȐȞ țĮȚ ĲĮ ĮȓĲȚȐ ĲȠȣȢ įİȞ ȒĲĮȞ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȞĮ İȞĲȠʌȚıșȠȪȞ Įʌȩ:
-

įȚĮĲȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȖȩμȦıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ,

-

įȚĮĲȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ,

-

İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ,

-

İȞįİȓȟİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ İțıțĮĳȫȞ.

ȈȣȞİȤİȓȢ Ȓ ıȣȤȞȑȢ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ Ȓ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ μİ ĲȘ ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ȖİȦȜȠȖȚțȒ țĮȚ
ĲİțĲȠȞȚțȒ įȠμȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
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ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșȠȪȞ/ĮȚĲȚȠȜȠȖȘșȠȪȞ ȦȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ, įȚȩĲȚ ĮȣĲȑȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ
μİ ĮȞȐȜȠȖȘ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İțıțĮĳȒȢ, İȓĲİ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțįȒȜȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ țĮȚ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ıĲȠȚȤİȚȠșİĲȘșİȓ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȘȡȦμȒ ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

ȃĮ İȚįȠʌȠȚȘșİȓ ĮμȑıȦȢ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

-

ȃĮ ȖȓȞİȚ ȖİȦȜȠȖȚțȒ ȤĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘ țĮȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȒ ĲȠȣȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ țĮȚ ĲȦȞ
İțʌȡȠıȫʌȦȞ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

-

ȃĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıȤİĲȚțȩ ȖȡĮʌĲȩ ĮȓĲȘμĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ʌȜȒȡȘ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ/ ĲİțμȘȡȓȦıȘ.

-

ȃĮ İȖțȡȚșİȓ İȖȖȡȐĳȦȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞ ĮȓĲȘμĮ.

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ
Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıȣȞȠʌĲȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲțșİıȘ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ İțįȘȜȦșİȓıĮȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ țĮȚ ıȣȞȑȤȚıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ.
ǻİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜȘȡȦμȒ ȦȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ ȠȚ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ μȘ
ȑȞĲİȤȞȘ İĳĮȡμȠȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ıİ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ĲȠȣ, ȠȪĲİ ȠȚ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ
ȜȩȖȦ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȩμȦȢ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μȑșȠįȠ İțıțĮĳȒȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ȍȢ İȚįȚțȑȢ μȘ țĮȞȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȩȖİȚĮ įȚȐȞȠȚȟȘ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.:
-

ȈȣȞȐȞĲȘıȘ İȖțȠȓȜȦȞ karst ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȈȣȞȐȞĲȘıȘ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȡȘȖμȐĲȦȞ. ȍȢ ĲȑĲȠȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ țȪȡȚĮ Ȓ/țĮȚ İȞİȡȖȐ ȡȒȖμĮĲĮ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıİ ıİȚıμȩ įȓȞȠȞĲĮȢ ĲİțĲȠȞȚțȑȢ μİĲĮĲȠʌȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 10 cm.
ǻİȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ıȘμĮȞĲȚțȐ ȡȒȖμĮĲĮ įȚĮțȜȐıİȚȢ, įȚĮȡȡȒȟİȚȢ Ȓ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ȡȒȖμĮĲĮ.

-

ȉİțĲȠȞȚțȐ ȜĮĲȣʌȠʌĮȖȒ μİ ȤĮȜĮȡȩ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ μİȖȐȜĮ μʌȜȠț.

-

ȉİȤȞȘĲȐ, μȘ ʌȡȠİȞĲȠʌȚıμȑȞĮ İμʌȩįȚĮ (ʌ.Ȥ. ĮȖȦȖȠȓ, ȣʌȩȖİȚİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.).

-

ȆȠȜȪ μİȖȐȜȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ İȚıȡȠȑȢ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ μİ ʌĮȡȠȤȒ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 100 m3/h țĮȚ ȖȚĮ
μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 m țĮĲȐ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

-

ȂĮȜĮțȒ Ȓ țĮȚ ȣįĮȡȒȢ, (ʌȠȜĲȫįȘȢ) μȐȗĮ ıĲȠ ʌȑĲȡȦμĮ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 20% ĲȠȣ
İμȕĮįȠȪ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ İĳȩıȠȞ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ įȚĮțȡȚĲȩ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ȖİȦȜȠȖȚțȩ ıȤȘμĮĲȚıμȩ.

ȀȐʌȠȚİȢ ĲȑĲȠȚİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠȞ ȕĮșμȩ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ, μİ ĲȡȩʌȠȣȢ
ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ, Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǹȣĲȩ ȩμȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ İĳȚțĲȩ țĮȚ μȐȜȚıĲĮ ʌȜȒȡȦȢ. īȚĮ ȠȡȚıμȑȞİȢ ĲȑĲȠȚİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȤȡȒıȚμİȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İȞįİȓȟİȚȢ μȑıȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
Įʌȩ ʌȡȠįȚĮĲȡȒıİȚȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ İțȐıĲȠĲİ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ. Ȉİ ȩȜİȢ ȩμȦȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, Ș İȚțȩȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ʌȜȘȡȑıĲİȡȘ ȩĲĮȞ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ. ǼȞ ʌȐıȘ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚ, μȩȜȚȢ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ǹȞȐıȤİıȘ ĲȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ʌȡȠȩįȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ ĮʌȠȗȘμȚȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ıĲĮȜȓİȢ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ Ș țĮȞȠȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțıțĮĳȒȢ,.

-

ǼȞȘμȑȡȦıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȣμĳȦȞȘșİȓ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ
ĲȠȣ ʌȡȠȕȜȒμĮĲȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ.

-

ǼȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ įȚİȡİȣȞȒıİȚȢ.

-

18

ȈȪȞĲĮȟȘ ĲĮȤİȓĮȢ μİȜȑĲȘȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ μȘ țĮȞȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ. Ǿ
μİȜȑĲȘ ĮȣĲȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ Ȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ Įʌȩ
ǼȚįȚțȩ ȂİȜİĲȘĲȒ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȞĲȠȜȒ Ȓ/țĮȚ μİ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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5.10

īİȦȜȠȖȚțȑȢ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȒıİȚȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ĲȘ ȖİȦȜȠȖȚțȒ ȤĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ. Ǿ
ȖİȦȜȠȖȚțȒ ȤĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ İȞĲȪʌȠȣ, ȩʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ Ș
ȖİȦμȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȉȠ ıȣμʌȜȘȡȦμȑȞȠ
ȑȞĲȣʌȠ ĲȘȢ ȤĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ĲȠʌȠșİĲİȓ ʌȚȞĮțȓįİȢ ĮȞȐ ʌİȞȒȞĲĮ (50) μȑĲȡĮ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȤȚȜȚȠμİĲȡȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ
ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, μİ ıțȠʌȩ, İțĲȩȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ, ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ
ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȒıİȦȞ μİ ĲȘȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȩįİȣıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ ȩȜĮ İțİȓȞĮ ĲĮ μȑıĮ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ
ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȒıİȦȞ.

5.11

ȈȣμȕĮĲȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ

ȅȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (ȖİȦμȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐĲĮȟȘ), ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ĲİȤȞȚțȠȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ,
ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ, ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȟȩȡȣȟȘȢ μİ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, ĲȘ įȚȠȖțȦıȚμȩĲȘĲĮ Ȓ
ıȣȞșȜȚȥȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ, ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ
İțıțĮĳȒȢ, ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ĮȞİʌȑȞįȣĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ʌĮȡȩμȠȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĲȚȢ ĲİȜȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ İțıțĮĳȒȢ ț.Ȝʌ. ȅȚ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ μİ ȜİʌĲȠμİȡȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ
țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ.
ȉȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ Ȓ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ
ȣȜȚțȐ țĮȚ μİșȩįȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ȖȚĮ μȚĮ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İțıțĮĳȒȢ
țĮȚ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ ȖȚĮ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ İȓĲİ ıĮȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, įİȞ
șİμİȜȚȫȞȠȣȞ įȚİțįȓțȘıȘ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
ȉȣȤȩȞ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μİșȩįȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ıİ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ șĮ
ĮʌȠȗȘμȚȦșİȓ İĳȩıȠȞ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țȐșİ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ (İț ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ), șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ǼȚįȚțȒ
ȅμȐįĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȠȣ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȠμȐįĮ țĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȠȤȦȡİȓ ȐμİıĮ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȦȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ. ȀĮμȓĮ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ıĲȘ ȜȒȥȘ İʌȚĲȩʌȠȣ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ įİȞ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ, įȚȩĲȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ ıĲȠȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȤȡȩȞȠ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĳȦȞȓĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİȜȫȞ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȠμȐįĮȢ țĮȚ ĲȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș İȟȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
1. ǼțĲİȜİȓĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȒ įȚȐȞȠȚȟȘ μȒțȠȣȢ 8 ȑȦȢ 15 μȑĲȡȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȘȢ ʌȡȠĲĮșİȓıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȒ
ȠμȐįĮ Ȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
ȩμȦȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ȜȚȖȩĲİȡĮ ʌȠıȠĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
2. ȈĲȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȒȡĮȖȖĮȢ, İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȩȡȖĮȞĮ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȘȢ
μȘȤĮȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ įȪȠ ĳȠȡȑȢ
ĲȘȞ ȘμȑȡĮ țĮȚ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ. ǹʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ μİ ȕȐıȘ
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ μİȖȑșȘ (ʌ.Ȥ. ȡȣșμȩȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ıȣȖțȜȓıȘȢ, ıȪȖțȜȚıȘ țĮȚ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ), șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮμİĲȐțȜȘĲĮ Ș ʌȡȠȢ İĳĮȡμȠȖȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
3. ȅ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșμȩȢ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ įȚĮȞȠȓȟİȦȞ ıİ μȓĮ ıȒȡĮȖȖĮ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ įȪȠ
ȖȚĮ țȐșİ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
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Ȉİ ĲȠʌȚțȒ μȩȞȠȞ țȜȓμĮțĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȚįȚțȫȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ/ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ (İȞ įȣȞȐμİȚ
țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ μİȖȐȜȦȞ ȩȖțȦȞ), ĲȘ μİȓȦıȘ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ țȜʌ., Ș ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȩıșİĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ țȜȓμĮțĮȢ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıȣȞįȣĮıĲȚțȐ țĮĲȐ ĲȘ ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
1. Ǿ ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ıȣμȕĮĲȚțȫȞ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ - ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĲȠ İȓįȠȢ, ĲȠ ʌȜȒșȠȢ, ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȠ ȤȡȠȞȚıμȩ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
2. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ
ĳȐıȘ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (ʌ.Ȥ. İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ).
3. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȒıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İȡμȘȞİȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İμʌȜİțȩμİȞȠȣȢ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
4. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐμμĮĲȠȢ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
5. ȅȚ İμʌİȚȡȓİȢ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌİʌİȚȡĮμȑȞȦȞ μİȜȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȦȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ
įȚȐȞȠȚȟȘȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țȐșİ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮșȘμİȡȚȞȐ ȕȐıİȚ
ĲȦȞ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞĮʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ İȞ
ȜȩȖȦ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ.

5.12

ȉȒȡȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȣʌȩȖİȚȦȞ İțıțĮĳȫȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȘȡİȓ ĮțȡȚȕȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘ, ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠȞ ĮțȡȚȕȒ ıȤİįȚĮıμȩ, ıİ țȐĲȠȥȘ țĮȚ ĲȠμȒ, ıĲȠ ȖİȞȚțȩ įİȜĲȓȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ țȐșİ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȠ (2) ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ İțıțĮĳȒȢ, ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȘțĮȞ ıĲȘ ȕȐȡįȚĮ ĮȣĲȒ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ
İȖțİțȡȚμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ ȣʌȠȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ İțʌȡȠıȫʌȦȞ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ,
ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ İȜȑȖȤȠȣȞ țĮȚ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȞĲȪʌȦȞ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ,
ĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ ĮȣĲȐ įİȞ ıȣȖțȡȠȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȘțĮȞ ıĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȕȐȡįȚĮ.
ȋȦȡȓȢ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ, ȠȚ İțșȑıİȚȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
1. ȉȘ ȤȚȜȚȠμİĲȡȚțȒ șȑıȘ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȒμĮĲȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ,
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ Ȓ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȘȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ, ıİ
ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ μİ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȡĮμμȒ ĮȞĮĳȠȡȐȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ Ș ʌȡȠȤȫȡȘıȘ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȚȢ ĲİȜȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ.
2. ȉȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ĲĮ μȑıĮ İțıțĮĳȒȢ țȐșİ ȕȒμĮĲȠȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțıțĮĳȒȢ μİ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ, ĲȘ
įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ, ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ, ĲȚȢ șȑıİȚȢ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
3. ȉȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ țȐșİ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ĲȘ șȑıȘ țĮȚ ĲȘ
įȚĮįȠȤȒ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȫȞ țĮȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțıțĮĳȒȢ
μİ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ.
4. ȉȠȞ ĮȡȚșμȩ, ĲȠ μȒțȠȢ, ĲȘȞ șȑıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲȦȞ
įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ, ĲȠ ȤȡȩȞȠ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĲİȜİȓȦıİ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȐșİ ĮȖțȣȡȓȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ, ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ȑȞĮȞ İȞįİȚțĲȚțȩ ĮȡȚșμȩ
ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıȣȞįİĲȘȡȓȦȞ įȠțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțİ. ǼʌȓıȘȢ,
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ.

20

35838
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01:2009

5. ȉȘȞ ĲȣȤȩȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ.
6. ȉȠȞ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ.
7. ȉȠȞ ȤȡȩȞȠ ȑȞĮȡȟȘȢ țĮȚ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ țȐșİ țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, įȘȜ. ĲȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ, ĮİȡȚıμȠȪ, ȟİıțĮȡȫμĮĲȠȢ, ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ
ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲȘȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮȞĮμȠȞȒȢ Ȓ
įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
8. ǹıȣȞȒșȘ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮıĲĮșȠȪȢ Ȓ ȤĮȜĮȡȠȪ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, İȚıȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ Ȓ ĮİȡȓȦȞ ț.Ȝʌ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİȚ (șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİȚ), ĮμȑıȦȢ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȕȒμĮ
ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ, ĲȚȢ įȚĮĲȠμȑȢ İțıțĮĳȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȘșȠȪȞ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İțıțĮĳȒȢ, ȞĮ
İȟĮțȡȚȕȦșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲȠȪȞ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȠȚ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ μȑıĮ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ «ǹ», ʌȠȣ
șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ, țĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡȚșȠȪȞ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ μİ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ İʌȚĲİȪȤșȘțĮȞ μİĲȐ ĲȠ ȟİıțȐȡȦμĮ. ȉȠ ıȪıĲȘμĮ
țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȩ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ Ȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ
ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĮȣĲȑȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ įȪȠ (2) μȑĲȡĮ Ȓ ĲȠ μȒțȠȢ țȐșİ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ, Ȓ
ȩʌȦȢ șĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȈĲĮįȚĮțȐ, μİ ĲȘȞ ʌȡȩȠįȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓ
Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚĮμȠȡĳȠȣμȑȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȣȟȘșİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ȜȒȥȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ, ȩʌȦȢ șĮ ȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ țȐșİ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ, ıĲĮ ĮȡȤȚțȐ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȐμİıĮ μİĲȐ ĲȠ ȟİıțȐȡȦμĮ. ǻȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıİ μȠȡĳȒ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ įȚĮȖȡĮμμȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ μȑıĮ ıİ įȪȠ
(2) İȡȖȐıȚμİȢ ȘμȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ.
ǹįȣȞĮμȓĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ĲȘȡȒıİȚ ĲȑĲȠȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȩʌȦȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ĮʌȠĲİȜİȓ
ȜȩȖȠ ȖȚĮ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȞĮ μȘȞ İȖțȡȓȞİȚ ȖȚĮ ʌȜȘȡȦμȒ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ
țȠȞįȪȜȚĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ, Ȓ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ʌİȡȚțȠʌȒ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, μȑȤȡȚ ȞĮ ıȣȞĲĮȤșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
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ǹʌȠįȠȤȒ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ - ǹȞȠȤȑȢ

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚĲȪʌȦμĮ ĲȦȞ
ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȘ ȈȪμȕĮıȘ, țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ
μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲȘȞ İʌȚıȣμȕİȓıĮ ıȪȖțȜȚıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ (ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ
Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȒıİȚȢ ĲȦȞ μİȜİĲȫȞ). Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȣĲȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ǹ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ İȞıȦμĮĲȦșİȓ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 3.
O ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ īȡĮμμȒȢ “ǹ” șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĳȐıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȜȜȐ șĮ ȑȤİȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ șİȫȡȘıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ μİȖİșȫȞ ĲȘȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ d2 țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ u. ǵĲĮȞ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ ĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ıȣȖțȜȓıİȦȞ/ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ,
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȜȩțȜȘȡĮ ĲĮ μİȖȑșȘ d2 țĮȚ u, İȞȫ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȜȓıİȦȞ/
μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ, ĲĮ d2 țĮȚ u μȘįİȞȓȗȠȞĲĮȚ. Ȉİ İȞįȚȐμİıȘ ĳȐıȘ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ İțĲȚμȒıİȚȢ ĲȦȞ μİȖİșȫȞ
d2 țĮȚ u μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ İțĲİȜİıșİȚıȫȞ ȠȡȖĮȞȠμİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȚȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ıİ țȐșİ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȠȣ
ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
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(ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȐ țĮȚ ȣȥȠμİĲȡȚțȐ). ȂȑȖȚıĲİȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞȂİȜȑĲȘ:
īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L d 500 m
ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

=

r 0,01 m

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

= r 0,005 m

īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L t 1.000 m
ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

= r 0,02 m

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

= r 0,01 m

īȚĮ İȞįȚȐμİıĮ μȒțȘ ȚıȤȪİȚ ȖȡĮμμȚțȒ ʌĮȡİμȕȠȜȒ.
Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țȐșİ įȚĮĲȠμȒȢ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ
ĲȘȞ μȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ȜȐȕİȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

7.2

x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİĲĮĳȠȡȐȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ
μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ

x

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:

22

x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
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x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ

ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ

ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ

įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ

ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ İțȡȘțĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȒȢ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȞȠμȚțȠȪ țĮȚ țĮȞȠȞȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȦȞ:
-

-

-

-

-

-

-

Ȇ.ǻ. 455/95 (ĭǼȀ268ǹ): “ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ ıĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 93/15/ǼȅȀ ĲȠȣ
ıȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 5ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1993, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
İμʌȠȡȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ”.
Ȇ.ǻ. 2/2006 - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ – ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌ.į 455/95 «ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 93/15/ǼȅȀ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 5ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1993, ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ İμʌȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ İμʌȠȡȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ» (268/ǹ) ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2004/57/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 23ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2004, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ʌȣȡȠĲİȤȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ʌȣȡȠμĮȤȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 93/15/ǼȅȀ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ Ǽ (2004) 1332/15-4-2004 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ
ȑȖȖȡĮĳȠ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȒȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
Ȋ.ǹ. 5905/ĭ.15/839/95 (ĭǼȀ 611/Ǻ): “ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıĲȚȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ –
ȕȚȠĲİȤȞȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ ĮȣĲȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ĮʌȠșȒțİȢ İȪĳȜİțĲȦȞ țĮȚ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ”.
Ȋ.ǹ. 3329/89 (ĭǼȀ 132Ǻ): “ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ıİ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ”.
Ȋ.ǹ. ĭ.28/18787/1032/00 (ĭǼȀ 1035/Ǻ): ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ Ȋ.ǹ. 3329/89 (ĭǼȀ 132Ǻ)
‘’ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ıİ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.’’
ȃ. 2168/93 (ĭǼȀ 147ǹ): “ȇȪșμȚıȘ șİμȐĲȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıİ ȩʌȜĮ, ʌȣȡȠμĮȤȚțȐ, İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ,
İțȡȘțĲȚțȠȪȢ μȘȤĮȞȚıμȠȪȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ”.
Ȋ.ǹ. 3009/2/21-Ȗ/94 (ĭǼȀ 301Ǻ): “ǵȡȠȚ, ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțįȩıİȦȢ ĮįİȓĮȢ
įȚĮμİĲĮțȩμȚıȘȢ ȩʌȜȦȞ, ʌȣȡȠμĮȤȚțȫȞ, İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ
ĮıĳĮȜȠȪȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ”.

ǵȜİȢ ȠȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȞȠμȚțȫȞ
țİȚμȑȞȦȞ țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ țĮȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ıȘμȐȞıİȚȢ.
Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ țĮĲȑȤȠȣȞ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
Ȋ.ǹ. 2254/230/ĭ.6.9/94 (ĭǼȀ 73Ǻ): “ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ ȖȠμȦĲȒ țĮȚ ʌȣȡȠįȩĲȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ”, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȚȢ Ȋ.ǹ.
ĭ.6.9/13370/1560/1995 (ĭǼȀ 677/Ǻ/31-7-95) țĮȚ Ȋ.ǹ. ĭ6.9/25068/1183/1996 (ĭǼȀ 1035/Ǻ/15-11-1996)
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

8.1

ǼțıțĮĳȒ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (ʌȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ)
ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ, ıĮȞ
ĮȡȤȒ țĮȚ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȘμİȓȠ İțİȓȞȠ, ȩʌȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İȓȞĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚȒıİȚȢ:
i. ǹȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ. Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȠȖİȦȜȠȖȚțȫȞ İȞȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ȠμȠȚȠȖİȞȠȪȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ (īİȞȚțȐ
ıĲĮ ıțȜȘȡȐ ʌİĲȡȫμĮĲĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĮȜȜȐ μȚțȡȩĲİȡİȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ İȞȫ ȠȚ ıȤİĲȚțȫȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İțıțĮĳȒȢ ıĲĮ μĮȜĮțȐ ʌİĲȡȫμĮĲĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ.)
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ii. ȈȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ μİȖȑșȠȣȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȠȜȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
įȚĮțȡȚĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İμȕĮįȩȞ įȚĮĲȠμȒȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 15 m2, ıİ
ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İμȕĮįȩȞ μİĲĮȟȪ 15 țĮȚ 40 m2 țĮȚ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İμȕĮįȩȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m2.
(īȚĮ įȚĮĲȠμȑȢ ȠȜȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ μİ ʌȜȐĲȠȢ Ȓ/țĮȚ ȪȥȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 4,0 m, ȠȚ įȣıțȠȜȓİȢ
İțıțĮĳȒȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȜȩȖȦ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ ıĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ)
iii. Ǿ İțıțĮĳȒ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩĲĮȞ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ĳȐıİȚȢ (İțıțĮĳȒ șȩȜȠȣ Ȓ
ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ İțȕĮșȪȞıİȦȞ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȕĮșμȓįȦȞ) İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ İȞȚĮȓĮ
įȚĮĲȠμȒ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ıĲĮ
ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ ıȪμȕĮıȘȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ İțıțĮĳȒ μȓĮȢ μȩȞȠ ĳȐıȘȢ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ įȚĮțȡȓȞİȚ ĮȣĲȒ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ. {ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȠȚ įȣıțȠȜȓİȢ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞİȢ İȐȞ İțıțȐʌĲİĲĮȚ μȩȞȠȞ Ƞ șȩȜȠȢ (İțıțĮĳȒ
ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ įȚİȟĮȖȩμİȞȘ İȐȞ İțıțȐʌĲİĲĮȚ μȩȞȠ Ƞ șȩȜȠȢ Ȓ İțıțȐʌĲİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢ Ș įȚĮĲȠμȒ
ıİ μȓĮ μȩȞȠȞ İȞȚĮȓĮ ĳȐıȘ).İȞȫ șĮ İȓȞĮȚ μİȚȦμȑȞİȢ İȐȞ İțıțȐʌĲİĲĮȚ μȩȞȠ İțȕȐșȣȞıȘ (ȩĲĮȞ ȑȤİȚ
ʌȡȠȘȖȘșİȓ μİ ȐȜȜȘ ıȪμȕĮıȘ Ƞ șȩȜȠȢ)}.
iv. ǼȚįȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ (μȚțȡȩĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 3,0 m) ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĳȡȑĮĲĮ, ĲȐĳȡȠȚ,
İıȠȤȑȢ Ȓ șȐȜĮμȠȚ.
v. ǼȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚĮȞȠȓȟİȦȞ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ įȣıțȠȜȓĮ ȩʌȦȢ μİȖȐȜȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ
șȐȜĮμȠȚ, ȣʌȩȖİȚİȢ ĮȓșȠȣıİȢ ț.Ȝʌ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
ıĲȠ ȩȡȚȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ (İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȪȠ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ, ĲȘȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ):
A. ȈĲȘ īȡĮμμȒ «ǹ».
B. ȈĲȘ «īȡĮμμȒ ǼʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ī», Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȑȤİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ μİ do/2 Įʌȩ ĲȘȞ īȡĮμμȒ «ǹ» ʌȡȠȢ
ĲȘ īȡĮμμȒ «Ǻ» (įȘȜĮįȒ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ μȑıȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ «ǹ» țĮȚ «Ǻ»).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ İȞȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȪȠ ĲȡȩʌȠȣȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ İʌȚȜȠȖȒ ıĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡȓȦȞ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ įİȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ:
x

ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ (ʌȡȠıȦȡȚȞȩ Ȓ ĲİȜȚțȩ įȐʌİįȠ) ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ,

x

ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȩʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ,

ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ «ǹ» țĮȚ «Ǻ» ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȈĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ İțȕȐșȣȞıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ șȩȜȠȣ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ
«ǹ»Ț «Ǻ» μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıĲȠ 50% İțİȓȞȘȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ țĮĲĮĲĮȤșİȓ ĲȠ țȐșİ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țĮĲȐĲĮȟȘ țȐșİ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İțıțĮĳȒȢ ĮĳȠȡȐ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ȑȞĮ ʌȠıȠıĲȩ ĮȣĲȒȢ ıİ μȓĮ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ıİ μȓĮ ȐȜȜȘ.
ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ, įȚȩįȦȞ įȚĮĳȣȖȒȢ, İȖțĮȡıȓȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ ț.Ȝʌ. șĮ
ĮʌȠȗȘμȚȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȚμȒ μȠȞȐįĮȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ.
Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȖȚĮ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
țȣȕȠȤȚȜȚȠμȑĲȡĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ șȑıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ (50μ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ) . ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ țĮȚ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ıĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ
ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-01-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-02-00
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ,
ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ, țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
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İțıțĮĳȒȢ, Ș įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ,
μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ
ĮȞȦĲȑȡȦ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ıȤİĲȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮȣĲȫȞ țĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ. ȅȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȑȢ ȠʌȑȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ ʌĮȡ.8.3

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ, țĮȚ
ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȟİıțĮȡȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ

x

Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİĲȡȒıİȦȞ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ (ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ) ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȚȢ
ĲİȜȚțȑȢ ĲȠȣȢ șȑıİȚȢ

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ İʌȓ
ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ, țĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, įȘȜĮįȒ
ʌȜĮȓıȚĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ, įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, țĮȚ ʌȜȑȖμĮĲĮ.

8.2

īİȦȜȠȖȚțȑȢ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ (ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ) țĮȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȚįȚțȫȞ μȘ
țĮȞȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ.

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ȣʌİȡİțıțĮĳȒȢ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ʌȡȠ ĲȘȢ
țĮĲȐʌĲȦıȒȢ ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ, țĮȚ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȜȩȖȠȚ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞİĲȑȜİıĮȞ ıĲȘȞ țĮĲȐʌĲȦıȘ țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ șĮ ĲİțμȘȡȚȫȞİĲĮȚ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ
ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ. ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ Ș șȑıȘ țĮȚ ȠȚ ĮțȡȚȕİȓȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ
țĮȚ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠ ĲȘȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ.
Ǿ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ, İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıșİȚıȫȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ȜȩȖȦ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ĮȚĲȓȦȞ, șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μȩȞȠȞ İĳȩıȠȞ İțĲİȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 70 cm ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «ǹ» Ȓ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «Ǻ», țĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.8. Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ƞ
ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ʌȡȩıșİĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «ǹ» Ȓ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ
«Ǻ».
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ
İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, Ș įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ
ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ
μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ
ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ . ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:

26

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ țĮȚ ȠȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ
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x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȟİıțĮȡȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ʌȠȣ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ

x

Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ,. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȚȢ
ĲİȜȚțȑȢ ĲȠȣȢ șȑıİȚȢ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İμĳȐȞȚıȘȢ İȚįȚțȫȞ μȘ țĮȞȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ ıĲȘȞ § 5.8, ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į) ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲİȢ İȚįȚțȑȢ, μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ Ȓ ȪȥȠȣȢ İțıțĮĳȑȢ, ĮȣĲȑȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ
İȚįȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ.
ȕ) ǹȡȖȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ İțıțĮĳȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ
ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜȒμĮĲȠȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ.
Ȗ) ǼȡȖĮıȓİȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠıșȑĲȦȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ țĮȚ İȞȓıȤȣıȘȢ,
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȫȞ,
ĮʌȠįİțĲȫȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ.

8.3

ǼȜİȖȤȩμİȞȘ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ.

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ
μȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ȠʌȫȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ,
Ș įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚ ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ,
ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ țĮȚ ȖȡĮμμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ıȤİĲȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ (ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ)

x

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮȣĲȫȞ țĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ȠʌȫȞ

x

Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ įİȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 8.1

8.4

ǼȚįȚțȠȓ ĲȡȩʌȠȚ İțıțĮĳȒȢ.

ǼȐȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ, μİ İȞĲȠȜȒ Ȓ/țĮȚ μİ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș
İĳĮȡμȠȖȒ İȚįȚțȫȞ ĲȡȩʌȦȞ İțıțĮĳȒȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ:
Į) İțıțĮĳȒ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ, İȞȫ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ țĮșȚıĲȐ ıȣμĳȑȡȠȣıĮ Ȓ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȘ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ,
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ȕ) ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ țȪȡȚȠ (ʌȐȞȦ Įʌȩ 80%) μȑȡȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, μİ
İțȡȘțĲȚțȐ, įȚĮ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ (ıĳȪȡĮ, ĳȡȑȗĮ ț.Ȝʌ.) ȖȚĮ İȟȠμȐȜȣȞıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Ȓ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ įȚĮĲĮȡȐȟİȦȞ,
ĲȩĲİ Ș İțıțĮĳȒ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İțıțĮʌĲȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲĮ
ȜȠȚʌȐ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȩȜĮ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 8.1, İțĲȩȢ ĮȞ ȐȜȜȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ
įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0201-02 «ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ
ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-02-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ
ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ
ĲİȤȞȚțȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ș İțıțĮĳȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, ȩʌȦȢ țȣțȜȚțȠȪȢ įȓıțȠȣȢ, įȩȞĲȚĮ Ȓ İȜȐıμĮĲĮ.
ǻİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌİįȓȠ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İțıțĮĳȒȢ μİ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ țĮȚ
ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȠȪȢ İțıțĮĳİȓȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ Ȓ μİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ıĳȪȡĮȢ țȚ İʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ
İĳĮȡμȠȖȑȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĳȡİȐĲȦȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, Ȓ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ĮȜȜȐ
ıĲȘ șİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȑμμİıİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ (ʌ.Ȥ.
țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȦȞ) Ȓ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȜȒıİȚȢ) ȖȚĮ
ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ EN 196.01 Ǽ3

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength - ȂȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȒȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 815

Safety of unshielded tunnel boring machines and rodless shaft boring
machines for rock - ǹıĳȐȜİȚĮ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ȐȞİȣ ĮıʌȓįĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȖȚĮ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȐȞİȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ ȖȚĮ
įȚȐȞȠȚȟȘ ĳȡİȐĲȦȞ ıİ ʌİĲȡȫμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12110

Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements - ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ – ǹİȡȠșȣȜȐțȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12111

Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact
rippers - Safety requirements - ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ, ıȣȞİȤȠȪȢ țȠʌȒȢ țĮȚ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 12336+A1

Tunnelling machines - Shield machines, thrust boring machines, auger
boring machines, lining erection equipment - Safety requirements ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ - ĬȦȡĮțȚıμȑȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ,
įȚĮĲȡȘĲȚțȐ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ,
ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ,
İȟȠʌȜȚıμȩȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
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Ǽȁȅȉ EN 1552

Underground mining machines - Mobile extracting machines at the face Safety requirements for shearer loaders and plough systems ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȣʌȩȖİȚĮȢ İȟȩȡȣȟȘȢ - ȀȚȞȘĲȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ μİĲȦʌȚțȒȢ
İȟȩȡȣȟȘȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȠįȠȞĲȠĳȩȡȦȞ
İțıțĮĳȑȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȦĲȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ İȟȩȡȣȟȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials Specifications and tests - BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to
an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ
Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ
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CEN/TR 15419

Protective clothing - Guidelines for selection, use care and maintenance
of chemical protective clothing - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȖȡĮμμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İȞįȣμĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȤȘμȚțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 50033

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplamps for
mine susceptible to firedamp - ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ĭĮȞȠȓ țȡȐȞȠȣȢ ȖȚĮ ȠȡȣȤİȓĮ μİ İȪĳȜİțĲȠ μİȓȖμĮ ĮİȡȓȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
3.1.2
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.3
īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.4
ǹıʌȓįĮ (shield): ıȪıĲȘμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ, ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ
İȡȖĮıȓĮȢ
3.1.5

ǼȟȦȡȐȤİȚȠ (extrados): ȉȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.6
ǼıȦȡȐȤİȚȠ (intrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.7
ȀȐĲȦ ȩȡȚȠ İțȡȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ (Lower Explosive Limit Ȓ LEL) İȓȞĮȚ Ș ȠȡȚĮțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ İȞȩȢ
ĮİȡȓȠȣ Ȓ ĮĲμȫȞ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĳȦĲȚȐ Ȓ ȑțȡȘȟȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ
ʌȘȖȒȢ ȑȞĮȣıȘȢ (ʌ.Ȥ. ĳȜȩȖĮ, șİȡμȩĲȘĲĮ).
3.1.8
ȀȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ (cutter head): ȉȠ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȠ ĲμȒμĮ ıĲȠ İμʌȡȩıșȚȠ μȑȡȠȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ĳȑȡİȚ ĲĮ țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ.
3.1.9
ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.10 ȆȜĮțȠȪȞĲĮȢ ȁȐıʌȘȢ (Mud Cake): ȁİʌĲȒ μİμȕȡȐȞȘ ĮĳȣįĮĲȦμȑȞȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȠ
ȖİȦȨȜȚțȩ Ȓ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ
3.1.11 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ȠȣȡȐȢ (tail seal): ĭȡĮȖμȩȢ İȪțĮμʌĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İȚıȡȠȒ
ȞİȡȠȪ Ȓ İȞȑμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
3.1.12

ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.13

ȈĲȩμȚȠ (Portal): ȂȓĮ İȓıȠįȠȢ Ȓ ȑȟȠįȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.14 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.

9

35855

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

3.2 ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ (μȘȤĮȞȫȞ) įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
ȍȢ ȕȐıȘ ĲȘȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ. H įȚȐțȡȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ ıİ ȠμȐįİȢ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ
ʌĮȡİȤȩμİȞȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȒȢ ĲȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ:
-

ȞĮ μȘȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ,

-

ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮʌĲȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ,

-

ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ.

Ǿ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ʌȠȣ ȣȚȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μȘȤĮȞȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾ

ȅȂǹǻǹ

ȋȍȇǿȈ
ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾ

ȂǾȋǹȃǼȈ
Ǻȇǹȋǿȅȃǹ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ

ȂǼ

ȉǺȂ
ȀȊȇǿǹȈ
ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ
ǻȅȀȅȊ

ȉȊȆȅȈ

ȂǾȋǹȃǼȈ ȈǾȂǼǿǹȀǾȈ
ȆȇȅȈǺȅȁǾȈ
ROADHEADER

ȂǾȋǹȃǿȀȅǿ ǼȀȈȀǹĭǼǿȈ

ȂǾȋǹȃǼȈ
ǻǿǼȊȇȊȃȈǾȈ
ȈǾȇǹīīǹȈ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ
ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾ

ȉǺȂ
ǹȃȅǿȀȉȅȊ
ȉȊȆȅȊ
ȂǼ
ǹȈȆǿǻǹ

ȂǼ
ǹȈȆǿǻǹ
ȈǿǹīȅȃǼȈ

Ȁǹǿ

ȅȜȠμȑĲȦʌȘȢ
țȠʌȒȢ

ȂǼ ȉȂǾȂǹȉǿȀǾ ǹȈȆǿǻǹ

ȅȜȠμȑĲȦʌȘȢ
Ȓ/
țĮȚ
ĲμȘμĮĲȚțȒȢ
țȠʌȒȢ

ǻǿȆȁǾȈ ǹȈȆǿǻǹȈ

ȅȜȠμȑĲȦʌȘȢ
țȠʌȒȢ

ȂȘȤĮȞȑȢ ȈȘμİȚĮțȒȢ
ȆȡȠıȕȠȜȒȢ
Roadheader
ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ
Ȁǹǿ ȂǼȉȍȆȅȊ

ȉǺȂ
ȀȁǼǿȈȉȅȊ
ȉȊȆȅȊ
ȂǼ
ǹȈȆǿǻǹ

ȂǾȋǹȃǿȀǾ
ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾ
ǹȈȆǿǻǹ - ȆǼȆǿǼȈȂǼȃȅ
ǹǼȇǹ
ǹȈȆǿǻǹ
(SLURRY)

-ǹǿȍȇǾȂǹ

ȂǾȋǹȃǼȈ ǼȇǺȂ
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ȅȜȠμȑĲȦʌȘȢ
Ȓ/
țĮȚ
ĲμȘμĮĲȚțȒȢ
țȠʌȒȢ

OȜȠμȑĲȦʌȘȢ
țȠʌȒȢ
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ȂǾȋǹȃǼȈ ǹȈȆǿǻǹȈ
ȂǿȀȉȅȊ ȉȊȆȅȊ
ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȈȊȃǻȊǹȈȂȅȈ
ǹȃȅǿȀȉȅȊ ȉȊȆȅȊ
Ȁǹǿ ǼȇǺȂ

3.2.1

ȈȊȃǻȊǹȈȂȅȈ ǹȃȅǿȀȉȅȊ
ȉȊȆȅȊ Ȁǹǿ SLURRY

ȈȊȃǻȊǹȈȂȅȈ
EPBM Ȁǹǿ
SLURRY

ȂȘȤĮȞȑȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ

ȉȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȑĲȠȚȦȞ μȘȤĮȞȫȞ İȓȞĮȚ ıȒȡĮȖȖİȢ ıİ ȖİȦȨȜȚțȐ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȐμİıȘ țĮȚ ıȣȞİȤȒ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ.
ǹ. ȂȘȤĮȞȑȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ μİ țȠʌĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ İʌȓ ȕȡĮȤȓȠȞĮ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȘȤĮȞȑȢ μİ ȑȞĮȞ (Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ) İʌȚȜİțĲȚțȩ ȕȡĮȤȓȠȞĮ, İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ İȚįȚțȒ
țİĳĮȜȒ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İțıțĮʌĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȓĮ ıİȚȡȐ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȘȢ
țİĳĮȜȒȢ, ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ȩȜȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ıȤȒμĮĲȠȢ țĮȚ șȑıȘȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ İțıțĮʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ:
x ȀȜĮııȚțȩȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İțıțĮĳȑĮȢ, ȡȓʌİȡ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ıĳȪȡĮ.
x ȂȘȤĮȞȑȢ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ (Roadheader) μİ įȚĮμȒțȘ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ.
x ȂȘȤĮȞȑȢ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ (Roadheader) μİ İȖțȐȡıȚĮ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ.
Ǻ. ȉǺȂ țȪȡȚĮȢ țİȞĲȡȚțȒȢ įȠțȠȪ
Ǿ μȘȤĮȞȒ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȤİȚ μȓĮ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ʌȠȣ İțıțȐʌĲİȚ ȠȜȠμȑĲȦʌĮ ĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ ıİ μȓĮ ĮʌȜȒ
įȚĮįȡȠμȒ. Ǿ ȫșȘıȘ ıĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ μİĲĮįȓįİĲĮȚ įȚĮ ĲȦȞ İįȡȐȞȦȞ ʌȡȠȦșȒıİȦȢ (Ȓ ĲȚȢ ıȚĮȖȫȞİȢ), ʌȠȣ
ʌȚȑȗȠȞĲĮȚ ĮțĲȚȞȚțȐ ıĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ μȘȤĮȞȒ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ μİ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ įȪȠ
țȣȡȓȦȞ ĳȐıİȦȞ:
x

ǼțıțĮĳȒ (ȑįȡĮȞĮ Ȓ ıȚĮȖȫȞİȢ ıĲĮșİȡȐ).

x

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İįȡȐȞȦȞ Ȓ ıȚĮȖȫȞȦȞ ıİ ȞȑȠ ȕȒμĮ.

ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ μİ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
ī. ȂȘȤĮȞȑȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ǲȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ȕĮıȚțȑȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.3.2.1.Ǻ. ĮȜȜȐ įȚĮȞȠȓȖȠȣȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ Įʌȩ μȓĮ țİȞĲȡȚțȒ ʌȚȜȠĲȚțȒ ıȒȡĮȖȖĮ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚ μȑıȦ İįȡȐȞȦȞ Ȓ ıȚĮȖȫȞȦȞ
3.2.2

ȂȘȤĮȞȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ (ĮıʌȓįİȢ

ǹȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ ȠμȐįĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, įȘȜĮįȒ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ İȓȞĮȚ
ıȣȞİȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȞįȚȐμİıȠȣ İȚįȚțȠȪ șĮȜȐμȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ, μȑıȦ İȚįȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮıʌȓįĮȢ, ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳİȓıĮȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ıİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȠ
μȑĲȦʌȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİĲĮȚ. Ǿ ĮıʌȓįĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ μȠȞȒ İȓĲİ įȚʌȜȒ ĮȡșȡȦĲȒ.
ǹ. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ μİ ĮıʌȓįĮ țĮȚ ıȚĮȖȫȞİȢ
ǼȓȞĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3.2.1.Ǻ. țĮȚ μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȒ ĮıʌȓįĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȑįȡĮȞĮ ʌȡȠȦșȒıİȦȢ Ȓ ȠȚ ıȚĮȖȫȞİȢ. Ǿ ĮıʌȓįĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ȐμİıȘ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ʌĮșȘĲȚțȒ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ.
Ǻ. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ ĲμȘμĮĲȚțȒȢ ĮıʌȓįĮȢ
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ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ İȟȠʌȜȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ μİ μȓĮ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ, İȓĲİ μİ ȕȡĮȤȓȠȞĮ,
ȩʌȦȢ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3.2.1.ǹ. ȉĮ ȑμȕȠȜĮ ʌȡȠȦșȒıİȦȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ μȘȤĮȞȒ.
ī. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ įȚʌȜȒȢ ĮıʌȓįĮȢ
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ İȟȠʌȜȓȗȠȞĲĮȚ μİ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ țĮȚ įȪȠ ıİȚȡȑȢ
ʌȡȠȦșȘĲȚțȫȞ İμȕȩȜȦȞ ʌȠȣ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ İȓĲİ μİ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ İȓĲİ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ μȑșȠįȠȢ
ʌȡȠȦșȒıİȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. Ǿ μȘȤĮȞȒ ȑȤİȚ ĲȡȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲμȒμĮĲĮ
ĮıʌȓįĮȢ țĮȚ μȓĮ ĲȘȜİıțȠʌȚțȒ țİȞĲȡȚțȒ μȠȞȐįĮ ʌȡȠȫșȘıȒȢ ĲȘȢ.
3.2.3
ȂȘȤĮȞȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ țĮȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ
ǹȣĲȑȢ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ ȠμȐįĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, įȘȜĮįȒ Ș İțıțĮĳȒ ȜĮμȕȐȞİȚ ȤȫȡĮ
ıĲȠ μȑĲȦʌȠ μİ ĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ıİ İȚįȚțȩ țȜİȚıĲȩ șȐȜĮμȠ, μȑıĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ Ș ʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
ıȣȞİȤȫȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ, İȞȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠȞ șȐȜĮμȠ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȐȜȜȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ İȚįȚțȠȪ șĮȜȐμȠȣ (İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ). Ǿ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ İįȫ μİ ȤȡȒıȘ ĮıʌȓįĮȢ. Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȑμȕȠȜĮ
ʌȠȣ ʌȚȑȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ.
ǹ. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) μİ μȘȤĮȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȚĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ Ȓ ȠʌȠȓĮ įȓȞİȚ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ
İțıțĮĳȒȢ μİ ıĲĮșİȡȒ ȫșȘıȘ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ μʌȡȠıĲȐ ʌȡȠȢ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ. ȉĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μȑıȦ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ μİ
İȜİȖȤȩμİȞİȢ ʌȩȡĲİȢ.
Ǻ. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ İȟȠʌȜȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ μİ μȓĮ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ, İȓĲİ μİ ȕȡĮȤȓȠȞĮ,
ȩʌȦȢ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3.2.1.ǹ. H ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ μȑıĮ ıĲȠ
șȐȜĮμȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ.
ī. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) μİ ĮȚȫȡȘμĮ (slurry)
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȓĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ. Ǿ İȞİȡȖȩȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ
İțıțĮĳȒȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ İȜİȖȤȩμİȞȘ İȚıʌȓİıȘ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ (ıȣȞȒșȦȢ) Ȓ ȐȜȜȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ıĲȠ șȐȜĮμȠ
ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ. Ǿ ȡȠȒ țĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ İțıțĮĳȒȢ İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ
ĲȠȣȢ ȡȣșμȠȪȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ.
ǻ. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) İįĮĳȚțȒȢ İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ (ǼȇǺȂ)
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȓĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ. Ǿ İȞİȡȖȩȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ
İțıțĮĳȒȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ İȜİȖȤȩμİȞȘ İȚıʌȓİıȘ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μȓȖμĮĲȠȢ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ȞİȡȠȪ.
Ǽ. ȂȘȤĮȞȑȢ (ȉǺȂ) μȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȓĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȦȢ
ĮȞȠȚțĲȠȪ Ȓ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ. Ǿ İȞĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓ μȘȤĮȞȚțȒ ʌĮȡȑμȕĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, İȞȫ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ. ǹȜȜĮȖȒ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įʌȩ țȜİȚıĲȩ ıİ ĮȞȠȚțĲȩ ĲȪʌȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ĲȡİȓȢ țȪȡȚİȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ İȓȞĮȚ:
-

12

ȂȘȤĮȞȑȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, μİ μİĲĮĳȠȡȚțȒ ĲĮȚȞȓĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ
ĲȦȞ ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, țĮȚ ȦȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, μİ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ μİ İįĮĳȚțȒ
İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒ ʌȓİıȘ (ǼȇǺȂ) țĮȚ țȠȤȜȚȦĲȩ μİĲĮĳȠȡȑĮ.
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Ǽȁȅȉ

-

ȂȘȤĮȞȑȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, μİ μİĲĮĳȠȡȚțȒ ĲĮȚȞȓĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ
ĲȦȞ ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, țĮȚ ȦȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, μİ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ μİ ĮȚȫȡȘμĮ (slurry)
țĮȚ ıȪıĲȘμĮ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ.

-

ȂȘȤĮȞȑȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İȓĲİ μİ ĮȚȫȡȘμĮ (slurry)
μİ İįĮĳȚțȒ İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒ ʌȓİıȘ (ǼȇǺȂ).

İȓĲİ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȦμİĲȡȓĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ
İıȦȡȐȤȚȠ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ,
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ, ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ
ıİ ĮȣĲȐ.
ǹʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ “A” țĮȚ “B” ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2. țĮȚ İȓȞĮȚ İȞįİȤȩμİȞȠ ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ıȣμȕĮĲȚțȫȞ ĲİȣȤȫȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ (Į) ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȣıȫȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ, (ȕ) ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İțıțĮĳȒȢ. ȈĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȖțİȢ İȚįȚțȫȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȖȚĮ
įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ıȣıĲȒμĮĲĮ,

x

ǼıȠȤȑȢ, ĳȡȑĮĲĮ Ȓ ĲȐĳȡȠȣȢ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ
İȟȣʌȘȡİĲȒıİȚȢ, ĳȦȜİȑȢ ĳȡİĮĲȓȦȞ ț.Ȝʌ.).

x

ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ (ȖȚĮ ıĲȐșμİȣıȘ ț.Ȝʌ.).

x

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ȖȚĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪȢ șĮȜȐμȠȣȢ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İțıțĮĳȫȞ,
įȚĮʌȜĮĲȪȞıİȚȢ, ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ Ȓ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.).

x

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ (įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ıȣȞİʌĮțȩȜȠȣșİȢ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȡȐȕįȦȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ț.Ȝʌ.).

ȅȚ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǻȚİȣȡȪȞıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ İȣțȠȜȓĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚȑȢ ĲȠȣȢ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ȓįȚȠ.

4.2 īȡĮμμȑȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȖȡĮμμȑȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ
ȈĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȖȡĮμμȑȢ:
x

īȡĮμμȒ ǼȜȐȤȚıĲȘȢ ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ǼțıțĮĳȒȢ “ǹ”

x

īȡĮμμȒ ȂȑȖȚıĲȘȢ ǹʌȠįİțĲȒȢ ǼțıțĮĳȒȢ “Ǻ”

ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ ǹ țĮȚ Ǻ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01, ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ȩĲȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ (Ș ĮʌȩıĲĮıȘ
ȖȡĮμμȫȞ ǹ-Ǻ İȓȞĮȚ μȘįİȞȚțȒ μİ μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ Ǻ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ). Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ
μʌȠȡİȓ ȞĮ μȘȞ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ μİ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ȤȦȡȓȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (ʌĮȡ. 3.2.1.ǹ), ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮʌȩıĲĮıȘ ǹ-Ǻ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ μȘįİȞȚțȒȢ.

4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ȖȚĮ ĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
4.3.1

īİȞȚțȐ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ
įȡȐıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ Ș țĮȞȠȞȚțȒ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ μİ ȜİʌĲȠμİȡȑıĲİȡȘ ĮȞȐȜȣıȘ, ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȖȖȣȒıİȚȢ,
ĲȠȞ ȡȣșμȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢ ĲİțμȘȡȚȦμȑȞȘ İțĲȓμȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İȡȖĮıȓĮȢ,
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȒȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ǵȜİȢ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ İțıțĮĳȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ.
ǵʌȠȣ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ ȠȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ. Ǿ ȤȡȒıȘ İȪțĮμʌĲȦȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ. ȉĮ ȣȖȡȐ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ μȘ ĲȠȟȚțȐ țĮȚ μİ
İȜȐȤȚıĲȘ İȣĳȜİțĲȚțȩĲȘĲĮ.
ǵȜİȢ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ȠȚ ĮıʌȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞİȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ
İμȕȩȜȦȞ ʌȡȠȫșȘıȘȢ Ȓ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ıȚĮȖȫȞȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĮıĲȠȤȓİȢ Ȓ įȚİȚıįȪıİȚȢ ĮȣĲȫȞ. ȉĮ ȑμȕȠȜĮ
ʌȡȠȫșȘıȘȢ Ȓ ȠȚ ıȚĮȖȫȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ İȓĲİ μİμȠȞȦμȑȞĮ İȓĲİ ȩȜĮ μĮȗȓ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ıȣȞįȣĮıμȩ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ
ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (key closing segment), ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ.
ȉĮ ȑμȕȠȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, ıİ ĮıʌȓįİȢ ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ İȓĲİ
μİμȠȞȦμȑȞĮ İȓĲİ ȩȜĮ μĮȗȓ Ȓ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ıȣȞįȣĮıμȩ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ İμȕȩȜȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ İμȕȩȜȦȞ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ Ș μİμȠȞȦμȑȞȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İμȕȩȜȦȞ.
ĬĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ İțıțĮĳȒȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜİȓȢ ȤȫȡȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȓıȠįȠ țĮȚ įȚĮĳȣȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıİ İʌİȓȖȠȣıİȢ
ʌİȡȚıĲȐıİȚȢ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 815, Ǽȁȅȉ Ǽȃ
12110, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12111, Ǽȁȅȉ EN 12336+A1, Ǽȁȅȉ EN 1552.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȤİįȚȐıİȚ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İțıțĮĳȒȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ țĮȚ ʌȑȡĮĲȠȢ ĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȤĮȜȐȡȦıȘ ıĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ İʌȘȡİȐıİȚ įȣıμİȞȫȢ
ȣĳȚıĲȐμİȞĮ ȑȡȖĮ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ. Ǿ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮĲǯ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ȉȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ İțıțĮĳȒȢ Ȓ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıʌȓįĮȢ.

x

ȉȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ
ȕİȜĲȚȫıİȚȢ ĲȦȞ İįĮĳȫȞ Ȓ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ/ ĮʌȠȤİĲİȪıİȚȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȠȪȞ
ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ȠȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȫșȘıȘȢ.

x

ȉȘ μȑșȠįȠ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ, ĲȣȤȩȞ țȡȣμμȑȞİȢ ȣʌȠįȠμȑȢ – įȓțĲȣĮ Ȓ ȐȜȜİȢ μȘ țĮĲĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ȣʌȩȖİȚİȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ).

x

ǹȞȐȜȣıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ

x

ȉȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȣȤȩȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ İįȐĳȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ İȞȩȡȖĮȞȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȦȞ
țĮșȚȗȒıİȦȞ.

x

ȉȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ
ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ĲȦȞ ĮıʌȓįȦȞ.

ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ

ĲȘȢ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ȩĲȚ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ
țĮȜȫȢ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ.
Ǿ İțıțĮĳȒ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉ.Ȇ. 1501-12-02-01-01 ȩʌȠȣ ĮȣĲȑȢ ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ.
Ǿ țȓȞȘıȘ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ İțıțĮĳȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ƞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȢ țȪțȜȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡȐ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȑȞĮȢ țȪțȜȠȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ . Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ ıȦıĲȒ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țȐșİ ĳȠȡȐ
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ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ Ȓ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȣȜȚțȠȪ. Ǿ İțıțĮĳȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ
țĮȚ ĮʌȫȜİȚĮ İįȐĳȠȣȢ. Ǿ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȡĮțĲȚțȠȪȢ, șĮ
İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖİȦμİĲȡȓĮ İțıțĮĳȒȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ĲȘȢ
μȘȤĮȞȒȢ İțıțĮĳȒ Ȓ ĲȘȢ ĮıʌȓįȠȢ.
ǵĲĮȞ Ș İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ʌȓıȦ Įʌȩ ĮıʌȓįĮ ȤȦȡȓȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ «ȠȣȡȐȢ», Ș İțıțĮĳȒ įİȞ
șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ıĲȚȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ. Ǿ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ.
ǵĲĮȞ Ș İțıțĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ İȚįȚțȒ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ.
ǵĲĮȞ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ ĮȜȜȠȪ, Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıİȚ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ țȓȞįȣȞȠ ȕȜĮȕȫȞ ıĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ, ĲȩĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ (ʌ.Ȥ. țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ȠʌȫȞ, ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȫȞ ȠʌȫȞ, ȕİȜĲȓȦıȘ İįĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ)
ĮʌȠıȩȕȘıȘȢ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȪıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣıĲȐșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȒμȘȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĲİȤȞȚțȒȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȪıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȦʌĮ țĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ
İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ıȣμĳȦȞȘμȑȞĮ μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȕȜȐȕȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Įʌȩ
ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ. ȅȚ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ șĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 98/37/ǼȀ ĲȠȣ
ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 22-6-1998, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȘȢ ȞȠμȠșİıȓĮȢ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 98/79/ǼȀ. ȉĮ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȅįȘȖȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ıȪȞĲĮȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ: Ǽȁȅȉ EN 815,
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12110, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12111 Ǽȁȅȉ EN 12336+A1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1552.
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȤȡȘıȚμİȪȠȣȞ țĮĲ’ ĮȡȤȐȢ ıĲȠȣȢ μİȜİĲȘĲȑȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ, ĮȜȜȐ
țĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȒıĲİȢ ĮȣĲȫȞ. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ȖȚĮ țȐșİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ĲȪʌȠ.
4.3.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ȖȚĮ μȘȤĮȞȑȢ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ ȤȦȡȓȢ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ

ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıİ ȕȡĮȤȫįİȚȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ. Ǿ
țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ĲȩıȠ ıȪμĳȦȞĮ, ȩıȠ țĮȚ ĮȞĲȓșİĲĮ μİ ĲȘȞ țȓȞȘıȘ
ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĲȠȣ ȦȡȠȜȠȖȓȠȣ, ȞĮ ıțȐȕİȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĲĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȑμȕȠȜĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞĮ,
țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȞĮ țȐȞİȚ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ μȒțȠȢ.
ȅȚ țȠʌĲȒȡİȢ, ȠȚ țȣțȜȚțȠȓ įȓıțȠȚ, ĲĮ įȩȞĲȚĮ țĮȚ ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ʌȓıȦ μȑȡȠȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ĮʌȩȜȣĲȘ ĮıĳȐȜİȚĮ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ İμȕȩȜȦȞ ʌȡȠȫșȘıȘȢ Ȓ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ıȚĮȖȫȞȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ ĮȞȐȜȠȖĮ
μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĮıĲȠȤȓİȢ Ȓ įȚİȚıįȪıİȚȢ ĮȣĲȫȞ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤȘ
șİȫȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
(back up).
Ǿ μȘȤĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ
įȚĮĲȡȒıİȦȞ țĮȚ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ʌȡȠ-ʌȠȡİȓĮȢ μȑıȦ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȜĮĳȡȫȞ įȠțȫȞ
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ (spiles) ĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲȘșİȓ, Ȓ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ ȠʌȫȞ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ ȖȚĮ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ ıȣȖțȜȓıİȦȞ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣșȜȚȕȩμİȞȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
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Ǿ įȚȐĲĮȟȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȑȜȠȣȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ
șȑıȘȢ Ȓ șȑıİȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȑĲȡȦȞ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐμİıȘ țĮȚ ȖȡȒȖȠȡȘ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮȚ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ȑȤȠȣȞ İʌȚȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ. ǹȣĲȒ
Ș įȚȐĲĮȟȘ șĮ İȓȞĮȚ ȑĲıȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ șȩȜȠ, ıİ ȩȜĮ
ĲĮ ıĲȐįȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ȩıȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įİȞ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ İțıțĮĳȒȢ.
īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ, Ș μȘȤĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ ıȪıĲȘμĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ țĮȚ
ıȣȜȜȠȖȒȢ ĲȘȢ (ʌ.Ȥ. ıȪıĲȘμĮ ȥİțĮıμȠȪ ȞİȡȠȪ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ, țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ, ĳȓȜĲȡĮ).
4.3.3
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ȖȚĮ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ

μȘȤĮȞȑȢ

ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ

țȠʌȒȢ

μİ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ

ȐμİıȘ

Ǿ μȘȤĮȞȒ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ μİ ĮıʌȓįĮ ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ įȚȐĲĮȟȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ μİĲĮȟȪ ȐțȡȠȣ ĮıʌȓįĮȢ țĮȚ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ.
ǹȣĲȒ Ș įȚȐĲĮȟȘ șĮ İȓȞĮȚ ȑĲıȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ ʌȓİıȘ ıĲȠȞ șȩȜȠ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ
İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
İȡȖĮıȓİȢ İțıțĮĳȒȢ.
Ǿ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ĲȩıȠ ıȪμĳȦȞĮ, ȩıȠ țĮȚ ĮȞĲȓșİĲĮ μİ ĲȘȞ
țȓȞȘıȘ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĲȠȣ ȦȡȠȜȠȖȓȠȣ, ȞĮ ıțȐȕİȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĲĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȑμȕȠȜĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ İȓȞĮȚ
İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞĮ, țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ țȐȞİȚ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ μȒțȠȢ.
ȅȚ țȠʌĲȒȡİȢ, ȠȚ țȣțȜȚțȠȓ įȓıțȠȚ, ĲĮ įȩȞĲȚĮ țĮȚ ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ʌȓıȦ μȑȡȠȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ĮʌȩȜȣĲȘ ĮıĳȐȜİȚĮ.
Ǿ μȘȤĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ
įȚĮĲȡȒıİȦȞ țĮȚ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ʌȡȠ-ʌȠȡİȓĮȢ μȑıȦ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ, ȖȚĮ ĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȜĮĳȡȫȞ įȠțȫȞ
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ (spiles), ĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲȘșİȓ, Ȓ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ ȠʌȫȞ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ ȖȚĮ ĮȞȠȤȒ ĲȦȞ ıȣȖțȜȓıİȦȞ
ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣȞșȜȚȕȩμİȞȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
4.3.4
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ȖȚĮ μȘȤĮȞȑȢ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ μİ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ
īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚ 12 μ, Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıĲȚțȩȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș μİĲĮȕȓȕĮıȘ ĲȘȢ
ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ (ıĲȚȢ ǼȇǺ μȘȤĮȞȑȢ İȓȞĮȚ 2,5 ĳȠȡȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ
ĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ μİ ĮȚȫȡȘμĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ ȡȠȜȜȐȡİȚ Ș țİĳĮȜȒ) țĮȚ Ș ȠȚțȠȞȠμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘȢ șİȫȡȘıȘȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İȓȞĮȚ țĮȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ
μȘȤĮȞȒȢ. Ȃİ ȘȜİțĲȡȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĮȜȜȐ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȚȠ
İȟİȜȚȖμȑȞȠ țĮȚ ĮțȡȚȕȑȢ ıȪıĲȘμĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ, İȞȫ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ İȓȞĮȚ ʌȚȠ İȣȑȜȚțĲĮ.
ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ ȖİȞȚțȐ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ D ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, İȞȫ ıİ
İȣȞȠȧțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİȚȦșİȓ μȑȤȡȚ 0,8 D, ĮȞ țĮȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ μİ EPBM țȐĲȦ Įʌȩ 0,5 D
țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ. īȚĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ʌȐȤȘ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ ȠȚ ʌȚȑıİȚȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȠȪȞ ıİ ȑȞĮ μȚțȡȩ İȪȡȠȢ ĲȚμȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ Įĳ’ İȞȩȢ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ țĮȚ Įĳ’
İĲȑȡȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ĮʌȫȜİȚİȢ ȣȖȡȠȪ Ȓ ĮȑȡĮ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ țĮȚ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ ȑȞĮȞĲȚ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ǼȇǺ μȘȤĮȞȑȢ, İĳ’ ȩıȠȞ ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȑȢ ʌȚȑıİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȑȢ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ țȠȤȜȚȦĲȠȪ μİĲĮĳȠȡȑĮ Ȓ Ș ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ʌȚșĮȞȫȞ İȚıȡȠȫȞ ıİ ĮȣĲȩȞ. ǼʌȓıȘȢ ıĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ
ĮȣĲȑȢ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĮțȡȠșȣȡȓįİȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮȚ
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Ǽȁȅȉ

įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĮțȡȠșȣȡȓįȦȞ șĮ ıȣμȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ȖȡȘȖȠȡȩĲİȡȘ țĮȚ ĮμİıȩĲİȡȘ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ʌȡȩıșİĲȠȣ (țȠȞĲȐ
ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ) țĮȚ ıĲȘȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȠȣ ıĲȠ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ. ȀȐșİ ĮțȡȠșȣȡȓįĮ
șĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȚțȒ ĲȘȢ ȟİȤȦȡȚıĲȒ ȖȡĮμμȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ.
Ǿ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ μİ ĮıʌȓįĮ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ
ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İțıțȐʌĲİȚ, ĲȩıȠ ıȪμĳȦȞĮ, ȩıȠ țĮȚ ĮȞĲȓșİĲĮ μİ ĲȘȞ țȓȞȘıȘ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĲȠȣ ȦȡȠȜȠȖȓȠȣ
(μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ), ȞĮ İțıțȐʌĲİȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĲĮ
ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȑμȕȠȜĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ țȐȞİȚ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒ.
ȉĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȑμȕȠȜĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȚȑıİȚȢ
ʌȡȠȫșȘıȘȢ țĮȚ μİĲȫʌȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȚıȣμȕİȓ ȕȜȐȕȘ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȉĮ țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ țȣțȜȚțȠȓ įȓıțȠȚ, İȜȐıμĮĲĮ țĮȚ įȩȞĲȚĮ. īİȞȚțȐ ȠȚ įȓıțȠȚ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ
İțıțĮĳȒ ȕȡĮȤȠμĮȗȫȞ, ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȐμμȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ įȠȞĲȚĮ ıİ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ. ȈĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ μȚțĲȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ Ș țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ șĮ İȟȠʌȜȓȗİĲĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡȖĮȜİȓȦȞ, ĮĳȠȪ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ ĮȣĲȫȞ țĮȚ Ș ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ ĳșȠȡȐ ĲȠȣȢ. ȉĮ
țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȜȜȐȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȓıȦ μȑȡȠȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ. Ǿ ĮȜȜĮȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
μİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș
ȩʌȠȚĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ įİȞ șĮ İʌȚĳȑȡİȚ ȠʌȠȚįȒʌȠĲİ ȕȜĮʌĲȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ,
ıĲȚȢ ȣʌİȡțİȓμİȞİȢ Ȓ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ (ȣʌȩȖİȚİȢ) țĮĲĮıțİȣȑȢ, ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ țĮȚ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘ μȘȤĮȞȒ.
ǵĲĮȞ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ȕȡĮȤȫįȘ ĲİμȐȤȚĮ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, Ș țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ țĮĲȐ μȑȖȚıĲȠȞ 300 ȤȜıĲ. ȞĮ ʌİȡȞȠȪȞ μȑıĮ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ țĮȚ ĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ
μİĲĮĳȠȡȑĮ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ. Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ ȑȤİȚ İʌȓıȘȢ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİȚ țĮȚ ȞĮ ıʌȐȗİȚ Ȓ
ȞĮ μİĲĮțȚȞİȓ ȕȡĮȤȫįȘ ĲİμȐȤȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ.
īȚĮ ĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ μİ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ Ƞ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ μȑĲȡĮ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ İμĳȡȐȟİȦȞ. ȉȑĲȠȚĮ μȑĲȡĮ İȓȞĮȚ:
-

ȊȥȘȜȑȢ ʌĮȡȠȤȑȢ țĮȚ ʌȚȑıİȚȢ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ (flushing).

-

ȆĮȡĮțĮμʌĲȒȡȚȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ.

-

ǼȣȡİȓĮ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ ĮʌȩʌȜȣıȘȢ ıĲȠ șȐȜĮμȠ İțıțĮĳȒȢ.

-

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ țȠʌĲȚțȫȞ
İȡȖĮȜİȓȦȞ.

-

ǼȞıȦμȐĲȦıȘ įȚȐĲĮȟȘȢ șȡĮȪıȘȢ ȕȡĮȤȦįȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ.

-

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ.

-

ǹȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μİ İȞıȦμȐĲȦıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ.

-

īİȦμİĲȡȚțȩȢ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ İțıțĮĳȒȢ.

Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ
İȡȖĮıȚȫȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ μȑıȦ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ - ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
İȡȖĮıȚȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ ĮȞ ĮȣĲȩ
ĮʌĮȚĲȘșİȓ. ȅȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ. ȅ ĮȡȚșμȩȢ țĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțİȓȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ įȚȐĲĮȟȘ Ȓ μİ ıȪıĲȘμĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ĮȞȣʌȠıĲȒȡȚțĲȠȣ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ μİĲĮȟȪ ȐțȡȠȣ ĮıʌȓįĮȢ țĮȚ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȓįȚȠȣ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ. ǹȣĲȒ Ș įȚȐĲĮȟȘ șĮ İȓȞĮȚ ȑĲıȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ μİ
İʌĮȡțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ ıĲȠ șȩȜȠ țĮȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ,
ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ȩıȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ
İțıțĮĳȒȢ. ȉȠ ıȪıĲȘμĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ĮȣĲȩμĮĲĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ʌȓİıȘ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıĲȐıȘȢ ĮȣĲȒȢ. Ǿ
ʌȓİıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ İʌȐȡțİȚĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȠ

17

35863

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

μȑĲȦʌȠ. Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ μİĲȡȘĲȑȢ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țȐșİ ĳȠȡȐ
ıȘμİȓĮ.
Ǿ ȠȣȡȐ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ İȚįȚțȒ «ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ȠȣȡȐȢ», ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ
İȚıȡȠȒ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ Ȓ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ. Ǿ İȚįȚțȒ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ
ĲȘȢ ȠȣȡȐȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȖȡȒȖȠȡĮ μȑıĮ Įʌȩ ĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ. ǻȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ
ȡȠȒȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȠȣ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĮıʌȓįĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ. ȅȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ
μİ İʌĮȡțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ μȑȖȚıĲȦȞ ĮıțȠȪμİȞȦȞ ʌȚȑıİȦȞ ıȣȞ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ʌȚȑıİȚȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ țĮȚ
İȞİμȐĲȦıȘȢ. ĬĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İĳİįȡȚțȒ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ Įʌȩ ĲȠ țȪȡȚȠ
ıȪıĲȘμĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ ıȤİįȚĮıșİȓ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ İȟȦȡȡĮȤȓȠȣ
įĮțĲȣȜȓȠȣ İʌȑȞįȣıȘȢ (Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ) țĮȚ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ
μȑıĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮıʌȓįĮ, țĮșȫȢ ĮȣĲȒ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ μʌȡȠıĲȐ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ. Ǿ ıȤİįȓĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮșĮȡȚıĲȠȪȞ Ȓ ȞĮ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȜȠțĮȡȓıμĮĲȠȢ.
ȆȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ įȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȠʌĲȚțȒȢ țĮȚ ȘȤȘĲȚțȒȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲȐıȕİıȘȢ
ʌȣȡțĮȧȐȢ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȘ μȘȤĮȞȒ, șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȖȚĮ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ ĮİȡȠĳȣȜȐțȚȠ (air-lock) įȪȠ șĮȜȐμȦȞ, ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ țĮȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
4.3.5

ǹʌȠțȠμȚįȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ıİ μİȖȐȜȠ ȕĮșμȩ μİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ
ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, İȞȫ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȡȠĳĮ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
ȅȚ μȑșȠįȠȚ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ.:
-

μİ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞĮ ȠȤȒμĮĲĮ,

-

μİ ĲȡĮȓȞȠ,

-

μİ ıȪıĲȘμĮ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ,

-

μİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ȐȞĲȜȘıȘ,

-

μİ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ.

ȉĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞ, ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ
ȞĮ İʌȚțȠȜȜȫȞĲĮȚ (stickiness) ıĲȠ μİĲĮĳȠȡȚțȩ μȑıȠ Ȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ıȣııȦμĮĲȫμĮĲĮ țĮȚ țĮĲȐ ȕȐıȘ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȑȢ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ țĮȚ ǼȇǺ. ȈĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ǼȇǺ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ
ĲȦȞ șȣȡȓįȦȞ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ.
ȈĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ ıİ μȓĮ ȠȖțȠμİĲȡȚțȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ĲȠ μȓȖμĮ ĮȣĲȩ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ ĮȞĲȜȓİȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ, ıĲȘȞ
įȚȐĲĮȟȘ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ, ȩʌȠȣ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ İȞȫ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ
ĮȞĮțȣțȜȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȡȠıİțĲȚțȩ ıȤİįȚĮıμȩ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
șĮ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țȐșİ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ. Ǿ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ μİ ĮȚȫȡȘμĮ șĮ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.
ȈĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ǼȇǺ Ș ʌȡȠıșȒțȘ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ
İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, İȞȫ Ș ʌȡȠıșȒțȘ ĮĳȡȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȚıȐȖİȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ μİ μȘ
İʌȚĲȡİʌĲȑȢ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ ȣįȡȠȖȠȞĮȞșȡȐțȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

ȉȠ ıȪıĲȘμĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ ȦȡȚĮȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ,
ĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȚȤμȒ ĲȘȢ ȘμİȡȒıȚĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ șİȦȡȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ ȀȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȘȞ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȪʌĮȡȟȘ İĳİįȡȚțȠȪ μİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ.
4.3.6

ȁȠȚʌȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μȘȤĮȞȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ

ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȚșȑμİȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ
μİȜİĲȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȂİȜȑĲȘ ȩʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
ȠȚ ĲȡȩʌȠȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ/țĮȚ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕȚȕĮıμȑȞİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȑȢ
ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȚμȦȞ μȑıȦȞ. Ǿ ĮıʌȓįĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ İȓȞĮȚ țȣțȜȚțȒ
(ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ țȐʌȠȚȠ ȐȜȜȠ ıȤȒμĮ ĮȞ țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ), İʌĮȡțȫȢ ĮȞșİțĲȚțȒ ȖȚĮ
ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İț ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ȓ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȩʌȦȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ȈȤȑįȚĮ. Ǿ ıȤİįȓĮıȘ ĲȘȢ
ĮıʌȓįĮȢ șĮ ʌȡȠȞȠİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
Ǿ μȘȤĮȞȒ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ μİȖȑșȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ İȚıțȩμȚıȘ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ
ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȠțȩμȚıȒ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ. Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚȑȜșİȚ ĮʌȡȩıțȠʌĲĮ Ș μȘȤĮȞȒ μȑıĮ Įʌȩ ȩȜĮ ĲĮ ȖİȦȨȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ
ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ, ıĲȚȢ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ ıĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ. ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ șĮ İȓȞĮȚ
ȚțĮȞȠȓ ȖȚĮ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ Ȓ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ, İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȠȪ μȒțȠȣȢ
ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȜȐțİȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ șȑıȘȢ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ Ș ĲȐıȘ Įʌȩ ĲĮ ȑμȕȠȜĮ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȠȣȢ įĮțĲȣȜȓȠȣȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ĲĮ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȫįȠȣȢ İțıțĮĳȒȢ. Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ
İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ ıȪıĲȘμĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (İĳ’ ȩıȠȞ ĮȣĲȐ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ), ȚțĮȞȩ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ țȐșİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ ĲİȜȚțȒ
ĲȠȣ șȑıȘ, ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įĮțĲȣȜȓȠȣ. ȉĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ʌȡȠȫșȘıȘȢ (ȑμȕȠȜĮ).
ĬĮ ȖȓȞİȚ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȒ ıȪȞįİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ĮıʌȓįĮ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ
ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 500 μ. ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘȞ ĮıʌȓįĮ.
ȈĲȘ μȘȤĮȞȒ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ įȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȠʌĲȚțȒȢ țĮȚ ȘȤȘĲȚțȒȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ
ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲȐıȕİıȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ
įȚȐĲĮȟȘ ʌȜȒȡȠȣȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ (back up), ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȠμȚįȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ
İțıțĮĳȒȢ, ĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ, ĲȠȣȢ įȡȩμȠȣȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĮʌȩșİıȘȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȡȖĮȞȫȞİȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ:
-

ȉȠ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ ȡȠȫȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

-

ȉȠ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ.

-

ȉȠ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ.

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıĮȞ:
-

ĭȠȡİȓȠ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ȩʌȦȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ, ĮȞĲȜȚȫȞ, ȘȜİțĲȡȚțȫȞ țĮȚ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ, țĮμʌȓȞĮȢ İȜȑȖȤȠȣ, μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȞİȡȠȪ, ĮȖȦȖȫȞ
ĮİȡȚıμȠȪ, ĮʌȠșȒțȘȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ.

-

īİĳȪȡȦμĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ĲȠȞ ʌİȡĮȚȦμȑȞȠ ĮȞȐıĲȡȠĳȠ ʌȣșμȑȞĮ.
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ȉȠ ıȪıĲȘμĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ʌȜȠȒȖȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ĲȘ
μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ (ȠįȚțȒ, ȣįȡĮȣȜȚțȒ ț.Ȝʌ.). ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ:
-

ȃĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ȩįİȣıȘȢ μȑıĮ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮȚ ȞĮ țȜİȓȞİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ıİ
țȠȞĲȚȞȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ.

-

ȃĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ țĮȞȠȞȚțȫȞ țĮȚ ĮțȡȚȕȫȞ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȘȢ
μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.

-

ȃĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌȩıȠ ȖȡȒȖȠȡĮ (ĲĮȤȪĲȘĲĮ, ȤȡȩȞȠȢ, ĮʌȩıĲĮıȘ) Ș μȘȤĮȞȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĲȚįȡȐıİȚ ıİ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ įȚĮįȡȠμȒȢ ĲȘȢ.

ȉȠ ıȪıĲȘμĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ʌȜȠȒȖȘıȘȢ ıĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ĮȣĲȩμĮĲȠ
Ȓ ȘμȚĮȣĲȩμĮĲȠ. ȅ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ İȞȩȢ ĮȞȠȚțĲȠȪ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ įȚĮįȡȠμȒȢ ĮțĲȓȞĮȢ laser, İȞȫ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ
ȑȞĲİȤȞȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıİ șȑıȘ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ:
x Ǿ įȪȞĮμȘ ʌȡȠȫșȘıȘȢ.
x Ǿ ʌȓİıȘ ĲȠȣ İμȕȩȜȠȣ ʌȡȠȫșȘıȘȢ.
x Ǿ įȪȞĮμȘ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ıĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ.
x ȅȚ ıĲȡȠĳȑȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ.
x Ǿ ʌȓİıȘ ȡȠȒȢ țĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȜĮįȚȠȪ țĮȚ ȖȡȐıȠȣ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȡȚȕȑĮ.
x ȉȠ ĮȗȚμȠȪșȚȠ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ Ș șȑıȘ ȩʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ.
x Ǿ ıȤİĲȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĮȣĲȒ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
x ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȤșİȓ, ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ:
x Ǿ ʌȓİıȘ șĮȜȐμȠȣ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ.
x Ǿ ʌȓİıȘ, Ș ʌĮȡȠȤȒ țĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.
x ȉȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.
x Ǿ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ǼȇǺ.
x Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣ țȠȤȜȚȦĲȠȪ μİĲĮĳȠȡȑĮ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ.
x Ǿ ʌȓİıȘ ıĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ μİĲĮĳȠȡȑĮ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ.
x Ǿ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠȞ șĮȜĮμȓıțȠ.
x ȅ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ ĮʌȠțȠμȚıșȑȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ.
Ǿ μȘȤĮȞȒ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ țĮμʌȪȜȠ ȐȟȠȞĮ μİ ĮțĲȓȞĮ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮȢ μȑȤȡȚ 70 ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ĮțĲȓȞĮ ĲȘȢ
μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/ țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ.

4.4 ȆĮȡȑțțȜȚıȘ ȖȚĮ țĮȚȞȠĲȩμȠȣȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ
īȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȤȡȒıȘ țĮȚȞȠĲȩμȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ țĮȜȪĲİȡȘ
ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, Įʌȩ ĲȚȢ ĲȡȑȤȠȣıİȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌĮȡȑțțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȪĲȘȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ μİ ȕȐıȘ įİȩȞĲȦȢ
ĲİțμȘȡȚȦμȑȞȘ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠįȓȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
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4.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
țĮĲȐ ȕȐıȘ ıİ İȚįȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıİ μĮȜĮțȐ İįȐĳȘ, ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ įİ
μİ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ μȘȤĮȞȫȞ ĲȪʌȠȣ μİ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ μİ ĮȚȫȡȘμĮ (slurry) țĮȚ μİ İįĮĳȚțȒ
İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒ ʌȓİıȘ (ǼȇǺȂ). ȅȚ țȪȡȚİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İȓȞĮȚ:
-

ȇȣșμȚıĲȑȢ İįȐĳȠȣȢ ( soil conditioners).

-

ȊȜȚțȐ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.

-

ȀȠȞȓİȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ.

-

ȂȓȖμĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȠȣȡȚĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ.

ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ įİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ.
īİȞȚțȫȢ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ μȘ İȪĳȜİțĲĮ țĮȚ μȘ įȚĮįȓįȠȞĲĮ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ.
4.5.1

ȇȣșμȚıĲȑȢ İįȐĳȠȣȢ

ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıȠȣȞ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ İȪȡȠȢ
ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ, İȞȫ ȠȚ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĮʌĮȞĲȫμİȞİȢ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞİȢ țĮȚ ĮʌȠțȜȓȞȠȣıİȢ ĲȚμȑȢ. Ȉİ ʌȠȜȜȑȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ
ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȫıĲİ ĮȣĲȩ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ
įȚĮȤİȚȡȓıȚμȠ Įʌȩ ĲȘȞ μȘȤĮȞȒ, ȑȞĮȞĲȚ įĮʌĮȞȘȡȫȞ μİĲĮĲȡȠʌȫȞ țĮȚ ĮȜȜĮȖȫȞ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘ μȘȤĮȞȒ.
ǹ. ȊȜȚțȐ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
ǹȣĲȒ Ș ĲİȤȞȚțȒ İȓȞĮȚ İĳĮȡμȩıȚμȘ ıİ ȑȞĮ İȣȡȪ ĳȐıμĮ İįĮĳȫȞ, Įʌȩ ĮȡȖȓȜȠȣȢ μȑȤȡȚ ȤȐȜȚțİȢ, μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲİȢ (Ȁ) μİĲĮȟȪ 10-8 ȑȦȢ 10-2 m/s țĮȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ ȞİȡȠȪ. ȉĮ ȩȡȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ
ĮȣĲȒȢ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ıȤȘμĮĲȚıμȩ ȆȜĮțȠȪȞĲĮ ȁȐıʌȘȢ (Mud Cake) țĮȚ μİ ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
ȅ ȆȜĮțȠȪȞĲĮȢ ȁȐıʌȘȢ (Mud Cake) İȓȞĮȚ ȜİʌĲȒ μİμȕȡȐȞȘ ĮĳȣįĮĲȦμȑȞȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ Ȓ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ. Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ. ȅ ȡȩȜȠȢ ĲȠȣ İȓȞĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ
μİĲȫʌȠȣ țĮȚ ȖȚǯ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ İʌĮȡțȫȢ ȤĮμȘȜȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ. īİȞȚțȐ Ș
ĮĳȣįȐĲȦıȘ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ʌȜĮțȠȪȞĲĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ
ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ ȣʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȓİıȘȢ.
ȉȠ ĮȚȫȡȘμĮ ȕȠȘșȐ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ, ıĲȘȞ ĮʌȠțȠμȚįȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, İȞȫ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȥȪȤİȚ țĮȚ
ȜİȚĮȓȞİȚ ĲĮ țȠʌĲȚțȐ ȐțȡĮ. ȉȠ ĮȚȫȡȘμĮ ĮȞĮțȣțȜȫȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ
İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȕĮıȚțȑȢ ĲȠȣ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȩʌȦȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, pH, ĮʌȫȜİȚĮ ȞİȡȠȪ, ȚȟȫįİȢ, ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫȞ,
įȚĮȡȡȠȒ (yield value). Ǿ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮȣĲȫȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ
ʌȡȩıșİĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌȠȜȣμİȡȒ, ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ PǾ, įȚĮıʌȠȡȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (dispersants).
TĮ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ Ȟİȡȩ, μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȓȞĮȚ: Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩȜȘȥȘ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒȢ įȡȐıȘȢ, Ș
ĮȚȫȡȘıȘ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ, Ș ȥȪȟȘ țĮȚ ȜȓʌĮȞıȘ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ ȐțȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘ
μİȓȦıȘ ĲȦȞ ĳșȠȡȫȞ ĲȠȣȢ.
ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
13500, İȞȫ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ıĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ 3 - 5 % țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ.
ȅȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ șĮ İȟİȚįȚțİȪȠȞĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ
ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ. ĬĮ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ țĮȚ
ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȑĲȡȠȣȢ. ĬĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ (ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ, ȚȟȫįİȢ
ț.Ȝʌ.) țĮȚ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȤȘμȚțȐ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (țȠıțȓȞȚıμĮ, ȣįȡȠțȣțȜȫȞİȢ) ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ. ȈĲȠȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ
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ĲȠȣ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ ȕĮıȚțȫȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ, ȩʌȦȢ ıĲȠȞ
ʌȓȞĮțĮ 2
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ǺĮıȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ
ǿįȚȩĲȘĲĮ

ȂȠȞȐįİȢ

ȂȑșȠįȠȢ ǻȠțȚμȒȢ

ȉȪʌȠȢ ǻȠțȚμȒȢ

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ - ȡ

Kg/m3

ǻȠț. ȈȦȜȒȞĮȢ +ǽȣȖȩȢ

ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ Ȓ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ıĲİȡİȫȞ

%

ĭȠȪȡȞȠȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ

ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ

PǾ

-

ȆİȤĮμİĲȡȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ

Marsh fluidity - tM

s

EN ISO 13500

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ

ȆȜĮıĲȚțȩ ȚȟȫįİȢ – Ș

Pa.s

EN ISO 13500

ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ

Yield value - Ĳ

Pa

EN ISO 13500

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ

ǻȚȒșȘıȘ ȞİȡȠȪ

m3

EN ISO 13500

ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ Ȓ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ

ǼʌȓıȘȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ țĮȚ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȓμȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ.
Ǻ. ȊȜȚțȐ ȖȚĮ μȘȤĮȞȑȢ μİ İįĮĳȚțȒ İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒ ʌȓİıȘ (ǼȇǺ)
Į)

ȈțȠʌȩȢ - ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ȈĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ș ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İțıțĮĳȒȢ İȓȞĮȚ μȓĮ ȕĮıȚțȒ ʌȡȠȢ
ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȨȜȚțȩ ʌȠȣ ȖİμȓȗİȚ ĲȠ șȐȜĮμȠ
ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ. Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ:
-

μİ ĲȘȞ ȫșȘıȘ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ,

-

μİ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ İıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌ.Ȥ. μİ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ țȠȤȜȚȦĲȠȪ μİĲĮĳȠȡȑĮ.

Ǿ ĮıțȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȣȞȠȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟȚıȠȡȡȠʌİȓ ĲȘȞ ʌȓİıȘ Įʌȩ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ țĮȚ ĲȘȞ ʌȓİıȘ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ μİ İįĮĳȚțȒ İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȖİȞȚțȐ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓ țĮȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ Ȓ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ μİ ȠȚțȠȞȠμȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ. ȈĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, Ș ȡȪșμȚıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ
țȪȡȚĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĮĳȡȠȪ țĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ. Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ
ȣʌȠȕȠȘșİȓĲĮȚ Ș ȐıțȘıȘ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ, Ș ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ, Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠμȠȖİȞȠȪȢ İįĮĳȚțȒȢ μȐȗĮȢ, Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ
ıĲȡȑȥȘȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ ȜİȓĮȞıȘȢ țĮȚ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ ȐțȡȦȞ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ
ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țȪȡȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ
μȘȤĮȞȒȢ. ǱȜȜĮ ʌȡȩıșİĲĮ İȓȞĮȚ įȚĮıʌȠȡȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣııȦȡİȪıİȦȞ țĮȚ İμʌȜȠțȫȞ
țȣȡȓȦȢ ıİ ĮȡȖȚȜȚțȐ İįȐĳȘ, ĮȞĲȚȜİȚĮȞĲȚțȐ ʌȡȩıșİĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ țĮȚ ĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ μİĲĮĳȠȡȑĮ,
μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮȤȦȡȚıμȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ȟİȡȩ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ.
ȕ)
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ȅȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȚ ĮĳȡȠȓ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȟȒȢ ʌĮȡĮμȑĲȡȠȣȢ:
-

CF : Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ĮĳȡȚıĲȚțȩ įȚȐȜȣμĮ)
CF = 100Ȥ ms/mF ȩʌȠȣ
ms : Ș μȐȗĮ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ ĮĳȡȚıĲȚțȩ įȚȐȜȣμĮ
mF : Ș μȐȗĮ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ

-

FER : ȁȩȖȠȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ
FER=VCA/VF ȩʌȠȣ:
VCA : Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ
VF : Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ

-

FIR : ȁȩȖȠȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ, įȘȜĮįȒ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ İȚıʌȚİıμȑȞȠȣ ĮĳȡȠȪ ıİ
ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ʌȓİıȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ İțıțĮĳİȓ.

īİȞȚțȐ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ĲĮ İȟȒȢ İȪȡȘ:
-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ CF ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ ĲȣʌȚțȐ İȓȞĮȚ 0,5 – 5,0% țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țȠȞĲȐ ıĲȠ
3%, ĮȜȜȐ ʌȐȞĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĮȣĲȒ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȚıʌȚİȗȩμİȞȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĮȣĲȠȪ ʌȠȣ ȒįȘ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞİȡȖȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ ĮĳȡȠȪ.

-

ȅ ȜȩȖȠȢ FER İȓȞĮȚ 5 – 30 μİ ıȣȞȘșȑıĲİȡİȢ ĲȚμȑȢ țȠȞĲȐ ıĲȠ 10. ǵıȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ĲȚμȒ
ĮȣĲȒ, ĲȩıȠ ȟȘȡȩĲİȡȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȢ ĮĳȡȩȢ. ǵıȠ ʌȚȠ ȣȖȡȩ İȓȞĮȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ĲȩıȠ
ȟȘȡȩĲİȡȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ƞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȢ ĮĳȡȩȢ țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ.

-

ȅ ȜȩȖȠȢ FǿR μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ 10 – 80%, ıȣȞȒșȦȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ 30 – 60%. ǿįȚĮȓĲİȡȘȢ ıȘμĮıȓĮȢ
İȓȞĮȚ Ȓ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȞİȡȠȪ (İȚıʌȚİȗȩμİȞȠ țĮȚ İįĮĳȚțȩ), Ș įİ ȕȑȜĲȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ.

-

ȆȠȜȣμİȡȚțȐ ʌȡȩıșİĲĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȖȚĮ ȞĮ
ȕİȜĲȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ Ȓ ȞĮ ȡȣșμȓȗȠȣȞ ĲȘ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ
ıĲȠ șȐȜĮμȠ țĮȚ ıĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ μİĲĮĳȠȡȑĮ. ȉȣʌȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖμĮ ȤȡȒıȘȢ İȓȞĮȚ ıİ ȣȖȡȐ ĮμμȫįȘ
İįȐĳȘ μİ μȚțȡȒ ıȣȞȠȤȒ. Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ 0,1 – 5 % ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ
įȚĮȜȪμĮĲȠȢ. ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĳȣıȚțȐ ʌȠȜȣμİȡȒ İȓȞĮȚ ȐμȣȜĮ, ıȐțȤĮȡĮ, țȣĲĲĮȡȓȞİȢ țĮȚ
ʌȡȦĲİȓȞİȢ. ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ʌȠȜȣμİȡȒ ʌȠȣ ĲȣȖȤȐȞȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȣĮțȡȚȜĮμȓįȚĮ țĮȚ ĲĮ
ʌĮȡȐȖȦȖȐ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ μİȡȚțȫȢ ȣįȡȠȜȣșȑȞĲĮ ʌȠȜȣĮțȡȚȜĮμȓįȚĮ (ȇǾȇǹ), İȞȫ ĲĮ ȘμȚıȣȞșİĲȚțȐ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȞșȡĮțȠμİșȣȜȚțȒ țȣĲĲĮȡȓȞȘ (CMC) țĮȚ ʌȠȜȣĮȞȚȠȞȚțȒ țȣĲĲĮȡȓȞȘ (PAC).

-

ȈĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȩıșİĲĮ ȕȠȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ țĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚȗȩμİȞĮ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȠ șȐȜĮμȠ (μİȓȦıȘ İȣıĲȐșİȚĮȢ μİĲȫʌȠȣ, İμĳȡȐȟİȚȢ ț.Ȝʌ.). Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȒ
ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ 0,1 – 5 % ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ.

ȈĲȚȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ șĮ ıȣȞĮȡĲȐĲĮȚ μİ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ĮĳȡȠȓ İȓȞĮȚ μİĲĮ-ıĲĮșİȡȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲİȜȚțȐ μİĲȐ Įʌȩ țȐʌȠȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ țĮĲĮȡȡȑȠȣȞ. īȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıμȑȞȠȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠ μȓȖμĮ
ĮĳȡȠȪ – ȖİȦȨȜȚțȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ıĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ
μİĲĮĳȠȡȑĮ. ȆȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮȣĲȩ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ĮȞİʌȚșȪμȘĲĮ ȑȦȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ. Ǿ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ
ĲȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ ĲȦȞ ĳȣıĮȜȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣμȑȞĮ (ȩıȠ μȚțȡȩĲİȡİȢ țĮȚ ʌȜȑȠȞ
ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĳȣıĮȜȓįİȢ, ĲȩıȠ ıĲĮșİȡȩĲİȡȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ĮĳȡȩȢ).
ȆȡȠȢ ĲȠ ʌĮȡȩȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞİȢ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌȡȠıȠμȠȓȦıȘ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ ȣʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ĮȣĲȐ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȕȡİșȠȪȞ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ
ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıİȖȖȚıĲİȓ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ıĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ, ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1, șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ıȣȖțȡȚĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ μİ ĮʌȩȜȣĲİȢ ĲȚμȑȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ:
-

ǻȠțȚμȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ (stability of a foam mixture), ʌĮȡ.6.1.1.
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-

ǻȠțȚμȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ/ȐμμȠȣ (stability (halh-life) of a foam/sand
mixture),ʌĮȡ.6.1.2..

-

ǻȠțȚμȒ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȜĮıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĮĳȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ țĮȚ ʌȠȜȣμİȡȒ (Plasticising effect of foam made of foaming agent or
polymer), ʌĮȡ. 6.1.3..

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟİȚįȚțİȪİȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ
țĮȚ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ Ȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ıȣȖțȡȚĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ȖİȦȣȜȚțȫȞ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.4. ȞĮ
ʌȡȠĲĮșİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ įȩțȚμȘ μȑșȠįȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ
ĮȡμȩįȚȠȣ ĳȠȡȑĮ.
ǱȜȜĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
-

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ȑμĳȡĮȟȘ, țȣȡȓȦȢ ıİ ıȣȞİțĲȚțȐ İįȐĳȘ μİ ȣȥȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ
ĮȡȖȓȜȠȣ, ıĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ, μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȡȠʌȒ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ
ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ (working chamber0

-

ȆȡȩıșİĲĮ ʌȠȜȣμİȡȒ, ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ Ȓ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ʌȠȣ ʌİȡȞȐ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ μİĲĮĳȠȡȑĮ.

-

ǹȞĲȚĲȡȚȕȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ.

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ȐʌȠȥȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ țĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ įȚĮȤİȚȡȓıȚμĮ ȣʌȩ
ĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İȞȩȢ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
4.5.2

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȠȣȡȚĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ

ȉȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ μȓȖμĮ țĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĲȠȣ ȠȣȡȚĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ıĲȠȤİȪȠȣȞ ȞĮ
ıĳȡĮȖȓıȠȣȞ ĮȣĲȩ ȑȞĮȞĲȚ İȚıȡȠȫȞ ȞİȡȠȪ, İȞİμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ (ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ). īȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ
ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

ȆȠȜȪ țĮȜȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘȢ ʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ İȞȑμĮĲȠȢ.

-

ȆȠȜȪ țĮȜȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ȑȞĮȞĲȚ: ĮʌȩʌȜȣıȘȢ, ĳșȠȡȐȢ ĲȡȚȕȒȢ, İțȡȠȒȢ, İȟȫșȘıȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ

-

ȀĮȜȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȐȞĲȜȘıȘȢ - İȚıʌȓİıȘȢ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.

-

ȀĮȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ țĮȚ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ıİ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ μȑĲĮȜȜȠ.

-

ȀĮȜȒ İȣıĲȐșİȚĮ (ȤȦȡȓȢ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ȣȖȡȫȞ) țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ȣʌȩ ĲȠ ĮȞĮμİȞȩμİȞȠ İʌȓʌİįȠ
ʌȓİıȘȢ.

-

ȋĮμȘȜȒ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ĮʌȠįİțĲȒ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ.

-

ǻİȞ șĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞİȓȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ

ȈȣıĲȒȞİĲĮȚ Ș ȣȚȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1.5. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ įȠțȚμȒ ʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ (Water pressure test).
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ıĲȘ įȠțȚμȒ ĮȣĲȒ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 3.

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ǺĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȠțȚμȒȢ ʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ȠȣȡȚĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ȉǺȂ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ȀȜȐıȘ ǹ

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ȞİȡȠȪ ıİ 8
bar ȖȚĮ 5 min

ǻȚȑȜİȣıȘ Įʌȩ
1mm ıİ >5min

ʌȜȑȖμĮ

ȀȜȐıȘ Ǻ

ȀȜȐıȘ ī

ǻȚȑȜİȣıȘ Įʌȩ ʌȜȑȖμĮ
0,5mm ıİ >5min

ǻȚȑȜİȣıȘ Įʌȩ ʌȜȑȖμĮ
0,5mm ıİ <5min

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.4. ȞĮ ʌȡȠĲĮșİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ įȩțȚμȘ μȑșȠįȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ
țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ĮȡμȩįȚȠȣ ĳȠȡȑĮ.
ǱȜȜĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȩʌȦȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȤȡȫμĮ, ȠıμȒ, ıȘμİȓȠ țĮȪıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ țĮȚ
ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 EʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘ ȕȐıȘ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ:
-

ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ, ȣįȡȠȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ
ıĲȘ ȗȫȞȘ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ,

-

ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȐȡĮȟȒȢ ĲȘȢ (ʌ.Ȥ. țȜȓıȘ, μȒțȠȢ),

-

ĲȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ țĮȚ ȩȡȦȞ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ȡȣșμȓıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ȐįİȚİȢ,

-

ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȣıĲȐșİȚĮȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ,

-

ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȤȡȠȞȚıμȠȪ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ,

-

ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĮʌȠįİțĲȫȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ,

-

ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

Ǿ ȜȒȥȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȞȐȜȣıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ.
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ĲİțμȘȡȚȦμȑȞĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ĲȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ țĮȚ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȖȖȣȒıİȚȢ ʌȠȣ
ĲȠȣ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȜȒȡȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ
ĲȦȞ μȑıȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ șĮ
įȓȞİȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ʌȜȒȡİȚȢ İȖȖȣȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȘȜȫıİȚ ĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ
μȘȤĮȞȚțȩ țĮȚ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ μİ ıĮĳȒ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ĲȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ĲȠȣȢ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, İțĲȩȢ ĮȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ (ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ) ȠȡȚıĲȚțȒ μİȜȑĲȘ
İțıțĮĳȒȢ, ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȘȞ İʌȚȜİȖİȓıĮ μȘȤĮȞȒ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ. Ǿ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ ıȪμĳȦȞĮ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȤİĲȚȗȩμİȞȦȞ μİ ĮȣĲȒȞ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ (İȐȞ țȡȚșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ) ʌȡȩıșİĲİȢ ȖİȦİȡİȣȞȘĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲȐ
μȒțȠȢ ĲȘȢ ȤȐȡĮȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȖȚĮ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ
İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜȑȟİȚ.

5.2 ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ μȘȤĮȞȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ, șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ, șĮ ıȣȞĲȘȡȒıİȚ, șĮ ʌȡȠȦșȒıİȚ țĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐȞȠȚȟȘȢ șĮ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȒıİȚ țĮȚ șĮ μİĲĮțȚȞȒıİȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘ μȘȤĮȞȒ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȆȡȚȞ İȚıțȠμȚıșİȓ Ș μȘȤĮȞȒ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ μİ ȩȜĮ ĲĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜȒȡȦȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ
İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ. ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȠ įĮțĲȪȜȚȠ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ ȖȚĮ İʌȓįİȚȟȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ șĮ
ȕȠȘșȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ș ıȤİįȓĮıȘ țĮȚ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
Ǿ μȘȤĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘșİȓ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİĳșȑȞĲĮ ȤȫȡȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ,
ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ șȑıȘ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ, μİ μȑȖȚıĲȘ ĮȞȠȤȒ 6 ȤȜıĲ. ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ 20
mm ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ țĮșȠȡȚıșİȓ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓ ĲȘ μȘȤĮȞȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ. Ǿ įȚĮșİıȚμȩĲȘĲĮ (availability) ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 85%.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȜȒȡİȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞİȢ țĮȚ
ȣʌȠȖİȖȡĮμμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, İȞȫ șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ įȪȠ ıİȚȡȑȢ țĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ȉİ
ĮȣĲȑȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ĳȪıȘ ĲȦȞ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ ĲĮ ıȣȞȚıĲȫμİȞĮ ȤȡȠȞȚțȐ Ȓ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ
İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĲĮ țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ șĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Ș ĳșȠȡȐ
İʌȘȡİȐıİȚ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚĲȡȚȕȚțȠȪȢ įĮțĲȣȜȓȠȣȢ (țȠȣȗȚȞȑĲĮ, bushes). ȈĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ȩʌȠȣ Ș İʌȚșİȫȡȘıȘ țĮȚ Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠȢ Ȓ/țĮȚ ȤȡȠȞȠȕȩȡȠȢ, șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İȞįİȓȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ, ĲȘȢ
įȪȞĮμȘȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ) ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ. ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ țĮȚ șĮ
țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ ȜİʌĲȠμİȡȒ ȑȞĲȣʌĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ, μİĲȐ Įʌȩ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ʌȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ
ĲĮ İȟȒȢ:
x ȂȓĮ ʌȜȒȡȘ ıİȚȡȐ țȣțȜȚțȫȞ įȓıțȦȞ, țȠʌĲȒȡȦȞ țĮȚ įȠȞĲȚȫȞ.
x ǼȚįȚțȐ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȑμȕȠȜĮ, ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ.
x ȇȐȠȣȜĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ.
ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ țĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȠȓ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ İțʌĮȚįİȣĲȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȉİȤȞȚțȩȢ ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ μİ
ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȞȫıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ - ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ
ĲȘȞ İʌȚįȚȩȡșȦıȘ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ șĮ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, Ș μȘȤĮȞȒ șĮ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘșİȓ țĮȚ șĮ μİĲĮțȚȞȘșİȓ ȑȟȦ Įʌȩ
ĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ. ǹȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșİȓ Ș μȘȤĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ȐȜȜȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȠ ǲȡȖȠ, ĮȣĲȒ șĮ
țĮșĮȡȚıșİȓ, șĮ İʌĮȞİʌȚıțİȣĮıșİȓ țĮȚ șĮ įȠțȚμĮıșİȓ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ
ıȒȡĮȖȖĮ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ ȤȦȡȓȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, ȩĲĮȞ ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ ȜȩȖȠ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
İȡȖĮıȓİȢ İțıțĮĳȒȢ, șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ μȑıȠ İȖțȡȚșİȓ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ Ȓ ĮʌȫȜİȚĮȢ İįȐĳȠȣȢ ıĲȘȞ
İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
Ǿ ȣʌİȡțȠʌȒ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ. ȆȚșĮȞȐ țİȞȐ μİĲĮȟȪ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĮȡȤȚțȒȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ȖİȦȨȜȚțȠȪ șĮ ʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ ȑȞİμĮ ĲȠ ȖȡȘȖȠȡȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ.
ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ μȒțȠȢ İȞȩȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ İʌȑȞįȣıȘȢ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȞ ĳȠȡȐ (ĮȞ ĮȣĲȒ Ș μȑșȠįȠȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲİȜȚțȐ
ȣȚȠșİĲȘșİȓ). ǵĲĮȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ ȖȚĮ μȒțȠȢ İȞȩȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ İʌȑȞįȣıȘȢ
(ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ), Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ ıȣȞİȤȓıİȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ.
ǼȐȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ĲȠ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ, Ș
İțıțĮĳȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ, ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ, μȑȡĮ țĮȚ ȞȪȤĲĮ.

5.3 ǼȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ ȤȡȒıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ İȕįȠμĮįȚĮȓĮ ȕȐıȘ İȞȘμİȡȦμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĲȠȞ
ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ ĮʌȠıȣμʌȚȑıİȦȞ țĮȚ İʌĮȞĮıȣμʌȚȑıİȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ ȣȖİȓĮȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ
ĮʌȠıȣμʌȚȑıİȚȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĲȘȡİȓ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ıȣȞİȤȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮȑȡĮ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ıĲĮ įȚȐĳȠȡĮ μȑĲȦʌĮ
İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ țȐșİ ȘμȑȡĮ. Ǿ ʌȓİıȘ ĮȑȡĮ ıİ țȐșİ μȑĲȦʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ
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șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ıİ İȚțȠıȚĲİĲȡȐȦȡȘ ȕȐıȘ țĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ țȐșİ ȘμȑȡĮ.
ǵȜȘ Ș ȟȣȜİȓĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİʌȚİıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮĳȜȑȖİĲĮȚ.
ǵʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌİʌȚİıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ, șĮ ȖȓȞȠȣȞ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ:
Į) ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ, șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȜȒȡȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ
ıȣμʌȚİıĲȑȢ, țȚȞȘĲȒȡİȢ, ȥȪțĲİȢ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıĲȠȣȢ șĮȜȐμȠȣȢ μİĲȐȕĮıȘȢ, ȕȐȞİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ
ʌȣȡȩıȕİıȘȢ, μİĲĮıȤȘμĮĲȚıĲȑȢ, ȘȜİțĲȡȚțȑȢ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ, ȩȜİȢ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲȚȢ
șİμİȜȚȫıİȚȢ.
ȕ) Ǿ ȕĮıȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮȑȡĮ ıĲȠȞ șȐȜĮμȠ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘȞ
μȑȖȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ. Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įİȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȜȚȖȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȡİȚȢ μȠȞȐįİȢ ĲȘȢ
ȓįȚĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȒ İĳİįȡȚțȒ μȠȞȐįĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȦȞ șĮȜȐμȦȞ μİĲȐȕĮıȘȢ.
Ȗ) ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ ȠȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıİ ĮȑȡĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ. ĬĮ
ʌȡȠμȘșİȪıİȚ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȩȖțȠȣ ĮȑȡĮ μİ İʌĮȡțȒ İĳİįȡȚțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĮʌȡȩȕȜİʌĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
į) ȅȚ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȠȓ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌİĲȡİȜĮȚȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ıİ İĳİįȡİȓĮ ʌȠȣ șĮ
μʌĮȓȞȠȣȞ ĮȣĲȩμĮĲĮ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȫȞ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.
İ) ȅȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ İȜĮȤȓıĲȘȢ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ įİȞ ĮȓȡȠȣȞ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠμȒșİȚĮ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĮȞ ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ įĮʌȐȞȘ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ıĲ) ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ μİĲȫʌȠȣ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ± 7 kPa ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ ʌȓİıȘȢ.
ȗ) ȂȑȖȚıĲȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȦȞ ıȣμʌȚİıĲȫȞ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȘșİȓ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ıĲȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ. ǼʌĮȡțȒȢ ȘȤȠμȩȞȦıȘ șĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ
ıĲȘȞ ȠȡȠĳȒ țĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.
Ș) ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡİȚĮțȒ
ĲȠȣ ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ.
ȈĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȞİȤȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ
ȚĮĲȡȠȪ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȫȡİȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȫȞ
ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țİĳĮȜȫȞ μİĲȐȕĮıȘȢ țĮȚ șĮȜȐμȦȞ μİĲȐȕĮıȘȢ ȖȚĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ
ʌȡȠμȘșİȪıİȚ, șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ țİĳĮȜȑȢ μİĲȐȕĮıȘȢ (bulkheads) țĮȚ
ĲȠȣȢ șĮȜȐμȠȣȢ μİĲȐȕĮıȘȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮʌȦȜİȚȫȞ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ įȚĮȞȠȚȤșȑȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ țĮȚ Ș
ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ. ȂȒțȠȢ 10 μ. ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȘȞ
ʌȜİȣȡȐ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ μİĲȐȕĮıȘȢ İʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĮʌȫȜİȚĮ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
ǻȓțĲȣȠ ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ țȐĲȦ Įʌȩ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ țĮȚ ĮȣĲȠȪ ȩʌȠȣ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ, țĮȚ ȠȚ ȣʌİȪșȣȞȠȚ ĲȦȞ șĮȜȐμȦȞ
μİĲȐȕĮıȘȢ șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĲȘȜİĳȦȞȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ μİ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȚȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ, șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĲȘȜİĳȦȞȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıțȠʌȩ ȑȤȠȞĲĮȢ ʌȐȞĲȠĲİ İĳİįȡȚțȒ įȚĮșİıȚμȩĲȘĲĮ.
ǵȜİȢ ȠȚ șȪȡİȢ ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ μİĲȐȕĮıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ. ȋȡȒıȘ ȤȣĲȠıȚįȒȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ șȣȡȫȞ ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ μİĲȐȕĮıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
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ȅȚ șȐȜĮμȠȚ μİĲȐȕĮıȘȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ șĮ ıȣμĳȦȞȘșȠȪȞ μİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ
ȐμİıĮ ȑĲȠȚμȠȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.

5.4 ȉȘȡȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĲȘȡİȓ ĮțȡȚȕȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȣĲȒȢ
ĲȘȢ ıȪμȕĮıȘȢ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȒ ĲȠȣȢ ıİ țȐĲȠȥȘ țĮȚ
ĲȠμȒ ıĲȠ ȖİȞȚțȩ įİȜĲȓȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȠ (2) ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ İțıțĮĳȒȢ ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȘțĮȞ ıĲȘȞ ȕȐȡįȚĮ ĮȣĲȒ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ İȖțİțȡȚμȑȞĮ
ȑȞĲȣʌĮ țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ ȣʌȠȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓȠȚ șĮ İȜȑȖȤȠȣȞ țĮȚ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȞĲȪʌȦȞ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ.
ȋȦȡȓȢ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ, ȠȚ İțșȑıİȚȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȩıȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ȉȘ ȤȚȜȚȠμİĲȡȚțȒ șȑıȘ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ țȪțȜȠȣ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ȩʌȦȢ ȐȟȠȞĮ, ĮȗȚμȠȪșȚȠ ț.Ȝʌ. țĮȚ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ
İțıțĮĳȒȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș μȘȤĮȞȒ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
ȣʌİȡİțıțĮĳȒȢ).
x ȉȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
x ȉȠ ȤȡȩȞȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ (ĲȩıȠ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȩıȠ țĮȚ μȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ) μİ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ĮȡȚșμȩ
ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐμİıȘȢ Ȓ/țĮȚ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
x ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ȕȜĮȕȫȞ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
x ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ İțĲİȜİıșİȚıȫȞ ıȣȞĲȘȡȒıİȦȞ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
x ȀĮĲȐȜȠȖȠ ĮȜȜĮȖȫȞ įȓıțȦȞ țĮȚ țȠʌĲȒȡȦȞ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
x ǹȡȚșμȩ, μȒțȠȢ, șȑıȘ țĮȚ ĲȪʌȠ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ Ȓ ȘμȚʌȜĮȚıȓȦȞ, ĮȖțȣȡȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ, μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ț.Ȝʌ. ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĮȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ. ǼʌȓıȘȢ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ ȚȞȫȞ, ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (μİĲȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įĮʌȑįȠȣ) ț.Ȝʌ. ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ.
x ȉȠȞ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ.
x ǹıȣȞȒșȘ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ, İȚıȡȠȑȢ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ĮİȡȓȦȞ ț.Ȝʌ.

5.5 ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ ıȣȡμȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞİȢ ıȒȡĮȖȖİȢ
ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ȑȜȟȘȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ, ȑμʌİȚȡȠ țĮȚ ȣȖȚȑȢ μİ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮȞĲȚįȡȐıİȚ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ ıȦıĲȐ țĮȚ ȖȡȒȖȠȡĮ. ȅȚ ĲȡȠȤȚȑȢ, ȠȚ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ, ț.Ȝ.ʌ. șĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ
ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ țȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ȕĮȖȠȞȑĲȦȞ.
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠĲȡȠȤȚȫȞ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ șĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣȖțȡȠȪıİȦȞ, İțĲȡȠȤȚĮıμȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ. ȅȚ įȚĮıȣȞįȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ
ĮȞșİțĲȚțȠȪȢ țĮȚ ȚıȤȣȡȠȪȢ μȠȤȜȠȪȢ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ ĲȡȠȤȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ.
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ȅȚ μȘȤĮȞȑȢ ȑȜȟȘȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ĳȡȑȞĮ. ǼȐȞ ĲĮ ĳȡȑȞĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ȑȜȟȘȢ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ, ĲȩĲİ ĳȡȑȞĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲĮ ȕĮȖȠȞȑĲĮ. Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ
μİ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲȡȠȤȚȐȢ, ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ Ș
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣȡμȠȪ.
Ǿ țĮμʌȓȞĮ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣμμĮ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȠȡĮĲȩĲȘĲȐ ĲȠȣ. ȉĮ
ĲȡȑȞĮ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ ȘȤȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȑȞĲĮıȘȢ ĮȣĲȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȖțĮșȚıĲȐ ĳȦĲȚıμȩ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȦȞ ĲȡȠȤȚȫȞ țĮȚ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ.

5.6 ȀĮȪıİȚȢ, ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȣȤȩȞ țĮȪıİȚȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ. ȉȑĲȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ıȤİĲȚțȠȓ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȚ
μȘȤĮȞȚıμȠȓ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȠȓ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ȜİʌĲȠμİȡȒ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

5.7 ǹȞĲȜȒıİȚȢ
īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȜĮıʌȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-02-00. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȖțĮșȚıĲȐ, ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ıȣȞĲȘȡİȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ
ĲȠȣ ĮȞĲȜȘĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ/ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞȦȞ
ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȦıĲȒ İțĲȑȜİıȘ țĮȚ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȐȞĲȜȘıȘȢ ĲȠȣ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1+1/2 ĳȠȡȑȢ ĮȣĲȒ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȞĲȜȘıȘ ĲȠȣ İțĲȚμȫμİȞȠȣ ȩȖțȠȣ ȣįȐĲȦȞ.

6

ǹʌȠįȠȤȒ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ – ǹȞȠȤȑȢ - ǻȠțȚμȑȢ
x ǲȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ ʌȠȣ İʌȚĲİȪȤșȘıĮȞ (ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ), İȐȞ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȑĲȠȚȠ șȑμĮ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ țĮȚ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ʌȜȒȡȦıȒȢ ĲȠȣȢ μİ ȑȞİμĮ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȠȞ
ĲȪʌȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ǿįȚĮȓĲİȡĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ ǹ țĮȚ Ǻ,
ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.

ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ıĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ
țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ
ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȠȣ
șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȐ țĮȚ ȣȥȠμİĲȡȚțȐ). ǹȞ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ȠȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
-

īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L d 500 m

ȅįȚțȑȢ

ȈȚįȘȡȠįȡȠμȚțȑȢ ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ
Ȓ Metro

ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ = r 0,05m
ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ
-

= r 0,03m

r 0,10m
r 0,02m

r 0,06m

īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L t 1.000 m
ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ = r 0,10m

r 0,03m

r 0,15m

= r 0,05m

r 0,02m

r 0,08m

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ
-

r 0,03m

īȚĮ İȞįȚȐμİıĮ μȒțȘ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȡĮμμȚțȒ ʌĮȡİμȕȠȜȒ.
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ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȒ ĮțĲȓȞĮ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ įİȞ
ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ȠȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
ȅįȚțȑȢ

ȈȚįȘȡȠįȡȠμȚțȑȢ

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ

Ȓ Metro
ȂȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ȦȢ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ

1,0%

0,5%

1,0%

ȈĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ μİ ĮıʌȓįĮ țĮȚ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮțȡȚȕȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ (țİȞĲȡȐȡȚıμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ).
ȅȚ μȑȖȚıĲİȢ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ıĲȠ țİȞĲȡȐȡȚıμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ Ș ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮ ʌȠȣ
ıȤȘμĮĲȓȗİȚ țȪțȜȠ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮĲȐ 20 İț. μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ ȩʌȦȢ
ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ. Ǿ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮ ĮȣĲȒ İμʌİȡȚȑȤİȚ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȚșĮȞȫȞ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.

6.1 ǻȠțȚμȑȢ
6.1.1

ǻȠțȚμȒ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ.

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ μȚĮ μȑșȠįȠȢ ȖȚĮ ĲȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ (ȤȡȩȞȠȢ ȘμȚ-ȗȦȒȢ) İȞȩȢ
ĮĳȡȠȪ ıĲȘ ĳȣıȚțȒ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȘμȚ-ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȩʌȦȢ Ș ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
ǹ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
x

ǲȞĮ ȤȦȞȓ įȚȒșȘıȘȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 1 lt μİ ȑȞĮ μȘ-ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ.

x

ǲȞĮ ĲȣʌȚțȩ ȖȣȐȜȚȞȠ įȠȤİȓȠ Schott – Duran Ȓ Pyrex

x

ǲȞĮ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ įȠȤİȓȠ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 1 Ȓ 2 lt Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ȐșȡĮȣıĲȠ
ȣȜȚțȩ

x

ǲȞĮ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ țȪȜȚȞįȡȠ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 50ml

x

ȂȓĮ ʌĮȡĮȜȜȘȜȩȖȡĮμμȘ ȕȐıȘ.

x

ȂȑıȠ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĮĳȡȠȪ μİ ȖȞȦıĲȩ ȜȩȖȠ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ (FER), ȩʌȦȢ ȑȞĮȢ
ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȢ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ.

x

ǽȣȖȩȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ 0,1 gr

x

XȡȠȞȩμİĲȡȠ

Ǻ. ȊȜȚțȐ
x

ǹĳȡȠȚıĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ țȐșİ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ʌȠȣ șĮ İȜİȖȤșİȓ

x

ǹʌȠıĲĮȖμȑȞȠ Ȟİȡȩ

ī. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ įȠțȚμȒȢ
ȆĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐȜȣμĮ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ ĮʌȠıĲĮȖμȑȞȠ Ȟİȡȩ ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ ȜȩȖȠ
(ĲȣʌȚțȑȢ ĲȚμȑȢ ıȣȞȒșȦȢ 3 – 5%). īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖμĮ 97 ml ĮʌȠıĲĮȖμȑȞȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ 3 gr ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ.
ǼȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȠȜȣμİȡȒ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȫȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȆȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒ, Ƞ ĮĳȡȩȢ ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ įȚĮıĲȠȜȒ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȤȦȞȓ įȚȒșȘıȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ 80 gr ĮĳȡȠȪ.
ȂİĲȡȐĲĮȚȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ 40 ml ȣȖȡȠȪ ıĲȠȞ țĮĲȫĲİȡȠ țȪȜȚȞįȡȠ
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ȀĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıİ ĲȣʌȚțȒ ĳȩȡμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μȠȡĳȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ǻİȜĲȓȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ įȠțȚμȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ
ǻȠțȚμȒ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ
ǹĳȡȚıĲȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȆȡȠμȘșİȣĲȒȢ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ǹĳȡȚıĲȚțȩ
įȚȐȜȣμĮ (CF)
ǾμİȡȠμȘȞȓĮ țĮȚ
ȫȡĮ
ȁȩȖȠȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ
ĲȠȣ
ĮĳȡȠȪ
(FER)
ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ
ȋȡȩȞȠȢ ȜȒȟȘȢ

6.1.2

ǻȠțȚμȒ İȣıĲȐșİȚĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ ȐμμȠȣ

ǹȣĲȒ Ș įȠțȚμȒ μİĲȡȐ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ İȞȩȢ ĮĳȡȠȪ ȩĲĮȞ ĮȞĮμȚȖȞȪİĲĮȚ μİ μȚĮ ʌȡȩĲȣʌȘ ȐμμȠ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ. Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ıȣȖțȡȚĲȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠıȠμȠȚȫıİȚ ĲĮ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ
(ȉǺȂ). Ǿ įȠțȚμȒ μİĲȡȐ ʌȩıȠ ȖȡȒȖȠȡĮ ȑȞĮȢ ĮĳȡȩȢ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ĮʌȠįȠμȘșİȓ ȩĲĮȞ İμʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ μȚĮ μȒĲȡĮ μİ
ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ (ȐμμȠȢ). Ǿ įȠțȚμȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮȡțȑıİȚ μȑȤȡȚ 3 ȘμȑȡİȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ȐμμȠȢ μİ ȖİȦȣȜȚțȩ (ȑįĮĳȠȢ) Įʌȩ ĲȠ
ȑȡȖȠ.
ǹ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
x

ǲȞĮȢ ȕĮȡȪȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ (ĲȪʌȠȣ Hobart) μİ ĲȡİȓȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ țĮȚ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌĲİȡȪȖȚĮ μİ ĲȘ μȘȤĮȞȒ

x

ǲȞĮ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ įȠȤİȓȠ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 1 Ȓ 2 lt Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ȐșȡĮȣıĲȠ
ȣȜȚțȩ

x

ȂȑıȠ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĮĳȡȠȪ μİ ȖȞȦıĲȩ ȜȩȖȠ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ (FER), ȩʌȦȢ ȑȞĮȢ
ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȢ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ.

x

ǽȣȖȩȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ 0,1 gr

x

XȡȠȞȩμİĲȡȠ

x

ǻȠȤİȓȠ ȣȖȡȫȞ ȖȣȐȜȚȞȠ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ

x

ȉȡȐʌİȗĮ İȟĮʌȜȫıİȦȢ (30cm) μİ ʌȡȩĲȣʌȠ țȫȞȠ

x

ǺĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ ȖȣȐȜȚȞȠ Ȓ țĮșĮȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 1 lt μİ įȚȐĲȡȘĲȘ
ȕȐıȘ

Ǻ. ȊȜȚțȐ
x

ǹĳȡȚıĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ țȐșİ ʌȠȜȣμİȡȑȢ İĳȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
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x

ǹʌȠıĲĮȖμȑȞȠ Ȟİȡȩ

x

ǱμμȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 196.01 Ǽ3

Ǽȁȅȉ

ī. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ įȠțȚμȒȢ
ǽȣȖȓȗİĲĮȚ 1,5 Kgr ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ țȐįȠ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ
ȆȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ 45 ml ĮʌȠıĲĮȖμȑȞȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 1 ȖȚĮ 3 ȜİʌĲȐ.
ȆȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ Ƞ ĮĳȡȩȢ ȩʌȦȢ ıĲȘ įȠțȚμȒ ĲȘȢ ʌĮȡ.6.1.1 ( ȈȘμİȓȦıȘ: īȚĮ țȐșİ įȠțȚμȒ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȑȞĮ ȞȑȠ įİȓȖμĮ ĮĳȡȠȪ)
Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ CF șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (įİȞ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ Ș ȤȡȒıȘ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ĲȚμȫȞ)
ȅ ȜȩȖȠȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ (FER) șĮ İȓȞĮȚ 10 İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĲȚμȒ
ǹȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ ʌȠȜȣμİȡȫȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
īȚĮ țȐșİ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ CF, Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ įȪȠ įȠțȚμȑȢ
Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ FIR (ȜȩȖȠȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ) ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ įȠțȚμȑȢ șĮ İȓȞĮȚ 25 țĮȚ 50 gr ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.
ǹĳȠȪ İțțȚȞȒıİȚ Ƞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕȐȡȠȢ ĮĳȡȠȪ Ȓ μȓȖμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ – ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ
ıĲȘȞ ȐμμȠ. Ǿ ĮȞȐμȚȟȘ įȚĮȡțİȓ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ ıĲȘȞ ȐμμȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩȜȘȥȘ
ȠμȠȖİȞȠȪȢ μȓȖμĮĲȠȢ. ǹȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ șĮ ıĲĮμĮĲȐİȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȩȟİıȘ
ĲȘȢ ʌİȡȓııȚĮȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ Įʌȩ ĲĮ ʌĲİȡȪȖȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ țȐįȠȣ.
ȉȠ μȓȖμĮ ĮĳȡȠȪ – ȐμμȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȖȣȐȜȚȞȠ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ μİ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ȕȐıȘ
μȑȤȡȚ ĲȠ ıȘμȐįȚ ĲȠȣ 1 lt țĮȚ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ țĮȚ Ș ȫȡĮ.
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ İʌȓ ĲȡİȓȢ ȘμȑȡİȢ.
ȀĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıİ ĲȣʌȚțȒ ĳȩȡμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μȠȡĳȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ǻİȜĲȓȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ įȠțȚμȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ ȐμμȠȣ
ǻȠțȚμȒ İȣıĲȐșİȚĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ ȐμμȠȣ
ǹĳȡȚıĲȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȆȡȠμȘșİȣĲȒȢ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ǹĳȡȚıĲȚțȩ
įȚȐȜȣμĮ (CF)
ǾμİȡȠμȘȞȓĮ
FIR
ȜȩȖȠȢ
İȚıʌȓİıȘȢ

25 gms

FER
ȜȩȖȠȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ

10

ǹȡȤȚțȒ ıĲȐșμȘ
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ȋȡȩȞȠȢ
ȋȡȩȞȠȢ
ȑȞĮȡȟȘȢ
3 ȘμȑȡİȢ

6.1.3

ǻȠțȚμȒ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȜĮıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĮĳȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ țĮȚ ʌȠȜȣμİȡȒ

ǹȣĲȒ Ș įȠțȚμȒ μİĲȡȐ ĲȠ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ İȞȩȢ ĮĳȡȠȪ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ μȚĮ ʌȡȩĲȣʌȘ ȐμμȠ țĮȚ
Įĳȡȩ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ. Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ıȣȖțȡȚĲȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ
įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıȠμȠȚȫıİȚ ĲĮ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ
μȘȤĮȞȒȢ (ȉǺȂ). ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ȐμμȠȢ μİ ȖİȦȣȜȚțȩ (ȑįĮĳȠȢ) Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ, ĮĳȠȪ
ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ȩȜȠ ĲȠ țȜȐıμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 5mm.
ǹ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
x

ǲȞĮȢ ȕĮȡȪȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ (ĲȪʌȠȣ Hobart) μİ ĲȡİȓȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ țĮȚ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌĲİȡȪȖȚĮ μİ ĲȘ μȘȤĮȞȒ

x

ǲȞĮ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ įȠȤİȓȠ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 1 Ȓ 2 lt Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ȐșȡĮȣıĲȠ
ȣȜȚțȩ

x

ȂȑıȠ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĮĳȡȠȪ μİ ȖȞȦıĲȩ ȜȩȖȠ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ (FER), ȩʌȦȢ ȑȞĮȢ
ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȢ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ.

x

ǽȣȖȩȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ 0,1 gr

x

XȡȠȞȩμİĲȡȠ

x

ǻȠȤİȓȠ ȣȖȡȫȞ ȖȣȐȜȚȞȠ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ

x

ȉȡȐʌİȗĮ İȟĮʌȜȫıİȦȢ (30cm) μİ ʌȡȩĲȣʌȠ țȫȞȠ

x

ǺĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ ȠȖțȠμİĲȡȚțȩ μİĲȡȘĲȒ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 250 ml ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȐμμȠȣ – ĮĳȡȠȪ.

Ǻ. ȊȜȚțȐ
x

ǹĳȡȚıĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ țȐșİ ʌȠȜȣμİȡȑȢ İĳȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.

x

ǹʌȠıĲĮȖμȑȞȠ Ȟİȡȩ

x

ǱμμȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 196.01 Ǽ3

ī. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ įȠțȚμȒȢ
ǽȣȖȓȗİĲĮȚ 1,5 Kgr ȐμμȠȣ Ǽȃ 196 țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ țȐįȠ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ
ȆȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ 45 ml ĮʌȠıĲĮȖμȑȞȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 1 ȖȚĮ 3 ȜİʌĲȐ.
ȀĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ
ǼțĲİȜİȓĲĮȚ μȚĮ įȠțȚμȒ İȟȐʌȜȦıȘȢ μİ 15 țĲȪʌȠȣȢ
ǵȜȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ.
ȆȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ Ƞ ĮĳȡȩȢ ȩʌȦȢ ıĲȘ įȠțȚμȒ ĲȘȢ ʌĮȡ.6.1.1 ( ȈȘμİȓȦıȘ: īȚĮ țȐșİ įȠțȚμȒ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȑȞĮ ȞȑȠ įİȓȖμĮ ĮĳȡȠȪ)
Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ CF șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (įİȞ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ Ș ȤȡȒıȘ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ĲȚμȫȞ)
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ȅ ȜȩȖȠȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ (FER) șĮ İȓȞĮȚ 10 İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĲȚμȒ
ǹȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ ʌȠȜȣμİȡȫȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
īȚĮ țȐșİ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ CF, Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ įȪȠ įȠțȚμȑȢ
Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ FIR (ȜȩȖȠȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ) ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ įȠțȚμȑȢ șĮ İȓȞĮȚ 25 țĮȚ 50 gms ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠȣ
ȩȖțȠȣ ĲȘȢ ȐμμȠȣ..
H įȠțȚμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡĮĲȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ 10 ȜİʌĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐμμȠȣ.
ȀĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıİ ĲȣʌȚțȒ ĳȩȡμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μȠȡĳȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ǻİȜĲȓȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ įȠțȚμȒȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ ĲȠ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮĳȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ țĮȚ ʌȠȜȣμİȡȒ
ǻȠțȚμȒ țĮșȠȡȚıμȠȪ ĲȠ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ
ĮĳȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ țĮȚ ʌȠȜȣμİȡȒ

ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ

ǹĳȡȚıĲȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȆȡȠμȘșİȣĲȒȢ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ǹĳȡȚıĲȚțȩ
(CF)

-

įȚȐȜȣμĮ

ȊȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȘ įȠțȚμȒ

ǱμμȠȢ ʌȡȩĲȣʌȘ

ǱȜȜȠ (ȑįĮĳȠȢ Įʌȩ
ĲȠ ȑȡȖȠ)
MȐȗĮ ȞİȡȠȪ(gm)

ȂȐȗĮ
İįȐĳȠȣȢ/ȐμμȠȣ(gm)
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ (Kgr/m3)

EȟȐʌȜȦıȘ ıİ cms μİĲȐ Įʌȩ 15 țĲȪʌȠȣȢ ıĲȘȞ ĲȡȐʌİȗĮ
FER

10

ǹĳȡȩȢ 0%
ǹĳȡȩȢ 25 gm
ǹĳȡȩȢ 50 gm

6.1.4

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮĳȡȠȪ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ

Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĮʌĮȡĮȟȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȠțȚμȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ İȟĮȡĲȘμȑȞȘ Įʌȩ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ĮȣĲȑȢ. Ȉİ ȑȞĮ ȐıȤȘμĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞȠ Įĳȡȩ ȠȚ ĳȣıĮȜȓįİȢ țĮĲĮȡȡȑȠȣȞ
ʌȚȠ ȖȡȒȖȠȡĮ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ ʌȠȚțȓȜȜİȚ Įʌȩ įȠțȚμȒ ıİ įȠțȚμȒ.
Ǿ ıȣȞȚıĲȫμİȞȘ țĮȚ ʌȡȠĲȚμȫμİȞȘ μȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȢ ĮĳȡȠȪ. Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ĮĳȡȠȪ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ μİ ĲȠȣ ĮĳȡȠȪ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲȠ ȉǺȂ.
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ȅ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıİȚ ĮĳȡȠȪȢ μİ ȜȩȖȠ
įȚĮıĲȠȜȒȢ FER μİĲĮȟȪ 3 țĮȚ 20. ǹȣĲȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ İȪțȠȜĮ, įȚĮĲȘȡȫȞĲĮȢ ȑȞĮ ıĲĮșİȡȩ ȩȖțȠ ȣȖȡȠȪ
ıĲȠ įȚĮıțȠȡʌȚıĲȒ țĮȚ ȡȣșμȓȗȠȞĲĮȢ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ FER.
ȅȚ įȣıțȠȜȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡțİȡĮıșȠȪȞ ıĲȘ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ıĲĮșİȡȩȢ țĮȚ μİĲȡȒıȚμȠȢ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ țĮȚ ȑȞĮ İʌĮȡțȫȢ μȚțȡȩ İȟȐȡĲȘμĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ĮĳȡȠȪ. Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ
ĮʌȠȜĮμȕĮȞȩμİȞȠȣ ĮĳȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıİ lt/min.
ǲȞĮ μȚțȡȩ ʌȚİıĲȚțȩ įȠȤİȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪıİȚ ĲȠ ĮĳȡȚıĲȚțȩ įȚȐȜȣμĮ CF. ǹȣĲȩ ĮʌȜȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ
İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ țȐȞİȚ İȣțȠȜȩĲİȡȘ ĲȘȞ ĮʌȩȜȘȥȘ İȞȩȢ ıĲĮșİȡȠȪ ȡȣșμȠȪ ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ. ȅ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ
ĮĳȡȚıĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ μİĲȡȘĲȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ȡȠȒȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ ʌȚİıĲȚțȩ įȠȤİȓȠ țĮȚ ĲȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ĮȑȡĮ μȑıȦ ĲȠȣ μİĲȡȘĲȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ıİ İʌĮȡțȒ ʌȓİıȘ țĮȚ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȩȖțȠȣ. ȉȠ ĮĳȡȚıĲȚțȩ įȚȐȜȣμĮ țĮȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ȑȞĮ ʌȡȠĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȩʌȠȣ ĲȠ įȚȐȜȣμĮ țĮȚ Ƞ ĮȑȡĮȢ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ȑȞĮ
ȠμȠȖİȞȑȢ μȓȖμĮ ʌȡȚȞ İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲȠȞ įȚĮıțȠȡʌȚıĲȒ ȩʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Ƞ ĮĳȡȩȢ.
Ȃİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȜȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ įİțȐįȦȞ ȜȓĲȡȦȞ ĮĳȡȠȪ ĮȞȐ ȫȡĮ ıİ
țȐșİ ȜȩȖȠ įȚĮıĲȠȜȒȢ. Ǿ ȖİȞȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȤȒμĮ 1.

ȈȤȒμĮ 1 - īİȞȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒ ĮĳȡȠȪ.
6.1.5

ǻȠțȚμȒ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȠȣȡȐȢ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ įȠțȚμȒ ʌȓİıȘȢ ȞİȡȠȪ. ȀĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ, ıİ ʌȓİıȘ 8 bar, įȚĮ μȑıȠȣ
İȞȩȢ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ. ȈȤȘμĮĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 2.
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ȈȤȒμĮ 2 - īİȞȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ įȠțȚμȒȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ ȠȣȡȐȢ

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

Ǿ ĮȞȐȜȣıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲȐȟİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȟİȚ țĮȚ șĮ įȚȠȡșȫıİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ, ȩʌȦȢ
ĲİȜȚțȫȢ șĮ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞȘ, șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠȣȢ ʌȚșĮȞȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚȗȩμİȞİȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲİȢ țĮȚ
șĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ μȑĲȡĮ ʌȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ. Ȉİ ȖİȞȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȠȚ ʌȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ
țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ
ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȚįȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȈǹȊ.

7.1

36

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȒ ĮıĲȠȤȓĮ İʌȚȜȠȖȒȢ μȘȤĮȞȒȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ
ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıİ μȑȡȠȢ Ȓ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ țĮȚ ĮȞȐȖțȘ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ
İțĲȐțĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

x

ȀĮșȚȗȒıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ. ǺȜȐȕİȢ ıİ įȘμȩıȚĮ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȒ ʌİȡȚȠȣıȓĮ.

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲĮ
ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȅȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ʌȘȖȑȢ șȠȡȪȕȠȣ İȓȞĮȚ Ș țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ (țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ
ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ μȘȤĮȞȑȢ), ĲĮ ȠȤȒμĮĲĮ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȒȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ, ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ
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įȚĮȞȠȚȖİȓıĮ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ,
șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ
įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ.
x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİĲĮĳȠȡȐȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ μİȖȐȜȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ. ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȚıțȩμȚıȘȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ μȓȖμĮĲȠȢ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ
– ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ. ȀĮșȫȢ Ș μȘȤĮȞȒ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ μİ ıȣȞİȤȒ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ȠȚ İȪțĮμʌĲȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ μȩȞȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ, ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞĮ
įȚĮıĲȒμĮĲĮ. Ǿ įȣıțȠȜȓĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȒ țĮșȫȢ ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ
țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ, μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ
țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ.

x

ȀȓȞȘıȘ ıȣȡμȫȞ țĮȚ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ μİ ȐȜȜĮ ȠȤȒμĮĲĮ țĮȚ ʌİȗȠȪȢ ıİ ȣʌȩȖİȚȠ ȤȫȡȠ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮȚ ʌȚșĮȞȫȢ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ȀȓȞįȣȞȠȚ Įʌȩ ȤȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ ĮțȡȣȜĮμȓįȚĮ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ țĮȡțȚȞȠȖİȞİȓȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 2. ȉĮ ʌȠȜȣĮțȡȚȜĮμȓįȚĮ μİ ȣʌȠȜİȚʌȩμİȞȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ μȠȞȠμİȡȠȪȢ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ
0,1% įİȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ 2.. ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȚȢ țȣȡȚȩĲİȡİȢ ȠȣıȓİȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 7:
ȆȓȞĮțĮȢ 7 - ȀȓȞįȣȞȠȚ Įʌȩ ȠȣıȓİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮĳȡȠȪȢ țĮȚ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ
ȊȁǿȀǹ
ȆǿĬǹȃȅǿ ȀǿȃǻȊȃȅǿ

7.2

ȂʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ

Ȉİ
ȟȘȡȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ĮȞĮʌȞİȪıȚμȘ
ıțȩȞȘ.
țĮĲȐıĲĮıȘ
įȘμȚȠȣȡȖİȓ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ.

įȘμȚȠȣȡȖİȓ
Ȉİ
ȣȖȡȒ
ȠȜȚıșȘȡȑȢ

ȆȠȜȣμİȡȒ

īİȞȚțȐ ȤĮμȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ.

ǹĳȡȠȓ țĮȚ ǹĳȡȚıĲȚțȠȓ ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ

ǺȜĮȕİȡȐ. ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ İȡİșȚıμȠȪȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȆȠıȠıĲȩ 10% ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ (İȚįȚțȠȓ ĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, İȡȖȠįȘȖȠȓ, μȘȤĮȞȚțȠȓ) ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ıİ ĮȞȐȜȠȖȘ İȡȖĮıȓĮ. Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ȞȠμȚțȐ țİȓμİȞĮ Ȓ țĮȚ ȐȜȜĮ ıȤİĲȚțȐ ȚıȤȪȠȞĲĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
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x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ

ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ

ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ

įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ

ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 8 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮțȠȒȢ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȤȘμȚțȐ

Įʌȩ

CEN/TR 15419

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ İȪĳȜİțĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮİȡȓȦȞ (ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ μİșĮȞȓȠȣ ȐȞȦ ĲȠȣ 5%) ȠȚ
ĳĮȞȠȓ ĲȠȣ țȡȐȞȠȣȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 50033

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȈȤȑįȚȠ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ (Ȉ.ǹ.Ȋ.) țĮȚ Ƞ ĭȐțİȜȠȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ (ĭ.ǹ.Ȋ.)
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
A. ȅμȐįĮ ǲțĲĮțĲȘȢ ǼʌȑμȕĮıȘȢ
ĬĮ ȠȡȖĮȞȫȞİĲĮȚ ȠμȐįĮ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ ȠμȐįĮ ĮȣĲȒ șĮ
İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȠȡȖĮȞȦμȑȞȘ, ȫıĲİ İʌĮȡțȒȢ ĮȡȚșμȩȢ μİȜȫȞ ĲȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȠȢ ȖȚĮ įȡȐıȘ țĮȚ ȕȠȒșİȚĮ,
ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. Ǿ ȣʌ’ ȩȥȘ ȠμȐįĮ șĮ İțʌĮȚįİȣĲİȓ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ.
ȀȐșİ μȑȜȠȢ ĲȘȢ ȠμȐįĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȩ ȞĮ įȫıİȚ ʌȡȫĲİȢ ȕȠȒșİȚİȢ țĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ
ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ. ȈĲȘ
įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ȠμȐįĮȢ șĮ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ țĮȚ ĲȠȣ ʌȚȠ ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ǻ. ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȑȢ ȈȣȞįȑıİȚȢ
ȉĮ μȑĲȦʌĮ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȠȚ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȐ μİ
ĲĮ ıĲȩμȚĮ. ȅȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ıȣıțİȣȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȡĲȘμȑȞİȢ ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ
İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ʌȐȞȦ ıİ ĮȞșİțĲȚțȐ țȚȕȫĲȚĮ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȘμĮıμȑȞĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘȢ. ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ ıİȚȡȒȞĮ. Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ
șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȐȜȜİȢ
șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ, İȓĲİ μȑıȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȜİĳȫȞȠȣ, İȓĲİ μİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ȐȜȜȠ ĲȡȩʌȠ ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ.
ī. ȂȑĲȡĮ ȆȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
ĬĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıĲȠȜȒ ʌȣȡțĮȧȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ıİ
țĮĲĮıțİȣȑȢ, ĮʌȠșȒțİȢ, μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ț.Ȝʌ. țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ įȚȐșİıȘȢ ȩȜȠȣ
ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȥİțĮıμȠȪ, ĳȠȡȘĲȠȪȢ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ
ĮİȡȓȠȣ, ıțȩȞȘȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȤȘμȚțȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȩȞȠμİȢ ĮȞĲȜȓİȢ ȞİȡȠȪ, ĮȞȐȜȠȖȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
țĮȚ μĮȞȠμİĲȡȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ șĮ
ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ.
ĬĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȘȤȘĲȚțȩ țĮȚ ȠʌĲȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ.
ǻ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ȆĮȡȠȤȒȢ ȆȡȫĲȦȞ ǺȠȘșİȚȫȞ
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ȑțĲĮțĲȦȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ʌȡȫĲȦȞ
ȕȠȘșİȚȫȞ șĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȣȜȚțȐ:
Į. ĭȠȡİȓĮ ĲȡĮȣμĮĲȚȫȞ.
ȕ. ȂȐȜȜȚȞİȢ țȠȣȕȑȡĲİȢ.
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Ȗ. ȈȣıțİȣȑȢ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ.
į. ĭȚȐȜİȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
İ. ȊȜȚțȐ ȖȚĮ İʌȓįİıȘ ĲȡĮȣμȐĲȦȞ, ĮʌȠȜȪμĮȞıȘ, ȞȐȡșȘțİȢ ț.Ȝʌ.
ıĲ. ǼȞȑıİȚȢ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȑȢ.
ȗ. ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ μİ ĳȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ıțȩȞȘȢ.
Ș. ȁĮμʌĲȒȡİȢ ĮȞșİțĲȚțȠȓ ıİ ȑțȡȘȟȘ.
Ǽ. ǲȜİȖȤȠȢ ȈțȩȞȘȢ țĮȚ ȆȣȡȚĲȓȠȣ
īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ μȑıĮ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȑȢ
ĮȞȠȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ıȪıĲȘμĮ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ.
Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ țĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒȢ ıİ įȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ (Siȅ2) șĮ μİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ
ȩȜİȢ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ (μȑıĮ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ) ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıțȩȞȘȢ, μİ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȓȖμĮĲĮ ĮȑȡĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ 10 ȘμȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ, țĮĲȩʌȚȞ ĮȞȐ
įȚĮıĲȒμĮĲĮ 90 ȘμİȡȫȞ (Ȓ 30 ȘμİȡȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİĲȐ Įʌȩ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȘȞ μȑșȠįȠ İțıțĮĳȒȢ) Ȓ
ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ
İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ȐĲȠμȠ Ȓ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ μȑıĮ ıİ 2 İȕįȠμȐįİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ.
Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ (įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ 0,005 mm) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȐ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 3 mg/m³ ĮȑȡĮ țĮȚ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ, ĮȣĲȒ Ș ĲȚμȒ
μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ (ʌȓȞĮțĮȢ 9):
ȆȓȞĮțĮȢ 9
ȆȠıȠıĲȩ Siȅ2 ıĲȘȞ ȜİʌĲȒ ıțȩȞȘ

ȈȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ ıİ
mg/m³ ĮȑȡĮ

țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ
1 - 15%

8,0

20%

6,0

30%

4,0

60%

2,0

80%

1,5

100%

1,3

ǼȐȞ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȜİʌĲȒȢ ıțȩȞȘȢ ȣʌİȡȕİȓ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȚĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
μȑĲȡĮ țĮȚ șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ ʌȡȩıșİĲȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, μİ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ıțȩȞȘȢ
șĮ İȓȞĮȚ μȑıĮ ıĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ĮıĳĮȜȒ ȩȡȚĮ.
Ȉȉ. ǻȘȜȘĲȘȡȚȫįȘ țĮȚ ǼȪĳȜİțĲĮ ǹȑȡȚĮ
Ǿ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȫȞ İıȦĲİȡȚțȒȢ țĮȪıȘȢ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȦȢ țĮȪıȚμȠ ȕİȞȗȓȞȘ Ȓ ȣȖȡĮȑȡȚĮ, ȩʌȦȢ
ʌȡȠʌȐȞȚȠ, ȕȠȣĲȐȞȚȠ, ʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ Ȓ ȕȠȣĲȣȜȑȞȚȠ, įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
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O ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ
įȘȜȘĲȘȡȚȫįȘ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ȠȟȣȖȩȞȠ ıİ țȐșİ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ. ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ μȠȞȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ, įȚȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ, μİșĮȞȓȠȣ, ȐȜȜȦȞ İȣĳȜȑțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ
ȠȟȣȖȩȞȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ Įʌȩ ʌİʌİȚȡĮμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ. ĬĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ ĮȡȤİȓȠ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȠ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıĲȚȖμȒ.
ȅȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ ĮİȡȓȦȞ ıĲȠȣȢ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȩȡȚĮ:
-

ȂȠȞȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ

:

0,005%

(50 ppm)

-

ǻȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ

:

0,5%

(5000 ppm)

-

ȊįȡȩșİȚȠ

:

0,0005%

(5 ppm)

-

ȂİșȐȞȚȠ

:

1,0%

(10000 ppm)

-

ȃȚĲȡȚțȩ ȠȟİȓįȚȠ

:

0,01%

(mg/lt)

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȐȜȜȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 20% ĲȠȣ LEL (Lower Explosive Limit) ıĲȘȞ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ.
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȩȡȖĮȞĮ ıİ țȐșİ ıȒȡĮȖȖĮ, ʌȠȣ șĮ įİȓȤȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ ıİ
ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȘ țȜȓμĮțĮ ĲȘȞ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȣįȡȠșİȓȠȣ ıİ șȑıİȚȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 15 cm Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ ĲȦȞ
ıȘȡȐȖȖȦȞ. ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ĮȣĲȐ ĮȣĲȩμĮĲĮ șĮ șȑĲȠȣȞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıİȚȡȒȞĮ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ
Įʌȩ ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ȩĲĮȞ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȣįȡȠșİȓȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 mg/lt.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ țĮȚ șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ ȐȜȜĮ ȩȡȖĮȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȠȣ LEL ĮİȡȓȦȞ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 30 cm Įʌȩ ĲȘȞ țȜİȓįĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ țĮȚ șĮ
İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ įİȓȤȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ ıİ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȘ țȜȓμĮțĮ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ĲȠȣ LEL ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲİȓ ıİ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ șȑıİȚȢ ıİ țȐșİ ıȒȡĮȖȖĮ, ȩʌȦȢ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȈȪıĲȘμĮ ıİȚȡȒȞĮȢ țĮȚ ĳȦĲȚıμȠȪ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıİ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ 5% ĲȠȣ LEL țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ.
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȖĮȞĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ
ȕĮșμȠȞȠμȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǵĲĮȞ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ įȘȜȘĲȘȡȚȦįȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ȣʌİȡȕİȓ ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ȩȜİȢ ȠȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ
μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ȐμİıĮ ıİ ĮıĳĮȜİȓȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ǵȜİȢ ȠȚ ʌȘȖȑȢ ıʌȚȞșȒȡȦȞ Ȓ ĳȜȠȖȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȩȜȠȣ ĲȠ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĮİȡȚıμȠȪ, șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ șĮ țĮșȠȡȚıșȠȪȞ ĮμȠȚȕĮȓĮ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȒıİȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪμȕȠȣȜȠ, ʌİʌİȚȡĮμȑȞȠ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ıİ
ıȒȡĮȖȖİȢ μİ ĮȑȡȚĮ. Ǿ İʌĮȞİȓıȠįȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ Ș İʌĮȞȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚȢ
ȩĲȠȣ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ įȫıİȚ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ. ĬĮ İȟİĲĮıșİȓ țĮȚ șĮ ıȣμĳȦȞȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȫȞ μİ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǽ. ǼĲȠȚμȩĲȘĲĮ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ İʌȐȡțİȚĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȫȞ
O ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ıİ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ,
ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıĲȠȪȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ıȠȕĮȡȑȢ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ, ȑțĲĮțĲİȢ Ȓ
ĮʌȡȩȕȜİʌĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.īȚĮ ĲȘȞ
ȑȖțĮȚȡȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İʌȚȕĮȜȜȠμȑȞȦȞ, Įʌȩ ĲȚȢ İțȐıĲȠĲİ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞİȢ țĮȚ ıȣȞĮȞĲȫμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ,
μȑĲȡȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İțıțĮĳȒȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μİĲȫʌȦȞ
ĮȣĲȫȞ, șĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ İĳİįȡȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ, ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ, μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ, μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ț.Ȝʌ.
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Ǿ. ȂȑĲȡĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ įȚĮțȡȚĲȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
īȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ Įʌȩ ĲĮ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȐ ȠȤȒμĮĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ, ȠȚ ıȚįȘȡȠĲȡȠȤȚȑȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ȓįȚȠ
ȪȥȠȢ, İȞȫ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȠȚ ıĲȡȦĲȒȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞȠȚ (μȘ ĮȞĮĳȜȑȟȚμȠȚ).
īİȞȚțȐ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ.
ǹȞ ȐȜȜȠȚ ȜȩȖȠȚ įİȞ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȜȜĮȖȫȞ ĲȦȞ țȠʌĲȒȡȦȞ įȓıțȦȞ, ĲȠ
μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ 17’’. Ǿ İʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ μİ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ. īİȞȚțȐ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ 397/94 (ĭǼȀ
221/ǹ/94): “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȚțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ“.
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93): “īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ“
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ“ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) “ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)“
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) “ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ“
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) “ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ“
x Ȇ.ǻ. 186/95 (ĭǼȀ 97/ǹ/95): “ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ
ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıİ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/679/ǼȅȀ țĮȚ 93/88/ǼȅȀ“ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ. 174/1997 (ĭǼȀ
150/ǹ/1997) țĮȚ Ȇ.ǻ. 15/1999 (ĭǼȀ 9/ǹ/99)
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7.3
7.3.1

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02:2009

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȀĮșȚȗȒıİȚȢ

ȆĮȡ’ ȩĲȚ Ș ȑȞĲİȤȞȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȑȢ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ țȠʌȒȢ μİ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
μİĲȫʌȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ʌȜİȠȞİțĲȒμĮĲĮ, ĮțȩμȘ țĮȚ ıİ μĮȜĮțȐ İįȐĳȘ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ,
Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ İμĳȐȞȚıȘȢ μȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ İȓȞĮȚ ȣʌĮȡțĲȩȢ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ
İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ μİȖȐȜȘ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓ μȑĲȡĮ ʌȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ İȐȞ țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ ıȣμȕİȓ. ȅȚ
ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮșȚȗȒıİȚȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ʌȡȠȢ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ıĲȩȤȠ. ȆĮȡİțțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ μİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșǯĲȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
7.3.2

ǼʌȘȡİĮıμȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ

ȅȚ įȚĮĲȚșȑμİȞİȢ μȘȤĮȞȑȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ İʌȘȡİĮıμȩ ĲȠȣ
ȣʌȩȖİȚȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (İĳ’ ȩıȠȞ țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ Ȓ/țĮȚ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ). ȆĮȡ’ ȩȜĮ ĮȣĲȐ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ
İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌĮȡțĲȩȢ.
7.3.3

ǼʌȘȡİĮıμȩȢ Įʌȩ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ

īİȞȚțȐ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȖȚĮ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ μȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ. ȉĮ
ʌȡȩıșİĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȚȦȡȒμĮĲĮ ıİ μİȖȐȜȠ ȕĮșμȩ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ μȑıĮ ıİ ȑȞĮ țȜİȚıĲȩ
țȪțȜȦμĮ (μȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ), İĳȩıȠȞ Ș ĮȞȐțĲȘıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮʌȠȡȡȚʌĲȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ
ȠȚțȠȞȠμȚțȐ İĳȚțĲȒ. ǹȞĲȓșİĲĮ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ʌȠȣ ĲȠȞ ȣʌȠȕȠȘșȠȪȞ ıİ μİȖȐȜȠ
ȕĮșμȩ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȠ ʌȡȠȢ ĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȩ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ μȘȤĮȞȑȢ ǼȇǺ țĮĲȐ ȕȐıȘ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȠ ʌȡȠȢ ĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȩ,
ıȣȞİʌȫȢ țĮĲȐ ȖİȞȚțȒ ĮȡȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕȚȠįȚĮıʌȫμİȞĮ țĮȚ μȘ-ĲȠȟȚțȐ. Ǿ ȕȚȠįȚȐıʌĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȜİȖȤȩμİȞȘ țĮșȫȢ μȓĮ ʌȠȜȪ ȖȡȒȖȠȡĮ İȟİȜȚııȩμİȞȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ, ʌ.Ȥ.
ĮȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȩıșİĲĮ ʌĮȡĮıȣȡșȠȪȞ ʌȡȠȢ ȣįȐĲȚȞȠȣȢ ĮʌȠįȑțĲİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȑıμİȣıȘ
ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ĲȘȢ ȣįĮĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ.
ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ʌȠȜȣĮμȓįȚĮ İȓȞĮȚ μȘ-ĲȠȟȚțȐ ĮȜȜȐ įȚĮıʌȫȞĲĮȚ ʌȠȜȪ ĮȡȖȐ. ȉĮ ȘμȚıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ ĲĮ CMC
țĮȚ PAC įȚĮıʌȫȞĲĮȚ ȖȡȘȖȠȡȩĲİȡĮ țĮȚ İȓȞĮȚ μȘ-ĲȠȟȚțȐ. ȉĮ ĳȣıȚțȐ ʌȠȜȣμİȡȒ İȓȞĮȚ ȕȚȠįȚĮıʌȫμİȞĮ. īİȞȚțȐ ĲĮ
ʌȜȑȠȞ ĮıĳĮȜȒ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĳȣıȚțȫȢ ĮʌĮȞĲȫμİȞĮ ȣȜȚțȐ.
ȅȚ ĮĳȡȠȓ ȖİȞȚțȐ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒȢ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ ĮȞ țĮȚ ȠȚ ĮĳȡȚıĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȖȜȣțȩȜȘ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ İȟĮȚȡİĲȚțȒ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮȣıĲȘȡȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ıĲȘȞ
İȞĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ. ȅȚ ʌȡȦĲİȧȞȚțȠȓ ĮĳȡȠȓ İȓȞĮȚ ȠȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĲȠȟȚțȠȓ țĮȚ ʌȚȠ ȖȡȒȖȠȡĮ įȚĮıʌȐıȚμȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ıȣȞșİĲȚțȠȪȢ.

7.4
7.4.1

ȂȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȂȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ

ȉĮ μȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣȢ ıĲĮ ĮʌȠįİțĲȐ ȩȡȚĮ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ȠȡșȠȜȠȖȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
x Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, μȑıĮ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
țĮȚ Ș ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ μĮȜĮțȠȪ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ, Ș μȘȤĮȞȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȢ ʌȓİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ. Ǿ ȜȪıȘ ĲȠȣ țĮĲĮȕȚȕĮıμȠȪ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ μİ ȐȞĲȜȘıȘ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ, İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȞȐȜȣıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ĮʌȠįİȓȟİȚ ȩĲȚ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ
İμĳȐȞȚıȘȢ μȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ μȚțȡȒ.
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x Ǿ ʌȡȠȕİȜĲȓȦıȘ /ʌȡȠİȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ.
x Ǿ μȑĲȡȘıȘ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ. Ǿ μȘȤĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ įȚȐĲĮȟȘ
μȑĲȡȘıȘȢ (ȐμİıĮ Ȓ ȑμμİıĮ) ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ. Ǿ μȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ
țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ șȑıİȚȢ İțıțĮĳȒȢ.
x Ǿ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İțıțĮĳȒȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ μȑıȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ Ȓ/țĮȚ
μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x Ǿ İʌȚȜȠȖȒ, Ș ıȣȞİȤȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ Ș ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ Ș μȘȤĮȞȒ
İĳĮȡμȩȗİȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ.
x ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ μİ ĮȚȫȡȘμĮ șĮ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıİȚ ĮʌȫȜİȚİȢ μȑȤȡȚ țȐʌȠȚȠ μȑȖİșȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ.
x Ǿ ʌȓİıȘ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İʌȓʌİįȠ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĳȐıİȚȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ
țȠʌĲȚțȫȞ ȐțȡȦȞ.
x Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μȘȤĮȞȒȢ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ, Ƞ șȐȜĮμȠȢ
șĮ İțțİȞȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȚȫȡȘμĮ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ İȚıʌȓİıȘ ĮȑȡĮ ȣʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȓİıȘ. ǹȞ Ƞ
ʌȜĮțȠȪȞĲĮȢ ȜȐıʌȘȢ ȟȘȡĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȠȣ țĮȚ įȚĮĳȣȖȒȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ, ĲȩĲİ İȓĲİ
șĮ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ ĲĮ μȑĲȦʌȠ μİ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ İȓĲİ țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĮȚȫȡȘμĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ İʌĮȞĮįȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ʌȜĮțȠȪȞĲĮ.
x Ǿ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ȠȣȡȚĮȓȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȒ, μȑıĮ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ. ȉȠ ȩȜȠ ıȪıĲȘμĮ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ıȣȞİȤİȓȢ μİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ
țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ İʌȚĲȣȤȠȪȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ, įȘȜĮįȒ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ, ĲȠȣ ȩȖțȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮıȣȞȒșȚıĲȦȞ ȖİȖȠȞȩĲȦȞ țĮȚ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ
İȞİμȐĲȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȣĳȜȩ, μȘ įȣȞȐμİȞȠ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ ȐμİıĮ, μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠ ȕĮșμȩ
ʌȜȒȡȦıȘȢ, șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜĮȖȤȠȚ μİ ıİȚıμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ Ȓ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ.
x Ǿ ȣʌİȡțȠʌȒ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ μȚțȡȩĲİȡȘ.
x ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȜȠȒȖȘıȘȢ șĮ ĮʌȠĳİȪȖİȚ ĮʌȩĲȠμİȢ įȚȠȡșȫıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮįȡȠμȒȢ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ.

7.4.2

ȂȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ İʌȘȡİĮıμȠȪ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ

ȉĮ μȑĲȡĮ țĮȚ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌĮȡ. 7.4.1. μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȠȞ ȣʌȩȖİȚȠ ȣįȡȠĳȠȡȑĮ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ Ȓ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. īȚĮ ĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ ǼȇǺ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚȐĲĮȟȘ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ İȚıȡȠȫȞ ıĲȠȞ țȠȤȜȚȦĲȩ
μİĲĮĳȠȡȑĮ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ ȩȡȚĮ İʌȘȡİĮıμȠȪ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ μİ ĲȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ĲȘ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȠȣ ȀȣȡȓȠȣ ĲȠȣ
ǲȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1

ǼʌȚμȑĲȡȘıȘ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ μȘȤȐȞȘμĮ ȤȦȡȓȢ ĮıʌȓįİȢ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ μȘȤȐȞȘμĮ ȤȦȡȓȢ ĮıʌȓįİȢ (shields), μİ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
ȕȡĮȤȓȠȞİȢ μİ İțıțĮʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ İțıțĮĳȒȢ (ʌȡȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ)
ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ, ıĮȞ
ĮȡȤȒ țĮȚ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȘμİȓȠ İțİȓȞȠ, ȩʌȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İȓȞĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ.
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Ǽȁȅȉ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚȒıİȚȢ:
i. ǹȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ. Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȠȖİȦȜȠȖȚțȫȞ İȞȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ȠμȠȚȠȖİȞȠȪȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ (Ǿ
İțȐıĲȠĲİ ĲȚμȒ İțĳȡȐȗİȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȫȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ țȩıĲȠȢ ıĲĮ ıțȜȘȡȐ ʌİĲȡȫμĮĲĮ ĮȜȜȐ μİ
ıȣȞİʌĮȖȩμİȞȠ μȚțȡȩĲİȡȠ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ țĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȫȢ μȚțȡȩĲİȡȠ țȩıĲȠȢ ıĲĮ
μĮȜĮțȐ ʌİĲȡȫμĮĲĮ ĮȜȜȐ μİ ıȣȞİʌĮȖȩμİȞȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ.)
ii. ȈȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ μİȖȑșȠȣȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȠȜȚțȒȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
įȚĮțȡȚĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İμȕĮįȩȞ įȚĮĲȠμȒȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 15 m2, ıİ
ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İμȕĮįȩȞ μİĲĮȟȪ 15 țĮȚ 40 m2 țĮȚ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İμȕĮįȩȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m2.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
ıĲȠ ȩȡȚȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ (İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȪȠ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ, ĲȘȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ):
x
x

ȈĲȘ īȡĮμμȒ «ǹ».
ȈĲȘ «īȡĮμμȒ ǼʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ī», Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȑȤİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ μİ do/2 Įʌȩ ĲȘȞ īȡĮμμȒ «ǹ»
ʌȡȠȢ ĲȘ īȡĮμμȒ «Ǻ» (įȘȜĮįȒ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ μȑıȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ «ǹ» țĮȚ «Ǻ»).

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ İȞȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȪȠ ĲȡȩʌȠȣȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ İʌȚȜȠȖȒ ıĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȩĲȚ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ İȓȞĮȚ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȘ Ș ĲȚμȒ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡȓȦȞ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ įİȞ șĮ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ țĮȚ įİȞ șĮ ĮʌȠȗȘμȚȫȞȠȞĲĮȚ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ «ǹ» țĮȚ «Ǻ» țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ țĮĲĮĲĮȤșİȓ ĲȠ țȐșİ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țĮĲȐĲĮȟȘ țȐșİ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İțıțĮĳȒȢ ĮĳȠȡȐ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ȑȞĮ ʌȠıȠıĲȩ ĮȣĲȒȢ ıİ μȓĮ ıȣμȕĮĲȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ıİ μȓĮ ȐȜȜȘ.
ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ, įȚȩįȦȞ įȚĮĳȣȖȒȢ, İȖțĮȡıȓȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ ț.Ȝʌ. șĮ
ĮʌȠȗȘμȚȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȚμȒ μȠȞȐįĮȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıȣμȕĮĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ,
ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ, țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȒȢ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ
țȐșİ İȓįȠȣȢ ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ
μȘȤȐȞȘμĮ ȤȦȡȓȢ ĮıʌȓįİȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞȠįȫȞ țĮȚ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȫȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȣĲȫȞ țĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, μİ ĲȘȞ įȚȐșİıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ țȐșİ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ, ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȠȪ, ȣȜȚțȠȪ Ȓ
μȚțȡȠ-ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ, ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚĮĲȒȡȘıȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĮʌȠșȑμĮĲȠȢ ıİ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
μȚțȡȠ-ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ, țĮȚ
ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ȟİıțĮȡȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ
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x

Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
μİĲȡȒıİȦȞ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ (ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ȖȚĮ
ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ) ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȚȢ
ĲİȜȚțȑȢ ĲȠȣȢ șȑıİȚȢ

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ,
ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
țȣȕȠȤȚȜȚȠμȑĲȡĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ șȑıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ (50μ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ).
Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ țĮȚ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ıĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ. Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-0101-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-02-00
ī. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȞȚĮȓĮ ĲȚμȒ (țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒȞ) ĮȞȐ μȑĲȡȠ
Ȓ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ
ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ī
țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, țĮȚ ıĲȘ
μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, μȘ İʌȚμİĲȡȫμİȞİȢ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.

8.2

ǼʌȚμȑĲȡȘıȘ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȜȘȞ ĮȣĲȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡ. 8.1

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țĮȚ ĲȪʌȦȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ, ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ʌ.Ȥ. μİ ȤȡȒıȘ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ, μİ ȤȡȒıȘ
İȟȚıȠȡȡȠʌȚıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ț.Ȝʌ.).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ,
ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ, țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȒȢ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ
țȐșİ İȓįȠȣȢ ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ
μȘȤȐȞȘμĮ ȤȦȡȓȢ ĮıʌȓįİȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞȠįȫȞ țĮȚ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȫȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȣĲȫȞ țĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, μİ ĲȘȞ įȚȐșİıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ țȐșİ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ, ȣȜȚțȠȪ Ȓ μȚțȡȠ-ȣȜȚțȠȪ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ, ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚĮĲȒȡȘıȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĮʌȠșȑμĮĲȠȢ ıİ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
μȚțȡȠ-ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȩ ĲȘȢ, țĮȚ
ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ

x

Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
μİĲȡȒıİȦȞ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮİȡȓȦȞ (ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ȖȚĮ
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ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ) ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ
x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıĲȚȢ
ĲİȜȚțȑȢ ĲȠȣȢ șȑıİȚȢ

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ,
ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
țȣȕȠȤȚȜȚȠμȑĲȡĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ șȑıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ (50μ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ).
ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ʌȚȜȠĲȚțȒ ıȒȡĮȖȖĮ Ș
ȠʌȠȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μȚțĲȠȪ ĲȪʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȚĮțȡȚĲȐ
μȒțȘ ĮȞȐ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ĲȪʌȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ Ȓ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȦȢ ĲİμȐȤȚȠ), ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ ĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȩĲȚ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ
ī. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ țĮȚ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȠȞȐįİȢ μȑĲȡȘıȘȢ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ. Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-0101-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-01-02-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-02-00
ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
Ǻ țĮȚ ī țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, țĮȚ
ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ țĮȚ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, μȘ
İʌȚμİĲȡȫμİȞİȢ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.

8.3

ǻȚĮțȠʌȑȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ

ȅȚ įȚĮțȠʌȑȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ȜȩȖȦ İțĲȑȜİıȘȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ,
įȚĮĲȡȒıİȦȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȜĮĳȡȫȞ įȠțȫȞ
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ Ȓ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ įȚĮțȠʌȒ ʌȡȠȫșȘıȘȢ țĮĲ’
İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ȫȡİȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțıțĮĳȒȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ıȣȞįİȩμİȞȘ μİ ĲȘ
įȚĮțȠʌȒ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲİȢ ȜȩȖȠȣȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8.4

x

Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮȜȓĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ

x

Ǿ ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞĲȠȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ȆȡȠıțȩμȚıȘ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ

ǹ. Ǿ ʌȡȠıțȩμȚıȘ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ıĲȘȞ șȑıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ.ȦȢ ĲİμȐȤȚȠ
Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ țĮȚ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȡȠıțȩμȚıȘ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ,
ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ șȑıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
įȚȐȞȠȚȟȘȢ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȠȞȐįİȢ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ
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8.5

©

Ǽȁȅȉ

ȂİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȒȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 50 m Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȖȚĮ

ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ țȣȕȠȤȚȜȚȠμȑĲȡĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ șȑıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ (50μ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ)

8.6

īİȦȜȠȖȚțȑȢ țĮĲĮʌĲȫıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ȣʌİȡİțıțĮĳȒȢ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ʌȡȠ ĲȘȢ
țĮĲȐʌĲȦıȒȢ ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ, țĮȚ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȜȩȖȠȚ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞİĲȑȜİıĮȞ ıĲȘȞ țĮĲȐʌĲȦıȘ țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ șĮ ĲİțμȘȡȚȫȞİĲĮȚ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ
ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ. ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ Ș șȑıȘ țĮȚ ȠȚ ĮțȡȚȕİȓȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ
țĮȚ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠ ĲȘȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ.
Ǿ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘμȑȞȘ ȣʌİȡİțıțĮĳȒ, İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıșİȚıȫȞ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ȜȩȖȦ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ ĮȚĲȓȦȞ, șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜȘȡȦμȒ μȩȞȠȞ İĳȩıȠȞ İțĲİȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 70 cm ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «ǹ» Ȓ ĲȘȢ
ȖȡĮμμȒȢ «Ǻ», țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.8 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-1202-01-01. Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ʌȡȩıșİĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «ǹ» Ȓ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ «Ǻ».
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ,
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İțİȓșİȞ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ șȑıȘ ĮʌȩșİıȒȢ ĲȠȣȢ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ
μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĮȡȖȠȪȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ıĲĮȜȓİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
İțıțĮĳȒȢ, ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
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ǲȜİȖȤȠȢ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȜȐıʌȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ, ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ıĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ıĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ, ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ, ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ, ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ
įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
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μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ HD 384 Ǽ2

Requirements for electrical installations - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-01-00

Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc– ǻȚĮĲȡȒμĮĲĮ
ıȘȡȐȖȖȦȞ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȠȡȖȐȞȦȞ ț.Ȝ.ʌ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-03-02

Tunnel drainage holes: fittings - ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȠʌȫȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 1401.01 E2

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system - ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ ȂȘ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) - ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ıȦȜȒȞİȢ, İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ

Ǽȁȅȉ ENV 1401.02

Plastics piping systems for non- pressyre ynderground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance
for assessment of conformity - ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ - ȂȘ
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ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) - ȂȑȡȠȢ 2: ȀĮșȠįȒȖȘıȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
Ǽȁȅȉ ENV 1401.03

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Guidance
for installation - ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ
ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ - ȂȘ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ
ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) - ȂȑȡȠȢ 3: ȅįȘȖȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 13476.01

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:
General requirements and performance characteristics - ȈȪıĲȘμĮ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ ȤȦȡȓȢ
ʌȓİıȘ - ȈȣıĲȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ įȠμȘμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ Įʌȩ μȒ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȖȜȦȡȓįȚȠ (PVC-U), ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ (ȇȇ)
țĮȚ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (ȇǼ) - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĮʌȩįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ CEN/TS 13476.04

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4:
Guidance for the assessment of conformity - ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ ȈȣıĲȒμĮĲĮ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
įȠμȘμȑȞȠȣ
ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ
μȘ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ (PVC-U), ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ (PP)
țĮȚ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (PE) - ȂȑȡȠȢ 4: ȅįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 1514.01

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges
- Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts - ĭȜȐȞĲȗİȢ țĮȚ ȠȚ
ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ
- ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ
ȖȚĮ ĳȜȐȞĲȗİȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȑȞİȢ μİ ȇȃ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ μİĲĮȜȜȚțȐ İʌȓʌİįĮ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ
μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıșȒțİȢ

Ǽȁȅȉ EN 13252/A1

Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics for
use in drainage systems - īİȦȣĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ
ȖİȦȣĳȐıμĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 50033

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplamps for
mine susceptible to firedamp - ǾȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ - ĭĮȞȠȓ țȡȐȞȠȣȢ ȖȚĮ ȠȡȣȤİȓĮ μİ İȪĳȜİțĲȠ μİȓȖμĮ ĮİȡȓȦȞ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
3.1.2
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.3
ǱıțĮĳĲȠȢ ʌȣȡȒȞĮȢ (dumpling):
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ıİ ĮȣĲȩ.

īİȦȨȜȚțȩ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ

3.1.4
ǺĮșμȓįĮ (bench): Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.
3.1.5
ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.6
īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.7
ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.8
ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.9
ȈȪıĲȘμĮ İȜȑȖȤȠȣ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȜȐıʌȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ĲȠ
ıȤİįȚĮıμȩ ĲȠȣ, ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ĮȞĲȜȓİȢ țȜʌ) μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ıȦȜȒȞȦȞ, ȘμȚıȦȜȒȞȦȞ, ȖİȦȣĳĮıμȐĲȦȞ, țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ, μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĳȪȜĮȟȘȢ, ıȪȞįİıȘȢ țȜʌ, ĲȘ ıȪȞįİıȘ
țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȡİȪμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢμİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
İȜȑȖȤȠȣ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȜȐıʌȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȜĮıʌȫȞ
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜĮıʌȫȞ, ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȣȞ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ȪįĮĲĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ țĮȚ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠıȠȕİȓĲĮȚ ȑĲıȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ ıȣμȕİȓ ĮıĲȠȤȓĮ ıİ ĮȣĲȐ Įʌȩ ĮȪȟȘıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ
ʌȚȑıİȦȞ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĲȡİȚȢ țȪȡȚİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ:
x ǹʌĮȓĲȘıȘ μȘ İʌȘȡİĮıμȠȪ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ Ȓ/țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ȞİȡȠȪ.
x ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠĲȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ țĮȚ țĮĲĮȕȚȕĮıμȠȪ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ. ȃĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ μȚțȡȒ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠĲȩȞȦıȘ
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ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ ıĲȠȞ ĮμȑıȦȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ țȑȜȣĳȠȢ ĲȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȠ țĮĲĮȕȚȕĮıμȩ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ (ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĳȑȡİȚ İȚıȡȠȑȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ ȜȩȖȦ μȚțȡȒȢ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ).
x ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ μİȡȚțȒȢ ĮʌȠĲȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ țĮȚ μİȡȚțȠȪ țĮĲĮȕȚȕĮıμȠȪ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
ȈĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȜĮıʌȫȞ, ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ țĮȚ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ Ȓ
ĲȣȤĮȓĮ İȓıȠįȠ ȞİȡȫȞ İȞĲȩȢ Ȓ İʌȓ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ ĲȘȢ İțıțĮʌĲȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ/țĮȚ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ
İțıțĮĳȒȢ.
ǻİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĲĮ μȑĲȡĮ μȩȞȚμȘȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ
įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲĮ μȑĲȡĮ țĮĲĮȕȚȕĮıμȠȪ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ (ʌ.Ȥ. ĳȡȑĮĲĮ
ȐȞĲȜȘıȘȢ, ĮȞĲȜȒıİȚȢ țİȞȠȪ, ȘȜİțĲȡȩıμȦıȘ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ ıȒȡĮȖȖİȢ Ȓ/țĮȚ
ʌȚȜȠĲȚțȑȢ ıȒȡĮȖȖİȢ), ĲĮ μȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ İȚıȡȠȫȞ ıĲȘȞ İțıțĮʌĲȩμİȞȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (ʌ.Ȥ. İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ, ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, ȥȪȟȘ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ). ȉȠ ȓįȚȠ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮʌȠĳȣȖȒȢ İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ Įʌȩ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ (ȩμȕȡȚĮ Ȓ/țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ȞİȡȐ) ʌȠȣ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȐȜȜȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ǼʌȓıȘȢ įİȞ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮșȚȗȒıİȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ Ȓ Ș
μİȓȦıȘ ʌĮȡȠȤȫȞ ʌȘȖȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ İȚıȡȠȒ ȞİȡȫȞ (ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤȠȣȞ
ıȤİįȚĮıĲİȓ μȑĲȡĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ) Ȓ ĲȣȤĮȓĮ İȓıȠįȠ ȞİȡȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, İȓȞĮȚ:
x ȀĮĲĮȕȚȕĮıμȩȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ ıİ ȑȞĮ İʌȓʌİįȠ 0,5 m țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ıİ ȩʌȠȚȠ İʌȓʌİįȠ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.
x ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȞȠȪ țĮȚ ıĲĮșİȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ İȞĲȩȢ ĮȣĲȒȢ.
x ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ.
x ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ İʌȘȡİĮıμȠȪ ȣʌİȡțİȓμİȞȦȞ Ȓ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ.
x ǼȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȫȜİȚĮȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ țĮȚ
ȐȞĲȜȘıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ.

4.2 ȈȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȘȢ
ȜȐıʌȘȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ
įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ĬĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
1. ȅ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ,
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ıİ ĮʌȠįİțĲȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ.
2. ȊʌȠȜȠȖȚıμȠȓ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
3. Ǿ șȑıȘ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ȠȚ ʌȘȖȑȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ.
4. ȆȜȒȡȘȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĮȣĲȠȪ.
5. ȅ İĳİįȡȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ.
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6. Ǿ șȑıȘ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȐĳȡȦȞ, ȕĮșμȓįȦȞ, ĮȞĮȤȦμȐĲȦȞ,
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, ĳȡİȐĲȦȞ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘȢ, įİȟĮμİȞȫȞ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ĮʌĮȖȦȖȒȢ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ĮʌĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ
ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ȜȐıʌȘȢ.
7. ȉȪʌȠȢ țĮȚ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ.

4.3 ȊȜȚțȐ
Į) ǾμȚıȦȜȒȞİȢ Ȓ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ PVC, uPVC Ȓ HDPE, İıȦĲİȡȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȑȦȢ 2 Mpa.
șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 1401.01 E2, Ǽȁȅȉ EN 13476.01,
Ǽȁȅȉ EN 13476.02, Ǽȁȅȉ EN 13476.03 + A1.
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȞĮ ıȣȞįİșȠȪȞ μİ ĳȜȐȞĲȗĮ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲİμȐȤȚĮ ȤȣĲȠıȚįȘȡȐ Ȓ
ʌȜĮıĲȚțȐ (ĳȜȐȞĲȗĮ μİ İȣșȪ ȐțȡȠ Ȓ ĳȜȐȞĲȗĮ μİ μȠȪĳĮ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
1514.01
ȅȚ ȘμȚıȦȜȒȞİȢ Ȓ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțıțĮĳșȑȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țȠȞĲȐ ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪʌȘțĲȘ țȠȞȓĮ. ȉȠ Ȟİȡȩ
șĮ ȠįȘȖİȓĲĮȚ μȑıȦ ĲȠȣ ȘμȚıȦȜȒȞĮ (țĮȚ İʌİțĲȐıİȫȞ ĲȠȣ μİ İȪțĮμʌĲȠȣȢ ʌȜȒȡİȚȢ ıȦȜȒȞİȢ) ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĲȐĳȡȠ ĮʌĮȖȦȖȒȢ Ȓ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ Ȓ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ȐȞĲȜȘıȘȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮȖȦȖȒ ıȘμİȚĮțȫȞ İȚıȡȠȫȞ.
ȕ) ȉȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ: Ǽȁȅȉ EN 13252/A1
ȉȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ Ȓ ĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İțıțĮĳșȑȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪʌȘțĲȘ țȠȞȓĮ țĮȚ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ. Ǿ
μȑșȠįȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȩȞȠ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȡȘĲȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
ıİ μİȖȐȜȠ ȕĮșμȩ Ș ıȣȞȐĳİȚĮ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
Ȗ) ȉĮ μȑĲȡĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȠȣ (ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ Ȓ/țĮȚ μȩȞȚμȠȣ) ʌȣșμȑȞĮ - įĮʌȑįȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ:
- ȆȜĮıĲȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İʌȓ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ - įĮʌȑįȠȣ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ
ȠȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚıȡȠȑȢ (ʌ.Ȥ. ȘμȚıȦȜȒȞİȢ,
ĲȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ Ȓ ĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ).
- ǻȚȐĲȡȘĲȠȢ ʌȜĮıĲȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İʌȓ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ - įĮʌȑįȠȣ,
İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞȠȢ ıİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĳȓȜĲȡȠȣ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ȠȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚıȡȠȑȢ
(ʌ.Ȥ. ȘμȚıȦȜȒȞİȢ, ĲȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ Ȓ ĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, țĮĲǯ İȣșİȓĮȞ ĮʌȠȡȡȠȒ
Įʌȩ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ).
- ȅȚ ʌȜĮıĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȗȘμȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ İʌȓ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ - įĮʌȑįȠȣ.
į) ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȜȓİȢ ȕȣșȚȗȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ĮʌȠįȑțĲȘ. Ǿ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȜȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ șĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ İȚıȡȠȑȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ıȪμȕĮıȘȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȣȤȩȞ ȑțĲĮțĲȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ. ȅȚ ĮȞĲȜȓİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ įİȟĮμİȞȑȢ. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ Ș įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ įİȟĮμİȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĲȜȚȫȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩȠįȠ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
İ) ǵĲĮȞ ȐȜȜȠȚ ȜȩȖȠȚ įİȞ ĲȠ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ μİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ ĲȐĳȡȠȣȢ,
İʌİȞįİįȣμȑȞİȢ Ȓ ĮȞİʌȑȞįȣĲİȢ, țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ.
ıĲ) ĬĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮʌĮȖȠμȑȞȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȗ) īȚĮ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ȚıȤȪİȚ ȩĲȚ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-07-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-0302.
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ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ μİȜİĲȒıİȚ, șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ, șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ, șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ, İȞȫ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ ıȪıĲȘμĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ Ȓ/țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȪıĲȘμĮ ĮȜȜȐ țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȐ.
ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıȣıĲȒμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ.
īȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ Įʌȩ μȘ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
ENV 1401.03
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ıȣȞİȤȫȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıȤİįȚĮıμȠȪ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ
ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ ȖİȦȨȜȚțȫȞ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ μİĲȐ
ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
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īȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ĮʌȠįȑțĲȘ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȩȜȠȚ ȠȚ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮʌȠįȑțĲȘ șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țȐșİ μȑĲȡȠ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ įȚȘșȒıİȚȢ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ. Ǿ ȜȐıʌȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
įȚȐșİıȒ ĲȘȢ șĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıİ įİȟĮμİȞȑȢ țĮșȓȗȘıȘȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ȀĮĲĮȕȚȕĮıμȩȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩȖİȚȠȣ ȞİȡȠȪ ıİ ȑȞĮ İʌȓʌİįȠ 0,5 m țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ Ȓ ıİ ȩʌȠȚȠ İʌȓʌİįȠ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ȃĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ μİ μȚțȡȒ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠĲȩȞȦıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ ıĲȠȞ ĮμȑıȦȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ țȑȜȣĳȠȢ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȠ
țĮĲĮȕȚȕĮıμȩ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȞİȡȠȪ (ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĳȑȡİȚ İȚıȡȠȑȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ ȜȩȖȦ
μȚțȡȒȢ ʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ).
x ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȞȠȪ țĮȚ ıĲĮșİȡȠȪ įĮʌȑįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ.
x īȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ țĮȚ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ Įʌȩ μȘ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ) (PVC-U) șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ENV 1401.02
x īȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ țĮȚ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ
Įʌȩ
ıȦȜȒȞİȢ
įȠμȘμȑȞȠȣ
ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ
μȘ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ
ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ (PVC-U), ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ (PP) țĮȚ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (PE) șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ CEN/TS 13476.04
x Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ
Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ.
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Ǽȁȅȉ

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ȠȚ ʌȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ:

7.2

x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ

x

ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İʌȑțĲĮıȘȢ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıĲȠȣȢ ĮȖȦȖȠȪȢ.

x

ȅȚ ȘȜİțĲȡȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȠȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ıĲİȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
įȚĮțȚȞȠȪμİȞȦȞ ȕĮȡȑȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ, ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ
șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

x

ȅįȘȖȓĮ 94/9/ǼȀ “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ
ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ“.
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x

©

Ǽȁȅȉ

ȅįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ İȪĳȜİțĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮİȡȓȦȞ (ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ μİșĮȞȓȠȣ ȐȞȦ ĲȠȣ 5%) ȠȚ
ĳĮȞȠȓ ĲȠȣ țȡȐȞȠȣȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 50033
īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) «ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ».
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.

7.3

ȀȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

īȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ĮʌȠįȑțĲȘ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȩȜȠȚ ȠȚ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞȚ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮʌȠįȑțĲȘ șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țȐșİ μȑĲȡȠ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ įȚȘșȒıİȚȢ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ. Ǿ ȜȐıʌȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
įȚȐșİıȒ ĲȘȢ șĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıİ įİȟĮμİȞȑȢ țĮșȓȗȘıȘȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ǹ. ȅ ıȤİįȚĮıμȩȢ țĮȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȦȞ
ȖİȦȨȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ȜȐıʌȘȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȘȢ
ȜȐıʌȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ Ȓ/țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ
įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ țȐșİ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȪıĲȘμĮ ĮȜȜȐ țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȐ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ țĮĲǯ ĮʌȠțȠʌȒ ȦȢ ĲİμȐȤȚȠ
ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ μİĲȫʌȦȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȅȜȩıȦμĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȒȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ țȠȚȞȫȞ ȠȜȩıȦμȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ İțıțĮĳȫȞ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ, ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣȢ (șȩȜȠ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ,
țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıĲȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ț.Ȝʌ. ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ.
ǻİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĲĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
țĮȚ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel İexcavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ
țİțȡĮμȑȞȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.03

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural
steelȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3:
ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.04

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4:

5
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ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ
ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ

İȜĮıμȑȞȠȣȢ

Ǽȁȅȉ EN 20273

Fasteners - Clearance holes for bolts and screws - ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ǻȚȐțİȞĮ
ȠʌȫȞ ȖȚĮ μʌȠȣȜȩȞȚĮ țĮȚ țȠȤȜȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 887

Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes General plan - ǼʌȓʌİįİȢ ȡȠįȑȜİȢ ȖȚĮ μİĲȡȚțȐ μʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - īİȞȚțȩ ıȤȑįȚȠ

Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel Part 1: Bolts, screws and studs - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ Įʌȩ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ țȡȐμĮ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10644

Screw and washer assemblies with plain washers - Washer hardness
classes 200 HV and 300 HVȈȣȞįȣĮıμȩȢ țȠȤȜȚȫȞ-ȡȠįȑȜȦȞ μİ İʌȓʌİįİȢ
ȡȠįȑȜİȢ - ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȡȠįİȜȫȞ 200 HV țĮȚ 300HV

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ
İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 5817 E2

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003, corrected version:2005, including Technical Corrigendum
1:2006 - ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ - ǼȞȫıİȚȢ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įȚĮ ĲȒȟİȦȢ ıİ ȤȐȜȣȕĮ,
ȞȚțȑȜȚȠ, ĲȚĲȐȞȚȠ țĮȚ ĲĮ țȡĮμĮĲȐ ĲȠȣȢ (İȟĮȚȡİȓĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ įȑıμȘ) ǼʌȓʌİįĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĮĲȑȜİȚİȢ (ISO 5817:2003, įȚȠȡșȦμȑȞȘ ȑțįȠıȘ:
2005, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȉİȤȞȚțȒ ǻȚȩȡșȦıȘ 1: 2006)

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȅ 1501-12-03-02-00.

Sprayed concrete for underground works and tunnels- ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3

and

transport

-

ȆĮȡĮȖȦȖȒ

risks

μİĲĮĳȠȡȐ

țĮȚ

--

īȐȞĲȚĮ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 OȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
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ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
3.1.2
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.3
ǺĮșμȓįĮ (bench): Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.
3.1.4
ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.5
īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.6
ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ
ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.
3.1.7
ǼȟȦȡȐȤİȚȠ (extrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.8
ǼıȦȡȐȤİȚȠ (intrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.9
ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.10 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.11

ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.12 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.

3.2 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ ĲȠ ȠȜȩıȦμȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ
x ȂȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ
x ǻȚĮįȠțȓįİȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
x ȀȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ
x ȊȜȚțȐ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȈĮȞ ĲȑĲȠȚĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĳȒȞİȢ țĮȚ İȚįȚțȠȓ İȪțĮμʌĲȠȚ ıȐțȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȓıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ, ĮʌȩȜȣĲĮ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮȞȦμĮȜȓĮ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ȅȚ ȓįȚİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ
İȜȐıμĮĲĮ. ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ țȐμȥȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ
(țȣȡĲȫıİȚȢ, ȜȣȖȚıμȠȪȢ, įȚĮȡȡȠȑȢ ț.Ȝʌ.) ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ μİȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įİȞ İȓȞĮȚ
ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮȚ įİȞ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ.
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4.1 ȂȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ
ȅ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ, ĲȦȞ įȚĮįȠțȓįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ , ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĳȘȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ
ȑįȡĮıȘȢ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ıțȠȣȡȚȐ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ S235JR țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10025.01 Ǽȁȅȉ
EN 10025.02 . ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10025.03 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10025.04.

4.2 ȀȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ
ȅȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN ISO 10644 .
ȅȚ țȠȚȞȒȢ ȤȡȒıȘȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN ISO 887
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2.

4.3 ȊȜȚțȐ ıĳȒȞȦıȘȢ
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00.

4.4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ȠȜȩıȦμĮ ʌȜĮȓıȚĮ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ, șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ (ıİ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ):
i. Ș șȑıȘ ĲȦȞ ıȚįȘȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ,
ii. Ș įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ĲȠ ĮțȡȚȕȑȢ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ,
iii. Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș ĲȐıȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ,
iv. Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ (țȠȤȜȚȦĲȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ Ȓ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ) țĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
μİĲĮĳȠȡȐȢ įȣȞȐμİȦȞ țĮȚ ȡȠʌȫȞ,
v. ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ μİ țȠȤȜȓİȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȠȚ ĲȐıİȚȢ,
vi. Ș ĮțȡȚȕȒȢ șȑıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ,
vii. ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ,
viii. Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ (ʌȐȤȠȢ, μȒțȠȢ),
ix. ȠȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ țȩμȕȦȞ (įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ʌȐȤȘ țȠμȕȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ, μȑıȦȞ ıȣȞįȑıİȦȢ
ț.Ȝʌ.).
x. ȠȚ șȑıİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠțȓįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ.

ȅȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĲĮ ʌȑȜμĮĲĮ ȑįȡĮıȘȢ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ. ȂİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ μȘ ĲȣʌȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ,
ȩʌȦȢ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ, ıĲȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ, ıĲȚȢ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıĲȚȢ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ıȒȡĮȖȖİȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ıİ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ (forepoling), ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ șȑıȘ ıİ șȑıȘ, șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǼȞ ʌȐıȘ ȩμȦȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ, Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩıİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ȞĮ ıȤİįȚȐıİȚ ĲȚȢ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȪμĳȦȞĮ țĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ǹȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȠĳİȓȜİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȠȪ, Ȓ ȩ,ĲȚ ȐȜȜȠ ĲȠȣ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
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ȈȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ țĮȚ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ
ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.
ȋĮȜĮȡȠȓ ȩȖțȠȚ ĲȘȢ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ μȑıȠ țĮȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, , ȫıĲİ Ș įȚĮĲȠμȒ ȞĮ
ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ İȜİȪșİȡȘ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ μȓĮ ĳȐıİȚȢ, ĲĮ İįȫ ʌİȡȚȖȡĮĳȩμİȞĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ, țĮȚ șĮ įȓįİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ İʌȚμȑȜİȚĮ ıĲȘ ıȪȞįİıȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ
ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ ĲμȒμĮ. ȉȠ ȓįȚȠ ȚıȤȪİȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ μİ ȕĮıȚțȒ ĮȡȤȒ ȩĲȚ Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣ ĲȩȟȠȣ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ
ȐμİıĮ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ıĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȞįİȚțĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ 3 cm ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ Ș ȑȞĲȠȞȘ ĮʌȠĲȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ Ȓ țĮĲĮȡȡȠȑȢ ĮȞ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ʌȠȜȣįȚĮțȜĮıμȑȞȘ, țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ʌȜĮȚıȓȠȣ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ,
ıĳȘȞȫȞȠȞĲĮȚ (ĲĮțȐȡȠȞĲĮȚ) ĮμȑıȦȢ ıĲȠ İȟȦȡȐȤȚȠ ĲȠȣȢ țĮȚ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȜȐ ĲĮțĮȡȚıμȑȞĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȐȜȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ
ıĳȒȞİȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ Ȓ μİ İȞİμĮĲȠȪμİȞĮ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ. ǹȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ, ĮȣĲȩ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘ ıĳȒȞȦıȘ. ȄȪȜȚȞĮ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ
ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ.
ȆȜĮȓıȚĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ
șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȓȞİȢ), ıĲĮ ʌȐȤȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș
ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ μİ ĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ, ȫıĲİ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȞĮ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ
ȡȐȕįȠȚ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ İʌȚȕȜĮȕȒ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ. ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȖİμȓȗİȚ
ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ (ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ıȣȞİȤȒȢ İʌĮĳȒ) țĮȚ
İʌȓıȘȢ șĮ ȖİμȓȗİȚ ĲȠȞ ȤȫȡȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 30%, ĮȜȜȐ μİ ʌȜȒȡȘ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ İȞȩȢ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
ȅȚ ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȤİįȚĮıμȩ țĮȚ İʌĮȡțȒ įȚĮĲȠμȒ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ țĮșȚȗȒıİȚȢ,
țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȦμȑȞİȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȠįĮȡȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȕȐıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ μȘ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ μĮȜĮțȩ Ȓ ȤĮȜĮȡȦμȑȞȠ ʌȑĲȡȦμĮ μİ ȖȑμȚıμĮ ĲȠȣ țİȞȠȪ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ/țĮȚ ʌȡȩȤȣĲȠ.
OȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ĮȣȜĮțȦĲȑȢ ȜĮμĮȡȓȞİȢ, ȠȚ įȠțȠȓ įȚĮȞȠμȒȢ, ȠȚ ıĳȒȞİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ (ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ) șĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, țĮȚ İʌĮȡțȒ įȚĮĲȠμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ, ĲȚȢ ıĳȒȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ įȠțȠȪȢ įȚĮȞȠμȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȐȜȣȕĮȢ Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠȞ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȘȞ
ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ĮȣȜĮțȦĲȑȢ
ȜĮμĮȡȓȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȣȤȩȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ μİ ȕȓįİȢ, ıȣȞįİĲȒȡİȢ Ȓ
μİ ȐȜȜİȢ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ μİșȩįȠȣȢ. ǻİȞ șĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ȤȡȒıȘ ȟȣȜİȓĮȢ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ.
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ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ μİ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ. ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȡȠȑȞĲĮıȘ μİ ȖȡȪȜȜȠȣȢ Ȓ μİ įȚİȣȡȣȞȩμİȞȠȣȢ ıȐțțȠȣȢ ț.Ȝʌ. ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ μİĲĮȟȪ ʌȜĮȚıȓȦȞ
țĮȚ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, ĮȞ țĮȚ ȖİȞȚțȫȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ, ȩʌȠȣ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ İȓĲİ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȓĲİ ıİ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ, ĮȣĲȑȢ
șĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ:

- Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚıȤȣȡȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĲȩȟȠ (ȘȜİțĲȡȠțȩȜȜȘıȘ). Ǿ șȑȡμĮȞıȘ

ĳĲȐȞİȚ İȓĲİ μȑȤȡȚ İȡȣșȡȠʌȪȡȦıȘȢ, ȠʌȩĲİ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıĳȣȡȘȜȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ,
İȓĲİ μȑȤȡȚ ĲȠʌȚțȒȢ ıȪȞĲȘȟȒȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȘ μİıȠȜȐȕȘıȘ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ μİĲȐȜȜȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĳȑȡİĲĮȚ ıİ
ȡȐȕįȠȣȢ 3 mm - 4 mm (ĮȣĲȠȖİȞȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ).

- ȉȠ μȑıȠ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȑȤİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ıȪȞșİıȘ μİ ĲĮ ıȣȞįİȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ.
- Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ İʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȠȪμİȞȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȜȜȐ μİĲȐ Įʌȩ ıȤȘμĮĲȚıμȩ İȖțȠʌȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȚıȤȦȡİȓ ĲȠ ĲȘțȩμİȞȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ
μȑıȠ, ȖȚĮĲȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȚ μȐȜȚıĲĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İȟȠȖțȦμȐĲȦȞ (ȜȚμȐȡȚıμĮ ĲȘȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ), Ș ȑȞȦıȘ İȟĮıșİȞİȓ ĮȚıșȘĲȐ.

- ȉĮ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ țȩȕȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȚȢ ĮȚȤμȑȢ ĲȠȣȢ

țȠμμȑȞİȢ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ įȚİȓıįȣıȘ țĮȚ țĮȜȒ
ıȪȞĲȘȟȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȕȐıȘȢ.

- ȅȚ țȠμμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ȠȡĮĲȑȢ Ȓ/țĮȚ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ĮĲȑȜİȚİȢ, ȩʌȦȢ
ȜİʌȓıμĮĲĮ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮĲȑȜİȚİȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌȒ Ȓ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ țȠʌȒȢ. ȅȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȜĮțȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ıțȠȣȡȚȐ, ȜȓʌȠȢ Ȓ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ.

- ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO
5817 E2

- ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ (ȡĮĳȑȢ) İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ Ȓ
ȩĲĮȞ ĲĮ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲμȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ (țȐĲȦ Įʌȩ 3 mm), ȠʌȩĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȪȡȦıȘ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ıȪȞĲȘȟȘ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İʌĮĳȒȢ.

ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıȣȞįȑıİȦȞ μİ țȠȤȜȚȫıİȚȢ ĲȩĲİ:

- ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ șȑıİȚȢ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ. ǹȞ Ș İȣșȣȖȡȐμμȚıȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮȞİʌȚĲȣȤȒȢ, ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ μȑȜȠȢ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.

- ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑȜȘ țĮȚ șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȖȡȑȗȚĮ Ȓ μȘ țĮȞȠȞȚțȐ ȐțȡĮ.
- ȅȚ ȠʌȑȢ ıĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ 6 mm șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ ĲȡȣʌȐȞȚ, İȞȫ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞȠȚȤșȠȪȞ μİ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ Ȓ μİ ĲȡȣʌȐȞȚ. ȅʌȑȢ μİ șȑȡμĮȞıȘ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ.

-

ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȤȜȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
20273

5.2 ǹȞȠȤȑȢ
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ,
μİ ĮȞȠȤȒ įȪȠ (2) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ĮıĲȠȤȓĮ, ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.
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x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȆȡȠμȘșİȣĲȒ
- ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ǹıĲȠȤȓĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȖȚĮ ĲȠ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌȜĮȚıȓȠȣ. ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌȡȩĲȣʌĮ
x ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȘȢ ıĲĮĲȚțȒȢ ĲȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ, ȘȜȫıİȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȚȫȞ-țİȞȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ıĲȘȞ șȑıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ
țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.
Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ȠμȐįĮ ʌȜĮȚıȓȦȞ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.2

x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİĲĮĳȠȡȐȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ
μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, ʌȡȚȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
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x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ :
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȠȜȩıȦμȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ
μȑıĮ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ Ȓ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗİȚ. Ǿ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıȪȞįİıȘȢ, ĲĮțĮȡȓıμĮĲȠȢ
țĮȚ İȞıĳȒȞȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıμȑȞİȢ ʌȜĮĲĳȩȡμİȢ Ȓ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ʌȡȠıțȩμȚıȘȢ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ μİ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ țĮȚ ȑμʌİȚȡȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ șȑıȘ ȠȜȩıȦμȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ. ȅȚ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ
ȑȤİȚ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, μİ ĲȘ μȠȞȐįĮ
İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĮȣĲȒ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ, ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ,
ȠȚ ʌȜȐțİȢ ıȪȞįİıȘȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ μĮĲȓıμĮĲȠȢ, ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ įȠțȠȓ, ȠȚ įȚĮįȠțȓįİȢ Ȓ ȡȐȕįȠȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ
μİĲĮȜȜȚțȐ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȜȒȡȘ μİ μȚțȡȠȨȜȚțȐ, țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ıĳȒȞİȢ, ıȣȞįȑıμȠȣȢ, ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ
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ȡȐȕįȠȣȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ,
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ĲȘ ıȪȞįİıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘ ıĳȒȞȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȕȡȐȤȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȠȜȩıȦμȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ),
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȜĮȓıȚĮ, ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ȡȐȕįȠȚ, ĮȞĲȘȡȓįİȢ ) Ȓ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ) ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ Ȓ μȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, μİ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ, İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ
ĲĮțĮȡȓıμĮĲȠȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ĲȠ ʌȜȒȡİȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ
ȠȜȩıȦμȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ
ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ 1501-12-02-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ 1501-12-02-01-02).
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǻȚțĲȣȦĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȒȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ įȚțĲȣȦĲȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ İțıțĮĳȫȞ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
șȑıȘ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣȢ (șȩȜȠ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ
Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.),
ıĲȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ț.Ȝʌ. ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ
ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel İexcavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ
țİțȡĮμȑȞȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.03

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural
steelȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3:
ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.04

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 20273

Fasteners - Clearance holes for bolts and screws - ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ǻȚȐțİȞĮ
ȠʌȫȞ ȖȚĮ μʌȠȣȜȩȞȚĮ țĮȚ țȠȤȜȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 887

Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes General plan - ǼʌȓʌİįİȢ ȡȠįȑȜİȢ ȖȚĮ μİĲȡȚțȐ μʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - īİȞȚțȩ ıȤȑįȚȠ

Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel Part 1: Bolts, screws and studs - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ Įʌȩ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ țȡȐμĮ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10644

Screw and washer assemblies with plain washers - Washer hardness
classes 200 HV and 300 HVȈȣȞįȣĮıμȩȢ țȠȤȜȚȫȞ-ȡȠįȑȜȦȞ μİ İʌȓʌİįİȢ
ȡȠįȑȜİȢ - ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȡȠįİȜȫȞ 200 HV țĮȚ 300HV

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ
İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 5817 E2

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003, corrected version:2005, including Technical Corrigendum
1:2006 - ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ - ǼȞȫıİȚȢ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įȚĮ ĲȒȟİȦȢ ıİ ȤȐȜȣȕĮ,
ȞȚțȑȜȚȠ, ĲȚĲȐȞȚȠ țĮȚ ĲĮ țȡĮμĮĲȐ ĲȠȣȢ (İȟĮȚȡİȓĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ įȑıμȘ) ǼʌȓʌİįĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĮĲȑȜİȚİȢ (ISO 5817:2003, įȚȠȡșȦμȑȞȘ ȑțįȠıȘ:
2005, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȉİȤȞȚțȒ ǻȚȩȡșȦıȘ 1: 2006)

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00.

Sprayed concrete for underground works and tunnels- ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel –
General ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ 1421.01

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part
1: General - ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ 1421.02 E2

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part
2: Technical class B500A - ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ B500A
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Ǽȁȅȉ 1421.03 E2

3

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part
3: Technical class B500C - ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȉİȤȞȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ B500C

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
3.1.2
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.3
ǺĮșμȓįĮ (bench): Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.
3.1.4
ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.5
īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.6
ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ
ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.
3.1.7
ǼȟȦȡȐȤİȚȠ (extrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.8
ǼıȦȡȐȤİȚȠ (intrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.9
ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.10 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.11

ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.12 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.

3.2 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ įȚțĲȣȦĲȩ ʌȜĮȓıȚȠ
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȡİȚȢ (3), ĲȑııİȡȚȢ (4) Ȓ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȡȐȕįȠȣȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ, țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȡȚȖȦȞȚțȒ Ȓ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ įȚĮĲȠμȒ. ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮĲȐȜȜȘȜĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ ȗİȣțĲȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ İțʌȜȘȡȫȞİȚ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮȚ
ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
μİĲĮĳȠȡȐȢ įȣȞȐμİȦȞ țĮȚ ȡȠʌȫȞ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲİȜȚțȐ ĲȠ įȚțȡȣȦĲȩ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ İȓȞĮȚ:
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x ȇȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȗİȣțĲȠȪ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ
x ǻȚĮįȠțȓįİȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ
x ȀȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ
x ȊȜȚțȐ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȈĮȞ ĲȑĲȠȚĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĳȒȞİȢ țĮȚ İȚįȚțȠȓ İȪțĮμʌĲȠȚ ıȐțȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ
ȠȟİȚįȫıİȚȢ.

4.1 ȇȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10080, Ǽȁȅȉ 1421.01, Ǽȁȅȉ 1421.02 E2,
Ǽȁȅȉ 1421.03 E2

4.2 ȂȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ
ȅ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ, ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĳȘȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ıțȠȣȡȚȐ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ S235JR țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10025.01, Ǽȁȅȉ EN 10025.02 . ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10025.03 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
10025.04.

4.3 ȀȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ
ȅȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN ISO 10644 .
ȅȚ țȠȚȞȒȢ ȤȡȒıȘȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN ISO 887
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2.

4.4 ȊȜȚțȐ ıĳȒȞȦıȘȢ
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00.

4.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ:
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ, șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ (ıİ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ):

x Ș șȑıȘ ĲȦȞ ıȚįȘȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ,
x Ș įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ĲȠ ĮțȡȚȕȑȢ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ,
x Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș ĲȐıȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ,
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x Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ (țȠȤȜȚȦĲȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ Ȓ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ) μİ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ įȣȞȐμİȦȞ țĮȚ ȡȠʌȫȞ,
x ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ μİ țȠȤȜȓİȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȠȚ
ĲȐıİȚȢ,
x Ș ĮțȡȚȕȒȢ șȑıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ,
x ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ,
x Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ (ʌȐȤȠȢ, μȒțȠȢ),
x ȠȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ țȩμȕȦȞ (įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ʌȐȤȘ țȠμȕȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ, μȑıȦȞ
ıȣȞįȑıİȦȢ ț.Ȝʌ.).
x ĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠțȓįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ.
ȅȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĲĮ ʌȑȜμĮĲĮ ȑįȡĮıȘȢ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ, șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȂİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ μȘ ĲȣʌȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȩʌȦȢ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ, ıĲȚȢ
ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ, ıĲȚȢ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ
(forepoling), ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ șȑıȘ ıİ șȑıȘ, șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ. ǼȞ ʌȐıȘ ȩμȦȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗİȚ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȪμĳȦȞĮ țĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ, įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑȞĮ İȪțĮμʌĲȠ țĮȚ ȐμİıȘȢ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ
ıȪıĲȘμĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȚțĮȞȩ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĳȠȡĲȓĮ İȣșȪȢ ȦȢ ĮȡȤȓıİȚ Ș ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣμȕĮȓȞİȚ ĲĮȤȑȦȢ, μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȞȑȦȞ, ʌȠȜȪ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȫȞ ĲĮȤȣʌȘțĲȚțȫȞ.
Ǿ ĲĮȤİȓĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȑȤİȚ ȦȢ ıțȠʌȩ ĮȣĲȐ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ȕĮıȚțȒ ĲȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĲȘȢ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ Ș
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ șȩȜȠȣ țĮȚ țĮĲ' ĮțȠȜȠȣșȓĮ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȞĮ ĮȣĲȠĳȑȡİĲĮȚ.
ǹȞ Ƞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȠĳİȓȜİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȠȪ, Ȓ ȩ,ĲȚ ȐȜȜȠ ĲȠȣ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ

5

ȈȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞȪȥȦıȘ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ țĮȚ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ, ıĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, μİ ĮȞȠȤȒ įȪȠ (2) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ μȓĮ ĳȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠĳĮȞȑȢ ȩĲȚ ĲĮ
İįȫ ʌİȡȚȖȡĮĳȩμİȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ İʌȚμȑȜİȚĮ șĮ įȓįİĲĮȚ ıĲȘ
ıȪȞįİıȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ ĲμȒμĮ. ȉȠ ȓįȚȠ ȚıȤȪİȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ μİ ȕĮıȚțȒ ĮȡȤȒ ȩĲȚ Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣ
ĲȩȟȠȣ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ.
ȋĮȜĮȡȠȓ ȩȖțȠȚ ĲȘȢ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ μȑıȠ țĮȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ȫıĲİ Ș įȚĮĲȠμȒ ȞĮ
ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ İȜİȪșİȡȘ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
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ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ. ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ, ıĳȘȞȫȞȠȞĲĮȚ
ĮμȑıȦȢ ıĲȠ İȟȦȡȐȤȚȠ ĲȠȣȢ țĮȚ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȜȐ ĲĮțĮȡȚıμȑȞĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȐȜȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ ıĳȒȞİȢ İȓȞĮȚ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ Ȓ μİ İȞİμĮĲȠȪμİȞĮ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ. ǹȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ, ĮȣĲȩ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘ ıĳȒȞȦıȘ. Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ Ȃ.ǻ.Ȇ. μȑȤȡȚ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıȣȞįİĲȘȡȓȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ
μȚțȡȠȪ μȒțȠȣȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ μİșȩįȦȞ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȓȞİȢ), ıĲĮ ʌȐȤȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș
ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ μİ ĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ, ȫıĲİ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ
įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ. ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ İʌȓıȘȢ ĲĮ
μȑȡȘ İțİȓȞĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ. ȉȠ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ ıİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ
μȑıĮ ıİ ĮȣĲȩ ĲȦȞ Ȃ.ǻ.Ȇ., ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ
ʌȜĮȓıȚĮ țĮȚ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲĮ
ʌȜĮȓıȚĮ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ȡȐȕįȠȚ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ İʌȚȕȜĮȕȑȢ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ.
ȅȚ ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȤİįȚĮıμȩ țĮȚ İʌĮȡțȒ įȚĮĲȠμȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ țĮșȚȗȒıİȚȢ
țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȦμȑȞİȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȠįĮȡȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȕȐıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. īİȞȚțȫȢ, ȠȚ ȕȐıİȚȢ
țĮȚ Ș ʌİȡȓμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȣȖȚȑȢ ĳȣıȚțȩ ʌȑĲȡȦμĮ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮμȠȞȒ Ȓ μİıȠȜȐȕȘıȘ
μĮȜĮțȫȞ Ȓ ȤĮȜĮȡȦμȑȞȦȞ μĮȗȫȞ.
OȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ĮȣȜĮțȦĲȑȢ ȜĮμĮȡȓȞİȢ, ȠȚ įȠțȠȓ įȚĮȞȠμȒȢ, ȠȚ ıĳȒȞİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ (ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ) șĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ ĲȠ ıțȠʌȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, țĮȚ İʌĮȡțȒ įȚĮĲȠμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ, ĲȚȢ ıĳȒȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ įȠțȠȪȢ įȚĮȞȠμȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȐȜȣȕĮȢ Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ,
ĲȘȞ ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȘ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ĮȣȜĮțȦĲȑȢ
ȜĮμĮȡȓȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȣȤȩȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ μİ ȕȓįİȢ, ıȣȞįİĲȒȡİȢ Ȓ
ȐȜȜİȢ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ μİșȩįȠȣȢ. ǻİȞ șĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ȤȡȒıȘ ȟȣȜİȓĮȢ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ.. ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ .
μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ μİ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ.
ȅʌȠȣ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, İȓĲİ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȓĲİ ıİ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ, ĮȣĲȑȢ șĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ,
ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ:

x Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚıȤȣȡȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĲȩȟȠ (ȘȜİțĲȡȠțȩȜȜȘıȘ). Ǿ șȑȡμĮȞıȘ

ĳĲȐȞİȚ İȓĲİ μȑȤȡȚ İȡȣșȡȠʌȪȡȦıȘȢ, ȠʌȩĲİ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıĳȣȡȘȜȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ,
İȓĲİ μȑȤȡȚ ĲȠʌȚțȒȢ ıȪȞĲȘȟȒȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ μİıȠȜȐȕȘıȘ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ μİĲȐȜȜȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĳȑȡİĲĮȚ ıİ
ȡȐȕįȠȣȢ 3 mm - 4 mm (ĮȣĲȠȖİȞȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ).

x ȉȠ μȑıȠ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȑȤİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ıȪȞșİıȘ μİ ĲĮ ıȣȞįİȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ.
x Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ İʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȠȪμİȞȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȜȜȐ μİĲȐ Įʌȩ ıȤȘμĮĲȚıμȩ İȖțȠʌȒȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȚıȤȦȡİȓ ĲȠ ĲȘțȩμİȞȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ
μȑıȠ, ȖȚĮĲȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ μȐȜȚıĲĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İȟȠȖțȦμȐĲȦȞ (ȜȚμȐȡȚıμĮ ĲȘȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ), Ș ȑȞȦıȘ İȟĮıșİȞİȓ ĮȚıșȘĲȐ.

x ȉĮ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ țȩȕȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ, μİ ĲȚȢ ĮȚȤμȑȢ ĲȠȣȢ țȠμμȑȞİȢ

μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ įȚİȓıįȣıȘ țĮȚ țĮȜȒ ıȪȞĲȘȟȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȕȐıȘȢ.

x ȅȚ țȠμμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ȠȡĮĲȑȢ Ȓ/țĮȚ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ĮĲȑȜİȚİȢ, ȩʌȦȢ
ȜİʌȓıμĮĲĮ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮĲȑȜİȚİȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌȒ Ȓ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ țȠʌȒȢ. ȅȚ
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-02:2009

İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȜĮțȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ıțȠȣȡȚȐ, ȜȓʌȠȢ Ȓ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ.

x ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 5817
E2.

x ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ (ȡĮĳȑȢ) İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ Ȓ ȩĲĮȞ
ĲĮ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲμȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ (țȐĲȦ Įʌȩ 3 mm), ȠʌȩĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȪȡȦıȘ
ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ıȪȞĲȘȟȘ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İʌĮĳȒȢ.

ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıȣȞįȑıİȦȞ μİ țȠȤȜȚȫıİȚȢ ĲȩĲİ:

x ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ șȑıİȚȢ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ. ǹȞ Ș İȣșȣȖȡȐμμȚıȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮȞİʌȚĲȣȤȒȢ, ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ μȑȜȠȢ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

x ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑȜȘ țĮȚ șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȖȡȑȗȚĮ Ȓ μȘ țĮȞȠȞȚțȐ ȐțȡĮ.
x ȅȚ ȠʌȑȢ ıĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ 6 mm șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ ĲȡȣʌȐȞȚ, İȞȫ ȠȚ

ȣʌȩȜȠȚʌİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞȠȚȤșȠȪȞ μİ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ Ȓ μİ ĲȡȣʌȐȞȚ. ȅʌȑȢ μİ șȑȡμĮȞıȘ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ

x ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȤȜȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 20273.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ (ʌ.Ȥ. įȚİȪȡȣȞıȘ, İȖțȐȡıȚȠ ȐȞȠȚȖμĮ, İʌȚıțİȣȒ ț.Ȝʌ.), μİ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ȂİȜİĲȘĲȠȪ Ȓ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮȜȒ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ İȞĮʌȠμȑȞȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ țĮȜȒ ıȪȞįİıȘ μİ ĲȠ ȞȑȠ ʌȜĮȓıȚȠ.

5.2 ǹȞȠȤȑȢ
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, μİ ĮȞȠȤȒ
įȪȠ (2) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ
ĮȞȠȤȒ ĮȞȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ įȚĮĲȠμȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ İȓȞĮȚ 1 %.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ĮıĲȠȤȓĮ, ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȆȡȠμȘșİȣĲȒ
- ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ǹıĲȠȤȓĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ.
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌȜĮȚıȓȠȣ. ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ.
x ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȠȣ
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ, ȘȜȫıİȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȚȫȞ-țİȞȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
x īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ,
Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ıĲȘȞ șȑıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.
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Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ȠμȐįĮ ʌȜĮȚıȓȦȞ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.2

x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİĲĮĳȠȡȐȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ
μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, ʌȡȚȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:

12

x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
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x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȑıĮ
ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ Ȓ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗİȚ. Ǿ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıȪȞįİıȘȢ, ĲĮțĮȡȓıμĮĲȠȢ
țĮȚ İȞıĳȒȞȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıμȑȞİȢ ʌȜĮĲĳȩȡμİȢ Ȓ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ țĮȚ ȑμʌİȚȡȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ șȑıȘ įȚțĲȣȦĲȠȪ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ. ȅȚ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ
ȑȤİȚ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, μİ ĲȘ μȠȞȐįĮ
İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĮȣĲȒ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ įȚțĲȣȦĲȐ ʌȜĮȓıȚĮ, ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ, ȠȚ
ʌȜȐțİȢ ıȪȞįİıȘȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ μĮĲȓıμĮĲȠȢ, ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ įȠțȠȓ, ȠȚ įȚĮįȠțȓįİȢ Ȓ ȡȐȕįȠȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ
μİĲĮȜȜȚțȐ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȜȒȡȘ μİ μȚțȡȠȨȜȚțȐ, țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ıĳȒȞİȢ, ıȣȞįȑıμȠȣȢ, ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ
ȡȐȕįȠȣȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ, ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ĲȘ ıȪȞįİıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘ ıĳȒȞȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȕȡȐȤȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚțĲȣȦĲȫȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ),
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȜĮȓıȚĮ, ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ȡȐȕįȠȚ, ĮȞĲȘȡȓįİȢ ) Ȓ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ) ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ Ȓ μȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, μİ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ, İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ
ĲĮțĮȡȓıμĮĲȠȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ĲȠ ʌȜȒȡİȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ įȚțĲȣȦĲȩ μİĲĮȜȜȚțȩ
ʌȜĮȓıȚȠ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02).
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȇȣșμȚȗȩμİȞĮ (ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ) μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
Adjustable (sliding) steel frames for tunnel support

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-03:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0301-03 «ȇȣșμȚȗȩμİȞĮ (ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ) μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ
ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-01-03, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-03 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȇȣșμȚȗȩμİȞĮ (ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ) μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȡȤȚțȒȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȒȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ ȠȜȚıșĮȚȞȩȞĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ İțıțĮĳȫȞ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ, ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣȢ (șȩȜȠ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ,
țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıĲȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ț.Ȝʌ. ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel İexcavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ
țİțȡĮμȑȞȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.03

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural
steelȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3:
ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.04

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4:

5

35939

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-03:2009

©

ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ
ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ

İȜĮıμȑȞȠȣȢ

Ǽȁȅȉ EN 20273

Fasteners - Clearance holes for bolts and screws - ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ǻȚȐțİȞĮ
ȠʌȫȞ ȖȚĮ μʌȠȣȜȩȞȚĮ țĮȚ țȠȤȜȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 887

Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes General plan - ǼʌȓʌİįİȢ ȡȠįȑȜİȢ ȖȚĮ μİĲȡȚțȐ μʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - īİȞȚțȩ ıȤȑįȚȠ

Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel Part 1: Bolts, screws and studs - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ Įʌȩ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ țȡȐμĮ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ
1: ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10644

Screw and washer assemblies with plain washers - Washer hardness
classes 200 HV and 300 HVȈȣȞįȣĮıμȩȢ țȠȤȜȚȫȞ-ȡȠįȑȜȦȞ μİ İʌȓʌİįİȢ
ȡȠįȑȜİȢ - ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȡȠįİȜȫȞ 200 HV țĮȚ 300HV

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ
İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 5817 E2

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003, corrected version:2005, including Technical Corrigendum
1:2006 - ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ - ǼȞȫıİȚȢ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įȚĮ ĲȒȟİȦȢ ıİ ȤȐȜȣȕĮ,
ȞȚțȑȜȚȠ, ĲȚĲȐȞȚȠ țĮȚ ĲĮ țȡĮμĮĲȐ ĲȠȣȢ (İȟĮȚȡİȓĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ įȑıμȘ) ǼʌȓʌİįĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĮĲȑȜİȚİȢ (ISO 5817:2003, įȚȠȡșȦμȑȞȘ ȑțįȠıȘ:
2005, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȉİȤȞȚțȒ ǻȚȩȡșȦıȘ 1: 2006)

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00.

Sprayed concrete for underground works and tunnels- ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-01

Steel frames for initial tunnel support - ȅȜȩıȦμĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ
ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-02

Lattice girder frames for initial tunnel support - ǻȚțĲȣȦĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ
ʌȜĮȓıȚĮ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
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and

transport

-

ȆĮȡĮȖȦȖȒ

risks

μİĲĮĳȠȡȐ

țĮȚ

--
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35940
©

3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-03:2009

Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
3.1.2
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.3
ǺĮșμȓįĮ (bench): Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.
3.1.4
ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.5
īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.6
ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ
ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.
3.1.7
ǼȟȦȡȐȤİȚȠ (extrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.8
ǼıȦȡȐȤİȚȠ (intrados):
ıȒȡĮȖȖĮȢ.

ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ) ĲȘȢ

3.1.9
ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.10 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.11 ȅȜȚıșĮȚȓȞȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȟȠİȚįȠȪȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ
ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞįİȩμİȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮ
ĲȘȞ İțįȒȜȦıȘ İȜİȖȤȩμİȞȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ/μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, μİ İʌȚȕȡȐȤȣȞıȘ ĲȦȞ ĲȩȟȦȞ,
ȩʌȦȢ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ įȚȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ. ȂİĲȐ Įʌȩ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȩȞȠ Ȓ/țĮȚ İțįȒȜȦıȘ ȠȡȚıμȑȞȦȞ
μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ Ȓ İȞĲȐıİȦȞ, ĲȠ İʌȓʌİįȠ Ȓ ĲȘ ıĲȡĮĲȘȖȚțȒ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ țĮșȠȡȓıİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ,
ĲĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
μȑĲȡȦȞ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ (İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ).
3.1.12

ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.13 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.

3.2 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ ĲȠ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ
x ȂȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĲİμȐȤȚĮ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘȢ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.
x ǻȚĮįȠțȓįİȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
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x ȀȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ, ȒȜȠȚ țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ.
x ȊȜȚțȐ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȈĮȞ ĲȑĲȠȚĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĳȒȞİȢ țĮȚ İȚįȚțȠȓ İȪțĮμʌĲȠȚ ıȐțȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ, İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.
x ǼȚįȚțȠȓ μȘȤĮȞȚıμȠȓ/ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ Įʌȩ İȜİȖȤȩμİȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ȠȓțȠȣȢ.

4

İȞįȓįȠȞ

ȣȜȚțȩ,

ȩʌȦȢ

ȠȡȓȗİȚ

Ș

μİȜȑĲȘ,

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȓıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ, ĮʌȩȜȣĲĮ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮȞȦμĮȜȓĮ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ȅȚ ȓįȚİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ
İȜȐıμĮĲĮ. ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ țȐμȥȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ
(țȣȡĲȫıİȚȢ, ȜȣȖȚıμȠȪȢ, įȚĮȡȡȠȑȢ ț.Ȝʌ.) ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ μİȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įİȞ İȓȞĮȚ
ĮʌȠįİțĲȑȢ țĮȚ įİȞ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ.

4.1 ȂȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ
ȅ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ, ĲȦȞ įȚĮįȠțȓįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ , ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĳȘȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ
ȑįȡĮıȘȢ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ıțȠȣȡȚȐ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ S235JR țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10025.01 Ǽȁȅȉ
EN 10025.02 . ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10025.03 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10025.04.

4.2 ȀȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ
ȅȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN ISO 10644 .
ȅȚ țȠȚȞȒȢ ȤȡȒıȘȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN ISO 887
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2.

4.3 ȊȜȚțȐ ıĳȒȞȦıȘȢ
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĳȒȞȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00.

4.4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ
ȉĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ, șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȈĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ (ıİ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ):
i. Ș șȑıȘ ĲȦȞ ıȚįȘȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ,
ii. Ș įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ĲȠ ĮțȡȚȕȑȢ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ,
iii. Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș ĲȐıȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ,
iv. Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ țĮȚ ȠȚ ıȤȑıİȚȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ıȪıĳȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, μİ
ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ įȣȞȐμİȦȞ țĮȚ ȡȠʌȫȞ, ĲȩıȠ ıĲȠ ʌȡȫĲȠ
(İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ), ȩıȠ țĮȚ ıĲȠ ĲİȜȚțȩ (ʌĮȖȚȦμȑȞȠȣ ĲȩȟȠȣ) ıĲȐįȚȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
ʌȜĮȚıȓȠȣ.
v. ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ μİ țȠȤȜȓİȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ȠȚ ĲȐıİȚȢ,
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vi. Ș ĮțȡȚȕȒȢ șȑıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ,
vii. ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ,
viii. Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ (ʌȐȤȠȢ, μȒțȠȢ),
ix. ȠȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ țȩμȕȦȞ (įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ʌȐȤȘ țȠμȕȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ, μȑıȦȞ ıȣȞįȑıİȦȢ
ț.Ȝʌ.).
x. ȠȚ șȑıİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠțȓįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ.

ȅȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮȚ Ș įȚĮįȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩıİȚ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȢ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ȞĮ ıȤİįȚȐıİȚ ĲȚȢ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ȩʌȦȢ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĲĮ ʌȑȜμĮĲĮ ȑįȡĮıȘȢ, Ș
ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ μȘ ĲȣʌȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȩʌȦȢ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ, ıĲȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ, ıĲȚȢ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ,
ıĲȚȢ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ıȒȡĮȖȖİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ (forepoling), ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ıȣȞİȤȒȢ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ șȑıȘ ıİ șȑıȘ, șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ. ǼȞ ʌȐıȘ ȩμȦȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩıİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ȞĮ ıȤİįȚȐıİȚ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȪμĳȦȞĮ țĮȚ
μİ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ǹȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȠĳİȓȜİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȠȪ, Ȓ ȩ,ĲȚ ȐȜȜȠ ĲȠȣ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ

4.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȠȜȚıșĮȚȞȩȞĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
ȅȚ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ıȤİįȚĮıμȩ,
ʌĮȡĮȖȦȖȒ, įȚĮțȓȞȘıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO
9001.
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5.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ
ʌĮȡİȞșİμȐĲȦȞ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ İȜİȖȤȩμİȞȘ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ. ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ
įȚĮĲȠμȑȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ țĮĲȐ
ĲȘ μİȜȑĲȘ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ, țĮȚ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 80 cm, țĮȚ ıȣıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ μİ įȪȠ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ.
ıȣıĳȚȖțĲȒȡİȢ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ, ıȣıĳȚȖțĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ). Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȠȜȓıșȘıȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ıȪıĳȚȟȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ. ǼʌȓıȘȢ Ș ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘ μİıȠȜȐȕȘıȘ İȚįȚțȫȞ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ țĮȚ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ țĮĲȐ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ĲȡȩʌȠ, ıĲȚȢ
șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİ ĮȞȠȤȒ įȪȠ (2) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȈĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ, ĲĮțȐȡȠȞĲĮȚ
ĮμȑıȦȢ ĮȞȐ ȓıİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ıĲȠ İȟȦȡȐȤȚȠ ĲȠȣȢ țĮȚ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȜȐ ĲĮțĮȡȚıμȑȞĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ μʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȐȜȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ıĲȚȢ
ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ. ȊʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, șĮ
İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ,
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȓȞİȢ), ıĲĮ ʌȐȤȘ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ, ȫıĲİ
ĲĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ. ĬĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ įȚȐțİȞĮ ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚȕȡȐȤȣȞıȘ
ĲȦȞ ĲȩȟȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ȅȚ ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȤİįȚĮıμȩ țĮȚ İʌĮȡțȒ įȚĮĲȠμȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ țĮșȚȗȒıİȚȢ,
țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȦμȑȞİȢ ĮıĳĮȜȫȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌȜȐȖȚİȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ
ȡȐȕįȠȚ ĮȖțȪȡȦıȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȠįĮȡȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ȕȐıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ ȑįȡĮıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ μȘ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ μĮȜĮțȩ Ȓ ȤĮȜĮȡȦμȑȞȠ ʌȑĲȡȦμĮ μİ ȖȑμȚıμĮ ĲȠȣ țİȞȠȪ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ/țĮȚ ʌȡȩȤȣĲȠ.
OȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ĮȣȜĮțȦĲȑȢ ȜĮμĮȡȓȞİȢ, ȠȚ įȠțȠȓ įȚĮȞȠμȒȢ, ȠȚ ıĳȒȞİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ (ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ) șĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ İʌĮȡțȒ įȚĮĲȠμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ, ĲȚȢ ıĳȒȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ įȠțȠȪȢ įȚĮȞȠμȒȢ, μʌȠȡİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȐȜȣȕĮȢ
Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȉĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠȞ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȘȞ
ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȘ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ĮȣȜĮțȦĲȑȢ
ȜĮμĮȡȓȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȣȤȩȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ İȞįİįİȚȖμȑȞȠ ĲȡȩʌȠ ıĲĮ
ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ μİ ȕȓįİȢ, ıȣȞįİĲȒȡİȢ Ȓ ȐȜȜİȢ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ μİșȩįȠȣȢ. ǻİȞ șĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ȤȡȒıȘ ȟȣȜİȓĮȢ
ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ.
Ǿ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ ȣʌĮțȠȪİȚ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ μȘ ȠȜȚıșĮȚȞȩȞĲȦȞ
ʌȜĮȚıȓȦȞ ĲȦȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-02
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, ĮȞ țĮȚ ȖİȞȚțȫȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ, ȩʌȠȣ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ İȓĲİ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȓĲİ ıİ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ, ĮȣĲȑȢ
șĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ:

- Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚıȤȣȡȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĲȩȟȠ (ȘȜİțĲȡȠțȩȜȜȘıȘ). Ǿ șȑȡμĮȞıȘ

ĳĲȐȞİȚ İȓĲİ μȑȤȡȚ İȡȣșȡȠʌȪȡȦıȘȢ, ȠʌȩĲİ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıĳȣȡȘȜȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ,
İȓĲİ μȑȤȡȚ ĲȠʌȚțȒȢ ıȪȞĲȘȟȒȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȘ μİıȠȜȐȕȘıȘ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ μİĲȐȜȜȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĳȑȡİĲĮȚ ıİ
ȡȐȕįȠȣȢ 3 mm - 4 mm (ĮȣĲȠȖİȞȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ).

- ȉȠ μȑıȠ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȑȤİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ıȪȞșİıȘ μİ ĲĮ ıȣȞįİȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ.
- Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ İʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȠȪμİȞȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȜȜȐ μİĲȐ Įʌȩ ıȤȘμĮĲȚıμȩ İȖțȠʌȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȚıȤȦȡİȓ ĲȠ ĲȘțȩμİȞȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ
μȑıȠ, ȖȚĮĲȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȚ μȐȜȚıĲĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İȟȠȖțȦμȐĲȦȞ (ȜȚμȐȡȚıμĮ ĲȘȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ), Ș ȑȞȦıȘ İȟĮıșİȞİȓ ĮȚıșȘĲȐ.

- ȉĮ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ țȩȕȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ μİ ĲȚȢ ĮȚȤμȑȢ ĲȠȣȢ

țȠμμȑȞİȢ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ įȚİȓıįȣıȘ țĮȚ țĮȜȒ
ıȪȞĲȘȟȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȕȐıȘȢ.

- ȅȚ țȠμμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ȠȡĮĲȑȢ Ȓ/țĮȚ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ĮĲȑȜİȚİȢ, ȩʌȦȢ
ȜİʌȓıμĮĲĮ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮĲȑȜİȚİȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌȒ Ȓ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıμȠȪȢ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ țȠʌȒȢ. ȅȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȜĮțȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ıțȠȣȡȚȐ, ȜȓʌȠȢ Ȓ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ.

- ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO
5817 E2

- ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ (ȡĮĳȑȢ) İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ Ȓ
ȩĲĮȞ ĲĮ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲμȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ (țȐĲȦ Įʌȩ 3 mm), ȠʌȩĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȪȡȦıȘ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ıȪȞĲȘȟȘ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İʌĮĳȒȢ.

ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıȣȞįȑıİȦȞ μİ țȠȤȜȚȫıİȚȢ ĲȩĲİ:

- ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ șȑıİȚȢ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ıȤȒμĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ. ǹȞ Ș İȣșȣȖȡȐμμȚıȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮȞİʌȚĲȣȤȒȢ, ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ μȑȜȠȢ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.

- ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑȜȘ țĮȚ șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȖȡȑȗȚĮ Ȓ μȘ țĮȞȠȞȚțȐ ȐțȡĮ.
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- ȅȚ ȠʌȑȢ ıĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ 6 mm șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ ĲȡȣʌȐȞȚ, İȞȫ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞȠȚȤșȠȪȞ μİ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ Ȓ μİ ĲȡȣʌȐȞȚ. ȅʌȑȢ μİ șȑȡμĮȞıȘ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ.

-

ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȤȜȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ. Ǽȁȅȉ EN
20273

5.2 ǹȞȠȤȑȢ
ȉĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ țĮȚ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ țĮĲȐ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ĲȡȩʌȠ, ıĲȚȢ
șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİ ĮȞȠȤȒ įȪȠ (2) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ ǲȜİȖȤȠȚ

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚμȑȢ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ĮıĲȠȤȓĮ, ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȆȡȠμȘșİȣĲȒ
– ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ǿSO 9001. ǹıĲȠȤȓĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȖȚĮ ĲȠ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌȜĮȚıȓȠȣ. ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌȡȩĲȣʌĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȖȡĮμμȑȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ μİ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ
x ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȘȢ ıĲĮĲȚțȒȢ ĲȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ, ȘȜȫıİȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȚȫȞ-țİȞȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ıĲȘȞ șȑıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ
țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.
Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ȠμȐįĮ ʌȜĮȚıȓȦȞ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-01-03:2009

7.2

©

Ǽȁȅȉ

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİĲĮĳȠȡȐȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ
μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, ʌȡȚȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345
īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȠȜȚıșĮȚȞȩȞĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ
μȑıĮ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ Ȓ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗİȚ. Ǿ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıȪȞįİıȘȢ, ĲĮțĮȡȓıμĮĲȠȢ
țĮȚ İȞıĳȒȞȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıμȑȞİȢ ʌȜĮĲĳȩȡμİȢ Ȓ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ʌȡȠıțȩμȚıȘȢ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ ʌĮȖȓȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ μİ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ țĮȚ ȑμʌİȚȡȠȣ İȡȖȠįȘȖȠȪ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ șȑıȘ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
ıĲȒȡȚȟȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ. ȅȚ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ
ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, μİ ĲȘ
μȠȞȐįĮ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĮȣĲȒ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ, ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ
ȑįȡĮıȘȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ ıȪȞįİıȘȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ μĮĲȓıμĮĲȠȢ, ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ įȠțȠȓ, ȠȚ įȚĮįȠțȓįİȢ Ȓ ȡȐȕįȠȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ȐȜȜĮ μİĲĮȜȜȚțȐ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȜȒȡȘ μİ μȚțȡȠȨȜȚțȐ, țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ıĳȒȞİȢ, ıȪȞįİıμȠȚ, ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ
ȡȐȕįȠȚ țĮȚ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȠȜȚıșĮȚȞȩȞĲȦȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ Įʌȩ
μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ, ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ĲȘ ıȪȞįİıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘ ıĳȒȞȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȕȡȐȤȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ȠȜȚıșĮȚȞȩȞĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ʌȜĮȓıȚĮ, ıȣȞįİĲȒȡȚİȢ ȡȐȕįȠȚ, ĮȞĲȘȡȓįİȢ ) Ȓ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ) ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ Ȓ μȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ

x

ȉĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ İȣȡİıȚĲİȤȞȓĮȢ, İȚįȚțȠȓ μȘȤĮȞȚıμȠȓ ț.Ȝʌ. ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, μİ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ, İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ
ĲĮțĮȡȓıμĮĲȠȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ĲȠ ʌȜȒȡİȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ
ȠȜȚıșĮȓȞȠȞ ʌȜĮȓıȚȠ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ
ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ 1501-12-02-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ 1501-12-02-01-02).
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0302-00 «ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ıȘȡȐȖȖȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ țĮȚ ıİ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ țĮȚ μȠȡĳȒȢ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ıĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ
(șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ ıțȠʌȠȪ (ʌ.Ȥ. ȖİȞȚțȑȢ ʌȜȘȡȫıİȚȢ, İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ț.Ȝʌ.) Ȓ țȪȡȚȠȣ ıțȠʌȠȪ μİ ıĲĮĲȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȞȠȞȚțȠȪ Ȓ İȟĮȚȡİĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ Ȓ μȩȞȚμȠ ʌȡȠȠȡȚıμȩ (ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ Ȓ
μȩȞȚμȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-08-00

Reinforcement meshes for sprayed concrete in tunnels – ȆȜȑȖμĮĲĮ
ȠʌȜȚıμȠȪ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14487-1

Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14487-2

Sprayed concrete - Part 2: Execution - ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȂȑȡȠȢ 2: ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 14488-1

Testing sprayed concrete - Part 1 : Sampling fresh and hardened
concrete - ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ
ȞȦʌȠȪ țĮȚ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 14488-2

Testing sprayed concrete - Part 2: Compressive strength of young
sprayed concrete - ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2:
ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 14488-3

Testing sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak,
ultimate and residual) of fibre reinforced beam specimens - ǻȠțȚμȑȢ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ǹȞĲȠȤȑȢ ıİ țȐμȥȘ (ʌȡȫĲȘ
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țȠȡȣĳȒ, μȑȖȚıĲȘ țĮȚ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ) ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ įȠțȚμȓȦȞ μȠȡĳȒȢ
įȠțȠȪ
Ǽȁȅȉ EN 14488.04+A1

Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct
tension - ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ǹȞĲȠȤȒ
ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİ ȐμİıȠ İĳİȜțȣıμȩ ʌȣȡȒȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 14488.05

Testing sprayed concrete - Part 5: Determination of energy absorption
capacity of fibre reinforced slab specimens - ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İʌȓʌİįȦȞ įȠțȚμȓȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 14488.06

Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate
- ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 6: ȆȐȤȠȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 14488.07

Testing sprayed concrete - Part 7: Fibre content of fibre reinforced
concrete - ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 7:
ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȓȞİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ μİ ȓȞİȢ

Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity
-- ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ,
ıȣμμȩȡĳȦıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2/ǹ1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures- Part
2: Definitions, requirements, conformity, marking and labelling ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 934-5

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for
sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling - ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
5: ȆȡȩıșİĲĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 934-6 E2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling,
conformity control and evaluation of conformity - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 6 : ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ,
ȑȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

Ǽȁȅȉ EN 1504.03

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 3: Structural and non-structural repair - ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
- ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ǼʌȚıțİȣȒ ĳİȡȩȞĲȦȞ țĮȚ μȒ ĳİȡȩȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 1542

Products and system for the protection and repair of concrete structures
- Test methods - Measurement of bond strength by pull-of - ȆȡȠȧȩȞĲĮ
țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ μİ
İȟȩȜțİȣıȘ
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Ǽȁȅȉ EN 12350-2 E2

Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test - ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 1239.03

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test
specimens - ǻȠțȚμȑȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ǹȞĲȠȤȒ ıİ
șȜȓȥȘ įȠțȚμȓȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 12350.05 E2

Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test - ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 5: ǻȠțȚμȒ ıİ ĲȡȐʌİȗĮ İȟĮʌȜȫıİȦȢ

Ǽȁȅȉ EN 12350.06 E2

Testing fresh concrete - Part 6: Density - ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȂȑȡȠȢ 6:ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 12390-5

Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
- ǻȠțȚμȑȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 5: ǹȞĲȠȤȒ ıİ țȐμȥȘ
įȠțȚμȓȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 12390-7

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete ǻȠțȚμȑȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 7: ȆȣțȞȩĲȘĲĮ
ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 12390-8

Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under
pressure - ǻȠțȚμȑȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 8: ǺȐșȠȢ
įȚİȓıįȣıȒȢ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ

Ǽȁȅȉ EN 12504-1

Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking,
examining and testing in compression - ǻȠțȚμȑȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǻȠțȓμȚĮ ʌȣȡȒȞȦȞ - ȁȒȥȘ, İȟȑĲĮıȘ țĮȚ įȠțȚμȒ ıİ
șȜȓȥȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12504-3

Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force ǻȠțȚμȑȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȪȞĮμȘȢ İȟȩȜțİȣıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12620+A1

Aggregates for concrete - ǹįȡĮȞȒ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ

Ǽȁȅȉ EN 13412 E2

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in
compression - ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ
įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ șȜȓȥȘ

ISO 758:1976,

Liquid chemical products for industrial use -- Determination of density at
20 degrees C -- ȋȘμȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ įİ ȣȖȡȒ μȠȡĳȒ ȖȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ
ȤȡȒıȘ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20°C.

Ǽȁȅȉ CEN/TS 12390.09

Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance – Scaling ǻȠțȚμȑȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 9: ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȥȪȟȘĮʌȩȥȣȟȘ – ǹʌȠȜȑʌȚıȘ

Ǽȁȅȉ EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method - ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ
țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective
gloves
against
mechanical
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

risks

--

īȐȞĲȚĮ
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Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements,
testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached
to an industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ
İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǹțȡȠĳȪıȚȠ ȞȠİȓĲĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȩȜȘȟȘȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞĮȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȠȞȐįĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ
μȑșȠįȠ, İȚıʌȚȑȗȠȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ Ȟİȡȩ, ʌİʌȚİıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ Ȓ/țĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ
ʌȡȩıμȚțĲĮ.
3.1.2
ǹȞĮʌȒįȘıȘ (rebound) ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ țĮĲȐ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ μȑȡȠȢ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞĮʌȘįȠȪȞ - ĮȞĮțȜȫȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ įİȞ
İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ĲİȜȚțȐ ıĲȘȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
3.1.3
ǺĮıȚțȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĮȞȐμȚȖμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ İȓĲİ ıĮȞ ȑĲȠȚμȠ ĮȞȐμȚȖμĮ
İȓĲİ ĮȞĮμȚȖȞȪİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, μİ ıțȠʌȩ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȒıİȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȘșİȓ ıĲȠ
ĮțȡȠĳȪıȚȠ İțĲȩȟİȣıȘȢ.
3.1.4
ǻȠțȚμȑȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (preconstruction test) ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȠțȚμȑȢ μİ ĲȠ
ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ, İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ μȑșȠįȠ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İțĲİȜȑıİȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ.
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3.1.5
ǼțĲȓμȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ (assessment of conformity) ȞȠİȓĲĮȚ Ș ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ
ȕĮșμȠȪ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ μȓĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
3.1.6
ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (shotcrete Ȓ gunite Ȓ sprayed concrete) ȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ İțĲȩȟİȣıȒ ĲȠȣ Įʌȩ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ıĲȡȫıȘ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ıȣȞȐĳİȚĮ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
3.1.7
ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ, ȤȦȡȓȢ ĲȠȞ İʌȚĲĮȤȣȞĲȒ, ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ĮȜȜĮȖȫȞ țĮȚ
İʌȚįȡȐıİȦȞ ıĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĲȠȣ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
3.1.8
ǼʌȚșİȫȡȘıȘ (inspection) ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.9
ǼȡȖȠıĲĮıȚĮțȫȢ ĮȞĮμȚȖμȑȞȠ ȟȘȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ȟȘȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ıİ ıȐțȠȣȢ Ȓ ıȚȜȩ.
3.1.10 ǴȞİȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȠȪ įȚĮțȡȚĲȠȪ μȒțȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȠȡȖĮȞȚțȐ ʌȠȜȣμİȡȒ, ȖȣĮȜȓ Ȓ
ʌȠȜȣțĮȡȕȠȞȚțȐ ȣȜȚțȐ, İʌĮȡțȫȢ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮıțȠȡʌȓȗȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ
ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
3.1.11 ǿıȠįȪȞĮμȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ȓȞĮȢ ȞȠİȓĲĮȚ Ș įȚȐμİĲȡȠȢ İȞȩȢ țȪțȜȠȣ μİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȓıȘ μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
İȖțȐȡıȚĮȢ įȚĮĲȠμȒȢ μȓĮȢ μȘ țȣțȜȚțȒȢ ȓȞĮȢ.
3.1.12 ȀĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ (ultimate flexural strength) ȞȠİȓĲĮȚ Ș ĲȐıȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ
ıĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ ȑȞĮ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȩĲĮȞ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ μȓĮ
țĮμʌĲȚțȒ įȠțȚμȒ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 12390-5 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 14488-3.
3.1.13 ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ (inspection class) ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ ʌȠȣ șĮ
İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ, μİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ.
3.1.14 ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ (early development class) ȞȠİȓĲĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ ʌȒȟȘȢ
țĮȚ Ș ʌȡȫȚμȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȞĲȠȤȒȢ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȚȢ 24 ȫȡİȢ.
3.1.15 ȁȩȖȠȢ ıȤȒμĮĲȠȢ ȚȞȫȞ (aspect ratio of fibres) ȞȠİȓĲĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ Ȓ
ĲȘȞ ȚıȠįȪȞĮμȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȓȞĮȢ.
3.1.16 ȂȑȖȚıĲȘ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĮȚȤμȒȢ (first peak flexural strenght) ȞȠİȓĲĮȚ Ș ĲȐıȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ
ıĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞșȓıĲĮĲĮȚ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȩĲĮȞ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ įȠțȚμȒ
țȐμȥȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-3.
3.1.17 ȂİĲĮĳȠȡȐ ĮȡĮȚȒȢ ȡȠȒȢ ȞȠİȓĲĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȟȘȡȠȪ Ȓ ȣȖȡȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ μȑıȦ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ıİ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ȡİȪμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ĮȑȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ țĮȚ ȩʌȠȣ Ș įȪȞĮμȘ țĮȚ Ș
İȞȑȡȖİȚĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ.
3.1.18 ȂİĲĮĳȠȡȐ ʌȣțȞȒȢ ȡȠȒȢ ȞȠİȓĲĮȚ Ș ĲİȤȞȚțȒ μİĲĮĳȠȡȐȢ μİ ĮȞĲȜȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȩʌȠȣ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȞİȣμĮĲȚțȐ
μİ ȤȡȒıȘ ĮȑȡĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ. Ǿ ĲİȤȞȚțȒ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ.
3.1.19 ȃİĮȡȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ȘȜȚțȓĮ μȑȤȡȚ 24 ȫȡİȢ Įʌȩ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
3.1.20

ȃȦʌȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (fresh sprayed concrete) ȞȠİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.

3.1.21 ȄȘȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ĮȞȐμȚȖμĮ μİ μȑȖȚıĲȘ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0,5%,
ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠ.
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3.1.22 ȄȘȡȒ μȑșȠįȠȢ ȞȠİȓĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȟȘȡȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ ȩʌȠȣ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Ȓ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȞİȡȠȪ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.
3.1.23 ȆĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ (residual strength) ȞȠİȓĲĮȚ Ș ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȘ ĲȐıȘ ıİ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ, ıĲȘȞ țĮμʌȪȜȘ ĳȠȡĲȓȠȣ - ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ, ȩʌȦȢ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ
μȓĮ țĮμʌĲȚțȒ įȠțȚμȒ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-3.
3.1.24 ȆȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲİȜȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȞȠİȓĲĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ șȜȓȥȘȢ
țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ ȘȜȚțȓĮ 28, 56 Ȓ 90 ȘμİȡȫȞ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȕȐıİȚ įȠțȚμȫȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.
3.1.25 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ (preliminary test) ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ıĲȘȞ ȞȦʌȒ țĮȚ ıțȜȘȡȣμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
3.1.26 ȈțȚȐıİȚȢ” (shadow effect) ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ʌĲȦȤȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ
ʌĮȡȠȣıȓĮȢ țİȞȫȞ ıĲȘȞ ȞȦĲȚĮȓĮ ʌĮȡİȚȐ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. μȓĮ ȡȐȕįȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș İțĲȩȟİȣıȘ
ȜĮμȕȐȞİȚ ȤȫȡĮ μȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ.
3.1.27 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ȞȠȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȦȞ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ İȟȐĲμȚıȘȢ Įʌȩ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ.
3.1.28 ȊȖȡȒ μȑșȠįȠȢ ȞȠİȓĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȣȖȡȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞȠ ȜȩȖȠ ȞİȡȠȪ:
ĲıȚμȑȞĲȠ.
3.1.29

ȊȖȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ.

3.1.30 ȍȡȚμȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ, ʌȠȣ ȞȠİȓĲĮȚ ıİ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 28 ȘμİȡȫȞ.

3.2 ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ țĮȚ ȠȞȠμĮıȓĮ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
3.2.1

ȈȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ (consistence) ȣȖȡȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ

Ǿ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȓȞĮȚ İĳĮȡμȩıȚμȘ
ȖȚĮ ĲȠ ȣȖȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1
3.2.2

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȕȜĮʌĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȅȚ ȠȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞșİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȕȜĮʌĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1: ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟĮȚȡȑıİȚȢ:

3.2.3

-

ȅȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ.

-

ȅȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĮȑȡĮ įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ.
ȃİĮȡȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ȞİĮȡȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ĲĮȟȚȞȠμİȓĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȚμȫȞ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ. Ǿ ıȣȞȚıĲȫμİȞȘ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȠ μȑıȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ĲȣʌȚțȒȢ
İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İʌȚȜİȖμȑȞȘ μȑșȠįȠ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȞİĮȡȠȪ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ țȜȐıİȚȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ J1, J2 Ȓ J3 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȈȤȒμĮ 1. Ǿ
ĲȐȟȘ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ J1 ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ǹ țĮȚ Ǻ, Ș țȜȐıȘ J2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ Ǻ țĮȚ C țĮȚ Ș țȜȐıȘ J3 ȣʌİȡȐȞȦ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ C.
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Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ȕİȜȩȞĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
įȠțȚμȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14488-2 Ȓ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ȕȜȒĲȡȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ įȠțȚμȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 14488-2.
Ǿ ʌȡȫȚμȘ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȞİĮȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ĲȚȢ 24 ȫȡİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ μİ įȚȐĳȠȡİȢ
μİșȩįȠȣȢ ȑμμİıȦȞ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1.

ȈȤȒμĮ 1 - ȀȜȐıİȚȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȞİĮȡȠȪ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȆİȡȚȠȤȑȢ ĲȚμȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ȞİĮȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮșȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ įȚȐĳȠȡİȢ μİșȩįȠȣȢ

3.2.4

ȂȑșȠįȠȢ

ȆİȡȚȠȤȒ ĲȚμȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ȞİĮȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȂȇĮ

Ǽȁȅȉ EN 14488-2 --- ȂȑșȠįȠȢ ǹ

0,2 - 1,2

Ǽȁȅȉ EN 14488-2 --- ȂȑșȠįȠȢ B

3 - 16

Ǽȁȅȉ EN 12504-3:2005

>10

ȉİȜȚțȒ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǿ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1.
3.2.5

ĲȠȣ

İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ

ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ĲĮȟȚȞȠμİȓĲĮȚ

ıȪμĳȦȞĮ

μİ

ĲȠ

ʌȡȩĲȣʌȠ

ȀĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǿ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ șĮ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12390-5 Ȓ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14488-3
(ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ıȣȖțȡȚĲȚțȒ șİȫȡȘıȘ).
3.2.6

ȀȜȐıİȚȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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Ǽȁȅȉ

Ǿ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞȩȢ İʌȚʌȑįȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ μȓĮ ȠȡȚıμȑȞȘ
ʌİȡȚȠȤȒ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2, țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 144883 țĮȚ ȣʌȠįȘȜȫȞİĲĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ
ĮȞĲȠȤȫȞ ʌ.Ȥ. țȜȐıȘ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ D2S2 ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȩĲȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 2 ȂȇĮ
ıİ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ 0,5, 1 țĮȚ 2 mm.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țȜȐıİȦȞ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ǹȞĲȠȤȒ (ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ Mpa)

ȆİȡȚȠȤȒ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ
ȆĮȡĮμȩȡĳȦıȘ
mm

4

D1

0,5 - 1

D2

0,5 - 2

D3

0,4 - 4

S1

S2

S3

S4

1

2

3

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
x ȉıȚμȑȞĲȠ
x ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ
x ȃİȡȩ
x ȆȡȩıμȚțĲĮ (admixtures)
x ȆȡȩıșİĲĮ (ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ȠȡȣțĲȫȞ fillers țĮȚ ȤȡȦμȐĲȦȞ)
x ǴȞİȢ
ǵȜĮ ĲĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İʌȚȕȜĮȕȒ ıȣıĲĮĲȚțȐ ıİ ĲȑĲȠȚİȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĮȡȞȘĲȚțȐ ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ İȐȞ İȓȞĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ.
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İȞȩȢ ȣȜȚțȠȪ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ȑȞĮ ȆȡȩĲȣʌȠ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ǼȃȈȍȂǹȉȅȊȂǼȃǹ
ȊȁǿȀǹ

14

ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ

ȉıȚμȑȞĲȠ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȖȚĮ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌȠȣ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ
μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1:.

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȖȚĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȠȣ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ
μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620.

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1008

ȆȡȩıμȚțĲĮ

ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN
934-2: țĮȚ/Ȓ Ǽȁȅȉ EN 934-5 țĮȚ EN 934-6:

ȆȡȩıșİĲĮ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ȠȡȣțĲȫȞ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ
İȟİȚįȚțİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1.
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ǼȃȈȍȂǹȉȅȊȂǼȃǹ
ȊȁǿȀǹ
fillers țĮȚ ȤȡȦμȐĲȦȞ)

ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ
ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȓȞİȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠıĮȡĲȒμĮĲȠȢ Ǻ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14487-1

ǴȞİȢ

ǱȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ ȓȞİȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȖİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

4.2 ȈȪȞșİıȘ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
4.2.1

īİȞȚțȐ

ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȩıȠ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ȩıȠ țĮȚ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȘ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ (ȖȚĮ ĲȠ ȣȖȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ), ĮȞĲȠȤȒ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȐμȥȘ, ʌȜĮıĲȚμȩĲȘĲĮ,
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ, ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ, ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ, ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ țĮȚ ĮĳȠȪ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ
țĮȚ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞșİıȘ țĮȚ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȕȜĮʌĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȦȡȠȪμİȞȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1. ȅȚ ȠȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ȖȚĮ
ĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑțșİıȘȢ țĮȚ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 206-1, ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟĮȚȡȑıİȚȢ:
-

ȅȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ.

-

ȅȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĮȑȡĮ įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ.

ȅȚ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ.
Ǿ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
x ȉȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ
x ȉȘȞ İʌĮȡțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚȞȠʌȜȚıμȠȪ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țȐʌȠȚȠ İȓįȠȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ).
x ȉȘ ȤȡȒıȘ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ ȠȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ.
x ȉȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ İțĲİĲĮμȑȞİȢ İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ.
4.2.2

ȈȪȞșİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 4
ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȋȡȒıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ

ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ
ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıĮȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȑțȜȣıȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȤȡȩȞȠ
İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȘȞ
ĲİȜȚțȫȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
īȚĮ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ İțĲȓșİĲĮȚ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
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ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1 ʌĮȡ.5.3.1 țĮșȫȢ
İʌȓıȘȢ ȠȚ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ
ĮȜțĮȜȠʌȣȡȚĲȚțȑȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1- ʌĮȡ.5.2.3.4.
ȋȡȒıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ

ĬĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ıİ ĮȜțĮȜȠʌȣȡȚĲȚțȑȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1 ʌĮȡ.5.2.3.4.

ȋȡȒıȘ ĲȦȞ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ

ǻİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȠȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ıĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 934-2: țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 934-5

ȋȡȒıȘ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ

Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȖȚĮ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 2061 ʌĮȡ.5.2.5.

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ ȤȜȦȡȚȩȞĲĮ

ȉĮ
ʌİȡȚİȤȩμİȞĮ
ȤȜȦȡȚȩȞĲĮ
İȞȩȢ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ
ĲȚȢ ĲȚμȑȢ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1 ʌȓȞĮțĮȢ
10. īȚĮ ĲȠ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

ȁȩȖȠȢ ȞİȡoȪ: ĲıȚμȑȞĲȠȣ

īȚĮ μȩȞȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İțĲȓșİĲĮȚ, șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1: ʌĮȡ. 5.3.
ǵʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ : ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȣȖȡȠȪ
ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ, șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1: ʌĮȡ 5.4.2.

ȋȡȒıȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ

4.2.3

Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȠıȐȡĲȘμĮ ǹ
țĮȚ Ǻ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14487-1

ȂİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȂİȜȑĲȘ
ȈȪȞșİıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ. Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȖȚĮ țȐșİ ʌȠȚȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ (ıĲİȖĮȞȩ, ĮȞșİțĲȚțȩ ț.Ȝʌ.). ȅȚ ȂİȜȑĲİȢ ȈȪȞșİıȘȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ ǼȡȖĮıĲȒȡȚĮ. Ǿ
ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ țȐșİ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ:
x ǵĲĮȞ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ȜȒȥİȦȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ Ȓ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣȢ.
x ǵĲĮȞ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ Įʌȩ İțİȓȞȘ ʌȠȣ İȓȤĮȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ
ȈȪȞșİıȘȢ, μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȚȢ 10 İțĮĲȠıĲȚĮȓİȢ μȠȞȐįİȢ ȖȚĮ ĲĮ țȩıțȚȞĮ ĲĮ
μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 4 mm Ȓ ȃȠ 4, ĲȚȢ 8 İțĮĲȠıĲȚĮȓİȢ μȠȞȐįİȢ ȖȚĮ ĲĮ țȩıțȚȞĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ (İțĲȩȢ ĲȠȣ
țȠıțȓȞȠȣ 0,25) țĮȚ ĲȚȢ 5 İțĮĲȠıĲȚĮȓİȢ μȠȞȐįİȢ ȖȚĮ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,25.
x ǵĲĮȞ ĮȜȜȐȗȠȣȞ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ Ȓ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ Ȓ Ƞ ĲȪʌȠȢ Ȓ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
x ǵĲĮȞ ĲȠ μȓȖμĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȐıİȚȢ ĮʌȠμȓȟİȦȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞĮʌȒįȘıȘ Ȓ Ș țȐșȚıȒ ĲȠȣ įİȞ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, μȠȜȠȞȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȈȪȞșİıȘȢ
Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ǲȡȖȠ, ĮįȡĮȞȒ, ĲıȚμȑȞĲȠ, ʌȡȩıșİĲĮ,
Ȟİȡȩ, ʌȡȩıμȚțĲĮ țĮȚ ȓȞİȢ. ȈĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȘȞ ĲȦȞ İʌȚĲĮȤȣȞĲȫȞ ʌȠȣ ȡȣșμȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıĲȠ ȑȡȖȠ μİ İȣșȪȞȘ
ĲȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȈȪȞșİıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ μİ
ĮȞșȡȫʌȚȞȠ įȣȞĮμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȩıȠ ȠȚ ‘’ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ’’, įȘȜĮįȒ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȞ
ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȘ ȞȦʌȒ țĮȚ ıțȜȘȡȣμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȩıȠ țĮȚ ȠȚ ‘’įȠțȚμȑȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ’’, įȘȜĮįȒ ȠȚ įȠțȚμȑȢ μİ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ, İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ μȑșȠįȠ
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İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ
ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ. ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įȠțȚμȑȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 5:
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ǻȠțȚμȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȖȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıȘȡȐȖȖȦȞ
2

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ
ǻȠțȚμĮıĲțȒ İțĲȩȟİȣıȘ

3

(1)

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ǹȞȐʌĲȣȟȘ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ʌĮȖİĲȩ
ǻȚİȓıįȣıȘ ȞİȡȠȪ
ȈȣȞȐĳİȚĮ μİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼȆǿȆȇȅȈĬǼȉǹ īǿǹ ǿȃȅȆȁǿȈȂǼȃȅ ǼȀȉȅȄǼȊȅȂǼȃȅ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ
ȂȑȖȚıĲȘ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ȅȡȚĮțȒ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ȆĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ (1)
ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ (2)
ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȚȞȫȞ
(1)
(2)

Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ İȓĲİ Ș ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ İȓĲİ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ

ȅȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ μİ ıțȚĮıμȑȞİȢ İȞįİȓȟİȚȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ ȖȚĮ įȠțȚμȑȢ, İȞȫ μİ ȜİȣțȑȢ İȞįİȓȟİȚȢ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ μȩȞȠ ĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

ǼĳȩıȠȞ ȗȘĲȘșİȓ, ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ įȓȞİĲĮȚ Ș țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ȃİȡȩ/ȉıȚμȑȞĲȠ (ȃ/ȉ) țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ ȖȚĮ
ȑȞĮ įȚȐıĲȘμĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ± 3 ȂȇĮ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ. Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ șĮ
įȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ȣȜȚțȫȞ ıĲȚȢ ȂİȜȑĲİȢ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȟȘȡȐ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ. ǹȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ, ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȠ ǲȡȖȠ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ įȓįİĲĮȚ Ș țĮμʌȪȜȘ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĮȞĲȠȤȫȞ ȩĲĮȞ ĮȜȜȐȗİȚ Ș įȠıȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ İʌȚĲĮȤȣȞĲȠȪ.
4.2.4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ țĮȚ ıțȜȘȡȣμȑȞȠ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠ ıțȜȘȡȣμȑȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 6:
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ıțȜȘȡȣμȑȞȠ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ǿįȚȩĲȘĲĮ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ μȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ

ȃİĮȡȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-2 Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Įʌȩ μȚĮ įȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 12504-3: ȖȚĮ μȘ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǿ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ İțĳȡȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1.
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ 28 ȘμȑȡİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ ISO 4012:1978, ıİ įȠțȓμȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ μİ įȚȐĲȡȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ Įʌȩ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲĮıțİȣȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12504-1, Ȓ
Įʌȩ ʌĮȞȑȜĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-1. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ
įȠțȚμȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ 50 mm țĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ȪȥȠȣȢ/ įȚȐμİĲȡȠ șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ 1,0 İȓĲİ 2,0
țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉȉ Ǽȃ 12504-1.
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȅ ȜȩȖȠȢ ȪȥȠȣȢ/ įȚĮμȑĲȡȠȣ șĮ İȓȞĮȚ:
-

2,0 ĮȞ Ș ĮȞĲȠȤȒ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡȚșİȓ μİ ĮȞĲȠȤȒ țȣȜȓȞįȡȠȣ,

-

1,0 ĮȞ Ș ĮȞĲȠȤȒ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡȚșİȓ μİ ĮȞĲȠȤȒ țȪȕȠȣ.

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12390-7

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ șȜȓȥȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 13412 E2.

ȀĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ
EN 12390-5 ȖȚĮ ȐȠʌȜȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȖțȡȚșİȓ μİ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȠʌȩĲİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ
Ǽȁȅȉ EN 14488-3.

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ įȚİȓıįȣıȘ
ȞİȡȠȪ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ įȚİȓıįȣıȘ ȞİȡȠȪ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12390-8:. ȉȠ ȕȐșȠȢ İȞȩȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȓȠȣ șĮ μİȚȫȞİĲĮȚ
ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 150 mm. ȉȠ ȕȐșȠȢ șĮ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȑȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ ȩĲȚ įİȞ șĮ ıȣμȕİȓ ʌȜȒȡȘȢ įȚİȓıįȣıȘ. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ
Ș įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ ĲȚμȒ įȚİȓıįȣıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ
50 mm. Ǿ įȠțȚμȒ țĮȞȠȞȚțȐ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıĲȚȢ 28 ȘμȑȡİȢ.

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȥȪȟȘ ĮʌȩȥȣȟȘ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȥȪȟȘ ĮʌȩȥȣȟȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ CEN/TS 12390.09

ǹȞĲȠȤȒ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ıĲȠ
ȣʌȠıĲȡȦμĮ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș ĮȞĲȠȤȒ ıȣȞȐĳİȚĮȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1542 μİ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 500
mm x 500 mm (ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıșİȓ ȑȞĮ ȩȡȚȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 100 mm ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ ĲȠ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ). ȉȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ
ĲİȜİȓȦμĮ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ μȣıĲȡȓ ȩıȠ ĮțȩμȘ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ
İȓȞĮȚ ȣȖȡȩ Ȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ (İȐȞ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤİȚ ȒįȘ ıțȜȘȡȣȞșİȓ) Ș
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȚĮĲȡȠȪμİȞȠȣȢ ʌȣȡȒȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN
14488-4.

īȚĮ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
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ȂȑȖȚıĲȘ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ĮȚȤμȒȢ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș μȑȖȚıĲȘ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĮȚȤμȒȢ șĮ İțĳȡȐȗİĲĮȚ ıĮȞ Ș
μȑıȘ ĲȚμȒ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, țĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ ıİ ĲȡȓĮ įİȓȖμĮĲĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-3. Ǿ įȠțȚμȒ țĮȞȠȞȚțȐ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıĲȚȢ 28 ȘμȑȡİȢ.

ȀĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮıĲȠȤȓĮ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ, Ș țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ șĮ İțĳȡȐȗİĲĮȚ ıĮȞ
fn ȩĲĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-3. ǹȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș įȠțȚμȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıĲȚȢ 28 ȘμȑȡİȢ.

ȆĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ

ǹȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ĮȣĲȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ
ȑȞĮ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμȑȞȠ İʌȓʌİįȠ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ. Ǿ țĮμʌȪȜȘ ĲȐıİȦȞ –
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ ĲȡȓĮ įȠțȓμȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN
14488-3. Ǿ įȠțȚμȒ țĮȞȠȞȚțȐ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıĲȚȢ 28 ȘμȑȡİȢ.

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 ǹȞȐμȚȟȘ
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟȘȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ĲĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ
İȞĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȖȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȩȤȚ ȞȦȡȓĲİȡĮ ĲȘȢ μȓĮȢ ȫȡĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȫȡĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ. ȂȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ
İʌȚıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ İȞĲȩȢ μȓĮȢ ȫȡĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ
ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȡȚĮ. ǹȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĮȜȜȐ șĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ İʌȓ İʌĮȡțȒ ȤȡȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ
ȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮȢ.
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Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠıμȓțĲȠȣ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟȘȢ șĮ μİĲȡȐĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ
ȈȪȞșİıȘȢ. ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

5.2 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ Įʌȩ İțıțĮĳȒ, ĮȣĲȑȢ
șĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȑȞĮ İȜȐȤȚıĲȠ ȟİıțȐȡȦμĮ ĲȦȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ, țĮĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșȠȪȞ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ μİ ĮȑȡĮ țĮȚ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Ȓ μİ
ȐȜȜĮ μȑıĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ȓȤȞȘ ıțȩȞȘȢ, ȜȐıʌȘȢ,
ȜĮįȚȠȪ, ȤĮȜĮȡȫȞ țȠμμĮĲȚȫȞ, ȣȜȚțȫȞ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ Ȓ ȤĮȜĮȡȠȪ ȕȡȐȤȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ
İʌȚȕȜĮȕȑȢ ȣȜȚțȩ.
ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮȡȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȕȡȐȤȠ, ʌȐȞȦ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, țĮȚ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠ Ȟİȡȩ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μİ ȑμĳȡĮȟȘ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ Ȓ șĮ İțĲȡȑʌİĲĮȚ μİ
ıȦȜȒȞİȢ, ıȣȜȜİțĲȒȡİȢ Ȓ ȐȜȜĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ μȑıĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ μİȓȞİȚ
ĮȞİʌȘȡȑĮıĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ įȡȐıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȜȩȖȦ įȚȒșȘıȘȢ, ȜȩȖȦ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ Ȓ ȜȩȖȦ įȚȐȕȡȦıȘȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȡȑȢ, țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ ȣȜȚțȫȞ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ǼĳȩıȠȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȠȚ ʌȡȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑȤȠȣȞ ȓȤȞȘ ĮțĮșĮȡıȓĮȢ, ȜȐıʌȘȢ, ıȣȞĲȡȚμμȐĲȦȞ, İȜĮȓȠȣ, ȤĮȜĮȡȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ȣȜȚțȫȞ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ,
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İțȤȪıİȦȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ İʌȚȕȜĮȕȠȪȢ ȣȜȚțȠȪ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ μİ
ĮȑȡĮ țĮȚ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȣȖȡȑȢ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȖȓȞİȚ Ș İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅʌȠĲİįȒʌȠĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ μȚĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
įȫıİȚ İȞĲȠȜȒ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȞĮ İĳĮȡμȩıİȚ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıİ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ʌȡȚȞ
ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮȣĲȒȢ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, μĮȗȓ μİ ȩȜȠ ĲȠȞ ȐȜȜȠ
İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȡȚȞ
ĮʌȠıĲĮȜİȓ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȟȘȡȒȢ Ȓ ȣȖȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ.
ǵȜȠȢ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ, ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮșĮȡȩȢ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȐȡșȡȠȣ..
ȉȠ μȘȤȐȞȘμĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İʌĮȡțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ȖȚĮ
ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ İțıțĮĳȒ țĮȚ ıĲȚȢ ȐȜȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȠȚ İʌȚĲĮȤȣȞĲȑȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșȠȪȞ İʌĮȡțȫȢ țĮȚ
ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ μİȡȚμȞȐ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȡțİĲȒ ʌĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ țĮȚ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ, ȩʌȦȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțĲȩȟİȣıȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İʌȚıțİȣȑȢ Ȓ ıĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ. Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȫıİȚ İȞĲȠȜȒ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮțȠʌİȓ Ș
İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȣʌȐȡȟİȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ.
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İțıțĮĳȑȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İʌĮȡțȒ İȟȠʌȜȚıμȩ
ȖȚĮ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡİȚȐ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȐȡșȡȠ.
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5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ įȚȐȡțİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠȞ țȐșİ țȪțȜȠ
ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, șĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ,
ȩʌȦȢ șĮ İȖțȡȚșİȓ Ȓ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. īȚĮ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȐμİıȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įİȩȞĲȦȢ
țĮȚ șĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȤȦȡȓȢ ȤȡȠȞȠĲȡȚȕȒ, μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȒ ĲȘȢ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȟİĲȐȗİȚ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ Ȓ ĲȘȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ
țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȤĮȜĮȡȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ șĮ įȓȞİȚ İȞĲȠȜȒ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȞĮ
ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ȐμİıȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș įȚȐıĲȡȦıȒ ĲȠȣ ȞĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ ȐμİıĮ țĮȚ ʌȐȞĲĮ ȩȤȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ Įʌȩ 4 ȫȡİȢ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ Ȓ ĲȘȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ țĮȚ ıİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ țȪțȜȠ İțıțĮĳȒȢ. ǵʌȠȣ ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ ʌȠȜȪ ĳĲȦȤȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ įȚĮșȑıȚμȠȢ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ Ȓ ĲȘȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚıĲȡȦșİȓ μİ İȜȐȤȚıĲȘ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.
ȉȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȦȞ ȠʌȜȚıμȩȢ (ʌȜĮȓıȚĮ, ʌȜȑȖμĮĲĮ, ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ) șĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȠįİțĲȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ 15 mm Įʌȩ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȕȡȐȤȠȣ țĮȚ 25 mm Įʌȩ ĲȘȞ
ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țȐșİ μȑȡȚμȞĮ țĮȚ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țİȞȐ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ:
Į. ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĮʌȒįȘıȘ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȖțȜİȚıμȐĲȦȞ (ĳȦȜİȫȞ) Įʌȩ ȣȜȚțȐ
ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ ıĲȠ ʌİȡĮĲȦμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȕ. ȂȩȡĳȦıȘ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȚȠ ȠμĮȜȒȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ȞĮ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮıĳĮȜȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ȖİȦȔĳĮıμĮ, μİμȕȡȐȞȘ),
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ȐȡșȡȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘ. īȚĮ ĲȘȞ
İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȡȫıȘ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ĮįȡĮȞȑȢ (0-6 mm).
Ȗ. ǹʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĳȦȜİȫȞ μȑıĮ ıĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ țİȞȫȞ ʌȓıȦ
Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
į. ǼȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ȡȦȖμȫȞ Įʌȩ ıȣȡȡȓțȞȦıȘ ȜȩȖȦ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
İ. ȀĮȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȠȞ ȕȡȐȤȠ Ȓ ıİ ȐȜȜȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ıĲ. ȆȠȚȩĲȘĲĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ʌĮȖİĲȩ (ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
Ǿ ȡȠȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ Ƞ ȡȣșμȩȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȢ. ǼȟȑȤȠȞĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, ĳȦȜİȑȢ ȐμμȠȣ, ȣȖȡȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ ȐȜȜĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȠ
ʌĮȡȩȞ ȐȡșȡȠ.
Ȃİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțĲȩȟİȣıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌİȡȚȠȤȒ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ıİ ıĲİȞȒ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĮȞ μȑȡȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, șĮ
țĮșȠȡȓıİȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ĮȡȓıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȫȜİȚĮ ȣȜȚțȠȪ ȜȩȖȦ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ. ȅ
țĮșȠȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ μȚțȡȑȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ,
țĮșȠȡȚıμȩ ʌĮȡĮįİțĲȫȞ μȠȡĳȫıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ʌĮȤȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ʌȠȣ șĮ
İțĲȠȟİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ĮȞȐ μȠȞȐįĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȕȡȐȤȠȣ Ȓ μȒțȠȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ İțĲȠȟİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
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ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĮĳȠȪ μİĲȡȘșİȓ ıȦıĲȐ Ș ĮȞĮʌȒįȘıȘ. ǼĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ țĮșȚİȡȦșİȓ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠȚ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ.
ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌİȡȚȠȤȒ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14488.06, İȓĲİ μİ ĲȘ
įȚİȓıįȣıȘ ȡȐȕįȠȣ, ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ, İȓĲİ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȚȫȞ ȖȞȦıĲȠȪ
μȒțȠȣȢ ıĲȠ ȕȡȐȤȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ, İȓĲİ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ, İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ μȑıȠ, ȩʌȦȢ ȜȒȥȘ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ, ȜȒȥȘ ʌȣȡȒȞȦȞ ȕȐıİȚ țĮȞȞȐȕȠȣ ț.Ȝʌ.
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ țȐșİ ıĲȡȫıȘ șĮ įȠμİȓĲĮȚ μİ
įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮįȡȠμȑȢ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ, ıİ μȓĮ İȞȚĮȓĮ ıȣȞİȤȒ İȡȖĮıȓĮ. ǵĲĮȞ
Ș ȡȠȒ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İȓȞĮȚ ĮıȣȞİȤȒȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ, Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ
Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ Ș ȡȠȒ ȟĮȞĮȖȓȞİȚ ıȣȞİȤȒȢ.
Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 0,5 m μȑȤȡȚ 1,5 m ĮȜȜȐ ıİ
țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȤȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 2,0 m. ȉȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȞȚțȐ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
İĳĮȡμȠȖȒȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ʌȜȑȖμĮ, ĲȠ
ĮțȡȠĳȪıȚȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȚȠ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ȣʌȩ μȚțȡȒ ȖȦȞȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȐșİĲȠ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȣțȠȜȩĲİȡȘ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ. ȂİȖȐȜİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Ȓ ȜȠȟȒ įȚȐĲĮȟȒ ĲȠȣ μİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ ĮȞĮʌȒįȘıȘ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 8 cm, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ
ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȠ μȑıȠ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, țĮȚ șĮ ĮȖțȣȡȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ıĲȡȫıȘ μİ ĮȖțȪȡȚĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ıİ įȪȠ įȚĮțȡȚĲȑȢ ȣʌȠĳȐıİȚȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ Ȓ μİȖȐȜȦȞ țȜȓıİȦȞ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ, İțĲȩȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ıĲȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ șĮ įȠμİȓĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȗȫȞİȢ, Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ țĮȜȣĳșİȓ
ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ȉĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ
ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ μȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ țĮșĮȡȑȢ țĮȞȠȞȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ
μİ țȜȓıȘ 45Ƞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǵʌȠȣ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ, ʌȐȞȦ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȑμĳȡĮȟȘ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȠʌȫȞ Ȓ Ș ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ ıĲĮ ȩȡȖĮȞĮ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İĳĮȡμȠȖȒ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȜȘıȓȠȞ ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ȕȜȐȕȘ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȖȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ Ș İțȡȠȒ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ Įʌȩ ĮȡμȠȪȢ Ȓ ĮȞĮȕȜȪıİȚȢ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ
șĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įȚĮĳȣȖȒȢ țĮȚ șĮ ıĳȡĮȖȓȗİȚ ĲȠȣȢ ıȣȞİȤİȓȢ ĮȡμȠȪȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤİȚ İʌȚıĲȡȦșİȓ țĮȚ ʌȒȟİȚ,
İĳȩıȠȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ țȘȜȓįİȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ (1 Ĳİμ / 4 m2
ıȣȞȒșȦȢ) μȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȞȦıȘ ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȜȣμμȑȞİȢ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ țĮțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Ȓ
ȑȜȜİȚȥȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ, ĮʌȩμȚȟȘȢ (ȟȘȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ), țİȞȫȞ, șȣȜȐțȦȞ ȐμμȠȣ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ,
șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İț ȞȑȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ ĮμȑıȦȢ, ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
0,30 x 0,30 m, μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞİȤȠȪȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ
10 cm, İțĲȩȢ ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ. ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ, ĮȣĲȩ
șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĮȜȜİʌȐȜȜȘȜȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, Ș țĮșİμȓĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ
μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 10 cm. Ǿ țȐșİ ıĲȡȫıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ș ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ȑȤİȚ
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ıțȜȘȡȣȞșİȓ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, İȓȞĮȚ ĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ. Ȉİ țȐșİ ȩμȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș țȐșİ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲȡȫıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȠȜȪ
ĮȡȖȩĲİȡĮ (ʌȐȞȦ Įʌȩ 12 ȫȡİȢ) Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ İțĲȩȢ İȐȞ ȜȘĳșȠȪȞ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ
ȪȖȡĮȞıȘȢ ĲȘȢ ȑĲȠȚμȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜĮ μȑĲȡĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ (ȕȐıİȚ İȚįȚțȫȞ
ȠįȘȖȚȫȞ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȠȪ).

5.5 ǿȞȠʌȜȚıμȑȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ȓȞİȢ (fiber reinforced shotcrete), İȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ İȞıȦμĮĲȦșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ μȚĮ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȚȞȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȂİȜȑĲİȢ Ȓ ıĲȚȢ ȂİȜȑĲİȢ
ȈȪȞșİıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȚȞȫȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĮȜȜȐ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 kg/m3.
Ǿ ĮȞȐμȚȟȘ ȚȞȫȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ “ıȕȫȜȦȞ”. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ
șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ İțİȓȞȠȞ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȓȞİȢ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ, μİ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞȠȣȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȘȞ
ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ ĲȘ ıȣȞİȤȒ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȑȢ ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ.

5.6 ǹȞĮʌȒįȘıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ İĳĮȡμȠıșİȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ʌİȡȚȠȤȒ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ șĮ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ įİȞ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜȐȕİȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ ȞĮ μȘ ıȣııȦȡİȪȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİȚ țȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, ȫıĲİ Ș ĮȞĮʌȒįȘıȘ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ. ǼȐȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ș ĮȞĮʌȒįȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȗȘĲȘșİȓ ȞĮ
ĮȞĮșİȦȡȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȘȞ ıȪȞșİıȘ ĲȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ Ȓ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ Ȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȐȜȜĮ μȑĲȡĮ
ʌȠȣ ĮȣĲȒ șİȦȡİȓ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ ıİ ĮʌȠįİțĲȐ ȩȡȚĮ.

5.7 ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ
ȅȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Ȓ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ țȜȓıȘ 45Ƞ ʌİȡȓʌȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ țĮșĮȡȒ, țĮȞȠȞȚțȒ ĮțμȒ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ĲȠ țİțȜȚμȑȞȠ ĲμȒμĮ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡĮțİȓμİȞȠ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ.

5.8 ǼʌȚıțİȣȑȢ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ıĲȡȫıȘ șĮ
İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ıĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ țȐșİ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ
țİȞȫȞ, șȣȜȐțȦȞ ȐμμȠȣ, ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȩʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠ İțĲȠȟİȣșȑȞ ıțȣȡȩįİμĮ İȓȞĮȚ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȩ, μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ Ȓ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȡȠȕĮȓȞȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ
ʌĮȡȩȞ, țĮȚ ıĲȘȞ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȩʌȠ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ.
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5.9 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
ǵĲĮȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ıĲȡȫıȘȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȫĲİȢ ıĲİȖȞȑȢ
țȘȜȓįİȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒ șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ țȐșİ 4 ȫȡİȢ Ȓ șĮ
ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İʌĲȐ (7) ȘμİȡȫȞ. ǻİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ μİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.10

ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ ȩȜĮ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ. ǵȜĮ ĲĮ ĮʌȠμȑȞȠȞĲĮ
ʌĮȡİȞșȑμĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȐțȠȣȢ țĮȚ ıĳȒȞİȢ (ȩȤȚ ȟȪȜȚȞĮ) Ȓ șĮ ıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ μİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜĮ μȑıĮ μİ ĲȡȩʌȠ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȐȡșȡȠ. ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ
ȞĮ μȘȞ Ĳİșİȓ ıİ țȓȞįȣȞȠ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȜȩȖȦ ʌȜȪıȘȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȑįȚȜȠ Ȓ ȜȩȖȦ ȐȜȜȘȢ
ĮȚĲȓĮȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮȣĲȒȢ.
ȉĮ ʌȐȤȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ ȑȞĲȠȞĮ țİȡμĮĲȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ İʌĮȡțȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐȕȡȦıȘȢ țĮȚ
ĳșȠȡȐȢ.

5.11

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȫȞ

ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ Ȓ șĮ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ȐμİıȘ İʌȓȕȜİȥȘ İȞȩȢ
İȡȖȠįȘȖȠȪ Ȓ İțʌĮȚįİȣĲȒ, ʌȠȣ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȑĲȠȚĮ İμʌİȚȡȓĮ. ȀȐșİ ȠμȐįĮ İȡȖĮıȓĮȢ, İĳȩıȠȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ İʌȓįİȚȟȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȚțĮȞȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ȣʌİȡțİȓμİȞĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ įȠțȚμȒȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȉȠ ĮʌȠįİțĲȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ʌȣțȞȩ, ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȤȦȡȓȢ μİȖȐȜĮ
İȖțȜİȓıμĮĲĮ Įʌȩ ȣȜȚțȐ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İμĳĮȞȒ ĮįȪȞĮĲĮ ıȘμİȓĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ, ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ șĮ İțĲȠȟİȪȠȣȞ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ
țĮȚ μİ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȚȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȕȡȐȤȠ. ȉȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ șĮ țȡĮĲİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ șȑıȘ ȑĲıȚ ȫıĲİ
Ș įȑıμȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ȡȑȠȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ ʌȡȠıțȡȠȪİȚ, μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ, ȣʌȩ ȠȡșȒ
ȖȦȞȓĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ șĮ İȓȞĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 1,5 m țĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0,5 m İțĲȩȢ İȐȞ
ĮʌȠįİȚȤșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ Ȓ İȐȞ ȠȡȓȗİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ǼȖțȜİȓıμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ Ȓ șȪȜĮțİȢ ĮįȡĮȞȫȞ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ.

5.12

ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȥȣȤȡȠȪ țĮȚȡȠȪ

ǻİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0ȠC. Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ĮȑȡĮ țȐĲȦ ĲȦȞ 0ȠC, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ
ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȐȞȦ ĲȦȞ 0ȠC, ȖȚĮ įȚȐıĲȘμĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 ȘμİȡȫȞ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȒ ĲȠȣ. ȉȑĲȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ
μȑĲȡĮ (ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țȐĲȦ Įʌȩ 5ȠC) μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (ȞİȡȠȪ
țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ) ȫıĲİ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 15ȠC Ȓ/țĮȚ șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ – ǲȜİȖȤȠȚ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣȞįȣĮıμȩ İȞİȡȖİȚȫȞ țĮȚ ĮʌȠĳȐıİȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ
ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȚțȐ ȣȚȠșİĲȘμȑȞȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ șĮ İțĲȚμȐĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ Ȓ Ș μȘ-ıȣμμȩȡĳȦıȘ șĮ țȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲȩıȠ
ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12504-1 ıİ ʌȣȡȒȞİȢ ʌȠȣ
ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ įȠțȚμȫȞ ıİ ʌȣȡȒȞİȢ țĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌ.Ȥ.
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12504-2:.

6.1 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ
īȚĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ:
-

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ 1

-

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ 2

-

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ 3

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠ ȕĮșμȩ
İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ. ȉȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ʌȡȠıȐȡĲȘμĮ ǹ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN
14487-1: ʌİȡȚȑȤİȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
6.2.1

īİȞȚțȐ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
țĮȚ ȞĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ
ĲȠȞ ȕĮșμȩ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ĲμȒμĮĲĮ:
-

ǲȜİȖȤȠȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȆȓȞĮțĮȢ 7)

-

ǲȜİȖȤȠȢ ȕĮıȚțȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 8)

-

ǿįȚȩĲȘĲİȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 9)

ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ14487-2.
6.2.2

ǲȜİȖȤȠȢ ȣȜȚțȫȞ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 7.
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 7 - ǲȜİȖȤȠȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ǽȝȑȥțĲĳș ĲȤȥȟȪĳșĳį İıțȗμįĳȡȝșȦȔįȣ

ȋȝțȜȪ

ǽʍțȚıȬȢșĲș/ ǼȡȜțμȓ

ȉȜȡʍȪȣ

ȉıȚμȑȞĲĮ

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ įİȜĲȓȠȣ
ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ (ıȪμĳ. μİ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1)

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȪʌȠȣ țĮȚ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

2

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ įİȜĲȓȠȣ
ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȪʌȠȣ țĮȚ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

3

ǻȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 933-1 Ȓ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ
ʌȡȩĲȣʌȘ Ȓ
ıȣμĳȦȞȘμȑȞȘ
įȚĮȕȐșμȚıȘ

ȆȡȫĲȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ
ȞȑĮ ʌȘȖȒ

ǻȠțȚμȒ ȖȚĮ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ Ȓ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ

ǼțĲȓμȘıȘ
ʌĮȡȠȣıȓĮȢ țĮȚ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
ʌȡȠıμȓȟİȦȞ

ȆȡȫĲȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ
ȞȑĮ ʌȘȖȒ

1

ǹįȡĮȞȒ

4

ȁįĳșȗ. 1

ȁįĳșȗ. 2

ȁįĳșȗ.3

Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮμĳȚȕȠȜȚȫȞ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ.
ǼʌȚșİȫȡȘıȘ įİȜĲȓȠȣ
ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ țĮȚ ĲȘȢ
İĲȚțȑĲĮȢ ĲȘȢ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 934-6:

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ Ș
ĮʌȠıĲȠȜȒ ȑȤİȚ
ȩʌȦȢ
ʌĮȡĮȖȖȑȜșȘțİ țĮȚ
ȑȤİȚ ıȘμĮȞșİȓ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȠȣ
ʌȡȩıμȚțĲȠȣ

īȚĮ ıȪȖțȡȚıȘ μİ
ĲȚȢ įȘȜȦμȑȞİȢ
ĲȚμȑȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

7

ǻȠțȚμȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ISO
758:1976

īȚĮ ıȪȖțȡȚıȘ μİ
ĲȚȢ įȘȜȦμȑȞİȢ
ĲȚμȑȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮμĳȚȕȠȜȚȫȞ

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ įİȜĲȓȠȣ
ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ Ș
ĮʌȠıĲȠȜȒ ȑȤİȚ
ȩʌȦȢ
ʌĮȡĮȖȖȑȜșȘțİ țĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ıȦıĲȒ
ʌȘȖȒ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ įİȜĲȓȠȣ
ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ Ș
ĮʌȠıĲȠȜȒ ȑȤİȚ
ȩʌȦȢ
ʌĮȡĮȖȖȑȜșȘțİ țĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ıȦıĲȒ
ʌȘȖȒ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ǻȠțȚμȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ISO
758:1976

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ
ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ǻȠțȚμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ
Ǽȁȅȉ EN 1008

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ
ĲȠ Ȟİȡȩ İȓȞĮȚ
İȜİȪșİȡȠ
İʌȚȕȜĮȕȫȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ

ǹȞ ĲȠ Ȟİȡȩ įİȞ İȓȞĮȚ
ʌȩıȚμȠ, ȩĲĮȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ȞȑĮ ʌȘȖȒ
țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮμĳȚȕȠȜȚȫȞ

5

ȆȡȩıμȚțĲĮ

8

ȆȡȩıșİĲĮ ıİ
μȠȡĳȒ ȤȪįȘȞ
țȩȞİȦȢ

9

ȆȡȩıșİĲĮ ıİ
μȠȡĳȒ
ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ

10

11

ȃİȡȩ
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ȋȝțȜȪ

12

6.2.3

ǴȞİȢ

©

ǽʍțȚıȬȢșĲș/ ǼȡȜțμȓ

ȉȜȡʍȪȣ

ǼʌȚșİȫȡȘıȘ μȒțȠȣȢ,
įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ

ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ Ș
ĮʌȠıĲȠȜȒ ȑȤİȚ
ȩʌȦȢ
ʌĮȡĮȖȖȑȜșȘțİ țĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ıȦıĲȒ
ʌȘȖȒ

Ǽȁȅȉ

ǽȝȑȥțĲĳș ĲȤȥȟȪĳșĳį İıțȗμįĳȡȝșȦȔįȣ
ȁįĳșȗ. 1

ȁįĳșȗ. 2

ȁįĳșȗ.3

ȀȐșİ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ǲȜİȖȤȠȢ ȕĮıȚțȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 8
ȆȓȞĮțĮȢ 8 - ǲȜİȖȤȠȢ ȕĮıȚțȠȪ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ

Ȋȫʍȡȣ İȡȜțμȓȣ

ǽʍțȚıȬȢșĲș/ ǼȡȜțμȓ

ȉȜȡʍȪȣ

ǽȝȑȥțĲĳș ĲȤȥȟȪĳșĳį
İıțȗμįĳȡȝșȦȔįȣ
ȁįĳ.1

ȁįĳ.2

ȁįĳ.3

ǻȠțȚμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ
Ǽȁȅȉ EN 12350-2 Ȓ
Ǽȁȅȉ EN 12350-5

ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țȜȐıȘ
ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ȑȜİȖȤȠȢ ʌȚșĮȞȫȞ
ĮȜȜĮȖȫȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ

ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ʌȡȩıμȚțĲȦȞ ʌȜȘȞ
İʌȚĲĮȤȣȞĲȫȞ

ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ
ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ

ǲȜİȖȤȠȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȀȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ

3

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ʌȡȩıșİĲȦȞ

ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ
ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ

ǲȜİȖȤȠȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȀȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ

4

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ȚȞȫȞ

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ
EN 14488-7

1

ȈȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ȩĲĮȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȣȖȡȒ μȑșȠįȠȢ

2

6.2.4

ȀȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ

ǲȜİȖȤȠȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȑȜİȖȤȠȢ μİ įȠțȚμȑȢ, ĮȣĲȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ
9.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ țĮȞȠȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȉȑııİȡȚȢ
ĳȠȡȑȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įȠțȚμȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ μȚĮȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȆȐȞĲȦȢ ȣʌȩ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
Įʌȩ įȪȠ įȠțȚμȑȢ ĮȞȐ İȡȖȐıȚμȘ ȘμȑȡĮ.
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȑııİȡĮ ıȣȞİȤȩμİȞĮ ĮʌȠįİțĲȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș țĮȞȠȞȚțȒ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įȠțȚμȫȞ.
ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȡȣșμȩȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩȢ ʌȠȣ įȓȞİȚ ĲȠȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ĮȡȚșμȩ įİȚȖμȐĲȦȞ.
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ıȣȤȞȩĲȘĲİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ıȣȞȒșȠȣȢ ȑțĲĮıȘȢ ȑȡȖĮ.
īȚĮ μȚțȡȐ ȑȡȖĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ȜȒȥȘ țĮȚ įȠțȚμȒ İȞȩȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİȓȖμĮĲȠȢ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 9 - ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ȋȫʍȡȣ İȡȜțμȓȣ

ǽʍțȚıȬȢșĲș/ǼȡȜțμȓ
ĲȫμĴȧȟį μı

ȁįĳșȗȡȢȔį 1

ȁįĳșȗȡȢȔį 2

ȁįĳșȗȡȢȔį 3

ǼȁǼīȋȅȈ ȃȍȆȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ
1

ȁȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ:
ĲıȚμȑȞĲȠȣ (ȣȖȡȒ
μȑșȠįȠȢ)

Ȃİ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ Ȓ μİ
μȑșȠįȠ įȠțȚμȒȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ

2

ǼʌȚĲĮȤȣȞĲȒȢ

Ȃİ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ Įʌȩ ĲȚȢ
țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ
ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȦȞ
ʌȠıȠĲȒĲȦȞ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ

3

ȆȠıȩĲȘĲĮ ǿȞȫȞ

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ
EN14488-7

1/200m3 Ȓ
1/1000m3 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 1(IS)

1/100m3 Ȓ
1/500m3 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/50m3 Ȓ

Ǽȁȅȉ EN 14488-2

1/5000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 1(IS)

1/2000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/1000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

1/100m3 Ȓ
1/500m3 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/50m3 Ȓ

ISO 4012:1978

1/500m3 Ȓ
1/2500m3 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 1(IS)

1/250m3 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

ǼȁǼīȋȅȈ ȈȀȁǾȇȊȂǼȃȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ
4

ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ
ȞİĮȡȠȪ İțĲȠȟ.
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

5

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

1/250m3 Ȓ

6

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ
ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 12390.07

ǵĲĮȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

7

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ
įȚİȓıįȣıȘ ȞİȡȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 12390-8

1/1000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 1(IS)

1/500m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/250m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

8

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ȥȪȟȘ ĮʌȩȥȣȟȘ

Ǽȁȅȉ CEN/TS 12390.09

1/1000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 1(IS)

1/500m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/250m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

9

ǹȞĲȠȤȒ ıȣȞȐĳİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 14488-4

1/1000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 1(IS)

1/500m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/250m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

ȂȑĲȡȠ ǼȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 13412 E2
ǼȁǼīȋȅȈ ǿȃȅȆȁǿȈȂǼȃȅȊ ǼȀȉȅȄǼȊȅȂǼȃȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ
10

ȆȠıȩĲȘĲĮ ȚȞȫȞ

ȈĲȠ ıțȜȘȡȣμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ
EN14488-7

11

ȆĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ

Ǽȁȅȉ EN 14488-3

12

ȀĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
țĮĲȐ ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 14488-3

ǵĲĮȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ

13

ȂȑȖȚıĲȘ țĮμʌĲȚțȒ
ĮȞĲȠȤȒ ĮȚȤμȒȢ

ǼȁȅĲ EN 14488-3

ǵĲĮȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ

ǵĲĮȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ
1/2000m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 2(IS)

1/500m2 Ȓ
İȜȐȤȚıĲȠ 3(IS)

6.3 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
6.3.1

ǹȞȐʌĲȣȟȘ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

ȈȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ μİ μȑșȠįȠ
įȚİȓıįȣıȘȢ ȕİȜȩȞĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-2, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĮȞ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ fc
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(MPa) ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ μȑıȠ ȩȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 įȠțȚμȫȞ μİĲȡȘμȑȞȘȢ įȪȞĮμȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ F (N),
İȞĲȩȢ μȓĮȢ ȠȡȚıμȑȞȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ μİĲȡȒıİȦȞ, įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ ʌİįȓȠ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 10).
ȆǿȃǹȀǹȈ 10 - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑșȠįȠ įȚİȓıįȣıȘȢ ȕİȜȩȞĮȢ (Ǽȁȅȉ EN14488-2)
ȂȑȤȡȚ 1,2 (ȂȇĮ)

ǼȪȡȠȢ įȠțȚμȒȢ
8, 11 (mm)

ȂȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ
ǹȡȚșμȩȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ F(N)

16 (mm)

ǵȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 10

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ fc (MPa)

fc =0,0015F+0,0182

fc =0,0018F-0,0273

ȈȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ μİ μȑșȠįȠ
ȕȜȒĲȡȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 14488-2, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĮȞ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ fc (MPa), ʌȠȣ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠȞ μȑıȠ ȩȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 įȠțȚμȫȞ μİĲȡȘμȑȞȠȣ ȕȐșȠȣȢ įȚİȓıįȣıȘȢ L (mm) Ȓ ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ
F/L (įȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ F ʌȡȠȢ ĲȠ ȕȐșȠȢ įȚİȓıįȣıȘȢ L) İȞĲȩȢ μȓĮȢ ȠȡȚıμȑȞȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ μİĲȡȒıİȦȞ, įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ ʌİįȓȠ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 11).
ȆȓȞĮțĮȢ 11 - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ȕȜȒĲȡȠȣ (Bolt Driving) (Ǽȁȅȉ EN 14488-2)
3 ȑȦȢ 16 ȂȇĮ

ǼȪȡȠȢ įȠțȚμȒȢ

8, 11 (mm)

ȂȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ

ǺȐșȠȢ įȚİȓıįȣıȘȢ L (mm)

ȂİĲȡȠȪμİȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ

6.3.2

ǻȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ F (MPa)

ȊʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȘ μȑıȘ ĲȚμȒ

ȁȩȖȠȢ F/L (N/mm)

ǹȡȚșμȩȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ

ǵȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 10

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ fc (MPa)

fc =0,13F/L+0,3511

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İțĲȚμȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ
12 ȖȚĮ:
-

ȅμȐįİȢ “n” įȚĮįȠȤȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ įȠțȚμȫȞ xn (țȡȚĲȒȡȚȠ 1).

-

ȀȐșİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ įȠțȚμȒȢ xi (țȡȚĲȒȡȚȠ 2).

ȆȓȞĮțĮȢ12 - ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμȫȞ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ Ȓ Įʌȩ ʌĮȞȑȜĮ įȠțȚμȫȞ
ȀȇǿȉǾȇǿȅ 1
ǹȡȚșμȩȢ ‘’n’’ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ
ıĲȘȞ ȠμȐįĮ

ȂȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ‘’n’’
ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ xn (MPa)

ȀȇǿȉǾȇǿȅ 2
ȀȐșİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ
įȠțȚμȒȢ xi (MPa)

ǵȤȚ ȜȚȖȩĲİȡĮ Įʌȩ 15

fck + 1,48į

0,75fck

6 - 14

fck + 1,65į

0,75fck

ǵʌȠȣ:
fck İȓȞĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
į İȓȞĮȚ Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 įȠțȓμȚĮ

6.3.3

ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚİȓıįȣıȘ ȞİȡȠȪ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ țȐșİ μİĲȡȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ.
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6.3.4
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ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ țȐșİ μİĲȡȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ.
6.3.5

ǹȞĲȠȤȒ ıȣȞȐĳİȚĮȢ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ țĮμȓĮ μȑıȘ ĲȚμȒ μȓĮȢ ȠμȐįĮȢ įȠțȚμȓȦȞ (țĮȞȠȞȚțȐ 3 įȠțȓμȚĮ) įİȞ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ.
6.3.6

ȆȠıȩĲȘĲĮ ȚȞȫȞ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ țĮμȓĮ μȑıȘ ĲȚμȒ μİĲȡȠȪμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȚȞȫȞ Įʌȩ μȓĮ ȠμȐįĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 įȠțȚμȓȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ Vf – 4 Kgr/m3, ȩʌȠȣ Vf İȓȞĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȚȞȫȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ μİ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
6.3.7

ȂȑȖȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ĮȚȤμȒȢ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ȖȚĮ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĮȚȤμȒȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ:
-

ȅ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ıİ ĲȡȓĮ įȠțȓμȚĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮμʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.

-

ȀĮȞȑȞĮ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ± 25% Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȑȞȠ μȑıȠ
ȩȡȠ.

6.3.8

ȆĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ:
-

ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȡİȚȢ įȠțȠȪȢ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĮȞĲȠȤȒ ȓıȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ ȩȡȚĮ
ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȘȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2.

-

Ǿ ĲȡȓĲȘ įȠțȩȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȠ İʌȓʌİįȠ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ įİȞ șĮ ȑȤİȚ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ĲȐıȘ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ țĮĲȐ 10% Įʌȩ ĲȘȞ ĲȐıȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.

6.3.9

ȀĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ

Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮμʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ:
-

ȅ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ıİ ĲȡȓĮ įȠțȓμȚĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮμʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.

-

ȀĮȞȑȞĮ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ± 25% Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȑȞȠ μȑıȠ
ȩȡȠ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ȠȚ ʌȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ:
-

ȀĮĲĮȡȡİȪıİȚȢ μİĲȫʌȠȣ Ȓ șȩȜȠȣ ıȒȡĮȖȖĮȢ

-

ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

-

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ
ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.

-

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

-

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

-

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

-

ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
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7.2

©

-

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

-

ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.

-

ȉȡĮȣμĮĲȚıμȩȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ İȟȩȜțİȣıȘȢ.

Ǽȁȅȉ

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 13 - ȂǹȆ

30

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1
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Ǽȁȅȉ

ĮȞĮʌȞȠȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"
īȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘȢ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣıĲȒȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
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x ȈĲȘȞ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȫȢ ȣȖȡȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ, țȜİȓıȚμȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțĲȩȟİȣıȘȢ,
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ țĮȚ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
İțĲȩȟİȣıȘȢ.
x ȈĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ ȤȡȒıȘ μȘ ĮȜțĮȜȚțȫȞ İʌȚĲĮȤȣȞĲȫȞ.
x XȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ İțĲȩȟİȣıȘȢ.
x ǼʌĮȡțȒȢ ĮİȡȚıμȩȢ.
ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȚ ʌĮșȒıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ ĲȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȦȞ μĮĲȚȫȞ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȜȘĳșȠȪȞ μİ ĮʌȠțȜİȚıμȩ ĲȦȞ ȣȥȘȜȫȞ ĮȜțĮȜȚțȫȞ țĮȚ ȑȞĲȠȞĮ İȡİșȚıĲȚțȫȞ
ʌȡȠıμȓțĲȦȞ, ȩʌȦȢ ȣįȡȪĮȜȠȢ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȚțȒȢ ȕȐıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȑȜİȣıȘ țȐĲȦ Įʌȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ μȩȜȚȢ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȡȚȞ ĮȣĲȩ
ĮȞĮʌĲȪȟİȚ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ. ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ șĮ İțĲȚμȐĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ĲȪʌȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, įȠıȠȜȠȖȓĮ İʌȚĲĮȤȣȞĲȒ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑμĳȡĮȟȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ȐμİıĮ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ʌĮȡĮțȐĲȦ İȟȠʌȜȚıμȠȪ:
-

ȉȠȣ țȪȡȚȠȣ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ.

-

ȉȘȢ μȘȤĮȞȒȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ (șĮ ĮįİȚȐȗİȚ țĮȚ/Ȓ șĮ țȜİȓȞİȚ).

-

ȉȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ ĲȠȣ İʌȚĲĮȤȣȞĲȒ.

-

ȉȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.

ȈĲȘ μȘȤĮȞȒ ĲȘȢ ȣȖȡȒȢ μİșȩįȠȣ șĮ ĮȞĮıĲȡȑĳİĲĮȚ Ș ĮȞĲȜȓĮ ȖȚĮ ĮʌȠĲȩȞȦıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ĮȣĲȑȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘ İȜİȖȤȩμİȞİȢ ĮȞĮʌȘįȒıİȚȢ
Ȓ ȠʌȚıșȠįȡȠμȒıİȚȢ.
ǻİȞ șĮ ıĲȑțİĲĮȚ țĮȞȑȞĮȢ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȩ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ıȦȜȒȞȦıȘ İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ Ș ʌȓİıȘ ıİ
ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ĮʌȠĲȠȞȦșİȓ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ:

7.3

-

ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ȠʌȜȚıμȑȞȠȚ țĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ıȪȞįİıμȠȚ. īİȞȚțȐ șĮ
İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌȓİıȘ įȚȐȡȡȘȟȘȢ įȚʌȜȐıȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.

-

ǵȜİȢ ȠȚ İȞȫıİȚȢ/ıȪȞįİıμȠȚ (ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, İʌȚĲĮȤȣȞĲȠȪ țĮȚ ĮȑȡĮ) șĮ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıμȑȞİȢ μİ
įİȣĲİȡȠȖİȞȒ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

-

ǵȜȠȚ ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ țĮȚ ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ.

ȀȓȞįȣȞȠȚ țĮȚ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

Ǿ țȪȡȚĮ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ. ǼȓȞĮȚ İʌȠμȑȞȦȢ, țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıȘμĮȞĲȚțȒ Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ ıĲĮ
İȜȐȤȚıĲĮ įȣȞĮĲȐ İʌȓʌİįĮ. Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȠȚ İȖțİțȡȚμȑȞȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓ ȩȡȠȚ.
Ǿ țȪȡȚĮ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ Ȟİȡȩ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮʌȩʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕȜĮȕȒ İʌȓįȡĮıȒ ĲȠȣȢ ıİ ĮȣĲȩ. īİȞȚțȐ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μȘ ĮȜțĮȜȚțȠȪȢ İʌȚĲĮȤȣȞĲȑȢ
șİȦȡİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ĮıĳĮȜȑȢ ȣȜȚțȩ. Ǿ ȤȡȒıȘ ĮȜțĮȜȚțȫȞ
ĮȜȠȣμȚȞȚțȒȢ Ȓ/țĮȚ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ İʌȚĲĮȤȣȞĲȫȞ ĮȣȟȐȞİȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ĮʌȠʌȜȪıȚμȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĳȣıȚțȐ țĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ.
ȈȣıĲȒȞİĲĮȚ, țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ȞİȡȐ, Ș ȤȡȒıȘ İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȫȞ ʌȡȠıμȓțĲȦȞ
μȘ ĮȜțĮȜȚțȫȞ, İʌȚμİȜȒȢ İȡȖĮıȓĮ, İʌȚĲȣȤȒȢ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ, ȤĮμȘȜȩȢ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ : ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ.
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8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1

ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ μȘ, ıİ
țĮȞȠȞȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĳȦȜİȑȢ țĮȚ įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) μİĲȡȠȪμİȞĮ ȦȢ
İȟȒȢ (İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ, ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ ȀȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ):
Į) Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (μİĲȡȠȪμİȞȠ İʌȓ ĲȘȢ īȡĮμμȒȢ ǹ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, țĮȚ ȕİȕĮȓȦȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ.
ȕ) Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ:
i) ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ μİĲȡȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ «īȡĮμμȒ ǼʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ī»
ȑȦȢ ĲȘȞ īȡĮμμȒ «ǹ» (ʌȐȤȠȢ do/2) țĮȚ
ii) ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȕİȕĮȓȦȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ.
iii) ȉȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțİ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ
șȑıİȚȢ μİ ȠįȘȖȓİȢ Ȓ μİ ĲȘȞ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȈȘμİȓȦıȘ 1: Ǿ İʌȚȜȠȖȒ İȞȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȡȩʌȠȣȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ İʌȚȜȠȖȒ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĲȡȩʌȦȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ĲȚμȒȢ μȠȞȐįĮȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ 2: ȅȚ ȖȡĮμμȑȢ ǹ țĮȚ ī ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ țȐșİ ȐȜȜȘ șȑıȘ (țİȜȪĳȘ ʌȡȠʌȜĮȚıȓȦȞ, țİȜȪĳȘ
μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ȐȜȜİȢ İȚįȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.) ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ȩȖțȠ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİ ȠįȘȖȓİȢ Ȓ/țĮȚ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȍȢ ȕȐıȘ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ, ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș įȚȐțȡȚıȘ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ (ʌĮȡ. 3.2.4) Ȓ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ, ĲȡȩʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ț.Ȝʌ.) ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİȚ Ƞ ȀȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ. Ǿ
įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȪȡȚȠ ĲȠȣ
ǲȡȖȠȣ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ Ȓ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ),
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ

x

ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȡȩıμȚțĲĮ Ȓ țĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ (ʌȜȒȞ ȚȞȫȞ țĮȚ ȠʌȜȚıμȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ
ʌĮȚʌȐȜȘȢ ĮȞ ĮȣĲȩ İȚįȚțȐ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘ ıȪμȕĮıȘ )

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȣʌȩ ĲȘ μȠȡĳȒ İțĲȠȟİȪıȚμȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ, ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘ șȑıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ

x

Ǿ ĮȞȐȜȘȥȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ țĮȚ įȡȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İțĲȚȟİȣȠμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
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įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.2

ȆȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȚȜȐ (kgr)
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İȞıȦμȐĲȦıȘ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ İȞĲȩȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȘȢ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȘȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȘȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȈȪȞșİıȘȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡ 8.1. İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌĮȡ. 8.1)

8.3

ǴȞİȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȚȜȐ (kgr) İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ İȓįȠȢ ȚȞȫȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ:
x

ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ

x

ǴȞİȢ Įʌȩ ȠȡȖĮȞȚțȐ ʌȠȜȣμİȡȒ

x

ǴȞİȢ Įʌȩ ȖȣĮȜȓ

x

ǴȞİȢ Įʌȩ ʌȠȜȣțĮȡȕȠȞȚțȐ ȣȜȚțȐ

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İȞıȦμȐĲȦıȘ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ȚȞȫȞ İȞĲȩȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȚȞȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȈȪȞșİıȘȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȚȞȫȞ ıĲȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡ 8.1., İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

8.4

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-08-00

8.5

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡ. 8.1, 8.2, 8.3 țĮȚ 8.4
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
(ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02).
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īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
General requirement for tunnel support anchoring

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 12
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-00 «īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ
İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical delivery
conditions. - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10025.02

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery conditions
for non-alloy structural steels. - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȣȢ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.03

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery conditions
for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steel. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.04

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery conditions
for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels. - ȆȡȠȧȩȞĲĮ
șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ İȜĮıμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.05

Hot rolled products of structural steels - Part 5 : Technical delivery conditions
for structural steels with improved atmospheric resistance. - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ
ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ȕİȜĲȚȦμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ įȚȐȕȡȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN ISO 887

Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes General plan. - ǼʌȓʌİįİȢ ȡȠįȑȜİȢ ȖȚĮ μİĲȡȚțȐ μʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ - īİȞȚțȩ ıȤȑįȚȠ
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part
1: Bolts, screws and studs.- ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ Įʌȩ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ țȡȐμĮ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ, țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10644

Screw and washer assemblies with plain washers - Washer hardness classes
200 HV and 300 HV. - ȈȣȞįȣĮıμȩȢ țȠȤȜȚȫȞ-ȡȠįȑȜȦȞ μİ İʌȓʌİįİȢ ȡȠįȑȜİȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȡȠįİȜȫȞ 200 HV țĮȚ 300HV

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods. - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ
İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel – General.
- ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ 1421.02 E2

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 2:
Technical class B500A. - ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ
ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ B500A

Ǽȁȅȉ 1421.03 E2

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3:
Technical class. - B500CȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ
ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȉİȤȞȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ B500C

Ǽȁȅȉ EN 10210.01 E2

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part
1: Technical delivery conditions. - ȀȠȓȜİȢ įȚĮĲȠμȑȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ĲİȜȚțȒ
țĮĲİȡȖĮıȓĮ İȞ șİȡμȫ Įʌȩ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȣȢ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ
1: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10210.02 E2

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part
2: Tolerances, dimensions and sectional properties. - ȀȠȓȜİȢ įȚĮĲȠμȑȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ĲİȜȚțȒ țĮĲİȡȖĮıȓĮ İȞ șİȡμȫ Įʌȩ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȣȢ țĮȚ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȞȠȤȑȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ įȚĮĲȠμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.03

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part
3: Prestressing steel. - ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȋȐȜȣȕİȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and zinc
coatings – Guidelines. - ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ
įȚȐȕȡȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ Įʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮȚ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN 445 E2

Grout for prestressing tendons - Test methods. - ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ
ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 446 E2

Grout for prestressing tendons – Grouting
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ȑțȤȣıȘȢ

procedures.

-

ǼȞȑμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 447 E2

Grout for prestressing tendons - Basic requirements.
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ıȣȞȒșȘ İȞȑμĮĲĮ

-

ǼȞȑμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206.01/ǹ2

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity. ȈțȣȡȩįİμĮ -ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN 934.04/ǹ1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Admixtures for grout for
prestressing tendons - Part 4: Definitions, requirements, conformity, marking
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and labelling. - ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȆȡȩıșİĲĮ İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ
Ǽȁȅȉ ǼN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) - ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an
industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ
ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

3

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǹȖțȪȡȚĮ İȓȞĮȚ ȖȡĮμμȚțȠȓ μİĲĮȜȜȚțȠȓ țĮȚ μȘ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ȚțĮȞȠȓ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ĳȠȡİȓȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȚ μȑıĮ ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ, İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȣȞ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣ ıĲȒȡȚȟȘ Ȓ İȞȓıȤȣıȘ țĮȚ ıȣȞȚıĲȠȪȞ
ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ/ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μȑȤȡȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, ĲȘ ȡȐȕįȠ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ İȐȞ
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ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȪȞįİıȘȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ μİ ĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ. ȉȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ Ș ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ʌȠȚțȓȜİȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ
țȐʌȠȚȠ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ıȪȞįİıȘȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ μİ ĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ μİ
ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ Ȓ țĮșĮȡȐ ȤȘμȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ ȩʌȦȢ ȡȘĲȓȞİȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ, Ƞ țȐȞȞĮȕȠȢ, ĲĮ μȒțȘ țĮȚ
ȠȚ ȖȦȞȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
3.1.2
ǹȖțȪȡȚĮ ‘’İȚįȚțȐ’’ĲȪʌȠȣ Ǻ, İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȚțȡȩ ĮȡȚșμȩ țĮș’ ȠμȐįİȢ țĮȚ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țȐșİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (ʌ.Ȥ. μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ȑįȡĮıȘȢ elephant foot,
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıĳȘȞȫȞ) țĮȚ İʌȠμȑȞȦȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
3.1.3
AȖțȪȡȚĮ ‘’μĮȗȚțȒȢ’’ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ĲȪʌȠȣ ǹ, İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ Įȡțİȓ Ș ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ μȑıȠȣ ȩȡȠȣ ĲȠȣ İĳĮȡμȠȗȠμȑȞȠȣ țĮȞȞȐȕȠȣ Ȓ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
3.1.4
ǹȖțȪȡȚĮ İȞȓıȤȣıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ İȞȚıȤȪȠȣȞ ĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ
ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ. ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȘμİȚĮțȒȢ Ȓ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ, ĲĮ
ĮȖțȪȡȚĮ ĲȡȚȕȒȢ țĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ μİ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ.
3.1.5
ǹȖțȪȡȚĮ ʌȡȠİȞȓıȤȣıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ İȞȚıȤȪȠȣȞ ĲȠ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȨȜȚțȩ. ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ μİĲȫʌȠȣ, ĲĮ
ĮȖțȪȡȚĮ ʌȡȠİȞȓıȤȣıȘȢ ıĲȪȜȦȞ țĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚȜȠĲȚțȒ ıȒȡĮȖȖĮ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȘ ıȒȡĮȖȖĮ.
3.1.6
‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜĮȓıȚĮ.
3.1.7
ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
3.1.8
ǺĮșμȓįĮ (bench):Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.
3.1.9
ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.10 īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.
3.1.11 ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ ȐȞȦ
ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.
3.1.12 ǼȟȦȡȐȤİȚȠ (extrados): ȉȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ) ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
3.1.13 ǼıȦȡȐȤİȚȠ (intrados): ȉȠ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ) ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
3.1.14 ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
3.1.15 ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.
3.1.16

ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

3.1.17 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.
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3.1.18 ȉİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ İțʌȜȘȡȠȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ.
3.1.19 ĭȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ įȪȞĮμȘ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮıțȘșİȓ ıĲȘȞ ȡȐȕįȠ țĮȚ
ıĲȚȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ, Į) ȖİȦȣȜȚțȠȪ/ȣȜȚțȠȪ ıȪȞįİıȘȢ μİ ĲȘȞ ȡȐȕįȠ, ȕ) ȣȜȚțȠȪ ıȪȞįİıȘȢ/ȡȐȕįȠȣ Ȓ Ȗ)
ȡȐȕįȠȣ/ȖİȦȣȜȚțȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ įȚİʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

3.2 ǺĮıȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ ĮȖțȣȡȓȦȞ - ȈȣμȕȠȜȚıμȠȓ
ȅȚ ȕĮıȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ μİ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıȣμȕȠȜȚıμȩ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ıȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǺĮıȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ ĮȖțȣȡȓȦȞ – ȈȣμȕȠȜȚıμȠȓ - ȆİȡȚȖȡĮĳȒ

(Simple Dowels)

ȈȊȂǺȅȁǿȈȂȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

D

ȂȚțȡȠȪ μȒțȠȣȢ (ıȣȞȒșȦȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȠȣ 1m) ȤĮȜȪȕįȚȞȘ
ȡȐȕįȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ), ʌĮțĲȦμȑȞȘ μİ
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ (İȜĮĳȡȫȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ) ȖȚĮ
ȕȠȘșȘĲȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ ȖȚĮ įȚĮĲμȘĲȚțȒ ıȪȞįİıȘ/ıĲȒȡȚȟȘ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ.

SN

ȇȐȕįȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ țȣțȜȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ) Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ
ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. ȣĮȜȩȞȘμĮ) ʌȠȣ ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ μȑıȦ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ μȑıĮ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ
Ȓ ıĲȠȞ ȕȡȐȤȠ (İȜĮĳȡȫȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ). ȈĲȠ İȜİȪșİȡȠ
ȐțȡȠ ĲȘȢ Ș ȡȐȕįȠȢ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ (μİ țȠȤȜȓĮ Ȓ μİ ıĳȒȞĮ) μİ ĲȘ
μİıȠȜȐȕȘıȘ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ĲȐȞȣıȘ/ıȪıĳȚȖȟȘ,
ȑȤȠȞĲĮȢ ĲȠ ĮȞĮȖțĮȓȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ μȒțȠȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ. Ǿ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ĲȚȢ įȣȞȐμİȚȢ
ĲȡȚȕȒȢ/ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ʌȑĲȡȦμĮ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ/ȒȜȦȞ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ ıĲȠ
İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ Ȓ/țĮȚ ıĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ/ıȣȡȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ
μİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȐıİȦȞ İț ĲȦȞ įȣȞȐμİȦȞ ĲȡȚȕȒȢ. Ǿ İȜĮĳȡȐ
ĲȐȞȣıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ.

SN Perfo

ǼȓȞĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ ȩʌȦȢ ĲĮ ĮʌȜȐ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ĲȘȞ
įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș ȡȐȕįȠȢ İȚıȐȖİĲĮȚ μȑıĮ ıİ țȪȜȚȞįȡȠ
(ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȠ Įʌȩ įȪȠ ȘμȚțȣȜȓȞįȡȠȣȢ) Įʌȩ įȚȐĲȡȘĲȘ
ȜĮμĮȡȓȞĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİμȚıμȑȞȠȢ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıĲȠ ʌȜȒȡİȢ μȒțȠȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, İȜĮĳȡȫȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ. ȀĮĲȩʌȚȞ İȚıȐȖİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠȞ țȪȜȚȞįȡȠ
(μİ ʌȓİıȘ Ȓ μİ țȡȠȪıȘ) Ș ȡȐȕįȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ İțİȓȞȘȢ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ
İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ İțĲȠʌȓȗİĲĮȚ țĮȚ įȚĮȤȑİĲĮȚ
ıĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ,
įȚİȚıįȪȠȞĲĮȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıİ țİȞȐ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįȐĳȠȣȢ ıİ
ȩʌȠȚȠȞ ȕĮșμȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ. ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ
ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İįȐĳȘ μİ ĮȞȠȚțĲȒ įȠμȒ (ʌȠȡȫįȘ Ȓ
țİȡμĮĲȚıμȑȞȠȚ ȕȡȐȤȠȚ μİ țİȞȐ). ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ ȓįȚĮ μİ İțİȓȞȘ ĲȦȞ ĮʌȜȫȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ (ǹǹ).

(Simple-Fully Grouted-Bolts)
(Fully Grouted Bolts-Perfo Type)

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ ĲȪʌȠȣ Perfo

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ

ǹʌȜȐ ȕȜȒĲȡĮ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ
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(Resin Rock Bolts)

ǹȖțȪȡȚĮ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ

(Partially Fixed Bolts)

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ
μİȡȚțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00:2009
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PB

ȉȠ ȓįȚȠ ȩʌȦȢ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ĲȘȞ
įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș ȡȐȕįȠȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌĮțĲȦμȑȞȘ ıİ ĲμȒμĮ (ʌȡȠȢ
ĲȠ ĲȣĳȜȩ ȐțȡȠ) ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, İȞȫ țĮĲȐ ĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ μȑıĮ ıİ ʌȜĮıĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ĮȖțȣȡȓȠȣ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ʌȡȠȠȡȚıμȑȞȘ ıĲȠ ȞĮ μİĲĮĳȑȡİȚ
İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ įȣȞȐμİȚȢ ıİ ʌȚȠ ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȘ μȐȗĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȐțĲȦıȘȢ ȖİμȓȗİȚ
ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ.

RB

ȇȐȕįȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ țȣțȜȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ) Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ
ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. ȣĮȜȩȞȘμĮ, ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ț.Ȝʌ.) ʌȠȣ
ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ μİ ȡȘĲȚȞȚțȒ țȩȜȜĮ ıĲȠ ȕȐșȠȢ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ıĲȠ ʌȑĲȡȦμĮ. Ǿ țȩȜȜĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȕȐıȘ
(ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ ȐμμȠ Ȓ ȥȘĳȓįİȢ) țĮȚ țĮĲĮȜȪĲȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ȤȦȡȚıĲȐ μȑıĮ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȒ ʌȜĮıĲȚțȒ Ȓ ȣȐȜȚȞȘ
țȐȥĮ. ȉĮ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ
įȚĮȜȪİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ĲȠ μȓȖμĮ ıțȜȘȡȪȞİĲĮȚ
ıİ μȚțȡȩ ȤȡȩȞȠ ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȢ ĲȘ ȡȐȕįȠ ıĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ. ǼȓȞĮȚ
ȤȡȒıȚμĮ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲĮȤİȓĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
(İȓȞĮȚ Ș țȪȡȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ μİȡȚțȒȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ ǹǹ-μʌ) țĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȐȥĮȢ (μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ İȞ ıİȚȡȐ) μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȠȡȓȗİĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ μȒțȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
ĮȣĲȒ ȣʌȩ İȜĮıĲȚțȩĲİȡİȢ ıȣȞșȒțİȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮȢ μȐȗĮȢ (İȓȞĮȚ Ș țȪȡȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲĮ
ĮȖțȪȡȚĮ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ
ȐțȡȠȣ). ȉȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ (μİ țȠȤȜȓĮ Ȓ
μİ ıĳȒȞĮ) μİ ĲȘ μİıȠȜȐȕȘıȘ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ
İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ μȚțȡȒ Ȓ μȑıȘ ĲȐȞȣıȘ (μİ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ Ȓ ıȣıțİȣȒ),
ȫıĲİ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ Ȓ/țĮȚ ȞĮ
İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ țȐʌȠȚĮ ĮȡȤȚțȒ įȪȞĮμȘ ıȪıĳȚȟȘȢ. Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ĮȖțȣȡȓȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ĲȘ ıȣȞȐĳİȚĮ
μİĲĮȟȪ ȡȐȕįȠȣ-ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ - ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ/ȒȜȦȞ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ ıĲȠ İȜİȪșİȡȠ
ȐțȡȠ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȘ μȐȗĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮʌȠıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ
Įʌȩ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
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ȇȐȕįȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ țȣțȜȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ) Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ
(İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ȩʌȦȢ ȣĮȜȩȞȘμĮ, ıțȜȘȡȩ
ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ĮȞșȡĮțȩȞȘμĮ) ʌȠȣ ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȑȤİȚ μȘȤĮȞȚıμȩ Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮıĲȑȜȜİĲĮȚ
ıĳȘȞȠȪμİȞȠȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ. Ǿ ıĳȒȞȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ
ȕȐșȠȢ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, μİ įȚȐμİĲȡȠ İȜĮĳȡȫȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İțİȓȞȘȢ
ĲȠȣ μȘȤĮȞȚıμȠȪ ıİ ıȣȞİıĲĮȜμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ș ıĲİȡȑȦıȘ
İȓȞĮȚ ĲȩıȠ țĮȜȪĲİȡȘ ȩıȠ ʌȚȠ ĮȞșİțĲȚțȩ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ʌȑĲȡȦμĮ țĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ
ıĲȡȑȥȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ. ǼȟȣʌĮțȠȪİĲĮȚ ȩĲȚ Ș țĮȜȒ ʌȐțĲȦıȘ
ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚıμȠȪ ıİ șȑıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ
ʌȑĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ ıȣμʌĮȖȑȢ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩ țĮȚ ĮȣĲȩ
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȗȘĲİȓĲĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ μİ
μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ/ȒȜȦȞ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ĮȞȐȜȘȥȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ ıĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ (μİ
μİıȠȜȐȕȘıȘ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ țĮȚ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ) ʌȠȣ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
(ıĲĮșİȡȠȪ) ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. ǼȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ʌİĲȡȫμĮĲĮ
ıȣμʌĮȖȒ țĮȚ ĮȡțİĲȐ ĮȞșİțĲȚțȐ.

SPL

ȇȐȕįȠȢ ıȤȚıμȑȞȠȣ țĮĲȐ ȖİȞȑĲİȚȡĮ ıȦȜȒȞĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ, ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ μİ ʌȓİıȘ Ȓ țĮȚ
țȡȠȪıİȚȢ ıİ įȚȐĲȡȘμĮ (İȜĮĳȡȫȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ). ǲĲıȚ
ıĳȘȞȫȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ
ĮȞșİțĲȚțȩ ʌȑĲȡȦμĮ. ȉȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ, μȑıȦ ʌȜȐțĮȢ
įȚĮȞȠμȒȢ, ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȁİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ ĲȚȢ ĲȡȚȕȑȢ țĮĲȐ ĲȠ İμʌȘȖμȑȞȠ μȒțȠȢ
ĲȠȣ, ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȢ ıȪıĳȚȖȟȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȣıĳȚȖμȑȞȠȢ Ƞ ıȤȚıμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ țĮȚ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ
μİĲȐ ĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ. ȆȡȠıĳȑȡİĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞșİțĲȚțȐ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞĮ
ʌİĲȡȫμĮĲĮ ĮȜȜȐ μİȚȠȞİțĲİȓ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ
ȞĮ İʌȑȜșİȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ.

(Mechanically Anchorade Bolts)
(Split Pipe Rock Bolts)

ǹȖțȪȡȚĮ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ

Ǽȁȅȉ

ǹȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ
ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ
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(Fully Grouted Pipe Bolts-Spiles)

ǹȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ȐțĮμʌĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ
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SWX

ȈȣȞİʌĲȣȖμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ʌȠȣ
İȚıȐȖİĲĮȚ ıİ įȚȐĲȡȘμĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ İȜĮĳȡȫȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȘȢ
ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ. Ȃİ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ Ƞ ıȣȞİʌĲȣȖμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ
įȚĮıĲȑȜȜİĲĮȚ ıȣıĳȚȖȖȩμİȞȠȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ μȑıĮ ıĲȠ
įȚȐĲȡȘμĮ. ȈĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ Ș ıȦȜȘȞȦĲȒ ȡȐȕįȠȢ, μȑıȦ
ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ, ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ įȚĮ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ ıĲĮ
ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ĮȖțȣȡȓȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ țĮȚ ĲȚȢ ĲȡȚȕȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİȚ ĮȣĲȩȢ
įȚİıĲĮȜμȑȞȠȢ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȑĲȡȦμĮ. ȉĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ ĮȣĲȠȪ
ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȑȖțİȚȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȘȞ ĮμİıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞĮμȠȞȒ
ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ ȑȞİμĮ Ȓ țȩȜȜĮ. ȉȠ μİȚȠȞȑțĲȘμȐ ĲȠȣȢ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ
İȞįİȤȩμİȞȘ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ įİıμȠȪ ĲȠȣȢ ȜȩȖȦ İȡʌȣıμȠȪ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȚİȗȩμİȞȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ μĮțȡȠʌȡȠșȑıμȦȢ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ĮȣĲȫȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ
İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ ıĲĮ İȜİȪșİȡĮ ȐțȡĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲȘȞ
İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ĲȐıİȚȢ ıȣμʌȓİıȘȢ țĮȚ ĲȡȚȕȒȢ.
ǼȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ıȤİįȩȞ țȐșİ İȓįȠȣȢ ʌȑĲȡȦμĮ ʌȜȘȞ
ĮıȪȞįİĲȦȞ țĮȚ μȘ ıȣȞİțĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ
μȩȡĳȦıȘ μȘ İʌİȞįİįȣμȑȞȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ. ǼȓȞĮȚ ʌȚȠ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ıĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıĳȘȞȫȞ ıİ
ıțȜȘȡȑȢ ȕȡĮȤȩμĮȗİȢ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ İʌİȞȑȡȖİȚȐȢ ĲȠȣȢ.

SNp

ǼȓȞĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ȩʌȦȢ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ
ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ (ǹǹ), μİ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș İȚıĮȖȩμİȞȘ
ȡȐȕįȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ Ȓ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ,
ȣĮȜȩȞȘμĮ Ȓ ĮȞșȡĮțȩȞȘμĮ ț.Ȝʌ.) ȑȤİȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮțĮμȥȓĮ
(įȚĮĲȠμȒȢ ıȦȜȒȞĮ Ȓ ıȣμʌĮȖȠȪȢ țȣțȜȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ μȠȡĳȒȢ). Ǿ
ȡȐȕįȠȢ ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ μȑıĮ
ıİ įȚȐĲȡȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȚȐμİĲȡȠ ıİ
ıȤȑıȘ μİ İțİȓȞȠ ĲȦȞ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĮıțİȓĲĮȚ ȩȤȚ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ ĲȡȚȕȒ ʌȠȣ
ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĮȜȜȐ țĮȚ μİ ĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ
ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ʌȠȣ ĲȘȞ ıȣμʌȜȘȡȫȞİȚ
(μȑıĮ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ). ȈĲȠȤİȪȠȣȞ ıĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ ĮȜȜȐ țĮȚ İμʌȡȩȢ Įʌȩ ĲȠ
μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ țĮȚ ĮțȩμȘ țĮȚ ıĲȘ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȠȣ
İțȐıĲȠĲİ İțıțĮʌĲȩμİȞȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μȑȤȡȚ ȞĮ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ȐμİıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ İȓȞĮȚ țĮȚ ȜȠȟȐ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ʌȡȠȢ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ İțıțĮĳȒȢ ȠʌȩĲİ țĮȚ
ȠȞȠμȐȗȠȞĲĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ/ȘȜȫıİȚȢ ʌȡȠİȞȓıȤȣıȘȢ: ʌȡȠĮȖțȪȡȦıȘȢ
(spiles) Ȓ/țĮȚ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ (forepoles), İȜĮĳȡȠȪ, μȑıȠȣ Ȓ
ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ.

(Swellex Rock Bolts)

ǹȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ
ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ swellex

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00:2009
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(Cable Anchors)

ȇȐȕįȠȢ, ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ Ȓ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ, țȣțȜȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ (ıȣȞȒșȦȢ μİ ȡĮȕįȫıİȚȢ Ȓ İȜȚțȫıİȚȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ țİȞĲȡȚțȒ ĮȟȠȞȚțȒ ȠʌȒ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ), ĳȑȡİȚ
ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ μȓĮȢ ȤȡȒıȘȢ. Ȃİ ĮȣĲȒ ĲȘ ȡȐȕįȠ
ȦȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ıĲȑȜİȤȠȢ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ, Ș ȡȐȕįȠȢ
İȖțĮĲĮȜİȓʌİĲĮȚ ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ȦȢ ĲȑȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȠ įȚȐțİȞȠ ȖİμȓȗİȚ
μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȠȣ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȠʌȒ,
įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ĮȖțȪȡȚȠ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠȣ ĲȠ μȒțȠȢ. Ǿ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ
ĲȚȢ ĲȐıİȚȢ ĲȡȚȕȒȢ μİĲĮȟȪ ȡȐȕįȠȣ-ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ įȪȞĮμȘȢ ıĲȠ ȐțȡȠ (ʌȠȣ
ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ μİ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ țĮȚ ʌȜȐțĮ įȚĮȞȠμȒȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ
ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ) țĮȚ ıĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ/ıȣȡȡĮĳȒ ĲȠȣ
ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ μȑıȦ ĲȦȞ įȣȞȐμİȦȞ ĲȡȚȕȒȢ. ȈĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮıțȘșİȓ İȜĮĳȡȐ įȪȞĮμȘ (μİ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ) ȖȚĮ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ.

SDBp

ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĮȣĲȐ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ ȩʌȦȢ ĲĮ
ĮʌȜȐ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȫμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ-self drilling (ǹǹ-ǹǻ) μİ ĲȘȞ
įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ ĲĮ ıĲİȜȑȤȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ (ʌȠȣ İȖțĮĲĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ
įȚȐĲȡȘμĮ ȦȢ ĲİȜȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ) İȓȞĮȚ ıȦȜȒȞİȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ. ǲĲıȚ ȑȤȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮțĮμȥȓĮ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌȜȐ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȫμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ. ȆȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȖȚĮ
ʌȡȠİȞȓıȤȣıȘ ʌȡȠĮȖțȪȡȦıȘȢ (spiles) Ȓ/țĮȚ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ
(forepoles).

CA

ǼȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ ʌȠȣ ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ μİ
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ μȑıĮ ıİ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ, μİ ĲȠ
İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıĲİȡİȦμȑȞȠ, μİ İȚįȚțȒ țİĳĮȜȒ (țȫȞȠȣ,
ıĳȒȞĮȢ țȜʌ.) țĮȚ μİ μİıȠȜȐȕȘıȘ ȤĮȜȣȕȠʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ. Ǿ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȣȞȐμİȚȢ ĲȡȚȕȒȢ ıĲȚȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ-ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ-ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȁİȚĲȠȣȡȖİȓ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȢ įȣȞȐμİȚȢ ıĲȠ ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ Ȓ/țĮȚ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȢ/ıȣȡȡȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮ İįĮĳȚțȒ
μȐȗĮ. ȈȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȑȢ įȚĮȞȠȓȟİȚȢ
ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ (μİ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȑȢ
ĮʌȠțȠʌȑȢ Ȓ/țĮȚ ĮȞĮıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȡμĮĲȠıȤȠȓȞȦȞ),
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ
Įʌȩ ȐȜȜȠȣȢ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪȢ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ șĮȜȐμȠȣȢ.

(Self Drilling Simlpe Bolts)

SDBr

(Self Drilling Pipe Bolts/Spiles)

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ (Self Drilling)
ıȦȜȘȞȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ

ǹʌȜȐ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȫμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ/ȒȜȠȚ (Self
Drilling)

Ǽȁȅȉ

ǹȖțȣȡȫıİȚȢ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ
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ȉȑȞȠȞĲĮȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ Įʌȩ țȣțȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȡȐȕįȠ Ȓ
ıȪȡμĮĲĮ Ȓ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ) ʌȠȣ ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ
μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıĲȠ ĮʌȫĲİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ μȑıĮ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ
μİ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ İȖȖȪĲİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠ μȑıĮ ıİ
ıȦȜȒȞĮ (μİĲĮȜȜȚțȩ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ). ȉȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ, μİ ĲȘ
μİıȠȜȐȕȘıȘ ʌȜȐțĮȢ įȚĮȞȠμȒȢ, ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ
(ıĳȘȞȠȪμİȞȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ Ȓ ıĳȒȞİȢ Ȓ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ) ĮĳȠȪ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤİȚ İʌȚȕȜȘșİȓ ȠȡȚıμȑȞȘ (μİĲȡȓȠȣ Ȓ μİȖȐȜȠȣ
μİȖȑșȠȣȢ) įȪȞĮμȘ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ. Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
įȣȞȐμİȚȢ ĲȡȚȕȒȢ/ıȣȞȐĳİȚĮȢ (Ȓ țĮȚ ȐȜȜȦȢ İȟĮıĳĮȜȚȗȩμİȞİȢ) țĮĲȐ
μȒțȠȢ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ʌȐțĲȦıȘȢ. Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ
ĮȣĲȫȞ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȘȥȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ įȪȞĮμȘȢ
Ȓ/țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İʌȚȕȠȜȒȢ șȜȚʌĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ ȐțȡȠȣ. ȅȚ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ
İȓįȠȣȢ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡțİĲȐ μİȖȐȜȠ μȒțȠȢ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȣȞȐμİȚȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ıİ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ
ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȘ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮ μȐȗĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.

PRA

ȉȠ ȓįȚȠ ȩʌȦȢ ȠȚ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ Ȇȡǹ-İį.
ȅȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ȑȖțİȚȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ μȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ
ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ.

(Prestressed Soil Anchors)

PSA

(Prestressed Rock Anchors)

ȆȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ȕȡȐȤȠȣ

ȆȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00:2009

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲĮȡȚıμȑȞȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ μİ İȟİȚįȓțİȣıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ıȣȞĮĳȫȞ İȚįȫȞ.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǵĲĮȞ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ įİȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ Ȓ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ, Ș
ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ
ȩȜĮ ĲĮ ȐȜȜĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
Ĳİșİȓ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00:2009

ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȤȐȜȣȕĮȢ țĮȚ ıİ μȚțȡȩĲİȡȘ ȑțĲĮıȘ ȣĮȜȠȞȒμĮĲĮ,
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ țĮȚ ĮȞșȡĮțȠȞȒμĮĲĮ. ȉȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȜȩıȦμȘ ȡȐȕįȠȢ, țȠȓȜȘ
ȡȐȕįȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ įȚĮĲȠμȒ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ȖȚĮ ĲĮ
İȞİμĮĲȠȪμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ıȣȞȐĳİȚĮ μİ ĲȠ ȑȞİμĮ. ǵȜĮ ĲĮ ıĲİȜȑȤȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȐıİȦȞ - ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ, ĲȘȞ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ ȖİȦȨȜȚțȠȪ - ĮȖțȣȡȓȠȣ.
ȉĮ İȞȑμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȘ įȚȐȕȡȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ıȣμμȠȡĳȦμȑȞĮ μİ ĲȘ įȚĮȕȡȦĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
İįĮĳȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
Ǿ ȠȜȩıȦμȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10080, Ǽȁȅȉ 1421.02 Ǽ2 Ȓ Ǽȁȅȉ 1421.03 Ǽ2.
Ǿ țȠȓȜȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN 10210.01 E2 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10210.02 E2
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN 10025.01, Ǽȁȅȉ EN 10025.02, Ǽȁȅȉ EN 10025.03, Ǽȁȅȉ EN 10025.04, Ǽȁȅȉ EN 10025.05.
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.03.
ȉĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2.
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ İȞ șİȡμȫ ȥİțĮȗȠμȑȞȠȣ țȡȐμĮĲȠȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ - ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ıĲȑȜİȤȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 14713. ȅ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ șĮ İȓȞĮȚ (Zn85Al15)80, μİ İȜȐȤȚıĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ 80 µm.
ȉĮ μȘ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3.3.
ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȠȪĳİȢ Ȓ ıȪȞįİıμȠȚ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ țĮȚ
ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ.
ȉĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 445 E2, Ǽȁȅȉ EN 446 E2
țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 447 E2.țĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ȓ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȉĮ İȞȑμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȦȞ
İȞİμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ȕĮșμȩ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ȅ ȕĮșμȩȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ șĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206.01/ǹ2. ȅ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ
İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ.
ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 934.04/ǹ1. īİȞȚțȐ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 0,1% țĮĲȐ
ȕȐȡȠȢ șİȚȚțȐ, ȞȚĲȡȚțȐ Ȓ ȤȜȦȡȚțȐ ȐȜĮĲĮ. ȆȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ įȚȠȖțȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ȖȚĮ İȞȑμĮĲĮ ȕĮıȚȗȩμİȞĮ ıİ ȡȘĲȓȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμİȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ
șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȣĳȚıĲȐμİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮįȚĮʌȑȡĮıĲİȢ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ. ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȑȞĮȞĲȚ İȚıȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ Ȓ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ μȑșȠįȠ. ȅȚ ʌȜĮıĲȚțȑȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įİȞ șĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ țĮȚ įİȞ șĮ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȣȞ ȤȜȦȡȚȩȞĲĮ.
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Ȉİ ȩıĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ĲȠ ȐțȡȠ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ĳȑȡİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıʌİȓȡȦμĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ İȟĮȖȦȞȚțȩ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȡȠįȑȜĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, įȪȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ ıȤȒμĮĲȠȢ įȓıțȠȣ Ȓ
İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, μİ ȠʌȑȢ Ȓ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ.
ȅ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ıțȠȣȡȚȐ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ S235JR țĮĲȐ ĲĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10025.01, Ǽȁȅȉ EN 10025.02 . ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10025.03 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10025.04.
ȅȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN ISO 898.01 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN ISO 10644.
ȅȚ țȠȚȞȒȢ ȤȡȒıȘȢ țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN ISO 887.
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ (țȠȤȜȓİȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ, ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ) șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2.
ȉĮ İȞİȡȖȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ, ĲȪʌȠȣ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ, ȠȜȩıȦμȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȚȕȒȢ, șĮ İȓȞĮȚ ĳȠȡĲȓȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıȪμĳȦȞȠȣ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, μİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȠȡȓȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ İȞȐμȚıȣ (1,50) Ȓ μİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȠȡȓȠȣ șȡĮȪıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ
ȑȞĮ țĮȚ İȕįȠμȒȞĲĮ ʌȑȞĲİ (1,75).
Ǿ μȑșȠįȠȢ țĮȚ ȠȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, İțĲȩȢ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ. Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ʌĮțĲȫıİȦȞ
șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĳȠȡĲȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ȉĮ ıʌİȚȡȫμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ʌİȡȚțȠȤȜȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȡȠįİȜȫȞ șĮ İȓȞĮȚ
țĮȜȣμμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ʌȜĮıĲȚțȩ ȖȡȐıȠ, ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȣĳȐȜȦȞ ĲȦȞ ʌȜȠȓȦȞ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȐ
ıȣıĲĮĲȚțȐ, ȩʌȦȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȒȜȦȞ șĮ
ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ȖȡȐıȠ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲȠ ıʌİȓȡȦμĮ țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ
țĮȚ șĮ İʌĮȜİȓĳȠȞĲĮȚ μİ ȜȚʌĮȞĲȚțȩ ȖȡȐıȠ ĲȪʌȠȣ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȘȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȜȓʌĮȞıȘ.
ȅʌȠȣįȒʌȠĲİ ȗȘĲȒıİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȦȢ ȡȐȕįȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ
İʌİȞįȪıİȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȠȚ İțĲİșİȚμȑȞİȢ țİĳĮȜȑȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ ıȣȗİȣțĲȒȡİȢ (μȠȪĳİȢ), ȫıĲİ
ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌȡȠıȐȡĲȘıȘ ĮȖțȓıĲȡȠȣ țĮĲ’ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.

4.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıȣȞȠʌĲȚțȫȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȀĮĲȐĲĮȟȘ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ȈȪμȕȠȜȠ
ĲİȤȞȚțȒȢ
įȚȐȡțİȚĮȢ
ȗȦȒȢ

ȆȡȠıȦȡȚȞȒ

ȂȑıȘ

ȂȩȞȚμȘ

2ȑĲȘ

4ȑĲȘ

>4ȑĲȘ

ǹʌȜȒ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ Ȓ
ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ʌİȡȚȕȠȜȒȢ ʌȑȡĮȞ İțİȓȞȘȢ
ʌȠȣ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ/ʌȐțĲȦıȘ

d1

ȃĮȚ

ǵȤȚ

ǵȤȚ

ǹʌȜȒ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ Ȓ
ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ ĮȜȜȐ μİ ĮʌĮȓĲȘıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ
ʌİȡȚȕȠȜȒȢ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

d2

ȃĮȚ

ȃĮȚ

ǵȤȚ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
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(ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ȐμİıȘȢ Ȓ/ țĮȚ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȠȜȩʌȜİȣȡȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ)
ǹʌĮȓĲȘıȘ ĮȞșİțĲȚțȠȪ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ȣȜȚțȠȪ
ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȑȞȠȞĲĮ
-

ȂȑıȘȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
(țȡȐμĮĲĮ μȑıȘȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ıțȜȘȡȐ ıȣȞșİĲȚțȐ ț.Ȝʌ.,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ)

-

ȂİȖȐȜȘȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
(ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, ȣĮȜȠȞȒμĮĲĮ
ț.Ȝʌ., ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ)

d3

ȃĮȚ

ǴıȦȢ

ǵȤȚ

d3

ȃĮȚ

ȃĮȚ

ǴıȦȢ

d4

ȃĮȚ

ȃĮȚ

ȃĮȚ

ȆȠȜȜĮʌȜȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ ȡȐȕįȠȚ Ȓ
ĲȑȞȠȞĲİȢ. ĬĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲȡȓĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ İĳȩįȚĮ:
x

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȕĮĳȒ
ȤȐȜȣȕĮ

x

ȊȥȘȜȒȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȣȜȚțȩ ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȑȞȠȞĲĮ

x

ǼȖțȚȕȦĲȚıμȩȢ (μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȤȘμȚțȩ
ȣȜȚțȩ Ȓ μİ ȖȡȐıȠ Ȓ μİ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ) ĲȘȢ
ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ μȑıĮ ıİ ıĲİȖĮȞȩ
μȘ įȚĮȕȡȫıȚμȠ ıȦȜȒȞĮ

x

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȠȜȩʌȜİȣȡȘ ʌİȡȚȕȠȜȒ ĲȘȢ
İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘȢ ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȑȞȠȞĲĮ μȑıĮ
ıĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ĲȘȢ ʌİȡȓȕȜȘμĮ μİ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ)

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ

4.3 ȅȜțȚμȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
Ǿ ȠȜțȚμȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ʌȠȣ ıȣμȕȠȜȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3. ȅ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ Ȓ Ƞ ʌȡȠμȘșİȪȦȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ
țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȈȣμȕȠȜȚıμȠȓ ȠȜțȚμȩĲȘĲĮȢ/ĮȞĲȠȤȒȢ ȡȐȕįȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
ȉȪʌȠȢ ȣȜȚțȠȪ ȡȐȕįȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ĲȑȞȠȞĲĮ

ȈȣμȕȠȜȚıμȩȢ ȠȜțȚμȩĲȘĲĮȢ/ĮȞĲȠȤȒȢ

ȀĮȞȠȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ

n

ǵȜțȚμȠȣ ĲȪʌȠȣ (ʌ.Ȥ. μĮȖȖĮȞȚȠȪȤȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ)

m

ȊȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

h

4.4 ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
Ǿ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȠȣ
ıȣμȕȠȜȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ:4. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ Ƞ
ȆȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȑȤİȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ.
ȆȓȞĮțĮȢ 4 - ȈȣμȕȠȜȚıμȠȓ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ.
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ȉȪʌȠȢ ȣȜȚțȠȪ ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȑȞȠȞĲĮ

ȈȣμȕȠȜȚıμȩȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ

ȀĮȞȠȞȚțȩȢ ĲȪʌȠȢ

s

ȂȑĲȡȚĮȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ

c

ȊȥȘȜȒȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ʌ.Ȥ. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ
ȤȐȜȣȕĮȢ)

x

4.5 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİȖȑșȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ – ıȣμȕȠȜȚıμȩȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİȖȑșȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 5:
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȖțȣȡȓȦȞ

ȈȣμȕȠȜȚıμȩȢ

ǻȚĮĲȠμȒ ȡȐȕįȠȣ Ȓ ĲȑȞȠȞĲĮ

ø=mm Ȓ f=mm2

ĭȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ ȡȐȕįȠȣ

F=KN

ȅȜȚțȩ μȒțȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ

L=m

ǼȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ

l=m

ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıȣμȕȠȜȚțȫȢ μİ ĮțȠȜȠȣșȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȫȞ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 6.
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȖțȣȡȓȦȞ

ȉȪʌȠȢ ȕĮıȚțȩȢ
ĮȖțȣȡȓȠȣ

ǹʌĮȓĲȘıȘ
ĲİȤȞȚțȒȢ
įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ
ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

ȅȜțȚμȩĲȘĲĮ Ȓ
ĮȞĲȠȤȒ ȡȐȕįȠȣ Ȓ
ĲȑȞȠȞĲĮ

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ
įȚȐȕȡȦıȘ
ȡȐȕįȠȣ

(n, m, h)

(s, c, x)

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
μİȖȑșȘ ĮȖțȣȡȓȠȣ
(ĭ, F, L, l)

(d1÷d4)
Ȇ.Ȥ. swx-d1-m-s-( ø =41mm, F=120KN, L=3m, l=0m)
ǹȖțȪȡȚĮ ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ (ĲȪʌȠȣ Swellex), ĮʌȜȒȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ, ȩȜțȚμȠȣ ĲȪʌȠȣ
(Ȃȃ), țĮȞȠȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
ǻȚȐμİĲȡȠȢ (İȟȦĲİȡȚțȒ, įȚİıĲĮȜμȑȞȘ) ıȦȜȒȞĮ 41mm, ĳȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ 120KN,
ȂȒțȠȢ L=3,0m, ȤȦȡȓȢ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l=0)
Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ș țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȞĮ ıȣȞįȣĮıĲİȓ
μİ İȞȑıİȚȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ, ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȢ țĮĲĮȜȜȒȜȦȢ ĲȚȢ įȪȠ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ıȣȜȜİȤșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, ıİ
ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ. ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ șĮ ĮĳȠȡȠȪȞ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
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x ȆȚșĮȞȑȢ ȞȠμȚțȑȢ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ įİıμİȪıİȚȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ.
x ĬȑıİȚȢ įȚțĲȪȦȞ, șİμİȜȚȫıİȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ Ȓ ȣʌİȡțİȓμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
x ȆȚșĮȞȑȢ μİȜȜȠȞĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ țĮȚ

İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ.
ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮȣĲȑȢ șĮ ĲİșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, μİ İʌȚıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ
ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ
ȖȚĮ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x

ȉȘ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ μİ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. Ǿ ȑțșİıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ȩȤȚ ȩμȦȢ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣȢ, ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ
ĲȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ
ĳȑȡȠȣȞ ıʌİȓȡȦμĮ, ʌȜȒȡİȚȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. įȚĮıĲİȜȜȩμİȞİȢ țİĳĮȜȑȢ,
ʌȡȠıĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȒ ĲȠȣȢ), țĮșȫȢ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĳȣıȚțȫȞ țĮȚ ȤȘμȚțȫȞ
ĮȞĮȜȪıİȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ Ȓ ȤȪĲİȣıȘ ȤȐȜȣȕĮ, Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ
ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ. Ǿ ȑțșİıȘ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ
ıİ İĳİȜțȣıμȩ, ȖȚĮ ĲȠ ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠıȠıĲȚĮȓĮ İʌȚμȒțȣȞıȘ ȖȚĮ ĮμĳȩĲİȡĮ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıʌİȓȡȦμĮ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ, ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıșİȓ ıİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ țĮȚ ıİ ȣȜȚțȩ ȒȜȦȞ ȓįȚȠ
μİ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ. ȉȑȜȠȢ, ıĲȘȞ ȑțșİıȘ ĮȣĲȒ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ μİ İʌȚĲȣȤȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ȖȚĮ μȓĮ ʌİȡȓȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ İĲȫȞ.

x

ȉȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ, ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣȢ țĮȞȠȞȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ
(ʌȜȒȡȘȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ).

5.2 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
x īİȞȚțȐ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ μȑșȠįȠȚ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ:
x ǲμʌȘȟȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (ȤȦȡȓȢ ʌȡȠįȚȐĲȡȘıȘ Ȓ μİ įȚȐĲȡȘıȘ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ).
x ǹȡȤȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ, ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ǹȡȤȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ, μİ ıȦȜȒȞȦıȘ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ȆĮȡȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıȦȜȒȞȦıȘ), țĮșĮȡȚıμȩȢ ĮȣĲȒȢ, ʌȜȒȡȘȢ ĲıȚμȑȞĲȦıȘ ĮȣĲȒȢ (μİ ȤĮμȘȜȒ,
μȑıȘ Ȓ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ Ȓ/țĮȚ ĲȘȢ İʌȚįȚȦțȩμİȞȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ),
İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ȐȟȠȞĮ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
ȅ įȚĮĲȚșȑμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚİȪșȣȞıȘ μȑıĮ ıĲȚȢ ıȒȡĮȖȖİȢ.
ȅȚ șȑıİȚȢ, ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ĲĮ μȒțȘ țĮȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ
İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ Ȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ
ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȕȡĮȤȠμȐȗİȢ șĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤĮȜȐȡȦıȒ ĲȘȢ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮȚ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ
ıĳȘȞȫȞ. Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȖȦȞȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ İȓțȠıȚ (20) μȠȚȡȫȞ (°)
μİ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
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įȘμȚȠȣȡȖȒıİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ įȚİȪșȣȞıȒ ĲȠȣȢ ʌȠȣ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, țĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ
țȐșİĲȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȐ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ
ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȐȡșȡȠ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ
İʌȚĲȩʌȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ, Ƞ ĲȪʌȠȢ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ, Ș șȑıȘ, ĲȠ μȒțȠȢ ț.Ȝʌ. ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ,
ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓ
įİȜĲȓĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ țȡȠȣıĲȚțȠȪ Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠ-țȡȠȣıĲȚțȠȪ Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ. Ǿ μȑșȠįȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ İȞĲȩȢ
ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ ĮȞȠȤȫȞ. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
İȓȞĮȚ:
x Ǿ șȑıȘ (ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞİȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ).
x Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ (țȜȓıȘ, ĮȗȚμȠȪșȚȠ).
x Ǿ İȣșȪĲȘĲĮ .
x ȉȠ μȒțȠȢ
x Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ .
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ (μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ Ȓ țĮȚ Ȟİȡȩ) ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȜȐıʌİȢ Ȓ ıȦμĮĲȓįȚĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ. ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
Ȟİȡȩ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ, șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ įİȞ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ
įȚȠȖțȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ. ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ Ȓ
ȪʌĮȡȟȘ μİȖȐȜȦȞ țİȞȫȞ Ȓ ĮįȣȞĮμȓĮ țĮșĮȡȚıμȠȪ ıİ ȕĮșμȩ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ʌȡȠȕȜȘμĮĲȚțȒ Ș țĮȜȒ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, ĲĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ ȣʌȩ ʌȓİıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌȒȟȘ ĲȘȢ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȠʌȒȢ.

5.3 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ
5.3.1

īİȞȚțȐ

ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ʌȡȠμȘșİȪȠȞĲĮȚ ıİ μȒțȘ țĮȚ μİȖȑșȘ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĲȚȢ İȖțȡȓıİȚȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȐȞĲȠĲİ įȚĮșȑıȚμĮ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȓțȠıȚ (20) ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ
ʌȡȠİțĲȐıİȚȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ, μȒțȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ μȚıȠȪ (0,50) m ĲȠ țȐșİ ȑȞĮ, ʌȜȒȡȘ, μİ μȠȪĳİȢ, ȫıĲİ İȐȞ ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĲȠ ĮʌĮȚĲȒıȠȣȞ, ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İʌȑțĲĮıȘ ĮȣĲȠȪ. ǻİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ĲİμȐȤȚĮ ʌȡȠȑțĲĮıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ μȚțȡȐ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮțȚȞİȓ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓ ȩȜĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĲİȤȞȠ ĲȡȩʌȠ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌ' ȩȥȘ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ ʌȠȣ
ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡĮțĲȚțȒ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ șĮ įȠșȠȪȞ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ, ȖȚĮ ȞĮ ĲĮ
ıȣμȕȠȣȜİȪİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȉȠ μȑĲȦʌȠ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ șĮ ȑȤİȚ İʌȓʌİįȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȫıĲİ Ș ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ ȞĮ μİĲĮȕȚȕȐȗİȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ʌȐȞȦ
ĲȠȣ.
5.3.2

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ İȞİȡȖȘĲȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, Ƞ μȘȤĮȞȚıμȩȢ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ǹȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ʌȐțĲȦıȘ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ μĮțȡȪĲİȡȠȣ ȒȜȠȣ Ȓ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȡȠȑțĲĮıȘȢ.
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Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μİ ȑȞİμĮ șĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. Ǿ
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĮȣĲȒ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȖȡȐıȠȣ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮȚ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȠȪ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘ ȡȐȕįȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ, ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ ıĲĮ ıʌİȚȡȫμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, ĲȘȞ țȑȞĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μȑıĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ, ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȦȜȒȞȦȞ İȞİμȐĲȦıȘȢ țĮȚ İȟĮİȡȚıμȠȪ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĲȠ ıĳȡȐȖȚıμĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟȘȢ, ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ
țĮȚ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ țĮȜȒ ȑįȡĮıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ İʌȓ ĲȠȣ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȟȑȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ țĮȜȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ.
Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ ĮȣĲȒȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌİȡȓʌȠȣ įȑțĮ (10) ȜİʌĲȐ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮșĮȓȞİȚ ȗȘμȚȐ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ıʌİȓȡȦμĮ ıĲȘȞ ȐțȡȘ
ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ǼțĲȩȢ ĮȞ įİȓȤȞİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȠ ıʌİȓȡȦμĮ ĮȣĲȩ șĮ İțĲİȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȑȞĲİ
(5) cm ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȡțİĲȩ μȒțȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȣıțİȣȒȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
ĲȐȞȣıȘȢ Ȓ įȠμȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ, μİ ʌȡȩıșİĲȘ ʌȜȐțĮ țĮȚ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, Ȓ ȐȜȜȦȞ
ıȣıțİȣȫȞ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ
ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ țȐșİĲȘ
ʌȡȠȢ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ. Ǿ ȡȠįȑȜĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ, ıĲȠ ıʌİȓȡȦμĮ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ ȒįȘ țĮșĮȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ ȖȡȐıȠ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
İȖțİțȡȚμȑȞȠ ȜȚʌĮȞĲȚțȩ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ ȡȠįȑȜĮȢ țĮȚ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȉȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ ıĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ țĮȚ șĮ ıȣıĳȚȤșİȓ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ șĮ
İțĲİȜİıĲȠȪȞ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ
șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ țȓȞȘıȘ țĮĲȐ ĲȘ ıȪıĳȚȟȘ, ȩĲĮȞ șĮ μİĲȡȐĲĮȚ Ș ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥȘȢ.
Ǿ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȓĲİ μİ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ
Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȩ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ, ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠİʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠıĲȑĮȢ ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ,
İȓĲİ ĲȑȜȠȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȖȡȪȜȠ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ İĳİįȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ĲȐȞȣıȘȢ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ, ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ ĲȣȤȩȞ ıȘμĮȞĲȚțȒ
μİȓȦıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣȢ. ǼȐȞ Įʌȩ ĲȘ įȠțȚμȒ İȣȡİșİȓ ĲȑĲȠȚĮ μİȓȦıȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ μȑĲȡĮ
șİȡĮʌİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ įȫıİȚ İȞĲȠȜȒ ȞĮ
ȖȓȞİȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ Ȓ țĮȚ ȩȜĮ μĮȗȓ:
x ȃĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș ȑȞĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
x ȃĮ μİȚȦșİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȠ μȑȜȜȠȞ.
x ȃĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȩıșİĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣĳȚıĲĮμȑȞȦȞ.
x ȃĮ ȖȓȞȠȣȞ ʌȡȩıșİĲİȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĲȐȞȣıȘȢ ĲȠȣ ȒȜȠȣ, ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ İȜĮĲĲȦșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ
ȑȞİμĮ Ȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ μİĲȡȒıİȚ țĮȚ șĮ
țĮĲĮȖȡȐȥİȚ ĲȘ ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥȘȢ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮĲĮȞȪıİȚ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȖțȪȡȚĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȑȞİμĮ.
5.3.3

ǼȞİμȐĲȦıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ

ȉĮ ʌĮșȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ Ȓ țĮȚ ĲĮ İȞİȡȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ
ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıĲȠ μȒțȠȢ ıĲİȡȑȦıȒȢ ĲȠȣȢ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȞİμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ (ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ȖȚĮ
ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȐțĲȦıȘȢ) Ȓ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ/ĲȑȞȠȞĲĮ.
ȉĮ İȞİȡȖȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țȠȤȜȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȒ ĲȠȣȢ, șĮ ĲıȚμİȞĲȫȞȠȞĲĮȚ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ, İțĲȩȢ ĮȞ įȠșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ ʌȜĮıĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ țĮȚ İȟĮİȡȚıμȠȪ șĮ ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘ
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ȡȐȕįȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ șĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ μĮȗȓ ĲȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ. ȉȠ ȓįȚȠ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮșȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ șȩȜȠ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ Ȓ ıİ șȑıİȚȢ ȩʌȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȡİȪıİȚ μİ
ĲȘ ȕĮȡȪĲȘĲĮ. Ȉİ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ, ıĲĮ ʌĮșȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ Ș ȑȞİıȘ ʌȜȘȡȠȓ ĲȘȞ ȠʌȒ İȟĮȡȤȒȢ μİ ȑȞİμĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 446 E2.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μİ ȑȞİμĮ, șĮ μİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ıİ țȐșİ ĮȖțȪȡȚȠ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ
įȣȞĮμȩțȜİȚįȠȣ Ȓ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ȖȡȪȜȠȣ țĮȚ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ
μȑĲȡȘıȘ. ǼȐȞ Ș μȑĲȡȘıȘ įİȓȤȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĲĮȞȪșȘțİ ıİ ĳȠȡĲȓȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ, ĲȠ
ĮȖțȪȡȚȠ șĮ İʌĮȞĮĲĮȞȪİĲĮȚ ȩıȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, μİ ıȪıĳȚȟȘ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȅȚ ȠʌȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ Ȓ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉȠ ıĳȡȐȖȚıμĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ,
ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ İʌȚįȚȠȡșȫȞİĲĮȚ. ȉȠ ȑȞİμĮ șĮ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĮȡțİĲȒ ʌȓİıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș
ȠʌȒ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĮȞĲȜȓĮ İȞȑμĮĲȠȢ, İȜȐȤȚıĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ İʌĲĮțȠıȓȦȞ (700) kPa.
ǲȞĮ ĮȖțȪȡȚȠ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȑȞİμĮ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓ ıĲĮșİȡȒ İʌȚıĲȡȠĳȒ İȞȑμĮĲȠȢ μȑıĮ
Įʌȩ ĲȠ ıȦȜȒȞĮ İȟĮȑȡȦıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĲȘ įȚĮμȒțȘ țİȞĲȡȚțȒ ȠʌȒ țȠȓȜȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ǹȞ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
İȞİμȐĲȦıȘȢ, ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓ ȡȠȒ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ıȘμİȓĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ Ȓ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ıȘμİȓĮ ıĲȘ
ȕȡĮȤȠμȐȗĮ, ȠȚ įȚĮȡȡȠȑȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İμĳȡĮȤșȠȪȞ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ Ș ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȚĮȡȡȠȒ İȞȑμĮĲȠȢ.
ȉȠ ȑȞİμĮ șĮ İȓȞĮȚ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ, μİ ȜȩȖȠ ʌİȡȓʌȠȣ ĲȑııİȡĮ (4) ʌȡȠȢ įȑțĮ (10) țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ Ȓ ȩʌȦȢ
ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ȉȠ ȑȞİμĮ șĮ ĮȞĮμȚȖȞȪİĲĮȚ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ ȖȚĮ ĲȡȓĮ (3) ȜİʌĲȐ ıİ
ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ ȣȥȘȜȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, ʌȡȠĲȠȪ İȚıʌȚİıĲİȓ ıĲȘȞ ȠʌȒ.
Ǿ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ/ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌĲȐ (7) ȘμȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȒ
ĲȠȣȢ Ȓ ʌȡȠĲȠȪ Ș İțıțĮĳȒ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) m Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ,
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ įȪȠ ıȣμȕİȓ ȖȡȘȖȠȡȩĲİȡĮ, İțĲȩȢ ĮȞ įİȓȤȞİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ įȠșȠȪȞ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ Ȓ İȖțȡȓȞİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ șĮ įȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐȕȡȦıȘ. ȅȚ țİĳĮȜȑȢ
ʌȠȣ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ įİȞ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ μİ țȠȞȓĮμĮ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.

5.4 ǹȞȠȤȑȢ
ȅȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (ĮȖțȪȡȚĮ ‘’μĮȗȚțȒȢ’’ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ĲȪʌȠȣ ǹ, țĮȚ İȚįȚțȐ
ĮȖțȪȡȚĮ ĲȪʌȠȣ Ǻ) țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ., īȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȪʌȠȣ ǹ, ĮȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ İȟȒȢ:
x Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 10 (įȑțĮ) cm țĮȚ ıİ
ȖȦȞȓĮ ± 10Ƞ.
x Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ± 10Ƞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ǼȞįȑȤİĲĮȚ
ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȠʌȑȢ μȒțȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 20 (İȓțȠıȚ) μȑĲȡȦȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ. ǹȣĲȩ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ), ĲȪʌȠȣ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ), ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ. ǹȣĲȑȢ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ įȑțĮ (10) m. Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ
ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ Ȓ Įʌȩ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞȐ ĲȘȢ șĮ İȓȞĮȚ įȪȠ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (2%) ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȕȐșȠȣȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǼȐȞ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ μİĲȡȒșȘțİ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ĲȘȞ ȠʌȒ
ĮȣĲȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ.
x Ǿ İȣșȪĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ μȒțȘ ȑȦȢ 7 μȑĲȡĮ įİȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ʌĮȡȐ μȩȞȠ μİĲȐ Įʌȩ ĮʌĮȓĲȘıȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ μİ ĲȡȩʌȠ țĮȚ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȠįȘȖȠȪ). īȚĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ μȒțȠȣȢ Ș İȣșȪĲȘĲȐ ĲȠȣȢ
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șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȠįȘȖȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
μİșȩįȦȞ.
x ȉȠ įȚȐĲȡȘμĮ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȠȣ ĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.
x ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȘȞ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ.
Ǿ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ıĲȘȞ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ țĮĲȐ İȓįȠȢ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȦȢ
țȡȓıȚμȘ: ıĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȠȜȩıȦμȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ȡȘĲȓȞȘ, ıĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ Swellex, ıĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ Split-set. H
įȚȐμİĲȡȠȢ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ıĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȩȡȚĮ.
x ȈĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȐțȡȠȣ Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ 60% ĲȘȢ
μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ĮȖțȣȡȠțİĳĮȜȒȢ.
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ İȓįȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİ ĲȚȢ
İʌȚĲȡİʌĲȑȢ ĮȞȠȤȑȢ, șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ĮȜȜĮȖȒ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ șȑıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠ ıțȠʌȩ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ. īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.3.1.

6

ǻȠțȚμȑȢ

6.1 īİȞȚțȐ
ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ :
x ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ǼȟȩȜțİȣıȘȢ
x ȈȣıĲȘμĮĲȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ǼʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ
x ǼȚįȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ıİ ĮȣĲȒ, ȩȤȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ μİĲȐ Įʌȩ İțİȓȞȘ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȖȚȞĮȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ μİ ȕȐıȘ ĲȘ șİȫȡȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĮıĲȠȤȓĮȢ.
ȆȐȞĲȦȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5% ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȫĲĮ 100 ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ 2,5% ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ǹȞ Ș İțıțĮĳȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțȡȘțĲȚțȐ, țȐșİ ĮȖțȪȡȚȠ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 3 m Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ șĮ
ȟĮȞĮįȠțȚμȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ șĮ İʌĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ Ȓ șĮ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐĲĮȚ.

6.2 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ İȟȩțȜİȣıȘȢ
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (Ȓ/țĮȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ȖİȦȨȜȚțȩ), ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Įĳ' İȞȩȢ μİȞ ȞĮ įİȓȟȠȣȞ ĲȘȞ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮțĲȫıİȫȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȠ
ȑȡȖȠ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫıȠȣȞ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ ʌȠȣ Ș ȂİȜȑĲȘ șİȫȡȘıİ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, Įĳ'
İĲȑȡȠȣ įİ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ Ș ıȤȑıȘ ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ - ĳȠȡĲȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Ș
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ, țȪȡȚȠȢ ıĲȩȤȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ
țĮșȠȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ıĲȚȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ
ȑȤİȚ șİȦȡȒıİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ. ǹȣĲȩ ıȣȞȒșȦȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĳȩȡĲȚıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ Ȓ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ĲȚμȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıμȑȞȘ İʌȓ ĲȠȞ μİȡȚțȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
ȉȡȚȐȞĲĮ (30) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȘμȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȑȞĲİ (5) įİȓȖμĮĲĮ Įʌȩ țȐșİ ĲȪʌȠ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȒțȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȈȪμȕĮıȘ, μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
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ʌȐțĲȦıȘȢ. ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ țĮȚ șĮ įȠțȚμĮıĲȠȪȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ıİ șȑıİȚȢ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Įĳ' İȞȩȢ μİȞ ȞĮ įİȚȤșİȓ ȩĲȚ ȠȚ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞİȢ
ʌĮțĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ įȚĮȡȡȠȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, Įĳ' İĲȑȡȠȣ įİ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Ș
ıȤȑıȘ ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ - ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȫȞ ĲȦȞ ıȤȑıİȦȞ ȡȠʌȒȢ
ıĲȡȑȥȘȢ - ĳȠȡĲȓȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Ș ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥȘȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ ĮȞȐ ĲȪʌȠ
ĮȖțȣȡȓȠȣ. ǼțĲȩȢ ĮȞ įȠșȠȪȞ ĮȞĲȓșİĲİȢ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ıĮȞ İĳĮȡμȩıȚμȘ ȡȠʌȒ
ıĲȡȑȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ șİȦȡȘșİȓ Ș ȡȠʌȒ Ș ȠʌȠȓĮ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ıĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ, ĲȠȣ
įȘμȚȠȣȡȖİȓ İĳİȜțȣıĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ȓıȠ μİ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ǼȐȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ
įȠțȚμȫȞ İȟȩȜțİȣıȘȢ įİȓȟȠȣȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȩĲȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ȓ/țĮȚ ȠȚ ʌĮțĲȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ įȠțȚμȐıĲȘțĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠμȘșİȣĲİȓ įİȓȖμĮĲĮ İȞĮȜȜĮțĲȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ Ȓ/țĮȚ ʌĮțĲȫıİȦȞ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıİ ʌȡȩıșİĲİȢ įȠțȚμȑȢ,
ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠįİȓȟİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮțĲȫıİȫȞ ĲȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌĮȡİțțȜȓȞİȚ
Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İĳĮȡμȩıȚμȦȞ ȡȠʌȫȞ ıĲȡȑȥȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ĮȖțȣȡȓȠȣ Ȓ/țĮȚ ʌȐțĲȦıȘȢ ĮȣĲȠȪ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȠ ǲȡȖȠ, İțĲȩȢ ĮȞ ĲȑĲȠȚĮ
ʌĮȡȑțțȜȚıȘ İȖțȡȚșİȓ ȖȡĮʌĲȐ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
īİȞȚțȫȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ ĮȡȚșμȩȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ Ș
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ țĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ İʌȚșȣμȘĲȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĮȣĲȩȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 3 ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞșȘțȫȞ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.

6.3 ȈȣıĲȘμĮĲȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ǼʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ ȕȐıȘ, μİ ĲȘȞ ʌȡȩȠįȠ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ
įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ĮȖțȪȡȚĮ.
ȅʌȠĲİįȒʌȠĲİ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ĮȣĲȫȞ, ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ
İʌĮȞĮĲĮȞȪȠȞĲĮȚ (ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ İȓįȠȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ).
ǹȣĲȑȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠįİȓȟȠȣȞ ȩĲȚ ȠȚ μȑșȠįȠȚ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıĲĮ ıȣȞĮȞĲȫμİȞĮ ȖİȦȨȜȚțȐ ȠįȘȖȠȪȞ ĲİȜȚțȐ ıĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ μİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ
țĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĳȠȡĲȓȦȞ - μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ. ǹȣĲȩ ıȣȞȒșȦȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĳȩȡĲȚıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲȚμȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıμȑȞȘ İʌȓ țȐʌȠȚȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ Ȁ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ
μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ Ȁ șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 1,1 ȑȦȢ 1,5 țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ įİȞ șĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȞ μİȡȚțȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ țĮȚ șĮ șȑıİȚ ıİ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ʌȠȣ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ǹȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ĳȠȡĲȓȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ
ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ, șĮ İʌĮȞĮĲĮȞȣșȠȪȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉȠ ȣʌ'
ȩȥȘ ʌȡȩȖȡĮμμĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ țĮȚ ıȣȞİȤȒ ȕȐıȘ, țĮș' ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓ μȓĮ (1) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȟȩȜțİȣıȘ ȖȚĮ țȐșİ įȚĮțȩıȚĮ (200) ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ
İțĲȩȢ İȐȞ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȠțȚμȒ
İȟȩȜțİȣıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȣȤĮȓĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ ȒįȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ.
ȉĮ İȞİȡȖȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ țĮȚ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȣȤĮȓȠ ĲȡȩʌȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ șĮ ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ ıİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ ȡȠʌȒȢ
ıĲȡȑȥȘȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ıĲȡȓȥİȚ ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ. ǵĲĮȞ șĮ μİĲȡȐĲĮȚ Ș ȡȠʌȒ, ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ
ıİ țȓȞȘıȘ, ĮȜȜȐ Ș ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕİȓ ĲȚȢ ʌȑȞĲİ (5) μȠȓȡİȢ (°) ʌİȡȓʌȠȣ ȖȚĮ țȐșİ μȑĲȡȘıȘ
ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ.

6.4 ǼȚįȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
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6.5 ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ įȠțȚμȫȞ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ, įȪȠ (2) ıİȚȡȑȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȟȩȜțİȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
įȠțȚμȫȞ. Ǿ țȐșİ ıİȚȡȐ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ μİĲȡȘĲȒ ȠʌȒȢ, țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȑȞĲĮıȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȖȡȪȜȠ) țĮȚ μİĲȡȘĲȒ, ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞĮ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ, İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȖȡȪȜȠȣ
ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ, ȣįȡĮȣȜȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ μĮȞȩμİĲȡȠ, μȘțȣȞıȚȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ
İʌȚμȒțȣȞıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȜȠȚʌȐ, ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
įȠțȚμȫȞ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ.
ȉȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȑȞĲĮıȘȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȣįȡĮȣȜȚțȩȢ ȖȡȪȜȠȢ, șĮ ȑȤİȚ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
50% μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ įȠțȚμȒȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ȖȡȪȜȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ĮʌĮȚĲİȓ
İʌĮȞȑįȡĮıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ ȑȞĲĮıȘȢ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ țĮȚ
ıȣȞİȤȒ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȟȠȞȚțȐ ıĲȠ įȠțȚμĮȗȩμİȞȠ ĮȖțȪȡȚȠ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ȩıȠ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ
μİȓȦıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ.
ȉȠ İȟȐȡĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ șĮ μİĲȡȐ İȓĲİ ȑμμİıĮ μİ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ʌȚİȗȩμİĲȡĮ
(pressure gauges) ʌȠȣ μİĲȡȠȪȞ ĲȘȞ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ȖȡȪȜȠȣ, İȓĲİ ȐμİıĮ μİ ȤȡȒıȘ İȞȩȢ țİȜȚȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ.
ȉĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țĮȚ ĲĮ țİȜȚȐ ĳȠȡĲȓȠȣ șĮ ȕĮșμȠȞȠμȠȪȞĲĮȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2% ĲȠȣ
μȑȖȚıĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ įȠțȚμȒȢ.
ȉȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȑȞĲĮıȘȢ șĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȒȢ ĮțĮμȥȓĮȢ ıȪıĲȘμĮ Ȓ ʌȜĮȓıȚȠ.
ȉȠ İȟȐȡĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ șĮ ȕĮșμȠȞȠμİȓĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ĮțȡȓȕİȚĮ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ± 0,1
mm. Ǿ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ Įʌȩ ĲȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȑȞĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȩ ĲȠȣ, İȞȫ șĮ
İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȐțĮμʌĲȘ, țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ İʌȓıȘȢ μȘȤĮȞȚțȐ įȣȞĮμȩțȜİȚįĮ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ
ıĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ. ȉĮ įȣȞĮμȩțȜİȚįĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȣ μİȖȑșȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ
įȚĮȡȡȠȒȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ǲȡȖȠ, șĮ ȑȤȠȣȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ʌȡȠİʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ ıĲȡȑȥȘȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ, țĮȚ ȘȤȘĲȚțȒ ȑȞįİȚȟȘ ȩĲȚ Ș ȡȠʌȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠİʌȚȜİȖİȓ,
ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ. ȉĮ įȣȞĮμȩțȜİȚįĮ ĮȣĲȐ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉȑȜȠȢ, Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȣĲİȓ ıȣıțİȣȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ įȣȞĮμȩțȜİȚįȦȞ, ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ șĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ‘’ǻȠțȚμȑȢ ȈĲĮĲȚțȠȪ ĭȠȡĲȓȠȣ’’ țĮȚ ıİ ’’ǻȠțȚμȑȢ ȈĲĮșİȡȒȢ
ȉĮȤȪĲȘĲĮȢ ȂİĲĮțȓȞȘıȘȢ’’.
6.5.1

ǻȠțȚμȒ ıĲĮĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ

Ǿ ǻȠțȚμȒ ȈĲĮĲȚțȠȪ ĭȠȡĲȓȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȕȘμĮĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μȑȤȡȚ μȓĮ μȑȖȚıĲȘ ĲȚμȒ țĮȚ μȑĲȡȘıȘ
ĲȘȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪıĮȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ȕȘμȐĲȦȞ țĮȚ Ș įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ĳȩȡĲȚıȘȢ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩȤȠ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ. Ǿ ǻȠțȚμȒ ȈĲĮĲȚțȠȪ ĭȠȡĲȓȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İțĲİȜİıĲİȓ ıİ ȑȞĮȞ ĮʌȜȩ țȪțȜȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ Ȓ ıİ ʌȠȜȜĮʌȜȠȪȢ țȪțȜȠȣȢ. Ȃİ ĲȘ įȠțȚμȒ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȚİȡİȣȞȘșȠȪȞ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲĮ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ İȡʌȣıĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȖȚĮ
μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ıİ țȐșİ ȕȒμĮ. ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ȈĲĮĲȚțȠȪ ĭȠȡĲȓȠȣ ȑȤȠȣȞ ȦȢ
țĮĲȦĲȑȡȦ:
x ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ (5-10% ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ įȠțȚμȒȢ) țĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ
μİĲĮțȓȞȘıȘ.
x ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ĮȡȖȐ țĮȚ ȕȘμĮĲȚțȐ μȑȤȡȚ μȓĮ μȑȖȚıĲȘ ĲȚμȒ Ȓ μȑȤȡȚ ĲȘ ĲȚμȒ įȠțȚμȒȢ Ȓ ĲȘȞ
İȟȩȜțİȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x Ȉİ țȐșİ ȕȒμĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȣĲȩ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲĮșİȡȩ, μȑȤȡȚ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
μİĲĮțȓȞȘıȘȢ (įȘȜĮįȒ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ĮȞĮȖȞȫıİȦȞ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ 0,1 mm, μİ ĲȚȢ
ĮȞĮȖȞȫıİȚȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠȣȢ t = 0, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min ț.Ȝʌ.). ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș
ĲȒȡȘıȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ 1 min ȖȚĮ țȐșİ ȕȒμĮ ĮȪȟȘıȘȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ȕȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 min.
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x ǼȐȞ ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ ȕȒμĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ, ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıİȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ țĮȚ įİȞ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌĮȓĲȘıȘ 0,1 mm ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ, įİȞ șĮ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĳȩȡĲȚıȘ țĮȚ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ ĳȠȡĲȓȠ.
x ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ țĮȚ μİĲȡȒıİȦȞ, ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĮʌȠĳȠȡĲȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ μİĲĮțȓȞȘıȘ.
x ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ țȪțȜȠȚ ĳȠȡĲȓıİȦȞ Ȓ/țĮȚ ĮʌȠĳȠȡĲȓıİȦȞ μİ ȩμȠȚȠ ĲȡȩʌȠ.
6.5.2

ǻȠțȚμȑȢ ıĲĮșİȡȒȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ

Ǿ ǻȠțȚμȒ ȈĲĮșİȡȒȢ ȂİĲĮȕȠȜȒȢ ȂİĲĮțȓȞȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ İȟȩȜțİȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μİ ıĲĮșİȡȒ
μİĲĮȕȠȜȒ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ țĮȚ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞșȚıĲȐμİȞȘȢ įȪȞĮμȘȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ĲȚμȫȞ ĲȘȢ ȠȡȚĮțȒȢ ĲȐıȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ șİȦȡȘșİȓ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țĮșȫȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ȣʌİȡĳȩȡĲȚıȘ ĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȖțȣȡȓȠȣ
- ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ İʌȓıȘȢ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
įȠțȚμȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İțĲȓμȘıȘ ĲȠȣ μȑȖȚıĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ įȠțȚμȒȢ, ȕĮıȚȗȩμİȞȘ İȓĲİ ıĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
Ȓ ıİ İμʌİȚȡȚțȒ Ȓ/țĮȚ ĮȡȚșμȘĲȚțȒ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ İȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. Ǿ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ
μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ
Įʌȩ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ șĮ
ȑȤȠȣȞ ȦȢ țĮĲȦĲȑȡȦ:
x ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȡȤȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ (5-10% ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ įȠțȚμȒȢ) țĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ
μİĲĮțȓȞȘıȘ.
x ǲȜțİĲĮȚ Ș țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μİ ıĲĮșİȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 1mm/min ± 0,1mm/min.
x ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș įȪȞĮμȘ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȦȢ İȟȒȢ: ǹʌȩ 0 ȑȦȢ 5 mm țȐșİ 0,1 mim (6
seconds), Įʌȩ 5 ȑȦȢ 30 mm țȐșİ 0,5 mim (30 seconds).
x Ǿ įȠțȚμȒ ĲİȡμĮĲȓȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ıȣμȕİȓ țȐĲȚ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ: ǼȓĲİ ȩĲĮȞ ȠȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĳșȐıȠȣȞ ĲĮ 30 mm,
İȓĲİ ȩĲĮȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ 1% ȖȚĮ țȐșİ 1 mm μİĲĮțȓȞȘıȘȢ, İȓĲİ
ȩĲĮȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ĳșȐıİȚ ĲȠ 90% ĲȘȢ ȠȡȚĮțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ.

6.6 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ)
ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.
Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ ĮȖțȪȡȚȠ Ȓ ȠμȐįĮ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, șĮ ĲȓșİȞĲĮȚ
İʌȓıȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȂİȜİĲȘĲȒ ȖȚĮ ĲȚȢ ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȚȢ ȈȣıĲȘμĮĲȚțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.2

x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ (Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ Ȓ ĲȘȞ İțıțĮĳİȓıĮ įȚĮĲȠμȒ – șȩȜȠȢ Ȓ ʌĮȡİȚȑȢ) Ȓ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ĬȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, μİĲĮĳȠȡȐȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ
μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ, ʌȡȚȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ȐμİıȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ ĲİȜȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.

x

ȉȡĮȣμĮĲȚıμȩȢ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ

x

ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ. Ǿ ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ, İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
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x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 7 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
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țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"
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ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ
ȐțȡȠȣ (ĮȖțȪȡȚĮ ǼǺ)
Tunnels support with partially grouted mechanically anchored rock bolts (EB anchors)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-01 «ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ (ĮȖțȪȡȚĮ ǼǺ)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 5

3.1

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ............................................................................................................... 5

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 5

4.1

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ ............................................................................................................. 5

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ .................................................................................... 6

6

ǻȠțȚμȑȢ ......................................................................................................................................... 6

6.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ................................................................................................... 6

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ .. 7

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ................................................................................................ 7
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36015

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-01:2009

Ǽȁȅȉ

ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ
μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ (ĮȖțȪȡȚĮ ǼǺ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ,
ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel İxcavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ʌĮțĲȠȪμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ, ĲȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ, ĲȠ
ıʌİȓȡȦμĮ, ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ĲȘ ȡȠįȑȜĮ, ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ.
x ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ:

5
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x ȉȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ĳȑȡİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıʌİȓȡȦμĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ İȟĮȖȦȞȚțȩ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȡȠįȑȜĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, įȪȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ, İʌȓʌİįȘ Ȓ
İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ, μİ ȠʌȑȢ Ȓ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ.. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ įȚĮțȠıȓȦȞ İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (225) cm2 ĮȞȐ ȒȜȠ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ İʌĲȐμȚıȣ
(7,5) mm. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ĮȣĲȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ, İȓĲİ Įʌȩ İȜĮĲȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ
įȚĮĲȠμȒȢ "Ȇ", įȠțȠȓ Ȓ ȖȦȞȓİȢ.
x ȅȚ ȠȜȩıȦμİȢ ȡȐȕįȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ıȦȜȘȞȓıțȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, İțĲȩȢ
İȐȞ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ȑȤȠȣȞ țİȞĲȡȚțȒ ȠʌȒ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
Ǿ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȦȢ țĮĲȦĲȑȡȦ:
x ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
x ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ ıİ μȒțȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (Ȓ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μİȓȠȞ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ȑįȡĮıȘȢ) țĮĲȐ 5 cm. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ șĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȫȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ İțİȓȞȘȢ ĲȠȣ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ, ȩıȠ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ. ȂİĲȐ
ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ Ș ȠʌȒ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ
țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ.
x ȂİĲĮțȓȞȘıȘ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ țĮȜȣμμȐĲȦȞ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚıμȠȪ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ
ȐțȡȠȣ țĮȚ İȜĮĳȡȩ ıĲȡȓȥȚμȠ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ȫıĲİ ĲȠ țȑȜȣĳȠȢ μȩȜȚȢ ȞĮ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ įȚĮıĲȑȜȜİĲĮȚ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȒ.
x ǹȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıȪıĳȚȟȘȢ (ʌ.Ȥ. įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ), ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ ıĲȠ Ĳıȩț,
ȫșȘıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ ȩıȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ, İȜĮĳȡȐ ȠʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ 2 cm, İȐȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıȪıĲȘμĮ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ ȐțȡȠȣ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ.
x ȈȪıĳȚȟȘ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ, įȘȜĮįȒ
ĲȐıȘ țĮĲȐ μȑȖȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ ĲĮ įȪȠ ĲȡȓĲĮ (2/3) ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ. ǼȐȞ įİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ,
Ș șȑıȘ ıȪıĳȚȟȘȢ șĮ μİĲĮĲȠʌȓȗİĲĮȚ ıİ ȐȜȜȘ șȑıȘ.
x ǼȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıȪıĲȘμĮ įȚĮıĲȠȜȒȢ μİ ıĳȒȞĮ, ĲȠ ȐțȡȠ șĮ ȕȣșȓȗİĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țȡȠȪıȘ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȐțĲȦıȘ. ǼȐȞ ĮȣĲȩ įİȞ İʌȚĲİȣȤșİȓ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ Ș
ȡȐȕįȠȢ, șĮ ĲıȚμİȞĲȫȞİĲĮȚ Ș ȠʌȒ țĮȚ șĮ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȐȜȜȘ.
x ǵĲĮȞ Ș ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ȒȜȠ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ
ʌĮȡȐțȣțȜȠȣ țȜȓıȘȢ μİĲĮȟȪ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮĲĲȫȞİĲĮȚ Ș ȑȞĲĮıȘ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ
ıĲȠȞ țȠȤȜȓĮ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĲȐıȘ ȞĮ ĲȠȞ ȑȜțİȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ.
x Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıʌİȓȡȦμĮ μȒțȠȣȢ 2-4 cm șĮ İȟȑȤİȚ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
x ȂİĲȐ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȒ ĲȠȣ Ș ȠʌȒ șĮ ĲıȚμİȞĲȐȡİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ μİȜȑĲȘ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ İȣȡȒμĮĲĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ:
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x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ ʌĲȦȤȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ ʌĲȦȤȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ʌȡȠİȟȠȤȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ
ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ ʌĲȦȤȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ıȦıĲȒ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ
ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȈĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ıȘμĮȓȞȠȣȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ
İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ȈĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ, μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȍȢ μȒțȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ
x

ȑȦȢ 100 Ȁȃ,

x

Įʌȩ 100-200 Ȁȃ țĮȚ

x

ȐȞȦ ĲȦȞ 200 Ȁȃ

Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ (ʌ.Ȥ. įȣıțȠȜȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ įȚȐμİĲȡȠ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ İʌȚȜȠȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
țĮȚ ıİ ıĲȑȜİȤȠȢ İʌȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ).
ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐțȡȚıȘȢ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ
įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ

7

36018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȐȞȣıȘȢ Ȓ/țĮȚ İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘȢ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ (ȩĲĮȞ ĲȠȪĲȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ)

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȐțȡȠȣ įİȞ İʌȚμĮĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ
μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

36019
ICS: 93.060

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-02:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ
(ĮȖțȪȡȚĮ RB)
Tunnels support with resin anchored rock bolts (RB anchors)

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-02 «ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (ĮȖțȪȡȚĮ RB)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36021

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-02:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ
ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (ĮȖțȪȡȚĮ RB)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ
İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-0300

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȡȘĲȚȞȚțȐ ĳȣıȓȖȖȚĮ ʌȐțĲȦıȘȢ, ĲȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ, ĲȠ
ıʌİȓȡȦμĮ, ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ĲȘ ȡȠįȑȜĮ, ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ.
x ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.:
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ǼʌȚʌȜȑȠȞ:
x ȉȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ĳȑȡİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıʌİȓȡȦμĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ İȟĮȖȦȞȚțȩ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȡȠįȑȜĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, įȪȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ, İʌȓʌİįȘ Ȓ
İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ, μİ ȠʌȑȢ Ȓ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ.. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ įȚĮțȠıȓȦȞ İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (225) cm2 ĮȞȐ ȒȜȠ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ İʌĲȐμȚıȣ
(7,5) mm. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ĮȣĲȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ, İȓĲİ Įʌȩ İȜĮĲȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ
įȚĮĲȠμȒȢ "Ȇ", įȠțȠȓ Ȓ ȖȦȞȓİȢ.
x ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ıĲȠ İȜİȪșİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ ıȦȜȘȞȓıțȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ.
x ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ μİ İȟİȚįȓțİȣıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ țĮȚ
ıȣȞĮĳȫȞ İȚįȫȞ. ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ (țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ
ȚȟȫįȠȣȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȐ (ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȦȞ įȩıİȦȞ), ĲȘ
ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮĲĮȜȪĲȘ, ʌȠȣ șĮ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȟİȤȦȡȚıĲȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ Ȓ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȒ țȐȥȠȣȜĮ
μİ ıȦȜȒȞİȢ įȚʌȜȠȪ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ȡȘĲȓȞȘȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮʌȠįİȓȟİȚȢ ȩĲȚ ĲĮ
ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ İʌĮȡțȒ ıȣȞȐĳİȚĮ μİĲĮȟȪ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ȕȡȐȤȠȣ (ĮȞĲȠȤȒ ıİ
șȜȓȥȘ, İĳİȜțȣıμȩ, İĳİȜțȣıμȩ Įʌȩ țȐμȥȘ, ȚȟȫįİȢ, șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ȤȡȩȞȠȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ
ț.Ȝʌ.). Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ țĮȚ Ș ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ Ș
ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ȞĮ μȘȞ ʌȑĳĲİȚ ȜȩȖȦ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ. ȉĮ ȡȘĲȚȞȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ įȪȞĮȞĲĮȚ
ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȠȣȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ įȪȞĮμȘ ȓıȘ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚĮȡȡȠȒ ĲȠȣ ȒȜȠȣ ıİ įİțĮʌȑȞĲİ (15)
ȜİʌĲȐ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ μȑıĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ.
x ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ
șĮ țĮĲĮįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ
İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
Ǿ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȦȢ țĮĲȦĲȑȡȦ:
x ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
x ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ ıİ μȒțȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (Ȓ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μİȓȠȞ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ȑįȡĮıȘȢ) țĮĲȐ 5 İț. ȅ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ įȚȐțİȞȠȣ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ. Ǿ ȠʌȒ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ μİ ĮȑȡĮ Ȓ Ȟİȡȩ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȐȥȠȣȜĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ.
x ȀĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȫȞ İȓĲİ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ İȓĲİ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ
İȜİȖȤȩμİȞĮ ȓįȚĮȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ȫȡİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ȫıĲİ Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣȢ ȞĮ İȟȚıȦșİȓ μİ ĮȣĲȒ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
x ǼȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĳȣıȚȖȖȓȦȞ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ
ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĮȣıĲȘȡȐ ĲȘȞ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȡȘĲȓȞİȢ
μİ ĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ. ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ĳȣıȚȖȖȓȦȞ μİ ȤȡȒıȘ
İȚįȚțȠȪ İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ (stopper). īȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲĮȞȣșȠȪȞ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μȚĮ
țȐȥȠȣȜĮ μİ ĲĮȤȣʌȘțĲȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ ıĲȠ ȕĮșȪĲİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ. ȉȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ țȐȥȠȣȜİȢ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȕȡĮįȣʌȘțĲȚțȩ ȡȘĲȚȞȚțȩ
ȑȞİμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ǼȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȒ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲȡȘșȠȪȞ ĲĮ ĳȣıȓȖȖȚĮ.
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x ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȠ Ĳıȩț, ȫșȘıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑıĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ
ȩıȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ, İȜĮĳȡȐ ȠʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ 2 İț., ȐμİıȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ıĲȘȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ įȚȐȡțİȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓıșȘțİ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ
x ǻȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, ıʌȡȫȟȚμȠ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȒ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ
ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ.
x ȈȪıĳȚȟȘ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ, įȘȜĮįȒ
ĲȐıȘ țĮĲȐ μȑȖȚıĲȠ ȓıȘ μİ ĲĮ įȪȠ ĲȡȓĲĮ (2/3) ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮįȣȞĮμȓĮȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ, ĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ ĲıȚμİȞĲȐȡİĲĮȚ țĮȚ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȐȜȜȘ ȠʌȒ.
x ǵĲĮȞ Ș ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ
ʌĮȡȐțȣțȜȠȣ țȜȓıȘȢ μİĲĮȟȪ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮĲĲȫȞİĲĮȚ Ș ȑȞĲĮıȘ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ
ıĲȠȞ țȠȤȜȓĮ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĲȐıȘ ȞĮ ĲȠȞ ȑȜțİȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ.
x Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıʌİȓȡȦμĮ μȒțȠȣȢ 2-4 cm șĮ İȟȑȤİȚ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
x ȂİĲȐ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȒ ĲȠȣ Ș ȠʌȒ șĮ İȞİμĮĲȫȞİĲĮȚ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ
ȐμİıĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡșȒ İʌȚȜȠȖȒ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ, ĲȠ İμʌȜİțȩμİȞȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȩμȠȚȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
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ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İȞĲĮĲȚțȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ, țĮșȫȢ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ
İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ İȣȡȒμĮĲĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ:
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ ʌĲȦȤȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ ʌĲȦȤȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ʌȡȠİȟȠȤȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ
ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ ʌĲȦȤȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ıȦıĲȒ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ
ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȈĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ıȘμĮȓȞȠȣȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ
İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ȈĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
x ȆĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȦȢ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ.
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Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȍȢ μȒțȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ
ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ
x

ȑȦȢ 100 Ȁȃ,

x

Įʌȩ 100-200 Ȁȃ țĮȚ

x

ȐȞȦ ĲȦȞ 200 Ȁȃ

Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ (ʌ.Ȥ. įȣıțȠȜȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ įȚȐμİĲȡȠ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ İʌȚȜȠȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
țĮȚ ıİ ıĲȑȜİȤȠȢ İʌȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ).
ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐțȡȚıȘȢ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ
įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȐȞȣıȘȢ Ȓ/țĮȚ İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘȢ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ (ȩĲĮȞ ĲȠȪĲȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ)

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-02:2009

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȘμİȚĮțȒȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ μȑıȦ ȡȘĲȚȞȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ įİȞ İʌȚμĮĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ
μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ĲȪʌȠȣ Perfo (ĮȖțȪȡȚĮ SN Perfo)
Tunnels support with Perfo type hollow tube dowels (SN Perfo dowels)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-03 «ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ĲȪʌȠȣ Perfo
(ĮȖțȪȡȚĮ SN Perfo)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-03, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-03 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ĲȪʌȠȣ Perfo (ĮȖțȪȡȚĮ
SN Perfo)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ĲȪʌȠȣ Perfo, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ
țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
(ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ
ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 10025.01

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions. - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ
- ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10296.01

Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes - ȈĲȡȠȖȖȣȜȠȓ ıȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȑȢ
țĮȚ ȖİȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȀİțȡĮμȑȞȠȚ țĮȚ μȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ

Ǽȁȅȉ EN 10297.01

Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes - ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȖİȞȚțȑȢ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ
țİțȡĮμȑȞȠȚ țĮȚ țİțȡĮμȑȞȠȚ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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Ǽȁȅȉ

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȚȐĲȡȘĲȠ țȠȓȜȠ ıȦȜȒȞĮ țȠμμȑȞȠ țĮĲȐ μȒțȠȢ ıİ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ, ĲȠ
ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ, țȦȞȚțȒ ĮʌȩȜȘȟȘ ıĲȠ ȑȞĮ ȐțȡȠ ıİ
μȒțȠȢ ʌİȞȒȞĲĮ (50) mm țĮȚ ıʌİȓȡȦμĮ ıĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ. TĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıμȑȞĮ μİ
ȘμȚıĳĮȓȡȚȠ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ.
x ȉıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țȠȓȜȠȣ ıȦȜȒȞĮ (ĲȪʌȠȣ PERFO).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.:
ǼʌȚʌȜȑȠȞ:
x ȅȚ įȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ St 37-2 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 10025.1 țĮȚ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 10296.01 ȖȚĮ
ıȦȜȒȞİȢ μİ ȡĮĳȒ țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10297.01 ȖȚĮ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ. ĬĮ İȓȞĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ İȞȩȢ (1) mm țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țȠμμȑȞȠȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ıİ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȪʌȠȣ Perfo șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȑȞİȚ μȚțȡȩ ʌİȡȚșȫȡȚȠ μİĲĮȟȪ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ țȣȜȓȞįȡȠȣ ĲȘȢ
įȚȐĲȡȘĲȘȢ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ. ǼȐȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ, Ș įȚȐĲȡȘĲȘ țȣȜȚȞįȡȚțȒ ȜĮμĮȡȓȞĮ șĮ İȚıȐȖİĲĮȚ μȑıĮ ıİ ıȦȜȘȞȦμȑȞȘ
įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ Ș ıȦȜȒȞȦıȘ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ. īȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȐ
ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȠȡȚıĲȚțȒȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:
x ȀĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
x ȅȚ țȠȤȜȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ İȚįȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ.
x ȉĮ įȪȠ μȚıȐ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ șĮ įȑȞȠȞĲĮȚ μİ ıȪȡμĮ, ȩȤȚ ʌĮȤȪĲİȡȠ Įʌȩ μȚıȩ (0,5) mm țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ
μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
x ȅ ȖİμȚıμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ Ș ȡȐȕįȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ μİ
ĲȠ ȤȑȡȚ Ȓ μİ ȤİȚȡȠʌȓıĲȠȜȠ Ȓ μİ ıĳȪȡĮ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
x ǼțĲȩȢ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ İȞįİȚțĲȚțȒ ıȤȑıȘ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ: ǻȚȐμİĲȡȠȢ ȡȐȕįȠȣ
İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (25) mm, İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȚĮȞĲĮįȪȠ (32) mm țĮȚ įȚȐμİĲȡȠȢ ȠʌȒȢ
ĲȡȚĮȞĲĮĲİııȐȡȦȞ (34) mm ȦȢ ĲȡȚĮȞĲĮȠțĲȫ (38) mm. īİȞȚțȐ Ƞ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȑȢ.
x Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȒțȠȢ țĮĲȐ 5 İț. μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (Ȓ ĲȠ μȒțȠȢ
ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μİȓȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ȑįȡĮıȘȢ).

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İȞĲĮĲȚțȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ, țĮșȫȢ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ĲȪʌȠȣ Perfo İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ
Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȪʌȠȣ Perfo, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȍȢ μȒțȠȢ
ĮȖțȣȡȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ
x

ȑȦȢ 100 Ȁȃ,

x

Įʌȩ 100-200 Ȁȃ țĮȚ

x

ȐȞȦ ĲȦȞ 200 Ȁȃ

Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ (ʌ.Ȥ. įȣıțȠȜȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ įȚȐμİĲȡȠ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ İʌȚȜȠȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
țĮȚ ıİ ıĲȑȜİȤȠȢ İʌȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ).
ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐțȡȚıȘȢ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ
įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȪʌȠȣ Perfo .
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

7

36035

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-03:2009

©

Ǽȁȅȉ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȪʌȠȣ
Perfo įİȞ İʌȚμĮĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
(Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ (ĮȖțȪȡȚĮ SN )
Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN dowels)

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-04:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-04 «ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ (ĮȖțȪȡȚĮ SN)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-04, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-04 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
(ĮȖțȪȡȚĮ SN)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ıȣȞİȤȠȪȢ (ĲıȚμİȞĲĮȡȚıμȑȞȘȢ) ʌȐțĲȦıȘȢ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ),
ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıĲȑȜİȤȠȢ (ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ), ĲȠ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ȠȚ
ȡȠįȑȜİȢ, ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ, ȠȚ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞİȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ țĮȚ İȟĮİȡȚıμȠȪ.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.:

5
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȠȡȚıĲȚțȒȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ ʌĮșȘĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ șȩȜȠ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ Ȓ ıİ șȑıİȚȢ ȩʌȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȡİȪıİȚ μİ ȕĮȡȪĲȘĲĮ, șĮ ĲıȚμİȞĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ. ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ʌȜĮıĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ țĮȚ İȟĮİȡȚıμȠȪ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘ ȡȐȕįȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ
șĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ μĮȗȓ ĲȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ. Ǿ İȞİμȐĲȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.3.
ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00. Ȉİ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ, Ș ȑȞİıȘ ʌȜȘȡȠȓ ĲȘȞ ȠʌȒ İȟĮȡȤȒȢ μİ ȑȞİμĮ
ȦȢ İȟȒȢ:
Ǿ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȞĲȜȓĮ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ,
μȑıȦ İȪțĮμʌĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ, țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, Ș ĮʌȩȜȘȟȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ
ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. Ȃİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, Ƞ İȪțĮμʌĲȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ
ıĲĮįȚĮțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ǵĲĮȞ șĮ ȑȤİȚ İȚıȤȦȡȒıİȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ ȚțĮȞȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȠ ȩĲȚ șĮ ȖİμȓıİȚ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ
ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, șĮ ıĲĮμĮĲȐİȚ Ș İȚıʌȓİıȘ, șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Ƞ İȪțĮμʌĲȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ıĲȘȞ ȠʌȒ Ș ȡȐȕįȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ μȑıȦ ıĳȘȞȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȖțİțȡȚμȑȞȦȞ μİșȩįȦȞ.
ǼʌȓıȘȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ș ȠʌȒ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ (ĲĮȤȣʌȘțĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, țĮȞĮȕȐĲıȠ ț.Ȝʌ.),
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș İțȡȠȒ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, ĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ĲĮȤȣʌȘțĲȚțȐ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, įȠțȚμȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ μİ ıȣȞșȒțİȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ μİ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ĮȣĲȒȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıʌİȚȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-04:2009

Ǽȁȅȉ

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ.Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ
μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ, μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȍȢ
μȒțȠȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ
x

ȑȦȢ 100 Ȁȃ,

x

Įʌȩ 100-200 Ȁȃ țĮȚ

x

ȐȞȦ ĲȦȞ 200 Ȁȃ

Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ (ʌ.Ȥ. įȣıțȠȜȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ įȚȐμİĲȡȠ ıĲİȜȑȤȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ İʌȚȜȠȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
țĮȚ ıİ ıĲȑȜİȤȠȢ İʌȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ).
ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐțȡȚıȘȢ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ
įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
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İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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(ĮȖțȪȡȚĮ SWX )» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
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ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
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ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ĲȪʌȠȣ swellex (ĮȖțȪȡȚĮ SWX)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ swellex, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ),
ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel excavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or road headers - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Swellex μİ ĲĮ
İȟĮȡĲȒμĮĲȐ ĲȠȣ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ:
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ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Swellex μİ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲȐ
ĲȠȣȢ ȦȢ ȣȜȚțȩ, țĮĲȐ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ, ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001.
ȉȠ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ șĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ. ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ
ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ/ıȦȜȒȞȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ/
ʌȡȠμȘșİȣĲȚțȩ ȠȓțȠ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȩȜȠ ĲȠ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȕȣșȚıμȑȞȠ
μȑıĮ ıĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ. ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĲİμȐȤȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĲĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ,
șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȚμȘțȣȞȩμİȞĮ (μİ İȚįȚțȑȢ μȠȪĳİȢ) ıĲȠȚȤİȓĮ, İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ıȣȞįȣĮıμȩ ĲİμĮȤȓȦȞ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ
Swellex șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮțȚȞİȓ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓ ȩȜĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĲİȤȞȠ ĲȡȩʌȠ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌ' ȩȥȘ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ ʌȠȣ
ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡĮțĲȚțȒ. ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
șĮ įȠșȠȪȞ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ, ȖȚĮ ȞĮ ĲĮ ıȣμȕȠȣȜİȪİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮĲȡȘșİȓ ıĲȠȞ ȕȡȐȤȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȠȣ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Swellex șĮ İȓȞĮȚ
ĮȣĲȒ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ʌȐțĲȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȉȠ İȪȡȠȢ įȚĮμȑĲȡȦȞ ȠʌȒȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ
șĮ įȠșİȓ ıĲȠȞ ʌȡȠȢ İʌȓĲİȣȟȘ ıȣȞįȣĮıμȩ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ĮĳȠȪ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș
ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȚȢ μȠȪĳİȢ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ. ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ĲȠ țȠʌĲȚțȩ ȐțȡȠ ʌȐȞĲĮ ȠįȘȖİȓ ıĲȘ
ȜȒȥȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȠʌȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ĲȠȣ, ĮȣĲȒ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ
μȚțȡȩĲİȡȘ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘ μİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ, ĮıțİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȟȑȤȠȞ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ
įȚȩȖțȦıȘȢ, ʌȠȣ ȖȚĮ ıțȜȘȡȒ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓ ĲĮ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȂPa, İȞȫ ȖȚĮ μĮȜĮțȒ țĮȚ
ȥĮșȣȡȒ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ țĮȚ ıȪμĳȦȞȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. OȚ ĮȞĲȜȓİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȩȖțȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ șĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ. ǵȜİȢ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȦȞ ĮȞĲȜȚȫȞ șĮ ʌİȡȚȜȘĳșȠȪȞ ıİ ǲțșİıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ Ĳİșİȓ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
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ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ. ĬĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣȞȠįİȪĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ, ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ țĮĲĮįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȪʌȠȣ swellex, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ
x

Įʌȩ 100-120 Ȁȃ

x

Įʌȩ 140-160 Ȁȃ

x

Įʌȩ 200-240 Ȁȃ

Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ȆȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲȐĲĮȟȘȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ:
x

ǹʌȜȐ ĮȖțȪȡȚĮ

x

ǹȖțȪȡȚĮ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ ȠȜțȚμȩĲȘĲĮȢ (μĮȖȖĮȞȚȠȪȤȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ Ȃn)

ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌİȡĮȚĲȑȡȦ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȪʌȠȣ swellex.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ
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x

©
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Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ĲȪʌȠȣ swellex,
įİȞ İʌȚμĮĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȜȐ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȣȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ(ĮȖțȪȡȚĮ SDBr )
Tunnel support with self drilling anchors (SDBr dowels)

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-06 «ǹʌȜȐ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȣȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ıȘȡȐȖȖȦȞ(ĮȖțȪȡȚĮ SDBr )» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-06, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-06 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹʌȜȐ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȣȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ
(ĮȖțȪȡȚĮ SDBr)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȣȩμİȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘȞ ȡȐȕįȠ ȠʌȜȚıμȠȪ
İȖțĮĲĮȜİȚʌȩμİȞȘ μĮȗȓ μİ țȠʌĲȚțȩ ȐțȡȠ μȓĮȢ ȤȡȒıȘȢ (SELF - DRILLING), ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ
ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ
μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel İxcavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȣȩμİȞȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȚȐĲȡȘĲȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȘȢ, İȞȫ șĮ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ
țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ, ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ:
ȉĮ ĮʌȜȐ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ μİ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲȐ ĲȠȣȢ ȦȢ ȣȜȚțȩ, țĮĲȐ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ĲȚȢ
įȠțȚμȑȢ, ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
ISO 9001.
ȉȠ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ șĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ. ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ
ȉȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ĳȑȡİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıʌİȓȡȦμĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ İȟĮȖȦȞȚțȩ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȡȠįȑȜĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ, İʌȓʌİįȘ Ȓ İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ, μİ ȠʌȑȢ
Ȓ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ įȚĮțȠıȓȦȞ
İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (225) cm2 ĮȞȐ ȒȜȠ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ İʌĲȐμȚıȣ (7,5) mm. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ĮȣĲȑȢ įȪȞĮȞĲĮȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ İȓĲİ Įʌȩ İȜĮĲȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ įȚĮĲȠμȒȢ "Ȇ", įȠțȠȓ Ȓ ȖȦȞȓİȢ.
Ǿ țȠȓȜȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ĮȖțȪȡȚȠ μİ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȘȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
țĮȚ șĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ șİȦȡȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȐıİȦȞ - ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ,
ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȢ μİ ĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ. Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ șĮ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĳȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ.
ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣȞįİȩμİȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌȜȐ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȣȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȠȡȚıĲȚțȒȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
ȉȠ İʌȚșȣμȘĲȩ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ĮʌȠțĲȐĲĮȚ μİ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȚșȑμİȞȦȞ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ ĲİμĮȤȓȦȞ μİ
ıȣȞįȑıμȠȣȢ (μȠȪĳİȢ). ȈĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ "țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ", ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ȠȚ ȠʌȑȢ
ȑȖȤȣıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, İȞȫ Ș țİĳĮȜȒ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ıʌİȓȡȦμĮ țĮȚ ĳȑȡİȚ İȚįȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȜȐțĮ țĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ.
īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȠȪμİȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țȡȠȣıĲȚțȠʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ μİ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ μİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ μȑıĮ:
x ȃİȡȩ, ȖȚĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ μİȖȐȜȠȣ μȒțȠȣȢ ıİ ʌȣțȞȒ ȐμμȠ, ĮμμȠȤȐȜȚțĮ Ȓ ȕȡĮȤȩμĮȗİȢ.
x ǹȑȡĮȢ, ȖȚĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȠȣ μȒțȠȣȢ ıİ μĮȜĮțȐ İįȐĳȘ, Ȓ ȩʌȠȣ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ İȓȞĮȚ
İʌȚȕȜĮȕȒȢ.
x ȉĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, ȖȚĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ ıİ ȖİȦȨȜȚțȐ μİ ʌȠȜȪ
μȚțȡȩ ȤȡȩȞȠ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
μȑıĮ țĮȚ μİșȩįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȠȪμİȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȟİȡȩ Ȓ ĮȑȡĮȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȩĲİ, μȩȜȚȢ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĳșȐıİȚ ıĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȕȐșȠȢ, ĮμȑıȦȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ Ș İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĳșȐȞİȚ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ İȟİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȠʌĲȚțȩ ȐțȡȠ ȖİμȓȗİȚ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮȚ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, İȞȫ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μȓĮ ĮȡȖȒ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ țĮȚ ʌĮȜȚȞįȡȠμȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ μȚțȡȒȢ įȚĮįȡȠμȒȢ μȑıĮ ȑȟȦ.
ǵĲĮȞ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȐȞȦ μİ μİȖȐȜȘ țȜȓıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȒ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȤȪȡȡİȣıĲȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İțȡȑİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ȤȦȡȓȢ ıȘμĮȞĲȚțȒ
ĮʌȫȜİȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ,
șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ, ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, ĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ĲĮȤȣʌȘțĲȚțȐ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ įȠțȚμȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ, μİ ıȣȞșȒțİȢ
ĮȞȐȜȠȖİȢ μİ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ Ș
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ĮȣĲȒȢ.
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ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ
ʌȜĮțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ. ĬĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣȞȠįİȪĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ, ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ țĮĲĮįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00. ȈĲȘȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȒ įȠțȚμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮıĲȠȤİȓ Ƞ ȤȐȜȣȕĮȢ
ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ĮıĲȠȤȓĮ ıĲȠ ıʌİȓȡȦμĮ țĮȚ ĲȘ ıȪȞįİıȘ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȜȫȞ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȐ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȍȢ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ʌĮțĲȠȪμİȞȠȣ μȒțȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȠ
ȐțȡȠ ĲȠȣ ʌİȡȚțȠȤȜȓȠȣ.
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȒ ĲȠȣȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠȡȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ:
x

Įʌȩ 180-220 Ȁȃ,
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-06:2009

x

Įʌȩ 260-320 Ȁȃ,

x

Įʌȩ 490-660 Ȁȃ,

x

Įʌȩ 970-1160 Ȁȃ țĮȚ

x

Įʌȩ 1570-1950 Ȁȃ.
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Ǿ įȚȐțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ İʌȚȜȠȖȑȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. Ǿ ʌȡȫĲȘ ĲȚμȒ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ įȚĮȡȡȠȒȢ țĮȚ Ș įİȪĲİȡȘ ıĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.
ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐțȡȚıȘȢ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ
įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ μİ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ İȚıʌȓİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ, įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0303-07 «ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ (ĮȖțȪȡȚĮ SPL)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-03-07, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-07 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹȖțȪȡȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ
ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ (ĮȖțȪȡȚĮ SPL)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ,
ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.) țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01

Tunnel İxcavation with conventional means - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders - ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ
ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00

General requirement for tunnel support anchoring– īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

Quality Management Systems – Requirements - ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ Split Set μİ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲȐ ĲȠȣ.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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ǼʌȚʌȜȑȠȞ:
ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ μİ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲȐ ĲȠȣȢ ȦȢ ȣȜȚțȩ, țĮĲȐ ĲȠȞ
ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ, ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001.
ȉȠ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠ ĮȖțȪȡȚȠ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ șĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ. ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ șĮ İμĳĮȞȓȗİȚ ĲĮȣĲȩıȘμȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ȞȩμȠ. ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ Split Set
ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌĮȡȩȞ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȕȐıİȚ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȦȢ İȟȒȢ:
x

SS-33 μİ įȚȐμİĲȡȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ 33 mm

x

SS-39 μİ įȚȐμİĲȡȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ 39 mm

x

SS-46 μİ įȚȐμİĲȡȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ 46 mm

ȉȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ĳȑȡİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıʌİȓȡȦμĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ İȟĮȖȦȞȚțȩ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȡȠįȑȜĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ ȡȠįȑȜİȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ, İʌȓʌİįȘ Ȓ İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ, μİ ȠʌȑȢ
Ȓ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ įȚĮțȠıȓȦȞ
İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (225) cm2 ĮȞȐ ȒȜȠ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ İʌĲȐμȚıȣ (7,5) mm. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ĮȣĲȑȢ įȪȞĮȞĲĮȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ İȓĲİ Įʌȩ İȜĮĲȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ įȚĮĲȠμȒȢ "Ȇ", įȠțȠȓ Ȓ ȖȦȞȓİȢ.
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ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮțȚȞİȓ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓ ȩȜĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĲİȤȞȠ ĲȡȩʌȠ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌ' ȩȥȘ ĲȠȞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ ʌȠȣ
ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡĮțĲȚțȒ. ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
șĮ įȠșȠȪȞ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ, ȖȚĮ ȞĮ ĲĮ ıȣμȕȠȣȜİȪİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ, İȓȞĮȚ ĮȖțȪȡȚȠ ĲȡȚȕȒȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ
Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ İȞĲİĲμȘμȑȞȠ ıȦȜȒȞĮ, μİ ĲȠ ȑȞĮ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȕĮșμȚĮȓĮ țȦȞȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ
İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ μİ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĳȜȐȞĲȗĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȅ
ıȦȜȒȞĮȢ İȚıȐȖİĲĮȚ ıİ ȠʌȒ, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȫȢ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȩ ĲȠȣ, μİ
ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȠ μİȡȚțȩ țȜİȓıȚμȠ ĲȘȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮțĲȚȞȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ ĲȡȚȕȒȢ ʌȠȣ
ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, İȞȫ Ș įȪȞĮμȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĳȠȡĲȓȗİȚ İȞİȡȖȘĲȚțȐ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ
ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮĲȡȘșİȓ ıĲȠȞ ȕȡȐȤȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȠȣ Split Set șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ
ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ ʌȐțĲȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. Ǿ ıȣȞȚıĲȫμİȞȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȓȞĮȚ:
x

ȖȚĮ ĲĮ SS-33 șĮ İȓȞĮȚ 30-33 mm

x

ȖȚĮ ĲĮ SS-39 șĮ İȓȞĮȚ 35-38 mm

x

ȖȚĮ ĲĮ SS-46 șĮ İȓȞĮȚ 41-45 mm

ȉȠ ĮȞȦĲȑȡȦ İȪȡȠȢ ıȣȞȚıĲȫμİȞȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ȠʌȒȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ
įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȠșİȓ ıĲȠȞ ʌȡȠȢ İʌȓĲİȣȟȘ ıȣȞįȣĮıμȩ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ĮĳȠȪ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȚȢ μȠȪĳİȢ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĲĮ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ ĳȠȡİȓĮ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ (jumbos), μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
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ʌȡȠıĮȡμȠıĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ. ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȠȚ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ĳȑȡȠȣȞ İȚįȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ĮȖȦȖȫȞ ț.Ȝʌ..
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, μİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ĲȠȪĲȠ șĮ İȞİμĮĲȫȞİĲĮȚ μİ İȚıʌȓİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ıȦȜȘȞȓıțȠ İȚıĮȖȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ
ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ. Ǿ țİĳĮȜȒ șĮ ıĲİȖĮȞȫȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ μȑıȠ İȞȫ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ȠʌȒ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
ȆȑȡĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ ıĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȖȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ
ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȠʌȒȢ (ȐȡĮ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ) ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ țĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĮȖțȣȡȓȠȣ.

6.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 șĮ
ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ
ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ.
Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.3 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 șĮ
ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ μȘ ĮȣĲȫȞ. ĬĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣȞȠįİȪĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ
șĮ țĮĲĮįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȁȓıĲĮȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-12-03-03-00. ȈĲȘȞ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȒ įȠțȚμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮıĲȠȤİȓ Ƞ ȤȐȜȣȕĮȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ȤȦȡȓȢ
ĮıĲȠȤȓĮ ıĲȠ ıʌİȓȡȦμĮ țĮȚ ĲȘ ıȪȞįİıȘ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ
ıȦȜȒȞĮ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ
ĮʌȠįİțĲȐ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ıİ ĮȖțȪȡȚĮ:
x

SS-33 μİ įȚȐμİĲȡȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ 33 mm

x

SS-39 μİ įȚȐμİĲȡȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ 39 mm

x

SS-46 μİ įȚȐμİĲȡȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ 46 mm

ǼʌȓıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐțȡȚıȘȢ, ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞșİțĲĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘ
įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-07:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ, ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
μİ ıĳȘȞȠȪμİȞȠ ıȤȚıĲȩ ıȦȜȒȞĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ (İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ), įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, ĮȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȡȖȠȪȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, ȡȣșμȓıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǻ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȜȫȞ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ, įİȞ İʌȚμĮĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ (ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 Ȓ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02).
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ (ĮȖțȪȡȚĮ PSA)
Tunnel support with prestressed soil anchors (PSA anchors)

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0304-00 «ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ
İįȐĳȠȣȢ (ĮȖțȪȡȚĮ PSA)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-04-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-04-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ. ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ
İįȐĳȠȣȢ (ĮȖțȪȡȚĮ PSA)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ȕȡȐȤȠȣ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ
Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.),
țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1537

ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ – ǹȖțȣȡȫıİȚȢ -- Execution of special
geotechnical work - Ground anchors.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ – ǹȖțȪȡȚĮ – īİȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ -- Tunnels – Primary
support – Anchors – General provisions.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ – ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ – ǼțıțĮĳȒ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ
μȑıĮ -- Tunnels – Earhtworks – Underground excavation – Excavation by
conventional means.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ – ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ – ǼțıțĮĳȒ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ
ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ țȠʌȒȢ Tunnels Ǽarthworks – Underground
excavations – Excavation by tunnel boring machines or roadheaders.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-01-00 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ǻȚĮĲȡȒıİȚȢ - ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ – ǻȚĮĲȡȒıİȚȢ -- Tunnels – Drillling
holes - Grouting – Drilling holes.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-0300 țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ:

3.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȉȠ ĮȖțȪȡȚȠ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȑȞȠȞĲĮ, ĲȘȞ ʌȜȐțĮ įȚĮȞȠμȒȢ μİ ĲȘȞ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ʌȐțĲȦıȘȢ
(ıĳȘȞȠȪμİȞȠȣȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ Ȓ ıĳȒȞİȢ Ȓ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ).
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x ǼȞȑμĮĲĮ .
x ȆȜĮıĲȚțȐ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲĮ

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4.1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00.:
ǼʌȚʌȜȑȠȞ:
x ȉĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȖȖȣȫȞĲĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ Ș ȂİȜȑĲȘ, μİ ĲȚȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
x ȉĮ ȣȜȚțȐ, ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ȓ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ, ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ Ș țĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ
țȜȚμȐțȦıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ țȐșİ ĲȪʌȠ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ, șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȚȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
x ȉĮ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒ, ȤȦȡȓȢ μĮĲȓıμĮĲĮ Ȓ μȠȪĳİȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȜȐįȚĮ,
ĮțĮșĮȡıȓİȢ, ıțȦȡȓĮ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ. Ǿ ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȠȣȜȠȪȡİȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5 m, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ
įȚȐȕȡȦıȘ țĮȚ ȗȘμȚȑȢ.
x ȅȚ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ, ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĲȐȞȣıȘ
țȐșİ ȡȐȕįȠȣ, țĮȜȦįȓȠȣ Ȓ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ ȤȦȡȚıĲȐ Ȓ ȩȜȦȞ μĮȗȓ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ
șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ șȡĮȪıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, țĮȜȦįȓȦȞ Ȓ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ. ȉȠ ȐțȡȠ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȩ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ȐȜȜȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȣȜȚțȩ. ĬĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ ʌȠȣ șĮ įȚĮȤȦȡȓȗİȚ ĲȘȞ ȗȫȞȘ ʌȐțĲȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĲĮȞȣȩμİȞȠ
ĲμȒμĮ. ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣ
ĲȑȞȠȞĲĮ. ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ, Ș
İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ Ȓ țĮȚ Ș ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ ĲȐȞȣıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.
x ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣȞįİȩμİȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ, İȐȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ, șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.
x ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ
țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚʌȜȩ
(ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ/țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌİȡȓȕȜȘμĮ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ Ȓ/țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȕȜȘμĮ İȞȑμĮĲȠȢ
ț.Ȝʌ.), ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ țĮȚ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
x ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ʌȐȤȠȢ, ȖİȦμİĲȡȓĮ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȣμĮĲȚıμȠȪ ț.Ȝʌ.).
x ȅ ıȦȜȒȞĮȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ PVC Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, įȚȐĲȡȘĲȠȢ țĮĲȐ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ μİ ȠʌȑȢ țĮȜȣμȑȞİȢ μİ ȤȚĲȫȞȚȠ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ, ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ.
x ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ, ȩʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, įİȞ șĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȑȞȠȞĲĮ ıĲȠ ȖİȦȨȜȚțȩ.
x ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮįȚĮʌȑȡĮĲİȢ Įʌȩ Ȟİȡȩ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. ȅȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ
ȑȞĮȞĲȚ İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȓİıȘ.
x ȅȚ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įİȞ șĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ İȜİȪșİȡĮ ȤȜȦȡȚȩȞĲĮ.
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00
ȆȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ (ʌĮșȘĲȚțȐ Ȓ İȞİȡȖȘĲȚțȐ) ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȞĮ:
x İʌȚȕȜȘșİȓ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣȢ μİȖȐȜȘ įȪȞĮμȘ ĮȡȤȚțȒ (ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ) Ȓ/țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ
(įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ Įʌȩ İʌȚμȒțȣȞıȘ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȢ ȜȩȖȦ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ) ıĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ,
x ȞĮ ĮȖțȣȡȦșİȓ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡİȚȐ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıİ ȕĮșȪĲİȡȘ/
ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ,
x ȞĮ ĮȞĲȚıĲȘȡȚȤșȠȪȞ/ ȣʌȠıĲȘȡȚȤșȠȪȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȚ ȩȖțȠȚ Ȓ μİμȠȞȦμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
x ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșȠȪȞ (μȠȞȓμȦȢ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȢ) ʌȡĮȞȒ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ, ȑȖțĮȚȡĮ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, μĮȗȓ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ, ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȚșȑμİȞȘ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μȑșȠįȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ,
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĲȐȞȣıȘȢ țĮȚ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μȑșȠįȠ İȞİμȐĲȦıȘȢ, ʌȡȠĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȟȠʌȜȚıμȩ țȜʌ.

5.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, Ș İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ, Ș țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȫıİȦȞ, Ș ĲȐȞȣıȘ, Ș İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȚȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ İʌȚĲȩʌȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ, ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ, ĲĮ ȕȐșȘ, ĲĮ μȒțȘ țĮȚ
ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ (įȚȐĲȡȘıȘ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲĮ, İȞİμȐĲȦıȘ, ĲȐȞȣıȘ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1537.
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ȕȡȐȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, șĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 76
mm. Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİȚ ıİ șȑıİȚȢ, țȜȓıİȚȢ țĮȚ ȕȐșȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮȚ
μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮĲȡȘșȠȪȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ Ȓ
țȡȠȣıĲȚțȠʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ İʌĮȡțȠȪȢ ĮțĮμȥȓĮȢ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ
ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ĮȞȐțĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ Įʌȩ μȑȡȠȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ. ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-01-00.
Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ĮıĲȠȤȓĮȢ. ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ įİȞ șĮ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1/1,5 ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠ 1/1,75 ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ șȡĮȪıȘȢ.
īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȤȡȫμĮ İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲȠȢ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ,
ʌĮȡȠȣıȓĮ μĮȜĮțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȜʌ.). ȅȚ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ șĮ ĳĲȐȞȠȣȞ 50 cm
ȕĮșȪĲİȡĮ Įʌȩ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ μİ ĮȑȡĮ Ȓ/țĮȚ Ȟİȡȩ ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ. ǼȐȞ Ș ȠʌȒ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ĲıȚμİȞĲȐȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȐȜȜȘ ȠʌȒ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

36078
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-05-00:2009
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ǻȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ,
ȫıĲİ Ș İțıțĮĳȒ ĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĮıĳĮȜİȓȢ țĮȚ ĮʌȠįȠĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ,
țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ
ĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ İțıțĮĳȒȢ.
ǻİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ
ıȦȜȒȞİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ ĭ76 mm Ȓ μİ ȠȜȩıȦμİȢ ȡȐȕįȠȣȢ Ȓ μİ ȐȜȜȘȢ μȠȡĳȒȢ įȚĮĲȠμȑȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025-1

ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
-- Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions.

Ǽȁȅȉ EN 10220

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ μȐȗİȢ ĮȞȐ
μȠȞȐįĮ μȒțȠȣȢ -- Seamless and welded steel tubes - Dimensions and
masses per unit length.

Ǽȁȅȉ EN 206-1

ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ -Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 10240

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ ıİ ĮȣĲȩμĮĲȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ -- Internal
and/or external protective coatings for steel tubes - Specification for hot dip
galvanized coatings applied in automatic plants.

Ǽȁȅȉ EN 445

ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ -- Grout for
prestressing tendons - Test methods.
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Ǽȁȅȉ EN 446

ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ȑțȤȣıȘȢ -- Grout for
prestressing tendons - Grouting procedures.

Ǽȁȅȉ EN 447

ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ – ǺĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Grout for
prestressing tendons. Basic requirements.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality Management
Systems – Requirements -

Ǽȁȅȉ EN 10297.01

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȖİȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ
İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ țĮȚ
țİțȡĮμȑȞȠȚ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ -- Seamless circular steel tubes for mechanical
and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1:
Non-alloy and alloy steel tubes.

Ǽȁȅȉ EN 10217.01/ǹ1

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȦμĮĲȓȠȣ -- Welded steel tubes for pressure
purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with
specified room temperature properties -

Ǽȁȅȉ EN 10241

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ -- Steel threaded pipe
fittings.

Ǽȁȅȉ EN 10253.01

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲİȡȖĮıμȑȞȠȢ
ĮȞșȡĮțȠȪȤȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ȖȚĮ ȖİȞȚțȒ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ
-- Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought carbon steel for general use and
without specific inspection requirements.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȩıșİĲĮ
İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part
4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ
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Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an
industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ
ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ -- Tunnel excavation with
conventional means - ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02 ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ
țȠʌȒȢ -- Tunnel excavation with full-facers or roadheaders.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȅȚ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ȖİȦȣȜȚțȐ μİ ıȠȕĮȡȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ, Ȓ ʌȠȜȪ μȚțȡȩ ȤȡȩȞȠ ĮȣĲȩ-ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ıİ ıȣȞșȒțİȢ μİ μȚțȡȒ
İȜȐȤȚıĲȘ țȪȡȚĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ) ĲȐıȘ (ĲȣʌȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ μȚțȡȩ ȣʌİȡțİȓμİȞȠ), țĮȚ
ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȫıĲİ Ș İțıțĮĳȒ ĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĮıĳĮȜİȓȢ țĮȚ
ĮʌȠįȠĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ (tubo) Ȓ μİ ȡĮĳȒ, μİ
ȕĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ, ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ, μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ țĮȚ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, ĲȘ įȚȐșİıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ-İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ (ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ) įȚȐĲȡȘıȘȢ-țĮșĮȡȚıμȠȪ-ȑțʌȜȣıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ,
ȑȖȤȣıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĮȡȤȚțȒȢ țĮȚ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘȢ țȠȤȜȓȦıȘȢ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ
ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȠțȫȞ
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳİȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

3.1.2

‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ
μȑȤȡȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ,
ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ.
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3.1.3

ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

3.1.4

ǺĮșμȓįĮ (bench):Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.

3.1.5

ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.

3.1.6

īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.

3.1.7

ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ ȐȞȦ
ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.

3.1.8

ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.

3.1.9

ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠıȕȠȜȒ
ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.

3.1.10 ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
3.1.11 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.
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ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
x

ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ (tubo) Ȓ μİ ȡĮĳȒ, μİ ȕĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Ȓ
ȓıȘȢ ĲȦȞ ĭ76 mm.

x

ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ (tubo) Ȓ μİ ȡĮĳȒ, μİ
ȕĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Ȓ ȓıȘȢ ĲȦȞ ĭ76 mm țĮȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȠʌȑȢ
ȑȖȤȣıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ. ȈȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ S235JR țĮĲȐ:Ǽȁȅȉ EN 10025-1 Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10220, ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10297.01, İȞȫ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ
ȡĮĳȒ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10217.01/ǹ1..
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10241
ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 10253.01
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țȠȤȜȚȦĲȑȢ μİ ʌĮĲȠȪȡĮ 10 mm, Ȓ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-05-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
10240, șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ǹ1 (İȜȐȤȚıĲȠ ȆȄȈ 55 μ),
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ ȡĮĳȒ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȘȞ țĮμʌĲȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ, ȩʌȦȢ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 4 mm.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȓıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȉĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN
445 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 447țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ȓ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

5

x

ȉĮ İȞȑμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ İȓįȠȢ ĲȘȢ įȠțȠȪ.

x

ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȕĮșμȩ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ,
ĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ. ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȕȜĮʌĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1 ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞİμȐĲȦȞ.

x

ȅ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ,
ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ.

x

ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȃ 934-4. īİȞȚțȐ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
Įʌȩ 0,1% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ șİȚȚțȐ, ȞȚĲȡȚțȐ Ȓ ȤȜȦȡȚțȐ ȐȜĮĲĮ.

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
H įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ȚįȚĮȓĲİȡĮ
țȡȓıȚμȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȩȜȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, țĮșȫȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ıȤİĲȚțȐ ȕĮșȑȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ĮțȡȚȕȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ μȚĮ țȣȜȚȞįȡȚțȒ Ȓ țȦȞȠİȚįȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȅ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ șĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȩȡȣȟȘȢ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 m.
ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İĳ’ ȩıȠȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĮʌȠįİȓȟİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚĲȣȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ Ș
ıȒȡĮȖȖĮ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȠıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İʌȚȜȑȟİȚ ĲȘȞ ʌȜȑȠȞ ʌȡȩıĳȠȡȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ĲȠȣȢ ȤȡȠȞȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ. ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ İʌȠμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȩ
μȚțȡȒ ȖȦȞȓĮ (2q - 5q) ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ȃİ ıțȠʌȩ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ įȣȞĮĲȐ μȑıĮ (ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ μȚțȡȒ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȜİȪșİȡȠȣ ʌİȡȚșȦȡȓȠȣ ț.Ȝʌ.), μȘ
ĮʌȠțȜİȚȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȜȪıȘȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ
ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ (μİ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ). Ǿ μȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȡȓĮ İțĮĲȠıĲȐ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ıĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

5.2 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ ȠʌȑȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, ıİ įȚȐĲĮȟȘ
ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ μȚĮ țȣȜȚȞįȡȚțȒ țȦȞȠİȚįȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȠμʌȡȑȜĮ) ıĲȠ șȩȜȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.. Ȋʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȘȢ «ȠμʌȡȑȜĮȢ» ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȕȒμĮĲĮ İțıțĮĳȒȢ/ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ. ȅȚ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ȠμʌȡȑȜİȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıİ
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μȒțȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ǲĲıȚ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞİȤȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ. ȉĮ
ĮȞȦĲȑȡȦ μİĲĮȜȜȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ ȡȠʌȒ ĮįȡȐȞİȚĮȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȠʌȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ. ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ
İʌĮțȠȜȠȣșİȓ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ș İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ıĲȐįȚĮ, μȒțȘ țĮȚ μİ ʌȚȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȠțȫȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĮȡȚșμȠȪ
ȕȘμȐĲȦȞ, țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ
įĮțĲȣȜȓȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ. ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ĮȜȜȐ İȞ
ʌȐıȘ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μȒțȠȢ įȪȠ ȕȘμȐĲȦȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ, ȠȪĲİ Įʌȩ ĲȠ 20% ĲȠȣ
μȒțȠȣȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ.
Ǿ ȖȦȞȓĮ țȜȓıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ (ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ) țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȩıĲĮıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ
İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș (ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ țĮȚ μȩȞȠ ȜȩȖȠȣȢ) įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țȐșİ ȕȒμĮĲȠȢ İțıțĮĳȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ Ȓ/țĮȚ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ).
ȅȚ ĲȣʌȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ:
x

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șȑıȘ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȘȢ įȠțȠȪ. ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ.

x

ǻȚȐȞȠȚȟȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.

x

ǹʌȠμȩȞȦıȘ - ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȠȣ İȜİȪșİȡȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ.

x

ǼȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ. ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ. ȅ μİĲĮȜȜȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ țĮȚ ȠʌȒ įȚȐĲȡȘıȘ șĮ ȑȤİȚ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȑȞİμĮ ĲȘȞ ıĲȚȖμȒ
ʌȠȣ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ İțȤȑİĲĮȚ ȑȞİμĮ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȜĮıĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ, ıĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ. ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȕİȜĲȓȦıȘȢ, ĲȠ ȑȞİμĮ șĮ
İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȚȑıİȚȢ.

x

ǼțıțĮĳȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȠ ȕȒμĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.

x

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠȜȩıȦμȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ Ȓ/țĮȚ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (μȑĲȡĮ
ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ) ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.

ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ĲȡȩʌȠ ıĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ
șȑıİȚȢ ĲȠȣȢ, μİ ĮȞȠȤȒ ĲȡȓĮ (3) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ įȠțȠȓ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ, ĲȘȞ ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İȐȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲȦȞ įȠțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ

5.3 ǹȞȠȤȑȢ
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x

ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ įȚĮĲȠμȒȢ.

x

ĬȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ: ĮȞȠȤȒ ĲȡȓĮ (3) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ.

x

Ǿ μȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ, șĮ İȓȞĮȚ ĲȡȓĮ İțĮĲȠıĲȐ ĲȠ
μȑȖȚıĲȠ ıĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
i)

ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

ii)

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.

iii)

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.

iv)

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ
Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

v)

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ μİ ĲȚȢ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ. ǻȠțȠȓ ʌȠȣ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ Įʌȩ
ĲȡȓĮ (3) cm șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ. ǻȠțȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȣȖȓıİȚ Ȓ țȠʌİȓ Ȓ ȑȤȠȣȞ μİ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșİȓ ȖȚĮ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠțİȓμİȞȠȣ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ.

vi)

Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ
ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ
įȡȐıİȚȢ. Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ
țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ƞ įȠțȩȢ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ
įȠțȩ Ȓ ȠμȐįĮ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.

x

ȋİȚȡȚıμȩȢ ĲİμĮȤȓȦȞ μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ, ʌĮȡȠȣıȓĮ
İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ įȚĮȞȠȚȖİȓıĮ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ – įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.
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ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2
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Ǽȁȅȉ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x

Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"

x

Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ
ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ
111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ. 43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)

x

Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ
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ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93
(ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x

Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"

x

Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ"

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ĲİȤȞȚĲȫȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ μİȖȐȜȘȢ İȟİȚįȓțİȣıȘȢ.
Ǿ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ įȠțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıμȑȞİȢ ʌȜĮĲĳȩȡμİȢ Ȓ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİĲȐ Įʌȩ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȉȠ
ȕȐȡȠȢ ĮȣĲȩ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ȗȪȖȚıȘȢ. ȅȚ ĮȜȜȘȜȠțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǼʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ıȦȜȒȞİȢ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ĳȪȜĮȟȘ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ-μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ-İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, Ș įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ-ĲİȤȞȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ
ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ, ȠȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ įȠțȠȪ, İȞİμȐĲȦıȘȢ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢİȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ

x

Ǿ İȞİμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȩȖțȠ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ
ʌȡȠıĮȣȟȘμȑȞȠ țĮĲȐ 50% (ĲȣȤȩȞ ʌȡȩıșİĲȘ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ
ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ ĲȘ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ).

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ĮȞȐȖİĲĮȚ
ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01
țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǻȠțȠȓ țĮȚ ȡȐȕįȠȚ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ ȫıĲİ Ș İțıțĮĳȒ ĲȠȣ
ȕȒμĮĲȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
(șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ țȜʌ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ İțıțĮĳȒȢ.
ǻİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȠȚ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ıȦȜȒȞİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ ĭ76 mm.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025-1

ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
-- Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions.

Ǽȁȅȉ EN 10241

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȦȜȒȞȦȞ μİ ıʌȑȚȡȦμĮ -- Steel threaded pipe
fittings.

Ǽȁȅȉ EN 10240

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ Ȓ/țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȖȚĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣȢ
ıȦȜȒȞİȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ μİ İȞ șİȡμȫ İμȕȐʌĲȚıȘ ıİ
ĮȣĲȩμĮĲİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ -- Specifications for hot dip galvanized coatings.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality Management
Systems – Requirements.

Ǽȁȅȉ EN 10210-1

ĬİȡμȚțȫȢ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞİȢ țȠȚȜȠįȠțȠȓ Įʌȩ μȘ țȡĮμĮĲȚțȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ įȠμȚțȩ
ȤȐȜȣȕĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ -- Hot finished structural
hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 1: Technical
delivery requirements.

Ǽȁȅȉ EN 10219-1

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ țȠȚȜȠįȠțȠȓ ȥȣȤȡȒȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ μȒ țȡĮμĮĲȚțȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ
ȤȐȜȣȕĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȉİȤȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ -- Cold formed welded
structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical
delivery requirements.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- General requirements for
tunnel support anchoring.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-05-00 ǻȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ -- Heavy forepoling.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ – ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ
-- Tunnel excavation with conventional means.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02 ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ
țȠʌȒȢ -- Tunnel excavation with full-facers or roadheaders.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00 ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Steel reinforcement for concrete.
Ǽȁȅȉ EN 445

ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ -- Grout for
prestressing tendons - Test methods.

Ǽȁȅȉ EN 446

ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ȑțȤȣıȘȢ -- Grout for
prestressing tendons - Grouting procedures.

Ǽȁȅȉ EN 447

ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ıȣȞȒșȘ İȞȑμĮĲĮ -Grout for prestressing tendons - Specification for common grout.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȩıșİĲĮ
İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ -- Admixtures for concrete, mortar and grout - Part
4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 143 A1

Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ
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Ǽȁȅȉ EN 405 E2

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs - ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an
industrial safety helmet - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ
ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ -- Tunnel excavation with
conventional means - ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȅȚ İȜĮĳȡȑȢ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȖİȦȣȜȚțȐ μİ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĮıĲȐșİȚĮȢ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ țĮȚ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȠțȫȞ
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȘȞ
İțıțĮĳȒ ȖİȦȣȜȚțȩ ıİ İʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ țĮȚ Ș İțıțĮĳȒ ĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ
ĮıĳĮȜİȓȢ țĮȚ ĮʌȠįȠĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ
ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȡĮĳȒ, ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ȡȐȕįȦȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪ ȠȜȩıȦμȦȞ Ȓ țȠȓȜȦȞ, ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, ĲȘ įȚȐșİıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ-İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ
ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ) įȚȐĲȡȘıȘȢ-țĮșĮȡȚıμȠȪ-ȑțʌȜȣıȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ĮȖțȣȡȓȠȣ, ȑȖȤȣıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĮȡȤȚțȒȢ țĮȚ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘȢ țȠȤȜȓȦıȘȢ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ
İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȠțȫȞ Ȓ ȡȐȕįȦȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ , ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ

3.1.2

‘ǹμİıȘ Ȓ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ (primary support): Ǿ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ
μȑȤȡȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ,
ĮȖțȪȡȚĮ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ.

3.1.3

ǹȞȐįȠȤȠȢ (contractor) İȓȞĮȚ Ș ǼȡȖȠȜȘʌĲȚțȒ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ȀȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȐʌĲİȚ ıȪμȕĮıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ μİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

3.1.4

ǺĮșμȓįĮ (bench):Ǿ İȞįȚȐμİıȘ įȚĮĲȠμȒ /ȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȐȞȦ ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮıĲȡȩĳȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțıțĮĳȒ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȜȚμĮțȦĲȐ ıĲȐįȚĮ.

3.1.5

ǺȒμĮ (ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ) (step, round): ȉȠ μȒțȠȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ
μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.
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3.1.6

īİȦȣȜȚțȩ Ȓ ȖİȦμȐȗĮ (ground): ȀȐșİ ĳȣıȚțȩ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İțıțȐʌĲİĲĮȚ Ș ıȒȡĮȖȖĮ. ȈĮȞ
ȩȡȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȡȐȤȠ.

3.1.7

ǻȚİȣȡȣμȑȞȠ ʌȑȜμĮ (elephant’s foot): ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȢ ȐȞȦ
ȘμȚįȚĮĲȠμȒȢ.

3.1.8

ȀȪțȜȠȢ (round): Ǿ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ, İȓĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȘμĮĲȚțȩ μȑĲȦʌȠ İȓĲİ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĲȠμȒ.

3.1.9

ȂȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ (face): Ǿ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠıȕȠȜȒ
ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ ıİ
ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ.

3.1.10 ȈĲȑȥȘ Ȓ țȜİȓįĮ (crown): ȉȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
3.1.11 ȉİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (final lining): ȉȠ įȠμȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.

4

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ ȤȦȡȓȢ Ȓ μİ ȡĮĳȒ, μİ ȕĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ ĭ76
mm țĮȚ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ ĭ22 mm.
x ȅȜȩıȦμİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ.
x ȀȠȓȜİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ȅȚ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ (tubo) Ȓ μİ
ȡĮĳȒ, μİ ȕĮȜȕȓįİȢ ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ ĭ76 mm țĮȚ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ ĭ22
mm. țĮȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȠʌȑȢ ȑȖȤȣıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ.
ȈȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ S235JR țĮĲȐ:Ǽȁȅȉ EN 10025-1 Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10220, ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10297.01, İȞȫ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ
ȡĮĳȒ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10217.01/ǹ1..
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10241
ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 10253.01
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țȠȤȜȚȦĲȑȢ μİ ʌĮĲȠȪȡĮ 10 mm, Ȓ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ.
ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
10240, șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ǹ1 (İȜȐȤȚıĲȠ ȆȄȈ 55 μ),
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ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ ȡĮĳȒ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȘȞ țĮμʌĲȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ, ȩʌȦȢ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ. ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȠȪĳİȢ Ȓ ıȪȞįİıμȠȚ
įİȞ șĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ
ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ
Ǿ ȠȜȩıȦμȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ įȠțȩȢ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
Ǿ țȠȓȜȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȡȐȕįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ įȠțȩȢ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ
μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10210-1 Ȓ Ǽȁȅȉ EN 10219-1.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȓıĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȉĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN
445 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 447țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ȓ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
x ȉĮ İȞȑμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ İȓįȠȢ ĲȘȢ įȠțȠȪ.
x ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȕĮșμȩ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȘ
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ. ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȕȜĮʌĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 206-1 ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞİμȐĲȦȞ.
x ȅ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲȘȞ
μȑșȠįȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ.
x ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȃ 934-4. īİȞȚțȐ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 0,1% țĮĲȐ
ȕȐȡȠȢ șİȚȚțȐ, ȞȚĲȡȚțȐ Ȓ ȤȜȦȡȚțȐ ȐȜĮĲĮ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ - ǹȞȠȤȑȢ

5.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İʌȚȜȑȟİȚ ĲȘȞ ʌȜȑȠȞ ʌȡȩıĳȠȡȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ĲȠȣȢ ȤȡȠȞȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ.
ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ İʌȠμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ μİ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ,
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȠțȠȓ ȞȦȡȓĲİȡĮ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
ĲμȒμĮĲĮ.

5.2 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ (spilings) șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ ȠʌȑȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ
μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, ıİ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ μȓĮ țȣȜȚȞįȡȚțȒ Ȓ țȦȞȠİȚįȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȣʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ȕȒμĮĲĮ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ. ĬĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ıİ ȠʌȑȢ
ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ, İȓĲİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ μİ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ, İȓĲİ μİ ȫșȘıȘ μİ μȘȤĮȞȚțȐ
μȑıĮ ȣʌȩ μȚțȡȒ ıȤİĲȚțȐ ȖȦȞȓĮ (ʌ.Ȥ. 3q) μİ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ ȡȠʌȒ ĮįȡĮȞİȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ıțȠʌȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.
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Ǿ İțıțĮĳȒ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠμʌȡȑȜĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ȓ ȩȤȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ.
ǼȞİμȐĲȦıȘ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȅ 1501-12-03-03-00 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠȜȩıȦμİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȣȢ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-12-03-05-00 ȖȚĮ ĲȚȢ țȠȓȜİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȣȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑμĳȡĮȟȘȢ ȠʌȫȞ ȜȩȖȦ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.) Ȓ
ʌȡȩȕȜİȥȘȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İȐȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ, țĮȚ μİ ĲȘ
ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲȦȞ įȠțȫȞ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ
ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȠțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ʌȡȠȤȫȡȘıȘ ȚțĮȞȠȪ ĮȡȚșμȠȪ ȕȘμȐĲȦȞ, țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ
ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țȐʌȠȚȠ ĮıĳĮȜȑȢ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ ȡȐȕįȦȞ
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ. ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ
įİȞ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ Ș ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȞȑĮ ıİȚȡȐ ȡȐȕįȦȞ Ȓ İĳĮȡμȠıșİȓ ȐȜȜȠȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ. ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ĲȡȩʌȠ
ıĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĲȠȣȢ μİ ĮȞȠȤȒ ʌȑȞĲİ (5) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ įȠțȠȓ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȘȞ ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ.

5.3 ǹȞȠȤȑȢ
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ įȚĮĲȠμȒȢ.
x ĬȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ: ĮȞȠȤȒ ʌȑȞĲİ (5) cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
i)

ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

ii)

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.

iii)

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.

iv)

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

v)

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ μİ
ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ. ǻȠțȠȓ ʌȠȣ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
Įʌȩ ʌȑȞĲİ (5) cm șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ. ǻȠțȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȣȖȓıİȚ Ȓ țȠʌİȓ Ȓ ȑȤȠȣȞ μİ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșİȓ ȖȚĮ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠțİȓμİȞȠȣ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ.

vi)

Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ
ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ
įȡȐıİȚȢ. Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ
țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ƞ įȠțȩȢ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ
įȠțȩ Ȓ ȠμȐįĮ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
x ȋİȚȡȚıμȩȢ ĲİμĮȤȓȦȞ μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ, ʌĮȡȠȣıȓĮ
İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ įȚĮȞȠȚȖİȓıĮ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ –
įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ
ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ,
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ”
ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).

x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ.
ȆȡȦĲ. ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
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x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
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ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x

Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"

x

Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ
ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ
111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ. 43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)

x

Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93
(ĭǼȀ 34/ǹ/93)

x

Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"

x

Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ"

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ĲİȤȞȚĲȫȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ μİȖȐȜȘȢ İȟİȚįȓțİȣıȘȢ.
Ǿ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ țİĳĮȜȫȞ ĲȦȞ įȠțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤİįȚĮıμȑȞİȢ ʌȜĮĲĳȩȡμİȢ Ȓ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ
μȒțȠȢ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ĲȦȞ įȠțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ĮȜȜȘȜȠțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, Ș įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ-ĲİȤȞȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ
ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ, ȠȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ įȠțȠȪ, İȞİμȐĲȦıȘȢ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢİȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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x

Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ

x

Ǿ İȞİμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȩȖțȠ μȑȤȡȚ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ
ʌȡȠıĮȣȟȘμȑȞȠ țĮĲȐ 50% (ĲȣȤȩȞ ʌȡȩıșİĲȘ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ
ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ ĲȘ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ǼʌȚμİĲȡȘĲȚțȐ ȠȚ įȠțȠȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ ĲȪʌȠȣ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ
x ȅȜȩıȦμİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȑȢ ȡȐȕįȠȣȢ ĭ35 mm, ĭ50 mm Ȓ ȩʌȠȚĮ ȐȜȜȘ įȚĮĲȠμȒ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
x ȀȠȓȜİȢ, μİ țİȞĲȡȚțȒ ȠʌȒ, țȣȜȚȞįȡȚțȑȢ ȡȐȕįȠȣȢ ĭ35 mm, ĭ50 mm, ĭ60 mm. Ȓ ȩʌȠȚĮ ȐȜȜȘ įȚĮĲȠμȒ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
x ȈȦȜȒȞİȢ μİ ȡĮĳȒ ĭ56/50, ĭ66/60, ĭ76/70.
x ȈȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ ĭ56/50, ĭ66/60, ĭ76/70.
x ȀȠȓȜİȢ, μİ țİȞĲȡȚțȒ ȠʌȒ, țȣȜȚȞįȡȚțȑȢ ȡȐȕįȠȣȢ self drilling ĭ30/16, ĭ30/14, ĭ30/11, ĭ40/20, ĭ40/16,
ĭ52/26, ĭ73/53. Ȓ ȩʌȠȚĮ ȐȜȜȘ įȚĮĲȠμȒ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ İȜĮĳȡȠȪ
ĲȪʌȠȣ ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȘ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-1202-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0307-00 «ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-03-07-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-07-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ
Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪİȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ıȦȜȒȞȦȞ, ȡȐȕįȦȞ, įȠțȫȞ, ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ țȐșİ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ) įȚȐĲȡȘıȘȢ,
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, İȞİμȐĲȦıȘȢ țȜʌ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢμİĲȡȒıİȚȢ - įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00 ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȚ – Micro-piles.
Ǽȁȅȉ EN 1538

ǼțĲȑȜİıȘ İȚįȚțȫȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ - ǻȚĮĳȡĮȖμĮĲȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ -- Execution of special
geotechnical works - Diaphragm walls.

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ - ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ -- Petroleum and natural gas industries - Drilling
fluid materials - Specifications and tests.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ – ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ
-- Tunnel excavation with conventional means.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02 ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ
țȠʌȒȢ -- Tunnel excavation with full-facers or roadheaders.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ -Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs.

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ -Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs.

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Hearing protectors - General
requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet.

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ -Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-11-01-03-00 țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ:

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȂȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ: EȪțĮμʌĲȠ įȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ
ĮȞȐȜȘȥȘ ĳȠȡĲȓȦȞ. EȓȞĮȚ ʌȐııĮȜȠȢ μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, (ȑȦȢ 400 mm ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ μİ İțıțĮĳȒ țĮȚ
ȑȦȢ 150 mm ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ μİ ȑμʌȘȟȘ).

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ – ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ.
x ȅȜȩıȦμİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ.
x ǻȠțȠȓ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.
x ȀȠȓȜİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ.
x ȈțȣȡȩįİμĮ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4.3 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-11-01-03-00.

4.3 ǲȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.

6

x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ įȚĮĲȠμȒȢ ıȦȜȒȞȦȞ.
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x ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ - ǹȞȠȤȑȢ

5.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İʌȚȜȑȟİȚ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, ĲȚȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ
ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ĲȠȣȢ ȤȡȠȞȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ
ȩʌȦȢ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įİ įȚȐμİĲȡȩȢ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȢ.
īȚĮ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
x ǻİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 80 cm Įʌȩ ȐȜȜȠȞ ʌȐııĮȜȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ıțȣȡȠįİĲȒșȘțİ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșİȚ 24ȦȡȠ Ȓ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ.
x ȉĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ įȚĮȞȠȚȖμȑȞȘȢ ȠʌȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
İȣıĲĮșȒ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĮʌȠșȑıİȚȢ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. Ǿ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȦȢ ȣȖȡȠȪ ʌȜȪıȘȢ ĲȘȢ
ȖİȫĲȡȘıȘȢ Ȓ/țĮȚ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤĮȜĮȡȫȞ İįĮĳȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ. īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĮȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ ĮȚȫȡȘμĮ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (ǺǼȃȉȅȃǿȉǼ). īİȞȚțȫȢ Ș
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ, Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȫȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ EN 1538. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠıțȠμȚıșİȓ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ʌȡȚȞ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13500.
x ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, ĮȣĲȒ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ (1) μȑĲȡȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĮıĲĮșȒ ʌİȡȚȠȤȒ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ İʌĮȡțȫȢ ȑȞĮȞĲȚ ȗȘμȚȫȞ țĮȚ ıĲȡİȕȜȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ȑȞĮȞĲȚ ĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ.
x ȅȚ įȚĮĲȡȘșİȓıİȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ șĮ ıțȣȡȠįİĲȠȪȞĲĮȚ Ȓ șĮ İȞİμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ İȞĲȩȢ
24 ȦȡȫȞ, İȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ. ǹȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, ȠȚ
ȠʌȑȢ șĮ ıȦȜȘȞȫȞȠȞĲĮȚ.
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȡȒȖȠȡȘȢ țĮȚ ȟĮĳȞȚțȒȢ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ Ȓ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ țĮȚ
ĮıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ μȑĲȡĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȩʌȦȢ İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.

5.2 ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȠʌȜȚıμȩȢ. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠıĲĮĲȒȡİȢ), ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠȜȚțȒ țĮȚ İʌĮȡțȒȢ
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ. ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ įȚĮȜȣĲȚțȩ ȣȖȡȩ țĮȚ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ
ʌȓııĮ, ȜȐįȚĮ, ıțȠȣȡȚȑȢ ț.Ȝʌ.
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Ǽȁȅȉ

ȅ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ ıțȣȡȠįİĲİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ș İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ İȟİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȞĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȐȞȦ. Ǿ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ Ȓ Ș İȞİμȐĲȦıȘ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȤȫȡĮ ıİ μȓĮ ıȣȞİȤȒ țĮȚ μȘ įȚĮțȠʌĲȩμİȞȘ ĳȐıȘ.
ǼȐȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ĮȞ ĲȠȪĲȠ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ
ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓıĮȢ ĮʌȫȜİȚĮȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȣȖȡȫȞ, μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ Ș ȜȪıȘ ĲȘȢ ʌȡȠİȞİμȐĲȦıȘȢ ıİ ıĲȐįȚĮ țĮȚ
Ș İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țȐșİ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
įȠțȓμȚȠ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıİ țȣȕȚțȒ μȒĲȡĮ 15 cm, Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȐȞ ĲȠȪĲȠ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮȚ șĮ șȡĮȪİĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıİ
7 Ȓ 28 ȘμȑȡİȢ.

5.3 ǹȞȠȤȑȢ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ĲȑııİȡĮ (4) İț.
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 20. ȅʌȑȢ μȒțȠȣȢ
ȐȞȦ ĲȦȞ 20 (İȓțȠıȚ) μȑĲȡȦȞ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ
ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ, ĲȪʌȠȣ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ), ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ. ǹȣĲȑȢ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ
įȑțĮ (10) m. Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
Ǿ İȣșȪĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ μȒțȘ ȑȦȢ 7 μȑĲȡĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ μİĲȐ Įʌȩ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, μİ ĲȡȩʌȠ țĮȚ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȠįȘȖȠȪ). īȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ μȒțȘ țĮȚ μȑȤȡȚ 20 μȑĲȡĮ Ș İȣșȪĲȘĲĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȠįȘȖȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİșȩįȦȞ.
ȉȠ įȚȐĲȡȘμĮ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȠȣ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ, ĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȠĲȑȡȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ Ȓ Ș ĮʌȩțȜȚıȒ ĲȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 20.
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
i. ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ii. ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.
iii. ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.
iv. ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ Ȓ ȩʌȦȢ
ĮȜȜȚȫȢ İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
v. Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȜȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. īȚĮ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ
țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȖȚĮ
țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ. Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ƞ
μȚțȡȠʌȐııĮȜȠȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ μȚțȡȠʌȐııĮȜȠ Ȓ ȠμȐįĮ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ.ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș
ȕȓĮȚȘ țĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İʌȚįȚȩȡșȦıȘ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
vi. ȆȐııĮȜȠȚ ʌȠȣ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ ĮʌȠįİȚȤșȠȪȞ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ,
ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩȡȡȚȥȘ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-07-00:2009

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
x ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. - ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ, μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ
įȚĮȞȠȚȖİȓıĮ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ
ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ
ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ
ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
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x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
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x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ"
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ĲİȤȞȚĲȫȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ μİȖȐȜȘȢ İȟİȚįȓțİȣıȘȢ.
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8.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ
μȒțȠȣȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ
įȚȐμİĲȡȩ ĲȠȣȢ ȦȢ İȟȒȢ:
x įȚĮμȑĲȡȠȣ 140÷200 mm.
x įȚĮμȑĲȡȠȣ 200÷300 mm.
x įȚĮμȑĲȡȠȣ 300÷400 mm.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌȜȒȞ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ
x Ǿ İȚıțȩμȚıȘ (Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȩȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ȓ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, Ș
șȑıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İĲȠȚμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
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x Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ Ȓ μʌİȞĲȠȞȚĲȚțȠȪ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.2 ȅʌȜȚıμȩȢ μȚțȡȠʌĮııȐȜȜȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ
ȅ ıȚįȘȡȠȪȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȦȞ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ʌȜȒȡȦȢ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȅȚ ȠʌȜȚıμȠȓ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
 ȋĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ ȤȦȡȓȢ ȡĮĳȒ.
 ȈȚįȘȡȩ ȠʌȜȚıμȩ S500.
 ǻȠțȠȪȢ Įʌȩ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.
 ȀȠȓȜİȢ ȤĮȜȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȣȢ Ȓ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ μİ ȡĮĳȒ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ țĮĲİȡȖĮıȓĮ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ μȚțȡȠʌĮııȐȜȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ
ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-1202-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-08-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆȜȑȖμĮĲĮ ȠʌȜȚıμȠȪ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, ıĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ
ıĲİȡȑȦıȘ įȠμȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ țĮȚ İȜĮĳȡȫȞ İıȤȐȡȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ,
șİμȑȜȚĮ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ..
ȉȠ ʌȜȑȖμĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ, İȓĲİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ, İȓĲİ ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĮȖțȪȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ȕȡĮȤȠμĮȗȫȞ.
ǻİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ȩʌȜȚıȘȢ ȠȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00 ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Steel reinforcement for concrete.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Genaral requirements for
tunnel support anchoring.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 ȈȒȡĮȖȖİȢ – ȋȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ – ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ μȑıĮ
-- Tunnel excavation with conventional means.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02 ȊʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȠȜȠμȑĲȦʌȘȢ Ȓ ıȘμİȚĮțȒȢ
țȠʌȒȢ -- Tunnel excavation with full-facers or roadheaders.
Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ -- Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO
1461).
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN ISO 14713

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ȤȐȜȣȕȠȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ. ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ
ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ. ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ -- Protection against
corrosion of iron and steel in structures - Zinc and aluminium coatings Guidelines (ISO 14713).

Ǽȁȅȉ EN 10223-3

ȂȑȡȠȢ 3: ǼȟĮȖȦȞȚțȐ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲĮ įȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ -- Steel
wire and wire products for fences - Part 3: Hexagonal steel wire netting for
engineering purposes.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ – ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȈȣȖțȠȜȜȘĲȐ įȠμȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ
x ȈȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲĮ
x ȅʌȜȚıμȩȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
x ȁȐμİȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ țĮȚ ĲİμȐȤȚĮ μȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ
x ǹȖțȪȡȚĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ) ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ȩʌȦȢ ȕȜȒĲȡĮ, ʌȣȡȠȕȠȜȠȪμİȞĮ țĮȡĳȚȐ ț.Ȝʌ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
x ȉȠ įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ İȖțȐȡıȚĮ țĮȚ įȚĮμȒțȘ ıȪȡμĮĲĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00 İȞȫ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ıȤİįȚĮıμȩ, ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ, ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001.
x ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ʌȜȑȖμĮĲĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461, İȐȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
x ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ İȞ șİȡμȫ ȥİțĮȗȠμȑȞȠȣ țȡȐμĮĲȠȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ -ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 14713. ȅ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ĲȪʌȠȢ șĮ İȓȞĮȚ (Zn85Al15)80, μİ İȜȐȤȚıĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ 80 µm, İȐȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.
x ȉȠ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 10223-3.
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x ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ İıȤĮȡȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00
x ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȐμİıȘȢ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ, μȒțȠȣȢ 0,50 m țĮȚ
İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 16 mm, ʌȜȒȡȘ μİ μȘȤĮȞȚıμȠȪȢ ʌȐțĲȦıȘȢ, ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ, ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ʌȜȐțİȢ
ȑįȡĮıȘȢ, İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 150 cm2. "ȉȗȚȞȑĲȚĮ" įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ
ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.4.1 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-03-00. ȆȣȡȠȕȠȜȠȪμİȞĮ țĮȡĳȚȐ
(ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȣ Hilti) șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ İʌȓıȘμȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.

4.3 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ
4.3.1

ȈȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ
Į. ȉȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ įȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǺȐȡȠȢ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ
AȞȠȚȖμĮ ȕȡȩȖȤȠȣ
(mm)

ǻȚȐμİĲȡȠȢ ıȪȡμĮĲȠȢ
(mm)

ǺȐȡȠȢ
(kg/m2)

50

2,00

1,40

2,20

1,40

60

80

100

2,70

2,00

2,70/3,70 PVC

2,30

2,70

1,60

2,70/3,70 PVC

1,90

3,00

2,00

2,70

1,40

3,00

1,80

ȕ. H İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıȪȡμĮĲȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10223-3 (ȠȚ ĲȚμȑȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȪȡμĮ ʌȡȠ ĲȘȢ ʌȜȑȟȘȢ).
Ȗ. Ǿ İʌȚμȒțȣȞıȘ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 10%, țĮĲȐ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 10223-3 ȅȚ ĲȚμȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ıȪȡμĮ ʌȡȠ ĲȘȢ ʌȜȑȟȘȢ, țĮȚ ıİ įİȓȖμĮ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 cm.
į. ȉĮ ʌȡȠȢ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȐ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ μİĲȐ ʌȡȠıȠȤȒȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĳșȠȡȫȞ, ıĲȡİȕȜȫıİȦȞ ț.Ȝʌ. ȗȘμȚȫȞ, țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ ȤȫȡȠ
ĮʌȩșİıȘȢ, ʌȡȠĳȣȜĮȖμȑȞĮ ȑȞĮȞĲȚ ȠȟİȓįȦıȘȢ țĮȚ ıİ ıĲȠȚȕĮıȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ.
ȉȠ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞȠ ıİ ȡȠȜȐ.
TĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıȣȡμĮĲȠįȑμĮĲĮ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ, įİμȑȞĮ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮıĳĮȜȒȢ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ.
ȉȠ ıȪȡμĮ ȡĮĳȒȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞȠ ıİ ȡȠȜȐ ȕȐȡȠȣȢ μȑȤȡȚ 25 kg.
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮțȑĲĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıĳȡĮȖȓįİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
īȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȠȓ ȩȜȠȚ ȠȚ ĲȡȩʌȠȚ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10223-3.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-08-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ĮțİȡĮȚȩĲȘĲȐ
ĲȠȣȢ. ȊȜȚțȐ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țĮțȫıİȚȢ Ȓ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȐμİıĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ.
4.3.2

ǼȜĮĳȡȑȢ İıȤȐȡİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ

ȀĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00
4.3.3

ǻȠμȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ

ȀĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00. ĬĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș İĳİȜțȣıĲȚțȒ
ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ İȖțȐȡıȚȦȞ țĮȚ įȚĮμȒțȦȞ ıȣȡμȐĲȦȞ, Ș įȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ
İʌȘȡİĮıμȑȞȘ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȩĲȘĲĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ʌİȡȚȠȤȒ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ - ǹȞȠȤȑȢ

ȉȠ įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ ıİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȡȓĮ (3) cm Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, İțĲȩȢ İȐȞ ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ. īȚĮ ĲȠȞ
ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ıĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȩįİμĮĲȠȢ, țĮĲ' İȣșİȓĮȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.
ȉĮ ʌȜȑȖμĮĲĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ, ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȉȠ ʌȜȑȖμĮ șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ țĮȜȐ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μİĲĮțȓȞȘıȒ ĲȠȣ
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ
ıĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ), țĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ȫıĲİ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ ȞĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ ĮȞȐ 1,0-1,5 m2, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ țĮȜȒ İʌĮĳȒ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉȠ
ʌȜȑȖμĮ șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıĲĮ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ʌȡȩıșİĲȘ
ʌȜȐțĮ, ȡȠįȑȜĮ țĮȚ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ, İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȒıİȚ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ
ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ μȑșȠįȠ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, İĳ’ ȩıȠȞ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ, Ș μȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ Ƞ μȘ İʌȘȡİĮıμȩȢ ȐȜȜȦȞ
μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ıȣȞĮĳȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ. Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ μĮĲȓıμĮĲĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ 1 ĳȐĲȞȦμĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ĮȞȐ ʌȜİȣȡȐ, Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.
ȅȚ İȜĮĳȡȑȢ İıȤȐȡİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ ĲȠȣ, șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ, ȠȚ
įȚȐμİĲȡȠȚ țĮȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȦȞ İıȤĮȡȫȞ, ȠȚ ʌĮȡĮșȑıİȚȢ Ȓ ĲȣȤȩȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ
įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȅȚ İıȤȐȡİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȡȓĮ (3) cm
Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ıĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȩįİμĮĲȠȢ, țĮĲ' İȣșİȓĮȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ Ȓ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ. ȅȚ İıȤȐȡİȢ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μİĲĮțȓȞȘıȒ
ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. īȚĮ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ İıȤĮȡȫȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ μȑșȠįȠ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ İıȤĮȡȫȞ, İĳ’ ȩıȠȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ, Ș μȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ Ƞ μȘ İʌȘȡİĮıμȩȢ ȐȜȜȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ
ıȣȞĮĳȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ. Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ Ȓ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĮȖțȪȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ İțıțĮĳȒ (țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ ĮʌȠıʌȫμİȞȦȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ), Ș įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, Ȓ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉȠ ʌȜȑȖμĮ Ȓ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ șĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȩμĮȗĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮıĲȠȤİȓ Ȓ ȞĮ ĲȡĮȣμĮĲȓȗİĲĮȚ. ȅȚ ʌȜȐțİȢ ĲȦȞ
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ĮȖțȣȡȓȦȞ ʌȠȣ ıĲİȡİȫȞȠȣȞ țĮȚ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ Ȓ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
įȚʌȜȐıȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȕȡȩȖȤȠȣ.

5.1 ǹȞȠȤȑȢ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10223-3 ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ıȪȡμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȆȐȤȠȢ ıȪȡμĮĲȠȢ

6

ĭ ıȪȡμĮĲȠȢ
(mm)

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

ǹȞȠȤȒ ıȪȡμĮĲȠȢ
(mm)

± 0,05

± 0,06

± 0,06

± 0,06

± 0,07

± 0,07

± 0,07

ǻȠțȚμȑȢ - ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȑȢ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȦȞ ıȣȡμĮĲȠʌȜİȖμȐĲȦȞ:
ȅȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚμȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ‘ǲȡȖȠȣ, ıĲȠ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ Ȓ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ įȠțȚμȫȞ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμĮıȓĮ ĮȞȐ 1.500 m2 ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ μȒțȠȣȢ ıȪȡμĮĲȠȢ
ȡĮĳȒȢ țĮȚ ıȪȡμĮĲȠȢ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
ǻȠțȚμȒ ıĲȡȑȥİȦȢ
ȈȪȡμĮ μȒțȠȣȢ 200 mm, μİĲȐ Įʌȩ 30 ʌȜȒȡİȚȢ ıĲȡȠĳȑȢ ĲȠȣ İȞȩȢ ȐțȡȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȐȜȜȠ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ȡȦȖμȑȢ ȠȪĲİ ȞĮ țȠʌİȓ.
ǻȠțȚμȒ İȣțĮμȥȓĮȢ
ȈȪȡμĮ μȒțȠȣȢ 200 mm țȡĮĲȠȪμİȞȠ μİ ıĳȚțĲȒȡĮ ĮțĲȓȞĮȢ 6 mm ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ 10 ıȣȞİȤİȓȢ
țȐμȥİȚȢ țĮĲȐ 180° ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıʌȐİȚ Ȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȡȦȖμȑȢ Ȓ ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘ ĲȠȣ İʌȚıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ.
ǻȠțȚμȒ ʌȐȤȠȣȢ ȖĮȜȕĮȞȓıμĮĲȠȢ
ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ıȪȡμĮ İʌȚμİȜȫȢ μİ ȠȚȞȩʌȞİȣμĮ țĮȚ, ıİ įȚȐȜȣμĮ 1:5 țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ șİȚȚțȠȪ ȤĮȜțȠȪ ıİ
ĮʌȠıĲĮȖμȑȞȠ Ȟİȡȩ, İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ İʌȓ ȑȞĮ ȜİʌĲȩ:
x ĲȠ ıȪȡμĮ ĲȦȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ ȡĮĳȒȢ ʌȑȞĲİ ĳȠȡȑȢ,
x ĲȠ ıȪȡμĮ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȑȟȘ țĮȚ
x ĲȠ ıȪȡμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ İʌĲȐ ĳȠȡȑȢ.
ȂİĲȐ Įʌȩ țȐșİ İμȕȐʌĲȚıȘ ĲȠ ıȪȡμĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ μĮȜĮțȒ ȕȠȪȡĲıĮ, ȫıĲİ ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș
ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȤșȑȞĲȦȞ ĮȜȐĲȦȞ ȤȦȡȓȢ ĮʌȩȟİıȘ ĲȠȣ ȖĮȜȕĮȞȓıμĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪȡμĮ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ ȩĲĮȞ, μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İμȕĮʌĲȓıİȦȞ ıĲȠ įȚȐȜȣμĮ, įİȞ
İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĮʌȠȖȣμȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ, ȠȪĲİ İȞĮʌȠșȑıİȚȢ șİȚȚțȠȪ ȤĮȜțȠȪ țĮȚ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıȪȡμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ.
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6.2 ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮȚȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7

i)

ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

ii)

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.

iii)

ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ įȠțȚμȫȞ.

iv)

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.

v)

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȜȑȖμĮ Ȓ İıȤȐȡĮ įİȞ
ȑȤİȚ ıĲİȡİȦșİȓ țĮȜȐ țĮȚ μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ, șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞİȟİĲȐȗİĲĮȚ
Ș μȑșȠįȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ.

vi)

Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȕ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ. Ǿ ȜȓıĲĮ
șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ș İȡȖĮıȓĮ Ȓ țĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ ȠμȐįĮ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
x ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. - ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ, μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ įȚĮȞȠȚȖİȓıĮ
ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ
ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.
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7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
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īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
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Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ İȜĮĳȡȫȞ İıȤĮȡȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞĲĮȚ
ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ĲİȜȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțİ țĮȚ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȠȞĮįȚĮȓȠ ȕȐȡȠȢ, ʌȠȣ įȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ȓ ĲȠȞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȠȞ țȐșİ ĲȪʌȠ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ İıȤȐȡĮȢ ȩʌȠȣ ĲȠȪĲȠ
ȣʌȐȡȤİȚ.
ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ, İȓȞĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, țĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Ș įȚȐțȡȚıȘ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
-

ǻȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ĮʌȜȩ.

-

ǻȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ.

-

ȈȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ ĮʌȜȩ.

-

ȈȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ.

-

ȈȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ μİ ȥİțĮȗȩμİȞȠ țȡȐμĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ-ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ.

-

ȇȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȁȐμİȢ Ȓ ĲİμȐȤȚĮ μȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ İʌȚțȠȣȡȚțȫȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ - İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ-ĲİȤȞȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ
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x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x ȅȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢțȜʌ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Ȓ İȜĮĳȡȫȞ
İıȤĮȡȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȘ μȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-02-01-02
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȂȩȞȚμȘ ǼʌȑȞįȣıȘ ȈȘȡȐȖȖȦȞ Įʌȩ ǲȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȈțȣȡȩįİμĮ
Tunnel lining with cast in-situ concrete

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 8
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0401-00 «ȂȩȞȚμȘ ǼʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ǲȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȈțȣȡȩįİμĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-04-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-04-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȂȩȞȚμȘ ǼʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ǲȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȈțȣȡȩįİμĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ țȐșİ
İȓįȠȣȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ İȚıȩįȠȣ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ
țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
(ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȠʌȜȚıμȑȞȠ Ȓ μȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ǿ μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ,
ĮʌȠĲİȜİȓ, İțĲȩȢ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, İțĲȩȢ
țĮȚ ĮȞ Ș ȂİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Concrete production and
transport.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Concrete curing.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ --.Steel reinforcement for concrete.

Ǽȁȅȉ EN 450-1

ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȩȢ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Fly ash for concrete - Part 1: Definition,
specifications and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 13263-1

ȆȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements
and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 13263-2

ȆȣȡȚĲȚțȒ ĮȚșȐȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 2: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Silica fume for concrete - Part 2: Conformity evaluation.

Ǽȁȅȉ EN 14889-1

ǿȞİȢ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 1: ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ. ȅȡȚıμȩȢ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ -- Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definition,
specifications and conformity.
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Ǽȁȅȉ EN 14889-2

ǿȞİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ǿȞİȢ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȒ. ȅȡȚıμȩȢ,
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ıȣμμȠȡĳȦıȘ -- Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres
- Definition, specification and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 14845-2

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ ȚȞȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ İʌȓ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ -- Test methods for fibres in concrete - Part 2: Effect on
strength.

Ǽȁȅȉ EN 14295

ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ȈȣȡμȐĲȚȞĮ țĮȚ ıȦȜȘȞȠİȚįȒ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ țĮȚ
ıȣȞįȣĮıμȠȓ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ıȣȜȜȚʌȐıμĮĲȠȢ ȖȚĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȩȟȠȣ μİ
İμȕȐʌĲȚıȘ, ȤĮȜȪȕȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ – ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ -- Welding
consumables - Wire and tubular cored electrodes and electrode-flux
combinations for submerged arc welding of high strength steels –
Classification.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
-- Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ -Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs.

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ -Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs.

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Hearing protectors - General
requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet.

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ -Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ĮȞĮĳȠȡȑȢ
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ
ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮįȡĮȞȒ, Ȟİȡȩ, ʌȡȩıμȚțĲĮ, ʌȡȩıșİĲĮ țȜʌ),
ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ, ıȣȞįȑıμȦȞ,
ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ țȜʌ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ıȦȜȒȞȦȞ İȞİμȐĲȦȞ, ȡȘĲȚȞȫȞ İʌȚıțİȣȒȢ, ȐμμȠȣ țȜʌ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠȣ
ȣȜȚțȠȪ-μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ĲȘȢ
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șİμİȜȓȦıȒȢ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĮȣĲȒȢ
(ʌȤ. șȩȜȠȢ, μİμȠȞȦμȑȞĮ ʌȑįȚȜĮ, ĮȞȐıĲȡȠĳȠ ĲȩȟȠ țȜʌ.).
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ ĲȘȞ įȚȐșİıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ, ĮȞȐμȚȟȘ, μİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣμʌȪțȞȦıȘ,
įȩȞȘıȘ, țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȡμȫȞ, ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĮμμȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ
İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮĳȠȡȐ țĮȚ
ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (ıȚįȘȡȩĲȣʌȠȣ Ȓ ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ) ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ șȩȜȠȣ țĮȚ
ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șİμȑȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȑțȤȣıȘȢ,
įȩȞȘıȘȢ țȜʌ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (2 ȑȦȢ 3 bar),
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Ȓ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ), ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ, İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ,
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıțȠĲȓĮȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ Ȓ/țĮȚ ıĲȠ İȞįȚȐμİıȠ
ĮȣĲȫȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢμİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ.
Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ, șĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ, ȤȦȡȓȢ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ țĮȚ țȣȥȑȜİȢ, țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĲȑĲȠȚĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ șĮ įȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȩȜĮ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲİμȐȤȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ, ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ șĮ μİĲĮĲȠʌȚıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȉȑĲȠȚĮ ĲİμȐȤȚĮ İȓȞĮȚ ȩȡȖĮȞĮ,
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȜȦįȓȦȞ, ȠʌȜȚıμȠȓ ț.Ȝʌ.
īİȞȚțȐ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ,
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȚȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ, İȜȑȖȤȠȣȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ. ȅȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ, ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ ț.Ȝʌ. ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ
ȐȡșȡȠ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ. ȉȠ ıĲĮĲȚțȐ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȅȡȚıĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ.

4.2 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
x ȈțȣȡȩįİμĮ.
x ȅʌȜȚıμȠȓ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ.
x ǿȞȠʌȜȚıμȩȢ.

4.3 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
4.3.1

ȈțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00
Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ. H
ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ μİ ĲȘ İȜȐȤȚıĲȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İțȜȣȩμİȞȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.
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©

Ǽȁȅȉ

ǹȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ʌȡȫȚμȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ (R), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 7.1.2. ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ, ĮȣĲȒ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 450-1.
ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ, Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 13263-1 țĮȚ
Ǽȁȅȉ EN 13263-2.
4.3.2

ȅʌȜȚıμȩȢ

ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
4.3.3

ǿȞȠʌȜȚıμȩȢ

ȅȚ ȓȞİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ȠʌȜȚıμȩ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ
Ǽȁȅȉ EN 14889-1, Ǽȁȅȉ EN 14889-2, Ǽȁȅȉ EN 14845-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 14845-2. ȅȚ ȓȞİȢ șĮ ĳȑȡȠȣȞ
ıȪıĲȘμĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. įȚİȣȡȣμȑȞĮ ȐțȡĮ, țȣμĮĲȠİȚįȒ μȠȡĳȒ ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ șĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȉȠ İȓįȠȢ, ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȚȞȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1 ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ıȪμȕĮıȘ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, μİ įĮʌȐȞİȢ țĮȚ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ, șĮ ıȣȞĲȐȟİȚ țĮȚ șĮ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ ǲțșİıȘ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮȢ, įȘȜĮįȒ: ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ĮȞȑȖİȡıȘ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ, ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȣıĲȠȜȒȢ Ȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
μİĲȡȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȈĲȘȞ ǲțșİıȘ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ Ș
μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
Ǿ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ıȪμȕĮıȘ, șĮ
ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ μȒȞİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȑȞĮȡȟȘ țȐșİ
İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ıțȣȡȠįİĲȒıİȦȞ. ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ İțĲİȜİıĲİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ‘’ǲțșİıȘȢ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȘȢ ‘’ǲțșİıȘȢ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’ șĮ ȜȐȕİȚ ȣʌ’ ȩȥȘ ĲȚȢ
ȤȡȠȞȚțȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ įİıμİȪıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ μȑıȦ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ǲțșİıȘȢ șĮ
İʌĮȞĮȜȐȕİȚ țĮȚ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȫȞ, ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠȢ.

5.2 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȠ įȐʌİįȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ įȐʌİįĮ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ
ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ȜȐįȚĮ, ıĲȐıȚμȠ Ȓ ȡȑȠȞ Ȟİȡȩ, ȜȐıʌȘ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ, ȘμȚĮʌȠțȠȜȜȘμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ȅȚ ȡȦȖμȑȢ Ȓ ıȤȚıμȑȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĲȦȤȐ ȖİȦȨȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ, ıİ ȕȐșȠȢ
ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȚȞ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ
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ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ - ĮȑȡĮ ȣȥȘȜȒȢ
ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, μİ ıȐȡȦμĮ, μİ ȣȖȡȒ ĮμμȠȕȠȜȒ Ȓ μİ ȐȜȜĮ, ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, μȑıĮ.
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǵȜİȢ ȠȚ ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ıȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ,
ʌȐȤȠȣȢ įȪȠ (2) cm, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȑȞĮ (1) μȑȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ įȪȠ (2) μȑȡȘ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ
țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ, μİ ȜȩȖȠ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌĮȡȩμȠȚȠ μİ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ, ĮȜȜȐ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 0,5. Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıİȢ İʌȚμİȜȫȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȡȦȖμȑȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ İʌĮĳȒȢ μİĲĮȟȪ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ
țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȈȣııȦȡİȪıİȚȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮțĮșȓıȠȣȞ ıİ
ȕĮșȠȣȜȫμĮĲĮ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ İțİȓȞȠ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ μİ ȞȦʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ ĲȘ ȕȐȡįȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮμȑıȦȢ İʌȩμİȞȘ Ȓ Įʌȩ İțİȓȞȠ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ
ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ ʌȡȚȞ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ. ȈȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ. Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ,
Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ șĮ țĮȜȪȥİȚ, șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ ȠȚ μȑșȠįȠȚ įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ
ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ șĮ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǵʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȠȚțĲȐ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
įȚȒșȘıȘȢ, șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ȤĮμȘȜȒȢ țȐșȚıȘȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲİȜȚțȒ ʌȒȟȘ ʌȡȚȞ
ĮȡȤȓıİȚ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, Ȓ μİ ȐȜȜȠ įȩțȚμȠ ĲȡȩʌȠ.
ǵȜİȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, įȚĮțȜĮįȫıİȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘȢ ȡȑȠȞĲȠȢ Ȓ ıĲȐıȚμȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ
İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮȜȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș μİĲĮțȓȞȘıȒ
ĲȠȣȢ Ȓ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıİ ȖĮȚȫįȘ İįȐĳȘ Ȓ ıİ ʌȡȠȘȖȘșİȓıĮ İʌȓȤȦıȘ, ȩȜİȢ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ȣȖȡȑȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ
ıĲȐıȚμȠ Ȓ ȡȑȠȞ Ȟİȡȩ, ʌĮȖİĲȩ Ȓ ʌȐȖȠ Ȓ ȜȐıʌȘ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞİȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ
ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ, İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒ.

5.3 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-0201-00..
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ țȐμʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ Ȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ. Ǿ țȐμȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ
șȑȡμĮȞıȘ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȤȚȐ ȜİʌȚȠİȚįȒ ıțȠȣȡȚȐ, Įʌȩ ȤĮȜĮȡȑȢ
ıțȠȣȡȚȑȢ, ĮțĮșĮȡıȓİȢ, ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȟȑȞİȢ ȠȣıȓİȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ μȑȤȡȚ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ İȞıȦμȐĲȦıȒȢ
ĲȠȣȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ įȠșİȓ İȚįȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș țĮșĮȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌĮȡĮȜȜȒȜȦȞ
ȡȐȕįȦȞ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ μȚȐμȚıȘ ĳȠȡȐ (1,5) ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
ĲȦȞ İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (25) mm.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ, Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ, ĲȠ ıȤȒμĮ, ĲȠ μȒțȠȢ, ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ, ĲȘȞ șȑıȘ, ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȡȐȕįȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ.
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ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ μİĲĮĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȒ μȑȡȚμȞĮ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȒįȘ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȈȪȡμĮ, ȑįȡİȢ, μİĲĮȜȜȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ,
μİĲĮȜȜȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ, ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȖțȣȡȦμȑȞİȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ȐȜȜĮ ĮʌȠįİțĲȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ Įʌȩ
μȑĲĮȜȜȠ Ȓ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȉȑĲȠȚĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ țĮș' ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
ȉĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȠȞ ĮʌȠȤȡȦμĮĲȚıμȩ Ȓ
ıĲȘ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İȟȑȤȠȣȞ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȜİțȑįİȢ ʌȐȞȦ ıİ İțĲİșİȚμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ĲĮ
ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ μȑĲĮȜȜȠ ʌȠȣ įİȞ ȜİțȚȐȗİȚ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȅʌȜȚıμȑȞȠȣ
ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. ȈȪȞįİıȘ ȡȐȕįȦȞ μİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ, İĳ' ȩıȠȞ ĲĮ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțĮȜȣʌĲȩμİȞĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıİ İʌĮĳȒ țĮȚ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȖİȡȐ μİ ıȪȡμĮ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȠȚ ȡȐȕįȠȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȣȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ,
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȐșİ ȡȐȕįȠȣ μȑıĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İȖțȡȓȞİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȠȚ
İʌȚμȘțȪȞıİȚȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ (μȐĲȚıȘ) μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ 1/3 ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ țĮȚ ıİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ țȐșİ ĳȠȡȐ șȑıȘ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ μİ țȠȤȜȓȦıȘ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ İȚįȚțȒ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĮȞĲȓ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ μİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ, șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00..
īȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ĲȪʌȠȣ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȣįȡȠȖȩȞȠȣ (Ǽȁȅȉ EN 14295).
ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ ĮȟȚȠʌȠȚȠȪȞ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ȡȐȕįȠȣ (șĮ İȞȚıȤȪȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ
ĲȘȢ). ȈĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡțİĲȒ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ȖȚĮ ȞĮ μİĲĮȕȚȕȐıȠȣȞ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ıĲȚȢ
ȡȐȕįȠȣȢ μȑıȦ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ. ȆȡȠıțİȓμİȞĮ ĳȪȜȜĮ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȩȤȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ įİțĮʌȑȞĲİ (15) cm, μİ ĲĮ ȐțȡĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıĲİȡİȐ ıȣȞįİįİμȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ıȪȡμĮ Ȓ
ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞĮ μĮȗȓ μİ ʌȡȩĲȣʌȠȣȢ ıȣȞįİĲȒȡİȢ.
ǼțĲİșİȚμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ, ʌȡȠȠȡȚȗȩμİȞȠȢ ȖȚĮ μİȜȜȠȞĲȚțȒ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
ȑȞĮȞĲȚ ȠȟİȓįȦıȘȢ μİ ʌĮȤȪ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ țĮȞĮȕȐĲıĮȢ, įȚĮʌȠĲȚıμȑȞȘȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, Ȓ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ȕĮĳȒ, Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅ ʌȡȠĳȣȜĮııȩμİȞȠȢ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ
ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ ʌȡȚȞ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

5.4 ǻȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ șİμȑȜȚĮ
ȍȢ ıĲȡȫıȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ įȪȠ (2)
įȚĮįȠȤȚțȫȞ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ĮȡμȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȉȠ μȑȖȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ μȓĮȢ (1) ıĲȡȫıȘȢ
șĮ İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȐ įȪȠ (2) m ȖȚĮ ȠȖțȫįȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ, İțĲȩȢ ĮȞ įİȓȤȞȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ
įȠșİȓ ȐȜȜȘ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıțȣȡȠįİĲȒıİȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
İȚțȠıȚĲȑııİȡȚȢ (24) ȫȡİȢ ȖȚĮ ȠȖțȫįȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ȡȣșμȩ (ĲĮȤȪĲȘĲĮ), ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȑȤİȚ
ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȡȠĲȠȪ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ.
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ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĮȣĲȒ ıĲȡȫıȘ, țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ĲȡĮȤİȚȐ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȪȞįİıȒ ĲȘȢ μİ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ. ǵȜİȢ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ įİȞ țĮȜȠȣʌȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ ȐȜȜȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ İʌȓȤȦıȘ șĮ ȣʌİȡȣȥȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ıĲȐșμȘ țĮȚ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ʌȒȤȘ ĲȠ ʌȜİȠȞȐȗȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ șĮ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȐȜȜȘ ĲİȜȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ȍȢ ȤȡȩȞȠȢ μİĲĮȟȪ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ ıİ İʌĮĳȒ įȚĮıĲȡȫıİȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ Įʌȩ ĲȠ
ʌȑȡĮȢ μȚĮȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ. ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ μİĲĮȟȪ
ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ įȚĮıĲȡȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ȦȢ țĮĲȦĲȑȡȦ, İțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.

ǲȡȖȠ

ȋȡȩȞȠȢ

ǼʌȑȞįȣıȘ ȈȘȡȐȖȖȦȞ (șİμȑȜȚĮ, ĮȞȐıĲȡȠĳȠ ĲȩȟȠ ț.Ȝʌ.)

8 ȫȡİȢ

ǱȜȜİȢ șȑıİȚȢ (ĲİȤȞȚțȐ ıĲȠμȓȦȞ μİ İțıțĮĳȒ țĮȚ İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ, ț.Ȝʌ.)

24 ȫȡİȢ

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮıțȘșȠȪȞ ĳȠȡĲȓĮ (ʌ.Ȥ. İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ Ȓ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ İʌȐȞȦ ıİ ĮȞȐıĲȡȠĳȠ ĲȩȟȠ), ĲȩĲİ șĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌĮȡȑȜșİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ İȚțȠıȚĲİııȐȡȦȞ (24)
ȦȡȫȞ.
ǵȜĮ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’ ʌȠȣ șĮ
ıȣȞĲȐııİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ șĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.5 ǹȡμȠȓ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ǹȡμȠȓ ıȣıĲȠȜȒȢ / įȚĮıĲȠȜȒȢ
ȅȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ șĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ, İțĲȩȢ ĮȞ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ įİȓȤȞİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȪʌȦȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ,
ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȪȞįİıȘ μİ ĲȘȞ ĮμȑıȦȢ İʌȩμİȞȘ įȚȐıĲȡȦıȘ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țȜİȓįİȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ įİȓȤȞİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ. ǵȜȠȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ
ıİ ȠȡĮĲȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ İȣșȪȖȡĮμμȠȚ, ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ.
ȅȚ șȑıİȚȢ, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ, ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ ıĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ
ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ Ȓ μȘ ĲȪʌȦȞ ĮȡμȠȓ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ. ȅȚ İʌȚμȒțİȚȢ ĮȡμȠȓ ıĲȠ ȐȞȦ
μȑȡȠȢ ĲȠȣ įȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌİȞįİįȣμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ.
ǹȡμȠȓ ıȣıĲȠȜȒȢ țĮȚ įȚĮıĲȠȜȒȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȀĮȞȑȞĮ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ įİȞ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μȑıȦ ĮȡμȠȪ ıȣıĲȠȜȒȢ Ȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ,
İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ ıȣıĲȠȜȒȢ Ȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȠμĮȜȒ țĮȚ İʌȓʌİįȘ Ȓ μİ İȖțȠʌȑȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ
ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ. ȅȚ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡİȚȑȢ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĲȠȞ Įȡμȩ șĮ İȓȞĮȚ ĲİȜİȓȦȢ
ĮʌȠȤȦȡȚıμȑȞİȢ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ʌĮȡİȚȐȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ Ș ʌȡȫĲȘ ʌĮȡİȚȐ ȑȤİȚ ıțȜȘȡȣȞșİȓ ʌȜȒȡȦȢ. ǵĲĮȞ
įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ȩĲĮȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș įİȪĲİȡȘ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıİȢ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȪʌȦȞ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ Ȓ ıȣıĲȠȜȒȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ
İʌȚμİȜȫȢ Įʌȩ ʌȡȠıĳȪıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ, μİ ĮʌȩȟİıȘ, ȜȐȟİȣıȘ Ȓ ȐȜȜĮ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ μȑıĮ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
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Ǿ įȚĮĲȐȡĮȟȘ ĲȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ
ıȣıĲȠȜȒȢ - įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȫĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ șĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ. Ǿ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȐȞȦ ıİ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ įȚĮȕȐıİȚȢ, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ μİ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ
ȫıĲİ ȞĮ μȘ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȗȘμȚȑȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
5.5.1

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ǹȡμȫȞ

ȅȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ ʌȡȚȞ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ ȞȦʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȠȓ țĮȚ ȣȖȡȠȓ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ʌĮȡȠȣıȓĮ İȜİȪșİȡȠȣ ȞİȡȠȪ. ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ İțȡİȪıĮȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ȤĮȜĮȡȠȪ Ȓ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ, ȐμμȠȣ, ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ȟȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȅȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ĮȞȠȚțĲȑȢ țĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ
ʌȡȠİĲȠȚμȐȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ μİ ȣȖȡȒ ĮμμȠȕȠȜȒ Ȓ țȠʌȒ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ĮȑȡĮ - ȞİȡȠȪ,
ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ǹȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ʌȣțȞȩȢ țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȘ, Ȓ
ĮȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ ĮȚĲȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ʌȒȟȘ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țȠʌȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ȤȡȒıȘ İțĲȠȟİȣμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ - ȞİȡȠȪ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įİ Ș ȤȡȒıȘ
ȣȖȡȒȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ Ȓ Ș ĲȪʌĮȞıȘ μİ İȜĮĳȡȐ șȣıĮȞȦĲȒ ıĳȪȡĮ. ȊȜȚțȐ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ įİȞ
șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
Ǿ țȠʌȒ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ĮȡμȠȪ μİ ĮȑȡĮ - Ȟİȡȩ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ʌȒȟȘ, ĮȜȜȐ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȠȜȚțȒ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ țȩʌĲİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ĮȑȡĮ - ȞİȡȠȪ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ,
μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ ıĮȡȐȞĲĮ (40) Mpa, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ țĮșĮȡȫȞ, ȣȖȚȫȞ țȩțțȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ
țȠʌȒ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ʌȜȑȞİĲĮȚ, μȑȤȡȚ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȓȤȞȠȢ șȠȜȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ʌȜȪıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ μİ ȣȖȡȒ ĮμμȠȕȠȜȒ, Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ
įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȘȢ
ȣȖȡȒȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ ʌȓİıȘ İʌĲĮțȠıȓȦȞ (700) kPa ʌİȡȓʌȠȣ. Ǿ ȐμμȠȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ıĲȠȞ
İȟȠʌȜȚıμȩ șĮ İȓȞĮȚ ʌȣțȞȒ, ıțȜȘȡȒ, ȩȤȚ İȪșȡĮȣıĲȘ țĮȚ ĮȡțİĲȐ ȟȘȡȒ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜȠ ĲȠ μȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ țĮȚ İțȡİȪıĮȞ ıțȣȡȩįİμĮ, țĮșȫȢ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ, țȘȜȓįİȢ, șȡȪμμĮĲĮ
țĮȚ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ. ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȜȑȞİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ țȐșİ ȤĮȜĮȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ȓįȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ ȑȤȠȣȞ
țĮȜȣĳșİȓ μİ ıĲȐıȚμȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ įȑțĮ (10) ȘμİȡȫȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ țĮȜȣĳșİȓ μİ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ μİ țĮȞȠȞȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ.
ǹȞ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ įİȞ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ μȑıĮ ıİ İȓțȠıȚ (20) ȘμȑȡİȢ Įʌȩ ĲȠ ıȤȘμĮĲȚıμȩ
ĲȠȣȢ, ĲĮ μȑĲȡĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
1.

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

2.

ȉİȤȞȘĲȩ ĮȖȡȓİμĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȤȡȒıȘ μȚțȡȫȞ ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ Ȓ μİ ȐȜȜĮ
μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ıİ ȕȐșȠȢ ʌİȡȓʌȠȣ 6 mm ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ.

3.

ȀĮȜȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ țȐșİ ȟȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ Ȓ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ.

4.

ǻȚĮȕȡȠȤȒ ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĮȡțİĲȩ ȤȡȩȞȠ ʌȡȚȞ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȞȑȠȣ.

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ıȣıĲȒȞİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ. Ȉǯ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ıĲİȖȞȒ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ țĮȚ Ș
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İʌĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠʌİȡĮĲȦșİȓ ʌȡȚȞ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ.
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īİȞȚțȐ Ș ȤȡȒıȘ ĲȪʌȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȤȘμĮĲȚıμȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, İțĲȩȢ ĮȞ įȠșİȓ ĲȑĲȠȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ șĮ ȑȤȠȣȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ İȖțȠʌȑȢ. ǵȜĮ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ
ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’, ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ șĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.6 ȂİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ ĲȣʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ μȑȖȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ȕĮșμȩ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȤȡȩȞȠȣ, ȤȡȒμĮĲȠȢ țĮȚ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. Ǿ ʌȜȑȠȞ İʌȚĲȣȤȒȢ μȑșȠįȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
İʌȚįȚȫȟİȦȞ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲȠȪμİȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȐ Ȓ/țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȐ
ʌĲȣııȩμİȞȠȣ μİĲĮȜȜȠĲȪʌȠȣ ʌȠȣ șĮ ĳȑȡİȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ șĮ μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ țȚȞȠȪμİȞȠ
ĳȠȡİȓȠ. ȅʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ĲȪʌȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ μȩȞȠ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȅ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȚıȤȣȡȩȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȘȢ μȠȡĳȒȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȚȢ ʌȚȑıİȚȢ ʌȠȣ
ĮıțȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ țĮȚ įȩȞȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ȤȦȡȓȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ıĲȘ ıȦıĲȒ
ĲȠȣ șȑıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠįȓįİȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, ĲȠ
ʌİȡȚĲȪʌȦμĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ǼʌȓıȘȢ Ƞ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ įȚĮȡȡȠȒ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ.
ȅȚ ĲȪʌȠȚ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ, ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ Ȓ μȘ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲĮȤİȓĮ țĮȚ İȣȤİȡȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ șȑıİȚȢ țĮȚ İȣȤİȡȒ ĮĳĮȓȡİıȘ țĮȚ
μİĲĮĲȩʌȚıȘ ȤȦȡȓȢ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅȚ ĲȪʌȠȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȪĲȦȞ įȓȠįȠ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ, ıȣȡμȫȞ țȜʌ., ȩʌȦȢ
İʌȓıȘȢ, ĮȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ, țĮȚ ĲȘ įȓȠįȠ ȐȜȜȘȢ μİĲĮĳİȡȩμİȞȘȢ μȠȞȐįĮȢ ĲȪʌȠȣ.
ȅ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İȚįȚțȩ ĳȠȡİȓȠ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ıİ ĲȡȠȤȠȪȢ țĮȚ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ ıİ ıȚįȘȡȠĲȡȠȤȚȑȢ
ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȠ įȐʌİįȠ Ȓ ıĲĮ ʌȑįȚȜĮ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ. ȅ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ Ȓ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȞșȑĲȠȣȞ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĮȣĲȩ.
ȅ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ șĮ ĳȑȡİȚ ıİ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ıİȚȡȐ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ. ȉĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȐ șĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, ĲȘȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ȖȚĮ ĲȘ įȩȞȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȓıȦ
Įʌȩ ĲȠ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠ. ȅ ıȦȜȒȞĮȢ ʌȡȠıțȩμȚıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ
ȐȞȠȚȖμĮ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩȕȜȘμĮ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ
İʌȩμİȞȠ ȐȞȠȚȖμĮ țĮșȫȢ țĮȚ Ș İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1 m.
ȉĮ ȣʌ' ȩȥȘ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌ.Ȥ. 0.45 m x 0.90 m μİ ĲȘ μİȖȐȜȘ įȚȐıĲĮıȘ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ) țĮȚ ȠȚ șȪȡİȢ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȟȑįȡİȢ, ȖȚĮ ȐȞİĲȘ țĮȚ
ĮıĳĮȜȒ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ țĮȚ İʌȚșİȫȡȘıȘ. ȅ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ĲȘȢ țȐĲȦ ıİȚȡȐȢ șĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ
ʌİȡȓʌȠȣ ȑȞĮ μȑĲȡȠ țĮȚ ȠȖįȩȞĲĮ İțĮĲȠıĲȐ (1,80) m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠȞ įȚĮμȒțȘ Įȡμȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ
ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ. ȉĮ țȑȞĲȡĮ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țȐșİ İʌȩμİȞȘȢ ıİȚȡȐȢ șĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ȑȞĮ μȑĲȡȠ țĮȚ ȠȖįȩȞĲĮ
İțĮĲȠıĲȐ (1,80) m ʌİȡȓʌȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ĮμȑıȦȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ ıİȚȡȐȢ. ȉĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ șĮ
įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ʌİııȠİȚįȫȢ, șĮ ĮʌȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ įȣȩμȚıȣ (2,50) m ʌİȡȓʌȠȣ Įʌȩ ȐȟȠȞĮ ıİ ȐȟȠȞĮ
(țĮĲĮțȩȡȣĳȠ) țĮȚ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ įȪȠ (2) ıİȚȡȑȢ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣμʌİȡȚȜȐȕİȚ ıĲȘȞ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’ ʌȜȒȡȘ ĲİȤȞȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ (ȜİʌĲȠμİȡȒ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ, μİȜȑĲȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ, ıĲȒȡȚȟȒȢ ĲȠȣ ț.Ȝʌ.). ȅ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ șĮ
ıȤİįȚĮıĲİȓ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ μȓĮ ĳȐıȘ (ıȣȞȠȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ) Ȓ ıİ įȪȠ (ʌȡȫĲĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȣșμȑȞĮ țĮȚ ıİ
İʌȩμİȞȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌĮȡİȚȫȞ țĮȚ șȩȜȠȣ), țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲİȜİȓ ȣʌȩ
ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘ ıĲĮĲȚțȒ μİȜȑĲȘ
ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
ȈĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ șĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌ’ ȩȥȘ ȩĲȚ Ƞ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȑȤİȚ țĮȚ
țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠıșȒțİȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ (ʌ.Ȥ. ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȠ
μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĳȘȞȫȞ) ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țĮμʌȣȜȫȞ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌ' ȩȥȘ Ș
ȪʌĮȡȟȘ ĳȦȜİȫȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ĳȡİĮĲȓȦȞ țĮșĮȡȚıμȠȪ, įȚİȣȡȪȞıİȦȞ (ʌ.Ȥ. ıİ șȑıİȚȢ ʌȜĮĲȣıμȐĲȦȞ
ıĲȐșμİȣıȘȢ, ĳȦȜİȫȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıİ ȈȚįȘȡȠįȡȠμȚțȑȢ ȈȒȡĮȖȖİȢ, șȑıİȦȞ "ȦıĲȚțȫȞ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ" (Jet
Fans) țĮȚ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ĮȣĲȫȞ ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȐȜȜȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ĮȞĮȜȩȖȦȞ ʌȡȠıșȘțȫȞ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȫȞ ıĲȠ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĮȣĲȠȪ μİ ȐȜȜȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ.
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ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ șĮ
țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ.
ǼʌȓıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ șĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ İȚįȚțȩ
ȜȐįȚ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ȡĮĳȚȞĮȡȚıμȑȞȠ ȠȡȣțĲȑȜĮȚȠ İȚįȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ μİ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ
ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȠȞ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ ıțȠʌȩ.
īȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ İʌȓĲİȣȟȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ʌȡȠȩįȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȓıĲĮĲĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲĮȤİȓĮ İʌȚıțİȣȒ
ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮĲİȜİȚȫȞ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ƞ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μȩȜȚȢ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȡĮȖȓıμĮĲĮ, șȡȣμμĮĲȚıμȠȓ, ĳȠȣıțȫμĮĲĮ ț.Ȝʌ.
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 10 – 12 ȦȡȫȞ
(ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ) țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ıİ įȚȐıĲȘμĮ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ȠțĲȫ (8) ȫȡİȢ,
İțĲȩȢ İȐȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȚ ȦȡȓμĮȞıȘȢ (ʌ.Ȥ. ĮĲμȩȢ ț.Ȝʌ.). Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ
İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ șȡĮȪıȘ ĲȡȚȫȞ (3)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚμȓȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ĳȐĲȞȦμĮ. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤĮμȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ, Ș ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ șĮ ȕȡĮįȪȞİȚ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ ıȣıȤȑĲȚıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ μİ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ȑȤİȚ
ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ıĲȠ ĳȠȡȑĮ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ μİȖȐȜȘȢ įȚĮĳȠȡȐȢ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ȃİ įİįȠμȑȞȠ ĲȠ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ, ȜȩȖȦ ȑțȜȣıȘȢ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ, ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ įȠțȓμȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ȜȘĳșİȓ. ǹȣĲȒ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤİȚ ıĮȞ ȐμİıȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ
ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ.
ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȜȠȚʌȩȞ ȚįȚĮȓĲİȡȠȢ ȜȩȖȠȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ șİȡμȠıĲȠȚȤİȓĮ İȞĲȩȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȐμİıȠȢ ıȣıȤİĲȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ μİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ. Ǿ
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İĳ’ ȩıȠȞ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳĲȐıİȚ ĲȘȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ
ĲȚμȒ ĲȘȢ.

5.7 ǻȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ șȩȜȠȣȢ İʌİȞįȪıİȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ șȩȜȦȞ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ıȪıĲȘμĮ
ȐȞĲȜȘıȘȢ Ȓ μİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ μȑșȠįȠ İȖțİțȡȚμȑȞȘ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, șĮ İȓȞĮȚ
ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șȑıȘ ȤȦȡȓȢ įȚĮȤȦȡȚıμȩ Ȓ
ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ. ǻİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ, ȠȚ țȠȤȜȓİȢ, ȠȚ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ. Ǿ
ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ țĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȣʌ’ ȩȥȘ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ʌȣțȞȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ
țĮȚ ȖİȞȚțȐ įȣıȤİȡȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ıȪȞșİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ μȑșȠįȠ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıȣμȕĮĲȒ țĮȚ ĮȞĲĮʌȠțȡȚȞȩμİȞȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮȣĲȑȢ.
ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ μȘȤĮȞȚțȠȓ įȠȞȘĲȑȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ țȠʌȐȞȚıμĮ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȣμμİĲȡȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ ĲȦȞ
ȣʌȠıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ. ȉȠ İțȐıĲȠĲİ ıțȣȡȠįİĲȠȪμİȞȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ μȒțȠȢ, ȫıĲİ
Ƞ șȩȜȠȢ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȞĮ ıțȣȡȠįİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ ıȣȞİȤȒ İȡȖĮıȓĮ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țȐșİ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ĮĳȠȪ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤİȚ țĮȜȪȥİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ șȩȜȠ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ Įʌ' ȩʌȠȣ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ Ș ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, țĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ıțȣȡȠįİĲȘșȠȪȞ Ƞ șȩȜȠȢ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡİȚȑȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ
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ȣʌȩȜȠȚʌȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲİȓĲĮȚ, Ș ȐțȡȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌĮȡȠȤȒȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ țĮȜȐ
ȕȣșȚıμȑȞȘ μȑıĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȩȜȣĲȘ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
ȉȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌĮȡȠȤȒȢ șĮ "μĮȡțȐȡİĲĮȚ" ȖȚĮ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ȕȪșȚıȘȢ μȑıĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȚȖμȒ. ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȫșȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȑıĮ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ĮȞȦμĮȜȓİȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȑȜİȚĮ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ șȩȜȠȣ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ
ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
ȅȚ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȠȚ ĮȡμȠȓ, ʌȠȣ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮțȠʌȒ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıĲȚȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, șĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ.
ȆȐȞĲȦȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ĮȞ, ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ, įȚĮțȠʌİȓ Ș ıȣȞİȤȒȢ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĮȣĲȠȪȢ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ
ıĲĮșİȡȒ țȜȓıȘ, țĮș' ȩıȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮțȩμĮ İȡȖȐıȚμȠ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȑĲȠȚȦȞ ĮȡμȫȞ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ, ʌȡȚȞ İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ Ș ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ĮȡȤȚțȒȢ ȑȞĲĮıȘȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
Ǿ ‘’ǲțșİıȘ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ’’ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ ıȤȑįȚĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ĲȘȞ șȑıȘ țĮȚ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȘȞ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.

5.8 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ įȠȞȘĲȑȢ, țĮȚ ıĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ șȣȜȐțȦȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ țĮȚ ĮȑȡĮ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ țĮȚ
μİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ.
ȅȚ įȠȞȘĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠȓ ȞĮ μİĲĮįȫıȠȣȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ įȩȞȘıȘ μİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3,600
ıĲȡȠĳȫȞ ĮȞȐ ȜİʌĲȩ, ȩĲĮȞ İȣȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĳȩȡĲȦıȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ȩȜȠȞ ĲȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İȟȠʌȜȚıμȩ
ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ įȠȞȘĲȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ȑȞĮȢ (1) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İĳİįȡȚțȩȢ įȠȞȘĲȒȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
Ȉİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȠȞȘĲȑȢ ȖȚĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȠȞȘĲȑȢ ȕȣșȚȗȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ Ȓ μİ
įȠȞȘĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ. ȅȚ įȠȞȘĲȑȢ ĲȪʌȦȞ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ μİ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ țĮȚ
șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠțĲȫ ȤȚȜȚȐįȦȞ (8,000) ıĲȡȠĳȫȞ ĮȞȐ ȜİʌĲȩ țĮĲȐ ĲȘ įȩȞȘıȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ ȑȞĲĮıȘ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ İțİȓȞȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ, țĮȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
Ș ȣʌİȡįȩȞȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȑȢ ĲȪʌȦȞ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ șȑıİȚȢ, ʌȠȣ șĮ ĮʌȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ
İțĮĲȩȞ İȓțȠıȚ (120) cm, ĮμȑıȦȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘȞ μİĲĮțȚȞȠȪμİȞȘ țİțȜȚμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ
ʌĮȡİȚȑȢ țĮȚ ıĲĮ țȣȡĲȫμĮĲĮ ĲȠȣ șȩȜȠȣ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠȞȘĲȫȞ ĲȪʌȦȞ ıĲȠȞ șȩȜȠ, Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ įȠȞȘĲȫȞ, Ș
ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș șȑıȘ ĲȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȚ Ș μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌĮȡȠȤȒȢ
șĮ ıȣȞĲȠȞȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ, ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ șȩȜȠȣ μİ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș țȐșȚıȘ țĮȚ Ș ȡȠȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȜȘȡȦșȑȞĲĮ șȩȜȠ, ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ șȑıȘȢ țĮȚ
ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ.

5.9 ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ǹμȑıȦȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ μȑıĮ ıİ İȚțȠıȚĲȑııİȡȚȢ (24) ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ, șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚıțİȣȑȢ țĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ țȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ, İȞȫ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅȚ
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İʌȚıțİȣȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȓĲİȢ, μİ țȠȞȓĮμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȐμμȠȣ, ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ țĮĲȐ
ȕȐȡȠȢ ȑȞĮ (1) ʌȡȠȢ įȪȠ (2) μȑȤȡȚ ȑȞĮ (1) ʌȡȠȢ įȣȩμȚıȚ (2,5) țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȊȜȚțȐ, įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ İʌȚıțİȣȑȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ μȩȡĳȦıȘȢ ĲİȜȚțȫȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ,
ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İʌȚıțİȣȑȢ țĮȚ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į.īİȞȚțȐ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ șĮ İʌȚįȚȠȡșȫȞİĲĮȚ țȐșİ İıȠȤȒ, ĮȞȦμĮȜȓĮ țĮȚ įȚȩȖțȦıȘ ʌȠȣ
İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ĮȞȠȤȒ Ȓ țȐșİ țİȞȩ Ȓ ĳȣıĮȜȓįĮ Ȓ
ȐȜȜȘ ȗȘμȚȐ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȒ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ȕȐșȠȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȣ ıʌȠȞįȪȜȠȣ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İʌȚıțİȣȫȞ, Ș țĮĲȐıĲĮıȘ șĮ įȚİȡİȣȞȐĲĮȚ ȫıĲİ
ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıșİȓ Ș İʌȚįȚȩȡșȦıȘ Ȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ Ș țĮșĮȓȡİıȘ țĮȚ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ıʌȠȞįȪȜȠȣ.
ȕ.ǼʌȚıțİȣȑȢ μİ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ țȠȞȓĮμĮ
ȉȠ ȣʌȐȡȤȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚıțİȣĮıșİȓ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȘșİȓ
ĲȠ ȣȖȚȑȢ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȑȤȡȚ ĲȑĲȠȚȠ ȕȐșȠȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ıȚįȘȡȩ ȠʌȜȚıμȩ, ȫıĲİ ȞĮ
ʌĮȡȑȤİȚ ʌȜȒȡȘ ıȣȞȐĳİȚĮ ĲȠȣ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȠ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȉĮ țİȞȐ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȜȘȡȦșȠȪȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮȖțȪȡȚĮ, țȜİȚįȚȐ, įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ Ȓ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȚĮ ȞĮ
ıȣȞįȑıȠȣȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠ ȞȑȠ ȣȜȚțȩ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ. ȉĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ șĮ μȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıȣȞįİįİμȑȞȠ μİ ĲȠ ʌĮȜȚȩ
ıțȣȡȩįİμĮ. ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠʌİȓ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ. ȅȚ ȠʌȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ șĮ ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ
İȚįȚțȩ ıȣȞİțĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ. ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ ĲĮȚȡȚȐȗİȚ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȖİμȓıμĮĲĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȑȢ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ
ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉĮ İȟȠȖțȫμĮĲĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİ ȜİȓĮȞıȘ. Ǿ İʌȚıțİȣȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ, șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ μȑıĮ ıİ 24
ȫȡİȢ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ.
Ȗ. ǼʌȚıțİȣȑȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ
ǵĲĮȞ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȩ, Ș İʌȚıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİȚ μİ ĮȡȤȚțȒ țȠʌȒ μİ ĲȠ ʌȡȚȩȞȚ, μȓĮȢ
İȖțȠʌȒȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȩ
ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮ Ȓ țȠʌȓįȚ țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ șĮ
țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘȞ İʌȠȟİȚįȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıȣȞȐĳİȚĮȢ.
ȊȖȡȑȢ Ȓ ȕȡİȖμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ ıĲİȖȞȫȞȠȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȗİıĲȒ ıĲȘȞ ĮĳȒ
ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İʌȐȜİȚȥȘ μİ ĲȠ ıȣȞįİĲȚțȩ μȑıȠ.
ȉȠ İʌȠȟİȚįȚțȩ ȣȜȚțȩ ıȣȞȐĳİȚĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȂİĲȐ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıİ țĮșĮȡȒ țĮȚ ıĲİȖȞȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ İȞȫ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȘμȓȡȡİȣıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, ĲȠ ıȣȞįİĲȚțȩ
μȑıȠ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȚıțİȣȒȢ.

5.10

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-0103-00.
ȈțȠʌȩȢ ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ
ȖȡȒȖȠȡȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ, țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ Ș ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ. ǹȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ İȞĲȩȢ μȓĮȢ (1) ȫȡĮȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ
μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ, μİ ȤȡȒıȘ μİĲĮțȚȞȠȪμİȞȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μİ șİȡμȚțȒ μȩȞȦıȘ țĮȚ ĮʌĮȜȩ ȥİțĮıμȩ ĲȘȢ
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İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ Ȟİȡȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ. ȉȠ ĳȠȡİȓȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȡȣșμȚȗȩμİȞȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣĲȒ,
ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 90%, İȞȫ Ș
ʌĲȫıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȖȡĮμμȚțȒ țĮȚ șĮ ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ ĲȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ įȚȐȡțİȚĮ 3 ȑȦȢ 4 ȘμİȡȫȞ. ȂİĲȐ ĲȚȢ 48 ȫȡİȢ țĮȚ ĲȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ İʌȓʌİįĮ ȩȤȚ
țȐĲȦ ĲȠȣ 80%, μİ ȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ, μİ ȥİțĮıμȠȪȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮȞȐ
įȚĮıĲȒμĮĲĮ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ț.Ȝʌ.

5.11

ǹȞȠȤȑȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

ȅȚ ǹȞȠȤȑȢ ȂȩȞȚμȘȢ ǼʌȑȞįȣıȘȢ ȈȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, șĮ İȓȞĮȚ:
x īȡĮμμȒ țĮȚ ȀȜȓıȘ
ȅ șİȦȡȘĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ Ƞ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ĲȩʌȠȢ ĲȦȞ ĲȠμȫȞ ĲȦȞ
İμĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ țĮȚ țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ
μȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȒȢ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠȡȚıșİȓıĮ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ țĮȚ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ șȑıȘ ĮȣĲȠȪ ʌȠȣ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, șĮ ĲȘȡİȓ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
o

o

īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L d 500 m
-

ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

-

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

=

=

r 0,01 m

r 0,005 m

īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L t 1.000 m
-

ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

-

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

-

īȚĮ İȞįȚȐμİıĮ μȒțȘ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȡĮμμȚțȒ ʌĮȡİμȕȠȜȒ.

=

=

r 0,02m

r 0,01 m

x ǹʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȈȒȡĮȖȖĮȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ, įİȞ șĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
İıȦȡĮȤȓȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμμȑȞȘ μİȜȑĲȘ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ įȪȠ (2) cm.
x ǹʌȩțȜȚıȘ ȆȐȤȠȣȢ ȂȩȞȚμȘȢ ǼʌȑȞįȣıȘȢ ȈȒȡĮȖȖĮȢ
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, μİĲȡȠȪμİȞȠ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮȣĲȒȢ (ʌİȡȚĲȣʌȫμĮĲȠȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ) țĮȚ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, Ȓ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ), įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǹȞȠȤȑȢ ȉȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȈȚįȘȡȠȪ ȅʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȂİĲĮȜȜȚțȫȞ ȉİμĮȤȓȦȞ
ǹȞȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȇȐȕįȠȣȢ ȅʌȜȚıμȠȪ
1. ȉȠ μȒțȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ (μȐĲȚıμĮ) įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ
İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (25) mm.
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2. Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İȓȞĮȚ ʌȑȞĲİ (5,0)
cm, įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ȑȟȘ (6) mm țĮȚ ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İȓȞĮȚ İʌĲȐμȚıȣ (7,5) cm Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ, įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ įİțĮĲȡȓĮ (13) mm. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıİ
țĮĲĮıțİȣĮıșİȓıĮ İʌȑȞįȣıȘ μİȚȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ țȐȜȣȥȘȢ, Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣȞĲȐȟİȚ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ,
Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ
ȗȦȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțȡȚșİȓıĮ μİȜȑĲȘ İȞȑȡȖİȚİȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
AʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȀĮșȠȡȚıμȑȞȘ ĬȑıȘ ĲȠȣ ȅʌȜȚıμȠȪ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ įİȚțȞȣȩμİȞȘ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ șȑıȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (25) mm.
ǹȞȠȤȑȢ ıĲȘȞ ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȂİĲĮȜȜȚțȫȞ ȉİμĮȤȓȦȞ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ įİȚțȞȣȩμİȞȘ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ʌȑȞĲİ (5) mm.
ǹȞȠȤȑȢ ıĲȘȞ ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȆȜĮțȫȞ ǼįȡĮıȘȢ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȐșμȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ĲȡȓĮ (3) mm.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ, țĮĲȐ μȒțȠȢ μȚĮȢ įȚĮȖȦȞȓȠȣ, įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ĲȡȓĮ (3) mm.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ. ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİĲȐ ĲȠ ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ. ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡ. 5.9 țĮȚ
5.10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȚıțȩμȚıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ
ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ
ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ
ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
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x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ țĮȚ Ȟİȡȩ (ĮμμȠȕȠȜȑȢ, țȠʌȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ).
x ȆĲȫıȘ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ. Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ
ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):

21

36148

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-04-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
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x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ"
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ĲİȤȞȚĲȫȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ μİȖȐȜȘȢ İȟİȚįȓțİȣıȘȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1 ǲȖȤȣĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (țĮȞȠȞȚțȒ įȚĮĲȠμȒ,
ĳȦȜİȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, ʌȜĮȧȞȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ, ĲİȤȞȚțȐ İȚıȩįȠȣ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ț.Ȝʌ.), ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȆȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ țĮȚ Ș
ʌȠıȩĲȘĲĮ, ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ıȪȖțȜȚıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮįȡĮȞȒ, Ȟİȡȩ, ʌȡȩıμȚțĲĮ,
ʌȡȩıșİĲĮ țȜʌ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ıȦȜȒȞȦȞ İȞİμȐĲȦȞ, ȡȘĲȚȞȫȞ İʌȚıțİȣȒȢ, ȐμμȠȣ țȜʌ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠȣ
ȣȜȚțȠȪ-μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ
ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȒȢ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μİĲȐ ĲȦȞ
ıĲĮȜȚȫȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ, ĮȞȐμȚȟȘ, μİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣμʌȪțȞȦıȘ,
įȩȞȘıȘ, ĲȣȤȩȞ İʌȚıțİȣȒ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȡμȫȞ, ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĮμμȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȒȢ ĲȘȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĮȣĲȒȢ
ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. .
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȑțȤȣıȘȢ, įȩȞȘıȘȢ țȜʌ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ, İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ, įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıțȠĲȓĮȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȦȞ ĮȡμȫȞ Ȓ/țĮȚ ıĲȠ İȞįȚȐμİıȠ ĮȣĲȫȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
țȐșİ ȐȜȜȘ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ.
ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ: ȠȚ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ (μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȚ,
ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ), Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠȚ ȓȞİȢ, Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮȚ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ ʌȠȣ
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ.

8.2 ȉȪʌȠȚ (μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȚ – ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ)
ȅ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȢ Ȓ Ƞ ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ,
ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Ș įȚȐșİıȘ, İȚıțȩμȚıȘ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ
ĲȪʌȠȣ, ĲȠȣ ıȣȞȠįİȣĲȚțȠȪ ĳȠȡİȓȠȣ țĮȚ ȠįȘȖȫȞ ĲȠȣ, Ș ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
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İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮȣĲȠȪ μİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ μȚțȡȠȨȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ȅȚ ĲȪʌȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ĳȦȜȑİȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıİ ĲȣȤȩȞ įȚİȣȡȣμȑȞȘ
įȚĮĲȠμȒ ʌ.Ȥ. ȤȫȡȠȚ ıĲȐșμİȣıȘȢ, ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ «ȦıĲȚțȫȞ ĮȞİμȚıĲȒȡȦȞ» (Jet Fans) țĮȚ ĲȦȞ
ıȣȞĮȡμȠȖȫȞ ĮȣĲȫȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒȢ
ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

8.3 ȅʌȜȚıμȠȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ - ʌȜȑȖμĮĲĮ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ʌȜİȖμȐĲȦȞ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ,
ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ʌȜİȖμȐĲȦȞ, ʌȠȣ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȞıȦμĮĲȫșȘțĮȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȉȠ ȕȐȡȠȢ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ țĮȚ ĲȠ μȠȞĮįȚĮȓȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ Ȓ ĲȠ μȠȞĮįȚĮȓȠ ȕȐȡȠȢ
ĲȦȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ ȗȪȖȚıȘȢ ĮȣĲȫȞ. ǵʌȠȣ
ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ȞĮ İȓȤĮȞ
İʌȚțȐȜȣȥȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ, ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ȓ ĲȦȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȪȞįİıȘȢ,
ıĲİȡȑȦıȘȢ, ĲȦȞ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ țȜʌ Ș įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ țĮȚ Ș
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ıȪȞįİıȘȢ, įȠțȚμȑȢ, İȜȑȖȤȠȣȢ țȜʌ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅȣįİμȓĮ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ĳșȠȡȑȢ,
ĮʌȫȜİȚİȢ, Ȓ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȡȐȕįȦȞ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȉĮ İȚįȚțȐ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ (Latice Girders, ȕȜȒĲȡĮ, İʌȓʌİįĮ įȚțĲȣȫμĮĲĮ ț.Ȝʌ.) İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ
İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ıȣμμİĲȑȤȠȣȞ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
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ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ:
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0403-00 «ȂȩȞȚμȘ ǼʌȑȞįȣıȘ μİ ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ȈĲȠȚȤİȓĮ
Įʌȩ ȅʌȜȚıμȑȞȠ ȈțȣȡȩįİμĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-04-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-04-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȂȩȞȚμȘ ǼʌȑȞįȣıȘ μİ ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ȅʌȜȚıμȑȞȠ ȈțȣȡȩįİμĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
(șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ, șİμȑȜȚĮ), ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ İȚıȩįȠȣ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ -- Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 450-1

ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȩȢ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Fly ash for concrete - Part 1: Definition,
specifications and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 13263-1

ȆȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements
and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 13263-2

ȆȣȡȚĲȚțȒ ĮȚșȐȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 2: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Silica fume for concrete - Part 2: Conformity evaluation.

Ǽȁȅȉ EN 14889-1

ǿȞİȢ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ. ȂȑȡȠȢ 1: ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ. ȅȡȚıμȩȢ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ -- Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definition,
specifications and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 14889-2

ǿȞİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ǿȞİȢ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȒ. ȅȡȚıμȩȢ,
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ıȣμμȠȡĳȦıȘ -- Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres Definition, specification and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 14845-1

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ ȚȞȫȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ -- Test methods for fibres in concrete - Part 2: Effect on strength.

Ǽȁȅȉ EN 13369

ȀȠȚȞȠȓ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ -- Common
rules for precast concrete products.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-04-00 ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Work site concrete
batching plants.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Concrete production and transport.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Concrete curing.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00 XĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Steel reinforcement for concrete.
Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ -- Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO
1461:1999).

Ǽȁȅȉ EN ISO 527.01

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İĳİȜțȣıμȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ -Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ -Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs.

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ -Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs.

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Hearing protectors - General
requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet.

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ -Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Leveldependent ear-muffs.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality Management
Systems – Requirements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-02-00 ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Cement grouting in tunnels.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ĮȞĮĳȠȡȑȢ
Ǿ μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ
ıĲĮĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ Ș ȂİȜȑĲȘ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ įȚȐșİıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ, μİĲĮĳȠȡȐ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ
șİμİȜȓȦıȒȢ ĲoȣȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ (ʌ.Ȥ. ʌȣșμȑȞĮȢ, șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ).
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, Ȓ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ), Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ĲȠ ȣȜȚțȩ
țĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ȩʌȦȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ, μİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ, ʌȡȩıμȚțĲĮ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ, İʌȚμİĲȡȒıİȚȢ,
ȤȦȡȠıĲĮșμȒıİȚȢ ț.Ȝʌ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲİμȐȤȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ, ȩʌȦȢ ȩȡȖĮȞĮ,
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȜȦįȓȦȞ, ȠʌȜȚıμȠȓ ț.Ȝʌ..

4.2 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
x ȈțȣȡȩįİμĮ.
x ȅʌȜȚıμȠȓ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ.
x ǿȞȠʌȜȚıμȩȢ.

4.3 ǿıȤȪȠȣıİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ - țĮȞȠȞȚıμȠȓ
4.3.1

ȈțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00
Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. H
ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ, μİ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İțȜȣȩμİȞȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıȘμĮȞĲȚțȩȢ țĮȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣĲȩ.
ǹȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ʌȡȫȚμȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ (R), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 7.1.2. ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ, ĮȣĲȒ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 450-1.
ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ, Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 13263-1 țĮȚ
Ǽȁȅȉ EN 13263-2.
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4.3.2

©

Ǽȁȅȉ

ȅʌȜȚıμȩȢ

ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
4.3.3

ǿȞȠʌȜȚıμȩȢ

ȅȚ ȓȞİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ȠʌȜȚıμȩ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ
Ǽȁȅȉ EN 14889-1, Ǽȁȅȉ EN 14889-2, Ǽȁȅȉ EN 14845-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 14845-2.
ȅȚ ȓȞİȢ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȪıĲȘμĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. įȚİȣȡȣμȑȞĮ ȐțȡĮ, țȣμĮĲȠİȚįȒ
μȠȡĳȒ ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȉȠ İȓįȠȢ, ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȚȞȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȒ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ
ȜİʌĲȠμİȡȒ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ȑțșİıȘ ȖȚĮ ĲȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ ıȪıĲȘμĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.

5.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
īİȞȚțȐ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ıİ ȣĳȚıĲȐμİȞȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ μȠȞȐįĮ İȓĲİ ıİ İȚįȚțȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȐȞĲȦȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ
ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȈȪıĲȘμĮ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3, țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ, ĲȚȢ
ıȣȞșȑıİȚȢ, ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ, ĲȘȞ ȦȡȓμĮȞıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ, ĲȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
ĬĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13369. īȚĮ ĲȠ ıȤİįȚĮıμȩ țĮȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ CEN/TR 15728. īȚĮ ĲĮ ĲİȜİȚȫμĮĲĮ ĲȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ prCEN/TR 15739.
ȅȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ μȑșȠįȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ Ȓ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ șĮ İȓȞĮȚ İʌȚșİȦȡȒıȚμȠȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ țȐșİ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ıİ țȐșİ İʌȓıțİȥȒ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ.
ȉȠ İμȕĮįȩȞ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3500 m2. ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ĮȣĲȠμĮĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ μİĲĮĳȑȡİȚ ĲȠȣȢ țȜȦȕȠȪȢ ʌȡȠȢ ĳȪȜĮȟȘ
țĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȘȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ. ȅ ȤȫȡȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2000 m2 țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȢ μİ țȚȞȠȪμİȞȠ ȖİȡĮȞȩ.
Ǿ ĮȜȣıȓįĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ: Į) Įʌȩ ĲȘȞ ȖȡĮμμȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ, ȕ) ȖȡĮμμȒ șİȡμĮȚȞȩμİȞȘȢ
ıțȜȒȡȣȞıȘȢ (ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ) țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĳȪȜĮȟȘȢ țĮȚ Ȗ) ȖȡĮμμȒ μİĲĮĳȠȡȐȢ.
ȉȠ ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȡȚȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȠ, İʌĮȡțȠȪȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ʌ.Ȥ. 3 m3 ĮȞȐ
İʌĲȐ ȜİʌĲȐ). ȀĮȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-04-00 ȖȚĮ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ī.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țĮȜȣμμȑȞȠȣ șĮȜȐμȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ ȑȤİȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȡȣșμȩ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıĲȠ șȐȜĮμȠ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ. Ǿ țȓȞȘıȘ ıĲȠ șȐȜĮμȠ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ țİȞĲȡȚțȩ ȖȡĮĳİȓȠ İȜȑȖȤȠȣ. ȅ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șȑȡμĮȞıȘȢ șĮ
ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ȡȣșμȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ. ȅ ĮȑȡĮȢ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
șĮ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ μİ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
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Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ șĮ ȑȤİȚ İʌĮȡțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌȠįȩıİȚȢ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.țĮȚ
șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȞȣȥȦĲȚțȩ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ. Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ĳȠȡĲȘȖȐ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞĮ ȠȤȒμĮĲĮ Ȓ μİ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȩ ıȣȡμȩ. ǱȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ıȤȑįȚĮ.
ȀȐșİ țĮȜȠȪʌȚ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȑȞĮ ȕĮȖȠȞȑĲȠ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ: ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ĲȡȠȤȠȪȢ,
ĮʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȓȞȘıȘȢ, ȕ) ȕȐıȘ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ: ȤĮȜȪȕįȚȞȠ μȑĲȦʌȠ, įȚĮμȒțİȚȢ țĮȚ İȖțȐȡıȚİȢ
İȞȚıȤȪıİȚȢ, İıȠȤȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ, ıĲİȖĮȞȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ, ʌȜİȣȡȚțȠȪȢ ĲȪʌȠȣȢ ıĲİȡİȦμȑȞȠȣȢ ıĲȘȞ ȕȐıȘ (ȠȚ
ĲİȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȒ), įȠȞȘĲȑȢ ıĲİȡİȦμȑȞȠȣȢ ıĲȘ ȕȐıȘ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ įȣȞĮμȚțȠȪ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țȣȡȓȦȢ: țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ, ȜȓʌĮȞıȘ țĮȚ
ıĳȡȐȖȚıȘ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȣʌȠįȠȤȫȞ, ĲİȜİȚȫμĮĲĮ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ,
ĮĳĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȜĮȞĲȗȫȞ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ.
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ. ǵʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑȤȡȚ
ĲȡİȚȢ țȪțȜȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ (ȕȐȡįȚİȢ) ıİ țĮșȘμİȡȚȞȒ ȕȐıȘ.
ȉĮ țĮȜȠȪʌȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ȚıȤȣȡȒ țĮĲĮıțİȣȒ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ, țĮȚ șĮ
ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮțĲȚțȐ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȚȢ
ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
ȅ ȀȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ıȣμĳȦȞȒıİȚ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ
ȣʌǯ ȩȥȚȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ țĮȜȠȣʌȚȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ μʌȠȡȠȪȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȞĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ țĮȚ
ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮȚ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ȦȢ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĮȞĮĳȠȡȑȢ μİȜȜȠȞĲȚțȐ.
ǵȜĮ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ȑȞĮȞ ĮȟȚȩʌȚıĲȠ țȦįȚțȩ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ μİ
ĮȞȐȖȜȣĳĮ țİĳĮȜĮȓĮ ȖȡȐμμĮĲĮ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
1. ǼıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
2. ȉȪʌȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
‘’ ȉ ’’ ȉȣʌȚțȩ
‘’ Ȁ ’’ ȀȜİȓįĮ
‘’ Ǽ ’’ ǼȚįȚțȩ
3. ǹʌȠțȜİȚıĲȚțȩȢ ĮȡȚșμȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮȜȠȣʌȚȠȪ
4. ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȚįȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ İȞįİȚțĲȚțȒ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲȠ įĮțĲȪȜȚȠ
5. ǾμİȡȠμȘȞȓĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
ǵĲĮȞ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıȚįȘȡȠȓ ȠʌȜȚıμȠȓ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ, șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȠʌȜȚıμȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș İȜȐȤȚıĲȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ
ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ǼȀȍȈ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ:
1. ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ

20 mm

2. ȈĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ

15 mm

3. īȪȡȦ Įʌȩ ȠʌȑȢ

20 mm

4. īȪȡȦ Įʌȩ ĲĮ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıȚįȘȡȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ

20 mm
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Ȉİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 50 mm Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ. ǹȣĲȑȢ
șĮ İȓȞĮȚ ȠʌȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ Įĳİșİȓ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ șĮ İȓȞĮȚ ıȦȜȘȞȦμȑȞİȢ.
Ǿ ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ȉȪʌȠȢ carrousel) șĮ İȟȠʌȜȚıșİȓ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ: ǼȟȠʌȜȚıμȩ μİĲĮĳȠȡȐȢ “carrousel”,
țĮȜȠȪʌȚĮ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠȚ μİ įȠȞȘĲȒ, ıȪıĲȘμĮ įȚĮȞȠμȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, șȐȜĮμȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ. ȉĮ țĮȜȠȪʌȚĮ
ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ȉȪʌȠȢ Carrousel) șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȐ İμʌȡȩȢ Įʌȩ
țȐșİ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ, ʌȡȚȞ μİĲĮĳİȡșȠȪȞ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȑȜȠȢ, İʌȚıĲȡȑȥȠȣȞ ıĲȘ ȖȡĮμμȒ ȖȚĮ ĲȠ
ȞȑȠ țȪțȜȠ. ȅȚ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘ ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ:
x ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıȣıțİȣȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȞıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȦȞ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ (inserts), ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ĲμȒμĮĲȠȢ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ıȦıĲȫȞ İȞȫıİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
μİ ȕȐıȘ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ.
x ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮșĮȡȚıμȩȢ țĮȜȠȣʌȚȫȞ, ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ μİ
ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ (μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ «țİȞȠȪ ĮȑȡȠȢ») țĮȚ șĮ ĮȞĮıȘțȫȞİĲĮȚ ȦȢ ĲȘ ȖȡĮμμȒ
μİĲĮĳȠȡȐȢ.
x ȜȓʌĮȞıȘ țĮȜȠȣʌȚȫȞ, țȜİȓıȚμȠ țĮȜȠȣʌȚȫȞ. Ǿ ʌİȡȓııİȚĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ μİ țĮșĮȡȩ
ʌĮȞȓ.
x ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ șȑıȘȢ ıĲȚȢ țĮȕȓȜȚİȢ (spacers).
x ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȦȞ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ
x ȑȜİȖȤȠȢ țĮȜȠȣʌȚȫȞ ʌȡȠ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
x ȆȡȫĲȘ ĳȐıȘ: ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ( ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ ȖİμȓȗİȚ μİ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ įȠȞİȓĲĮȚ ĮȜȜȐ Ș
ıȣȞȠȜȚțȒ μİĲȡȘșİȓıĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ.
x ǻİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ: ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ (μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĳȐıȘȢ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ
ȖİμȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
įȩȞȘıȘ). ȈĲȘ ȖȡĮμμȒ carrousel ĲȠ ıȪıĲȘμĮ μĮȖȞȘĲȚțȠȪ ıȒμĮĲȠȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ țĮȚ İȜȑȖȤİȚ
ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȐșİ ĳȐıȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ μİ ıȣıțİȣȒ ȗȣȖȓıμĮĲȠȢ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ țĮșȠįȘȖȠȪμİȞȠ
ıȪıĲȘμĮ).
x țĮșĮȡȚıμȩȢ ʌİȡȓııİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮȧȞȫȞ ĲȦȞ țĮȜȠȣʌȚȫȞ.
x įȚĮμȩȡĳȦıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȘȢ ıʌȐĲȠȣȜĮȢ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
x ĲİȜİȚȫμĮĲĮ.
ȆĮȡȑȤİĲĮȚ ıȣıțİȣȒ ȑȜȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮȜȠȣʌȚȫȞ İμʌȡȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȂȓĮ ıȣȡȩμİȞȘ ʌȜȐțĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ (țĮȜȠȪʌȚĮ) ıĲȠ ĲȑȜȠȢ
ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲİȓ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ (ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ), İȞȫ μȓĮ ȐȜȜȘ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ
ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ șȐȜĮμȠ țĮȚ ĲȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲİȓ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ țȪțȜȠȣ.
ȂȑıĮ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ (ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ) ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıʌȡȫȤȞİĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ. ǹĳȠȪ ȕȖİȚ Įʌȩ ĲȠ șȐȜĮμȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĮʌȠȤȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ țȪțȜȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ μȑıĮ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ
μȑȖȚıĲȘ ĲȦȞ 55oC . Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ: Į) ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȫȚμİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
Įʌȩ ĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ȕ) ĮʌȠĳȣȖȒȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ țĮȚ Ȗ) įȚȐȡțİȚĮȢ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȠȚțȓȜȜİȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.
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ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ʌȠȣ ȕȖĮȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠ șȐȜĮμȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮĲȑȜİȚİȢ țĮȚ șĮ
İʌȚįȚȠȡșȫȞİĲĮȚ ĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ țĮȚ ȑʌİȚĲĮ șĮ μİĲĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıĲȠȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ μȠȞȦĲȚțȠȪ
ıȣȞįȑıμȠȣ. ǲʌİȚĲĮ Įʌȩ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ μȠȞȦĲȚțȫȞ ıȣȞįȑıμȦȞ, ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ
İȞįȚȐμİıȠ țĲȒȡȚȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮıĲȐıİȦȞ. ǹʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıĮ İȞįȚȐμİıȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.
ȈĲȘȞ İȞįȚȐμİıȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ / Ȓ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ıȦȡİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫμĮĲĮ
įȚĮȤȦȡȚȗȩμİȞĮ Įʌȩ ȟȪȜȚȞİȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ.

5.2 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ – ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ – ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ĮȞ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ įİȞ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ĮȞĲȠȤȒ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȗȘμȚȐ țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ. Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȒ ĲȠȣ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ ĮʌȠĳĮıȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȚțȒ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ. īİȞȚțȐ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ, ȖȚĮ ĲȠ ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ țĮȚ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ 12 ȑȦȢ 20 ȂȇĮ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǿǿ). ǹȞ ĲȠ ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ ıİ ʌİȡȓʌȠȣ 20 ȫȡİȢ, Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȣȢ 20-25ȠC. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ 68 ȫȡİȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ. īȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȐȤȣȞıȘ
ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮȣĲȩ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 40-45ȠC ıĲȠ țĮȜȠȪʌȚ
țĮȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıİ șİȡμĮȚȞȩμİȞȠ șȐȜĮμȠ μȑȤȡȚ ĲȠ ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ. ȂİĲȐ ĲȠ ȟİțĮȜȠȪʌȦμĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ
ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00
Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ ȤİȚȡȚıμȠȪ, Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȗȘμȚȑȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. ǹȞ ȠȚ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ ĮȣĲȩ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ ȣʌ’ ȩȥȚȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȉĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ ĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȘȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țȪȕȠȣ
ĲȦȞ 28 ȘμİȡȫȞ.
ȀȐșİ İȓįȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȠʌȒ Ȓ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȣ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ıȤȒμĮ ȖȚĮ ĲȠ ĮȖțȣȡȦμȑȞȠ țȑȜȣĳȠȢ.
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȞ įİȞ İȖțȡȚșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȠȓȕİȢ ıİ ıĲİȖĮıμȑȞȘ ĮʌȠșȒțȘ Ȓ
ȣʌȩıĲİȖȠ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȤȦȡȓȢ ĲȡĮȞĲȐȖμĮĲĮ, ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ, įȠȞȒıİȚȢ țĮȚ ʌȐȞȦ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ȅȚ ıĲȠȓȕİȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ μİ
μİμȕȡȐȞȘ μȑȤȡȚ ĲȠ įȐʌİįȠ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȖȡȒȖȠȡȘ ȟȒȡĮȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ȠμĮȜȒ ʌĲȫıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ǯȅȜȠȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ıȤȒμĮ μİ
ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, ȩʌȠȣ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌİȓȡȠȣȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖİȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠȚ İȜĮıĲȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ. Ǿ ȟȣȜİȓĮ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ, ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, Ȓ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲİʌȚțȠȜȜȘĲȒ, șĮ ȑȤİȚ ĲȠ
ıȤȒμĮ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȘμȑȞȠ μİ ʌȡȚȩȞȚ țĮȚ șĮ ĳȑȡİȚ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ʌİȓȡȠȣȢ ȩʌȠȣ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ. ĬĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȠ
ıȐʌȚıμĮ, șĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ țĮȚ șĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ș ȩȤȜȘıȘ ĲȦȞ ǼȡȖĮĲȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ μİ
ȣȥȘȜȐ İʌȓʌİįĮ șȠȡȪȕȠȣ, ʌȜȘıȓȠȞ ĲȦȞ įȠȞȠȪμİȞȦȞ ĲȪʌȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ
İʌȓıȘȢ ȩĲȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țİȞȠȪ ĮȑȡȠȢ, ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ.
ȅ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȈȤȑįȚȠ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İʌĮȜȘșİȪıİȚȢ. ȂİĲĮȟȪ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ȟȪȜȠȣ șĮ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȪȜȜȠ ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞȠȣ, ʌȐȤȠȣȢ 2 mm ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ.
ȉĮ ıȚįİȡȑȞȚĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ, ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ȜĮμĮȡȓȞĮ
ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 mm țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıțȠȣȡȚȐȢ.
ȅȚ ȠʌȑȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ț.Ȝʌ. ĲȦȞ İț ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ
İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ȖȡĮıĮȡȚıμȑȞȠ țĮȞȞȐȕȚ.
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ȅȚ ȠʌȑȢ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μĮȜĮțȩ PVC.
ȅȚ ʌİȓȡȠȚ ıȪȞįİıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ μĮȪȡȠ ıȓįȘȡȠ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȚ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȠȪȢ
ȜȩȖȠȣȢ.

5.3 ǲȜİȖȤȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ
ȈȣıĲȒμĮĲȠȢ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ șĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.4 ȈȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ
ĮȞĲȠȤȒ. ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ. ȈĲȠȚȤİȓĮ μİ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ įİȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.
ǵȜİȢ ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲȠμİĮțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌĮȞĲİȜȫȢ Įʌȩ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ șȡĮȪıμĮĲĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ.
ȅ įĮțĲȪȜȚȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖİȓĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ȗȘμȚȐ ıĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȖİȦμİĲȡȓĮ.
ȉȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȑȖİȡıȘ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ Įʌȩ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ Ȓ ȐȜȜİȢ įȡȐıİȚȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
İʌȚįȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȠȕĮȡȫȞ ȗȘμȚȫȞ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ
țȡȓıȘ ĲȘȢ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ Ȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ǵʌȠȣ Ș μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞİμĮĲȦșİȓ, ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȦȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ șĮ țȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲĮșİȡȩ țĮĲȐ ĲȘȞ
İʌȚȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ, μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
įĮțĲȣȜȓȠȣ.
Ǿ ĮȞȑȖİȡıȘ ĲȘȢ ĲȠμİĮțȒȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȘȤĮȞȚțȩ ıȪıĲȘμĮ Ȓ μʌȠȡİȓ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȠ ȕȠȘșȠȪμİȞȠ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ȗȘμȚȐ ıĲȘȞ
ĲİȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ. ĬĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ĮȞȑȖİȡıȘ μȩȞȠ İĳ’ ȩıȠȞ ĮȣĲȩ ȑȤİȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ
İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ (ȜȚȞȐĲıĮ, İȜĮıĲȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ) ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 mm ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ ıİ țȐșİ țĮĲȐ μȒțȠȢ Įȡμȩ. ȉȠ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 80% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ĬĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȪȜĮțĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ıİ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ.
5.4.1

ȈȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĮȖțȣȡȦμȑȞȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

Ǿ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țȐșİ įĮțĲȣȜȓȠȣ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ țĮȞȠȞȚțȐ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĮȞȐıĲȡȠĳȠȣ ĲȩȟȠȣ țĮȚ șĮ
ʌȡȠȤȦȡİȓ μİ ĲȠ ȤĲȓıȚμȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȘ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ İȞĮȜȜȐȟ, ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİȚ įȣȞĮĲȒ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țȜİȚįȚȠȪ Ȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țȠȡȣĳȒȢ ıĲȘȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘ șȑıȘ. ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțȡȚșİȓıĮ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ.
ȉĮ ĮțĲȚȞȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ĲȠ țȐșİ ĲİμȐȤȚȠ μʌĮȓȞİȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȘșİȓ Ș İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ Ș ıȣμʌȓİıȘ ĲȦȞ ĳȜĮȞĲȗȫȞ, ȩʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș İȞıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȢ ȣʌȠįȠȤȑĮȢ ȕȜȒĲȡȠȣ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ fiber glass. Ǿ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ 20 ĲȩȞȠȣȢ.

14

36165

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-04-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ȂȠȞȐįİȢ

ǿįȚȩĲȘĲİȢ

ȉȚμȒ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ : 23 C

ȂȇĮ

40-80

: 70 C

ȂȇĮ

18-28

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ȉȐıȘ İĳİȜțȣıμȠȪ: 23 C

ȂȇĮ

35-70

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ ıĲȠȣȢ 23 C

%

150-250

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

ȂȇĮ

1100-1900

Ǽȁȅȉ EN ISO 527

/

90-100

ASTM D870

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ 23 C
Hardness Rockwell

H įȚȐμİĲȡȠȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ İȞıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠȣ ȣʌȠįȠȤȑĮ ȕȜȒĲȡȠȣ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȅȚ İȞıțȣȡȠįİĲȘμȑȞİȢ ȣʌȠįȠȤİȓȢ ȕȜȒĲȡȦȞ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȖȚĮ
ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ ȡĮȖȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ Ș μȘȤĮȞȒ İțıțĮĳȒȢ (ȉǺȂ)
ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ. Ǿ
ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ șĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ıȤİĲȚțȠȪȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ
ĲȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣμȕĮĲȫȞ
ȡȠįİȜȫȞ șĮ İȓȞĮȚ: ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 360 ȂȇĮ. ǵȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ μİ
640ȂȇĮ. ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ Ȓ μȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ 70μ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ (5g/dm2) μİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ 95%
ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĲȒȟȘ. Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ İμȕĮʌĲȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 445 țĮȚ 465 ȕĮșμȫȞ ȀİȜıȓȠȣ. ǿıȤȪİȚ Ș
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ: Ǽȁȅȉ EN ISO 1461.
ȉȠ ʌȡȫĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ĲİμȐȤȚȠ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ıĲȘ ıȦıĲȒ ĲȠȣ șȑıȘ țĮȚ ĲĮ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ
ĲȦȞ ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ȠȡșȒ μȠȡĳȒ
ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțıțĮĳȒ ĲȠȣ
İʌȩμİȞȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ, ȩȜĮ ĲĮ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ. Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ, İʌĮȞĮĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ İʌȩμİȞȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ İʌȩμİȞȠȣ
įĮțĲȣȜȓȠȣ. ȉȠ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ıȤȒμĮ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ĲĮ ʌİȡȚșȫȡȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ μİ ıțȠʌȩ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ʌȜȒȡȘȢ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȢ ĲȪʌȠȢ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠȚ μȑșȠįȠȚ ĮȞȑȖİȡıȘȢ șĮ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
5.4.2

ȀȦȞȚțȒ ĲȠμİĮțȒ İʌȑȞįȣıȘ

ǵʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȦȞȚțȠȓ įĮțĲȪȜȚȠȚ șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲİȪșȣȞıȘ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ
Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȘȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮȢ țĮȚ μȘțȠĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ȅ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ ĲȠȣ țȫȞȠȣ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ țȪțȜȠ İțıțĮĳȒȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȑȖİȡıȘ
ĲȠȣ İʌȩμİȞȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ.
5.4.3

ǼȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ

ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ȉǺȂ țĮȚ ȑȤȠȣȞ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ μȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ
ȠȣȡȚĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ. ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
x

ȂȑıĮ Įʌȩ țĮȞȐȜȚĮ ĲȠȣ ȠȣȡȚĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȡȒȖȠȡȠȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮμĮĲȒμĮĲȠȢ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘȢ).

15

36166

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-04-03-00:2009

x

©

Ǽȁȅȉ

ȂȑıĮ Įʌȩ ȠʌȑȢ ʌȠȣ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.

Ǿ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ țİȞȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ȐμİıȠ ĲȡȩʌȠ μȑıĮ Įʌȩ ĲȠ ȠȣȡȚĮȓȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ Ȓ ĲȠ
ıȣȞĲȠμȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩȞ, ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ μȑıȦ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ȉİ ıȒȡĮȖȖİȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ȉǺȂ ıİ μĮȜĮțȐ İįȐĳȘ Ƞ įĮțĲȪȜȚȠȢ șĮ İȞİμĮĲȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮıʌȓįĮ. ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ țĮȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ
įİȞ șĮ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮʌĮȡȐįİțĲİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȠȞ įĮțĲȪȜȚȠ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȣ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-02-00.
5.4.4

ȈȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

ǵʌȠȣ ĮȞİȖİȓȡİĲĮȚ μȓĮ İʌȑȞįȣıȘ ȤȦȡȓȢ ĮȖțȪȡȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ȑȞĮȞ μȘȤĮȞȚıμȩ įȚĮıĲȠȜȒȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ȩĲȚ ĲȠ İȟȦȡȡȐȤȚȠ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȦıĲȒ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ʌȑĲȡȦμĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȪȞĮμȘȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮȚ ȩĲȚ Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚĮıĲȠȜȒȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓ μȓĮ ʌȠȚțȚȜȓĮ Įʌȩ țȜİȚįȚȐ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ İȪȡȠȣȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İțıțĮʌĲȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ șĮ ȜȚʌĮȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ȠȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĲȡȚȕȑȢ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ.
ȈĲȚȢ ıĳȘȞȠİȚįİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲĮȜİȓ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȑȞĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȩ μȓȖμĮ
ĮȡμȫȞ.
5.4.5

ǹȡμȠȜȩȖȘμĮ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20
mm Įʌȩ ĲĮ ʌİȡȚııİȪμĮĲĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ȜȐıʌȘȢ țĮȚ įȚȐĳȠȡȦȞ ȕȜĮȕİȡȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȗȘμȚȐ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ șĮ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ʌȓİıȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ țĮȞȑȞĮ
ȠȡĮĲȩ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȞĮ μȘ μİȓȞİȚ ȖȣμȞȩ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌ.Ȥ. ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ
ȣȜȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

5.5 ȈĲİȖȐȞȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ, İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ, ıĲİȖĮȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ıȣȞșİĲȚțȐ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȒ İȖțȠʌȒ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ. Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ İȜȑȖȤȠȣȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ ȣʌ’ ȩȥȘ țĮȚ ȞĮ șİȦȡȒıȠȣȞ țĮȚ ʌȚșĮȞȑȢ ıȤİĲȚțȑȢ
μİĲĮĲȠʌȓıİȚȢ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ, ĮȞİʌĮȡțȒ ıȣμʌȓİıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒ
ʌȓİıȘ. ǻȚʌȜȐ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ ʌȐȤȠȢ >60
cm, ĮȞ Ș ȂİȜȑĲȘ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ İȜȑȖȤȠȣȢ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ȣįȡȩĳȚȜĮ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ țĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ, țĮĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ȞĮ ıȣμʌȚİıșȠȪȞ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠȞ ĮȪȜĮțĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ Įĳİșİȓ ıĲȠ ȤİȓȜȠȢ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, İȞȫ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȞĮ μȘ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȞİȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĮȞȑȖİȡıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
i) ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
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ii)

ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ. ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

iii)

ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.

iv)

ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ

6.1 ǹȞȠȤȑȢ
6.1.1

ǹȞȠȤȑȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǹ)

ȀȣțȜȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (ȉȠμİȓȢ)
ȅȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ μİ ıȤȒμĮ ĲȠμȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ
ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2:
ȆȓȞĮțĮȢ 2
1.

ȂȒțȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ)

+ 1 mm

2.

ȆȐȤȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

+ 3 mm

3.

ȆȜȐĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

+ 1.5 mm

4.

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μİĲȫʌȦȞ (ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȠȓ
ĮȡμȠȓ)

ǹʌȩıĲĮıȘ < 2 mm μİĲĮȟȪ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ȡȐȕįȠȣ 1,0 m

5.

ȆȜȐĲȠȢ ĮȪȜĮțĮ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ.
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ

+ 1 mm

6.

ǺȐșȠȢ ĮȪȜĮțĮ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ

+ 1 mm - 0,5 mm

ǻȚĮĳȠȡȐ ĮȪȜĮțĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ
ǻĮțĲȪȜȚȠȚ

7.
Ǻ)

< 2 mm

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ, Ƞ ȑȞĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȠȞ ȐȜȜȠ, įȠțȚμĮıĲȚțȠȓ įĮțĲȪȜȚȠȚ ıİ μȓĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ
İʌȓʌİįȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μʌȠȣȜȩȞȚ. ȆȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ. ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3:
ȆȓȞĮțĮȢ 3
1.

ǼıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ

± 0.2 % ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Ȓ 6
mm, ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ

2.

ǻȚĮĳȠȡȐ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİĲĮȟȪ įȪȠ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮțȠȣμʌȠȪȞ

< 5 mm

ȃĮ μȘȞ ʌİȡȞȐ «ĳȓȜİȡ»
ǯǹȞȠȚȖμĮ ĲȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ ĲȠμȑȦȞ (ĮĳȠȪ
ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ țĮȚ ıĲİȡİȦșȠȪȞ
(ȑȜĮıμĮ μȑĲȡȘıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ 1
ıĳȚȤĲȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ)
mm
ǹȞȠȤȑȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ
3.

6.1.2

A)

ȀȣțȜȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (ȉȠμİȓȢ)
ȅȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ μİ ıȤȒμĮ ĲȠμȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ
ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 4:
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ȆȓȞĮțĮȢ 4
1.

ȂȒțȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ)

+ 1 mm

2.

ȆȐȤȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

+ 1.5 mm

3.

ȆȜȐĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

+ 1.5 mm

4.

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȣșȪȖȡĮμμȠȣ ȤȐȡĮțĮ
ıİ țȐșİ șȑıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ĲȠȣ
İȟȦȡĮȤȓȠȣ, ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ
İȖțȐȡıȚȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ıĲȠȣȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ țĮȚ
İȖțȐȡıȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ

B)

ǹȡμȠȓ

ȃĮ μȘȞ ʌİȡȞȐ «ĳȓȜİȡ»
(ȑȜĮıμĮ μȑĲȡȘıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ
0,25 mm

ǼȟȦȡȐȤȚȠ, İıȦȡȐȤȚȠ

ȃĮ μȘȞ ʌİȡȞȐ «ĳȓȜİȡ»
(ȑȜĮıμĮ μȑĲȡȘıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ
1,25 mm

ǻĮțĲȪȜȚȠȚ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ įȠțȚμĮıĲȚțȩȢ įĮțĲȪȜȚȠȢ ıİ μȓĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ İʌȓʌİįȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ (ĲıȚμȠȪȤİȢ). ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 5:
ȆȓȞĮțĮȢ 5

6.1.3

1.

ǼıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ

± 0.2 % ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Ȓ 6
mm, ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ

2.

ǻȚĮĳȠȡȐ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİĲĮȟȪ įȪȠ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮțȠȣμʌȠȪȞ

< 1,5 mm

ǯǹȞȠȚȖμĮ ĲȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ ĲȠμȑȦȞ
ȃĮ μȘȞ ʌİȡȞȐ «ĳȓȜİȡ»
(ĮĳȠȪ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ țĮȚ
(ȑȜĮıμĮ μȑĲȡȘıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ
3.
ıĲİȡİȦșȠȪȞ ıĳȚȤĲȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ
0,5 mm
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ).
ǹȞȠȤȑȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ
A)

ȀȣțȜȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (ȉȠμİȓȢ)
ȅȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ μİ ıȤȒμĮ ĲȠμȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ
ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 6:
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ȆȓȞĮțĮȢ 6
1.

B)

ȂȒțȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ)

+ 1 mm

2.

ȆȐȤȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

- 1 mm ȑȦȢ + 3 mm

3.

ȆȜȐĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

+ 1 mm

4.

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μİĲȫʌȦȞ (ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȠȓ ĮȡμȠȓ)

ǹʌȩıĲĮıȘ < 1mm μİĲĮȟȪ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ȡȐȕįȠȣ 1,00
mm

5.

ȆȜȐĲȠȢ ĮȪȜĮțĮ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ

+ 1 mm

6.

ǺȐșȠȢ ĮȪȜĮțĮ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ

+ 1 mm -0,5 mm

ǻȚĮĳȠȡȐ ĮȪȜĮțĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
7.
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ
ǻĮțĲȪȜȚȠȚ

< 1 mm

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ, Ƞ ȑȞĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȠȞ ȐȜȜȠ, įȠțȚμĮıĲȚțȠȓ įĮțĲȪȜȚȠȚ ıİ μȓĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ
İʌȓʌİįȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μʌȠȣȜȩȞȚ. ȆȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ. ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 7:
ȆȓȞĮțĮȢ 7

6.1.4

1.

ǼıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ

± 0.2 % ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Ȓ 6
mm, ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ

2.

ǻȚĮĳȠȡȐ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİĲĮȟȪ įȪȠ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮțȠȣμʌȠȪȞ

< 3 mm

ǯǹȞȠȚȖμĮ ĲȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ ĲȠμȑȦȞ
ȃĮ μȘȞ ʌİȡȞȐ «ĳȓȜİȡ»
(ĮĳȠȪ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ țĮȚ
3.
(ȑȜĮıμĮ μȑĲȡȘıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ 1
ıĲİȡİȦșȠȪȞ ıĳȚȤĲȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ
mm
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ).
ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.

ȅȚ ǹȞȠȤȑȢ ȂȩȞȚμȘȢ ǼʌȑȞįȣıȘȢ ȈȒȡĮȖȖĮȢ, ĮȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, șĮ İȓȞĮȚ:
x īȡĮμμȒ țĮȚ ȀȜȓıȘ
ȅ șİȦȡȘĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ Ƞ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ĲȩʌȠȢ ĲȦȞ ĲȠμȫȞ ĲȦȞ
İμĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ țĮȚ țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ
μȑȖȚıĲȘ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȒȢ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠȡȚıșİȓıĮ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ țĮȚ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ șȑıȘ ĮȣĲȠȪ ʌȠȣ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȘȡİȓ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L d 500 m
o

ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

o

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

=

r 0,05 m
=

r 0,03 m

īȚĮ ıȒȡĮȖȖİȢ μȒțȠȣȢ L t 1,000 m
o

ȂȑȖȚıĲȘ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

=

r 0,10 m

o

ȂȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȐȟȠȞĮ

=

r 0,05 m

īȚĮ İȞįȚȐμİıĮ μȒțȘ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȡĮμμȚțȒ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
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x ǹʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȈȒȡĮȖȖĮȢ
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ ĲȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ, įİȞ șĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ, ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ įȪȠ (2) cm.
6.1.5

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

Ǿ μȑȖȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ 10 ȤȚȜ.
ȉȠ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȜȐȚ ıĲȠ ȐȜȜȠ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ μİ μȑȖȚıĲȘ
įȚĮĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲĮ 10 mm.
ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ʌȠȣ μİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ıǯ ȑȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ įĮțĲȪȜȚȠ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡİȢ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 2%.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x

ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.

x

ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȚıțȩμȚıȘȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȣʌȩ
ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ
ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.

x

ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.

x

ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

x

ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

x

ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ. Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ.

x

ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:

20

x

Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.

x

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
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x

Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).

x

Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

x

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).

x

Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..

x

Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.

x

Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.

x

Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 8 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
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țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:

8

x

Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"

x

Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)

x

Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)

x

Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"

x

Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

8.1 ȈțȣȡȩįİμĮ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (țĮȞȠȞȚțȒ
įȚĮĲȠμȒ, ĳȦȜİȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, ʌȜĮȧȞȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ, ĲİȤȞȚțȐ İȚıȩįȠȣ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ț.Ȝʌ.), ȩĲĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ʌȠȣ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

22

ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ
μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ, ʌȣșμȑȞĮȢ), ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ,
ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ İȚıȩįȠȣ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ,
įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
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x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ʌȡȠıμȓțĲȦȞ, țĮȚ Ș įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȚȢ
ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ, ĮȞȐμȚȟȘ, μİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢįȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ
μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜĮıĲȚțȫȞ
ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ
İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İʌȚįȚȠȡșȫıİȦȞ μİ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȣȜȚțȐ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ, ȩʌȦȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ, ʌȡȩıμȚțĲĮ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ, İʌȚμİĲȡȒıİȚȢ, ȤȦȡȠıĲĮșμȒıİȚȢ ț.Ȝʌ.

x

Ǿ ĳȩȡĲȦıȘ, Ș μİĲĮĳȠȡȐ, Ș İțĳȩȡĲȦıȘ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ ĮȞȑȖİȡıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮȚ Ș ĮȞȑȖİȡıȘ țĮȚ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ țĮȚ ȪȥȠȢ, μİ ȩȜȠ ĲȠȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İȟȠʌȜȚıμȩ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ įȣȞĮμȚțȩ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

x

ȉĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȣȜȚțȐ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ĳȑȡȠȣıĮ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ʌ.Ȥ. ĮȖțȪȡȚĮ), țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ țĮȚ
ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȣȜȚțȐ, Ș İȡȖĮıȓĮ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ.

ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠȚ ȓȞİȢ, Ș
ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮȚ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ
įĮțĲȣȜȓȠȣ.

8.2 ȅʌȜȚıμȩȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ʌȜİȖμȐĲȦȞ, ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ/țĮȚ ıȚįȘȡȫȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ ʌȠȣ
İțʌȩȞȘıİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȅȡȚıĲȚțȒ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȩʌȦȢ İȖțȡȓșȘțĮȞ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ įȚĮĲȐȤșȘțİ Ȓ İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉĮ ȕȐȡȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ʌȠȣ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ȜİʌĲȠμİȡȒ ıȤȑįȚĮ, șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠ μȠȞĮįȚĮȓȠ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȩȖȦȞ ȕĮȡȫȞ
ȖȚĮ ĲȘ ȡȐȕįȠ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ. ǵʌȠȣ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ, Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ
ȡȐȕįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĮȞ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ȞĮ İȓȤĮȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ.
ȅȣįİμȓĮ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĳșȠȡȑȢ, ĮʌȫȜİȚİȢ Ȓ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȡȐȕįȦȞ, ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȅȣįİμȓĮ ȚįȚĮȓĲİȡȘ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖμĮĲĮ,
ȤȦȡȓıμĮĲĮ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ, ıȣȞįȑıμȠȣȢ, ıȪȡμĮ Ȓ ȐȜȜĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ
ǻȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǹ. ȈĲȘ īȡĮμμȒ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȅȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡĮĳȠȪȞ țĮȚ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ:
x ȀĮșĮȡȚıμȩȢ, ȜȓʌĮȞıȘ țĮȚ țȜİȓıȚμȠ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜĮıĲȚțȒȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ.
x ȈȒμĮȞıȘ μİ ĲȘ ıȦıĲȒ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
x ǹȞĮȖȡĮĳȒ ıĲȠ țĮȜȠȪʌȚ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȪʌȠȣ țȜȦȕȠȪ.
x ȅʌĲȚțȒ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ.
x ȅȚ țĮȕȓȜȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ ıĲȠȞ ıȦıĲȩ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıĲȚȢ ıȦıĲȑȢ șȑıİȚȢ.
x Ǿ İʌȚțȐȜȣȥȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚıȣȞĮʌĲȩμİȞȘ ĳȩȡμĮ. ȀĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȋȡȩȞȠȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x ǻȚȐȡțİȚĮ ȑȖȤȣıȘȢ.
x ǹȡȚșμȩȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ țȐșİ ĲμȒμĮ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ĲȑııİȡȚȢ ȫȡİȢ).
x ȆİȡȓȠįȠȢ įȩȞȘıȘȢ.
ǲȞĲȣʌİȢ ĳȩȡμİȢ ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ ʌȡȠıȠȤȒ (ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ȩıȠ țĮȚ ĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ).
Ǻ. ǲȜİȖȤȠȢ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ǼȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ
ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ ȖȚĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮȚ șĮ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ,
ĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ıİ țĮșȘμİȡȚȞȒ ȕȐıȘ. ȃĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ȑȞĮ ĲμȒμĮ
ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ĲȪʌȠ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ μȑıȦ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ, ȑĲıȚ ȫıĲİ
ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ƞ țȐșİ ĲȪʌȠȢ ȖȚĮ ĳșȠȡȐ. ȀĮĲ’ ĮȣĲȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ʌİȡȓʌȠȣ įİțĮʌȑȞĲİ İȡȖȐıȚμİȢ
μȑȡİȢ șĮ İʌĮȜȘșİȪİĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ
ĮȞȠȤȒȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ, ĲȣȤĮȓĮ, ĮȜȜȐ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, șĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠȢ įĮțĲȪȜȚȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞȠȜȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ
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ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȘȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ.
ī. ǲȜİȖȤȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ ǲȖȤȣıȘ
īȚĮ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȄİȤȦȡȚıĲȩ ĭȪȜȜȠ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
x ȉȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
x ȉȘȞ țĮșȘμİȡȚȞȒ ĮȡȓșμȘıȘ.
x ȉȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȪʌȠȣ (țĮȜȠȣʌȚȠȪ).
x ȉȠȞ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșμȩ.
x ȉȘȞ ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ ĲȠ ȩȞȠμĮ įİȓȖμĮĲȠȢ.
x ĭȪıȘ ĲȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓıĮȢ İʌȚıțİȣȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮȣĲȑȢ șĮ țĮĲĮȖȡĮĳȠȪȞ ıĲȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĭȪȜȜȠ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ǻİȓȖμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȠȣ
İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ. ȉȠ ʌȡȫĲȠ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ șĮ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ
ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ĲȠȞ ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȩ ĲȠȣ. ȀȐșİ ʌĮȡȐįȠıȘ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ
Įʌȩ įİȜĲȓȠ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĳȑȡİȚ Ƞ ȠįȘȖȩȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ.

ĭȊȁȁȅ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ ǻǼǿīȂǹȉȅȈ

ȉȊȆȅȈ

ǾȂ/ȃǿǹ

Ǻǹȇǻǿǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ ǻǼǿīȂǹȉȅȈ

ȁȓıĲĮ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ȉȪʌȠȣ (țĮȜȠȣʌȚȠȪ)

ȃĮȚ

ǵȤȚ

ȀĮșȐȡȚıμĮ, ȀȜİȓıȚμȠ țĮȚ ȁȓʌĮȞıȘ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȆȜĮıĲȚțȫȞ ȊʌȠįȠȤȫȞ
ȈȦıĲȒ ȈȒμĮȞıȘ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȆȡȩıșİĲȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ (ȂȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ-invert- ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ)
ȅȚ țĮȕȓȜȚİȢ ıĲȘȞ ıȦıĲȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ țĮȚ ȩȤȚ ıʌĮıμȑȞİȢ
Ǿ İʌȚțȐȜȣȥȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ıȦıĲȒ

ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ȀȜȦȕȠȪ ȅʌȜȚıμȠȪ
ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȠȣ țȜȦȕȠȪ
ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ (ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ / įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ)
ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȀĮĲĮȖİȖȡĮμμȑȞĮ ȈĲȠȚȤİȓȦȞ
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ȈĲȠȚȤİȓĮ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ǹʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ǲȜİȖȤȠȢ ȈĲȠȚȤİȓȠȣ
ǹʌȠįİțĲȩ

ǼʌȚıțİȣȒ

ǹʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ǲȜİȖȤȠȢ İʌȚįȚȩȡșȦıȘȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ǼȡȖĮıȓİȢ ǼʌȚıțİȣȒȢ

ȂȚțȡȩ İȜȐĲĲȦμĮ

ȀȪȡȚȠ İȜȐĲĲȦμĮ

ǼțĲȩȢ īȡĮμμȒȢ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȞĲȩȢ ȖȡĮμμȒȢ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǲȖțȡȚıȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ǲȖțȡȚıȘ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

ȉȪʌȠȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓıĮȢ İʌȚıțİȣȒȢ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ǹ țĮȚ Ǻ, İțĲȩȢ İȐȞ
ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ)
ǹ. ȅȡȚıμȠȓ
ȀȜȐıμĮ: Ȉİ ĳĮȚȞȩμİȞȠ μİ țĮĲĮȞȠμȒ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ Laplace- Gauss, ȑȞĮ țȜȐıμĮ x% ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ
ĲȘȞ ĲȚμȒ x% ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȤĮμȘȜȩĲİȡİȢ ĲȚμȑȢ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ İȓȞĮȚ ȋ%. Ǿ ĲȚμȒ,
Ș ȠʌȠȓĮ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ țȜȐıμĮ, ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ. ĬĮ ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ 28 μȑȡİȢ ȦȢ f
ck. ȈȪμĳȦȞĮ țĮȚ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș ĲȚμȒ f ck ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ
ʌȠıȠıĲȚĮȓȠ ıȘμİȓȠ 5%. Ǿ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĲȚμȒ f ck ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ įȠțȚμȒ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȩ įȠțȓμȚȠ μİ
ȪȥȠȢ įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ (ʌ.Ȥ. ȠȞȠμĮıĲȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ) ø=150 mm, h= 300 mm), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ
ȀȉȈ.
ȆȡȫȚμȠ ȈĲȐįȚȠ: ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȦȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȡȤİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ȑȞĮȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȘ ıĲȚȖμȒ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ. ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĲȠ
ʌȡȫȚμȠ ĮȣĲȩ ıĲȐįȚȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ įȚĮȡțȑıİȚ 6 – 7 ȫȡİȢ.
Ǻ. īİȞȚțȠȓ ǵȡȠȚ țĮȚ ȆĮȡĮįȠȤȑȢ
Ǿ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0101-01-00
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȠșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ʌȡȠȢ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ǻȠțȚμȑȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
ǹ, Ǻ, ī, ǻ, Ǽ & Ȉȉ, İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ)
ǹ. ȂȑȖȚıĲȠ ȂȑȖİșȠȢ ǹįȡĮȞȫȞ ȊȜȚțȫȞ
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ 16 mm, țȐĲȚ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ıȦıĲȒ ȑȖȤȣıȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ. Ǿ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ ȩȜȦȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȆĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.3.2.15.
Ǻ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǹȞĲȠȤȒȢ
ȈĲȚȢ 28 μȑȡİȢ, Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ
40MPa. Ȉİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ (įİȢ ȠȡȚıμȩ) țĮȚ ıİ įİȓȖμĮĲĮ μİ ȓįȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȘȢ
ȖȡĮμμȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ș ȠȞȠμĮıĲȚțȒ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 12
ȂPa. ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ țȣȜȚȞįȡȚțȐ įȠțȓμȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ.
ī. ǼȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ
ȁȩȖȦ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ Ș ĲȚμȒ țȐșȚıȘȢ ĲȠȣ
μİȓȖμĮĲȠȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ. ȅ μȠȞĮįȚțȩȢ ʌȚșĮȞȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
μİȓȖμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȠȚ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ μİȓȖμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ Ș μȘ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ, Ș ȖȡĮμμȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ țĮȚ ȠȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȡȩıμȚȟȘȢ șĮ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ (ʌȤ. ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ȕĮșμȩ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȒȢ ĲȠȣ țȜʌ).
ǻ. ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ
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ȅ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 0,35 țĮȚ 0,45. Ǿ μȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ 400 kgr m-3 ıİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 12.3.1 ĲȠȣ ȀȉȈ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ, șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, ȩʌȦȢ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ıİ įİȓȖμĮĲĮ ıȣȞĲȘȡȘμȑȞĮ ıİ Ȟİȡȩ μİĲĮȟȪ 28 țĮȚ 90 ȘμİȡȫȞ. ȉȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 10 –12 m/s. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ ʌȡȠȦșȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ μİ įȚĮȕȚȕĮıĲȚțȩ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĮȞĲȓȟȠȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, Ș μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ șĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĲİțμȘȡȚȦμȑȞĮ
İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
Ǽ. ȀȡȚĲȒȡȚĮ ǹʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ ȂȓȟȘȢ
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 25 m3 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, șĮ ıȣȖțİȞĲȡȦșȠȪȞ 30 ȗİȪȖȘ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ
įȠțȚμȓȦȞ ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ. ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȠ șȐȜĮμȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μĮȗȓ μİ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ. ǲȞĮ įȠțȓμȚȠ Įʌȩ țȐșİ ȗİȪȖȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ (ȕȜȑʌİ ȠȡȚıμȩ) țĮȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ıĲȚȢ
28 μȑȡİȢ.
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ șĮ İȓȞĮȚ:
x

ıİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ (ȕȜȑʌİ ȠȡȚıμȩ) Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țȐșİ įȠțȚμȓȠȣ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
ĲȦȞ 12MPa.

x

ıĲȚȢ 28 μȑȡİȢ, ĮȞ fm İȓȞĮȚ Ș μȑıȘ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ 30 įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ (ı) Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ
įȠțȚμȒȢ:

ı=¥

(Ȉ (fi – fm)2 / 29 )

ǵʌȠȣ f i İȓȞĮȚ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țȐșİ įȠțȚμȓȠȣ.
ǹȞ ı  2,75 MPa
fm  45.7 MPa.
ǹȞ ı > 2,75 MPa
fm  40 MPa + 2.08 ı
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Ȉȉ. ȊʌȠȕȠȜȑȢ
Ǿ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x

ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȣȜȚțȐ

x

ĭȪȜȜȠ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ

x

ǹʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĮȞĲȠȤȒȢ μİ ȕȐıȘ țĮĲȐ μȑıȠ ȩȡȠ 3 įİȓȖμĮĲĮ ıİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ (ʌ.Ȥ. 24 ȫȡİȢ, 3
μȑȡİȢ, 7 μȑȡİȢ, țĮȚ 28 μȑȡİȢ), ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİĲĮȚ Ș įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĮȞĲȠȤȒȢ).

x

ǹȡȤȚțȩȢ țĮȚ ĲİȜȚțȩȢ ȋȡȩȞȠȢ

x

ȂȓĮ įȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ȕȐıȘ țĮĲȐ μȑıȠ ȩȡȠ 3 įİȓȖμĮĲĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮțȐĲȦ)

x

Ǿ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘ İȚįȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ μİȓȖμĮĲȠȢ.

x

ȂȑĲȡȘıȘ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.

ǻȅȀǿȂǾ ǻǿǹȆǼȇǹȉȅȉǾȉǹȈ ȉȅȊ «ȂǼȉȇȅ ǹĬǾȃǹȈ»
ȆȁǹȀǹ ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ
ȆȅȇȅȁǿĬȅȈ

ȆȁǹȈȉǿȀǾ ȂǼȂǺȇǹȃǾ

Pi = 0,30 MPa
ȆȁǼȊȇǿȀǾ ȆǿǼȈǾ

Ǿ2ȅ
Pa =0,25 MPa (ȈȉǹĬǼȇǾ)

ȉȠ įȠțȓμȚȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ (90d) ıİ Ȟİȡȩ ʌȡȚȞ ĲȘȞ įȠțȚμȒ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ țĮȚ ĲȠ
ȪȥȠȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ 100mm. ȅ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ İȓȞĮȚ:

ttotal =t1 + t2 = 2 ȘμȑȡİȢ, ȩʌȠȣ t1: Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ʌȡȦĲȠİμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȡȠȒ ȞİȡȠȪ. ȅȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ k
μİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ ıĲȚȖμȑȢ t = t1, t’ = t1 + t2/2 țĮȚ t’’ = t1 + t2
ǻȠțȚμȑȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ (ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ)
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ǹ. ȅȡȚıμȠȓ
ǺȐȡįȚĮ (shift): ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞĲȩȢ ȠțĲȐȦȡȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ.
ȈĮȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ, ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ μȓĮ ȕȐȡįȚĮ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ, ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ 2 ȕȐȡįȚİȢ țĮȚ
ĲİȜȚțȐ 3 ȕȐȡįȚİȢ.
B. ǻȠțȚμȑȢ
ȅȚ įȠțȚμȑȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȠțȓμȚĮ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ıȣȞĮșȡȠȓıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
īȚĮ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ ĲȡİȚȢ ȕȐȡįȚİȢ: ĬĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ 12 ȗİȪȖȘ įȠțȚμȓȦȞ. ȈĲĮ 12 įȠțȓμȚĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ
ıİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ țĮȚ ıİ 12 įȠțȓμȚĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ ıİ 28 ȘμȑȡİȢ.
Ȉİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ:
gȚ 12 MPa
ȈĲȚȢ 28 ȘμȑȡİȢ, μİ fm=
İȓȞĮȚ:

Ȉ f /12 țĮȚ ı = ¥
i

(Ȉ

2

(fi – fm) / 11

)

ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ șĮ

fm  40 + 1,43 ı
fȚ  36 MPa
īȚĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ȕȐȡįȚİȢ: ȀȐșİ ȕȐȡįȚĮ șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ ĲȡȓĮ (3) įȠțȓμȚĮ ʌȡȠȢ įȠțȚμȒ ıİ 28 ȘμȑȡİȢ.
ǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ĲȡȓĮ (3) İʌȚʌȜȑȠȞ įȠțȓμȚĮ șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ țȐșİ İȕįȠμȐįĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȡȠȢ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ʌȡȫȚμȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
Ȉİ 28 ȘμȑȡİȢ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ:
f36  40 + 1,50 ı
f3  40 + 1.60 ı
ǵʌȠȣ:
-ı: İȓȞĮȚ Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȖȚȞĮȞ įȠțȚμȑȢ ıĲȚȢ 28 ȘμȑȡİȢ țĮȚ Ƞ
μȑȖȚıĲȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ 60.
- f3 : İȓȞĮȚ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 28 ȘμİȡȫȞ ĲȡȚȫȞ įȠțȚμȓȦȞ.
- f36: İȓȞĮȚ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 28 ȘμİȡȫȞ ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ 33 įİȚȖμȐĲȦȞ ʌȠȣ
ıȣȜȜȑȤșȘțĮȞ Įʌȩ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ȕȐȡįȚİȢ țĮȚ ĲȠȣ f3 .
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Ȉİ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ:
gȚ 12 MPa
ǻȠțȚμȑȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ: ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ. ȀȐșİ 13
İȕįȠμȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ȪįĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠ DIN 1048. Ǿ
įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ įİȞ șĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 50 mm (μȑıȠȢ ȩȡȠȢ 3 įȠțȚμȓȦȞ) ıİ įȠțȓμȚĮ ıȣȞĲȘȡȘμȑȞĮ ıİ
Ȟİȡȩ ȖȚĮ įȚȐıĲȘμĮ 28 μȑȤȡȚ 90 ȘμİȡȫȞ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī
ǺǿǺȁǿȅīȇǹĭǿȀǼȈ ǹȃǹĭȅȇǼȈ
x Ȁ.ȉ.ȋ.

ǼȜȜȘȞȚțȩȢ țĮȞȠȞȚıμȩȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȤȐȜȣȕĮ.

x Ȁ.ȉ.Ȉ.

ǼȜȜȘȞȚțȩȢ țĮȞȠȞȚıμȩȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

x CEN/TR 15728
elements

Precast concrete products – Lifting and handling of precast concrete

x prCEN/TR 15739 Precast concrete products - Concrete finishes - Identification
x ASTM D870 Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Water
Immersion
x 203.7 Precast concrete linings, Specification for tunneling, BTS & The Institution of Civil
Engineers, Thomas Telford, London 2000, ISBN: 0-7277-2865-2
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖȐȞȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
Tunnels lining waterproofing with synthetic membranes

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0501-00
«ȈĲİȖȐȞȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-05-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıİ
İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıĲĮ ıĲȩμȚĮ İȚıȩįȠȣ-İȟȩįȠȣ, μİ ȤȡȒıȘ ıȣȞșİĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ ıȣȞșİĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ,
μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȘȞ įȚȐșİıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ
įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ,
μİĲĮĳȠȡȐ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
įȚĮĲȠμȒ (ʌȤ. ʌȣșμȑȞĮȢ, șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ,
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ıĲȒȡȚȟȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ țȜʌ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ – μİĲȡȒıİȚȢ - įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǻİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ ȥİțĮȗȩμİȞĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ μİμȕȡȐȞİȢ, ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ Ȓ ȐȜȜĮ İȞȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ, ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ
ıțȣȡȩįİμĮ ȤĮμȘȜȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ ĳȣıȚțȐ Ȓ ĲİȤȞȘĲȐ įȚȠȖțȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ.
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ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13491/A1

īİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣȖȡȫȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȦȞ ȑȡȖȦȞ -Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the
construction of tunnels and underground structures.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00 ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Sprayed concrete
for underground works and tunnels.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-02-00 īİȦȣĳȐıμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ -- Geotextiles for the protection or drainage of tunnel
lining waterproofing membranes.
Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality Management
Systems – Requirements.
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Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ -- General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ:
x ȂİμȕȡȐȞİȢ.
x ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
x ȊȜȚțȐ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȅȚ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȥȘȜȐ ʌȠȜȣμİȡȒ, ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ȤȜȦȡȚȠȪȤȠ
ʌȠȜȣȕȣȞȓȜȚȠ (PVC țĮȚ PVC-ȇ), Įʌȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (PE), Įʌȩ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (HDPE),
Įʌȩ İȪțĮμʌĲİȢ ʌȠȜȣȠȜİĳȓȞİȢ (FPO), Įʌȩ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜĮȓȞȚȠ (ȇȇ). ȅȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȖİȞȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ İȪțĮμʌĲİȢ,
ĮȞșİțĲȚțȑȢ țĮȚ μİ țĮȜȒ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȢ ĲȪʌȠȢ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȦȞ μİȜİĲȘĲȚțȫȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ
ȗȦȒȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ
ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İʌİȞİȡȖİȓ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ țĮȚ ĲȠȣ İȞĲĮĲȚțȠȪ țĮșİıĲȫĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȕȡİșİȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ
țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȘȢ.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13491/A1.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ μȠȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ Įʌȩ ʌȣȡțĮȖȚȐ țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ ʌȡȑʌİȚ:
1) ȃĮ μȘȞ İȓȞĮȚ İȪĳȜİțĲİȢ.
2) ǵĲĮȞ țĮȓȖȠȞĲĮȚ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ țĮʌȞȩ țĮȚ ȠȚ ĮʌİȜİȣșİȡȠȪμİȞİȢ ȠȣıȓİȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĲȠȟȚțȑȢ.
3) ȃĮ μȘȞ ȡİȣıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ - ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ

5.1 ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȚıțȩμȚıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ:
(1)
ȆȓȞĮțĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ Įʌȩ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2
(2)
ǻİȓȖμĮĲĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ (ıĲİȡȑȦıȘȢ,
ıȣȞįȑıİȦȞ ț.Ȝʌ.).
(3)

ǻȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13491.

Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ μȩȞȠ ıĲȠ șȩȜȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ įİȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȠĲȑ țĮĲİȣșİȓĮȞ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ȅȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ǼʌİȚįȒ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ įȪıțȠȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μȩȞȠ ĮĳȠȪ Ș ıȒȡĮȖȖĮ ȑȤİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĮȞȠȚȤșİȓ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠȪĲȠ įİȞ İȓȞĮȚ
İĳȚțĲȩ, ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȣıȚȫįİȚȢ įȣıțȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȣμȑȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ İʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ. ȉȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ ȚțĮȞȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌĮȡİȞȠȤȜȒıİȚȢ țĮȚ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠμĮȜȒ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ (įȓțĲȣĮ, ȞİȡȐ ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣμȕȐȜȜİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ıĲȘȞ țĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȩȜȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ȖȚĮĲȓ ʌȐȞȦ ı' ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-03-02-00, ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
ǼȓȞĮȚ İʌȚȕİȕȜȘμȑȞȠ ĲȠ ıĲȡȫμĮ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȩįİμĮĲȠȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮȚȤμȑȢ,
ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, țȠȚȜȫμĮĲĮ, ĲȚȢ ȓȞİȢ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ İμʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ μȐȜȚıĲĮ μİ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
(1) ǼʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
(2) ȈĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ μİȖȓıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ țȩțțȦȞ ȑȟȚ (6)
mm țĮȚ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 mm ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
(3) ȈȤȑıȘ (ȜȩȖȠȢ) μȒțȠȣȢ ʌȡȠȢ ȪȥȠȢ ıĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȑȞĲİ (5) ʌȡȠȢ ȑȞĮ (1)
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȜĮıĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȐȤȠȣȢ μȑȤȡȚ įȪȠ (2) mm, İȞȫ ȖȚĮ ıțȜȘȡȩĲİȡİȢ Ȓ
ȤȠȞįȡȩĲİȡİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ıȤȑıȘ įȑțĮ (10) ʌȡȠȢ ȑȞĮ (1) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
(4) ǹțĲȓȞĮ "ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȐĲȦȞ" ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȓțȠıȚ (20) cm.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
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(1) ȃĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮĲȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȑȤȠȞĲĮȢ İȞıȦμĮĲȫıİȚ ĲȚȢ țİĳĮȜȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ.
(2) ǹĳȠȪ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ Ș ȕȡĮȤȠμȐȗĮ țĮȚ μȘįİȞȚıĲİȓ Ƞ ȡȣșμȩȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ
μİĲȐ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ, ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ), μİ
įȚĮȕȐșμȚıȘ țȩțțȦȞ 0 - 6 mm.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ĲμȘμĮĲȚțȐ, Ș
ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, μĮȗȓ μİ ĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ. Ȉİ ȩıĮ ıȘμİȓĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȕİȜĲȚȦșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȐȞ ĮȣĲȒ įİȞ țȡȚșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ.

5.3 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ Įʌȩ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ
ĮȞȦμĮȜȓİȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μʌȠȡİȓ, İĳ’ ȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ıĮȞ ȣįȡȠμĮıĲİȣĲȚțȒ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ. Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮĳȠȪ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (3.1). ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-02-00.

5.4 ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȠȣ șȩȜȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮțĲȚȞȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ țĮȚ ĮʌȠȜȒȖİȚ
ıĲȘ ıȪȞįİıȘ μİ ĲȠȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ. ǵĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİμȕȡȐȞȘ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ, μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ μȑȤȡȚ 5 cm Ȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ț.Ȝʌ.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮĲȐ
ĮʌȩȜȣĲĮ ıĲİȖĮȞȩ ĲȡȩʌȠ. Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȠȣ șİȡμȠȪ ʌȣȡȒȞĮ (hot air double welding).
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĮĳȠȪ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ıȣȞȒșȘȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ 13-15 cm.
Ǿ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ȖİȦȔĳĮıμĮ) ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲĮȚȞȚȫȞ Ȓ įȓıțȦȞ (ȡȠįİȜȫȞ) Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȒ ȪȜȘ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȠ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ țĮȡĳȓ. ȆȐȞȦ ı' ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ μİ șİȡμȠțȩȜȜȘıȘ Ș
μȠȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
Ǿ șİȡμȠțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ įȓıțȦȞ. ǲĲıȚ ıİ μȓĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ įȣȞĮμȚțȒȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ) Ș μİμȕȡȐȞȘ ĮʌȜȐ șĮ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ Įʌȩ țȐʌȠȚȠȣȢ įȓıțȠȣȢ,
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȤȚıșİȓ.
Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıĮȞ ıȣȞȚıĲĮμȑȞȘ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ĲȒȟȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. Ǿ ȡĮĳȒ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚʌȜȒ, ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ.
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȩμĮĲİȢ μȘȤĮȞȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ įȚ' İʌĮĳȒȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ șİȡμĮȞĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ. ȅȚ
ĮȣĲȩμĮĲİȢ ĮȣĲȑȢ μȘȤĮȞȑȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ İȚįȚțȩ ıȪıĲȘμĮ, μİ μȩȞȚμȘ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, ʌȠȣ țȚȞİȓĲĮȚ μİ
ȤȦȡȚıĲȩ μȚțȡȠ-țȚȞȘĲȒȡĮ. ȈĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĮȣĲȠȪ, Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ȩȤȚ ȣʌȩȕĮșȡȠȣ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ μȐȜȚıĲĮ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ıȣȞİȤȠȪȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȡȪșμȚıȘ) țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ıĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ ĮʌȠμȑȞİȚ ĮʌȜȫȢ ȞĮ
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țĮșȠįȘȖİȓ ĲȘȞ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ȞĮ İʌȚμİȜİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ İʌĮȡțȠȪȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȐʌȠȚĮȢ ĮȞȦμĮȜȓĮȢ. Ǿ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȡĮĳȒ, μİ ĲȠ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȘȤȐȞȘμĮ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȠ μȒțȠȢ
ĲȘȢ țĮȚ, ıİ ȖİȞȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ "μȚĮ țĮȚ ȑȟȦ", įȘȜĮįȒ ıİ μȚĮ įȚĮȡțȒ ĳȐıȘ, μȑȤȡȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ.
ȉȠ șİȡμĮȞĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑȤİȚ İıȠȤȒ, ʌȜȐĲȠȣȢ įȑțĮ (10) mm ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ, ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μȚĮ
ȖİȦμİĲȡȚțȒ, İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȑȞȘ, įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡĮĳȒȢ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ĮȣĲȩ. Ȃİ ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țĮș' ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ ȑȞĮ "ĮȣȜȐțȚ", İȞȫ Ș ȡĮĳȒ țĮșȓıĲĮĲĮȚ įȚʌȜȒ.
ȉȠ ȠȜȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ ȡĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) mm, İĳ' ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȘ
μȘȤĮȞȒ, Ȓ ıĮȡȐȞĲĮ (40) mm, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ μȠȞȐįȦȞ șİȡμȠȪ ĮȑȡĮ.
ȉȠ ĮȣȜȐțȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȣȠ ȡĮĳȫȞ ȤȡȘıȚμİȪİȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, ʌȠȣ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ μȑıĮ ı' ĮȣĲȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ įȚĮțȠıȓȦȞ
(200) kPa İʌȓ įȑțĮ (10) ȜİʌĲȐ ĲȘȢ ȫȡĮȢ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ĲȠ ȩĲȚ ȠȚ ȡĮĳȑȢ ȑȤȠȣȞ
țȡȣȫıİȚ İʌĮȡțȫȢ. ȈĲȘȞ ʌȡȐȟȘ, ȠȚ ȡĮĳȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ μĮȗȓ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ
İȡȖĮıȓĮȢ.

5.5 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȅȚ įȓıțȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İıȠȤȒ ĲİııȐȡȦȞ (4) mm ȕȐșȠȣȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ
țĮȡĳȚȠȪ, țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ Ȓ İȪȡȠȢ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ ȠȖįȩȞĲĮ (80) mm.
ȀȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȓıțȠȣȢ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ țĮȡĳȚȠȪ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ įȓıțȠȣ, μİ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ İȓțȠıȚ (20) mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ȑȞĮ (1) mm, ȑĲıȚ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȠ
ȤĲȪʌȘμĮ ĲȦȞ țĮȡĳȚȫȞ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ "ıĲĮμʌȐȡȚıμĮ".
īİȞȚțȐ, ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȕȡȐȤȠȣ, ĲȡȓĮ ıȘμİȓĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮĲȐ μȑıȠ ȩȡȠ ĮȞȐ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ İʌĮȡțȠȪȞ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȐȞĲȦȢ İțĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ, ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ıȘμİȓȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ
ıȘμİȓȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ ıİ:
x ǲȞĮ (1) ĲİμȐȤȚȠ ĮȞȐ m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
x ǻȪȠ (2) ĲİμȐȤȚĮ ĮȞȐ m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ.
x ȉȡȓĮ (3) ĲİμȐȤȚĮ ĮȞȐ m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ įȓıțȠ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 80% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȓıțȠȣ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌĲȣȤȫȞ μİĲȐ
ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤİȚ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ĮįȪȞĮμĮ ıȘμİȓĮ ıĲȠ ȩȜȠ ıȪıĲȘμĮ. ȅȚ
țȣȡȚȩĲİȡİȢ ĮȚĲȓİȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ʌĲȣȤȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ĮȞȫμĮȜȘ Ȓ țȣμĮĲȠİȚįȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ, ĮȞİʌĮȡțȒȢ
ĮȡȚșμȩȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ĲȡȚȕȒ μİĲĮȟȪ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ İțȜȣȩμİȞȘ șİȡμȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İȞȣįȐĲȦıȘ ĲȠȣ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
Ǿ ȩȜȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳĲȘțİ ȒįȘ, șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ țȚȞȘĲȠȪ
ĳȠȡİȓȠȣ (ıțĮȜȦıȚȐȢ).
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ ĮȣĲȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȡȠȒ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ʌȠȣ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȒȡĮȖȖĮ. ȅ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ İȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȡȣșμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ǿ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İʌȚȕȐȜȜİȚ ıȣȞİȤȒ țĮȚ İʌĮȡțȒ ĳȦĲȚıμȩ.
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5.6 ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ
ȅȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȓ ĮȡμȠȓ ıĲȘ μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ μȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ
ıĲȘȞ ȩȜȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ. ȈȣȞȒșȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȣĲȒ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ ĲȐıİȚȢ ʌȐȞȦ
ıĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ. Ǽȟ ȐȜȜȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ
μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. īȚ' ĮȣĲȩ ĲȠ ȜȩȖȠ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ĮȡμȫȞ, ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 cm, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ țȣȡȓȦȢ ȡĮĳȒ,
ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ μİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ μȘȤĮȞȒ. Ǿ ȂİȜȑĲȘ İʌȓ ʌȜȑȠȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ ȐȜȜȘ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ μȑșȠįȠ (ʌ.Ȥ. įȚĮμİȡȚıμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ț.Ȝʌ.).

5.7 ȈĲİȖȐȞȦıȘ μİĲȫʌȦȞ İȚıȩįȦȞ
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȦȞ İȚıȩįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ
İȣĮȓıșȘĲȘ ıİ țĮșȚȗȒıİȚȢ țĮȚ ȖȚ' ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ȚįȚĮȓĲİȡĮ. ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ
İȚıȩįȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ
ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ μİıȠȜĮȕİȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ μİ ȕȠȘșȘĲȚțȐ μȑıĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ, ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ș ȕȠȘșȘĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ƞ
ĮȡμȩȢ. Ǿ İȓıȠįȠȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ ĮȞȠȚțĲȒ μȑșȠįȠ ıĲİȖĮȞȫȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ μİĲĮȟȪ
įȪȠ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ǼȐȞ ĮȡȖȩĲİȡĮ İʌȚțĮȜȣĳșİȓ μİ țȠȞȓĮμĮ, ĲȩĲİ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȠȚȫȢ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Įʌȩ ĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ ĲİȜȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȢ ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȜȐμĮ Ȓ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ İȚįȚțȐ ʌȡȠĳȓȜ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ.

5.8 ǻȚİȜİȪıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ǻȚİȜİȪıİȚȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȦȜȒȞȦȞ ț.Ȝʌ.) ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ μİ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĳȜĮȞĲȗȫȞ. Ǿ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȖİȦȔĳĮıμĮ) įİȞ șĮ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȜĮȞĲȗȫȞ. Ǿ μİμȕȡȐȞȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ıȣıĳȓȖȖİĲĮȚ μİĲĮȟȪ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ NEOPREN 5 mm ʌȐȤȠȣȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĳȜĮȞĲȗȫȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ (Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Ȓ ȩȤȚ) șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ șĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǵȜĮ ĲĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİ ȩȜĮ ĲĮ ȐȜȜĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ
țȪȡȚĮ țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌİȡȚĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
İʌȚįȡȐıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȐʌȠȚĮ įȣıμİȞȒȢ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞȩȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĳȠȡȑĮ. ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13491.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ. ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13491, İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȚıĲİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ
ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȩʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȡĮĳȫȞ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
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x Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ
İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.
Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ș
İȡȖĮıȓĮ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ Ȓ ȠμȐįĮ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ıİ μȚĮ (ıȣȞİȤȒ) įȠțȚμȒ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ. Ǿ ʌȓİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 2,5 bar.
H įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠȞ ȞĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲĮ 10 ȜİʌĲȐ țĮȚ țĮĲȐ μȑȖȚıĲȠ ıĲĮ 30 ȜİʌĲȐ.
Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİȚȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ (ȡĮĳȫȞ) ʌȠȣ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ ĲȘȢ ȤĮȜĮȡȒȢ μȠȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ǻȠțȚμȫȞ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ, țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠȞ, șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞįİȓȟİȚȢ :
x ǲȡȖȠ.
x ĬȑıȘ.
x ǹȞȐįȠȤȠȢ.
x ȊʌİȡȖȠȜȐȕȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ).
x ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ.
x ǹʌȠĲȑȜİıμĮ įȠțȚμȒȢ, ıȤȩȜȚĮ, țȡȓıİȚȢ.
x īİȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
x ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
x ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
x ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȊʌİȡȖȠȜȐȕȠȣ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ).

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ
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țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
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x ȃĮ μȘ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ ĳȜȩȖĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮțȐȜȣʌĲĮ ĲĮ μȠȞȦĲȚțȐ
ȣȜȚțȐ.
x ȃĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ.
x ȃĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ μȩȞȦıȘȢ
țĮȚ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ μȩȞȦıȘȢ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıİ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ.
x ȃĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡțİĲȠȓ įȡȩμȠȚ ĳȣȖȒȢ Įʌȩ ĲĮ İțĲİșİȚμȑȞĮ ĲμȒμĮĲĮ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲİȖȐȞȦıȘ μİ
ıȣȞșİĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ-ĲİȤȞȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪμȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ - İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x ȅȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ țĮȚ ȪȥȠȢ (ĳȦȜȚȑȢ,
įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, İȓıȠįȠȚ țȜʌ)
x Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ įȚİȡȤȩμİȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ıĲİȡȑȦıȘ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
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īİȦȣĳȐıμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȖİȦȔĳĮıμĮ ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ
įȚĮĲȠμȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), ıĲĮ ıĲȩμȚĮ İȚıȩįȠȣ-İȟȩįȠȣ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-12-05-01-00) Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (țȪȡȚİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ĲȠȣ
ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ ȇ protection țĮȚ D drainage).
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ țȜʌ), ĲȘȞ įȚȐșİıȘ
ȩȜȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ıĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ
(ʌ.Ȥ. ʌȣșμȑȞĮȢ, șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ıĲȒȡȚȟȘȢ,
ıĲİȡȑȦıȘȢ țȜʌ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ – μİĲȡȒıİȚȢ įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ –ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȖİȦȪĳĮıμĮ,
ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-01-00 ȈĲİȖȐȞȦıȘ ıȘȡȐȖȖȦȞ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ
waterproofing with synthetic membranes.

μİμȕȡȐȞİȢ

--

Tunnels

lining

Ǽȁȅȉ EN 13256 A1

īİȦȣĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ȖİȦȣĳȐıμĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ȣʌȩȖİȚȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ -- Geotextiles and geotextile-related products - Required
characteristics for use in the construction of tunnels and underground
structures.

Ǽȁȅȉ EN 13719

īİȦȣĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖİȦȣĳĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ
İʌĮĳȒ μİ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ -- Geotextiles and geotextile-related
products - Determination of the long term protection efficiency of geotextiles in
contact with geosynthetic barriers.
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©

Ǽȁȅȉ

CEN/TR 15019

īİȦȨĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ - ǼȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ -- Geotextiles and geotextile-related products - On-site quality
control.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Quality Management
Systems – Requirements.

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ -- General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ:
x īİȦȨĳȐıμĮĲĮ.
x ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
x ȊȜȚțȐ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑįȡĮıȘȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 13256/A1. ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ İʌȚȜİȖȩμİȞȠȢ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ
ʌȠȣ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲĮ İʌȚșȣμȘĲȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13256/A1.
ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖİȦȣĳĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ
ıİ İʌĮĳȒ μİ ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ (μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ) șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 13719.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ, ȩĲȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ İȓȞĮȚ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲȐ ĲȘȢ țĮȚ μȐȜȚıĲĮ
țȐĲȦ Įʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ıȣμʌȓİıȘȢ (ʌȓİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, μĮțȡȠȤȡȩȞȚİȢ įȡȐıİȚȢ ț.Ȝʌ.) țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ
ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ĮȜȜĮȖȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒ.
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ȅ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001 țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ıȒμĮȞıȘ CE.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ Įʌȩ ʌȣȡțĮȧȐ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ
ʌȡȑʌİȚ:
x ȃĮ μȘȞ İȓȞĮȚ İȪĳȜİțĲĮ.
x ǵĲĮȞ țĮȓȠȞĲĮȚ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ țĮʌȞȩ țĮȚ ȠȚ ĮʌİȜİȣșİȡȠȪμİȞİȢ ȠȣıȓİȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĲȠȟȚțȑȢ.
x ȃĮ μȘȞ ȡİȣıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ, ʌȡȚȞ ʌȡȠȕİȓ ıİ İȚıțȩμȚıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ:
x ȆȓȞĮțĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ.
x ǻȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13256/A1.
x ǻİȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȣįȡȠμĮıĲİȣĲȚțȒȢ/ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
x ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ȑȖțȣȡȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN ISO/IEC 17025 Ǽ2 .
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ İȚıțȩμȚıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȜȐȕİȚ įİȓȖμĮĲĮ țĮȚ șĮ ĲĮ ĮʌȠıĲİȓȜİȚ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣȢ ıİ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȒȢ ĲȘȢ. Ǿ įĮʌȐȞȘ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ șĮ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ - ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ

5.1 ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ,
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ĮȞ ĲȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ șĮ
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ μȩȞȠ ıĲȠ șȩȜȠ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ĮĳȠȪ Ș ıȒȡĮȖȖĮ ȑȤİȚ įȚĮȞȠȚȤșİȓ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠȪĲȠ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȣμȑȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȞĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ. ȉȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ĮʌȑȤİȚ ȚțĮȞȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ʌĮȡİȞȠȤȜȒıİȚȢ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠμĮȜȒ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ (įȓțĲȣĮ, ȞİȡȐ ț.Ȝʌ.), țĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȟȦ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȡȠȢ ĲȠ
ȖİȦȨȜȚțȩ, ȫıĲİ:
x ȃĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪıİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ, Įʌȩ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
īȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȜȩȖȠ, Ș ıĲȡȫıȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȠȣ İıȦȡĮȤȓȠȣ ĲȘȢ
ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ
ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ, μİ ȐμȕȜȣȞıȘ ĮʌȠĲȩμȦȞ ĮțμȫȞ, μİ țȐȜȣȥȘ ȘȜȫıİȦȞ/ĮȖțȣȡȓȦȞ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ μİ țȠʌȒ țȐșİ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 12-05-01-00.
x ȃĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲĮȤİȓĮ ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ,
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ. ȅ ȡȩȜȠȢ ĮȣĲȩȢ ĲȘȢ
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ȣįȡȠμĮıĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıȠȕĮȡȩȢ țĮȚ ȖȚ' ĮȣĲȩ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ μİșȩįȦȞ, șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ, μİ ĲȠȞ țĮȜȪĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ĲȡȩʌȠ,
ıİ μȩȞȚμȘ ıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ȣįȡȠμĮıĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

5.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-05-01-00. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, țĮȚ ȩĲĮȞ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȡȘĲȐ
ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİȖȐȜȘȢ ıȘμİȚĮțȒȢ ȣįȡȠĳȠȡȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐȞȠȚȟȘȢ, țĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, șĮ įȚĮĲĮȤșİȓ ıȪıĲȘμĮ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ȠʌȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ. ȅȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ
μĮȗİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ ȠʌȑȢ, șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȩ įȓțĲȣȠ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ,
țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ, țĮȚ șĮ ȠįȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ įȚȐĲȡȘĲȠ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȩ ĮȖȦȖȩ Ȓ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȪ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ
Ș ȂİȜȑĲȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȕȜȐʌĲİĲĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ȖȓȞİȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȞĮ
İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ.

5.3 ȈĲİȡȑȦıȘ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ
ȉȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ șĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ʌȐȞȦ ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ
șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ, ȩıȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ, ȫıĲİ ĲȠ "ıİȞĲȩȞȚ" ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ "ĮʌȜȫȞİĲĮȚ" ʌȐȞȦ ıĲĮ
ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, İȜİȪșİȡȠ ĲȐıİȦȞ, ȩıȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ, țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
İıȦĲİȡȚțȒ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ. ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ 20-30 cm.
Ǽȟ ȐȜȜȠȣ, Ș țȣμĮĲȠİȚįȒȢ (ĮȞȫμĮȜȘ) İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ, ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲĮ ȕĮșȪĲİȡĮ ıȘμİȓĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȪʌĮȡȟȘ İʌĮȡțȠȪȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țȠȚȜȦμȐĲȦȞ.
ȉȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ (ʌȜȐĲȠȣȢ 2 ȑȦȢ 4 m) ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲĮȚȞȚȫȞ Ȓ įȓıțȦȞ (ȡȠįİȜȫȞ) Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȒ ȪȜȘ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȡĳȫȞȠȞĲĮȚ, ʌȐȞȦ ıĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ țĮȡĳȓ. ȆȐȞȦ ı' ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ, μİ șİȡμȠțȩȜȜȘıȘ, Ș μȠȞȦĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ.
ȅȚ įȓıțȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İıȠȤȒ ĲİııȐȡȦȞ (4) mm ȕȐșȠȣȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣ
țĮȡĳȚȠȪ, țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ Ȓ İȪȡȠȢ țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ ȠȖįȩȞĲĮ (80) mm.
ȀȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȓıțȠȣȢ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ țĮȡĳȚȠȪ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ įȓıțȠȣ μİ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ İȓțȠıȚ (20) mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ȑȞĮ (1) mm, ȑĲıȚ ȫıĲİ țĮĲȐ ĲȠ
ȤĲȪʌȘμĮ ĲȦȞ țĮȡĳȚȫȞ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ "ıĲĮμʌȐȡȚıμĮ".
īİȞȚțȐ, ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳȦȞ İțıțĮĳȫȞ ȕȡȐȤȠȣ, ĲȡȓĮ ıȘμİȓĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮĲȐ μȑıȠ ȩȡȠ ĮȞȐ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ İʌĮȡțȠȪȞ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȐȞĲȦȢ İțĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ, ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, țĮșȓıĲĮĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ȤȡȒıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ıȘμİȓȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ. ȅ
ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ, țĮĲ' İȜȐȤȚıĲȠ, ıİ:
x Į. ǼȞĮ (1) ĲİμȐȤȚȠ ĮȞȐ m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
x ȕ. ǻȪȠ (2) ĲİμȐȤȚĮ ĮȞȐ m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ.
x Ȗ. ȉȡȓĮ (3) ĲİμȐȤȚĮ ĮȞȐ m2 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ.
Ǿ ȩȜȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳĲȘțİ, șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ țȚȞȘĲȠȪ ĳȠȡİȓȠȣ (ıțĮȜȦıȚȐȢ).
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ ĮȣĲȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȡȠȒ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ. ȅ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ İȓȞĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȡȣșμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ǿ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İʌȚȕȐȜȜİȚ, İȟ ȐȜȜȠȣ, ıȣȞİȤȒ țĮȚ İʌĮȡțȒ ĳȦĲȚıμȩ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȅȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȣμȕĮĲȐ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİ ȩȜĮ ĲĮ ȐȜȜĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țȪȡȚĮ țĮȚ
ȕȠȘșȘĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌİȡȚĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ țĮȚ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȐʌȠȚĮ įȣıμİȞȒȢ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞȩȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ
ĳȠȡȑĮ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ CEN/TR 15019
x ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ. ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13256/A1.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȩʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).
x ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ȖİȦȨĳĮıμȐĲȦȞ. ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ.
x Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ
șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ
İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ,
Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ. Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ș İȡȖĮıȓĮ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ
țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ
μİμȠȞȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ Ȓ ȠμȐįĮ İȡȖĮıȚȫȞ.
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7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ – įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ
ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȧȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ ıĲȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.
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ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO
20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
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īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
x ȃĮ μȘȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ ĳȜȩȖĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮțȐȜȣʌĲĮ ĲĮ
ȖİȦȨĳȐıμĮĲĮ.
x ȃĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ.
x ȃĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ μȩȞȦıȘȢ
țĮȚ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ μȩȞȦıȘȢ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıİ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȣȡțĮȧȐȢ.
x ȃĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡțİĲȠȓ įȡȩμȠȚ ĳȣȖȒȢ Įʌȩ ĲĮ İțĲİșİȚμȑȞĮ ĲμȒμĮĲĮ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ-ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȖİȦȪĳĮıμĮ, ȩĲĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ μİ ıĲȡȫıȘ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
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ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ-ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȖİȦȪĳĮıμĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ,
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ įȚȐșİıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ - İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ-ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ (μİ ĲȚȢ ĳșȠȡȑȢ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȘȢ)
x ȅȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ țĮȚ ȪȥȠȢ (ĳȦȜȚȑȢ,
įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, İȓıȠįȠȚ țȜʌ)
x Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ įȚİȡȤȩμİȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ıȪȞįİıȘ, ıĲİȡȑȦıȘ țȜʌ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0701-00
«ǻȚĮĲȡȒμĮĲĮ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ,
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȠȡȖȐȞȦȞ țȜʌ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-07-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36213

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǻȚĮĲȡȒμĮĲĮ ıȘȡȐȖȖȦȞ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȠȡȖȐȞȦȞ țȜʌ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ, İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ĮİȡȚıμȠȪ, ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȫȞ, İȜİȖȤȩμİȞȦȞ
ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ, μİ ȤȡȒıȘ țȡȠȣıĲȚțȠȪ, ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ - țȡȠȣıĲȚțȠȪ,
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ Ȓ ıʌĮȞȚȩĲİȡĮ ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ʌ.Ȥ. İȜȚțȠİȚįȠȪȢ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘ).
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȠʌȫȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ țȡȠȣıĲȚțȠȪ Ȓ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ-țȡȠȣıĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ İȡȖĮĲȚțȠȪ
įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȞİȡȠȪ, ĮȑȡȠȢ, ıȦȜȒȞȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ
țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ țĮȚ ȪȥȠȢ) įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ
țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ μȒțȠȣȢ țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ, ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ,
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ıȦȜȒȞȦȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ʌȣȡȒȞȦȞ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȟȪȜȚȞĮ țȚȕȫĲȚĮ, ıȒμĮȞıȘȢ, ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘȢ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ ıİ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȤȫȡȠ, ĲȒȡȘıȘȢ įİȜĲȓȦȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȠʌȫȞ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
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ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 791

īİȦĲȡȪʌĮȞĮ. ǹıĳȐȜİȚĮ -- Drill rigs - Safety.

Ǽȁȅȉ EN 1889.01

ȂȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ ȠȡȣȤİȓĮ - ȀȚȞȘĲȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ ǹıĳȐȜİȚĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ǼȜĮıĲȚțȠĳȩȡĮ ȠȤȒμĮĲĮ -- Machines for underground mines
- Mobile machines working underground - Safety - Part 1: Rubber tyred vehicles.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ -Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffs.
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Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȍĲȠȕȪıμĮĲĮ -Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs -

Ǽȁȅȉ EN 352.03 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȍĲȠĮıʌȓįİȢ İʌȓ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Hearing protectors - General requirements Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet.

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȍĲȠĮıʌȓįİȢ μİ İȟĮıșȑȞȚıȘ İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ -- Hearing
protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs.

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ,
įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices - Full face masks Requirements, testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices - Gas filters and
combined filters - Requirements, testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 143/A1:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ,
ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements,
testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 405 E2:

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory
protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases
and particles - Requirements, testing, marking.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ȀȡȠȣıĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (țĮȚ μȑșȠįȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ) ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș įȚĮĲȡȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȘ ĮʌȩĲȠμĮ țĮȚ ĮıȣȞİȤȫȢ, ıİ ĮıȣȞİȤȒ İʌĮĳȒ ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ
ȐțȡȠȣ μİ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, İʌȚĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĮʌȠįȩμȘıȘ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ
ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ μİ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ țĮȚ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ.
3.1.2
ȆİȡȚıĲȡȠĳȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (țĮȚ μȑșȠįȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ) ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȘȞ μȑșȠįȠ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș įȚĮĲȡȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ʌİȡȚıĲȡİĳȩμİȞȘ μİ ıȣȞİȤȒ ĲȡȩʌȠ, ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ĲȠȣ
țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ μİ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĮʌȠįȩμȘıȘ ĲȠȣ
ȖİȦȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ μİ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȘȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ.
3.1.3
ȆİȡȚıĲȡȠĳȚțȠ - țȡȠȣıĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (țĮȚ μȑșȠįȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ) ĮʌȠĲİȜİȓ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ įȪȠ
ĮȞȦĲȑȡȦ μİșȩįȦȞ țĮȚ ĲİȤȞȚțȫȞ.
3.1.4
ǼȜȚțȠİȚįȒȢ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ țȠʌĲȚțȒ țİĳĮȜȒ
ʌȠȣ șȡȣμμĮĲȓȗİȚ ĲȠ İįĮĳȚțȩ ȖİȦȨȜȚțȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ μİ ĲȘȞ İȜȚțȠİȚįȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ.
3.1.5
ǻȚĮĲȡȘıȚμȩĲȘĲĮ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȩȜȘȥȘȢ İȣıĲĮșȠȪȢ ȠʌȒȢ, μİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ. Ǿ įȚĮĲȡȘıȚμȩĲȘĲĮ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ
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ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲĮ ȖİȦȜȠȖȚțȐ, ȖİȦĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȠȡȣțĲȠȜȠȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȠȣ įȚĮĲȡȠȪμİȞȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, ĲȠ İȞĲĮĲȚțȩ ʌİįȓȠ țĮȚ ĲȘȞ μȑșȠįȠ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ.

4

ȂȑșȠįȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ – ĮȞȠȤȑȢ

4.1 ǼʌȚȜȠȖȒ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μİșȩįȠȣ įȚȐĲȡȘıȘȢ
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĮȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘȞ ȕȐıȘ İʌȓĲİȣȟȘȢ İʌĮȡțȠȪȢ įȚĮĲȡȘıȚμȩĲȘĲĮȢ, ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ȩȡȦȞ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ.
ǼȐȞ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ μȑșȠįȠȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĮʌȠįİȚȤșȠȪȞ ȩĲȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
ĮȡȤȚțȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ, ĲȩĲİ șĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ/țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ.

4.2 ǻȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ țȡȠȣıĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ
4.2.1

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ

ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İȚįȚțȩȢ ȖȚĮ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ, ĲȪʌȠȣ wagon-drill Ȓ jumbo ț.Ȝʌ. țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȞȠμȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ:
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2006/42/EK ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 17ȘȢ ȂĮǸȠȣ
2006, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 95/16/EK (ĮȞĮįȚĮĲȪʌȦıȘ)
x ȉȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 791 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1889.01
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ(ǼʌȓıȘμȘ
ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029).
ȈĲȠ ȈȤȑįȚȠ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ
țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ I ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ıİ ʌȑȞĲİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
țȚȞȒıİȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȑȡȖȠȣ.
O İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İȓĲİ ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ
ȠʌȫȞ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌİĲȡİȜĮȚȠțȓȞȘĲȠȢ, ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠįȠμȒ ıĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ. ǱȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ țȚȞȘĲȒȡİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȪıĲȘμĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ țĮȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ,
ȩʌȦȢ ȥİțĮıμȩȢ ȞİȡȠȪ, țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ, ȤȘμȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Ȓ ȐȜȜĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ (ʌ.Ȥ wagon-drill ț.Ȝʌ.), Ƞ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ șĮ ȑȤİȚ
ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȚțĮȞȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȢ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ıȚȖĮıĲȒȡİȢ.
ǼȜĮĳȡȩȢ ĳȠȡȘĲȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (ĮİȡȩıĳȣȡİȢ - ʌȚıĲȩȜȚĮ ț.Ȝʌ.) μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȣʌȠıĲȐĲİȢ, μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ μȚțȡȠȪ μȒțȠȣȢ (ȑȦȢ 4 m) țĮȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ (ȑȦȢ 46 mm) ȠʌȫȞ.
4.2.2

ȆȡȠıȦʌȚțȩ
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ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ȐįİȚİȢ ȤİȚȡȚıĲȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
4.2.3

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓĮȢ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȠȚ
șȑıİȚȢ, ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
Ș İʌȚșȣμȘĲȒ įȚȐμİĲȡȠȢ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȣʌİȡįȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ ĮȞȐȖțȘȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, İțĲȩȢ İȐȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ İȚįȚțȠȓ ȜȩȖȠȚ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
Įʌȩ 38 mm.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ «ĮȜȠȚĳȒȢ ıĲİȜİȤȫȞ», ȖȡȐıȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ įȚĮĲȡȒıİȦȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĮȞĲȓșİĲȘȢ İȞĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ
țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ĮȑȡĮ, ȑȦȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
ǼȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıȘμĮȞĲȚțȒ Ș ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ
ıĳȪȡĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ. ȅȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ʌȓİıȘ țȡȠȪıȘȢ
x Ǿ ʌȓİıȘ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
x Ǿ ʌȓİıȘ ȫıİȦȢ
x Ǿ ʌȓİıȘ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ʌȓİıȘ țȡȠȪıȘȢ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ:
x ǹʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȪȞĮμȘ ȫıȘȢ
x ȂȚțȡȩĲİȡȠ ȤȡȩȞȠ ȗȦȒȢ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲİȜİȤȫȞ
x ȊʌİȡșȑȡμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȜĮįȚȫȞ
x ǹȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȖİȞȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ȗȘμȚȫȞ
ȋĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ țȡȠȪıȘȢ ȠįȘȖİȓ ıİ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȡȣșμȠȪ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ:
x ȆȜİȣȡȚțȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ țȡȠȣıĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ
x ǹȡțİĲȐ ȜİʌĲȠμİȡȒ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ
x īİȞȚțȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ μȘȤĮȞȚıμȠȪ
ȆȠȜȪ μȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ:
x ǹȞȫμĮȜȘ țĮȚ ĮțĮȞȩȞȚıĲȘ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ
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x ȂİȚȦμȑȞȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ
x ǹȣȟȘμȑȞİȢ ĲȐıİȚȢ ıĲĮ ıĲİȜȑȤȘ țĮȚ ĲȠȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ μȘȤĮȞȚıμȩ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ įȪȞĮμȘ ȫıȘȢ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ:
x ǹȞȫμĮȜȘ țĮȚ ĮțĮȞȩȞȚıĲȘ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ
x ǹȣȟȘμȑȞȘ ȡȠʌȒ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ μİ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĮȣȟȘμȑȞİȢ ĲȐıİȚȢ ıĲȠȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ μȘȤĮȞȚıμȩ
x ȀȐμȥȘ ĲȠȣ įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ ıĲİȜȑȤȠȣȢ, ĳșȠȡȐ ıĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ țĮȚ ıĲȠ Ĳıȩț ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, ĳĲȦȤȒ İʌĮĳȒ
ĲȠȣ ʌȚıĲȠȞȚȠȪ μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȡȠȪıȘȢ
x ȊʌȩțȦĳȠȢ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȠ ıĳȣȡȓ
ȂȚțȡȒ įȪȞĮμȘ ȫıȘȢ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ:
x ǹȞĮʌȒįȘıȘ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ
x ĭșȠȡȐ ıĲȚȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıĳȪȡĮȢ
x ȂİȚȦμȑȞȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ
x ȂȚțȡȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ıĲİȜȑȤȠȣȢ țĮȚ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ
ȂȚțȡȒ ʌȓİıȘ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ:
x ǹȣȟȘμȑȞȘ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ İȞıĳȒȞȦıȘȢ
x ȂȚțȡȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ
x ȂİȚȦμȑȞȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ
x ǹȞİʌĮȡțȒȢ ȜȓʌĮȞıȘ ĲȠȣ ȠȣȡȚĮȓȠȣ ʌȡȠıĮȡμȠȖȑĮ ĲȠȣ μĮțĮʌȚȠȪ
x ǹȡțİĲȐ ȜİʌĲȠμİȡȒ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ʌȓİıȘ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ
x ȂȚțȡȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ șĮ İʌȚȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ İʌȚıĲȘμȠȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ (ȉİȤȞȚțȩ īİȦȜȩȖȠ Ȓ
īİȦĲİȤȞȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ) țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȐ ĲȠȣȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ μȘĲȡȫĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ/ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ μȘĲȡȫĮ țĮĲǯİȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǻȚȐμİĲȡȠȢ țĮȚ ĲȪʌȠȢ țȠʌĲȚțȠȪ, μȑıȠȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ (ĮȑȡĮȢ Ȓ Ȟİȡȩ), ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĮȞȐ
μȑĲȡȠ, ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ʌȓİıȘ, ʌĮȡȠȤȒ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ĮȑȡĮ, ȤȡȫμĮ İʌȚıĲȡİĳȩμİȞȦȞ
ȣįȐĲȦȞ, ĮʌȫȜİȚİȢ ȣįȐĲȦȞ, ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ȣȜȚțȫȞ, ȖİȦȜȠȖȚțȒ ĲȠμȒ.

4.3 ǻȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ - țȡȠȣıĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ
4.3.1

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
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ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠ – țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ șĮ
İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȘ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ, İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ıĳȪȡĮ ĲȪʌȠȣ down – the - hole ț.Ȝʌ. țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȞȠμȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2006/42/EK ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 17ȘȢ ȂĮǸȠȣ
2006, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 95/16/EK (ĮȞĮįȚĮĲȪʌȦıȘ)
x ȉȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 791 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1889.01
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ(ǼʌȓıȘμȘ
ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029).
ȈĲȠ ȈȤȑįȚȠ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ
țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ I ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ıİ ʌȑȞĲİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȑȡȖȠȣ.
O İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İȓĲİ ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ
ĲȦȞ ȠʌȫȞ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌİĲȡİȜĮȚȠțȓȞȘĲȠȢ, ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠįȠμȒ ıĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ. ǱȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ țȚȞȘĲȒȡİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȪıĲȘμĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ țĮȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ,
ȩʌȦȢ ȥİțĮıμȩȢ ȞİȡȠȪ, țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ, ȤȘμȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Ȓ ȐȜȜĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ (ʌ.Ȥ wagon-drill ț.Ȝʌ.), Ƞ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ șĮ ȑȤİȚ
ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȚțĮȞȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȢ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ıȚȖĮıĲȒȡİȢ.
4.3.2

ȆȡȠıȦʌȚțȩ

ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ȐįİȚİȢ ȤİȚȡȚıĲȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
4.3.3

ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓĮȢ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȠȚ
șȑıİȚȢ, ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș İʌȚșȣμȘĲȒ įȚȐμİĲȡȠȢ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȣʌİȡįȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ ĮȞȐȖțȘȢ İț ĲȦȞ
ȣıĲȑȡȦȞ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, İțĲȩȢ İȐȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ İȚįȚțȠȓ ȜȩȖȠȚ. ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ μİ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
«ĮȜȠȚĳȒȢ ıĲİȜİȤȫȞ», ȖȡȐıȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 38 mm. ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ μȑıĮ ıİ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ Ȓ
μȑıĮ ıİ ȑȞĲȠȞĮ țİȡμĮĲȚıμȑȞȠ ȕȡȐȤȠ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ ȠʌȒ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȚĲȣȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȟ ĮȚĲȓĮȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘȢ, ĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ
İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ Ȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ
İțʌȜȑȞȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ, ȑȦȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
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Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ șĮ İʌȚȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ İʌȚıĲȘμȠȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ (ȉİȤȞȚțȩ īİȦȜȩȖȠ Ȓ
īİȦĲİȤȞȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ) țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȐ ĲȠȣȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ μȘĲȡȫĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ/ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ μȘĲȡȫĮ țĮĲǯİȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǻȚȐμİĲȡȠȢ țĮȚ ĲȪʌȠȢ țȠʌĲȚțȠȪ, μȑıȠȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ (ĮȑȡĮȢ Ȓ Ȟİȡȩ), ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĮȞȐ
μȑĲȡȠ, ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ʌȓİıȘ, ʌĮȡȠȤȒ ȪįĮĲȠȢ Ȓ ĮȑȡĮ, ȤȡȫμĮ İʌȚıĲȡİĳȩμİȞȦȞ
ȣįȐĲȦȞ, ĮʌȫȜİȚİȢ ȣįȐĲȦȞ, ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ȣȜȚțȫȞ, ȖİȦȜȠȖȚțȒ ĲȠμȒ.

4.4 ǻȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ
4.4.1

ǻȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȦȡȓȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ

ǹ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȘ
ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ, μİ ĮįĮμĮȞĲȠțȠȡȫȞĮ Ȓ widia țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȞȠμȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2006/42/EK ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 17ȘȢ ȂĮǸȠȣ
2006, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 95/16/EK (ĮȞĮįȚĮĲȪʌȦıȘ)
x ȉȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 791 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1889.01
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ(ǼʌȓıȘμȘ
ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029).
ȈĲȠ ȈȤȑįȚȠ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ
țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ I ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ıİ ʌȑȞĲİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
țȚȞȒıİȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȑȡȖȠȣ.
O İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İȓĲİ ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ
ȠʌȫȞ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌİĲȡİȜĮȚȠțȓȞȘĲȠȢ, ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠįȠμȒ ıĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ. ǱȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ țȚȞȘĲȒȡİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȪıĲȘμĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ țĮȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ,
ȩʌȦȢ ȥİțĮıμȩȢ ȞİȡȠȪ, țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ, ȤȘμȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Ȓ ȐȜȜĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ (ʌ.Ȥ wagon-drill ț.Ȝʌ.), Ƞ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȚțĮȞȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȢ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ ıȚȖĮıĲȒȡİȢ.
Ǻ. ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ șĮ İȓȞĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ȐįİȚİȢ ȤİȚȡȚıĲȫȞ ȖİȦĲȡȣʌȐȞȦȞ.
ī. ǼțĲȑȜİıȘ ǼȡȖĮıȓĮȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȠȚ
șȑıİȚȢ, ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș İʌȚșȣμȘĲȒ įȚȐμİĲȡȠȢ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȣʌİȡįȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ ĮȞȐȖțȘȢ İț ĲȦȞ
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ȣıĲȑȡȦȞ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, İțĲȩȢ İȐȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ İȚįȚțȠȓ ȜȩȖȠȚ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 38 mm. ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
μİ ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ȐȜȜȠȣ ȣȖȡȠȪ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ «ĮȜȠȚĳȒȢ ıĲİȜİȤȫȞ», ȖȡȐıȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ
İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ.
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ μȑıĮ ıİ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ Ȓ μȑıĮ ıİ ȑȞĲȠȞĮ țİȡμĮĲȚıμȑȞȠ ȕȡȐȤȠ, șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ
șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ ȠʌȒ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȚĲȣȤȠȪȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ İȟ ĮȚĲȓĮȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘȢ, ĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ
İʌĮȞĮįȚȐĲȡȘıȘ Ȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ
İțʌȜȑȞȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ, ȑȦȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
4.4.2

ǻȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ μİ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ

ǹ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ μİ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȘ ȖİȦĲȡȪʌĮȞĮ μİ ĮįĮμĮȞĲȠțȠȡȫȞĮ Ȓ widia țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȚȢ
ȞȠμȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2006/42/EK ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 17ȘȢ ȂĮǸȠȣ
2006, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 95/16/EK (ĮȞĮįȚĮĲȪʌȦıȘ)
x ȉȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 791 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1889.01
x ȉȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ(ǼʌȓıȘμȘ
ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029).
x ȉȠȣ ĭǼȀ 363/24-6-1983: ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȫȞ īİȦĲȡȒıİȦȞ ȄȘȡȐȢ ȖȚĮ
īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ǲȡİȣȞĮȢ
ȈĲȠ ȈȤȑįȚȠ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ
țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ I ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ıİ ʌȑȞĲİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
țȚȞȒıİȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȑȡȖȠȣ.
O İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İȓĲİ ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ
ȠʌȫȞ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌİĲȡİȜĮȚȠțȓȞȘĲȠȢ, ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠįȠμȒ ıĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ. ǱȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ țȚȞȘĲȒȡİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠ įȚĮĲȡȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ȅ įȚĮĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȪıĲȘμĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ țĮȚ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ,
ȩʌȦȢ ȥİțĮıμȩȢ ȞİȡȠȪ, țȠȞȚȠıȣȜȜȑțĲİȢ, ȤȘμȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Ȓ ȐȜȜĮ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ (țĮȡȠĲĮȡȓİȢ, țȠʌĲȚțȐ ț.Ȝʌ.) șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠ
ȠʌȠȓȠ ȖȓȞİĲĮȚ Ș įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ. īȚĮ ĲȚȢ
ȖİȦĲȡȒıİȚȢ ıİ ȕȡȐȤȠ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ʌȣȡȘȞȠȜȒʌĲȘȢ μİ ȑȞıĳĮȚȡȠ ĲȡȚȕȑĮ (ȡȠȣȜİμȐȞ)
İȜİȪșİȡȘȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, μİ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ, μİĲȐ įȚʌȜȠȪ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȣ μİ
ıȣȞȒșİȚȢ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪȢ įĮțĲȣȜȓȠȣȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ țĮȚ ĮįĮμĮȞĲȠțȠȡȫȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ
ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. μİ ȑȞșİĲĮ įȚĮμȐȞĲȚĮ, įȚĮμĮȞĲȩıțȠȞȘ, ȕĮșμȚįȦĲȒ țȠȡȫȞĮ - step-bit
ț.Ȝʌ.).
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Ǻ. ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ șĮ İȓȞĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ȐįİȚİȢ ȤİȚȡȚıĲȫȞ ȖİȦĲȡȣʌȐȞȦȞ.
ī. ǼțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓĮȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȠȚ
șȑıİȚȢ, ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜȑȖİȚ ĲȚȢ ĮȡȤȚțȑȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ țȐșİ ȖİȫĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȒ ĲȠȣ,
μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ țȠʌĲȚțȠȪ ȖȚĮ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ 101 mm țĮȚ ȖȚĮ
ȕȡȐȤȠ 76 mm.
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ μȑıĮ ıİ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ Ȓ μȑıĮ ıİ ȑȞĲȠȞĮ țİȡμĮĲȚıμȑȞȠ ȕȡȐȤȠ, șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ įİȞ
șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ıȦȜȒȞȦıȘ ȖȚĮ ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș įȚȐĲȡȘıȘ İȓȞĮȚ ıİ ȕȡȐȤȠ. ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ șĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ ȠʌȒ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȑȞİμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ
ȖİȫĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȒ ĲȠȣ, μȩȞȠ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖȖȡĮĳȘ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ μİ įȚțȒ
ĲȠȣ İȣșȪȞȘ.
To ʌȠıȠıĲȩ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 95% ıİ ȕȡȐȤȠ țĮȚ 70% ıİ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ Ȓ
țĮĲĮțİȡμĮĲȚıμȑȞİȢ ȕȡĮȤȩμĮȗİȢ. Ǿ įȚĮĲȡȘĲȚțȒ ıĲȒȜȘ μİ ĲȘȞ țĮȡȠĲĮȡȓĮ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ʌȣȡȒȞĮȢ șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȩıȠ ıȣȤȞȐ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȠıȠıĲȫȞ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ. ǼȐȞ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ȩȡȚĮ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ĲȘ ȖİȫĲȡȘıȘ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȡȣșμȓȗİȚ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ ıĲȒȜȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ țȐșİ μȑĲȡȠ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĮʌȫȜİȚĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĮȡȖȚȜȚțȫȞ İȞıĲȡȫıİȦȞ, ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣμȑȞȦȞ, μĮȜĮțȠȪ Ȓ įȚĮĲμȘμȑȞȠȣ ȕȡȐȤȠȣ
ț.Ȝʌ..
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, μʌȠȡİȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȜȒȥȘ įİȓȖμĮĲȠȢ
ʌȣȡȒȞĮ μİ ĳȡĮȖμȩ (įȚȐĲȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ). ȉȠ įİȓȖμĮ μİ ĳȡĮȖμȩ șĮ șİȦȡȘșİȓ ıĮȞ ʌȣȡȒȞĮȢ
ȖİȦĲȡȒıİȦȞ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ İȜȐȤȚıĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ.
ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ȗȫȞİȢ μİ ĮȡĲİıȚĮȞȒ ʌȓİıȘ, Ș įȚȐĲȡȘıȘ șĮ ıĲĮμĮĲȐ țĮȚ
Ș ʌȓİıȘ șĮ μİĲȡȐĲĮȚ μİ μĮȞȩμİĲȡȠ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ĲȘ
ȖİȫĲȡȘıȘ μȑıĮ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ, ʌĮȓȡȞȠȞĲĮȢ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ ȩȜȠ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮȣĲȑȢ. Ǿ İʌĮȞĮțȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȞİȡȠȪ įȚȐĲȡȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ıİ
țȐșİ șȑıȘ ȖİȫĲȡȘıȘȢ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ įİȟĮμİȞȒ țĮșȓȗȘıȘȢ, țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ țĮșĮȡȩ
Ȟİȡȩ.
ǻ. ȀȚȕȫĲȚĮ ȆȣȡȒȞȦȞ – ĭȦĲȠȖȡȐĳȘıȘ
ǹμȑıȦȢ μȩȜȚȢ Ƞ ʌȣȡȒȞĮȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ ĮĳĮȚȡİșİȓ ʌȡȠıİțĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣȡȘȞȠȜȒʌĲȘ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȟȪȜȚȞĮ țȚȕȫĲȚĮ, ĲȪʌȠȣ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉĮ țȚȕȫĲȚĮ ʌȣȡȒȞȦȞ įİȞ șĮ
ȑȤȠȣȞ μȒțȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 107 cm țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 5 ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ıİȚȡȑȢ
ʌȣȡȒȞȦȞ ĮȞȐ țȚȕȫĲȚȠ. ĬĮ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıμȑȞĮ μİ țȐȜȣμμĮ Įʌȩ ȟİȡȒ ʌȜĮȞȚıμȑȞȘ ȟȣȜİȓĮ μİ țȜİȚįĮȡȚȐ. ȉĮ
țĮȜȪμμĮĲĮ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ıȣȞįİįİμȑȞĮ țĮȚ ıĲȘȡȚȖμȑȞĮ ıĲĮ țȚȕȫĲȚĮ.
ǼʌȐȞȦ ıİ țȐșİ țȚȕȫĲȚȠ țĮȚ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țĮȜȪμμĮĲȠȢ șĮ ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ μİ
ĮȞİȟȓĲȘȜĮ ȤȡȫμĮĲĮ ĲȠ ǲȡȖȠ, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ
ȜȒȥȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ. ȈĲȘ μʌȡȠıĲȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țȚȕȦĲȓȠȣ șĮ ȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȘȢ
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ȖİȫĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ ĲȦȞ ʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ. ȅȚ ʌȣȡȒȞİȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ țȚȕȫĲȚȐ ĲȠȣȢ μİ ĲȘ
ıİȚȡȐ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ȜȒȥȘȢ ĲȠȣȢ μİ įȚĮȤȦȡȚıĲȒȡİȢ (ĲĮțȐțȚĮ) țĮȡĳȦμȑȞȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȠ ȕȐșȠȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȣȡȘȞȠȜȒʌĲȘ. Ǿ ĳȠȡȐ ȜȒȥȘȢ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ șĮ
ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ μİ ȕȑȜȠȢ ʌȐȞȦ ı' ĮȣĲȠȪȢ.
ǵʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ įİȓȖμĮ șȡĮȣıμȐĲȦȞ Ȓ ȡȚȞȚıμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ țȚȕȫĲȚȠ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞȠ. ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣμȕİȓ
ĮʌȫȜİȚĮ ʌȣȡȒȞĮ Ȓ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ įİȓȖμĮ, ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ įȚȐıĲȘμĮ ıĲȠ țȚȕȫĲȚȠ șĮ ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ
ʌĮȡĮμȑȞİȚ țİȞȩ. Ȉ' ĮȣĲȩ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȚȞĮțȓįĮ μİ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ «ȤȦȡȓȢ įİȓȖμĮ».
ȆİȡȚʌĲȦıȚĮțȫȢ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘ ĳȪȜĮȟȘ ʌȣȡȒȞȠȢ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ĳȣıȚțȒȢ ĲȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȉȑĲȠȚĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ʌȜĮıĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ μİ ĮİȡȠıĲİȖȒ ıĳȡȐȖȚıȘ
ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣȢ. Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țĮȜȪμμĮĲȠȢ țĮȚ Ș μʌȡȠıĲȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ șĮ
ȤȡȦμĮĲȚıșȠȪȞ μİ Ȝİȣțȩ ȤȡȫμĮ. ȀĮȞȑȞĮ țȚȕȫĲȚȠ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ įİȓȖμĮĲĮ Įʌȩ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȘȢ μȚĮȢ
ȖİȦĲȡȒıİȚȢ.
ǵȜĮ ĲĮ țȚȕȫĲȚĮ șĮ ʌĮȡĮįȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȖİȫĲȡȘıȘȢ țĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıĲȘȞ ĮʌȠșȒțȘ, ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ
μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μİ μİȖȐȜȘ ʌȡȠıȠȤȒ μİ įĮʌȐȞȘ țĮȚ ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ țĮȚ șĮ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ ıȤİĲȚțȩ
ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡȐįȠıȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.
ȉȣȤȩȞ ĮʌȫȜİȚĮ ʌȣȡȒȞĮ Ȓ ıȪȖȤȣıȘ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘ ıİȚȡȐ ĮʌȩȜȘȥȒȢ ĲȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȐȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĲȘȞ
İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, μİ įĮʌȐȞȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ǼȣȞȩȘĲȠ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ĳȣȜȐİȚ ĲĮ țȚȕȫĲȚĮ μİ ĲȠȣȢ ʌȣȡȒȞİȢ ıİ ȤȫȡȠ ĲȘȢ İțȜȠȖȒȢ ĲȠȣ,
İʌĮȡțȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ țĮȚ ıțİʌĮıμȑȞĮ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲĮ ȣʌ’ ȩȥȘ įİȓȖμĮĲĮ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ʌȐȡșȘțĮȞ țĮȚ μȑıĮ ıİ țȚȕȫĲȚĮ ȐȡȚıĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ.
īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĲİțμȘȡȓȦıȘȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȓȡȞİȚ ȑȖȤȡȦμİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ, ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ
ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĮȣĲȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ıȣȞșȒțİȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ĳȦĲȚıμȠȪ, μİ ȑȖȤȡȦμȠ ĳȚȜμ țĮȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, ȜİʌĲȒȢ ȣĳȒȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲȓșİıȘȢ. ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ İĲȚțȑĲİȢ, ıȘμİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ț.Ȝʌ. șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȐȞȦ ıĲȠȣȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȒȡİȢ (ĲĮțȐțȚĮ)
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μȑıĮ ıİ įȪȠ ȕįȠμȐįİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, ĲĮ ĮȡȞȘĲȚțȐ, μĮȗȓ μİ įȪȠ ĮȞĲȓĲȣʌĮ țȐșİ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮȢ ĲĮȟȚȞȠμȘμȑȞĮ
țĮĲȐ ıİȚȡȐ μȑıĮ ıİ ȐȜμʌȠȣμ. ȉĮ ĮȞĲȓĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ 20 x 25 cm (Ȓ ıĲȚȢ ʌȜȘıȚȑıĲİȡİȢ ʌȡȩĲȣʌİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ)
ıİ ȖȣĮȜȚıĲİȡȩ ȤĮȡĲȓ țĮȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. Ǿ įĮʌȐȞȘ ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘȢ, İμĳȐȞȚıȘȢ țĮȚ İțĲȪʌȦıȘȢ ĲȦȞ
ĳȦĲȠȖȡĮĳȚȫȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ ĲȚμȒ μȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ ȠʌȫȞ.
Ǽ. ǻİȜĲȓĮ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ
īȚĮ țȐșİ ȖİȫĲȡȘıȘ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȘμİȡȒıȚĮ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ įİȜĲȓĮ, ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡİȚĮțȐ Ƞ
ĮȡȚșμȩȢ țĮȚ Ș șȑıȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ μİ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞİȢ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ İįȐĳȠȣȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ, Ș țȜȓıȘ țĮȚ Ș
įȚİȪșȣȞıȒ ĲȘȢ, Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ, Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, Ș ıȘμİȚȠȪμİȞȘ ʌȡȩȠįȠȢ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ μȒțȘ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ʌȡȠȤȦȡȒıİȦȞ, ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ įȚĮĲȘȡȘșȑȞĲȦȞ ıĲȡȦμȐĲȦȞ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ĲȘȢ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ įİȓțĲȘ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ ȕȡȐȤȠȣ (R.Q.D.) țȐșİ ĳȠȡȐ, Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚİȓıįȣıȘȢ ĲȘȢ țȠʌĲȚțȒȢ
țİĳĮȜȒȢ (μȑĲȡĮ/ȫȡĮ), ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ʌȣȡȒȞĮ țĮȚ İȚįȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
ĮȡȖȚȜȚțȫȞ İȞıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ȣμȑȞȦȞ, įȚĮĲμȘμȑȞȠȣ Ȓ μĮȜĮțȠȪ ȕȡȐȤȠȣ, ĮȞȠȚțĲȫȞ ȡȦȖμȫȞ, įȠțȚμȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ
ȞİȡȠȪ, ıȘμİȚȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ȞİȡȠȪ (ʌȠıȠıĲȩ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ, ıĲȡȫμĮĲĮ μİ ĮȡĲİıȚĮȞȒ ʌȓİıȘ,
ĮʌȫȜİȚİȢ ȞİȡȠȪ, μİĲĮȕȠȜȒ ıĲȐșμȘȢ țȜʌ.), ȕȐșȠȢ ȞİȡȠȪ ıĲȘ ȖİȫĲȡȘıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ
ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ, μȒțȘ ıĲİȜİȤȫȞ țĮȚ ıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ıȣȞĮȞĲȫμİȞİȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ țĮȚ
țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣʌȠȖȡĮμμȑȞȠ ĲȠ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ ȘμİȡȒıȚȠ įİȜĲȓȠ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ 5 ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ țĮȚ μȑıĮ ıİ 24 ȫȡİȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ įİȜĲȓȠȣ ĮȣĲȠȪ șĮ įȠșİȓ ıĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ȉȉ. ȆĮȡȠȣıȓĮıȘ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȉİȤȞȚțȒ ǲțșİıȘ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. Ǿ ȑțșİıȘ ĮȣĲȒ
șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȖțİȞĲȡȫșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
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țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȒ ĲȠȣȢ. Ǿ ȑțșİıȘ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȖİȦȜȠȖȚțȑȢ ĲȠμȑȢ ĲȦȞ
ȖİȦĲȡȒıİȦȞ. ȈĲȚȢ ĲȠμȑȢ ĮȣĲȑȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ȅȞȠμĮıȓĮ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞİȢ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ țİĳĮȜȒȢ, ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ țĮȚ ȜȒȟȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ,
ĲȪʌȠȢ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠȣ, ȜȚșȠȜȠȖȚțȒ ĲȠμȒ, ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ (ıȦȜȘȞȫıİȚȢ, įȚȐμİĲȡȠȚ,
įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲİȢ ț.Ȝʌ.), įİȓȖμĮĲĮ (ĲȪʌȠȚ ĮȣĲȫȞ), ʌȠıȠıĲȩ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ, RQD, ĲĮȤȪĲȘĲĮ
įȚȐĲȡȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ʌȓİıȘ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ țȠȡȫȞĮȢ, ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțĲȠȞȚțȒȢ (ȡȦȖμȑȢ,
įȚĮțȜȐıİȚȢ, ĮȡȖȚȜȚțȑȢ İȞıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ȣμȑȞİȢ, μĮȜĮțȩȢ Ș įȚĮĲİĲμȘμȑȞȠȢ ȕȡȐȤȠȢ, ȗȫȞİȢ įȚȐĲμȘıȘȢ Ȓ
ĲİțĲȠȞȚțȫȞ ȡȘȖμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.), ıĲĮĲȚıĲȚțȩȢ ʌȓȞĮțĮȢ įȚĮțȜȐıİȦȞ ʌȠȣ μİĲȡȒșȘțĮȞ ıĲȠȣȢ ʌȣȡȒȞİȢ (țȜȓıȘ ĲȦȞ
țȪȡȚȦȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ), țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȤȡȒıȚμȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ, ʌȠȣ șĮ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ īİȦĲİȤȞȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ Ȓ īİȦȜȩȖȠ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ.
Ǿ ǲțșİıȘ ĮȣĲȒ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ 6 ĮȞĲȓĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ 1 įȚĮĳĮȞȑȢ ĮȞĲȓĲȣʌȠ ĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ ĲȘȢ
ĲİȜȚțȒȢ ǲțșİıȘȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ

ǵȜĮ ĲĮ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ șĮ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ĲȠȣ μȒțȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ǻȚĮĲȡȒμĮĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮȚ μȒțȠȣȢ Įʌȩ ĮȣĲȐ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚĳșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ șĮ
ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ: Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ
İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ, μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ
įȡȐıİȚȢ.
Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠ
įȚȐĲȡȘμĮ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮĳȠȡȐ μİμȠȞȦμȑȞȘ įȚȐĲȡȘıȘ Ȓ ȠμȐįĮ įȚĮĲȡȒıİȦȞ.

5.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 (ʌȑȞĲİ) cm.
ǼȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȠʌȑȢ μȒțȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 20 m ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ. ǹȣĲȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ȩʌȦȢ ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ). ǹȣĲȑȢ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ 10 m, Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ țĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ 2% ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ
ȕȐșȠȣȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǼȐȞ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ μİĲȡȒșȘțİ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ĲȘȞ ȠʌȒ ĮȣĲȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ șȑıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȚĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠ ıțȠʌȩ
ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ.

5.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ - țȡȠȣıĲȚțȒ
įȚȐĲȡȘıȘ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 (ʌȑȞĲİ)
cm.
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ǼȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȠȚ ȠʌȑȢ μȒțȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 30 m ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ
ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ȩʌȦȢ ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ). ǹȣĲȑȢ ȠȚ
μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ 10 m Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌȡȠıțȠμȓıİȚ țĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ 1% ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ
ȕȐșȠȣȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǼȐȞ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ μİĲȡȒșȘțİ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ĲȘȞ ȠʌȒ ĮȣĲȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ șȑıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȚĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠȞ ıțȠʌȩ
ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ.

5.3 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ
5.3.1
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ șȑıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 (ʌȑȞĲİ) cm.
ǼȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȠȚ ȠʌȑȢ μȒțȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 50 m ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ
ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ȩʌȦȢ ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ). ǹȣĲȑȢ
ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ 10 m, Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌȡȠıțȠμȓıİȚ țĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ 1% ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ
ȕȐșȠȣȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ. ǼȐȞ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ μİĲȡȒșȘțİ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ĲȘȞ ȠʌȒ ĮȣĲȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ ĲȘȢ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ șȑıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȚĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠȞ ıțȠʌȩ
ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ.
5.3.2
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ
īȚĮ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ ȕȐșȠȣȢ μȑȤȡȚ 50 m Ș μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ Ȓ Įʌȩ
ĲȠ șİȦȡȘĲȚțȩ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ 1% ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ȕȐșȠȣȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
ǼȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȠȚ ȠʌȑȢ μȒțȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 50 m ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ
ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ȩʌȦȢ ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ). ǹȣĲȑȢ ȠȚ
μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ 10 m Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌȡȠıțȠμȓıİȚ țĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȩȡȖĮȞĮ.
īȚĮ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ ȕȐșȠȣȢ Įʌȩ 50 μȑȤȡȚ 100 m Ș İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ șĮ İȓȞĮȚ 2%. īȚĮ ȕȐșȘ
μİȖĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ 100 m Ș İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ șĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ μİ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ
ȕȐșȠȢ μİĲȐ ĲĮ 100 m.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıİ İȚįȚțȒ ȑțșİıȘ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ įİȜĲȓȠȣ ȖİȫĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ȖİȫĲȡȘıȘ. ǻȪȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ȑțșİıȘȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μĮȗȓ μİ 2 ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĳȚȜμȢ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȦȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ. ǼȐȞ Ș
ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ μİĲȡȒșȘțİ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȖİȫĲȡȘıȘ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİȚ ĲȘȞ ȖİȫĲȡȘıȘ ĮȣĲȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȜȣĲȘ țȡȓıȘ
ĲȘȢ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ șȑıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȚĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠȞ ıțȠʌȩ
ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ, μİ ȖİȡĮȞȠȪȢ, ĮȞȣȥȦĲȚțȐ ȕȓȞĲıȚĮ țĮȚ μȣȧțȒ įȪȞĮμȘ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ
įȚĮȞȠȚȖİȓıĮ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ
ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ
ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ.

6.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
92/104/ǼȅȀ “Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ
ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
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x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ
ȤȫȡĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ țĮȚ ĮțȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ
ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.01 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.02 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 352.04

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ İȪĳȜİțĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮİȡȓȦȞ
(ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ μİșĮȞȓȠȣ ȐȞȦ ĲȠȣ 5%) ȠȚ ĳĮȞȠȓ ĲȠȣ țȡȐȞȠȣȢ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 50033
īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
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ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȚțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ“.
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

7.1

ǼʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ, ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ĮİȡȚıμȠȪ,
ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȫȞ, İȜİȖȤȩμİȞȦȞ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ İțĲȑȜİıȘȢ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ
ȑȡȖĮ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ įȚĮĲȡȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ
ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ:
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
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x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 m
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘ
įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ
țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ
įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
x Ș ʌĮȡȠȤȒ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ,
İĳȠįȓȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, İĳȠįȓȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x Ș ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ
ĳȦĲȠțĮșİĲȠμİĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
x Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ǹȞ įȠșİȓ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ
ǵʌȠȣ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȠȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ μȚȐȢ ȠʌȒȢ, ĮȣĲȒ șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȩȕȜİȥȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȣȤȩȞ İȞįȚĮμȑıȦȞ
įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȒșȘțĮȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ İȞįȚȐμİıĮ ȕȐșȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȐ İʌȚșȣμȘĲȒȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ.

7.2

ǼʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ – țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠ-țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ,
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ĮİȡȚıμȠȪ, ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȫȞ, İȜİȖȤȩμİȞȦȞ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ İțĲȑȜİıȘȢ
μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ:
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 77 ȑȦȢ 85 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 77 ȑȦȢ 85 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 77 ȑȦȢ 85 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 77 ȑȦȢ 85 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 77 ȑȦȢ 85 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 86 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 86 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
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x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 86 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 86 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 86 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 130 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 130 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 130 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 130 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 130 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 130 țĮȚ ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 130 țĮȚ ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 130 țĮȚ ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 130 țĮȚ ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 130 țĮȚ ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ
ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠ-țȡȠȣıĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ
İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
x Ș ʌĮȡȠȤȒ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ,
İĳȠįȓȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, İĳȠįȓȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x Ș ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ
ĳȦĲȠțĮșİĲȠμİĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
x Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ǹȞ įȠșİȓ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ
ǵʌȠȣ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȠȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ μȚȐȢ ȠʌȒȢ, ĮȣĲȒ șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȣȤȩȞ
İȞįȚĮμȑıȦȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȒșȘțĮȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ İȞįȚȐμİıĮ ȕȐșȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȐ
İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.

7.3
7.3.1

ǼʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ
ȋȦȡȓȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ,
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ĮİȡȚıμȠȪ, ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȫȞ, İȜİȖȤȩμİȞȦȞ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ
ȑȡȖĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ įȚĮĲȡȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ
ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ:
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 46 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 46 țĮȚ ȑȦȢ 56 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
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x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 56 țĮȚ ȑȦȢ 64 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 ȤȜıĲ ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 ȤȜıĲ ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 ȤȜıĲ ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 64 țĮȚ ȑȦȢ 76 ȤȜıĲ ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 76 țĮȚ ȑȦȢ 89 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 89 țĮȚ ȑȦȢ 102 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 102 țĮȚ ȑȦȢ 115 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 115 țĮȚ ȑȦȢ 131 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
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x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 0 – 3 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 3 – 12 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 12 – 20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ 131 ȑȦȢ 200 mm ıİ ȕȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 40 m
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ
įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȤȦȡȓȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ
țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ
ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ,
İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
x Ș ʌĮȡȠȤȒ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ,
İĳȠįȓȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, İĳȠįȓȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x Ș ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ
ĳȦĲȠțĮșİĲȠμİĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
x Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ǹȞ įȠșİȓ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ
ǵʌȠȣ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȠȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ μȚȐȢ ȠʌȒȢ, ĮȣĲȒ șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȣȤȩȞ
İȞįȚĮμȑıȦȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȒșȘțĮȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ İȞįȚȐμİıĮ ȕȐșȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȐ
İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
7.3.2

Ȃİ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ,
ʌȡȠʌȠȡİȓĮȢ, ĮİȡȚıμȠȪ, ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȫȞ, İȜİȖȤȩμİȞȦȞ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ
ȑȡȖĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ įȚĮĲȡȒșȘțĮȞ μȑıĮ ıİ ȤĮȜĮȡȠȪȢ
ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ Ȓ ıİ ȕȡȐȤȠ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x ıİ ȋĮȜĮȡȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ıİ ǺȐșȠȢ 0 – 20 m
x ıİ ȋĮȜĮȡȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ıİ ǺȐșȠȢ 20 – 40 m
x ıİ ȋĮȜĮȡȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ıİ ǺȐșȠȢ 40 – 60 m
x ıİ ȋĮȜĮȡȠȪȢ ıȤȘμĮĲȚıμȠȪȢ ıİ ǺȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 60 m
x ıİ ǺȡȐȤȠ ıİ ǺȐșȠȢ 0 – 20 m
x ıİ ǺȡȐȤȠ ıİ ǺȐșȠȢ 20 – 40 m
x ıİ ǺȡȐȤȠ ıİ ǺȐșȠȢ 40 – 60 m
x ıİ ǺȡȐȤȠ ıİ ǺȐșȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 60 m
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ
įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ
İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
x Ș ʌĮȡȠȤȒ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ,
İĳȠįȓȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, İĳȠįȓȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (Ȓ țĮȚ ĮȚȦȡȘμȐĲȦȞ μİ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣȢ) ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚȐĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
x Ș ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ
ĳȦĲȠțĮșİĲȠμİĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ.
x Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ. ǹȞ įȠșİȓ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ
x ȠȚ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓİȢ.
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ ĳȪȜĮȟȘȢ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ, Ș ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ, Ș ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ
țȚȕȦĲȓȦȞ ȑȦȢ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȒ ĲȠȣȢ ıİ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȩ ȤȫȡȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
x Ș ıȪȞĲĮȟȘ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ǵʌȠȣ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȠȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ μȚȐȢ ȠʌȒȢ, ĮȣĲȒ șĮ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȣȤȩȞ
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İȞįȚĮμȑıȦȞ įȚİȣȡȪȞıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲȒșȘțĮȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ İȞįȚȐμİıĮ ȕȐșȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȐ
İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȚμİĲȡȒıİȚȢ ĮĳȠȡȠȪȞ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ, İȜȐȤȚıĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ 76 mm, ȣʌȩ țȜȓıȘ Įʌȩ 0Ƞ ȑȦȢ 30Ƞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. Ȉİ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȦȢ İȟȒȢ:
x įȚȐĲȡȘıȘ ȣʌȩ țȜȓıȘ 0Ƞ ȑȦȢ 30Ƞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ.
x įȚȐĲȡȘıȘ ȣʌȩ țȜȓıȘ Įʌȩ 0Ƞ ȑȦȢ 60Ƞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ Ȓ țȐĲȦ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȖİȦĲȡȣʌȐȞȠȣ ıĲȘȞ șȑıȘ ȖİȫĲȡȘıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ
șȑıİȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȕȐıİȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ț.Ȝʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İȚıțȩμȚıȘȢ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ
ĮʌȠțȩμȚıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ȞİȡȠȪ, ĮİȡȚıμȠȪ, ĳȦĲȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ
ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ȣĳȚıĲĮμȑȞȦȞ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ ț.Ȝʌ.

7.4

ǻȚĮĲȡȒıİȚȢ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ ıİ μȚțȡȩ ȪȥȠȢ

ȅȚ İʌȚμİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȦȞ ʌĮȡ. 7.1, 7.2 țĮȚ 7.3 ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ Ȓ
ȪȥȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 3 m. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ Ȓ ȪȥȠȣȢ
țȐĲȦ ĲȦȞ 3 m Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡ. 7.1, 7.2 țĮȚ 7.3 μİ ĲȘȞ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ǯǯ ıİ
ȣʌȩȖİȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ Ȓ ȪȥȠȣȢ țȐĲȦ ĲȦȞ 3 mǯǯ.

7.5

ĭȦĲȠțĮșİĲȠμİĲȡȒıİȚȢ ȠʌȫȞ

ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, Ȓ ȑȤİȚ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ İțĲȑȜİıȘ
İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ (ȩʌȦȢ
ĳȦĲȠțĮșİĲȩμİĲȡȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ Eastman International Company GMBH, Hannover īİȡμĮȞȓĮȢ Ȓ μİ ȐȜȜȠ
ȚıȠįȪȞĮμȠ ȩȡȖĮȞȠ, İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ) șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȠȚ İțĲİȜȠȪμİȞȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ
ıİ ĲİμȐȤȚĮ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ țȐșİ İȜİȖȤȩμİȞȘ ȠʌȒ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȑȞĮ ĲİμȐȤȚȠ İȜȑȖȤȠȣ (ĲȠȣ ĲİȜȚțȫȢ
ĮʌȠȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȠȪ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ), ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ İȞįȚȐμİıȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ, Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ Ș
ĮʌȩȜȘȥȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȠȚ țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ țĮȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ ȜȠȚʌȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ. Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ȠȡȖȐȞȠȣ, μİ ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ ıİ ĲİμȐȤȚĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ
ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡ. 7.1, 7.2 țĮȚ 7.3
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ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ, ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ Ȓ ĮȞȠȚțĲȫȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ
ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ Ȓ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ, İʌĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȣȤȩȞ țİȞȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ
μȩȞȚμİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ, ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲĮ
ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ/țĮȚ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ, ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ țĮȚ ȑȜİȖȤȠ țĮșȚȗȒıİȦȞ
İȞĲȩȢ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȠȡȓȦȞ, ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȞİȡȫȞ Ȓ ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȈĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ
ʌȜȘȡȫıİȦȞ ȠʌȫȞ Ȓ ȡȦȖμȫȞ μİ ȑȞİμĮ ȤȦȡȓȢ Ȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȠȜȪ μȚțȡȒȢ ʌȓİıȘȢ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ İțĲȑȜİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȞİȡȠȪ, ȐμμȠȣ, ʌȡȩıμȚțĲȦȞ, ʌȡȩıșİĲȦȞ,
ıȦȜȒȞȦȞ İȟĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ țȐșİ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ, μȚțȡȠȨȜȚțȠȪ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ, țĮșĮȡȚıμȠȪ, ȑțʌȜȣıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȠʌȫȞ/ȡȦȖμȫȞ/țİȞȫȞ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ Ȓ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ), ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȡȦȖμȫȞ, ʌȓİıȘȢ İȞİμȐĲȦȞ țȜʌ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ -- Cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 197-2

ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Cement - Part 2:
Conformity evaluation.

Ǽȁȅȉ EN 206-1

ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ -Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ -- Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water.

Ǽȁȅȉ EN 12620

ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ -- Aggregates for concrete.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȩıșİĲĮ
İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ -- Admixtures for concrete, mortar
and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons Definitions, requirements, conformity, marking and labelling.

Ǽȁȅȉ EN 450-1

ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȩȢ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Fly ash for concrete - Part 1: Definition,
specifications and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 13263-1

ȆȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements
and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN ISO 13500 E2

BȚoμȘxĮvȓİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ - ȇİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ İȟȩȡȣȟȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ -- Petroleum and natural gas industries - Drilling
fluid materials - Specifications and tests.

Ǽȁȅȉ EN 413-1

ȉıȚμȑȞĲȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ -- Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and
conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 12350.05 E2

ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 5: ǻȠțȚμȒ ıİ ĲȡȐʌİȗĮ İȟĮʌȜȫıİȦȢ -Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test.

Ǽȁȅȉ EN 480-4

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ -- Admixtures
for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of
bleeding of concrete.

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ -- General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
-- Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices - Full face
masks - Requirements, testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ- ĭȓȜĲȡĮ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ ıȣȞįȣĮıμȠȪ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices - Gas filters
and combined filters - Requirements, testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȓȜĲȡĮ ȖȚĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ,
įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective devices - Particle filters Requirements, testing, marking.
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Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective
devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements,
testing, marking.

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
Įʌȩ ĮȑȡȚĮ Ȓ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ıȦμĮĲȓįȚĮ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - Requirements, testing, marking.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
țİȞȫȞ Ȓ ĮȞȠȚțĲȫȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮȢ ĲȠ ȣʌȩȖİȚȠ ȑȡȖȠ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ, μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ İȞȑμĮĲȠȢ įȚĮ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ Ȓ ȣʌȩ
ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ, ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 250 (įȚĮțȩıȚĮ ʌİȞȒȞĲĮ) kȇa.

3.1.2

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ
μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ Ȓ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȞȑμĮĲȠȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 100 (İțĮĲȩ) kȇa Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

3.1.3

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ, ĲȘȞ
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȣȤȩȞ țİȞȫȞ ț.Ȝʌ., ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ İįȫ Ȓ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ. ȀĮĲĮȤȡȘıĲȚțȐ, ȦȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ʌȜȘȡȫıİȚȢ μİ
ȑȞİμĮ ĮȞȠȚțĲȫȞ ȡȦȖμȫȞ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ,
ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ Ș İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ʌȓİıȘ İțİȓ İȓȞĮȚ μȘįİȞȚțȒ Ȓ ʌȠȜȪ μȚțȡȒ.

3.1.4

ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ȉǺȂ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ μȑĲȡĮ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ
țĮșȚȗȒıİȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȠȣȡĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ. Ȃİ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ȖİμȓȗȠȣȞ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.

4

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ İȞİμȐĲȦȞ
4.1.1

ȃİȡȩ

ȉȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ıĲĮ İȞȑμĮĲĮ Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȩ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ȠȟȑĮ, ĮȜțȐȜȚĮ țĮȚ
ĮʌĮȡȐįİțĲİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮȜȐĲȦȞ, ȚȜȪȠȢ, ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĮțĮșĮȡıȚȫȞ. ȉȠ Ȟİȡȩ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ
ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚįȡȠȪȞ ĮȡȞȘĲȚțȐ ıĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ ıĲȘȞ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ
ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
4.1.2

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȉȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ıĲĮ İȞȑμĮĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ:
 Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ
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 Ǽȁȅȉ EN 197-2, İțĲȩȢ ĮȞ ȐȜȜȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ șİȫȡȘıȘ ĲȘȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȘȢ
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. Ǿ įȚĮȕȡȦĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 206-1.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ ĮȞșİțĲȚțȩ ıİ șİȚȚțȐ, ĮȣĲȩ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ IV /55 ĲȠȣ
Ȇ.ǻ. 244/80. Ǿ ȤȡȒıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȤȪμĮ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ
ĮʌȠįİțĲȑȢ μİșȩįȠȣȢ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ μȑĲȡȘıȘȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ıİ ȤȐȡĲȚȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ. ȈĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞȘ İʌĮȡțȒȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Įʌȩ ȑȜȜİȚȥȘ
ȣȜȚțȫȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌİȡȚȑȤİȚ ıȕȫȜȠȣȢ Ȓ ȟȑȞİȢ ȠȣıȓİȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ μİ įȚțȒ ĲȠȣ įĮʌȐȞȘ ȞĮ ĲȠ țĮșĮȡȓȗİȚ țȠıțȚȞȓȗȠȞĲĮȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ ȃȠ 100.
4.1.3

ǱμμȠȢ

Ǿ ȐμμȠȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12620 μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
įȚİȣțȡȚȞȒıİȚȢ:
x Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȘȢ ȐμμȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȑμĳȡĮȟȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȞĲȜȘıȘ İȞȑμĮĲȠȢ, ıĲȘ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȓİıȘ țĮȚ ȖȚĮ ȑȞİμĮ μİ ĲȠȞ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ ȜȩȖȠ ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ. Ǿ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȘȢ
ȐμμȠȣ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
x Ǿ ȐμμȠȢ șĮ ȑȤİȚ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ȜİʌĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
x ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȘȢ ȐμμȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȞȐİȚ Įʌȩ ĲȠ īİȡμĮȞȚțȩ țȩıțȚȞȠ 0,25 įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 24% ĲȠȣ ȟİȡȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ĲȘȢ ȐμμȠȣ
4.1.4

ȆȡȩıμȚțĲĮ

ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 934-4. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİ:
ȆȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȞİȡȐ, ȩʌȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌĮȡĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ ȑĲıȚ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
įȡȐıİȚ, μȩȞȠȞ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉȠ ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x ȋȘμȚțȩȢ ȉȪʌȠȢ :
x ȂȠȡĳȒ :

Na2SiO3
ȆĮȤȪȡȡİȣıĲȠ ȣȖȡȩ

x ȁȩȖȠȢ SiO2/Na2O :

>3

x PH :

12

x ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıİ ȕĮșμȠȪȢ Baume :

39

ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ İȞȑμĮĲĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǻȠțȚμȫȞ, ʌȠȣ
İțĲİȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC
17025 Ǽ2 ȉȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ, ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠ ȩȡȚȠ
ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ. ȉȠ ȩȡȚȠ
ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȡȚĮțȩıȚĮ ʌİȞȒȞĲĮ (350) ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ȖȚĮ ȑȞĮ
μȑıȠ ȩȡȠ ĲȡȚȫȞ (3) įȠțȚμȫȞ. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıțȠμȚıșİȓ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ʌȡȚȞ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ
Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 13500.
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4.1.5

ȆȡȩıșİĲĮ

Ǿ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 450-1.
Ǿ ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 13263-1.

4.2 ȈȪȞșİıȘ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ μȓȖμĮĲĮ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞİμȐĲȦȞ, ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ țĮȚ șĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ μȓȖμĮĲĮ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ ȑȞĮ
Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲȠȪȞ Ș İĳȓįȡȦıȘ, ĲȠ ȚȟȫįİȢ, Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ, țĮȚ
ȐȜȜĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ Ȓ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȖțȡȚșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȠȚ ıȣȞșȑıİȚȢ ĲȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ.
ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ - μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ıĲȠ ȑȞİμĮ șĮ
İȓȞĮȚ 50:1 țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ȐȜȜȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. Ǿ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ʌȐȞĲȠĲİ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ, ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȢ Ȟİȡȩ țĮȚ
μʌİȞĲȠȞȓĲȘ (ıțȩȞȘ) ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ W:B=9:1 (țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ). ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȚȢ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȓİıȘȢ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ, șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠĮȞĮμȚȤșİȓ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȓțȠıȚ ĲȑııİȡȚȢ (24) ȫȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ, μʌİȞĲȠȞȓĲȘ țĮȚ Ȟİȡȩ Ȓ țȠȞȓĮμĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ,
μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ȩʌȦȢ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ, ȐμμȠ țĮȚ Ȟİȡȩ.

4.3 ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ – įȠțȚμȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 413-1. Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ, ȩʌȦȢ țĮȚ Ƞ ȡȣșμȩȢ ȜȒȥȘȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ. ǹȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ 3
įȠțȓμȚĮ ȖȚĮ țȐșİ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ĮȞĲȠȤȒ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, ȠȚ İȞȑȡȖİȚİȢ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ
Ǿ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ įȠțȚμȒ țȐșȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 413-1.
Ǿ μİĲȡȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠ ʌȠȜȪ 25 mm Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș μȑĲȡȘıȘ ıİ ĲȡȐʌİȗĮ İȟȐʌȜȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12350.05
E2 țĮȚ Ș μİĲȡȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠ ʌȠȜȪ 10% Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲȚμȒ.
Ǿ İĳȓįȡȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 480-4 țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
Įʌȩ 1% μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 413-1 țĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ǵȜȠȢ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ ĲȪʌȠȣ, įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ. Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȒ ĲȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ țĮȚ țȫįȚțİȢ, ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȖİȞȚțȐ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȩȢ ȖȚĮ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țȐșİ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ.
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ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ȑȖȤȣıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ ĮʌȠįİțĲȠȪ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
țĮȚ ȚțĮȞȑȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȣȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮįİȪȠȣȞ ĲȠ ȑȞİμĮ, ȞĮ ĲȠ İȚıʌȚȑȗȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Ȓ
ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ μİ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ĮįȚȐțȠʌȘ ȡȠȒ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ
ʌȓİıȘ ʌȠȣ șĮ ȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ ĮȞĮμȚțĲȒȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠȚ μİ μİĲȡȘĲȒ țȣȕȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ, ĮțȡȚȕİȓĮȢ
ĮȞĮȖȞȫıİȦȞ μȑȤȡȚ įİțȐĲȦȞ ĲȠȣ țȣȕȚțȠȪ μȑĲȡȠȣ, ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ıĲȠ ȑȞİμĮ. ȆȑȡĮȞ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ, șĮ įȚĮĲİșȠȪȞ țĮȚ įİȟĮμİȞȑȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞȐįİȣıȘȢ. ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ
ĮȞȐįİȣıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ įȠțȚμȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ ĲȠȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ‘’ȞİțȡȑȢ ȗȫȞİȢ’’ ĮȞȐμȚȟȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țȩȞİȦȢ șĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ʌȡȩȢ ĮȞȐμȚȟȘ ȗȣȖȚȗȩμİȞĮ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ 2%
ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ıȪȞșİıȘȢ. ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ İȓĲİ ȗȣȖȚȗȩμİȞȠ İȓĲİ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ μİ
ĮțȡȓȕİȚĮ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ 1% ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ıȪȞșİıȘȢ. ȉĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȣȖȡȒȢ μȠȡĳȒȢ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ
İȓĲİ μİ įȠıȠμİĲȡȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ, İȓĲİ μİ țȐįȠ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ 5% ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ıȪȞșİıȘȢ. ȀȐșİ ʌȡȩıμȚțĲȠ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ țĮȚ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐμȚȖμĮ μİ įȚĮțȡȚĲȩ
İȟȠʌȜȚıμȩ. Ǿ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮȣĲȒȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥİ Įʌȩ ĲȚȢ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȑȢ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȦȞ μʌİĲȠȞȚȑȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ.
ǵȜĮ ĲĮ İȞȑμĮĲĮ șĮ İȖȤȪȠȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȒ İμȕȠȜȠĳȩȡȠ ĮȞĲȜȓĮ, įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȞĲȜȘĲȚțȩ
İȟȠʌȜȚıμȩ, ȩʌȦȢ ȒșİȜİ İȖțȡȚșİȓ.
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ,
țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ İțĮĲȩȞ ʌİȞȒȞĲĮ (150) lt/min İȞȑμĮĲȠȢ, ıİ ıȣȞİȤȒ ĮįȚȐțȠʌȘ ȡȠȒ, μİ
ʌȓİıȘ İȞȩȢ (1) Mȇa ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ. īȚĮ ĲȘȞ İȞİμȐĲȦıȘ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ μİ İʌȑȞįȣıȘ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȞİμȐĲȦıȘȢ ȤȦȡȓȢ
įȚĮțȠʌȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȞȩȢ ʌȜȒȡȠȣȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĮȖȦȖȩ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȞĲȜȓĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ. ĬĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ țĮȚ ĮțȡȚȕȒȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ țĮȚ ȡȠȫȞ İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ. īȚĮ ĲȘȞ
ĮȡȤȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ șĮ İȚıȐȖİĲĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:1 țĮĲǯ ȩȖțȠȞ Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
țĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ. Ǿ ĮȡȤȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μȩȞȠ μİ Ȟİȡȩ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣȞĲȐııİȚ ʌȜȒȡȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ İȚıʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ μȒȞĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲȠ
ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮμμĮ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ȠȣįȑʌȠĲİ șĮ ĮʌȑȤİȚ ʌȑȡĮȞ
ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ (50) m Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ, ȩʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ Ș ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ.

5.2 ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İțĲȑȜİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ μİ ȑȞİμĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ țİȞȫȞ țĮȚ ĮȞȠȚțĲȫȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ ıİ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ įİȞ
İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ ʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ıȦȜȒȞİȢ
İȟĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Ȓ įȠțȚμȒ İȚıʌȓİıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ.
īȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȡȚșİȓ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ, μİ
ĮȡȤȚțȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ȐμμȠȣ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ Ș μİȜȑĲȘ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉȠ ʌȣțȞȩĲİȡȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ μȓȖμĮ μİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȞİȡȠȪ - ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȐμμȠȣ 1:1:1 (țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ). Ǿ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȠʌȒȢ įİȞ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ʌȜȘȡȦșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ ıĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ȑțĲĮıȘ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȠȚ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ ȠʌȑȢ,
ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıĲİȓ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮȞȠȚțĲȑȢ ȩıȠ įȚĮȡțİȓ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ȩįİȣıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ıȘμİȓȠ İȚıʌȓİıȘȢ.
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ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠʌȒ, șĮ İȟĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȐȡĲȘμĮ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ.

5.3 ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ
ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ μİ ȑȞİμĮ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ȕȡĮȤȩμĮȗĮ Ȓ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ) ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡȑμİȚȞĮȞ ĮʌȜȒȡȦĲĮ țĮĲȐ ĲȚȢ
ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıİ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ
ʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ıȦȜȒȞİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ μȑıĮ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ʌȠȣ șĮ įȫıİȚ ȠįȘȖȓİȢ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ȉİ ıȒȡĮȖȖİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘ μȩȞȚμȘ İʌȑȞįȣıȘ, Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μȑıȦ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ
Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
ǻİȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ Ȓ įȠțȚμȒ İȚıʌȓİıȘȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ.
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȑțĮ ĲȑııİȡȚȢ (14) ȘμȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȡȚșİȓ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ, μİ
ĮȡȤȚțȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ-ȐμμȠȣ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ Ș μİȜȑĲȘ Ȓ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȉȠ ʌȣțȞȩĲİȡȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȓȖμĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ, șĮ İȓȞĮȚ μȓȖμĮ μİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȐμμȠȣ 1:1:1 (țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ). Ǿ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȠʌȒȢ įİȞ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ μȑȤȡȚȢ
ȩĲȠȣ ʌȜȘȡȦșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ ıĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ȑțĲĮıȘ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȠȚ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ ȠʌȑȢ, ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıĲİȓ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮȞȠȚțĲȑȢ ȩıȠ įȚĮȡțİȓ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ȩįİȣıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ıȘμİȓȠ İȚıʌȓİıȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠʌȒ, șĮ İȟĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȐȡĲȘμĮ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ.
ǼȐȞ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠʌȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ, ĮȣĲȒ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌȡȠĲȠȪ İʌȑȜșİȚ Ș ĲİȜȚțȒ ʌȒȟȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.

5.4 ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ
ǼțĲȩȢ ĮȞĲȓșİĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȦȢ
İȟȒȢ:
Į. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ıĮȡȐȞĲĮ ȑȟȚ (46) mm.
ȕ. Ǿ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ țȐșİ ȠʌȒȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ȕȒμĮĲĮ, ĮȡȤȓȗȠȞĲĮȢ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ țĮȚ ʌȡȠȤȦȡȫȞĲĮȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ. ȉȠ μȒțȠȢ țȐșİ ȕȒμĮĲȠȢ
țĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ȕȘμȐĲȦȞ ıİ țȐșİ ȠʌȒ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ,
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țȜȚμȐțȦıȘ ĲȦȞ İʌȚșȣμȘĲȫȞ ʌȚȑıİȦȞ.
Ȗ. ȂİĲȐ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ
șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ μİ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ Įʌȩ
ĲȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȓİıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȕȒμĮ ĮȣĲȩ.
į. ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, ĲȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ, μȑȤȡȚȢ
ȩĲȠȣ ĲȠ ȑȞİμĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ ʌȒȟȘ.
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İ. ȀĮĲȩʌȚȞ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ ĲȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ʌĮȡȑμȕȣıμĮ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȑȦȢ ĲȠ
ȕȐșȠȢ ĲȠȣ İʌȩμİȞȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ, ȠʌȩĲİ țĮȚ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ μİ ĲȘȞ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ ʌȓİıȘ ȖȚĮ
ĲȠ ȕȒμĮ ĮȣĲȩ (țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮȣĲȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȠȣ ȕȒμĮĲȠȢ).
ıĲ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ țĮĲȐ ȕȒμĮĲĮ μİ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ
ʌȚȑıİȚȢ, șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ĲıȚμİȞĲİȞİșİȓ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș ȠʌȒ.
Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ, șĮ İȟĮȡĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
ȈȣȞĮȞĲȫμİȞİȢ ȡȦȖμȑȢ, ȜİʌĲȑȢ İȞįȚĮıĲȡȫıİȚȢ Ȓ ĲİțĲȠȞȚțȐ ȡȒȖμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮȡȖȚȜȚțȒ
ʌȜȒȡȦıȘ Ȓ ȐȜȜĮ İțʌȜȪıȚμĮ ȣȜȚțȐ, șĮ İțʌȜȪȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ ĮȑȡĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȑĲȠȚȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ İʌȚıĲȡȑĳȠȞ Ȟİȡȩ İȓȞĮȚ įȚĮȣȖȑȢ. ȉȑĲȠȚĮ
ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȠʌȑȢ μİ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ȞİȡȠȪ ıİ μȓĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ ȠʌȒ. ǵȜİȢ
ȠȚ ʌȡȠȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȠʌȑȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ įȠțȚμĮıȓĮ μİ țĮșĮȡȩ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ıȣȞİȤȒ ʌȓİıȘ μȑȤȡȚ
ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ μİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȕȘμȐĲȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩȢ
țĮșĮȡȚıμȩȢ įȚĮĲİμȞȠμȑȞȦȞ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ ȜİʌĲȫȞ İȞįȚĮıĲȡȫıİȦȞ, ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Ƞ ȡȣșμȩȢ İȚıįȠȤȒȢ
ȪįĮĲȠȢ țĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȐ ıĲİȖĮȞȑȢ ȠʌȑȢ, șĮ İțʌȜȣșȠȪȞ μİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȓİıȘ țĮȚ Ș ȑțʌȜȣıȘ șĮ ıȣȞİȤȚıșİȓ ȖȚĮ ȩıȘ
įȚȐȡțİȚĮ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȡȣșμȠȪ İȚıįȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ. ǹȞȠȚțĲȑȢ ȠʌȑȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ
μȚțȡȒ Ȓ țĮșȩȜȠȣ ʌȓİıȘ, șĮ İțʌȜȪȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ʌȑȞĲİ (5) ȜİʌĲȫȞ Ȓ ȖȚĮ ȩıȘ ʌİȡȓȠįȠ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ĮʌȠȕȠȜȒ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȡȦȖμȫȞ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȚĮĳȣȖȒ șȠȜȠȪ ȜĮıʌȫįȠȣȢ ȪįĮĲȠȢ įȚĮ
μȑıȠȣ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȠʌȫȞ.
īİȞȚțȐ Ș İȡȖĮıȓĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİ μȓȖμĮ İȞȩȢ (1) μȑȡȠȣȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȡȠȢ įȪȠ
(2) μȑȡȘ ȞİȡȠȪ, țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ.
ǼȐȞ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ĮȞȠȚțĲȑȢ ȡȦȖμȑȢ țĮȚ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ Ș țĮșȠȡȚıμȑȞȘ ʌȓİıȘ, Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȞİȡȠȪ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ μİȚȫȞİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ, Ȓ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȑȞİμĮ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ȟİȡȩ țĮȚ ȐμμȠ μȑȤȡȚ ȞĮ
İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ. ǼȐȞ, ȜȩȖȦ ĲȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚțĲȫȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ, įİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚșȣμȘĲȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ, ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ʌȣțȞȩĲİȡȠ
ĮȞĲȜȒıȚμȠ μȓȖμĮ μİ ȐμμȠ, Ș İȡȖĮıȓĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ȠʌȒ
șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ĮĳȠȪ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȐȡİȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ ʌȒȟȘ țĮȚ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ İț ȞȑȠȣ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
ĮȣĲȒȢ.
ǼȐȞ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȠʌȒȢ, İμĳĮȞȚıșİȓ įȚĮȡȡȠȒ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ
ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ įȚĮıȣȞįȑıİȚȢ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȚțĮȞȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ
ıȠȕĮȡȑȢ İμʌȜȠțȑȢ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, Ȓ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮʌȫȜİȚĮ İȞȑμĮĲȠȢ, ĮȣĲȑȢ ȠȚ
ȠʌȑȢ Ȓ șȑıİȚȢ įȚĮȡȡȠȫȞ șĮ ĲĮʌȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ ĳȡȐȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ. Ǿ ʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ įȚĮȡȡȑİȚ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ ȠʌȒ șĮ μİĲȡȐĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȠʌȒ
ĮȣĲȒ țĮȚ ȠȚ ʌȚȑıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ
ĮȣĲȒȢ. ǼȐȞ ĲȑĲȠȚȠ ĲȐʌȦμĮ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, ȠȚ ȠʌȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıșİȓ ĮțȩμĮ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ, șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ĮȞȠȚțĲȑȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș įȚĮĳȣȖȒ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮȑȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ
İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȐȜȜİȢ ȠʌȑȢ. ȆȡȚȞ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȒȟİȚ, Ș ĮȞĲȜȓĮ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ıȣȞįİșİȓ μİ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ ĲĮʌȦμȑȞİȢ
ȠʌȑȢ țĮȚ μİ ȐȜȜİȢ ȠʌȑȢ, Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ İțȡȠȒ İȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
șĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȓıİȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ʌȚȑıİȚȢ, Ȓ șĮ ʌȜȣșȠȪȞ μİ
Ȟİȡȩ, ʌȡȚȞ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȒȟİȚ Ȓ șĮ İʌĮȞĮįȚĮĲȡȘșȠȪȞ țĮȚ șĮ ĲıȚμİȞĲİȞİșȠȪȞ ĮȡȖȩĲİȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠʌȒ, įȚĮʌȚıĲȦșİȓ įȚĮȡȡȠȒ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĲμȒμĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, Ș įȚĮȡȡȠȒ ĮȣĲȒ șĮ ĳȡȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
Ǿ ĲıȚμİȞĲİȞȑıȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȠʌȒȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ Ș ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ įȪȠ (2) ȜȓĲȡĮ ĮȞȐ ȜİʌĲȩ țĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȑțĮ (10)
ȜİʌĲȫȞ.
Ǿ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ ʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȐįȚȠ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲĮșİȡȒ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ. ȆȐȞĲȦȢ ıĮȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȕȡȐȤȠȣ Ȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
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ȑμĳȡĮȟȘȢ ĲȦȞ įȚĮȡȡȠȫȞ İȞȑμĮĲȠȢ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ
ȐȞĲȜȘıȘȢ, Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞȘ ȐȞĲȜȘıȘ, Ȓ ĲȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ȐȞĲȜȘıȘȢ. ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ,
Ȓ ȐȜȜȦȞ șȑıİȦȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ, ȠȚ ʌȚȑıİȚȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȚțȜİȓįȦȞ Ȓ ȕĮȜȕȓįȦȞ,
μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ʌȒȟİȚ İʌĮȡțȫȢ ĲȠ ȑȞİμĮ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ȑȖȚȞİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ.
ǲȞİμĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȑȤİȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ, μȑıĮ ıİ įȪȠ (2) ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣ,
șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ (μİ įȚĮʌȚıĲİȣĲȒȡȚĮ) ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ μİ
İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȗȘμȓİȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
Ȓ/țĮȚ įȚȠȖțȫıİȚȢ, Įʌȩ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ İȟǯ ĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ. ǵʌȠȣ
ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ Ș İʌȚȕȠȜȒ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ʌȚȑıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȤİįȚȐıİȚ țĮȚ İĳĮȡμȩıİȚ
ıȪıĲȘμĮ İȞȩȡȖĮȞȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
ĬĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İȓıȠįȠȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ĮȖȦȖȠȪȢ,
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȣʌȩȖİȚİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
Ǿ μİȜȑĲȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ țĮĲǯİȜȐȤȚıĲȠȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ Į) ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȘȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ ıĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ, ȕ) țȡȚĲȒȡȚĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȘȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȠȣ
ȖİȦȣȜȚțȠȪ, Ȗ) ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ʌȡȠȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, į)
țȐȞȞĮȕȠȢ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ,
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ȣȜȚțȫȞ, ıȪȞșİıȘ İȞİμȐĲȦȞ, įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ʌȚȑıİȦȞ İȚıʌȓİıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ, ıȤȑįȚȠ țĮȚ ĳȐțİȜȠ ȣȖȚİȚȞȒȢ
țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ ıĲȠ ĲıȚμİȞĲİȞİμȑȞȠ
ȑįĮĳȠȢ, İțĲȓμȘıȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ İțĲȓμȘıȘ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ μİșȩįȦȞ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȘȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ, ĲȘȞ ĲȠʌȠșİıȓĮ țĮȚ ȤȡȠȞȚıμȩ, ĲĮ ȣȜȚțȐ
țĮȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ İȞİμȐĲȦȞ, ʌȚȑıİȚȢ İȚıʌȓİıȘȢ ț.Ȝ.ʌ. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ įȓȞİĲĮȚ țĮșȘμİȡȚȞȐ
ıĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

5.5 ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ıȒȡĮȖȖĮ μİ ȉǺȂ țĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȅȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ĮȣĲȑȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
x ȂȑıĮ Įʌȩ țĮȞȐȜȚĮ ĲȠȣ ȠȣȡĮȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȡȒȖȠȡȠȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲĮμĮĲȒμĮĲȠȢ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘȢ).
x ȂȑıĮ Įʌȩ ȠʌȑȢ ʌȠȣ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ȣȜȚțȫȞ, ıȪȞșİıȘ İȞİμȐĲȦȞ, įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ʌȚȑıİȦȞ İȚıʌȓİıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ, İțıțĮĳȒ ıĲȠ
ĲıȚμİȞĲİȞİμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ, İțĲȓμȘıȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ İțĲȓμȘıȘ
İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ μİșȩįȦȞ μİȓȦıȘȢ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ.
Ǿ ʌȓİıȘ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ μȓĮ (1) ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ĲȘȢ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ
ıĲȘȞ șȑıȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȉȠ ȑȞİμĮ șĮ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İįĮĳȚțȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ.
Ǿ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ șȩȜȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ țĮȚ Ȟİȡȩ Įʌȩ ĲĮ țİȞȐ. ȈĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ
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ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȕĮȜȕȓįİȢ, ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, μȩȜȚȢ ĮʌȠıȣȞįİșİȓ ĲȠȣ
ıȦȜȒȞĮ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȠȚ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ șĮ ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȚμĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȣʌİȡʌȓİıȘ Ș įȚȩȖțȦıȘ
ıĲȠ ȖİȦȣȜȚțȩ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȕȜȐȕȘ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȢ μİ μİĲȡȘĲȒ ʌȓİıȘȢ țĮȚ ĮȣĲȩμĮĲİȢ ȕĮȜȕȓįİȢ
İțĲȩȞȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ.
ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌȚȜİȖμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, įȚĮ μȑıȠȣ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ. ĬĮ
ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐμİȞȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ 14
ȘμİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İȞİμȐĲȦıȘ Ȓ ȩĲĮȞ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İțıțĮĳȒȢ ȑȤİȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ 50 μȑĲȡĮ Įʌȩ ĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ. Ǿ ʌȓİıȘ ĲȘȢ įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ İȞİμȐĲȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ ȑȞİμĮ
ȩȜĮ ĲĮ İȞĮʌȠμİȓȞĮȞĲĮ țİȞȐ.
Ǿ İȞİμȑĲȦıȘ ĲȠȣ țİȞȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ȐμİıȠ ĲȡȩʌȠ μȑıĮ Įʌȩ ĲȠ ȠȣȡȚĮȓȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ĮıʌȓįĮȢ Ȓ ĲȠ
ıȣȞĲȠμȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩȞ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ μȑıȦ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ șȑıİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ.

Ȉİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȑȖȚȞİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȜȑȖȤȠȣ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
Į) ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȕ) ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ȓ μȘ,
μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ țȐșİ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮ, Ȗ) ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȖȚĮ
įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ.
Ǿ ȜȓıĲĮ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ
ĲİȜȚțȒȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Ș İȡȖĮıȓĮ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ. Ǿ ȁȓıĲĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ȠμȐįĮ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲĮȡȡİȪıİȚȢ μİĲȫʌȠȣ Ȓ șȩȜȠȣ ıȒȡĮȖȖĮȢ
x ǼȡȖĮıȓĮ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıțȩȞȘȢ, țĮʌȞȠȪ țĮȚ İʌȚȕȜĮȕȫȞ ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǻȚȩȖțȦıȘ ȖİȦȣȜȚțȠȪ, ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ țĮȚ ȕȜȐȕİȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
x ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȚıțȩμȚıȘȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ – įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ
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Ǽȁȅȉ

ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.
x ȋȡȒıȘ ȠȣıȚȫȞ. ȅ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ ıİ ȟȘȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĮȞĮʌȞİȪıȚμȘ ıțȩȞȘ. Ȉİ ȣȖȡȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȠȜȚıșȘȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ. ȉĮ įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȕȜĮȕȒ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 13 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 140 Ǽ2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 405 E2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 143/A1

Ǽȁȅȉ

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȠįȠ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ:
x Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93) "īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ, ȤȘμȚțȠȪȢ țĮȚ
ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 88/642/ǼȅȀ"
x Ȇ.ǻ. 399/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıİ țĮȡțȚȞȠȖȩȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/394/ǼȅȀ" țĮȚ ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μİ ĲĮ Ȇ.ǻ.127/2000 (ĭǼȀ 111/ǹ/2000) țĮȚ Ȇ.ǻ.
43/2003 (ĭǼȀ 44/ǹ/21-2-2003)
x Ȇ.ǻ.90/1999 (ĭǼȀ 94/ǹ/99) "ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȚĮțȫȞ ĲȚμȫȞ
ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ
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ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 91/322/ǼȅȀ țĮȚ 96/94/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ" țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 77/93 (ĭǼȀ 34/ǹ/93)
x Ȇ.ǻ.338/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȠȣȢ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ"
x Ȇ.ǻ.339/2001 (ĭǼȀ 227/ǹ/2001) ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 307/86 (135/ǹ) "ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚıμȑȞȠȣȢ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ"

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

8.1

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ Ȓ ĮȞȠȚțĲȫȞ įȚĮțȜȐıİȦȞ ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ ıĲȚȢ
ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ ıĲȚȢ
ȠʌȑȢ țĮȚ ĲȚȢ ȡȦȖμȑȢ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ
ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ(ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ș ȐμμȠȢ, Ƞ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, ĲȠ
ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ, Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮȚ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ (ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ)
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
x ȉȠ țĮȜĮĳȐĲȚıμĮ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȚĮȡȡȑİȚ ȑȞİμĮ
x ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ĮțȐșĮȡĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐȤȡȘıĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ıȤİĲȚțȠȪ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ İĳȠįȓȦȞ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
x ǲȞİμĮ, Ȓ ıȣıĲĮĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ, ʌȠȣ ȤȐșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ ıȣȞįȑıİȦȞ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓĳșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ
ʌȠȣ ĮʌȦȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȒ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ
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ȡȦȖμȑȢ Ȓ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĲȠȣ įȩșȘțİ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ Ȓ ȖȚĮ ȑȞİμĮ ʌȠȣ țĮĲȑıĲȘ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȜȩȖȦ μȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȤȡȩȞȠ.

8.2

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ

ȅȣįİμȓĮ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ, ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠ ȑȞİμĮ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ.

8.3

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȚȢ ȣʌȩȖİȚİȢ İțıțĮĳȑȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ İȞȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ țĮȚ ĲȚȢ ȡȦȖμȑȢ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ʌȓİıȘ ȦȢ İȟȒȢ:
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȓİıȘȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 5 Mȇa.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıİ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȓİıȘȢ Įʌȩ 5 ȑȦȢ 20 Mȇa.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİμĮ ıİ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȓİıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 20 Mȇa.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ș ȐμμȠȢ, Ƞ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, ĲȠ
ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ, Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮȚ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ (ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ)
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
x ȉȠ țĮȜĮĳȐĲȚıμĮ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȚĮȡȡȑİȚ ȑȞİμĮ
x ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ĮțȐșĮȡĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐȤȡȘıĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ıȤİĲȚțȠȪ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ İĳȠįȓȦȞ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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x ǲȞİμĮ, Ȓ ıȣıĲĮĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ, ʌȠȣ ȤȐșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ ıȣȞįȑıİȦȞ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓĳșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ
ʌȠȣ ĮʌȦȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȒ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ
ȡȦȖμȑȢ Ȓ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĲȠȣ įȩșȘțİ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ Ȓ ȖȚĮ ȑȞİμĮ ʌȠȣ țĮĲȑıĲȘ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȜȩȖȦ μȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȤȡȩȞȠ.
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ș ȐμμȠȢ, Ƞ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, ĲȠ ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ, Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮȚ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıİ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ıİ țȐșİ ȠʌȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ ȐȜȜȘ șȑıȘ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ μȓĮ ĳȠȡȐ ȖȚĮ țȐșİ ȠʌȒ Ȓ ȐȜȜȘ șȑıȘ (ʌ.Ȥ. ȡȦȖμȑȢ Ȓ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ) ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıșİȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ,
țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȑȢ Ȓ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İțĲİȜȑıșȘțİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȩıİȢ ʌȡȩıșİĲİȢ
ĳȠȡȑȢ ȑȖȚȞİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ Ȓ ıȣȞįȑșȘțİ Ș ȓįȚĮ ȠʌȒ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ, țĮȚ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȩȖțȠ ȞİȡȠȪ Ȓ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ μȑıĮ ıİ ȠʌȒ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ ıİ
țȐșİ ıȪȞįİıȘ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ. ȈȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ȡȦȖμȑȢ Ȓ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲȘ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ,
ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ıȦȜȒȞİȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĮȡμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĮȞ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ
ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ıİ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ țĮȚ șĮ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜȘȡȦμȒ μİ ȕȐıȘ ĲȘ ıȣμȕĮĲȚțȒ ĲȚμȒ
μȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀȠȞįȣȜȓȠȣ.

8.4

ȉıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ıȒȡĮȖȖĮ μİ ȉǺȂ țĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ ıİ ıȒȡĮȖȖİȢ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ ȉǺȂ
țĮȚ ȑȤȠȣȞ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ İȞȑμĮĲȠȢ, ʌȠȣ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ(ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, Ș ȐμμȠȢ, Ƞ μʌİȞĲȠȞȓĲȘȢ, ĲȠ
ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ, Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮȚ Ș ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ)
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ (ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ)
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
x ȉȠ țĮȜĮĳȐĲȚıμĮ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȚĮȡȡȑİȚ ȑȞİμĮ
x ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ĮțȐșĮȡĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐȤȡȘıĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ
ıȤİĲȚțȠȪ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ țĮȚ İĳȠįȓȦȞ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
x ǲȞİμĮ, Ȓ ıȣıĲĮĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ, ʌȠȣ ȤȐșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Ȓ ıȣȞįȑıİȦȞ, Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȓĳșȘțĮȞ ȜȩȖȦ ĮȞİʌĮȡțȠȪȢ țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ
ʌȠȣ ĮʌȦȜȑıșȘțĮȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȒ ȜȩȖȦ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȞĮ ıĲĮμĮĲȒıİȚ įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ
ȡȦȖμȑȢ Ȓ ȠʌȑȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĲȠȣ įȩșȘțİ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ Ȓ ȖȚĮ ȑȞİμĮ ʌȠȣ țĮĲȑıĲȘ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȜȩȖȦ μȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȤȡȩȞȠ.

8.5

ȈȣȞįȑıİȚȢ ȠʌȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμĮĲȫıİȦȞ
ʌȜȒȡȦıȘȢ Ȓ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ įĮțĲȣȜȓȠȣ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ țĮȚ μȩȞȠ μȓĮ ĳȠȡȐ ȖȚĮ țȐșİ
ȠʌȒ Ȓ ȐȜȜȘ șȑıȘ (ʌ.Ȥ. ȡȦȖμȑȢ Ȓ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ) ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıșİȓ Ș İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȑȢ Ȓ șȑıİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İțĲİȜȑıșȘțİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ μİ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȩıİȢ
ʌȡȩıșİĲİȢ ĳȠȡȑȢ ȑȖȚȞİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ Ȓ ıȣȞįȑșȘțİ Ș ȓįȚĮ ȠʌȒ ȖȚĮ
İȞİμȐĲȦıȘ țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȩȖțȠ ȞİȡȠȪ Ȓ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ İȚıʌȚȑıșȘțİ μȑıĮ ıİ ȠʌȒ
İȞİμĮĲȫıİȦȞ Ȓ ıİ țȐșİ ıȪȞįİıȘ ȖȚĮ İȞİμȐĲȦıȘ.
ȈȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ȡȦȖμȑȢ Ȓ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲȘ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ, ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ıȦȜȒȞİȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ
ĮȡμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĮȞ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ıİ ȠʌȑȢ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ țĮȚ șĮ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ȖȚĮ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıİ ȠʌȑȢ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ.

8.6

ȆȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ İȞȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ, ıİ μİĲȡȚțȠȪȢ ĲȩȞȠȣȢ, ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ

8.7

ȆȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȐμμȠȣ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȐμμȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ İȞȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıİ μİĲȡȚțȠȪȢ ĲȩȞȠȣȢ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȘȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ
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8.8

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-02-00:2009

ȆȡȠμȒșİȚĮ, İȞıȦμȐĲȦıȘ țĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠμȘșİȪșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ

8.9

ȆȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ʌȣȡȚĲȚțȠȪ ȞĮĲȡȓȠȣ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȚțȠȪ ȞĮĲȡȓȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠμȘșİȪșȘțİ Įʌȩ
ĲȠȞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȚțȠȪ ȞĮĲȡȓȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ
ȀĮμȓĮ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȐȜȜȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ʌȡȠıμȓțĲȦȞ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȣȡȚĲȚțȩ ȞȐĲȡȚȠ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ.

8.10 ȆȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠμȘșİȪșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȘȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȘȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ
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8.11 ȆȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲĮ μȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠμȘșİȪșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȘȢ ʌȣȡȚĲȚțȒȢ ʌĮȚʌȐȜȘȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȘȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0703-01 «ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-07-03-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-03-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ȠʌȫȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ
țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ), ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
(ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ-İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ȠįȘȖȫȞ, μĮıĲȫȞ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ, ıĲȩμȚȦȞ İȟȩįȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȣȜȚțȫȞ-μȚțȡȠȪȜȚțȫȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ, įȚȐĲȡȘıȘȢ-ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ-ıĲİȡȑȦıȘȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ) ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ,ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10240

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ ıİ ĮȣĲȩμĮĲȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ -- Internal and/or
external protective coatings for steel tubes - Specification for hot dip galvanized
coatings applied in automatic plants.

Ǽȁȅȉ EN 10025-1

ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ -Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions.

Ǽȁȅȉ EN 10220

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ μȐȗİȢ ĮȞȐ
μȠȞȐįĮ μȒțȠȣȢ -- Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses
per unit length.

Ǽȁȅȉ EN 10297.01

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȖİȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ
İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ țĮȚ țİțȡĮμȑȞȠȚ
ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ -- Seamless circular steel tubes for mechanical and general
engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes.

5

36265

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-03-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 10217.01 ǹ1

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȦμĮĲȓȠȣ -- Welded steel tubes for pressure purposes Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties.

Ǽȁȅȉ EN 10241

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ -- Steel threaded pipe fittings.

Ǽȁȅȉ EN 10253.01

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲİȡȖĮıμȑȞȠȢ
ĮȞșȡĮțȠȪȤȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ȖȚĮ ȖİȞȚțȒ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ -Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought carbon steel for general use and
without specific inspection requirements.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȈȦȜȒȞİȢ.
x ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ S235JR țĮĲȐ:Ǽȁȅȉ EN 10025-1 Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10220, ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10297.01, İȞȫ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ
ȡĮĳȒ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10217.01/ǹ1.
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10241
ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 10253.01
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țȠȤȜȚȦĲȑȢ μİ ʌĮĲȠȪȡĮ 10 mm, Ȓ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ.
ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
10240, șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ǹ1 (İȜȐȤȚıĲȠ ȆȄȈ 55 μ),
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ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ĲȦȞ İȟȩįȦȞ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ
įİȓȤȞȠȣȞ ĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ μİ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

4.3 ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȦȜȒȞĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ. īȚĮ ĲȠȣȢ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ șĮ
İȓȞĮȚ –12.5% țĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ 10% ȖȚĮ μȑĲȡȘıȘ İȞȩȢ ĲİμĮȤȓȠȣ țĮȚ 7.5% ȖȚĮ μȑĲȡȘıȘ
ʌĮȡĲȓįĮȢ ȕȐȡȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 10 ĲȩȞȦȞ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ Ȓ/țĮȚ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȖİȦȨȜȚțȩ, ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ Ȓ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ İʌĮĳȒȢ Ȓ ȖȚĮ İȟĮİȡȚıμȩ
șȣȜȐțȦȞ ĮȑȡȠȢ ıİ șȑıİȚȢ ȣʌİȡİțıțĮĳȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ İȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ȖȚĮ İȚıʌȓİıȘ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌĮĳȒȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ μȩȞȚμȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, șĮ
ĲİȡμĮĲȓȗȠȣȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȓ
ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ) țĮȚ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, İțĲȩȢ ĮȞ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ įȫıİȚ ȐȜȜİȢ ȠįȘȖȓİȢ Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȖȚĮ țȐșİ ȠʌȒ, șĮ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ
ȩʌȦȢ ȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȢ ıȪȞįİıμȠȢ (μȠȪĳĮ) țĮȚ ıĲȩμȚȠ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ, ʌİȡȚĲȣȜȚȖμȑȞȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ, șĮ
ıȣȞįİșȠȪȞ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ țĮȚ șĮ İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞȠȣȞ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ μİĲȐ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ. ȅȚ ȠʌȑȢ
ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚĲȣȜȚȖμȑȞȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ țĮȚ
ʌȜȒȡȦȢ μİ ȪĳȣȖȡȠ Ȓ ıĲİȖȞȩ țȠȞȓĮμĮ (ȟȘȡȒ ȖȩμȦıȘ).
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ Įʌȩ İțĲİșİȚμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲİȡİȐ μȑıĮ ıİ
įȚİȣȡȣμȑȞİȢ ȠʌȑȢ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȒμĮȞıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȈȦȜȒȞİȢ
ȖȚĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȒμĮȞıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ʌȠȣ șĮ
İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ șĮ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȕȡȐȤȠ Ȓ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, țĮȚ ĲĮ įȚȐțİȞĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ
ıĲȠȣʌȓ, ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȟȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ. ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȣʌȚȐ Ȓ ȐȜȜĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıĳȡȐȖȚıȘ, șĮ ʌȡȠμȘșİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚȐ ĲȠȣȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞĲȠȚȤȚıĲȠȪȞ ıĲȠȞ ȕȡȐȤȠ Ȓ ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ Įʌȩ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮțĮșĮȡıȓİȢ, ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȑȞİμĮ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚȐ ĲȠȣȢ șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ țĮȚ
șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ, șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕȜȐȕİȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȑμĳȡĮȟȘ Ȓ ȐȜȜİȢ
ĳșȠȡȑȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ, țĮȚ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ ıȦȜȒȞĮȢ ȑȤİȚ İμĳȡĮȤșİȓ Ȓ ĳșĮȡİȓ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ȓ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ. ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĲĮʌȫȞȠȞĲĮȚ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞȠȣȞ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚ Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ.
ǹȞȠȤȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ r 25 cm įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ȀĮĲĮȡȡİȪıİȚȢ μİĲȫʌȠȣ Ȓ șȩȜȠȣ ıȒȡĮȖȖĮȢ
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȚıțȩμȚıȘȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ – įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ
ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
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ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ
ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ȈȤȑįȚĮ Ȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, ĳȪȜĮȟȘ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ,
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x ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ, țȜʌ
x ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ- İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȠʌȫȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ȠʌȫȞ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ, ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ (șȩȜȠȢ, ʌĮȡİȚȑȢ), ıİ İȣșȪȖȡĮμμĮ Ȓ/țĮȚ țĮμʌȪȜĮ ĲμȒμĮĲĮ (ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ/țĮȚ μȘțȠĲȠμȒ),
ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ĳȦȜȚȑȢ, įȚİȣȡȪȞıİȚȢ, țĮȞȐȜȚĮ ț.Ȝʌ.), țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ȠʌȫȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ-İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ, ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ȘμȚıȦȜȒȞȦȞ, ȖİȦȣĳȐıμĮĲȠȢ
ʌİȡȚĲȪȜȚȟȘȢ, İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȣȜȚțȫȞ-μȚțȡȠȪȜȚțȫȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ
țĮșĮȡȚıμȠȪ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ), ıĲİȡȑȦıȘȢ, ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ-įȠțȚμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩʌȦȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10240

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ ıİ ĮȣĲȩμĮĲȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ -- Internal and/or
external protective coatings for steel tubes - Specification for hot dip galvanized
coatings applied in automatic plants.

Ǽȁȅȉ EN 10025-1

ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ șİȡμȒȢ İȟȑȜĮıȘȢ. ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ -Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions.

Ǽȁȅȉ EN 10220

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ μȐȗİȢ ĮȞȐ
μȠȞȐįĮ μȒțȠȣȢ -- Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses
per unit length.

Ǽȁȅȉ EN 10297.01

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȖİȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ
İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ țĮȚ țİțȡĮμȑȞȠȚ
ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ -- Seamless circular steel tubes for mechanical and general
engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes.

5

36275

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-07-03-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 10217.01/ǹ1

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȖȚĮ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ țİțȡĮμȑȞȠȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȦμĮĲȓȠȣ -- Welded steel tubes for pressure purposes Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties.

Ǽȁȅȉ EN 10241

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ -- Steel threaded pipe fittings.

Ǽȁȅȉ EN 10253.01

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲİȡȖĮıμȑȞȠȢ
ĮȞșȡĮțȠȪȤȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ȖȚĮ ȖİȞȚțȒ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ -Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought carbon steel for general use and
without specific inspection requirements.

Ǽȁȅȉ EN 1401-1

ȈȣıĲȒμĮĲĮ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ
ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ
țĮȚ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȦȞ ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ - ȂȘ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ʌȠȜȣ(ȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ)
(PVC-U) - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ıȦȜȒȞİȢ, İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ -Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system.

Ǽȁȅȉ EN 13476-1

ȈȣıĲȒμĮĲĮ șİȡμȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ȣʌȩȖİȚĮ įȓțĲȣĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ įȚĮ ȕĮȡȪĲȘĲȠȢ. ȈȣıĲȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ įȠμȘμȑȞȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ μȘ ʌȜĮıȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ PVC, ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ țĮȚ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ. ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ, İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ -- Thermoplastics Piping
Systems for Non-Pressure Underground Drainage and Sewerage - StructuredWall Piping Systems of Unplasticized Poly(Viny Chloride) (PVC-U),
Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for Pipes,
Fittings and the System.

Ǽȁȅȉ EN 1514-1

ĭȜȐȞĲȗİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡİμȕȣıμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĳȜȐȞĲȗİȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȑȞİȢ μİ PN. ȂȑȡȠȢ 1: ȂȘ μİĲĮȜȜȚțȐ İʌȓʌİįĮ ʌĮȡİμȕȪıμĮĲĮ μİ Ȓ
ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıșȒțİȢ -- Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PNdesignated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts.

Ǽȁȅȉ EN 1515-1

ĭȜȐȞĲȗİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ - ȈȪȞįİıȘ μİ țȠȤȜȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǼʌȚȜȠȖȒ
ıȪȞįİıȘȢ μİ țȠȤȜȓİȢ -- Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of
bolting.

Ǽȁȅȉ EN 15014

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ - ȊʌȩȖİȚĮ țĮȚ ȣʌȑȡȖİȚĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ Ȟİȡȩ
țĮȚ ȐȜȜĮ ȡİȣıĲȐ ȣʌȩ ʌȓİıȘ - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮʌȩįȠıȘȢ ȖȚĮ ıȦȜȒȞİȢ,
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣȢ -- Plastics piping systems - Buried and above
ground systems for water and other fluids under pressure - Performance
characteristics for pipes, fittings and their joints.

Ǽȁȅȉ EN 12201-1

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ Įʌȩ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ (ȇǼ). ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȩĲȘĲİȢ -- Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part
1: General.

Ǽȁȅȉ EN 13252

īİȦȣĳȐıμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ȖİȦȣĳȐıμĮĲĮ - ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ -- Geotextiles and
geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
x ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ.
x ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ.
x ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ.
x ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ PVC Ȓ HDPE, ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ȑȦȢ 0.60 Mȇa.
x ǾμȚıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ PVC Ȓ HDPE, ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ȑȦȢ 2 Mȡa.
x ȈȦȜȒȞİȢ Įʌȩ PVC Ȓ HDPE, įȚȐĲȡȘĲȠȚ Ȓ ȩȤȚ, ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ȐȞȦ ĲȦȞ 0.6 Mȡa.
x ȆİȡȚĲȪȜȚȖμĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ȖİȦȔĳĮıμĮ.

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
4.2.1 ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ S235JR țĮĲȐ:Ǽȁȅȉ EN 10025-1 Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ.
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10220, ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ȐȞİȣ ȡĮĳȒȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10297.01, İȞȫ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ μİ
ȡĮĳȒ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10217.01/ǹ1..
ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ μİ ıʌİȓȡȦμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 10241
ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȦȜȒȞȦȞ ȖȚĮ μİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ
EN 10253.01
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țȠȤȜȚȦĲȑȢ μİ ʌĮĲȠȪȡĮ 10 mm, Ȓ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ.
ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
10240, șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ǹ1 (İȜȐȤȚıĲȠ ȆȄȈ 55 μ),
ȅȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȑȟȚ (6) İʌȚμȒțİȚȢ İȖțȠʌȑȢ ĮȞȐ μȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ İȞȩȢ (1)
mm țĮȚ μȒțȠȣȢ įİțĮʌȑȞĲİ (15) cm ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıİ ȓıİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ.
4.2.2 ȈȦȜȒȞİȢ PVC Ȓ HDPE
ȈȦȜȒȞİȢ Įʌȩ PVC Ȓ HDPE, įȚȐĲȡȘĲȠȚ Ȓ ȩȤȚ, șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș
ȂİȜȑĲȘ. ȅȚ įȚȐĲȡȘĲȠȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ȑȟȚ (6) İʌȚμȒțİȚȢ İȖțȠʌȑȢ ĮȞȐ μȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ İȞȩȢ (1) mm țĮȚ μȒțȠȣȢ
įİțĮʌȑȞĲİ (15) cm ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıİ ȓıİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮȢ.
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ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ Įʌȩ PVC ʌȠȣ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȤȦȡȓȢ ʌȓİıȘ, șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ EN 14011, EN 13476-1 μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıȪȞįİıμȠ (μȠȪĳĮ) țĮȚ İȜĮıĲȚțȩ įĮțĲȪȜȚȠ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ.
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ Įʌȩ PVC, ʌȠȣ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ ʌȓİıȘ, șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 15014
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ PVC ȞĮ ıȣȞįİșȠȪȞ μİ ĳȜȐȞĲȗĮ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲİμȐȤȚĮ ȤȣĲȠıȚįȘȡȐ
(ĳȜȐȞĲȗĮ μİ İȣșȪ ȐțȡȠ Ȓ ĳȜȐȞĲȗĮ μİ μȠȪĳĮ) ıȪμĳȦȞĮ μİ Ĳo EN 1514-1.
ȅȚ țȠȤȜȓİȢ/ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ șĮ İȓȞĮȚ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1515-1.
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ Įʌȩ HDPE, ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ 10 atm, șĮ İȓȞĮȚ ĲȡȓĲȘȢ ȖİȞİȐȢ țĮȚ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12201-1.
ȅȚ ȘμȚıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ PVC Ȓ HDPE, șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ȑȦȢ 2 Mȡa.
4.2.3 īİȦȪĳĮıμĮ
ȉȠ ȖİȦȔĳĮıμĮ ʌİȡȚĲȪȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13252.

4.3 ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ.
x ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȦȜȒȞĮ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ. īȚĮ ĲȠȣȢ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ șĮ
İȓȞĮȚ –12,5% țĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ 10% ȖȚĮ μȑĲȡȘıȘ İȞȩȢ ĲİμĮȤȓȠȣ țĮȚ 7,5% ȖȚĮ μȑĲȡȘıȘ
ʌĮȡĲȓįĮȢ ȕȐȡȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 10 ĲȩȞȞȦȞ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ
μİ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ ıȦȜȒȞİȢ șĮ ĲİȡμĮĲȓȗȠȣȞ ıĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ
ȕȐșȠȢ țĮȚ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ, İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ȖȚĮ țȐșİ ȠʌȒ șĮ
İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ ȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚȐ ĲȠȣȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ Įʌȩ
ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮțĮșĮȡıȓİȢ, ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȑȞİμĮ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ
įȚȐĲȡȘμĮ. ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚȐ ĲȠȣȢ șĮ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ, șĮ
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȗȘμȚȐ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ıĲȘȞ ȠʌȒ. ȉĮ
μȒțȘ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ. Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ıĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ İȓĲİ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ. Ǿ μȑșȠįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
țĮȚ ıĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȘȢ.
ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȜȩȖȦ μȘ İȣıĲĮșȫȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȠȣ
įȚĮĲȡȒμĮĲȠȢ Ȓ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȜȩȖȦ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İıȦĲİȡȚțȐ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ įȚȐĲȡȘĲȦȞ Ȓ μȘ ıȦȜȒȞȦȞ Įʌȩ PVC Ȓ
HDPE.
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ǵʌȠȣ Ș ȂİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ șȑıİȚȢ ȘμȚıȦȜȒȞȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ PVC
Ȓ HDPE, İıȦĲİȡȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȑȦȢ 2 Mpa, ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ İȚıȡȠȫȞ ȞİȡȠȪ, ȠȚ ȘμȚıȦȜȒȞİȢ
șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ıȪıĲȘμĮ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. ȖİȦȨȜȚțȩ Ȓ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȐȜȜȠ).
ǵʌȠȣ Ș ȂİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ, ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ PVC șĮ ʌİȡȚĲȣȜȚȤșȠȪȞ μİ ȖİȦȔĳĮıμĮ
ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȉȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ıĳȡĮȖȚıșİȓ ȣįĮĲȠıĲİȖȫȢ μİ ʌȐțĲȦıȘ ĲİμĮȤȓȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,60 m PVC
ʌȜĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞȠȢ, İĳȠįȚĮıμȑȞȠȣ μİ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ ıȪıĳȚȟȘȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ıȦȜȒȞĮ PVC, ȫıĲİ ȞĮ
țĮșȓıĲĮĲĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İȟĮȖȦȖȒ ĲȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȣȤȩȞ țȠȡİıșȑȞĲȠȢ Ȓ İμĳȡĮȤșȑȞĲȠȢ μİ ȐȡȖȚȜȠ-ȚȜȪ
ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ țĮȚ Ș İʌĮȞİȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȒ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǲȜİȖȤȠȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
x ǲȜİȖȤȠȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ.
x ǼȜİȖȤȠȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ǹȞȠȤȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ r 25 cm įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x ǼȡȖĮıȓĮ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ șȠȡȪȕȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐțȜĮıȘ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ȀĮĲĮʌĲȫıİȚȢ ȖİȦȣȜȚțȫȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȐμİıȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
x ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȚıțȩμȚıȘȢ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ.
x ǼȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȫȡȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İμʌȠįȓȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮıĳĮȜȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ. ǻȚĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ıȒȡĮȖȖĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ - įȚȐįȡȠμȠȚ ʌİȗȫȞ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ
ıİ țĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ıİ İμʌȩįȚĮ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ʌİȗȫȞ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ įȚĮĲȚșȑμİȞȠ ȤȫȡȠ.
x ǾȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮ.
x ǺȡĮȤȣțȪțȜȦμĮ țĮȚ ʌȣȡțĮȖȚȐ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ıİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȜȐįȚĮ.
x ǼȡȖĮıȓĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ȕĮȡȑȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
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x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ʌİȗȫȞ μİ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐȞȠȚȟȘȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ıȣȞȠįȑȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞĮʌȩșİıȘ įȚĮȡȡȠȫȞ, țȣȡȓȦȢ μʌİȞĲȠȞȓĲȘ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȜȚıșȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
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ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

8.1

ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȠıȦıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ, įȚȩĲȚ
İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș
İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, ĳȩȡĲȦıȘ, İțĳȩȡĲȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ, ĲȦȞ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȐțĲȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȣȜȚțȫȞ-μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ-İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ, ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ
įȚȐĲȡȘȡȠȣ ıȦȜȒȞĮ Įʌȩ ȗȘμȚȐ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘ țȜʌ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.

8.2

ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞİȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȦȞ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ μȑıĮ
ıİ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ
įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ıİ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ șĮ įȠșİȓ
İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ, įȚȩĲȚ
İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș
İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, ĳȩȡĲȦıȘ, İțĳȩȡĲȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ, ĲȦȞ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ, ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȐțĲȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȣȜȚțȫȞ-μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ-İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
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x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ, ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ, ʌȐțĲȦıȘȢ
ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ Įʌȩ ȗȘμȚȐ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ- İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.

8.3

ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ȇVC Ȓ HDPE

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȇVC Ȓ
HDPE ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ μȑȤȡȚ 0,06 Ȃȇa μȑıĮ ıİ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ıİ ȠʌȑȢ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ șĮ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȇVC Ȓ HDPE ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș
İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ, ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ ʌĮțĲȫıİȦȢ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȦȞ
țĮȡĳȚȫȞ, ıȣȡμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ-İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ, ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ, ʌȐțĲȦıȘȢ
ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ Įʌȩ ȗȘμȚȐ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ- İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ țĮȚ 25 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 25 ȑȦȢ 37,5 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 37,6 ȑȦȢ 50 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 50,1 ȑȦȢ 75 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 75,1 ȑȦȢ 100 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 100,1 ȑȦȢ 125 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 125,1 ȑȦȢ 150 mm
x ǼıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 150,1 ȑȦȢ 200 mm
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ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ ȘμȓıȦȜȒȞİȢ ȇVC Ȓ HDPE

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȘμȚıȦȜȒȞȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ ȇVC
Ȓ HDPE, ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ȑȦȢ 2 Mȇa, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ șĮ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȘμȚıȦȜȒȞȦȞ ȇVC Ȓ HDPE ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș
İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ,
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ, įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ, ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ ʌĮțĲȫıİȦȢ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĲȦȞ
țĮȡĳȚȫȞ, ıȣȡμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ-İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ-μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ, ʌȜȒȡȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȘμȚıȦȜȒȞĮ, ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ,
ıĲİȡȑȦıȘȢ
x ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ- İȜȑȖȤȠȣȢ-μİĲȡȒıİȚȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 0.10 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 0.15 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 0.20 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 0.30 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 0.40 m
x ǻȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 0.50 m

8.5

ȈȦȜȒȞİȢ ȇVC Ȓ HDPE

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȇVC Ȓ HDPE, ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ 8.3 țĮȚ 8.4, țȐșİ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, İțĲȩȢ Įʌȩ İțİȓȞȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ țĮĲȐ 8.3 țĮȚ 8.4.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, țȠʌȒ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
x ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ İȚįȚțȐ İįȫ, ĮȜȜȐ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȡȖĮıȓĮȢ
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īİȦȨĳȐıμĮĲĮ ʌİȡȚĲȪȜȚȟȘȢ ıȦȜȒȞȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ («țȐȜĲıĮ» ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ)

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȜȒȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖİȦȨĳȐıμĮĲȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ,
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣįĮĲȠıĲİȖȠȪȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ
μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȓȤșȘțĮȞ μİ
ȖİȦȔĳĮıμĮ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ıȦȜȒȞĮ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ șĮ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, țĮȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ĲȘ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ, ĲȘȞ
țȠʌȒ, ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮȚ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚĲȣȜȓȖμĮĲȠȢ Įʌȩ ȖİȦȔĳĮıμĮ ĲȠȣ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ μİ ȣįĮĲȠıĲİȖȒ ȜȣȩμİȞȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ
x ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ İȚįȚțȐ İįȫ, ĮȜȜȐ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İȡȖĮıȓĮȢ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0801-00
«ȈȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ
İʌȑȞįȣıȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-08-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-08-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ İʌȑȞįȣıȘȢ
ıȘȡȐȖȖȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ
țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ, İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ İʌȑȞįȣıȘȢ
ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ: Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ (ĮțȓįİȢ, ȠʌĲȚțȠȓ ıĲȩȤȠȚ, ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ), Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, (ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ), Ș ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ μİ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ Ș ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ ȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǺĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
4.1.1 ǹțȓįİȢ (μȐȡĲȣȡİȢ)
ĬĮ ĳȑȡȠȣȞ ȣʌȠįȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȩȤȦȞ ıțȩʌİȣıȘȢ, ĲȪʌȠȣ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ (retroreflective
tape target) Ȓ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞ ʌȡȚıμȐĲȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ȑȡȖĮ
(EDM).
ȅȚ ĮțȓįİȢ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣȢ țȠȤȜȚȦĲȒ įȚȐĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, μİ μȘ
ʌȜȒȡȦȢ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞȠȣȢ țȠȤȜȓİȢ, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȘȞ įȚȐȕȡȦıȘ.
4.1.2 ǵȡȖĮȞȠ μȑĲȡȘıȘȢ
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲĮȤȪμİĲȡȠ (EDM).
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ:+-1,0 m țĮĲȐ x, y, z (ĲȡİȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ).
ȉȠ ȩȡȖĮȞȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲĮȖȡĮĳȚțȩ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȪȞįİıȘȢ μİ Ǿ/Ȋ.
4.1.3 ȁȠȖȚıμȚțȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x İȚıĮȖȦȖȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ĮȡȤİȓĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țĮĲĮȖȡĮĳȚțȩ ĲȠȣ EDM (μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ format ĮȡȤİȓȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȚțȫȞ)
x μİĲĮĲȡȠʌȒ ȦȞ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞȦȞ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ıĲȠ ıȪıĲȘμĮ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
x «țȜİȓįȦμĮ» ĲȦȞ țĮĲĮȤȠȡȠȣμȑȞȦȞ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (uploads ȠȡȖȐȞȠȣ) ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ
x įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞȩȡșȦıȘȢ ĲȣȤĮȓȦȞ ıĳĮȜμȐĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (İʌȚȜȠȖȒ ĮȜȖȩȡȚșμȦȞ ıȣȞȩȡșȦıȘȢ)
x ıȣıȤİĲȚıμȩȢ țĮĲǯ İʌȚȜȠȖȒȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ įȚĮĳȠȡȫȞ dx, dy, dz, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ıİ ȖȡĮĳȒμĮĲĮ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ıȪȖțȜȚıȘȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ μȑĲȡȘıȘȢ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ĬĮ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
ĲİțμȘȡȓȦıȘ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ – İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ.
ĬĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲȐșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
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ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ įȚĮȖȡĮμμȐĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲȡİȚȢ ȐȟȠȞİȢ
ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ȘμİȡȒıȚİȢ țĮȚ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲĮȞ ĲĮ ȖȡĮĳȒμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ
ȞĮ ĲİȓȞȠȣȞ ĮıȣμʌĲȦĲȚțȐ ʌȡȠȢ țȐʌȠȚĮ ĲİȜȚțȒ ĲȚμȒ (ıȣȞȒșȦȢ ȩĲĮȞ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
ĲĮ 0,5 mm ĮȞȐ 10 ȘμȑȡİȢ, İȞ ȖȑȞİȚ įİ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ μȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ:
x ȆȓȞĮțİȢ μİĲȡȒıİȦȞ ĮȞȐ ĮțȓįĮ (ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȐ)
x ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μȑȤȡȚ țĮȚ
ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ μȑĲȡȘıȘȢ, ĮȞȐ șȑıȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ ĮțȓįĮȢ.
x ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ıȣȖțȜȓıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĮțȓįȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ /İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȣʌȩ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ įȚĮĲȠμȒȢ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ
μȑĲȡȘıȘȢ.
x ǹȞĮĳȠȡȐ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ ıĲĮșμȠȪ μȑĲȡȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ
ȜȠȚʌȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ.
x ȈȪȞĲȠμȠ ıȤȠȜȚĮıμȩ ĲȦȞ μȑȤȡȚ ĲȠȞ įİ μİĲȡȒıİȦȞ /ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
Į.

ȂİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ĬĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ/ ĮȞĮțȜĮıĲȒȡȦȞ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲİțμȘȡȓȦıȘȢ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
ĬĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ, Ș șȑıȘ țĮȚ
ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ.

ȕ.

ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μȠȡĳȒ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ıİ
ȑȞĲȣʌȘ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ĬĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĲĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ μİ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ įȘȜȦșȑȞĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘȞ ȖİȞȩμİȞȘ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ μİ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȫȞ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ ıİ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ.
x ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ, İȞȓȠĲİ įİ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ
μİĲȫʌȠȣ ıİ ĳȐıİȚȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
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x ȅμȠȓȦȢ Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȒȡĮȖȖĮȢ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

36292
©
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īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȂȘȤĮȞȫȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ ĮțȓįİȢ İȜȑȖȤȠȣ ıȣȖțȜȓıİȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȦȢ ĲİμȐȤȚĮ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞĮ, ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Ȓ
ȠȡȚȗȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șȑıİȚȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ
μȑĲȡȘıȘȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ș įȚȐșİıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ,
İĳȠįȓȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ įȚȐșİıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıȣȖțȜȓıİȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ĮțȓįİȢ, ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, İĳȠįȓȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ș ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
x ȅȚ İȓțȠıȚ (20) ʌȡȫĲİȢ μİĲȡȒıİȚȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ țĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ,
ȉȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ʌȜȑȠȞ μİĲȡȒıİȚȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ 20, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȦȢ ȜȒȥȘ –
țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĮȞȐ șȑıȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ ĮțȓįĮȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-0802-00 «ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-12-08-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-12-08-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ
țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ (ĮȚıșȘĲȘȡȓȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ – strain gauges)
țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 55022 Ǽ4

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȡĮįȚȠĲĮȡĮȤȫȞ ǵȡȚĮ țĮȚ μȑșȠįȠȚ μȑĲȡȘıȘȢ -- Information technology equipment - Radio
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ -- General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
-- Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ (ĮȚıșȘĲȒȡİȢ) įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȓȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
x ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ (electrical resistance strain gauge)
x ȆĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ (vibrating wire strain gauges, VW).
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x ǹȚıșȘĲȒȡİȢ ȠʌĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ (optical fiber strain gauges), ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ıȤİĲȚțȫȢ ʌȡȩıĳĮĲȘ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ ıĲȠȞ ĲȠμȑĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
ǹ. ǹȚıșȘĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ȘμȚĮȖȦȖȠȪȢ
țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȜȑȖμĮ ȜȠȚʌȫȞ ıȣȡμȐĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȦȞ İʌȓ țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǼȓȞĮȚ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ıĲĮĲȚțȫȞ ȩıȠ țĮȚ įȣȞĮμȚțȫȞ ĳȠȡĲȓıİȦȞ. ǼȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ İȣʌĮșİȓȢ ıİ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȠμȑȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ (VW) țĮȚ įİȞ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȩȡĲȚıȒ ĲȠȣȢ. ȆȐȞĲȦȢ ĲȠ
țȩıĲȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ȩĲȚ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ VW.
Ǻ. ǹȚıșȘĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ
ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
x ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ (VW embedment strain gauge).
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ, İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
x ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (VW arc weldable strain gauges).
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ İʌİȞįȪıİȚȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ İțıțĮĳȫȞ, ʌĮııȐȜȠȣȢ
țĮȚ ȖȑĳȣȡİȢ.
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ıȘμİȚĮțȒȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ (VW spot weldable gauges)
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ șȑıİȚȢ ıĲİȞȩĲȘĲȠȢ ȤȫȡȠȣ.

3.2 ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȉȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȦȢ ʌȜȒȡİȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
x ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ μİĲȡȘĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ /ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
x ȉȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
șȑıİȚȢ.
x ȉȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ȉȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ /ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ țĮȚ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȀĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ:
x ȆİȡȚȠȤȒ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ microstrain (İ x 10 –6, İ=ǻL/L).
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x ǼȣĮȚıșȘıȓĮ ıİ microstrain.
x ǹțȡȓȕİȚĮ %.
x ȆİȡȚȠȤȒ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
x ǼȞİȡȖȩ μȒțȠȢ μİĲȡȘĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ (active gage length).
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (DAQ: date acquisition system) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ
ȡȪșμȚıȘȢ /įȚȩȡșȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮȖȞȫıİȦȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĲȘȢ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȩ ȠȚ İȞįİȓȟİȚȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ mm ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ıİ Mv Ȓ HZ
(ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ĲȪʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȐıİȦȢ /ȘμȚĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ʌĮȜȜȠμȑȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ).
ȅȚ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲİȢ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȜİμİĲȡȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȑıȦ
țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ (data loggers). ȆĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ μȠȞȐįȦȞ ĮȞĮȖȞȫıİȦȢ
μİ Ǿ/Ȋ țĮȚ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮșȑıȚμȠ İȟİȜȚȖμȑȞȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
ȅȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮȞȐțĲȘıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ
/İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ĬĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚĲȣȤȠȪȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ʌĮȡİμĳİȡİȓȢ
İĳĮȡμȠȖȑȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȜİμİĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ȘȜİțĲȡȠμĮȖȞȘĲȚțȒȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲȠȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 55022, Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 17025.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ șĮ ĳȑȡİȚ ıȒμĮȞıȘ CE ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ.
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ȂȑșȠįȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ – ȜȒȥȘȢ μİĲȡȒıİȦȞ

5.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
x ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ʌĲȫıȘ Ȓ Ș țȐμȥȘ ĲȠȣȢ.
x īİȞȚțȫȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ Ƞ įȚĮμȒțȘȢ ȐȟȠȞȐȢ ĲȠȣȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ ĲȘ ĳȠȡȐ ĲȦȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ İʌȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
x ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȣįȑĲİȡȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ
İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ țȐμȥİȦȢ İʌȓ ĲȘȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
x ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ʌȜȘıȓȠȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠȢ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, Ȓ țȠȞĲȐ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, țĮș’ ȩıȠȞ ȠȚ İȞįİȓȟİȚȢ ʌȠȣ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȑȢ ĲȘȢ İȞĲĮĲȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ıİ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
x ȉȠ țĮȜȫįȚȠ ıȪȞįİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ıİ ȟȘȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȡȦțĲȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪȢ ȕȜĮʌĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ İțįȠȡȑȢ țĮȚ ĲȠμȑȢ
ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıİ țĮμȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲİȞĲȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠįİıμİȣșİȓ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ
İμʌȩįȚĮ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȡȠįȑțĲİȢ, İȓĲİ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲİȖĮȞȠȪ
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ıȣȞįȑıμȠȣ, Ȓ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲİȖȞȠȓ. ȉȠ
țĮȜȫįȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚμȠȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ĲȠȣ țĮĲȐ
μȠȞȠıȒμĮȞĲȠ ĲȡȩʌȠ (ʌ.Ȥ. İĳĮȡμȠȖȒ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȤȡȦμĮĲȚțȠȪ țȫįȚțĮ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİ ĲĮȚȞȓİȢ).
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ıȤȑįȚĮ ȣʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȜȓμĮțĮ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ.
x ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ, ȖİȞȚțȫȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
x ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (surface mounted) μİ
İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ: șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ȠȚ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ,
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȘșȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ıȪȡμĮĲȠȢ Ȓ
ȘμȚĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ Ȓ ȞĮ ıȘμİȚȦșȠȪȞ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȡʌȣıĲȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ʌȠȣ
ȣʌȠȕĮșμȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
x Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ μȑĲȡĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣȢ.
x Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ șĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ țĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ıĮșȡȐ ȣȜȚțȐ Ȓ ıțȠȣȡȚȐ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ȠȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȑȞĮȞĲȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮțȫıİȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
įȚĮĳȩȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ İĳȚıĲȐĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ĲȪʌȠȣ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ Ƞ ĮȚıșȘĲȒȡĮȢ șĮ
ʌȡȠıįȑȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ
(ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ). Ǿ șȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȟȘȜȩĲȣʌȠȣ țĮȚ șĮ įȓįȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ įȠȞȘĲȫȞ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ İȟȐȡĲȘμĮ țĮȚ ĲȠ țĮȜȫįȚȠ ĲȠȣ.

5.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ Įʌȩ
ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ (ȕȜ. ȐȡșȡȠ 4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞȠȡșȫıİȚȢ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚȢ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ
(reader) ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, μȒțȠȢ țĮȜȦįȓȦȞ țȜʌ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȑȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ıĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ĲİȤȞȚțȠȪȢ. ȉȠȪĲȠ
șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ İμʌİȚȡȓĮȢ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȠȣ
İȡȖȠįȩĲȘ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ įȚĮȖȡĮμμȐĲȦȞ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ
ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ İȜȑȖȤȠȣ. ȈĲĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ ıĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ʌȜȒȡȘȢ İȚțȩȞĮ ĲȘȢ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ (ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ĮțĲȚȞȚțȠȪ İĳĮʌĲȩμİȞȠȚ țĮȚ įȚĮμȒțȠȣȢ
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȠȪ).
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Ș İțȐıĲȠĲİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ.
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ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȠȓ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ
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x ȉȪʌȠȚ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ (ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ƞ İȖțȡȚșİȓȢ).
x ĭȐțİȜȠȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
x ĬȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ (ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
x ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ /ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȜȦįȓȦȞ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ /țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĮțȡȠįİțĲȫȞ.
ȕ.

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (date readers, data acquisition
system) Ȓ /țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȜİμİĲȡȓĮȢ (data loggers) ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘȞ țĮĲȠȤȒ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ:
x ȅ ĳȐțİȜȠȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲİȤȞȚțȒ
μİĲȐĳȡĮıȘ ȠįȘȖȚȫȞ ȤȡȒıȘȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ.
x ȉĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌİȡȓ ȘȜİțĲȡȠμĮȖȞȘĲȚțȒȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲȠȢ
x Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE.
x To ȜȠȖȚıμȚțȩ (İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ) țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ʌȡȠȧȩȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

Ȗ.

7

ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μȠȡĳȒ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ,
ıİ ȑȞĲȣʌȘ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ. ĬĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĲĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ
ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ įȘȜȦșȑȞĲĮ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ
ıĲȘȞ ȖİȞȩμİȞȘ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞȓȠĲİ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȠ
įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ıİ įȣıʌȡȩıȚĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ʌ.Ȥ. ĳȠȡİȓȢ ȖİĳȣȡȫȞ). ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ș
ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ıȣȖțȠȜȜȘĲȠȓ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ ĲȪʌȠȣ) Ȓ İȡȖĮıȓİȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ:
x Ȇ.ǻ.1073/16-9-81 “Ȇİȡȓ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȚȢ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ
țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖȦȞ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲĮȢ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ”.
x ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ǻ7/ǹ/ĭ114080/732/96 ”ǼȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 92/104/ǼȅȀ
“Ȇİȡȓ ĲȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȣʌĮȓșȡȚİȢ Ȓ ȣʌȩȖİȚİȢ İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȓİȢ” ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ” (ĭǼȀ 771/Ǻ).
x Ȇ.ǻ.252/89 “Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ” (ĭǼȀ 106Ǻ/ /2.5.89).
x Ǽȁȅȉ HD 384-Ǽ2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
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x ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ (ĭǼȀ 931Ǻ/ 31.12.84).
x Ȇ.ǻ. 305/96 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ” ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ
ȣʌ' ĮȡȚșμ. 130159/7-5-97 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ 11 (ǹȡ. ȆȡȦĲ.
ǻ16Į/165/10/258/ǹĭ/19-5-97) ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.ǻ..
x Ȇ.ǻ. 396/94 ĭǼȀ:221/ǹ/94 “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 89/656/ǼȅȀ”.
x Ȇ.ǻ. 85/91 (ĭǼȀ 38/ǹ91) “ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 86/188/ǼȅȀ“.
x Ȇ.ǻ. 397/94 (ĭǼȀ 221/ǹ/94) “ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȡȐȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠıĳȣȧțȒ ȤȫȡĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ 90/269/ǼȅȀ“.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ (ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂǹȆ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ
ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ Ȓ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

īȚĮ ĲȘ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș
ȪʌĮȡȟȘ İțȡȒȟȚμȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 94/9/ǼȀ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 23ȘȢ ȂĮȡĲȓȠȣ 1994 ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞȠμȠșİıȚȫȞ ĲȦȞ
țȡĮĲȫȞ - μİȜȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İțȡȒȟȚμİȢ
ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ (ǼʌȓıȘμȘ ǼĳȘμİȡȓįĮ ĮȡȚș. L 100 ĲȘȢ 19/04/1994 ı. 0001 – 0029), ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ.
42/2003 (ĭǼȀ44/ǹ/21-02-2003) "ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲİșȠȪȞ ıİ țȓȞįȣȞȠ Įʌȩ İțȡȘțĲȚțȑȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ıİ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 1999/92/ǼȀ ĲȘȢ 16-12-1999 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ".
ǵȜİȢ ȠȚ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȫȞ (ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ Ǽȁȅȉ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ).

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

8.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ (strain gauges)
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ĮȚıșȘĲȒȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
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ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
x Į. ȉȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ (electric resistance strain gauges).
x ȕ. ȉȪʌȠȣ ʌĮȜȜȠμȑȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ (vibrating wire strain gauges).
x Ȗ. ȉȪʌȠȣ ȠʌĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ (optical fiber strain gauges).

8.2 ȈȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ / ȈȣıĲȒμĮĲĮ ĲȘȜİμİĲȐįȠıȘȢ
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ Ș ʌĮȡȐįȠıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ
ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (data acquisition systems, readers, data loggers,
ȜȠȖȚıμȚțȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ) șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ (ĮȞȐ İʌȓ
μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȠ Ȓ țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ).

8.3 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȆȐȞĲȦȢ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ ıİȚȡȐ μİĲȡȒıİȦȞ /İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ʌİȡȓȠįȠ İȞȩȢ μȒȞĮ) ȞĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȣȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣȢ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ, ȠȚ įİ İʌȩμİȞİȢ μİĲȡȒıİȚȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ) ȞĮ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ĮȞȐ șȑıȘ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ĮȚıșȘĲȒȡĮ (ıĲĮșμȩȢ).
ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ
įȚĮĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ įȚİșȞȒ ĮȖȠȡȐ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȠȚțȚȜȓĮ ĲȪʌȦȞ, ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȑȢ ȕȐıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ (ȚįȚĮȓĲİȡĮ
ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ).
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ, ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, İȟȑĲĮıȘ İȞĮȜȜĮțĲȚțȫȞ ȜȪıİȦȞ țĮȚ ĲİțμȘȡȓȦıȘ ĲȠȣ
İțȐıĲȠĲİ İʌȚȜİȖȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹįȚĮʌȑȡĮĲȠȢ ʌȣȡȒȞĮȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ȋȦμĮĲȓȞȦȞ Ȓ ȁȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ
ĭȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.

Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ ǹtterberg. Geotechnical investigation
and testing – Laboratory testing of soil – Part 12 :Determination of
Atterberg limits.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 2 :
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȖȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of
aggregates – Part 2 : Determination of particle size distribution - Test
sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14688.02

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İįĮĳȫȞ
– ȂİȡȠȢ 2 : ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ. Geotechnical investigation and testing
– Identification and classification of soil - Part 2 : Principles for a
classification.
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Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ǹįȚĮʌȑȡĮĲȠȢ ʌȣȡȒȞĮȢ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ȤĮμȘȜȒȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȘȢ ıĲȘ μİȜȑĲȘ)
įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ,Ș ȠʌȠȓĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ cl, cl Sa Ȓ cl Gr, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14688-02 țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮĲȐııİĲĮȚ, İȓĲİ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ (țİțȜȚμȑȞȠȢ ʌȣȡȒȞĮȢ), İȓĲİ ʌİȡȓ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, İȓĲİ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ (ȠμȠȚȠȖİȞȒ ĳȡȐȖμĮĲĮ). ȈĲȠ İȟȒȢ Ƞ ʌȣȡȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ
ȗȫȞȘ 1.

3.1.2

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.

3.1.3

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.2 ǻȚȐțȡȚıȘ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȩȡȡȚʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ İȓįȘ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ :
x ȅμȠȚȠȖİȞȒ ĳȡȐȖμĮĲĮ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ (ıİ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İʌȓʌİįĮ).
x ĭȡȐȖμĮĲĮ μİ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚĮ ıĲȠȞ țĮĲȐȞĲȘ ʌȩįĮ (toe drains).
x ĭȡȐȖμĮĲĮ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚȠ ȣʌȩ ĲȠ ĮȞȐȞĲȘ ıȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ (horizontal drain).
x ĭȡȐȖμĮĲĮ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ (Ȓ țİțȜȚμȑȞȠȣ) țĮȚ ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȣʌȩ ĲȠ
țĮĲȐȞĲȘ ıȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ.
x ĭȡȐȖμĮĲĮ μİ țİțȜȚμȑȞȠ ʌȣȡȒȞĮ ıĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
x ĭȡȐȖμĮĲĮ μİ țİȞĲȡȚțȩ ʌȣȡȒȞĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǽȫȞȘ 1
ȉȠ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 (İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ) șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x

6

ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ (įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ʌȡȠȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ȠʌȒȢ 0,063
mm), șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 % (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) .
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x ȉȠ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲȠȢ (LL), įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% İȞȫ Ƞ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ȇǿ) șĮ
İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 7% (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12).
x Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ıİ ȠȡȖĮȞȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 2% țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ
ȡȓȗİȢ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ĳȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
x ȉȠ μȑȖȚıĲȠ μȑȖİșȠȢ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 76 mm (3ǯǯ) ıİ ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ
1%..

x Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ

ĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ įİȞ șĮ ĮĳȓıĲĮĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ +3% țĮȚ –
2% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02).

4.2 ǽȫȞȘ 1 ıĲȘ șİμİȜȓȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ ıĲȘ ȕȐıȘ (ȗȫȞȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ʌȣȡȒȞĮ, ȪȥȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3,00
m), șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x ĬĮ İȓȞĮȚ ȣȜȚțȐ μȩȞȠ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ cl Ȓ cl Sa (ȣȜȚțȐ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ cl Gr įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȐ).
x
x
x

ĬĮ ȑȤȠȣȞ įİȓțĲȘ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ >15% (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12) .
ȆȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ȠʌȒȢ 0,063 mm μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 30%
(ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2) .
ȂȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ 25 mm.

x Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ
ĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ įİȞ șĮ ĮĳȓıĲĮĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ +5% țĮȚ –
2% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02).
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ǽȫȞȘȢ 1

5.1 ȋȫȡȠȚ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ
Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ «ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ İțıțĮĳȫȞ» (ȦȢ «ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ
İțıțĮĳȑȢ» ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ İțıțĮĳȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ
ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ). Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ, İțıțĮĳȑȢ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ,
įȚĮȜȠȖȒ ȣȜȚțȫȞ, μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ, μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȩμȦȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İʌȑȡȤİĲĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țȐʌȠȚĮ
ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĮȞĲİȞįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȤȦμĮĲȠıȣȜȜİțĲȫȞ (scrapers) įȚȩĲȚ
įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǼȐȞ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȕİȜĲȓȦıȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İȞĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮįȚĮțȒ
ĮĳȪȖȡĮȞıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ įİȞ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ țȜȐıμĮĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 76
mm (3’’) ıİ ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1%, șĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țȠıțȓȞȚıμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ĲȠȣ μİ μȘȤĮȞȚțȐ İȜțȩμİȞİȢ ĲıȠȣȖțȡȐȞİȢ.
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ǼȐȞ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȕİȜĲȓȦıȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02), ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İȞĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ
ıİ ıȦȡȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮįȚĮțȒ ĮĳȪȖȡĮȞıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ įİȞ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.

5.2 ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ İʌȓȤȦμĮ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ įȠțȚμĮıĲȚțȩ İʌȓȤȦμĮ ıĲȘ
șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
ȉȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȗȫȞȘ 1 įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ țĮȚ İʌ’
ĮȣĲȫȞ șĮ įȠțȚμĮıșȠȪȞ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, șĮ İȟİĲĮıșİȓ Ș
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ʌȠȣ įȚĮĲȓșİĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ įȚİȜİȪıİȦȞ țĮȚ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ (ȖȚĮ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ĲȪʌȠ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ) ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȣȜȚțȩ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ șĮ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ țĮȚ Ƞ İȜĮĳȡȪȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ) ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȚȢ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ, ȖȚĮ ĲȠ ȕĮȡȪ İȟȠʌȜȚıμȩ, ȗȫȞİȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȣμʌİȡȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ șĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ
ȗȫȞȘȢ 1 ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ ȦȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ țĮȚ μİ ĲȠ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮȡȚșμȠȪ
įȚİȜİȪıİȦȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ȠįȒȖȘıĮȞ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ.
ȉȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ șĮ İȓȞĮȚ ȩȖțȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1000 m3 Ȓ ȩıȠ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠ ʌȡȩĳȡĮȖμĮ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȟȘȜȦșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ.
ǻȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
ıȘμĮȞĲȚțȒ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ ĮȜȜĮȖȒȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ) Ȓ İȐȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Įʌȩ İțİȓȞȠ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ʌİȡȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 95%
ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ μȑșȠįȠ Proctor
ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,30 m Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȞȐ 500 m2 țȐĲȠȥȘȢ.
ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ İʌȚĲȣȤȠȪȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȣȥȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮĳȠȡȐȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıĲĮ 2 mm. ȈȣȞȒșȦȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ 8
įȚİȜİȪıİȚȢ ȕĮȡȑȦȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ȖȡĮμμȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 kg/cm).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μȩȞȠȞ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ Ș ıțȐĳȘ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ (ȑȜİȖȤȠȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ
ıțȐĳȘȢ).

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
țȡȓıȚμȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıİ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ.
ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȑȡȖȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ĮʌȠĲİȜİȓ įİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ.
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ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ (țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ) ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĲȘ ȕȐıȘ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ
İĳĮȡμȠıșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ȠȚ :
x ȠįȠȞĲȠĳȩȡȠȚ ıĲĮĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĲȣμʌȐȞȦȞ
x ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ μȠȞȠȪ ȠįȠȞĲȦĲȠȪ ĲȣμʌȐȞȠȣ.
x İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ
x Ȉİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ șȑıİȚȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ įȚʌȜȠȪ
ĲȣμʌȐȞȠȣ Ȓ ĮȞĮʌȘįȫȞĲİȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İțİȓȞȘȢ ĲȦȞ
μȘ ıȣȞİțĲȚțȫȞ (țȠțțȦįȫȞ), ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ. ǹȣĲȩ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ
ĮȞȐȖțȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ İȜȜȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
x ȆȑȡĮȞ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȜȑȠȞ įȚĮįİįȠμȑȞȠȢ ĲĮ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȤȡȩȞȚĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
(ȩʌȦȢ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ ıĲĮĲȚțȠȓ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ μİ ȠįȠȞĲȫıİȚȢ, țĮĲıȚțȠʌȩįĮȡĮ), Įȡțİȓ
ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
x ȁȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ Ș ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȒ
ȐȡȖȚȜȠ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȐȞȦ ĲȠȣ 15%) ʌȠȚțȓȜİȚ, įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠțĮșȠȡȚıșİȓ Ƞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȞȐ ĲȪʌȠ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĮʌȠįİțĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ
ĮȣĲȩ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
5.4.1

ȈĲĮĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȠįȠȞĲȦĲȫȞ ĲȣμʌȐȞȦȞ (static damping rollers)

ǼʌȚĳȑȡȠȣȞ țȡȠȣıĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μȑıȦ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȦȞ țȣȜȓȞįȡȦȞ.
ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 15 țĮȚ 35 ton țĮȚ İȓȞĮȚ ĮȡșȡȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȚȞȒıİȫȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ıİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 km/h ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȡȠȤȠȪ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ μȑıȦ ȑȡμĮĲȠȢ.
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ:
x ĳȠȡĲȓȠ ĲȡȠȤȠȪ
x

ʌȜȐĲȠȢ ĲȡȠȤȠȪ

x ıȤȒμĮ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ
x ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȚȞȒıİȦȢ
5.4.2
ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ μȠȞȠȪ ȠįȠȞĲȦĲȠȪ țȣȜȓȞįȡȠȣ, ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ (self propelled, single
drum vibratory rollers)
ĭȑȡȠȣȞ țȚȞȘĲȒȡȚȠȣȢ İȜĮıĲȚțȠȪȢ ĲȡȠȤȠȪȢ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲȪμʌĮȞȠ μİ ȠįȠȞĲȫıİȚȢ (padfoot drum). ȈȣȞȒșȦȢ
İȓȞĮȚ ĮȡșȡȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ıȣȞİțĲȚțȐ İįĮĳȒ.
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ:
x ĲȠ ıĲĮĲȚțȩ ȖȡĮμμȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ
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x ĲȠ İȪȡȠȢ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ
x Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ
īȚĮ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ țȓȞȘıȘȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 6 km/h ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȦĳȑȜȚμȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ.
5.4.3

ȈȣμʌȣțȞȦĲȑȢ įȚʌȜȠȪ ĲȣμʌȐȞȠȣ, ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind rollers)

ȂȚțȡȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, İȣȑȜȚțĲȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȢ μİ įȪȠ ȠįȠȞĲȦĲȐ ĲȪμʌĮȞĮ (pad foot drums),
ıĲĮĲȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ 400 – 2000 kg, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȩȞȘıȘȢ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȚȞȒıİȦȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6 km/h ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
5.4.4

ǹȞĮʌȘįȫȞĲİȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (tampers)

ǼʌȚĳȑȡȠȣȞ ȚıȤȣȡȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İįĮĳȫȞ.
ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, ĲȠ
ȪȥȠȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲĮ.
ǵıȠ ȕȡĮįȪĲİȡĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ĲȩıȠ țĮȜȪĲİȡĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȣȞ.
5.4.5

ǼȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ (pneumatic tyred rollers)

ȈȣȞȒșȦȢ ĳȑȡȠȣȞ 7 ȑȦȢ 11 ĲȡȠȤȠȪȢ, įȚĮĲİĲĮȖμȑȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȠȣȢ.
ǺȐȡȠȢ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ 10-35 ton. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșĮĳĮȓȡİıȘ ȑȡμĮĲȠȢ, İȞȫ
ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȡȠȤȠȪ μİ ĮȣȟȠμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ȗȣμȦĲȚțȒȢ įȡȐıȘȢ (kneading effect) țĮȚ İʌȚȕȠȜȒȢ ıĲĮĲȚțȠȪ
ĳȠȡĲȓȠȣ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ȖȚĮ ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣȞİțĲȚțȫȞ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6 km/h.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ – ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȀĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ ıĲȘȞ ıĲȐșμȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲȠȢ Ȓ/țĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ, Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ĲȠʌȚțȐ).
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȐȤȠȢ 0,20 m, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ
ĲȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 0,15 m.
Ǿ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ
ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ țĮȚ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ʌ.Ȥ. ĲĮ ȠȤȒμĮĲĮ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ – ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȦȢ, İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ
ĲȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, țĮșȫȢ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȚıȤȣȡȑȢ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ, İȐȞ Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țȡȓȞİȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ Įĳİșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ. ǼʌȓıȘȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȑıİȚ țȐĲȦ Įʌȩ 0ȠC Ȓ ȩĲĮȞ İʌȚțȡĮĲİȓ ʌĮȖİĲȩȢ.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ įİȞ șĮ ĮĳȓıĲĮĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ +3% țĮȚ –2%
ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02). ȀĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ ȖȚĮ ĲȠ ĲμȒμĮ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1,
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ȪȥȠȣȢ ȑȦȢ 3,00 m, ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ +5%
ȑȦȢ –2%.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȞȑȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ
ıȣμʌȣțȞȫμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ +3% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș
ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ μİ įȚıțȠıȕȐȡȞĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮİȡȚıșİȓ țĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ǼȐȞ ĲȠ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȩ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μİ ȕȣĲȓȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țĮĲĮȕȡİȤĲȒȡĮ
İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȚ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ
įȚıțȠıȕȐȡȞĮ Ȓ ȐȜȜȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ (ȕȣĲȓĮ, țĮĲĮȕȡİȤĲȒȡİȢ țȜʌ) șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ
įȚĮȡȡȠȑȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮȕȡĮȤİȓ ȣʌȑȡ ĲȠ įȑȠȞ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ șĮ
ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ȓ șĮ ıĲİȖȞȫȞİĲĮȚ μİ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ șĮ ȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ Ȓ ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ȠȚ įȓıțȠȚ ĲȘȢ ıȕȐȡȞĮȢ șĮ İȚıȤȦȡȠȪȞ țĮȚ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȡțȠȪȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș įȚıțȠıȕȐȡȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 (ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ȤȠȞįȡȠțȩțțȦȞ). ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚıțȠıȕȐȡȞİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ȠȚ
ȣįȡĮȣȜȚțȐ İȜİȖȤȩμİȞİȢ, μİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȓıțȦȞ 30 – 35 m țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ įȓıțȦȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 75
cm.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ĮĳȠȪ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ, Ș İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ȖȚĮ ĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ĲȪʌȠ ȣȜȚțȠȪ).
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ įȚİȜİȪıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıșȘțİ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
ĮȣĲȑȢ. ȍȢ įȚȑȜİȣıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș țȐșİ ĮʌȜȒ įȚȐȕĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (μİĲȐȕĮıȘ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒ=2 įȚİȜİȪıİȚȢ).
ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ İȞ ıİȚȡȐ (Ƞ ȑȞĮȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȜȜȠ – in tandem) Ȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ.
ǵĲĮȞ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ İȞ ıİȚȡȐ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȫıĲİ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȠȣ ʌȓıȦ
μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȚȤȞȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠʌȠȡİȣȠμȑȞȠȣ (ʌȪțȞȦıȘ ȚȤȞȫȞ).
ǻİȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ Įʌȩ įȪȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ İȞ ıİȚȡȐ.
ǵĲĮȞ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȠȚ ĲȡȠȤȚȑȢ ĲȦȞ țȣȜȓȞįȡȦȞ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ȓıȠ μİ ĲȘȞ
ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȠȣ ĲȣμʌȐȞȠȣ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȠȞĲȐ ıĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ țĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȤȡȚıμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
İȜĮĳȡȪȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ) țĮĲȐ ĳȠȡȐ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ıİ
İʌĮȡțȒ ĮȡȚșμȩ įȚİȜİȪıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȈĲȘ ȗȫȞȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȠȣ
ʌȣȡȒȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ (pneumatic tyred rollers).
ǼȐȞ ʌĮȡĮıĲİȓ ĮȞȐȖțȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȣĲȫȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ μİ ĲĮ ʌȡȠțȡȚșȑȞĲĮ (ȚıȤȪȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȣμʌȐȞȦȞ, ȕȐȡȠȢ) țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȞȑȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İμĳĮȞȓȗİȚ ȠȣıȚȦįȫȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, İȞĮʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȞĮ įȫıİȚ İȞĲȠȜȒ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ȞȑȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
ǹȡȖȚȜȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȣȡȒȞĮ) ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ İțĳİȪȖȠȣȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1 ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
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ǼʌȓıȘȢ ȣȜȚțȐ ʌȡȠȠȡȚȗȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȗȫȞȘ 1 ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ĮȞĮμİȚȤșȠȪȞ μİ ȣȜȚțȐ ȐȜȜȦȞ ȗȦȞȫȞ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ
ĲȘȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ) șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ μȘ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ țȜȓıȘ ʌȡĮȞȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
5:1 (ȠȡȚȗ.:țĮĲĮț.). ǻȚĮμȒțİȚȢ, țĮĲȐ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ, ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ 1.
Ǿ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2% ȖȚĮ ĲȘȞ
İȣȤİȡȒ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȠμȕȡȓȦȞ.
ǼȐȞ Ș ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ȑȤİȚ ıĲİȡİȠʌȠȚȘșİȓ (ıȤȘμĮĲȚıμȩȢ țȡȠȪıĲĮȢ) șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 1
Ȃİ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ĲȠȣ (ĲȦȞ) įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ (-ȦȞ) ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ ĮʌȠȜȒȥȚμȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ İȡİȣȞȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ / ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ) ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ
Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ʌȡȩıșİĲȠȣȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ
țĮĲȐĲĮȟȘȢ, țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ, ȠȡȓȦȞ Atterberg (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14688.02, Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02 țĮȚ Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12) țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțμİĲȐȜȜİȣıȘȢ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ İȐȞ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ İȟȠȡȣııȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȅȚ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣȢ.
Ȉİ țȐșİ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ, Ȓ ĮȞȐ 1000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ (ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ) Ȓ/țĮȚ ȩĲĮȞ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ įȪȠ (Ȓ ȩıİȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ) įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȦȞ
ȠȡȓȦȞ Atterberg țĮȚ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 13286.02, Ǽȁȅȉ CǼȃ
ISO/TS 17892.12 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).
Ǿ μȑıȘ ȟȘȡȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ ĲȠ 98% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩĲȣʌȘ μȑșȠįȠ Proctor (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚμȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ įİȞ șĮ
ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ ĲȠȣ 96%, İȞȫ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȠıĲȩ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȚμȫȞ 96% - 98% įİȞ șĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 5%.
Ǿ ȗȫȞȘ 1 șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ, ȤȦȡȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
(laminations).

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
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ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345
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İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 1,
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İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 1,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 1
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ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǽȫȞȘ ȜİʌĲȠțȩțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȠȣ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ ĲȦȞ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.

Ǽȁȅȉ EN 932.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑșȠįȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ. Tests for general properties of
aggregates - Part 1: Methods for sampling.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 2 :
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȖȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of
aggregates – Part 2 : Determination of particle size distribution - Test
sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 933.03

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ. Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape Flakiness index.
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Ǽȁȅȉ EN 933.05

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ % ĲȦȞ ıȣȞșȜȚμμȑȞȦȞ țĮȚ șȡĮȣıμȑȞȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıİ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ. Tests for geometrical properties
of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and
broken surfaces in coarse aggregate particles.

Ǽȁȅȉ EN 933.08

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 8: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ) - ǻȠțȚμȒ ȚıȠįȣȞȐμȠȣ ȐμμȠȣ. Test
for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines Sand equivalent test.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1744.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȋȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ. Tests for chemical properties of aggregates
- Part 1: Chemical analysis.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

6

ȁİʌĲȩțȠțțȠ ĳȓȜĲȡȠ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ĲȠȣ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ (ǽȫȞȘ 1), ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȚȢ
șİμİȜȚȫıİȚȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȐʌȘĲĮ ĳȓȜĲȡȠȣ). ȉȠ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ĳȓȜĲȡȠ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ İʌȓıȘȢ ĲȘ
ıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȣȤȩȞ įȚȘșȠȣμȑȞȦȞ, μȑıȦ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 1, ȣįȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
ǼȡȖȠȣ, țĮĲİȣșȪȞȠȞĲȐȢ ĮȣĲȐ ʌȡȠȢ ʌȜȑȠȞ įȚĮʌİȡĮĲȑȢ ǽȫȞİȢ (ȋȠȞįȡȩțȠțțȠ ĭȓȜĲȡȠ/ ȈĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚȠ ǽȫȞȘ 3, ț.Ȝʌ.). ǼʌȓıȘȢ, ȕȠȘșȐ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȜİʌĲȠțȩțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 1), μȑıȦ ĲȘȢ ȑțʌȜȣıȘȢ - țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ μİ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ, ıĲȘ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȣȤȩȞ ĮȞȠȚțĲȫȞ ȡȦȖμȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĮȜȜȐ țĮȚ μİĲȐ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȉĮμȚİȣĲȒȡĮ ıĲȘ ǽȫȞȘ 1 ȜȩȖȦ ĲȠȟȦĲȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȗȫȞȘ ĲȠȣ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 2.
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3.1.2

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.1.3

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.
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ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȐ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ
ȜĮĲȠμİȓȠȣ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ
İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2):
x

Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 20 mm.

x

ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 5%.

x

ĲȠ įȚİȡȤȩμİȞȠ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,425 mm țȜȐıμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İμĳĮȞȓȗİȚ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ.

x

Ƞ ȕĮșμȩȢ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2, oȡȚȗȩμİȞȠȢ ȦȢ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ
țȠıțȓȞȦȞ D60 / D10 (țȩıțȚȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ 60% țĮȚ 10% ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ) įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15.

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 2 țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los Angeles įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ
50%(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02), İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ ĲȠ 10% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02).
ȉĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, Ș įİ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ, ıİ ʌȡȩĲȣʌȠ ȘμȚȜȠȖĮȡȚșμȚțȩ įȚȐȖȡĮμμĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ țĮȞȠȞȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ țĮȚ ȠμĮȜȒ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠμİȢ țȜȓıİȚȢ, ʌȠȣ įİȓȤȞȠȣȞ ȑȜȜİȚȥȘ
İȞįȚȐμİıȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ.
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5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įİ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ. īİȞȚțȫȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ǽȫȞȘ 2 μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȘȢ. ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ:ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ) ıĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ). ǻȚĮμȒțİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 2.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ
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ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮĲȐ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȡȩʌȠ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȘȖȑȢ, țĮȚ șĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ įȚĮįȚțĮıȓĮ
țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ʌȜȪıȘ, șȡĮȪıȘ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), ĮȞȐμȚȟȘ ț.Ȝʌ., ȫıĲİ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ
ĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2 ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚȜİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĮʌȩȜȘȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ Ȓ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ șĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ, țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ. ĬĮ
ĮʌĮȚĲȘșİȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ șİμİȜȓȦıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2 İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ țȠȣȡĲȓȞĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ĲȐʌȘĲĮ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ ȑȞĮ
ʌȡȦĲİȪȠȞ ĳȐĲȞȦμĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ șİμİȜȓȦıȘ ĲμȒμĮ țĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4,00 m.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-01-02-00:2009

Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ
ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐĲĮȟȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) țĮȚ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ
Proctor (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ).
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 1,0 cm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȠĲȑȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ, Ș ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮȞȠμȑȦȞ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ
ıȦȜȒȞİȢ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ, ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ʌȡȚȞ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲĮ 30
cm.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȣȥȩμİĲȡȠ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ 2% ȖȚĮ İȣȤİȡȒ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.
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Ǿ ĮʌȠįİțĲȒ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȞȠȤȒ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ± 20 cm ĮȜȜȐ țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm
ʌȡȠȢ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ. H İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ȓıȘ μİ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ (30 cm) ȣȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘȢ ǽȫȞȘȢ 1.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 ȞĮ μȘȞ ĮȞĮμİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ ȗȦȞȫȞ.
ǼȐȞ ĮȣĲȩ ıȣμȕİȓ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ șĮ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ǽȫȞȘ 2, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ
ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡĮ Ȓ ȩȤȚ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȦȔĳĮıμĮ, ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĮȡțİĲȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ ĳșȠȡȐ ıĲȚȢ ǽȫȞİȢ ĮȣĲȑȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ), Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮȜȪȥİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌİȓ Ș ȡȪʌĮȞıȒ ĲȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ
ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣμμĮ țĮȚ
ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȣȤȩȞ ȡȣʌĮȞșİȓ Ȓ țȡȓȞİĲĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ǿ ǽȫȞȘ 2 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ μİ 2 įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȤȦȡȓȢ
ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȩȞȘıȘȢ. ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲĮșμİȪİȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 2 ȩĲĮȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ
įȠȞȘĲȚțȩȢ μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
ȊȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ Ȓ μȚțȡȒȢ țȜȓıȘȢ ĲȐʌȘĲİȢ ĳȓȜĲȡȠȣ, șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ 4
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ įȩȞȘıȘȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ ȚıȠȪĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ ĲȠ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ (Ȃ.Ȅ.Ȇ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ǻȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02).
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ
țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡțİĲȐ ȣȖȡȩ (ȩȤȚ ȩμȦȢ İȞĲİȜȫȢ ȟȘȡȩ, ȠȪĲİ țȠȡİıμȑȞȠ) țĮĲȐ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ ıĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĲȐıȘ ĮʌȩμȚȟȘȢ țĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȠȣ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ țȩțțȦȞ ȓıȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ. ȉȣȤĮȓȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).
ǿįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ Ȓ İʌȓ
ʌȜȑȠȞ ĲȠʌȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȜȩȖȦ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İʌȐȞȦ ıĲȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ǽȫȞȘ 2.

5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ İʌȓ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 m Įʌȩ ĲȘ șİμİȜȓȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ
ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. Ȉİ șȑıİȚȢ μȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣȢ
ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 2,00 m, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 20 cm țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ
İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk
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behind vibratory rollers), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮȞĲȑȡİȚıμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 2
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮȞȐ 500 m3
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ Ȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02). ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȐʌȠȚİȢ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ț.Ȝʌ. ǲȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, μİ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮȞȐ 5.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ
įȠțȚμȑȢ).
ǵȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, İțıțĮĳȒȢ, įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ, țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ
ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ
İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ĬĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ įȠțȚμȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ İȞĲȩȢ ȞİȡȠȪ, ıİ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ įİȓȖμĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ (1 įİȓȖμĮ ĮȞȐ 1000 m3 ȣȜȚțȠȪ). ȉȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĮĳȠȪ
ıȣμʌȣțȞȦșİȓ ıĲȠ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ (Ȃ.Ȅ.Ȇ), țĮĲȐ ĲȘȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ǻȠțȚμȒ Proctor,
șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ țİȞȒȢ įİȟĮμİȞȒȢ ȞİȡȠȪ įȚĮμȑĲȡȠȣ 50 cm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ țȐșİ İʌȚμȑȜİȚĮ, ȫıĲİ ĲȠ
įİȓȖμĮ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ. ǹțȠȜȠȪșȦȢ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ ıĲȘ įİȟĮμİȞȒ μİ ĮȡȖȩ ȡȣșμȩ (ĮȞȪȥȦıȘ
ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȦȞ 2 cm/min) țĮȚ μĮțȡȐȞ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲȠ įȠțȓμȚȠ țĮȜȣĳșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ Ȟİȡȩ. ǼĳȩıȠȞ
ĲȠ įȠțȓμȚȠ țĮĲĮȡȡİȪıİȚ ʌȜȒȡȦȢ İȞĲȩȢ 10 min Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ įȠȤİȓȠȣ, Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȒ. Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ȜȐȕİȚ μȑĲȡĮ (ʌ.Ȥ. İʌȚʌȜȑȠȞ
ĮĳĮȓȡİıȘ ʌȠıȠıĲȠȪ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ț.Ȝʌ.), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮĲȐȡȡİȣıȘ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ȤȦȡȓȢ Ș țȠțțȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞİȚ Įʌȩ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ
ıĲȡȫıȘ țĮȚ șĮ ĮĳȠȡȠȪȞ
x ĲȘ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02)
x ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02)
x ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ Atterberg (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12).
ĬĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲ’İȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ 500 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ǲȜİȖȤȠȚ Los Angeles (ELOT EN 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (ELOT EN 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 5.000 m3
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (2 țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚμȑȢ).
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
2. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ,
țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-01-00 «ǽȫȞȘ
ȤȠȞįȡȠțȩțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ – ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0103-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ..........................................................................................................................................................4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

3.1

ȅȡȚıμȠȓ ........................................................................................................................................ 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 3....................................................................................................... 6

5
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5.5

ǻȚȐıĲȡȦıȘ .................................................................................................................................. 9

5.6

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ .............................................................................................................................10

5.7

ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ ...................................................................................... 10

6

ǻȠțȚμȑȢ ....................................................................................................................................... 10

6.1

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 3 ........................................................................................ 10

6.2
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īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 11

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ........................................................................................................ 12
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǽȫȞȘ ȤȠȞįȡȠțȩțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ – ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ. ȉĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 2 :
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȖȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of
aggregates – Part 2 : Determination of particle size distribution - Test
sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.
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Ǽȁȅȉ EN 1744.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȋȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ. Tests for chemical properties of aggregates
- Part 1: Chemical analysis.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.1.2

XȠȞįȡȩțȠțțȠ ĳȓȜĲȡȠ - ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚȠ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ
ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘ ĲȦȞ įȚȘșȠȪμİȞȦȞ ȣįȐĲȦȞ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ ȜİʌĲȩțȠțțȠ
ĳȓȜĲȡȠ țĮȚ ıİ ʌȚȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ μİĲĮȕĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ. Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮȕĮșμȓıİȦȞ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș μİĲĮțȓȞȘıȘ ȜİʌĲȠμİȡȫȞ
țȜĮıμȐĲȦȞ μȑıĮ Įʌȩ ĲĮ țİȞȐ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȚ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌȚȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțİȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ
Ș ȗȫȞȘ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ - ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 3.

3.1.3

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 3

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȐ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ
ȜĮĲȠμİȓȠȣ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ
İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02):
x Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 76 mm (3’’)

6

x

ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1%

x

ĲȠ įȚİȡȤȩμİȞȠ ıĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,425 mm țȜȐıμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İμĳĮȞȓȗİȚ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36337

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-01-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

x Ƞ ȕĮșμȩȢ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ, oȡȚȗȩμİȞȠȢ ȦȢ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ țȠıțȓȞȦȞ D60 / D10
(țȩıțȚȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ 60% țĮȚ 10% ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ) įİȞ șĮ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȠȣ 6.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 3 țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los Angeles įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ
50% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02), İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ ĲȠ 10% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02).
ȉĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ, İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, Ș įİ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ, ıİ ʌȡȩĲȣʌȠ ȘμȚȜȠȖĮȡȚșμȚțȩ įȚȐȖȡĮμμĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ țĮȞȠȞȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ țĮȚ ȠμĮȜȒ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠμİȢ țȜȓıİȚȢ, ʌȠȣ įİȓȤȞȠȣȞ ȑȜȜİȚȥȘ
İȞįȚȐμİıȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ.
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 3

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įİ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ. īİȞȚțȫȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ǽȫȞȘ 2 μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȘȢ. ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ:ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ) ıĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ). ǻȚĮμȒțİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 3.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 3. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮĲȐ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȡȩʌȠ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȘȖȑȢ, țĮȚ șĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ įȚĮįȚțĮıȓĮ
țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ʌȜȪıȘ, șȡĮȪıȘ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), ĮȞȐμȚȟȘ țȜʌ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ
ĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ.
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ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3 ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚȜİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĮʌȩȜȘȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ Ȓ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ șĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ, țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ
ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ʌȡȩĲȣʌȠ. ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ. ĬĮ
ĮʌĮȚĲȘșİȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ șİμİȜȓȦıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3 İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ țȠȣȡĲȓȞĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ĲȐʌȘĲĮ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ ȑȞĮ
ʌȡȦĲİȪȠȞ ĳȐĲȞȦμĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ șİμİȜȓȦıȘ ĲμȒμĮ țĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4,00 m.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ
ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐĲĮȟȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) țĮȚ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ
Proctor (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ).
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 1,0 cm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȠĲȑȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
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ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠȞ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ, Ș ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮȞȠμȑȦȞ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ
ıȦȜȒȞİȢ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ, ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲĮ 30
cm.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȣȥȩμİĲȡȠ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ 2% ȖȚĮ İȣȤİȡȒ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.
Ǿ ĮʌȠįİțĲȒ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȞȠȤȒ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ± 20 cm ĮȜȜȐ țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm
ʌȡȠȢ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ. ǼțĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ĲȦȞ ĲĮʌȒĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ - ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ,
Ș ǽȫȞȘ 3 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ıĲȐșμȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ ǽȫȞȘ 2 ĲȠȣ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 ȞĮ μȘȞ ĮȞĮμİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ ȗȦȞȫȞ.
ǼȐȞ ĮȣĲȩ ıȣμȕİȓ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ șĮ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ǽȫȞȘ 3, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ
ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡĮ Ȓ ȩȤȚ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȦȔĳĮıμĮ, ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĮȡțİĲȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ ĳșȠȡȐ ıĲȚȢ ǽȫȞİȢ ĮȣĲȑȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ), Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮȜȪȥİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌİȓ Ș ȡȪʌĮȞıȒ ĲȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ
ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣμμĮ țĮȚ
ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȣȤȩȞ ȡȣʌĮȞșİȓ Ȓ țȡȓȞİĲĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ.
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5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ǽȫȞȘ 3 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ μİ 2 įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȤȦȡȓȢ
İĳĮȡμȠȖȒ įȩȞȘıȘȢ. ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲĮșμİȪİȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 3 ȩĲĮȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ
μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
ȊȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ Ȓ μȚțȡȒȢ țȜȓıȘȢ ĲȐʌȘĲİȢ ĳȓȜĲȡȠȣ, șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ 4
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ įȩȞȘıȘȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ǻȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02).
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ
țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡțİĲȐ ȣȖȡȩ (ȩȤȚ ȩμȦȢ İȞĲİȜȫȢ ȟȘȡȩ, ȠȪĲİ țȠȡİıμȑȞȠ) țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ıĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĲȐıȘ ĮʌȩμȚȟȘȢ țĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȠȣ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ țȩțțȦȞ ȓıȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ. ȉȣȤĮȓȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).
ǿįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ Ȓ İʌȓ
ʌȜȑȠȞ ĲȠʌȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȜȩȖȦ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İʌȐȞȦ ıĲȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ǽȫȞȘ 3.

5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ ĲȣȤȩȞ țĮĲĮıțİȣȑȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ İʌȓ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 m Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĮȣĲȫȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮıȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ. Ȉİ
șȑıİȚȢ μȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 3 İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 2,00 m, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 20 cm
țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ
ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind vibratory rollers), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮȞĲȑȡİȚıμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 3
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮȞȐ 500 m3
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ Ȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02). ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȐʌȠȚİȢ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ț.Ȝʌ. ǲȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, μİ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮȞȐ 5.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ
įȠțȚμȑȢ).
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ǵȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, İțıțĮĳȒȢ, įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ, țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ
ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ
İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ
ıĲȡȫıȘ țĮȚ șĮ ĮĳȠȡȠȪȞ
x ĲȘ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02)
x ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02)
x ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ Atterberg (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12).
ĬĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲ’İȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ 500 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ǲȜİȖȤȠȚ Los Angeles (ELOT EN 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (ELOT EN 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 5.000 m3
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (2 țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚμȑȢ).
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ȅȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
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ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 3,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȆȡȩĲȣʌȠ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ ȖȡĮμμȑȢ
ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 3,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 3
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 3.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x
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x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ,
țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-04-01 «ȈȫμĮĲĮ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ
ĮμμȠȤȐȜȚțĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-04-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0104-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

36348
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-01-04-01:2009

Ǽȁȅȉ

ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ
ĮμμȠȤȐȜȚțĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ
ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ. Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method.

Ǽȁȅȉ EN 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ
ȕȡȠȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2:
Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of
apertures.

Ǽȁȅȉ EN 933.03

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ. Tests for geometrical properties
of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ ĮʌȩĲȡȚȥȘ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ țĮȚ
țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test.

Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ.
ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
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Ǽȁȅȉ

determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction.
Ǽȁȅȉ CEN ǿSO/TS 17892.11 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ ȪȥȠȢ.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil - Part
11: Determnation of permeability by constant and falling head.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345
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Safety Footwear for

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȈȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲμȒμĮ Ȓ/ țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ıȫμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ țĮȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ȣȥȘȜȒȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ, ıȣμȕȐȜȜİȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȁȩȖȦ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȣȥȘȜȒ), Ș ȗȫȞȘ ĮȣĲȒ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ ıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ,
ıȣμȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıĲȠȞ ȣʌȠȕȚȕĮıμȩ ĲȦȞ ĮȞĮʌĲȣııȠμȑȞȦȞ ĲȚμȫȞ ʌȓİıȘȢ ʌȩȡȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȢ
μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȗȫȞȘ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ
ĮμμȠȤȐȜȚțĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 4.

3.1.2

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.

3.1.3

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm
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ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ
ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ ʌȠĲĮμȠȪ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ
μȓȖμĮ ȐμμȠȣ, ȤĮȜȓțȦȞ țĮȚ țȡȠțĮȜȫȞ, μİĲȐ Įʌȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ țȩțțȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĮȣȟȘμȑȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ȫıĲİ
ĲȠ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȓĮ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ
İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ :
x

6

ȉĮ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 40% įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ
țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 4 mm țĮȚ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 10% ȣȜȚțȐ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063
mm (ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).

36350
©
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-01-04-01:2009

x

Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ıĮȡȐȞĲĮ 40 mm, ȫıĲİ ĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȞĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ıĲȠ ȣȜȚțȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

x

ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȠțȚμȒ Los Angeles įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02), İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ
ȣȖİȓĮȢ ĲȠ 12% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02).

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
ȈĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ Ȓ ıİ İʌĮĳȒ μİ ʌȜȑȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțİȢ ǽȫȞİȢ țĮȚ ıİ İȪȡȠȢ 5 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȜȑȠȞ țĮșĮȡȐ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, μİ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ
Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 5%.
ȋȐȜȚțİȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 9 mm, ȣʌȠʌȡȠȧȩȞĲĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ ĳȓȜĲȡȦȞ țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠȞ ıĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4, μİ
ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.
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5.1 īİȞȚțȐ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ :ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ), ıİ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 4 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 4. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ șĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȐȜȜȦȞ ȗȦȞȫȞ (ĳȓȜĲȡȦȞ țȜʌ). īİȞȚțȐ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȠȜȪ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (țȠıțȓȞȚıμĮ ȖȚĮ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ țȩțțȦȞ țȜʌ), ȫıĲİ ĲĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȠȪ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑșȠįȠȚ:
x

ȆİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ: İʌȚȜİțĲȚțȒ İțıțĮĳȒ, ĮȞȐμȚȟȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ʌȜȑȠȞ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ, ȤȡȒıȘ ĳȠȡĲȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ μİ įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ țȐįȠȣȢ țȜʌ.

x

ȊʌİȡμİȖȑșİȚȢ ĲȡȩȤĮȜȠȚ: İʌȚȜİțĲȚțȒ İțıțĮĳȒ, țȠıțȓȞȚıμĮ ȣȜȚțȫȞ țȜʌ.

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘ țĮȚ ȠȡșȠȜȠȖȚțȒ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ İțĲȡȠʌȑȢ ĲȦȞ ȣįȐĲȦȞ, İțıțĮĳȒ μİ μȑĲȦʌȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ȫıĲİ
ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ ĲĮ ȞİȡȐ, μİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩȜȘȥȘȢ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
țȜʌ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ: įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȣȤȩȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ (İȐȞ ȖȓȞİĲĮȚ), ĲȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȘȢ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș
ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȑĲıȚ ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ,
țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ
țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 4
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 4, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ
țĮĲȐĲĮȟȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor.
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ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ, țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠȞ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ țȜʌ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ
μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȤoȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ 50 cm ʌȡȚȞ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐȡȖȚȜȠ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜĮ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȣȜȚțȐ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. TȣȤȩȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ.
ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ (įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ –
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μĮȜĮțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, μȘ ĮȞĲȑȤȠȣıĮȢ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡĮȖȖȓȗİȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ μİ 6 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ įȩȞȘıȘȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ǻȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ EN 13286.02).
ȊȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Ȓ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ,
μİ ȤȡȒıȘ ĳȠȡĲȘȖȫȞ – țĮĲĮȕȡİțĲȒȡȦȞ, μİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȞİȡȠȪ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 100 kg/m3
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İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ (įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ – ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μĮȜĮțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, μȘ ĮȞĲȑȤȠȣıĮȢ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ĲȠ
ȣȜȚțȩ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡĮȖȖȓȗİȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ǿ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ
ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2%, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.

5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ (ʌ.Ȥ. İʌĮĳȒ μİ ĮʌȩĲȠμĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ), ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ
įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 300 mm ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȞȫ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ μİ μȑȖȚıĲȘ
įȚȐıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 150 mm. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ
İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk
behind vibratory rollers), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ. Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, țĮȚ ȖȚĮ ȪȥȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,0 m Įʌȩ ĲȘȞ șİμİȜȓȦıȘ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ țȜȓıȘ ĮȞȦĳİȡȚțȒ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȗȫȞȘȢ 4

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ/İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4.

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ – İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ
ȈĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ĮȞȐ 10.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ Ȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2). ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ
țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ
ȠȡȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȐʌȠȚİȢ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ț.Ȝʌ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4
6.2.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4 șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, țĮȚ șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ :
x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) ĮȞȐ 10.000m3

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ įȠțȚμȒ ĮȞȐ 2.000 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ
ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ Los Angeles (Ǽȁȅȉ EN 1097.02) ĮȞȐ 20.000 m3 ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĮȞȐ 20.000 m3 ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

6.2.2

ǻȠțȚμȒ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ ıİȚȡȐȢ İȜȑȖȤȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĮȞȐ 20.000 m3 țĮĲĮıțİȣĮıșİȓıĮȢ
ǽȫȞȘȢ 4 țĮȚ μȓĮ ıİȚȡȐ İȜȑȖȤȦȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮȞȐ 10.000 m3 .
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Ǽȁȅȉ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ μİ ȐμμȠ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ Ǽ106/86 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (țİĳ.2) ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǹ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ
(Earth Manual, Designation E-24 - ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ ǼĳĮȡμȠȖȫȞ ĲȠȣ USBR ǾȆǹ. ȅįȘȖȓĮ Ǽ-24 –
ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) : ȀĮĲ’ ĮȣĲȒȞ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȩȡȣȖμĮ (ȠʌȒ İȜȑȖȤȠȣ) įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 cm țĮȚ ȕȐșȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm. ȉĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲĮ ȣȜȚțȐ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ. Ǿ ȠʌȒ
ȠȖțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ȐμμȠ țĮȚ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ ʌĮȡİμĳİȡȑȢ ȣȜȚțȩ.
Ǿ ĳĮȚȞȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (ȕȐȡȠȢ İȟĮȖȤșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ȩȖțȠ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ) ıȣȖțȡȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲĮȞ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ, ĮĳȠȪ ȖȓȞİȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚȩȡșȦıȘ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȣʌİȡμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ, įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ 80% ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ .
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4.
6.2.4

ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ

Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 20.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 100 m2 ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 4. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
6.2.4

ǻȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
x ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ
ȣȜȚțȠȪ ǽȫȞȘȢ 4, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
țĮȚ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȩȞȠȞ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ
ıĲȡȫıȘȢ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ 1,50
m, ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.
x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ıȦȜȒȞĮ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.

Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ MAAG (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ
ȤĮμȘȜȒ), İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ LEFRANC (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN
ISO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.2.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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Ǽȁȅȉ

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4 șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ
μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ
ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 4,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 4,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
4. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

ȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ İȞįȚȐμİıȦȞ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȞ. Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 106-86 : ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ ǼįĮĳȠμȘȤĮȞȚțȒȢ
Earth Manual, Designation E-24 - ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ ǼĳĮȡμȠȖȫȞ ĲȠȣ USBR ǾȆǹ. ȅįȘȖȓĮ Ǽ-24
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ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ
ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.

Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ ǹtterberg. Geotechnical investigation
and testing – Laboratory testing of soil – Part 12: Determination of
Atterberg limits.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 2 :
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȖȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of
aggregates – Part 2 : Determination of particle size distribution - Test
sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.
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Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ

3.1.1

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.1.2

ȈȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȫȞ, İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲμȒμĮ Ȓ ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ țĮȚ ıȣμȕȐȜȜİȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. Ǿ ǽȫȞȘ ĮȣĲȒ İμĳĮȞȓȗİȚ ȣȥȘȜȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘ ıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ
ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ, ıȣμȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȣʌȠȕȚȕĮıμȩ ĲȦȞ ĮȞĮʌĲȣııȠμȑȞȦȞ ʌȚȑıİȦȞ ʌȩȡȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ
İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȗȫȞȘ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
İțıțĮĳȫȞ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 5.

3.1.3

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 5

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ. ĬĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȑȦȢ 40% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ țȩıțȚȞȠ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 31,5 mm (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02), İȞȫ ĲĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ
0,063 mm (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 5% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȠıĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȚ įİȞ șĮ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ Los
Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50%, İȞȫ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ
12%. ȂȚțȡȐ ʌȠıȠıĲȐ ĮʌȠıĮșȡȦμȑȞȠȣ ȕȡȐȤȠȣ (ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 5%) μİ ʌȠıȠıĲȐ ĳșȠȡȐȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ țĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ȜȓșȠȣ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 800 mm, ȫıĲİ țĮȚ ĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȞĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ıĲȠ ȣȜȚțȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
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ȈĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 5 μȑĲȡȦȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ ǽȫȞİȢ 2 (ȜİʌĲȩțȠțțȠ ĳȓȜĲȡȠ), 3 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ
ĳȓȜĲȡȠ – ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚȠ) țĮȚ 4 (ıȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ), țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣȜȚțȩ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ 400 mm, İȞȫ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 500 mm.
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5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.
ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ țȜȓıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ
1:5 (țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ:ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ) ıİ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 5 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 5. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 5 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, țĮĲȐ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȡȩʌȠ.
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ ȤȫȡȠȣȢ
ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ĲȠ ĲİȜȚțȫȢ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ șĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įȠȞȒıİȦȞ ıİ
ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȠȪ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑșȠįȠȚ:

x ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ: ĮȞȐμȚȟȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ʌȜȑȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ,
ȤȡȒıȘ ĳȠȡĲȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ μİ įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ țȐįȠȣȢ ț.Ȝʌ.

x ȣʌİȡμİȖȑșİȚȢ țȩțțȠȚ: ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ μİ ʌȡȠȫșȘıȘ Ȓ țȠıțȓȞȚıμĮ ț.Ȝʌ.
ȉȣȤȩȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ (İȐȞ ȖȓȞİĲĮȚ), ĲȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȘȢ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș

7

36365

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-01-04-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȑĲıȚ ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ,
țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ĲĮ
ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 5
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 5, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 5 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȠĲȑȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
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ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ - ǻȚĮȕȡȠȤȒ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 1,00 m ʌȡȚȞ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ
ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐȡȖȚȜȠ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜĮ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ
ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȉȣȤȩȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Ȓ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, μİ ȤȡȒıȘ
ĳȠȡĲȘȖȫȞ – țĮĲĮȕȡİțĲȒȡȦȞ, μİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȞİȡȠȪ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıİȢ μİ 200 kg/m3
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĲȠ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ
ȣȜȚțȩ ȑȤİȚ ĮȞĮμȠȤȜİȣșİȓ ıİ ʌȣțȞȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ İĳȠįȚĮıμȑȞȦȞ μİ ĮȞĮμȠȤȜİȣĲȒȡİȢ ıİ
ȕȐșȠȢ ȓıȠ μİ ĲĮ įȪȠ ĲȡȓĲĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țĮĲİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȪȖȡĮȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȐȤȚıĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ȣʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ıȣȞșȒțİȢ (ȟȘȡĮıȓĮ țȜʌ). ǼȐȞ įİȞ
İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȘ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ĲȠȣ ǹȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ıĲĮμĮĲȐ, ȑȦȢ
ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ȞİȡȠȪ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ 6 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ įȩȞȘıȘȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ǿ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ
ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2%, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.

5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ǵʌȠȣ Ș ǽȫȞȘ 5 įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĮʌȩĲȠμİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȕȡȐȤȠȣ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓĮ İȚįȚțȒ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ȠȚ İȣμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȚ ʌȠȣ ʌĮȡİμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ
μȑȖȚıĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 300 mm ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȞȫ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ μİ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ȐȞȦ ĲȦȞ 150 mm. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ
ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ
Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind vibratory rollers), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ.
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ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ İʌȓ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,00 m Įʌȩ ĲȘ șİμİȜȓȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ
ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȐ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5, ȜȦȡȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 1,00 - 1,50 m, Ș ȠʌȠȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ İȓĲİ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȜȐĲȠȢ
țĮȚ μİĲȐ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ĲȠ İțĲȩȢ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5, İȓĲİ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ
ȐȜȜİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ Ȓ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıİ țİțȜȚμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Ȓ įȚȐıĲȡȦıȘ ıİ
μȚțȡȩĲİȡĮ ʌȐȤȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȩĲİȡȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠȞ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ț.Ȝʌ.).
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ǻȠțȚμȑȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚμȑȢ:

6.1 ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 50.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 300 m2, İʌȓ
ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 įȠțȚμȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ
50.000 m3 ǽȫȞȘȢ 5 țĮȚ ĮȞȐ įȪȠ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ țȐșİ 50.000 m3 İĳİȟȒȢ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚʌȜȐıȚĮ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȠȚ μȚıȑȢ įİ Įʌȩ
ĮȣĲȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ıȣμʌȣțȞȦșȑȞĲȠȢ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ, μİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ μȑıĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ :
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,00 m (įȚȐμİĲȡȠȢ) x 1,00 m (ȕȐșȠȢ). Ǿ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓʌİįȘ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ǼțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ įȚĮȡțȑıİȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3 ȫȡİȢ țĮȚ șĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ
ĮȡμȩįȚȠȣ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ, ȑȞĮ ȤİȚȡȚıĲȒ țĮȚ ĲȡİȚȢ İȡȖȐĲİȢ.
Ǿ țȠțțȠμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲİĲȡĮμİȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ (ȣȜȚțȩ Įʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ
ıĲȐșμİȢ ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ).
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ƞ ĮțȩȜȠȣșȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:

x ǼțıțĮĳȑĮȢ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣ ʌĲȪȠȣ (ĲıȐʌĮ) țĮȚ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ
țȩıțȚȞȠ 6" (15,0 cm) ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ ȜȓșȦȞ (įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ). ȉȠ
ĳȠȡĲȘȖȩ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ țİȞȩ țĮȚ ȑμĳȠȡĲȠ ıİ ȖİĳȣȡȠʌȜȐıĲȚȖȖĮ.
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x ǺȣĲȚȠĳȩȡȠ μİ įȚȐĲĮȟȘ μİĲȡȘĲȠȪ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ 2% (ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ
įȚĮȞȠȚȤșȑȞĲȠȢ ȜȐțțȠȣ).

x ǽȣȖȩȢ İʌĮȡțȠȪȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȗȪȖȚıȘ ĲȠȣ ȕĮȡȪĲİȡȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ
ıĲȘ ǽȫȞȘ 5.

x ĭȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İʌĮȡțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 mm (ȖȚĮ ĲȘȞ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȩ ȞĮ ȠȖțȠμİĲȡȘșİȓ μİ ĲȘ
μȑșȠįȠ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ Ȟİȡȩ).

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ :
ĬĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ (ĮȞȫĲİȡȠ țĮȚ
țĮĲȫĲİȡȠ ȒμȚıȣ).
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ țȐșİ ĳȐıȘ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, ĲȠ ȩȡȣȖμĮ șĮ İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ, μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ țȩʌĮȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6.3 ǻȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ
ǽȫȞȘȢ 5, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x

ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ,
țĮȚ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȩȞȠȞ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ
ıĲȡȫıȘȢ.

x

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ
1,50 m, ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.

x

ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȦȜȒȞĮ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.

Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ ȤĮμȘȜȒ),
İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
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ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

36370
©

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-01-04-02:2009

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 5,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȆȡȩĲȣʌȠ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ ȖȡĮμμȑȢ
ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 5,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 5
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
5. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ,
țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ
ȣȜȚțȐ
Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-04-03 «ȈȫμĮĲĮ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ μȘ
įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-04-03, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0104-03 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ
μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μȘ
įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ
ȣȜȚțȐ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ
ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ ȪȥȠȢ.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil Part 11: Determination of permeability by constant and falling
head.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.1.2

ȈȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ (ĮʌȠțĮȜȠȪμİȞȘ ıĲȠ İȟȒȢ ȦȢ ȗȫȞȘ 6) İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș
ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
x ȦȢ ıȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȐȜȜȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ (įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȦȞ)
ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ Ȓ ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ,
x ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ (μİ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞĮȕĮșμȫȞ ıĲȠȞ ĮȞȐȞĲȘ
Ȓ țĮĲȐȞĲȘ ʌȩįĮ Ȓ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĮıĲĮșȒ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ țȜʌ), ıȣȞȒșȦȢ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓııİȚĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, μȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ȗȦȞȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ țȜʌ.

3.1.3

4

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 6

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ȗȫȞİȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ) Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțμİĲȐȜȜİȣıȘȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĳȣĲȚțȐ
ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ĬĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȑȦȢ 40% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 31,5
mm (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02), İȞȫ ĲĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933.02) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 5% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȠıĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲȐ ĲȘȞ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ Los
Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50%, İȞȫ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ
12%. ȂȚțȡȐ ʌȠıȠıĲȐ ĮʌȠıĮșȡȦμȑȞȠȣ ȕȡȐȤȠȣ (ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 5%) μİ ʌȠıȠıĲȐ ĳșȠȡȐȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞȦȞ ȠȡȓȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ țĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6.
ǻİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȐȜȜȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ Ȓ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮȣĲȒȢ. ǼȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ȠȖțȩȜȚșȠȚ, įȚĮıĲȐıİȦȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ 40 cm șĮ ʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ
ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 Ȓ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȑȖȚıĲȠ
țȩțțȠ 40 cm, İȞȫ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 50 cm.
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5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȐȤȘ ıİ
ıȣμʌĮȖİȓȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȉĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ șȪȜĮțİȢ μİȖȐȜȦȞ ȜȓșȦȞ. ǼʌȓıȘȢ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ Ȓ șȪȜĮțİȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0°C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 6 ȩĲĮȞ İȓĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ, ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 50 cm ʌȡȚȞ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ 6 įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǻİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 ʌȡȚȞ
ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȊȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 6, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 6 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.
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5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚμȑȢ:

6.1 ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 50.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 300 m2, İʌȓ
ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 įȠțȚμȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ
50.000 m3 ǽȫȞȘȢ 6 țĮȚ ĮȞȐ įȪȠ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ țȐșİ 50.000 m3 İĳİȟȒȢ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ įȚʌȜȐıȚĮ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȠȚ μȚıȑȢ įİ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ
șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ıȣμʌȣțȞȦșȑȞĲȠȢ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ, μİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ μȑıĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ :
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,00 m (įȚȐμİĲȡȠȢ) x 1,00 m (ȕȐșȠȢ). Ǿ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓʌİįȘ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ǼțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ įȚĮȡțȑıİȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3 ȫȡİȢ țĮȚ șĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ
ĮȡμȩįȚȠȣ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ, ȑȞĮ ȤİȚȡȚıĲȒ țĮȚ ĲȡİȚȢ İȡȖȐĲİȢ.
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Ǿ țȠțțȠμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲİĲȡĮμİȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ (ȣȜȚțȩ Įʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ
ıĲȐșμİȢ ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ).
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ƞ ĮțȩȜȠȣșȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:

x ǼțıțĮĳȑĮȢ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣ ʌĲȪȠȣ (ĲıȐʌĮ) țĮȚ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ
țȩıțȚȞȠ 6" (15,0 cm) ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ ȜȓșȦȞ (įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ). ȉȠ
ĳȠȡĲȘȖȩ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ țİȞȩ țĮȚ ȑμĳȠȡĲȠ ıİ ȖİĳȣȡȠʌȜȐıĲȚȖȖĮ.

x ǺȣĲȚȠĳȩȡȠ μİ įȚȐĲĮȟȘ μİĲȡȘĲȠȪ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ 2% (ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ
įȚĮȞȠȚȤșȑȞĲȠȢ ȜȐțțȠȣ).

x ǽȣȖȩȢ İʌĮȡțȠȪȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȗȪȖȚıȘ ĲȠȣ ȕĮȡȪĲİȡȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ
ıĲȘ ǽȫȞȘ 5.

x ĭȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İʌĮȡțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 mm (ȖȚĮ ĲȘȞ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȩ ȞĮ ȠȖțȠμİĲȡȘșİȓ μİ ĲȘ
μȑșȠįȠ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ Ȟİȡȩ).

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ :
ĬĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ (ĮȞȫĲİȡȠ țĮȚ
țĮĲȫĲİȡȠ ȒμȚıȣ).
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ țȐșİ ĳȐıȘ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, ĲȠ ȩȡȣȖμĮ șĮ İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ, μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ țȩʌĮȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6.3 ǻȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ
ǽȫȞȘȢ 6, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:

x ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, țĮȚ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ
μȩȞȠȞ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ ıĲȡȫıȘȢ.

x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ
1,50 m, ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.

x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ

ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.

Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ ȤĮμȘȜȒ),
İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ.
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ȅȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

36381

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 6,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 6,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 6
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
6. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ,
țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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Ǽȁȅȉ

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ
Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ
țȣμĮĲȚıμȠȪȢ ĲȠȣ ȉĮμȚİȣĲȒȡĮ țĮȚ, įİȣĲİȡİȣȩȞĲȦȢ, Įʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞİȢ ȡȠȑȢ ȠμȕȡȓȦȞ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ
İȞĲȩȞȦȞ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȦȞ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȜȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ
ȗȫȞȘ 7.

3.1.2

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.1.3

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 7

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ țĮȚ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȖȚȒ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ țĮȚ
ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĳȣĲȚțȐ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 40%, İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ 8%.
ȉĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 7

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȐȤȘ ıİ
ıȣμʌĮȖİȓȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ, μİĲȐ ĲȠ ȐįİȚĮıμĮ, șĮ ĮȞĮįİȪȠȞĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ İțıțĮĳȑĮ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȡʌȐȖȘ ȑȦȢ ȩĲȠȣ
ıȤȘμĮĲȚıĲİȓ ĲȐʌȘĲĮȢ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ İȣȜȩȖȦȢ ȜİȓȠ ʌȡĮȞȑȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ μİȖĮȜȣĲȑȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȦȞ ȞĮ
İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ıİ μȚțȡȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ. ȉĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ șȪȜĮțİȢ μİȖȐȜȦȞ
ȠȖțȠȜȓșȦȞ. ǼʌȓıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ Ȓ șȪȜĮțİȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȡȠȦșȘĲȒȡȦȞ ıĲȘȞ țİțȜȚμȑȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ȜȚșȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, İȞȫ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ.
Ǿ ıĲȐșμȘ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ ĮʌȑȤİȚ ĲȠ ʌȠȜȪ 2,00 m țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
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ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 7 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 7.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ ȤȫȡȠȣȢ
ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ĲİȜȚțȫȢ ĲȠ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ șĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȁȓșȠȚ įȚĮıĲȐıİȦȞ μȚțȡȩĲİȡȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ
(μİ țȠıțȓȞȚıμĮ ț.Ȝʌ.), İȞȫ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ μȑȖȚıĲȘ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠȚ ȞĮ șȡĮȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȈĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įȠȞȒıİȦȞ ıİ
ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ĲĮ
ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 7
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ǲȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 7, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 7 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) μİĲȐ ĲȘȞ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 5.000 m3 ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 7 țĮȚ İĳİȟȒȢ țȐșİ 10.000 m3 Ȓ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ
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ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĲİȜȚțȐ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȫıĲİ ȠȚ ĮȚȤμȑȢ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ
ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ ȖȡĮμμȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ μİ ĮȞȠȤȒ ± 30 cm.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 7,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 7,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 7, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
7. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-05-02
«ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ)
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-01-05-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0105-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ȤȦμĮĲȓȞȦȞ țĮȚ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ
ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ țĮȚ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ ȤȦμȐĲȚȞȦȞ țĮȚ ȜȚșȠȡȡȓʌĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȠ ʌȣȡȒȞĮ
Įʌȩ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞİȢ ȡȠȑȢ ȠμȕȡȓȦȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞĲȩȞȦȞ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
μȚĮȢ țĮȜĮȓıșȘĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȜȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡĮȞȠȪȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 8.

3.1.2

ȁȚșȩȡȡȚʌĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓȠ, μİ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm

3.1.3

ȋȦμȐĲȚȞĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțıțĮʌĲȩμİȞȠ ȖİȦȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȩȖțȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ İįĮĳȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 75 mm.
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ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ İȓȞĮȚ ıțȜȘȡȐ, ĮȞșİțĲȚțȐ ȣȖȚȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ
İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ʌĮȡĮʌȡȠȧȩȞĲĮ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ ĮμμȠȤȐȜȚțȦȞ (țȡȠțȐȜİȢ țĮȚ ĲȡȩȤμĮȜȠȚ).
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 40%, İȞȫ ıĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ 8%.
ȉĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
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5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȐȤȘ ıİ
ıȣμʌĮȖİȓȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ, μİĲȐ ĲȠ ȐįİȚĮıμĮ, șĮ ĮȞĮįİȪȠȞĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ İțıțĮĳȑĮ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȡʌȐȖȘ ȑȦȢ ȩĲȠȣ
ıȤȘμĮĲȚıĲİȓ ĲȐʌȘĲĮȢ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ İȣȜȩȖȦȢ ȜİȓȠ ʌȡĮȞȑȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ μİȖĮȜȣĲȑȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȦȞ ȞĮ
İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ıİ μȚțȡȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ. ȉĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ șȪȜĮțİȢ μİȖȐȜȦȞ
ȠȖțȠȜȓșȦȞ. ǼʌȓıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ Ȓ șȪȜĮțİȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İʌȐȞȦ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ șȣȜȐțȦȞ Ȓ ĲȠʌȚțȫȞ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȦȞ μİȖȐȜȦȞ ȠȖțȠȜȓșȦȞ. Ǿ
ǽȫȞȘ 8 șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ȣʌȠțİȓμİȞȘ ȗȫȞȘ țĮȚ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ıĲȠ ʌȡĮȞȑȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȡȠȦșȘĲȒȡȦȞ ıĲȘȞ
țİțȜȚμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȜȚșȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, İȞȫ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ.
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Ǿ ıĲȐșμȘ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ ĮʌȑȤİȚ ĲȠ ʌȠȜȪ 2,00 m țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ȗȦȞȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ ĮȡțİĲȩ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 8.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ ȤȫȡȠȣȢ
ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ĲİȜȚțȫȢ ĲȠ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ șĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȁȓșȠȚ įȚĮıĲȐıİȦȞ μȚțȡȩĲİȡȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ
(μİ țȠıțȓȞȚıμĮ ț.Ȝʌ.), İȞȫ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ Įʌȩ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠȚ ȞĮ șȡĮȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȈĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įȠȞȒıİȦȞ ıİ
ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ĲĮ
ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ǲȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
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ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 8 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

6

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ
ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 5.000 m3 ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 7 țĮȚ İĳİȟȒȢ țȐșİ 10.000 m3 Ȓ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĲİȜȚțȐ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȫıĲİ ȠȚ ĮȚȤμȑȢ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ
ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ ȖȡĮμμȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ μİ ĮȞȠȤȒ ± 15 cm.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
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ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 8,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 8,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 8, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
8. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

9
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x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

36406
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǼȚįȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ĳȓȜĲȡȠȣ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ
ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȩįȑμĮĲȠȢ (ĳȡȐȖμĮĲĮ CFRD: Concrete faced rockfill dams).
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚμȫȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠμȫȞ țȠıțȓȞȦȞ. Tests for
geometrical properties of aggregates – Part 2: Determination of particle
size distribution - Test sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
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Ǽȁȅȉ

İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.
Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ ǹtterberg. Geotechnical investigation
and testing – Laboratory testing of soil – Part 12: Determination of
Atterberg limits.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ǼȚįȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌȜȓȞșȠȣ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 1 ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ. ȈĲȠ
İȟȒȢ ĲȠ İȚįȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 2ǹ.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȐ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ
ȜĮĲȠμİȓȠȣ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 20 mm.
x ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 8%
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).
x ĲȠ įȚİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,425 mm țȜȐıμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İμĳĮȞȓȗİȚ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ.
x ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50%, İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ 10%.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 2ǹ

5.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ:ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ) ıĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ). ǻȚĮμȒțİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 2ǹ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2ǹ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ
ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ
ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮĲȐ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȡȩʌȠ.

5.2 ȋȫȡȠȚ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȠȪ – ĳȩȡĲȦıȘ – μİĲĮĳȠȡȐ – ĮʌȩșİıȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȘȖȑȢ, țĮȚ șĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ įȚĮįȚțĮıȓĮ
țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ʌȜȪıȘ, șȡĮȪıȘ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), ĮȞȐμȚȟȘ ț.Ȝʌ., ȫıĲİ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ: įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ
ĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚȜİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĮʌȩȜȘȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ Ȓ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ șĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ, țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ, İțıțĮĳȑȢ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ,
įȚĮȜȠȖȒ ȣȜȚțȫȞ, μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ, μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȩμȦȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, İțıțĮĳȒȢ, įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȑĲıȚ
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ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ, țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ
ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ
İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2ǹ
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2ǹ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ. ĬĮ
ĮʌĮȚĲȘșİȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ șİμİȜȓȦıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2ǹ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ țȠȣȡĲȓȞĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ĲȐʌȘĲĮ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ ȑȞĮ
ʌȡȦĲİȪȠȞ ĳȐĲȞȦμĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ șİμİȜȓȦıȘ ĲμȒμĮ țĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4,00 m.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 1,0 cm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ
ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐĲĮȟȘȢ țĮȚ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ) (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13286.02).

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
5.4.1 ǻȠȞȘĲȚțȠȓ țȣȜȚȞįȡȠıȣμʌȚİıĲȑȢ (ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ)
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
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ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȅ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲĮșμİȪİȚ ıĲȘȞ ǽȫȞȘ 2ǹ ȩĲĮȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ
μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
5.4.2

ǼȚįȚțȠȓ ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ȈȣμʌȣțȞȦĲȑȢ

īȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ʌȠȣ μȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȢ țĮȚ ıȣȡȩμİȞȠȢ İʌȐȞȦ ıĲȠ
ʌȡĮȞȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 1 Ȓ/țĮȚ İʌȓʌİįȠȢ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȢ ıİ ȕȡĮȤȓȠȞĮ İțıțĮĳȑĮ.
ǻȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ İȓȞĮȚ
ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȢ ıĲĮĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ 5 ton ʌİȡȓʌȠȣ, μİ ȜİȓȠ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ĲȪμʌĮȞȠ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1000 țĮȚ 1600 Hz, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ μȚıȒ įȠȞȘĲȚțȒ ȚıȤȪ.
ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 km/h.
ǼʌȓʌİįȠȢ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȚİıĲȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȐȞĲȘ țİțȜȚμȑȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ
İʌȓʌİįȠȢ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȚİıĲȒȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȢ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌİȡȓʌȠȣ 100-80 cm,
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ ıĲȠ ȐțȡȠ ĮȡșȡȦĲȠȪ ȕȡĮȤȓȠȞĮ İțıțĮĳȑĮ Ȓ ȐȜȜȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȪțȠȜȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ μȚĮ șȑıȘ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĳȠȡĲȓȠȣ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠȞ μȘ
įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ
įȚȐıĲȡȦıȘ μİ ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ, Ȓ ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮȞȠμȑȦȞ. ǻİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ
țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣȖȡȩ (ȩȤȚ ȩμȦȢ İȞĲİȜȫȢ ȟȘȡȩ, ȠȪĲİ țȠȡİıμȑȞȠ) țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ıĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĲȐıȘ ĮʌȩμȚȟȘȢ țĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȠȣ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ, ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ĲĮ
30 cm.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȣȥȩμİĲȡȠ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ 2% ȖȚĮ
İȣȤİȡȒ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.
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Ǿ ĮʌȠįİțĲȒ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȞȠȤȒ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ± 20 cm ĮȜȜȐ țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm
ʌȡȠȢ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ.
Ǿ ǽȫȞȘ 2ǹ (İȚįȚțȩ ĳȓȜĲȡȠ) șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘ ǽȫȞȘ 1 ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ MİȜȑĲȘ, μİ ĲȘ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮμİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ
ȗȦȞȫȞ. ǼȐȞ ĮȣĲȩ ıȣμȕİȓ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ șĮ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ǽȫȞȘ 2ǹ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ
ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡĮ Ȓ ȩȤȚ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȦȔĳĮıμĮ, ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĮȡțİĲȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ ĳșȠȡȐ ıĲȚȢ ǽȫȞİȢ ĮȣĲȑȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ), Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮȜȪȥİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌİȓ Ș ȡȪʌĮȞıȒ ĲȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ
ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣμμĮ țĮȚ
ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȣȤȩȞ ȡȣʌĮȞșİȓ Ȓ țȡȓȞİĲĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įİ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ. īİȞȚțȫȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ǽȫȞȘ 2ǹ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȘȢ.
Ǿ ǽȫȞȘ 2ǹ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ μİ 4 įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ Ȓ μİ
İʌȓʌİįȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȚİıĲȒ. ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲĮșμİȪİȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 2ǹ ȩĲĮȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ
įȠȞȘĲȚțȩȢ μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ țĮĲȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ țȩțțȦȞ ȓıȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ. ȉȣȤĮȓȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ Ȓ İʌȓ
ʌȜȑȠȞ ĲȠʌȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȜȩȖȦ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İʌȐȞȦ ıĲȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ǽȫȞȘ 2ǹ.

5.7 ǼȚįȚțȒ įȚȐıĲȡȦıȘ – ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ İʌȓ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 m Įʌȩ ĲȘ șİμİȜȓȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ
ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
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Ȉİ șȑıİȚȢ μȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2ǹ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 2,00 m, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 20 cm țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind vibratory rollers), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȠ
ĮȞĲȑȡİȚıμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ.
Ǿ İʌȚțȜȚȞȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ǽȫȞȘȢ 2ǹ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ İįȡĮıĲİȓ Ș ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ. ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚİȜİȪıİȚȢ įȠȞȘĲȚțȠȪ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıİ ĲȡİȚȢ ĳȐıİȚȢ.
ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ 6 ĮȞȦĳİȡİȓȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȤȦȡȓȢ įȩȞȘıȘ. ȈĲȘ
įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ȐȜȜİȢ 6 ĮȞȦĳİȡİȓȢ įȚİȜİȪıİȚȢ μİ ĲȘȞ μȚıȒ įȠȞȘĲȚțȒ ȚıȤȪ, țĮȚ ĲȑȜȠȢ ıĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ĳȐıȘ
ĮțȩμȘ 4 įȚİȜİȪıİȚȢ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ įȠȞȘĲȚțȒ ȚıȤȪ. ȈĲȘȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ țȓȞȘıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țĮĲȐ ĲȘ
įİȪĲİȡȘ țĮȚ ĲȡȓĲȘ ĳȐıȘ įİȞ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ĲȘȞ ȐμİıȘ
İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ țİțȜȚμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2ǹ, Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȪȥȠȣȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȠȣ İʌȓʌİįȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȚİıĲȒ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ İțİȓȞȠȞ
ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ. ȈĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ ʌȜȓȞșȠ ȩʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ, șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ İʌȓʌİįȠȢ ıȣμʌȚİıĲȒȢ.
ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ μİ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡĮȞȠȪȢ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǻȠțȚμȑȢ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 2ǹ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȠ
ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01) ĮȞȐ 1.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ Ȓ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȐʌȠȚİȢ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ț.Ȝʌ. ǲȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, μİ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮȞȐ 10.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ
įȠțȚμȑȢ).
ȉĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȠμȑȞȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, Ș įİ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ, ıİ ʌȡȩĲȣʌȠ ȘμȚȜȠȖĮȡȚșμȚțȩ įȚȐȖȡĮμμĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ țĮȞȠȞȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ țĮȚ ȠμĮȜȒȢ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠμİȢ țȜȓıİȚȢ, ʌȠȣ įİȓȤȞȠȣȞ ȑȜȜİȚȥȘ
İȞįȚȐμİıȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2ǹ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ
ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01), ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13286.02) țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ Atterberg (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12), țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
μȚĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ıİȚȡȐȢ įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ 1.000 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ǽȫȞȘȢ 2ǹ Ȓ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ
İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

11

36413

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǲȜİȖȤȠȚ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 5.000 m3
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (2 țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚμȑȢ).

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2ǹ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2ǹ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2ǹ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
2ǹ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-02-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-02-00 «ĭȓȜĲȡȠ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0202-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

3.1

ȅȡȚıμȠȓ ........................................................................................................................................ 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 6

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ.................................................................................................................. 7

5.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 7

5.2

ȋȫȡȠȚ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȠȪ– ĳȩȡĲȦıȘ – μİĲĮĳȠȡȐ – ĮʌȩșİıȘ. .............................................. 7

5.3

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ ..................................................................................... 8

5.4

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ....................................................................................................... 8

5.5

ǻȚȐıĲȡȦıȘ .................................................................................................................................. 9

5.6

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ .............................................................................................................................10

5.7

ǼȚįȚțȒ įȚȐıĲȡȦıȘ – ȈȣμʌȪțȞȦıȘ .......................................................................................... 10

6

ǻȠțȚμȑȢ ....................................................................................................................................... 11

6.1

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ ..................................................................................... 11

6.2

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ........................................................................... 11

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ12

7.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 12

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ........................................................................................................ 12

8
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ĭȓȜĲȡȠ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ ĲȠȣ ĭȓȜĲȡȠȣ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ĳȡȐȖμĮĲĮ CFRD: Concrete Faced Rockfill Dams).
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚμȫȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠμȫȞ țȠıțȓȞȦȞ. Tests for
geometrical properties of aggregates – Part 2: Determination of particle
size distribution - Test sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
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İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.
Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ ǹtterberg. Geotechnical investigation
and testing – Laboratory testing of soil – Part 12 : Determination of
Atterberg limits.
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ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance
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ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ĭȓȜĲȡȠ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μȚĮȢ ıȤİĲȚțȐ ȜİȓĮȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ ĲȠ ĳȓȜĲȡȠ șĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 2Ǻ.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȐ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ
ȜĮĲȠμİȓȠȣ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 38 mm.
x ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 5% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ
933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).
x ĲȠ įȚİȡȤȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,425 mm țȜȐıμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗİȚ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ.
x ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50%, İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ 10%.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ

5.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ:ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ) ıĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ). ǻȚĮμȒțİȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 2Ǻ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2Ǻ. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ
ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ
ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮĲȐ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȡȩʌȠ.

5.2 ȋȫȡȠȚ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȠȪ– ĳȩȡĲȦıȘ – μİĲĮĳȠȡȐ – ĮʌȩșİıȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȘȖȑȢ, țĮȚ șĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ įȚĮįȚțĮıȓĮ
țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ʌȜȪıȘ, șȡĮȪıȘ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ), ĮȞȐμȚȟȘ ț.Ȝʌ., ȫıĲİ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ: įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ
ĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚȜİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĮʌȩȜȘȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ Ȓ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ șĮ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ, țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ, İțıțĮĳȑȢ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ,
įȚĮȜȠȖȒ ȣȜȚțȫȞ, μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ, μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȩμȦȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, İțıțĮĳȒȢ, įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȑĲıȚ
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ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ, țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ
ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ
İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ. ĬĮ
ĮʌĮȚĲȘșİȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜȚțȩ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ șİμİȜȓȦıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ țȠȣȡĲȓȞĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȚȢ ĲȐʌȘĲĮ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ ȑȞĮ
ʌȡȦĲİȪȠȞ ĳȐĲȞȦμĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ șİμİȜȓȦıȘ ĲμȒμĮ țĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4,00 m.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 1,0 cm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ
ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐĲĮȟȘȢ țĮȚ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ) (Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 13286.02).

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
5.4.1 ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
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țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȅ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲĮșμİȪİȚ ıĲȘȞ ǽȫȞȘ 2Ǻ ȩĲĮȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ
μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
5.4.2 ǼȚįȚțȠȓ ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ȈȣμʌȣțȞȦĲȑȢ
īȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ʌȠȣ μȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȢ țĮȚ ıȣȡȩμİȞȠȢ İʌȐȞȦ ıĲȠ
ʌȡĮȞȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 1 Ȓ/țĮȚ İʌȓʌİįȠȢ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȢ ıİ ȕȡĮȤȓȠȞĮ İțıțĮĳȑĮ.
ǻȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ İȓȞĮȚ
ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȢ ıĲĮĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ 5 ton ʌİȡȓʌȠȣ, μİ ȜİȓȠ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ĲȪμʌĮȞȠ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1000 țĮȚ 1600 Hz, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ μȚıȒ įȠȞȘĲȚțȒ ȚıȤȪ.
ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 km/h.
ǼʌȓʌİįȠȢ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȚİıĲȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȐȞĲȘ țİțȜȚμȑȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ
İʌȓʌİįȠȢ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȚİıĲȒȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȢ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ʌȜȐțĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌİȡȓʌȠȣ 100-80 cm,
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ ıĲȠ ȐțȡȠ ĮȡșȡȦĲȠȪ ȕȡĮȤȓȠȞĮ İțıțĮĳȑĮ Ȓ ȐȜȜȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȪțȠȜȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ μȚĮ șȑıȘ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĳȠȡĲȓȠȣ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ.
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠȞ μȘ
įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ
įȚȐıĲȡȦıȘ μİ ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ, Ȓ ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮȞȠμȑȦȞ. ǻİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ
țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 1.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ ȣȖȡȩ (ȩȤȚ ȩμȦȢ İȞĲİȜȫȢ ȟȘȡȩ, ȠȪĲİ țȠȡİıμȑȞȠ) țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ıĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĲȐıȘ ĮʌȩμȚȟȘȢ țĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȠȣ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ, ʌİȡȓʌȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ĲĮ
30 cm.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȣȥȩμİĲȡȠ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ 2% ȖȚĮ
İȣȤİȡȒ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.
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Ǿ ĮʌȠįİțĲȒ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȞȠȤȒ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ± 20 cm ĮȜȜȐ țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm
ʌȡȠȢ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮμİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ
ȗȦȞȫȞ. ǼȐȞ ĮȣĲȩ ıȣμȕİȓ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ șĮ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ǽȫȞȘ 2Ǻ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ
ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡĮ Ȓ ȩȤȚ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȦȔĳĮıμĮ, ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ țȠțțȫįİȢ ȣȜȚțȩ ĮȡțİĲȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ ĳșȠȡȐ ıĲȚȢ ǽȫȞİȢ ĮȣĲȑȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ), Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮȜȪȥİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌİȓ Ș ȡȪʌĮȞıȒ ĲȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ
ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣμμĮ țĮȚ
ȞĮ ĮĳĮȚȡİȓ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȣȤȩȞ ȡȣʌĮȞșİȓ Ȓ țȡȓȞİĲĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įİ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ. īİȞȚțȫȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ǽȫȞȘ 2Ǻ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȘȢ.
Ǿ ǽȫȞȘ 2Ǻ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ μİ 4 įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ Ȓ μİ
İʌȓʌİįȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȚİıĲȒ. ȅ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıĲĮșμİȪİȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ 2Ǻ ȩĲĮȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ
įȠȞȘĲȚțȩȢ μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ țĮĲȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ țȩțțȦȞ ȓıȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ. ȉȣȤĮȓȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ μȑȡȚμȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ȜİʌĲȩțȠțțĮ Ȓ İʌȓ
ʌȜȑȠȞ ĲȠʌȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȜȩȖȦ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İʌȐȞȦ ıĲȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ǽȫȞȘ 2Ǻ.

5.7 ǼȚįȚțȒ įȚȐıĲȡȦıȘ – ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ İʌȓ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 m Įʌȩ ĲȘ șİμİȜȓȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ
ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȉİ șȑıİȚȢ μȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2Ǻ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 2,00 m, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 20 cm țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ
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ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind vibratory rollers), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȠ
ĮȞĲȑȡİȚıμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ.
Ǿ İʌȚțȜȚȞȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ İįȡĮıĲİȓ Ș ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ. ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚİȜİȪıİȚȢ įȠȞȘĲȚțȠȪ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıİ ĲȡİȚȢ ĳȐıİȚȢ.
ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ 6 ĮȞȦĳİȡİȓȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȤȦȡȓȢ įȩȞȘıȘ. ȈĲȘ
įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ șĮ ȖȓȞȠȣȞ ȐȜȜİȢ 6 ĮȞȦĳİȡİȓȢ įȚİȜİȪıİȚȢ μİ ĲȘȞ μȚıȒ įȠȞȘĲȚțȒ ȚıȤȪ, țĮȚ ĲȑȜȠȢ ıĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ĳȐıȘ
ĮțȩμȘ 4 įȚİȜİȪıİȚȢ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ įȠȞȘĲȚțȒ ȚıȤȪ. ȈĲȘȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ țȓȞȘıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țĮĲȐ ĲȘ
įİȪĲİȡȘ țĮȚ ĲȡȓĲȘ ĳȐıȘ įİȞ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ μȘȤĮȞȚıμȩȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ Ș μȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ĲȘȞ ȐμİıȘ
İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ țİțȜȚμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 2Ǻ, Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȪȥȠȣȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȠȣ İʌȓʌİįȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȚİıĲȒ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ İțİȓȞȠȞ
ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ. ȈĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ ʌȜȓȞșȠ ȩʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ Ƞ įȠȞȘĲȚțȩȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ, șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ İʌȓʌİįȠȢ ıȣμʌȚİıĲȒȢ.
ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ μİ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡĮȞȠȪȢ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȠ
ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01) ĮȞȐ 1.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ Ȓ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȐʌȠȚİȢ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ț.Ȝʌ. ǲȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, μİ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮȞȐ 10.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ
įȠțȚμȑȢ).
ȉĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȠμȑȞȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȠȡȓȦȞ, Ș įİ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ, ıİ ʌȡȩĲȣʌȠ ȘμȚȜȠȖĮȡȚșμȚțȩ įȚȐȖȡĮμμĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ țĮȞȠȞȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ țĮȚ ȠμĮȜȒȢ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠμİȢ țȜȓıİȚȢ, ʌȠȣ įİȓȤȞȠȣȞ ȑȜȜİȚȥȘ
İȞįȚȐμİıȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 2Ǻ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ
ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01), ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13286.02) țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ Atterberg (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.12), țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
μȚĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ıİȚȡȐȢ įȠțȚμȫȞ ĮȞȐ 1.000 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ǽȫȞȘȢ 2 Ȓ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ
İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ǲȜİȖȤȠȚ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 5.000 m3
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (2 țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚμȑȢ).
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 2Ǻ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
2Ǻ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȂİĲĮȕĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ μİĲĮȕĮĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ
ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 932.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȞȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ İȜȐĲĲȦıȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ įİȓȖμĮĲȠȢ. 2.1.2. ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ. Tests for
general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory
samples.

Ǽȁȅȉ EN 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method.

Ǽȁȅȉ EN 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ
ȕȡȠȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2:
Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of
apertures.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of aggregates Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ țĮȚ
țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test.

Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ.
ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction.
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Ǽȁȅȉ CEN ǿSO/TS 17892.11 īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ ȪȥȠȢ.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil - Part
11: Determination of permeability by constant and falling head.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ Professional Use

3

Safety Footwear for

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȂİĲĮȕĮĲȚțȒ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȠȣ ĳȓȜĲȡȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ
ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȗȫȞȘ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ șĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 3.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 3

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ
ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ ʌȠĲĮμȠȪ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ μȓȖμĮ ȐμμȠȣ, ȤȠȜȚțȫȞ țĮȚ țȡȠțȐȜȦȞ, Ȓ
ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȜĮĲȠμİȓȠȣ Ȓ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡμİȖİșȫȞ țȩțțȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĮȣȟȘμȑȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞȦȞ
ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ȫıĲİ ĲȠ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
țȠțțȠμİĲȡȓĮ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ
İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ :
x

ȉĮ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 40% įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ
țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 4 mm țĮȚ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 8% ȣȜȚțȐ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063
mm (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ĮμμȠȤĮȜȓțȦȞ ʌȠĲĮμȠȪ) Ȓ ĲȠȣ 5% ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ȕȡĮȤȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
(ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).

x Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ țȩțțȠȣ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ǽȫȞȘȢ 3) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ıĮȡȐȞĲĮ 40 mm, ȫıĲİ ĲĮ
μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ıĲȠ ȣȜȚțȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
x

ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȠțȚμȒ Los Angeles įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02), İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ
ȣȖİȓĮȢ ĲȠ 12% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02).

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
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Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ʌȜȑȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțİȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ıİ İȪȡȠȢ 5 m ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȜȑȠȞ
țĮșĮȡȐ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, μİ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm ȩȤȚ ȐȞȦ
ĲȠȣ 5%.
ȋȐȜȚțİȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 9 mm, ȣʌȠʌȡȠȧȩȞĲĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ ĳȓȜĲȡȦȞ țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠȞ ıĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3, μİ
ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 3

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ :ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ), ıİ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 3. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ șĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȐȜȜȦȞ ȗȦȞȫȞ (ĳȓȜĲȡȦȞ țȜʌ). īİȞȚțȐ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȠȜȪ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (țȠıțȓȞȚıμĮ ȖȚĮ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ țȩțțȦȞ țȜʌ), ȫıĲİ ĲĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȠȪ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑșȠįȠȚ:
x

ȆİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ: İʌȚȜİțĲȚțȒ İțıțĮĳȒ, ĮȞȐμȚȟȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ʌȜȑȠȞ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ, ȤȡȒıȘ ĳȠȡĲȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ μİ įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ țȐįȠȣȢ țȜʌ.

x

ȊʌİȡμİȖȑșİȚȢ ĲȡȩȤĮȜȠȚ: İʌȚȜİțĲȚțȒ İțıțĮĳȒ, țȠıțȓȞȚıμĮ ȣȜȚțȫȞ țȜʌ.

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘ țĮȚ ȠȡșȠȜȠȖȚțȒ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ İțĲȡȠʌȑȢ ĲȦȞ ȣįȐĲȦȞ, İțıțĮĳȒ μİ μȑĲȦʌȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ȫıĲİ
ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ ĲĮ ȞİȡȐ, μİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩȜȘȥȘȢ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
țȜʌ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ: įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
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İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȣȤȩȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ (İȐȞ ȖȓȞİĲĮȚ), ĲȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȘȢ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș
ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȑĲıȚ ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ,
țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ
țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ. Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 3, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ
țĮĲȐĲĮȟȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
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ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ, țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠȞ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ țȜʌ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ
μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȤoȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ 50 cm ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐȡȖȚȜȠ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜĮ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȣȜȚțȐ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. TȣȤȩȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3. ȆȐȞĲȦȢ, ĲĮ
ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȣȖȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ įȣȞĮĲȩȞ Ș
ĲȐıȘ ȖȚĮ įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ (įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ – ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μĮȜĮțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, μȘ ĮȞĲȑȤȠȣıĮȢ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ĲȠ
ȣȜȚțȩ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡĮȖȖȓȗİȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ μİ 6 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ įȩȞȘıȘȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ǻȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ EN 13286.02).
ȊȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȊȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 3 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ 2,3 țĮȚ 4 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȣĲȒ ıĲȐșμȘ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ
ȗȦȞȫȞ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ
Ȓ μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ
ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2%, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.
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5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ (ʌ.Ȥ. İʌĮĳȒ μİ ĮʌȩĲȠμĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ), ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ
įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 300 mm ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȞȫ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ μİ μȑȖȚıĲȘ
įȚȐıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 150 mm. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ
İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk
behind vibratory rollers), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ. Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, țĮȚ ȖȚĮ ȪȥȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,0 m Įʌȩ ĲȘȞ șİμİȜȓȦıȘ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ țȜȓıȘ ĮȞȦĳİȡȚțȒ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ ȗȫȞȘȢ 3

6.1 īİȞȚțȐ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 3.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 3 șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, țĮȚ șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ :
x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) ĮȞȐ 2.000m3

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ įȠțȚμȒ ĮȞȐ 2.000 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ
ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ Los Angeles (Ǽȁȅȉ EN 1097.02) ĮȞȐ 20.000 m3 ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĮȞȐ 20.000 m3 ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ ıİȚȡȐȢ İȜȑȖȤȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĮȞȐ 10.000 m3 țĮĲĮıțİȣĮıșİȓıĮȢ
ǽȫȞȘȢ 3 țĮȚ μȓĮ ıİȚȡȐ İȜȑȖȤȦȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮȞȐ 5.000 m3 (ȠȚ μȚıȑȢ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ).
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȜȠȖȚțȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ μİ ȐμμȠ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ Ǽ106/86 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (țİĳ.2) ĲȘȢ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ
(Earth Manual, Designation E-24 - ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ ǼĳĮȡμȠȖȫȞ ĲȠȣ USBR (ǾȆǹ). ȅįȘȖȓĮ Ǽ-24 –
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ): ȀĮĲ’ ĮȣĲȒȞ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȩȡȣȖμĮ (ȠʌȒ İȜȑȖȤȠȣ) įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 cm țĮȚ ȕȐșȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm. ȉĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲĮ ȣȜȚțȐ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ. Ǿ ȠʌȒ
ȠȖțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ȐμμȠ țĮȚ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ ʌĮȡİμĳİȡȑȢ ȣȜȚțȩ .
Ǿ ĳĮȚȞȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (ȕȐȡȠȢ İȟĮȖȤșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ȩȖțȠ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ) ıȣȖțȡȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲĮȞ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ, ĮĳȠȪ ȖȓȞİȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚȩȡșȦıȘ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȣʌİȡμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ, įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ 80% ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ .
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3.
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6.3 ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 20.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 3, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 100 m2 ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 3. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.4 ǻȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ
ǽȫȞȘȢ 3, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȩȞȠȞ
ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ ıĲȡȫıȘȢ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ
1,50 m, ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.
x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.
Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ MAAG (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ
ȤĮμȘȜȒ), İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ LEFRANC (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN
ǿSO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
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ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 3 șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ
μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ
ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 3
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 3
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
3. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

ȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ İȞįȚȐμİıȦȞ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȞ. Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

14

x

ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 106-86 : ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ ǼįĮĳȠμȘȤĮȞȚțȒȢ

x

Earth Manual, Designation E-24 - ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ ǼĳĮȡμȠȖȫȞ ĲȠȣ USBR (ǾȆǹ). ȅįȘȖȓĮ Ǽ24
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ
Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of sand and gravel

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 6
© Ǽȁȅȉ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-04-01 «ȈȫμĮĲĮ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ
ĮμμȠȤȐȜȚțĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-04-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-04-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

36443

36444
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-04-01:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

3.1

OȡȚıμȠȓ ........................................................................................................................................ 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 4....................................................................................................... 6

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 4 .................................................................................................................... 7

5.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 7

5.2

ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ ......................................................................................................................... 7

5.3

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ ..................................................................................... 8

5.4

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ....................................................................................................... 9

5.5

ǻȚȐıĲȡȦıȘ .................................................................................................................................. 9

5.6

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ ............................................................................................................................... 9

5.7

ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ ...................................................................................... 10

6

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȗȫȞȘȢ 4 ..................................................................................................... 10

6.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 10

6.2

ǻȠțȚμȑȢ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ – İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ .......................................... 10

6.3

ǻȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4 ............................................................................. 10

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ12

7.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 12

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ .................................................................................................... 12

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 12

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 14

3

36445

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-04-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ
ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ. Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution Sieving method..

Ǽȁȅȉ EN 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ
ȕȡȠȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2:
Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of
apertures.

Ǽȁȅȉ EN 933.03

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ. Tests for geometrical properties
of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index.

Ǽȁȅȉ EN 933.05

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ % ĲȦȞ ıȣȞșȜȚμμȑȞȦȞ țĮȚ șȡĮȣıμȑȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıİ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ.Tests for geometrical properties of aggregates Part 5 : Determination of percentage of crushed and broken surfaces in
coarse aggregate particles.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of aggregates Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ țĮȚ
țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for thermal
and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test.
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Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ.
ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor.
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the
determination of the laboratory reference density and water content - Proctor
compaction.

Ǽȁȅȉ CEN ǿSO/TS 17892.1

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ ȪȥȠȢ.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil - Part
11: Determination of permeability by constant and falling head.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ Professional Use

3

Safety Footwear for

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȈȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲμȒμĮ Ȓ/ țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ıȫμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ țĮȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȣȞȒșȦȢ ȣȥȘȜȒȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ, ıȣμȕȐȜȜİȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȁȩȖȦ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȣȥȘȜȒ), Ș ȗȫȞȘ ĮȣĲȒ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ ıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ,
ıȣμȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıĲȠȞ ȣʌȠȕȚȕĮıμȩ ĲȦȞ ĮȞĮʌĲȣııȠμȑȞȦȞ ĲȚμȫȞ ʌȓİıȘȢ ʌȩȡȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȢ
μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȗȫȞȘ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ
ĮμμȠȤȐȜȚțĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 4.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 4

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ, ĮȞșİțĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ
ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ ʌȠĲĮμȠȪ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ μȓȖμĮ ȐμμȠȣ, ȤĮȜȓțȦȞ țĮȚ țȡȠțĮȜȫȞ,
μİĲȐ Įʌȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ țȩțțȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ĮȣȟȘμȑȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ȫıĲİ ĲȠ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȓĮ.
ȉĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ įȚĮțȪμĮȞıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ĬĮ ȚıȤȪȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ țĮĲǯ
İȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ :

6

x

ȉĮ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 40% įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ
țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 4 mm țĮȚ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 10% ȣȜȚțȐ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063
mm (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).

x

Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ıĮȡȐȞĲĮ 40 mm, ȫıĲİ ĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȞĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ıĲȠ ȣȜȚțȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

x

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-04-01:2009

ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȠțȚμȒ Los Angeles įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02), İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ
ȣȖİȓĮȢ ĲȠ 12% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02).

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țĮȚ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
ȈĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ Ȓ ıİ İʌĮĳȒ μİ ʌȜȑȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțİȢ ǽȫȞİȢ țĮȚ ıİ İȪȡȠȢ 5 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȜȑȠȞ țĮșĮȡȐ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, μİ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ
Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 0,063 mm ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 5%.
ȋȐȜȚțİȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 9 mm, ȣʌȠʌȡȠȧȩȞĲĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ ĳȓȜĲȡȦȞ țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠȞ ıĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4, μİ
ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.
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5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 1:5
(țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ :ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ), ıİ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 4 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 4. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ șĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȐȜȜȦȞ ȗȦȞȫȞ (ĳȓȜĲȡȦȞ țȜʌ). īİȞȚțȐ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȠȜȪ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ (țȠıțȓȞȚıμĮ ȖȚĮ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ țȩțțȦȞ țȜʌ), ȫıĲİ ĲĮ ĲİȜȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȠȪ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑșȠįȠȚ:
x

ȆİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ: İʌȚȜİțĲȚțȒ İțıțĮĳȒ, ĮȞȐμȚȟȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ʌȜȑȠȞ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ, ȤȡȒıȘ ĳȠȡĲȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ μİ įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ țȐįȠȣȢ țȜʌ.
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Ǽȁȅȉ

ȊʌİȡμİȖȑșİȚȢ ĲȡȩȤĮȜȠȚ: İʌȚȜİțĲȚțȒ İțıțĮĳȒ, țȠıțȓȞȚıμĮ ȣȜȚțȫȞ țȜʌ.

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞİμʌȩįȚıĲȘ țĮȚ ȠȡșȠȜȠȖȚțȒ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ İțĲȡȠʌȑȢ ĲȦȞ ȣįȐĲȦȞ, İțıțĮĳȒ μİ μȑĲȦʌȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ȫıĲİ
ȞĮ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ ĲĮ ȞİȡȐ, μİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩȜȘȥȘȢ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
țȜʌ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ: įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȣȤȩȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ (İȐȞ ȖȓȞİĲĮȚ), ĲȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȘȢ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș
ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȑĲıȚ ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ,
țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȤȠȐȞİȢ țĮȚ
țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 4
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ. Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 4, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİμİȜȓȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 İʌȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȦȡȠıĲĮșμȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ țĮșȓȗȘıȘȢ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
șİμİȜȓȦıȘȢ, ıİ șȑıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșμȩ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȩĲĮȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ȣȥȠμȑĲȡȦȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 95% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ Proctor
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 0,30 m, μİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ
įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ĮȞȐ 500 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȑįȡĮıȘȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ
țĮĲȐĲĮȟȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
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įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ, țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠȞ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ȚıȠʌİįȦĲȒ țȜʌ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ
μİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȤoȐȞİȢ țĮȚ țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ 50 cm ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐȡȖȚȜȠ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜĮ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȣȜȚțȐ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. TȣȤȩȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ.
ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ (įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ –
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μĮȜĮțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, μȘ ĮȞĲȑȤȠȣıĮȢ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡĮȖȖȓȗİȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ μİ 6 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ įȩȞȘıȘȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ǻȠțȚμȒ Proctor (Ǽȁȅȉ EN 13286.02).
ȊȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Ȓ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ,
μİ ȤȡȒıȘ ĳȠȡĲȘȖȫȞ – țĮĲĮȕȡİțĲȒȡȦȞ, μİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȞİȡȠȪ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 100 kg/m3
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ (įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ – ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μĮȜĮțȒȢ
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İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, μȘ ĮȞĲȑȤȠȣıĮȢ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ), ĲȠ
ȣȜȚțȩ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡĮȖȖȓȗİȚ İʌĮȡțȫȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ǿ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ
ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2%, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.

5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ (ʌ.Ȥ. İʌĮĳȒ μİ ĮʌȩĲȠμĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ), ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ
įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 300 mm ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȞȫ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ μİ μȑȖȚıĲȘ
įȚȐıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 150 mm. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ
İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk
behind vibratory rollers), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ. Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, țĮȚ ȖȚĮ ȪȥȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,0 m Įʌȩ ĲȘȞ șİμİȜȓȦıȘ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ țȜȓıȘ ĮȞȦĳİȡȚțȒ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
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6.1 īİȞȚțȐ
Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ/İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ – İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ
ȈĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įȠțȚμȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ĮȞȐ 10.000 m3 ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ ĮʌȩȜȘȥȘȢ Ȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2). ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȫıĲİ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ
țĮμʌȪȜȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ
ȠȡȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ țȐʌȠȚİȢ μȚțȡȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ț.Ȝʌ.

6.3 ǻȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4
6.3.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4 șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, țĮȚ șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ, ıİ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ :
x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) ĮȞȐ 10.000m3

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ Proctor (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ įȠțȚμȒ ĮȞȐ 2.000 m3 ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ ȩʌȠĲİ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ
ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ Los Angeles (Ǽȁȅȉ EN 1097.02) ĮȞȐ 20.000 m3 ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

x

ǻȪȠ (2) įȠțȚμȑȢ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĮȞȐ 20.000 m3 ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȩʌȠĲİ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İμĳĮȞȒȢ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

6.3.2 ǻȠțȚμȒ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ

10

36452
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-04-01:2009

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮȢ ıİȚȡȐȢ İȜȑȖȤȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĮȞȐ 20.000 m3 țĮĲĮıțİȣĮıșİȓıĮȢ
ǽȫȞȘȢ 4 țĮȚ μȓĮ ıİȚȡȐ İȜȑȖȤȦȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮȞȐ 10.000 m3 .
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȜȠȖȚțȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ μİ ȐμμȠ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ Ǽ106/86 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (țİĳ.2) ĲȘȢ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ
(Earth Manual, Designation E-24 - ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ ǼĳĮȡμȠȖȫȞ ĲȠȣ USBR (ǾȆǹ). ȅįȘȖȓĮ Ǽ-24 –
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ): ȀĮĲ’ ĮȣĲȒȞ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȩȡȣȖμĮ (ȠʌȒ İȜȑȖȤȠȣ) įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 cm țĮȚ ȕȐșȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 cm. ȉĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲĮ ȣȜȚțȐ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ. Ǿ ȠʌȒ
ȠȖțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ȐμμȠ țĮȚ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ ʌĮȡİμĳİȡȑȢ ȣȜȚțȩ .
Ǿ ĳĮȚȞȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (ȕȐȡȠȢ İȟĮȖȤșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ȩȖțȠ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ) ıȣȖțȡȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02). ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲĮȞ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ, ĮĳȠȪ ȖȓȞİȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚȩȡșȦıȘ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȣʌİȡμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ, įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ĲȠȣ 80% ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ .
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4.
6.3.3

ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ

Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 20.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 4, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 100 m2 ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 4. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
6.3.4

ǻȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ
ǽȫȞȘȢ 4, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȚ
İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȩȞȠȞ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ
ıĲȡȫıȘȢ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ 1,50 m,
ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ
μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.
x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.
Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ MAAG (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ
ȤĮμȘȜȒ), İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ LEFRANC (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN
ǿSO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.3.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 4 șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ
ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)
țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 4
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 4
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
4. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

12

x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
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x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

ȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ İȞįȚȐμİıȦȞ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȞ. Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

14

x

ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ 106-86 : ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȫȞ ǼįĮĳȠμȘȤĮȞȚțȒȢ

x

Earth Manual, Designation E-24 - ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ ǼĳĮȡμȠȖȫȞ ĲȠȣ USBR (ǾȆǹ). ȅįȘȖȓĮ Ǽ24
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ ȣȜȚțȐ
Shoulders of concrete faced rockfill dams
materials

(CFRD) consisting of excavated rock

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-04-02 «ȈȫμĮĲĮ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ
ȕȡĮȤȫįȘ ȣȜȚțȐ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-04-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0204-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȫμĮĲĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ ȣȜȚțȐ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ
ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚμȫȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠμȫȞ țȠıțȓȞȦȞ. Tests for
geometrical properties of aggregates – Part 2 : Determination of particle
size distribution - Test sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ
ȪȥȠȢ.Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of
soil - Part 11: Determnation of permeability by constant and falling
head.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)
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ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȈȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ ȣȜȚțȐ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲμȒμĮ Ȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ıȫμĮĲȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ıȣμȕȐȜȜİȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ. Ǿ ǽȫȞȘ ĮȣĲȒ
İμĳĮȞȓȗİȚ ȣȥȘȜȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ ıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ, ıȣμȕȐȜȜİȚ
ıĲȠȞ ȣʌȠȕȚȕĮıμȩ ĲȦȞ ĮȞĮʌĲȣııȠμȑȞȦȞ ʌȚȑıİȦȞ ʌȩȡȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȈĲȠ
İȟȒȢ Ș ȗȫȞȘ ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ȕȡĮȤȫįȘ ȣȜȚțȐ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 5.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 5

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ
μĮȜĮțȐ İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ. ĬĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȣȜȚțȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȑȦȢ 40% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ țȩıțȚȞȠ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ 31,5 mm(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02),, İȞȫ ĲĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ
0,063 mm (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02)įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 5% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȠıĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ Los
Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50%, İȞȫ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ
12%. ȂȚțȡȐ ʌȠıȠıĲȐ ĮʌȠıĮșȡȦμȑȞȠȣ ȕȡȐȤȠȣ (ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 5%) μİ ʌȠıȠıĲȐ ĳșȠȡȐȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ țĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ȜȓșȠȣ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 800 mm, ȫıĲİ țĮȚ ĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȞĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ ıĲȠ ȣȜȚțȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȈĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 5 μȑĲȡȦȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ ǽȫȞİȢ 2 (ȜİʌĲȩțȠțțȠ ĳȓȜĲȡȠ), 3 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȠ
ĳȓȜĲȡȠ – ıĲȡĮȖȖȚıĲȒȡȚȠ) țĮȚ 4 (ıȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ), țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣȜȚțȩ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ 400 mm, İȞȫ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 500 mm.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 5

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȫıĲİ Ƞ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌ’ ĮȣĲȠȪ. ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ șĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.
ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ țȜȓıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ
1:5 (țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ:ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ) ıİ İȖțȐȡıȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮțȠʌȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘ
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ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 5 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 5. ȊȜȚțȐ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 5 ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μİĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮμȚȤșİȓ
μİ ȣȜȚțȩ ȐȜȜȘȢ ȗȫȞȘȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜȠ μȘ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ İȟĮȚĲȓĮȢ ȐȜȜȦȞ ȜȩȖȦȞ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, țĮĲȐ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȡȩʌȠ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ ȤȫȡȠȣȢ
ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμİȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ĲȠ ĲİȜȚțȫȢ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ șĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įȠȞȒıİȦȞ ıİ
ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȠȪ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ μȑșȠįȠȚ:
x ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ: ĮȞȐμȚȟȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ʌȜȑȠȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ, ȤȡȒıȘ
ĳȠȡĲȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ μİ įȚȐĲȡȘĲȠȣȢ țȐįȠȣȢ ț.Ȝʌ.
x ȣʌİȡμİȖȑșİȚȢ țȩțțȠȚ: ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ μİ ʌȡȠȫșȘıȘ Ȓ țȠıțȓȞȚıμĮ ț.Ȝʌ.
ȉȣȤȩȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ μİĲĮĳİȡșİȓ ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ. Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ İțıțĮĳȒȢ, ĲȠȣ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ (İȐȞ ȖȓȞİĲĮȚ), ĲȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȘȢ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș
ĮȞȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȑĲıȚ ȫıĲİ țȐșİ ĳȠȡĲȓȠ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ,
țĮȜȐ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ μȑıĮ ıĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ĲĮ
ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 5
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
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ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 5, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 5 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȠĲȑȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
5.4.1 īİȞȚțȐ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
5.4.2 ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ (ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ)
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ - ǻȚĮȕȡȠȤȒ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȠ μȘ įȚĮȤȦȡȚıμȩ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩșİıȘ ıİ ıȦȡȠȪȢ μİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 1,00 m ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ
ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐȡȖȚȜȠ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ Ȓ ȐȜȜĮ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ
ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȉȣȤȩȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-04-02:2009

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Ȓ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, μİ ȤȡȒıȘ
ĳȠȡĲȘȖȫȞ – țĮĲĮȕȡİțĲȒȡȦȞ, μİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȞİȡȠȪ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıİȢ μİ 200 kg/m3
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĲȠ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ
ȣȜȚțȩ ȑȤİȚ ĮȞĮμȠȤȜİȣșİȓ ıİ ʌȣțȞȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ İĳȠįȚĮıμȑȞȦȞ μİ ĮȞĮμȠȤȜİȣĲȒȡİȢ ıİ
ȕȐșȠȢ ȓıȠ μİ ĲĮ įȪȠ ĲȡȓĲĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țĮĲİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȪȖȡĮȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȐȤȚıĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ȣʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ıȣȞșȒțİȢ (ȟȘȡĮıȓĮ țȜʌ). ǼȐȞ įİȞ
İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȘ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ĲȠȣ ǹȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ıĲĮμĮĲȐ, ȑȦȢ
ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ İȜĮȤȓıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ȞİȡȠȪ.

5.6 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȂȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĮȞ «μȓĮ» įȚĮįȡȠμȒ İʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ 6 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
įȠȞȘĲȚțȠȪ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ įȩȞȘıȘȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ĬĮ țĮșȚİȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ μȓĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ǿ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ
ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2%, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ.

5.7 ǼȚįȚțȒ ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ǵʌȠȣ Ș ǽȫȞȘ 5 įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĮʌȩĲȠμİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȕȡȐȤȠȣ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓĮ İȚįȚțȒ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, ȠȚ İȣμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȚ ʌȠȣ ʌĮȡİμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ
μȑȖȚıĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 300 mm ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, İȞȫ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ μİ μȑȖȚıĲȘ įȚȐıĲĮıȘ ȐȞȦ ĲȦȞ 150 mm. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ
ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȩʌȦȢ įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ
Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind vibratory rollers), ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȕĮșμȩȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıȣȖțȡȓıȚμȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ įȠȞȘĲȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 μİ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
ĮȞȦĳİȡȚțȒ țȜȓıȘ İʌȓ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,00 m Įʌȩ ĲȘ șİμİȜȓȦıȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ĲȠȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩĲȠμȘ ʌĮȡİȚȐ
ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȐ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5, ȜȦȡȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 1,00 - 1,50 m, Ș ȠʌȠȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ İȓĲİ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȜȐĲȠȢ
țĮȚ μİĲȐ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ĲȠ İțĲȩȢ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5, İȓĲİ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ
ȐȜȜİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ Ȓ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıİ țİțȜȚμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Ȓ įȚȐıĲȡȦıȘ ıİ
μȚțȡȩĲİȡĮ ʌȐȤȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȩĲİȡȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠȞ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ț.Ȝʌ.).

6

ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
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ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚμȑȢ:

6.1 ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 50.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 300 m2, İʌȓ
ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 5. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 įȠțȚμȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ
50.000 m3 ǽȫȞȘȢ 5 țĮȚ ĮȞȐ įȪȠ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ țȐșİ 50.000 m3 İĳİȟȒȢ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚʌȜȐıȚĮ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȠȚ μȚıȑȢ įİ Įʌȩ
ĮȣĲȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ıȣμʌȣțȞȦșȑȞĲȠȢ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ, μİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ μȑıĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ :
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,00 m (įȚȐμİĲȡȠȢ) x 1,00 m (ȕȐșȠȢ). Ǿ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓʌİįȘ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ǼțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ įȚĮȡțȑıİȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3 ȫȡİȢ țĮȚ șĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ
ĮȡμȩįȚȠȣ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ, ȑȞĮ ȤİȚȡȚıĲȒ țĮȚ ĲȡİȚȢ İȡȖȐĲİȢ.
Ǿ țȠțțȠμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲİĲȡĮμİȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ (ȣȜȚțȩ Įʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ
ıĲȐșμİȢ ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ).
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ƞ ĮțȩȜȠȣșȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
x ǼțıțĮĳȑĮȢ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣ ʌĲȪȠȣ (ĲıȐʌĮ) țĮȚ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țȩıțȚȞȠ 6"
(15,0 cm) ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ ȜȓșȦȞ (įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ). ȉȠ ĳȠȡĲȘȖȩ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ țİȞȩ
țĮȚ ȑμĳȠȡĲȠ ıİ ȖİĳȣȡȠʌȜȐıĲȚȖȖĮ.
x ǺȣĲȚȠĳȩȡȠ μİ įȚȐĲĮȟȘ μİĲȡȘĲȠȪ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ 2% (ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ įȚĮȞȠȚȤșȑȞĲȠȢ
ȜȐțțȠȣ).
x ǽȣȖȩȢ İʌĮȡțȠȪȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȗȪȖȚıȘ ĲȠȣ ȕĮȡȪĲİȡȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ
5.
x ĭȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İʌĮȡțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 mm (ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȩ ȞĮ ȠȖțȠμİĲȡȘșİȓ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ Ȟİȡȩ).
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ :
ĬĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ (ĮȞȫĲİȡȠ țĮȚ
țĮĲȫĲİȡȠ ȒμȚıȣ).
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ țȐșİ ĳȐıȘ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, ĲȠ ȩȡȣȖμĮ șĮ İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ, μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ țȩʌĮȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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6.3 ǻȠțȚμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ
ǽȫȞȘȢ 5, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x

ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ,
țĮȚ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȩȞȠȞ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ
ıĲȡȫıȘȢ.

x

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ
1,50 m, ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.

x

ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.

Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ ȤĮμȘȜȒ),
İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
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μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 5
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 5
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 5 țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
5. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

12

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
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x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
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 Ǽȁȅȉ 2009
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İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ
ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȜȚșȠȡȡȚʌȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use -

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȁȚșȠȡȡȚʌȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ
ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ Įʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞİȢ ȡȠȑȢ ȠμȕȡȓȦȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞĲȩȞȦȞ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȦȞ,
țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ μȚĮȢ țĮȜĮȓıșȘĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ȜȚșȠȡȡȚʌȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ țĮĲȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 8.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 8

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ İȓȞĮȚ ıțȜȘȡȐ, ĮȞșİțĲȚțȐ ȣȖȚȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȕȡĮȤȦįȫȞ
İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ʌĮȡĮʌȡȠȧȩȞĲĮ țȠıțȚȞȓıμĮĲȠȢ ĮμμȠȤĮȜȓțȦȞ (țȡȠțȐȜİȢ țĮȚ ĲȡȩȤμĮȜȠȚ).
ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 40%, İȞȫ ıĲȘȞ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ 8%.
ȉĮ ȩȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 8

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȐȤȘ ıİ
ıȣμʌĮȖİȓȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ, μİĲȐ ĲȠ ȐįİȚĮıμĮ, șĮ ĮȞĮįİȪȠȞĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ İțıțĮĳȑĮ Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȡʌȐȖȘ ȑȦȢ ȩĲȠȣ
ıȤȘμĮĲȚıĲİȓ ĲȐʌȘĲĮȢ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ İȣȜȩȖȦȢ ȜİȓȠ ʌȡĮȞȑȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ μİȖĮȜȣĲȑȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȦȞ ȞĮ
İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ıİ μȚțȡȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ. ȉĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ șȪȜĮțİȢ μİȖȐȜȦȞ
ȠȖțȠȜȓșȦȞ. ǼʌȓıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ Ȓ șȪȜĮțİȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İʌȐȞȦ ıĲĮ ʌȡĮȞȒ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ șȣȜȐțȦȞ Ȓ ĲȠʌȚțȫȞ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȦȞ μİȖȐȜȦȞ ȠȖțȠȜȓșȦȞ. Ǿ
ǽȫȞȘ 8 șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ȣʌȠțİȓμİȞȘ ȗȫȞȘ țĮȚ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ıĲȠ ʌȡĮȞȑȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȡȠȦșȘĲȒȡȦȞ ıĲȘȞ
țİțȜȚμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȜȚșȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, İȞȫ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ.
Ǿ ıĲȐșμȘ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ ĮʌȑȤİȚ ĲȠ ʌȠȜȪ 2,00 m țĮĲĮțȠȡȪĳȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮțİȓμİȞȦȞ ȗȦȞȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ ĮȡțİĲȩ, ȫıĲİ ȞĮ
ıĲİȖȞȫıİȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8 ȩĲĮȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓ μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ǽȫȞȘȢ 8.
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5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜĮĲȠμİȓĮ Ȓ ȤȫȡȠȣȢ
ȕȡĮȤȦįȫȞ İțıțĮĳȫȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ĲİȜȚțȫȢ ĲȠ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ șĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȁȓșȠȚ įȚĮıĲȐıİȦȞ μȚțȡȩĲİȡȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ
(μİ țȠıțȓȞȚıμĮ ț.Ȝʌ.), İȞȫ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ μȑȖȚıĲȘ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠȚ ȞĮ șȡĮȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȈĲĮ ȜĮĲȠμİȓĮ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ șȡȣμμĮĲȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įȠȞȒıİȦȞ ıİ
ʌĮȡĮțİȓμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ț.Ȝʌ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ĲĮ
ȜĮĲȠμİȓĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȜĮĲȠμİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ. ȉĮ
įİȓȖμĮĲĮ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ, țĮȚ ıİ İʌĮȡțİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȡȚșμȠȪ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ įİ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įȠțȚμȫȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 30 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ǲȡȖȠ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐșİ ʌȘȖȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 8 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
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ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 8 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ įȠțȚμȑȢ Los Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) țĮȚ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) μİĲȐ ĲȘȞ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 5.000 m3 ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 8 țĮȚ İĳİȟȒȢ țȐșİ 10.000 m3 Ȓ ȩʌȠĲİ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȘȖȒ
ĮʌȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡ. 4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĲİȜȚțȐ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡĮȞȠȪȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȫıĲİ ȠȚ ĮȚȤμȑȢ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ
ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ șİȦȡȘĲȚțȒ ȖȡĮμμȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ μİ ĮȞȠȤȒ ± 15 cm.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
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Ǽȁȅȉ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 8
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȆȡȩĲȣʌȠ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ ȖȡĮμμȑȢ
ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ (ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 8
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 8 țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
8. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǹįȚĮʌȑȡĮĲȘ İʌȓȤȦıȘ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ĮįȚĮʌȑȡĮĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ ĲȦȞ ĭȡĮȖμȐĲȦȞ μİ
ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 13286.02

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ȈȣμʌȪțȞȦıȘ Proctor. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part
2: Test methods for the determination of the laboratory reference
density and water content - Proctor compaction.

Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ ǹtterberg. Geotechnical investigation
and testing – Laboratory testing of soil – Part 12: Determination of
Atterberg limits.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ – ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ – ȂȑȡȠȢ 2 :
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ,
ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȖȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of
aggregates – Part 2: Determination of particle size distribution - Test
sieves, nominal size of apertures.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14688.02

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ İįĮĳȫȞ
– ȂİȡȠȢ 2 : ǹȡȤȑȢ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘȢ. Geotechnical investigation and testing
– Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a
classification.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use -

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1 ǹįȚĮʌȑȡĮĲȘ İʌȓȤȦıȘ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ ʌȜȓȞșȠȣ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ
ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȈĲȠ İȟȒȢ Ș ĮįȚĮʌȑȡĮĲȘ İʌȓȤȦıȘ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ȗȫȞȘ 7.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȗȫȞȘȢ 7

ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 7 șĮ İȓȞĮȚ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Cl, SaSi Ȓ SaCl , ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 14688.02,
ǵʌȠȣ:
x

Cl=ǹȞȩȡȖĮȞİȢ ȐȡȖȚȜȠȚ ȤĮμȘȜȒȢ ȑȦȢ μȑıȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ĮμμȠĮȡȖȚȜȫįȘ, ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįȘ,
ĮȡȖȚȜȠȧȜȣȫįȘ, ʌȘȜȫįȘ İįȐĳȘ.

x

SaSi=ǿȜȣȫįİȚȢ ȐμμȠȚ ʌĲȦȤȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ țĮȚ ĮμμȠȧȜȣȫįȘ μȓȖμĮĲĮ.

x

SaCl= ǹȡȖȚȜȫįİȚȢ ȐμμȠȚ, μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįȘ μȓȖμĮĲĮ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 (İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ) șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
x ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ (įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ʌȡȠȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ȠʌȒȢ 0,063 mm), șĮ
İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 % (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02) .
x ȉȠ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲȠȢ (LL), įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% (ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12).
x Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ıİ ȠȡȖĮȞȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 2% țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȡȓȗİȢ
țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ĳȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
x ȉȠ μȑȖȚıĲȠ μȑȖİșȠȢ țȩțțȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 76 mm (3ǯǯ) ıİ ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1%..

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȗȫȞȘȢ 7

5.1 ȋȫȡȠȚ ĮʌȩȜȘȥȘȢ ȣȜȚțȠȪ
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ «ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ İțıțĮĳȫȞ»
(ȦȢ «ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İțıțĮĳȑȢ» ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ İțıțĮĳȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ, İțıțĮĳȑȢ ıĲȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ,
įȚĮȜȠȖȒ ȣȜȚțȫȞ, μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ
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ǹȞĮįȩȤȠȣ, μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȩμȦȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ) ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ İțıțĮĳȑȢ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İʌȑȡȤİĲĮȚ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țȐʌȠȚĮ
ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ - ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĮȞĲİȞįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȤȦμĮĲȠıȣȜȜİțĲȫȞ (scrapers)
įȚȩĲȚ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǼȐȞ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȕİȜĲȓȦıȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İȞĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲĮįȚĮțȒ
ĮĳȪȖȡĮȞıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ įİȞ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ǼȐȞ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ İȣμİȖȑșȘ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 1%, Ș įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ, μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ ȤȡȒıȘ
μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȘȢ ĳȡȑȗĮȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ȡȓȗİȢ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ĳȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ʌȑȡĮȞ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ μȑȖȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȠȡȖĮȞȚțȐ 2%).

5.2 ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ İʌȓȤȦμĮ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ įȠțȚμĮıĲȚțȩ İʌȓȤȦμĮ ıĲȘ
șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
ȉȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȗȫȞȘ 7 įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ țĮȚ Įʌ’
ĮȣĲȫȞ șĮ įȠțȚμĮıșȠȪȞ ȠȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, șĮ İȟİĲĮıșİȓ Ș
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ʌȠȣ įȚĮĲȓșİĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ įȚİȜİȪıİȦȞ țĮȚ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ (ȖȚĮ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȚ ĲȪʌȠ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ) ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȣȜȚțȩ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ șĮ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ țĮȚ Ƞ İȜĮĳȡȪȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ) ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȚȢ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȕĮȡȪ İȟȠʌȜȚıμȩ ȗȫȞİȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȣμʌİȡȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ șĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ
ȗȫȞȘȢ 7 ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ ȦȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ țĮȚ μİ ĲȠȞ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮȡȚșμȠȪ
įȚİȜİȪıİȦȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ȠįȒȖȘıĮȞ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ.
ȉȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ șĮ İȓȞĮȚ ȩȖțȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1000 m3 Ȓ ȩıȠ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠ ʌȡȩĳȡĮȖμĮ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȟȘȜȦșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ.
ǻȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
ıȘμĮȞĲȚțȒ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ ĮȜȜĮȖȒȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ) Ȓ İȐȞ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Įʌȩ İțİȓȞȠȞ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ʌİȡȓ ȤĮȜĮȡȫȞ ıȤȘμĮĲȚıμȫȞ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 95%
ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ μȑșȠįȠ Proctor
(Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.02) ıİ ȕȐșȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,30 m Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ĮȞȐ 500 m2 țȐĲȠȥȘȢ.
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ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ İʌȚĲȣȤȠȪȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȣȥȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮĳȠȡȐȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıĲĮ 2 mm. ȈȣȞȒșȦȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ 8
įȚİȜİȪıİȚȢ ȕĮȡȑȦȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ȖȡĮμμȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 kg/cm).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μȩȞȠȞ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ Ș ıțȐĳȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ (ȑȜİȖȤȠȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ
ıțȐĳȘȢ).

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
țȡȓıȚμȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ıİ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ μȐȗĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ.
ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȑȡȖȠ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ĮʌȠĲİȜİȓ įİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ.
ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ (țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ) ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ
İĳĮȡμȠıșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ȠȚ :
x ȠįȠȞĲȠĳȩȡȠȚ ıĲĮĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĲȣμʌȐȞȦȞ
x ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ μȠȞȠȪ ȠįȠȞĲȦĲȠȪ ĲȣμʌȐȞȠȣ.
x Ȉİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ șȑıİȚȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ įȚʌȜȠȪ
ĲȣμʌȐȞȠȣ Ȓ ĮȞĮʌȘįȫȞĲİȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İțİȓȞȘȢ ĲȦȞ μȘ
ıȣȞİțĲȚțȫȞ (țȠțțȦįȫȞ), ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ. ǹȣĲȩ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ İȜȜȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ.
x ȆȑȡĮȞ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȜȑȠȞ įȚĮįİįȠμȑȞȠȢ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȤȡȩȞȚĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ (ȩʌȦȢ
ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ ıĲĮĲȚțȠȓ Ȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ μİ ȠįȠȞĲȫıİȚȢ, țĮĲıȚțȠʌȩįĮȡĮ), Įȡțİȓ ȞĮ
ĮʌȠįİȚȤșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
x ȁȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ Ș ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȒ ȐȡȖȚȜȠ ıİ
ʌȠıȠıĲȩ ȐȞȦ ĲȠȣ 15%) ʌȠȚțȓȜİȚ, įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮșȠȡȚıșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ
įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȞȐ ĲȪʌȠ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĮʌȠįİțĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș țĮĲĮıțİȣȒ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
ǹ. ȈĲĮĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȠįȠȞĲȦĲȫȞ ĲȣμʌȐȞȦȞ (static damping rollers)
ǼʌȚĳȑȡȠȣȞ țȡȠȣıĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μȑıȦ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȦȞ țȣȜȓȞįȡȦȞ.
ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 15 țĮȚ 35 ton țĮȚ İȓȞĮȚ ĮȡșȡȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȚȞȒıİȫȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ıİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 km/h ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȡȠȤȠȪ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ μȑıȦ ȑȡμĮĲȠȢ.
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ:
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x ĳȠȡĲȓȠ ĲȡȠȤȠȪ
x ʌȜȐĲȠȢ ĲȡȠȤȠȪ
x ıȤȒμĮ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ
x ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȚȞȒıİȦȢ
Ǻ. ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ μȠȞȠȪ ȠįȠȞĲȦĲȠȪ țȣȜȓȞįȡȠȣ, ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ (self propelled, single drum
vibratory rollers)
ĭȑȡȠȣȞ țȚȞȘĲȒȡȚȠȣȢ İȜĮıĲȚțȠȪȢ ĲȡȠȤȠȪȢ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲȪμʌĮȞȠ μİ ȠįȠȞĲȫıİȚȢ (padfoot drum). ȈȣȞȒșȦȢ
İȓȞĮȚ ĮȡșȡȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ıȣȞİțĲȚțȐ İįĮĳȒ.
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ:
x ĲȠ ıĲĮĲȚțȩ ȖȡĮμμȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ
x ĲȠ İȪȡȠȢ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ
x Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ
īȚĮ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ țȓȞȘıȘȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 6 km/h ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȦĳȑȜȚμȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ.
ī. ȈȣμʌȣțȞȦĲȑȢ įȚʌȜȠȪ ĲȣμʌȐȞȠȣ, ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (walk behind rollers)
ȂȚțȡȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, İȣȑȜȚțĲȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȢ μİ įȪȠ ȠįȠȞĲȦĲȐ ĲȪμʌĮȞĮ (pad foot drums),
ıĲĮĲȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ 400 – 2000 kg, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȩȞȘıȘȢ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȚȞȒıİȦȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6 km/h ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ǻ. ǹȞĮʌȘįȫȞĲİȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ (tampers)
ǼʌȚĳȑȡȠȣȞ ȚıȤȣȡȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İįĮĳȫȞ.
ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, ĲȠ
ȪȥȠȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲĮ.
ǵıȠ ȕȡĮįȪĲİȡĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ĲȩıȠ țĮȜȪĲİȡĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȣȞ.
Ǽ. ǼȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ (pneumatic tyred rollers)
ȈȣȞȒșȦȢ ĳȑȡȠȣȞ 7 ȑȦȢ 11 ĲȡȠȤȠȪȢ, įȚĮĲİĲĮȖμȑȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȠȣȢ.
ǺȐȡȠȢ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ 10-35 ton. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșĮĳĮȓȡİıȘ ȑȡμĮĲȠȢ, İȞȫ
ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȡȠȤȠȪ μİ ĮȣȟȠμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ȗȣμȦĲȚțȒȢ įȡȐıȘȢ (kneading effect) țĮȚ İʌȚȕȠȜȒȢ ıĲĮĲȚțȠȪ
ĳȠȡĲȓȠȣ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ȖȚĮ ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣȞİțĲȚțȫȞ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6 km/h.

5.5 ǻȚȐıĲȡȦıȘ – ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȀĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ ıĲȘ ıĲȐșμȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲȠȢ Ȓ/țĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ, Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ĲȠʌȚțȐ).
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ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȐȤȠȢ 0,20 m, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ
ĲȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 0,15 m.
Ǿ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ
ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮįȡȠμȑȢ țĮȚ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ʌ.Ȥ. ĲĮ ȠȤȒμĮĲĮ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ – ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȦȢ, İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ
ĲȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, țĮșȫȢ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȚıȤȣȡȑȢ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ, İȐȞ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ
țȡȓȞİȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ Įĳİșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ. ǼʌȓıȘȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȑıİȚ țȐĲȦ Įʌȩ 0ȠC Ȓ ȩĲĮȞ İʌȚțȡĮĲİȓ ʌĮȖİĲȩȢ.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȖȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ įİȞ șĮ ĮĳȓıĲĮĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ +3% țĮȚ –2%
ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02). ȀĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ ȖȚĮ ĲȠ ĲμȒμĮ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 1,
ȪȥȠȣȢ ȑȦȢ 3,00 m, ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ +5%
ȑȦȢ –2%.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȞȑȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ
ıȣμʌȣțȞȫμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ +3% ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș
ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ μİ įȚıțȠıȕȐȡȞĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮİȡȚıșİȓ țĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ǼȐȞ ĲȠ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȩ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μİ ȕȣĲȓȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țĮĲĮȕȡİȤĲȒȡĮ
İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȚ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ
įȚıțȠıȕȐȡȞĮ Ȓ ȐȜȜȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ (ȕȣĲȓĮ, țĮĲĮȕȡİȤĲȒȡİȢ țȜʌ) șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ
įȚĮȡȡȠȑȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮȕȡĮȤİȓ ȣʌȑȡ ĲȠ įȑȠȞ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ șĮ
ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ȓ șĮ ıĲİȖȞȫȞİĲĮȚ μİ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ șĮ ȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮμȩȤȜİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ Ȓ ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ȠȚ įȓıțȠȚ ĲȘȢ ıȕȐȡȞĮȢ șĮ İȚıȤȦȡȠȪȞ țĮȚ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȡțȠȪȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș įȚıțȠıȕȐȡȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 (ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ȤȠȞįȡȠțȩțțȦȞ). ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚıțȠıȕȐȡȞİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ȠȚ
ȣįȡĮȣȜȚțȐ İȜİȖȤȩμİȞİȢ, μİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȓıțȦȞ 30 – 35 m țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ įȓıțȦȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 75
cm.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ, șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ĮĳȠȪ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ, Ș İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ȖȚĮ ĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ĲȪʌȠ ȣȜȚțȠȪ).
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ įȚİȜİȪıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıșȘțİ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
ĮȣĲȑȢ. ȍȢ įȚȑȜİȣıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș țȐșİ ĮʌȜȒ įȚȐȕĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (μİĲȐȕĮıȘ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒ=2 įȚİȜİȪıİȚȢ).
ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ İȞ ıİȚȡȐ (Ƞ ȑȞĮȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȜȜȠ) Ȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ.
ǵĲĮȞ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ İȞ ıİȚȡȐ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȫıĲİ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȠȣ ʌȓıȦ
μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȚȤȞȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠʌȠȡİȣȠμȑȞȠȣ (ʌȪțȞȦıȘ ȚȤȞȫȞ).
ǻİȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ Įʌȩ įȪȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ İȞ ıİȚȡȐ.
ǵĲĮȞ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȠȚ ĲȡȠȤȚȑȢ ĲȦȞ țȣȜȓȞįȡȦȞ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ȓıȠ μİ ĲȘȞ
ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȠȣ ĲȣμʌȐȞȠȣ.
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ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȠȞĲȐ ıĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ țĮȚ ʌȜȘıȓȠȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȤȡȚıμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
İȜĮĳȡȪȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌİȗȠȪ ȤİȚȡȚıĲȒ) țĮĲȐ ĳȠȡȐ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ıİ
İʌĮȡțȒ ĮȡȚșμȩ įȚİȜİȪıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȈĲȘȞ ȗȫȞȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ĲȠȣ
ʌȣȡȒȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ (pneumatic tyred rollers).
ǼȐȞ ʌĮȡĮıĲİȓ ĮȞȐȖțȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ĲȦȞ ĮȣĲȫȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ μİ ĲĮ ʌȡȠțȡȚșȑȞĲĮ (ȚıȤȪȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȣμʌȐȞȦȞ, ȕȐȡȠȢ) țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȞȑȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İμĳĮȞȓȗİȚ ȠȣıȚȦįȫȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, İȞĮʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȞĮ įȫıİȚ İȞĲȠȜȒ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ȞȑȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
ǹȡȖȚȜȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ İțĳİȪȖȠȣȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7 ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ǼʌȓıȘȢ ȣȜȚțȐ ʌȡȠȠȡȚȗȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȗȫȞȘ 7 ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ șĮ ĮȞĮμİȚȤșȠȪȞ μİ ȣȜȚțȐ ȐȜȜȦȞ ȗȦȞȫȞ (ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ
ĲȘȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ) șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ μȘ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ țȜȓıȘ ʌȡĮȞȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
5:1 (ȠȡȚȗ.:țĮĲĮț.). ǻȚĮμȒțİȚȢ, țĮĲȐ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ, ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ 7.
Ǿ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚĮ țȜȓıȘ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 2% ȖȚĮ ĲȘȞ
İȣȤİȡȒ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȠμȕȡȓȦȞ.
ǼȐȞ Ș ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ȑȤİȚ ıĲİȡİȠʌȠȚȘșİȓ (ıȤȘμĮĲȚıμȩȢ țȡȠȪıĲĮȢ) șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

6.1 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȣȜȚțȫȞ ȗȫȞȘȢ 7
Ȃİ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ĲȠȣ (ĲȦȞ) įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣ (-ȦȞ) ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ Įʌȩ ĮʌȠȜȒȥȚμȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ İȡİȣȞȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĲȓșİȞĲĮȚ
ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ / ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ 7. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ) ʌȠȣ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ
țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ʌȡȩıșİĲȠȣȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ
țĮĲȐĲĮȟȘȢ, țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ, ȠȡȓȦȞ Atterberg (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14688.02, Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02 țĮȚ Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12) țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțμİĲȐȜȜİȣıȘȢ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ İȐȞ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ İȟȠȡȣııȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ țȜȐıμĮĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 76
mm (3’’) ıİ ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1%, șĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țȠıțȓȞȚıμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ĲȠȣ μİ μȘȤĮȞȚțȐ İȜțȩμİȞİȢ ĲıȠȣȖțȡȐȞİȢ.
ǼȐȞ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ
ȕİȜĲȓȦıȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02), ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İȞĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ
ıİ ıȦȡȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲĮįȚĮțȒ ĮĳȪȖȡĮȞıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ įİȞ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȅȚ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣȢ.
Ȉİ țȐșİ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ, Ȓ ĮȞȐ 1000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ (ȩʌȠȚȠ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ) Ȓ/țĮȚ ȩĲĮȞ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ıĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ įȪȠ (Ȓ ȩıİȢ
țĮșȠȡȓȗİȚ Ș μİȜȑĲȘ) įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĲȦȞ
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ȠȡȓȦȞ Atterberg țĮȚ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 13286.02, Ǽȁȅȉ CǼȃ
ISO/TS 17892.12 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.02).
Ǿ μȑıȘ ȟȘȡȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ ĲȠ 97% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩĲȣʌȘ μȑșȠįȠ Proctor (ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.02). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚμȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ įİȞ șĮ
ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ ĲȠȣ 95%, İȞȫ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȠıĲȩ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȚμȫȞ 95% - 97% įİȞ șĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 5%.
Ǿ ȗȫȞȘ 7 șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ, ȤȦȡȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
(laminations).
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-06-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

TȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 7
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 7
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 7
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
7. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ,
țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
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x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȓȤȦıȘ Įʌȩ μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ Įʌȩ μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ- ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ ȪȥȠȢ.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil Part 11: Determination of permeability by constant and falling head.

Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use -
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Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

.ǼʌȓȤȦıȘ Įʌȩ μȘ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ
ıȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ İȟȒȢ ȦȢ ȗȫȞȘ 6:
x ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȐȜȜȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ (įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȦȞ) ĲȦȞ ıȦμȐĲȦȞ
ıĲȒȡȚȟȘȢ (įȘȜ. ĮμμȠȤĮȜȓțȦȞ Ȓ ȕȡĮȤȦįȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ) țĮȚ
x ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ (μİ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞĮȕĮșμȫȞ ıĲȠȞ
țĮĲȐȞĲȘ ʌȩįĮ Ȓ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĮıĲĮșȒ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ țȜʌ), ıȣȞȒșȦȢ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓııİȚĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ, μȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ȗȦȞȫȞ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ țȜʌ.

4
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ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȡĮȤȫįİȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ȗȫȞİȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ) Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțμİĲȐȜȜİȣıȘȢ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȣȖȚȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĳȣĲȚțȐ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȠȪĲİ
μĮȜĮțȐ, İȪșȡȣʌĲĮ ĲİμȐȤȚĮ.
ǼțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ Los
Angeles (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50%, İȞȫ țĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02) ĲȠ
12%. ȂȚțȡȐ ʌȠıȠıĲȐ ĮʌȠıĮșȡȦμȑȞȠȣ ȕȡȐȤȠȣ (ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 5%) μİ ʌȠıȠıĲȐ ĳșȠȡȐȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩμİȞȦȞ ȠȡȓȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ țĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6.
ǻİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȐȜȜȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ Ȓ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮȣĲȒȢ. ǼȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ȠȖțȩȜȚșȠȚ, įȚĮıĲȐıİȦȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ 40 cm șĮ ʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ʌȡĮȞȫȞ
ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 Ȓ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ Įʌȩ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȑȖȚıĲȠ
țȩțțȠ 40 cm, İȞȫ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 50 cm.
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5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȐȤȘ ıİ
ıȣμʌĮȖİȓȢ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȉĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲİμȐȤȚĮ ȕȡȐȤȠȣ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ șȪȜĮțİȢ μİȖȐȜȦȞ ȜȓșȦȞ. ǼʌȓıȘȢ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ Ȓ șȪȜĮțİȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ İȐȞ Ș ȑȞĲĮıȒ ĲȘȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıμİȞȒ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǹȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș įȚĮțȠʌȒ șĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 0°C.
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ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 6 ȩĲĮȞ İȓĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌĮȖȦμȑȞĮ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ, ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 50 cm ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ 6 įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǻİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 ʌȡȚȞ
ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȊȜȚțȩ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ.

5.2 ǹʌȩȜȘȥȘ ȣȜȚțȠȪ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ țĮȚ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ : įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ ȠįȫȞ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȦȢ,
İțıțĮĳȑȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȣȜȚțȫȞ, țȜʌ), ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠȜȒȥȚμȠȣ
ȤȡȒıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ĮȞȐȤȦμĮ ʌȡȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ȣȜȚțȩ
İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠȣ ȡȣșμȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
ǹμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ǽȫȞȘȢ 6, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌĮĳȒ.
ǻİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ǽȫȞȘȢ 6 ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮ șİμİȜȚȫıİȦȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȒ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȚșİȦȡȘșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ
ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ȩʌȦȢ șȐμȞȠȚ, ȡȓȗİȢ, țȠȡμȠȓ, ĳȣĲȚțȒ ȖȘ, ʌĮȖȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ȡȚȗȩȤȦμĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ
ĮʌȠıȣȞșȑıȚμĮ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȡȓȗİȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ 10 mm țĮȚ ıȣμʌȜȑȖμĮĲĮ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ μİ ȐȜȜĮ μȑıĮ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ. ȉĮ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ
ȓįȚĮ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȐȜȜȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ȓįȚİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ (ʌȜȐĲȘ), ĲĮ ȓįȚĮ ʌȡĮțĲȚțȫȢ
ȕȐȡȘ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȅȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȚ μİ ȜİȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ țȣȜȚȞįȡȚțȐ ĲȪμʌĮȞĮ
μȒțȠȣȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 180 cm. ȉȠ ıĲĮĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ μȠȞȩ ĲȪμʌĮȞȠ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 ton. Ǿ įȪȞĮμȘ įȩȞȘıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ton, ıĲȘȞ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ
țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ 1200 țĮȚ 1600 Hz. ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5
km/h.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ (įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȕȐȡȘ, ȚıȤȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȒ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ įȩȞȘıȘȢ ț.Ȝʌ.). ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚȐ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȐ İʌȚȤȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ȕĮșμȩ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
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ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6 șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȠțȚμȑȢ:

6.1 ǻȠțȚμȒ țĮșȓȗȘıȘȢ
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ μİșȩįȦȞ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ İʌĮȜȘșİȣșİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ 50.000 m3 ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6, μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ μİĲȡȒıİȦȞ
țĮșȓȗȘıȘȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ μİĲȡȒıİȦȞ țĮșȓȗȘıȘȢ, ıİ įȪȠ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ 300 m2, İʌȓ
ĲȘȢ ǽȫȞȘȢ 6. Ȉİ țȐșİ ȜȦȡȓįĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȣȥȠμȑĲȡȠȣ İʌȚȜİȖμȑȞȦȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȣȜȓȞįȡȦıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ, ȖȚĮ 12 ıȣȞȠȜȚțȐ įȚİȜİȪıİȚȢ. Ǿ șȑıȘ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǵȜİȢ ȠȚ įȠțȚμȑȢ șĮ
ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

6.2 ǻȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 įȠțȚμȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ
50.000 m3 ǽȫȞȘȢ 6 țĮȚ ĮȞȐ įȪȠ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ țȐșİ 50.000 m3 İĳİȟȒȢ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ
įȚĮȕȐșμȚıȘȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚʌȜȐıȚĮ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ȠȚ μȚıȑȢ įİ Įʌȩ
ĮȣĲȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ıȣμʌȣțȞȦșȑȞĲȠȢ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ, μİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ μȑıĮ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ :
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,00 m (įȚȐμİĲȡȠȢ) x 1,00 m (ȕȐșȠȢ). Ǿ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓʌİįȘ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ǼțĲȚμȐĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ șĮ įȚĮȡțȑıİȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3 ȫȡİȢ țĮȚ șĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ
ĮȡμȩįȚȠȣ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ, ȑȞĮ ȤİȚȡȚıĲȒ țĮȚ ĲȡİȚȢ İȡȖȐĲİȢ.
Ǿ țȠțțȠμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲİĲȡĮμİȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ (ȣȜȚțȩ Įʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ
ıĲȐșμİȢ ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ).
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ƞ ĮțȩȜȠȣșȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
x ǼțıțĮĳȑĮȢ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣ ʌĲȪȠȣ (ĲıȐʌĮ) țĮȚ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țȩıțȚȞȠ 6"
(15,0 cm) ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡμİȖȑșȦȞ ȜȓșȦȞ (įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ). ȉȠ ĳȠȡĲȘȖȩ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ
țİȞȩ țĮȚ ȑμĳȠȡĲȠ ıİ ȖİĳȣȡȠʌȜȐıĲȚȖȖĮ.
x ǺȣĲȚȠĳȩȡȠ μİ įȚȐĲĮȟȘ μİĲȡȘĲȠȪ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮțȡȚȕİȓĮȢ 2% (ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ įȚĮȞȠȚȤșȑȞĲȠȢ
ȜȐțțȠȣ).
x ǽȣȖȩȢ İʌĮȡțȠȪȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȗȪȖȚıȘ ĲȠȣ ȕĮȡȪĲİȡȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ıĲȘ ǽȫȞȘ
5.
x ĭȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İʌĮȡțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 mm (ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȩ ȞĮ ȠȖțȠμİĲȡȘșİȓ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ Ȟİȡȩ).
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ :
ĬĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μȑıĮ ıĲȠ ıțȐμμĮ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ (ĮȞȫĲİȡȠ țĮȚ
țĮĲȫĲİȡȠ ȒμȚıȣ).
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ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ țȐșİ ĳȐıȘ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠȖțȠμȑĲȡȘıȘ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, ĲȠ ȩȡȣȖμĮ șĮ İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ, μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ țȩʌĮȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6.3 ǻȠțȚμȒ ǻȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ įȠțȚμȒȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 50.000 m3 įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ
ǽȫȞȘȢ 6, μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
x ǹȞȩȡȣȟȘ ıțȐμμĮĲȠȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50 m (ʌȜȐĲȠȢ) x 1,50 m (ȪȥȠȢ) x 0,80 m (ȕȐșȠȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, țĮȚ
İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ), ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȩȞȠȞ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȠ ȣȜȚțȩ
ıĲȡȫıȘȢ.
x ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ D 800 mm μȒțȠȣȢ 1,50 m,
ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ μİ ĮįȚĮʌȑȡĮĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ
įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ 10 cm.
x ȆȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ Ȟİȡȩ ȑȦȢ ĲȠ ȤİȓȜȠȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĮȣĲȒȢ ıĲĮșİȡȒȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ μȚĮȢ ȫȡĮȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ƞ țȠȡİıμȩȢ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ
ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.
Ǿ įȠțȚμȒ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ μȚĮȢ ȦȢ ȐȞȦ ȫȡĮȢ țĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ, șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ įȠțȚμȒ μİĲĮȕȜȘĲȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıȤİĲȚțȐ ȤĮμȘȜȒ),
İȓĲİ įȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ (İĳȩıȠȞ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ) (Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣȜȚțȩ ıİ ȕȐșȠȢ 0,50 m
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ ıțȐμμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țȠțțȠμİĲȡİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȘțİ ıĲȘȞ § 6.2. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȩȡȣȖμĮ μİ ĮʌȠįİțĲȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ țȩʌĮȞȠȣȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-07-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. țȠȡμȠȓ įȑȞĲȡȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȘȖȐ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠȣȞ ȩʌȚıșİȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ İȞĮʌȠșȑĲȠȣȞ ĲȠ
ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ/ İʌȚȤȫıİȦȞ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ Ȓ ȤȫȡȦȞ
ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İțĲȩȢ ȗȫȞȘȢ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 6
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȍȢ
ȖȡĮμμȑȢ ĲȠȣ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ
(ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ (țȜȓıİȚȢ, İȪȡȠȢ ĮȞȐ
įȚĮĲȠμȒ țĮȚ ȣȥȩμİĲȡȠ) ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ/țĮȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-07-00:2009

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 6
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȠȣȢ Ȓ ȜĮĲȠμİȓĮ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȗȫȞȘȢ 6 țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ μİ ȣȜȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
6. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

x

Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ

x

Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ

x

Ș ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜĮĲȠμİȓȦȞ Ȓ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ Ȓ İȞįȚȐμİıȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

x

Ș įȚȐıĲȡȦıȘ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ țȪȡȚĮ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

x

Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.

x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards -

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Concrete production and
transport.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - Concrete curing

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȅȡȚıμȠȓ
3.1.1

.ǹȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İȞȞȠİȓĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĮȞȐȞĲȘ ʌĮȡİȚȐ
ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ ıȣȞȒșȦȢ ĲȠ μȠȞĮįȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ.
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ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ, Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ. ȈȤİĲȚțȫȢ șĮ
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

5.1 īİȞȚțȐ
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȪıĲȘμĮ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ, μİ
İȟĮȓȡİıȘ ĲĮ ȤĮμȘȜȐ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ (ʌİȡȓ ĲȘȞ ȕȐıȘ Ȓ ĲȘȞ ʌȜȓȞșȠ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ), ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ıțȣȡȠįİĲȘșȠȪȞ țĮȚ μİ ȐȜȜİȢ μİșȩįȠȣȢ .
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȑțșİıȘ μİșȩįȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
x

ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ ĲȡȠȤȚȫȞ țȪȜȚıȘȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ, ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ĲȪʌȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘȢ țĮȚ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĮȣĲȫȞ.

x

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ țĮș’ ȪȥȠȢ țĮȚ İȖțȐȡıȚĮ ıĲȘȞ
ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘ ĮȞȐȞĲȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.

x

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ
(ĮȞĲȓȕĮȡĮ țȜʌ).

x

ǹȞȣȥȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȕĮȡȠȪȜțȦȞ țĮȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚıμȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

x

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.

x

ȆȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ ıȪȞșİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȑșȠįȠ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ĲĮȤȪĲȘĲİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ
μİ ĲȠȞ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ (m3/ȫȡĮ), țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıȣȖțȡȠĲȘμȐĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

x

ȂİșȩįȠȣȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ μİ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩ.

x

ȂİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĮȖİĲȠȪ, ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ,
ȕȡȠȤȒȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ Įʌȩ ȕȜȐȕİȢ μİ ĲĮ İȞ İʌĮĳȒ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ.

x

ȂİșȩįȠȣȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȗȘμȚȫȞ țĮȚ ĳșȠȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

x

ȈȣıĲȒμĮĲĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ıĲȑȥȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ
İțȐıĲȠĲİ șȑıȘȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

x

ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮμȚțȠȪ ʌȠȣ İȡȖȐȗİĲĮȚ ıİ țȐșİ ȕȐȡįȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ.

x

ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.

x

ǺȠȘșȘĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

5.2 ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȡȤȚțȫȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ʌȜȓȞșȠȣ – ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ
ȉĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ʌİȡȚȠȤȒ ʌȜȓȞșȠȣ) șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ ȤȦȡȓȢ
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ, șĮ ʌȡȠĲĮșİȓ Įʌȩ
ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȜȓȞșȠȣ, șĮ ĮȞĲȚıĲĮșμȚıșȠȪȞ ıĲĮ ĮȡȤȚțȐ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ ʌȠȣ İʌȑȤȠȣȞ İț ĲȠȣ ȜȩȖȠȣ ĮȣĲȠȪ țĮȚ
șȑıȘ μİĲĮȕĮĲȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ (transition section), μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪ ĮȡμȠȪ ĲȘȢ ʌȜȓȞșȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.
ȅȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲȘȞ ʌȜȓȞșȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ, țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪ ĮȡμȠȪ, șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ȟȪȜȚȞȠ țȐȜȣμμĮ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ
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ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ ȜȠȚʌȑȢ İȡȖĮıȓİȢ Ȓ /țĮȚ ȐȜȜĮ ĮȓĲȚĮ (ȑțșİıȘ ıĲȚȢ ĮțĲȓȞİȢ ĲȠȣ
ȒȜȚȠȣ, ȣȖȡĮıȓĮ, ȡȪʌȠȚ țȜʌ).
ȂİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ ʌȜȓȞșȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıȠȣȞ ıİ
İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪ ĮȡμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ
μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȡμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ).

5.3 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ μİ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȉȠ ʌȡȫĲȠ ĳȐĲȞȦμĮ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ μİ ĲȠȞ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ șĮ șİȦȡȘșİȓ ȦȢ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĳȐĲȞȦμĮ.
Ǿ șȑıȘ ĲȠȣ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȦȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȩ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ μİ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ ʌȠȣ șĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İʌȚĳȑȡİȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ȕİȜĲȚȫıİȚȢ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș
İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ μİ ĲȠȞ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ ıĲȠ İțȐıĲȠĲİ
ĳȐĲȞȦμĮ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȑȤİȚ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ĳĮĲȞȫμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ıțȐȜİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȞĮ
İʌȚșİȦȡȒıİȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮșȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĳĮĲȞȫμĮĲȠȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȡȠȤȚȫȞ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ȩȜȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĮȞȐȞĲȘ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ıİ țȐȞȞĮȕȠ 3,0 x 3,0 m, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıșoȪȞ İʌĮțȡȚȕȫȢ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ ȪȥȘ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μİĲȡȒıİȦȞ μĮȗȓ μİ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȡȠȤȚȫȞ ĲȠȣ
ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅȚ ĲȡȠȤȚȑȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ʌȡȠȑțȣȥİ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ, İȞĲȩȢ
ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȅȚ ĲȡȠȤȚȑȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ
ʌȜİȣȡȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ șĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
İȣșȣȖȡĮμμȚıĲȠȪȞ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠțȠȜȜȫȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȡȑȕȜȦıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳĮĲȞȫμĮĲȠȢ.
ȉȣȤȩȞ ȗȘμȚȑȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ μİ įȚțȑȢ ĲȠȣ įĮʌȐȞİȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.4 ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ μİ ĲȠȞ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ μİ ĲȠȞ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠȣ įİȞ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ȑȖȖȡĮĳȘ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ (ıȣȞȒșȦȢ 12
ȑȦȢ 18 μȑĲȡĮ).
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ İʌĮȡțȫȢ ĲĮ ȖİȚĲȞȚȐȗȠȞĲĮ
ıțȣȡȠįİĲȘșȑȞĲĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓ ĳșȠȡȑȢ ı’ ĮȣĲȐ.
Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ șȑıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ Ȓ ĮʌȩμȚȟȘ ĲȠȣ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ. ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȠȡȐ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ μİ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ
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ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĮȞȩįȠȣ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ, ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗİȚ μȘįİȞȚțȒ țȐșȚıȘ.
ȋȡȒıȘ įȠȞȘĲȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮ ĲȪʌȠ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ
ǹĳȠȪ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ıțȜȘȡȣȞșİȓ İʌĮȡțȫȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ įȚĮȕȡȠȤȒȢ, șĮ ĮȡȤȓıİȚ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-0300. ȅ ȤȡȩȞȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țȐșİ ĳĮĲȞȫμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȦȞ 28 ȘμİȡȫȞ.

5.6 ǼʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǻȚȠȖțȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ ĲȪʌȠȣ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȣıĮȜȓįȦȞ μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 25 mm șĮ İʌȚįȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ, μİ
μȪıĲȡȚıμĮ Ȓ μİ ȐȜȜȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.7 ǹȞȠȤȑȢ
ȅ ȠȜȚıșĮȓȞȦȞ ĲȪʌȠȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ, șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ :

5.7.1 ȆȐȤȠȢ ʌȜȐțĮȢ
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ,
ȩʌȦȢ șĮ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ, ȠȪĲİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 150 mm Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ.

5.7.2 ǼȣșȣȖȡȐμμıȘ
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȑȞȞȠȚĮ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȐșμȘ, įİȞ șĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ±10 mm ĮȞȐ 6,00 m. ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ.
ȅȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ ± 6,00 mm.

5.7.3 ǹʌȩȤȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ țȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȫıĲİ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ Ș ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ȞĮ ȑȤİȚ țĮĲȐ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȤȡȫμĮ, ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠμİȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ȤȡȦμĮĲȚțȫȞ ĲȩȞȦȞ.

6

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

6.1 īİȞȚțȐ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ İȚįȚțȫȞ
μİșȩįȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ ıİ İʌȚțȜȚȞİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ
ĲȠȞ ʌȩįĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ĮıĳĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ȕĮıȚțȒ ıȣȞȚıĲȫıĮ ĲȘȢ ȩȜȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȈĲȘȞ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ȠȚ
ȩȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
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x

ĮıĳȐȜİȚĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.

x

μȑĲȡĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ İțĲȐțĲȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ.

x

μȑıĮ ĮıĳĮȜȒȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȣʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ıȣȞșȒțİȢ.
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x

μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ.

x

μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜȠȪȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ İʌȚȕȜİʌȩȞĲȦȞ ȖȚĮ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȑȡȖȦȞ.

6.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

7

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ
ʌĲȫıȘ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ țȣȕȚțȩ μȑĲȡȠ (m3) țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ
İțĲİȜȑıĲȘțİ μİ ĲȡȩʌȠ ȑȞĲİȤȞȠ țĮȚ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, μİ ȜȒȥȘ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȚȞ
țĮȚ μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.
ǼȐȞ ıİ țȐʌȠȚİȢ șȑıİȚȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠțȪȥİȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ
șİȦȡȘĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ, İȞȫ İȐȞ ıİ țȐʌȠȚİȢ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠțȪȥİȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ
șİȦȡȘĲȚțȠȪ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ĮįȡĮȞȒ, Ȟİȡȩ, ĲıȚμȑȞĲȠ, ʌȡȩıșİĲĮ Ȓ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ)

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ, μİĲĮĳȠȡȐ, ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲȠȢ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȣ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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x

ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȡȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ
Waterproofing of Upstream slab joints Ƞf concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic
strips

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

36514

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-08-02:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-02
«ȈĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0208-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
μİ İȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ İȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. against mechanical risks

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards –

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ Quality Management
Systems - Requirements

3

Protective gloves

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ :

5
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x

ȅȚ İȜĮıĲȚțȑȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ

x

ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȑȞȦıȘȢ/ıȪȞįİıȘȢ (įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ, μȠȡĳȒȢ ĲĮȣ, ıĲĮȣȡȠȪ Ȓ ȖȐμμĮ)

x

ȉĮ ȣȜȚțȐ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ:

Ǽȁȅȉ

- ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıȪȞįİıȘȢ μİ țȠȤȜȓİȢ, ȡȠįȑȜȜİȢ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ
- ǼȜĮıĲȚțȒ țȩȜȜĮ
- ǼȜĮıĲȚțȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİȚ ıȪıĲȘμĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001 țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ.

4.2 ǼȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȑȞȦıȘȢ
ȅȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȤȪĲİȣıȘȢ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ Ȓ İȟȫșȘıȘȢ (extrusm) țĮȚ șĮ
İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ (thread-type), μİ ȕĮıȚțȩ ʌȠȜȣμİȡȑȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȩ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȩ İȜĮıĲȚțȩ, Ȓ/țĮȚ
ıȣȞįȣĮıμȩ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ.
ȅȚ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ 160 Ȓ 240 mm (İȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ), șĮ ĳȑȡȠȣȞ įȪȠ Ȓ
ĲȡİȓȢ įȚȠȖțȫıİȚȢ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμʌĮȖȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
ȅȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıİ ȡȠȜȜȐ μȒțȠȣȢ 15,0 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȑĲȡȦȞ. ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ıȣȞįȑıİȦȢ (įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ, μȠȡĳȒȢ ĲĮȣ, ıĲĮȣȡȠȪ Ȓ ȖȐμμĮ) șĮ İȓȞĮȚ ȤȣĲȐ, Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ȩʌȦȢ ȠȚ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ, İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉȠ İȜĮıĲȚțȩ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (ȆȓȞĮțĮȢ 1), ȩĲĮȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ įȠțȚμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ US FED-STD-601/GEN Rubber: Sampling and Testing –
ǼȜĮıĲȚțȩ : ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȠțȚμȑȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȜĮıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ
ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ

ǹʌĮȓĲȘıȘ
 210 kg/cm

ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ
2

4111

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ (Shore Durometer) (TȪʌȠȢ ǹ)

60-70

3021

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ ıĲȘ șȡĮȪıȘ

450%

4121

ȆȠıȠıĲȩ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ
μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚĲȒ ʌĮȜĮȓȦıȘ

 80 %

7111

ǺȪșȚıȘ ȜȩȖȦ șȜȓȥȘȢ (ıĲĮșİȡȒ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ), ȦȢ
ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ

 30 %

3311

ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ, țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ (2 μȑȡİȢ ıĲȠȣȢ
700 C)

5%

6251

1,16 + 0,04 gr/cm3

4011

ǼȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩμȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, İțșȑıİȚȢ įȠțȚμȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
ǵĲĮȞ ȠȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ ʌȡȠıțȠμȚıșȠȪȞ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ įİȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ ıİ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ,
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
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ȅȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȣ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμʌĮȖİȓȢ, ȠμȠȚȠȖİȞİȓȢ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ
Įʌȩ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ĮĲȑȜİȚİȢ. ȉȣȤȩȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ șĮ İʌȚįȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ Ȓ șĮ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ ĲȠ
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ μİ μȐĲȚıȘ.
ȅȚ İȜĮıĲȚțȑȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖĮıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ
25Ƞ C țĮȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚμȑȞİȢ ıĲȘȞ ȐμİıȘ İʌȓįȡĮıȘ ĲȦȞ ĮțĲȓȞȦȞ ĲȠȣ ȒȜȚȠȣ. ȅȚ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ
ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȜİȪșİȡȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ İȜĮıĲȚțȩ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ȜȐįȚĮ Ȓ μİ ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ.

4.3 ȊȜȚțȐ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ
Ǿ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ (μȐĲȚıμĮ) șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ μȘȤĮȞȚțȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ıȣȞįİȩμİȞİȢ μİ
țȠȤȜȓİȢ Ȓ μİ ȤȘμȚțȐ μȑıĮ (İȜĮıĲȚțȒ țȩȜȜĮ Ȓ İȜĮıĲȚțȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ).
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ıȪȞįİıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ,
țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3,00 mm.
ȅȚ țȠȤȜȓİȢ, ĲĮ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ țĮȚ ȠȚ ȡȠįȑȜȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ 18% ıİ
ȤȡȫμȚȠ țĮȚ 8% ıİ ȞȚțȑȜȚȠ.
ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȜĮıĲȚțȒ țȩȜȜĮ Ȓ İȜĮıĲȚțȩ ĲıȚμȑȞĲȠ, ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ (ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
ĲĮȚȞȚȫȞ).
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ȅȚ İʌȚĲȩʌȚİȢ ıȣȞįȑıİȚȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ
ȩʌȦȢ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲȠȪȞ ıĲİȖĮȞȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ. ȈĲȚȢ
ıȣȞįȑıİȚȢ μİ țȠȤȜȓİȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ʌȠȣ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ İʌȚțȐȜȘȥȘ μİ İȜĮıĲȚțȩ ĲıȚμȑȞĲȠ. ǼȐȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ įȚȠȖțȫıİȦȞ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ, Ș țȠʌȒ ĲȠȣȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ĮȚȤμȘȡȩ țȠʌĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ.
īİȞȚțȫȢ įİȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ țȠȜȜȒıİȚȢ μİ ȕȠȣȜțĮȞȚıμȩ. īȚĮ ĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ Įʌȩ İȜĮıĲȚțȩ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȚįȚțȐ ȤȣĲȐ ĲİμȐȤȚĮ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȅȚ İʌȚĲȩʌȚİȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȤȘμȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ
ȤȡȒıȘ ĮʌȠįİțĲȠȪ Ȓ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȪʌȠȣ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. ȅȚ ȤȘμȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ
ıȣȞįȑıİȚȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ țĮȚ șĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȐμȥȘ
țĮĲȐ 180Ƞ ȖȪȡȦ Įʌȩ ʌİȡȩȞȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ 5,0 cm, ȤȦȡȓȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘ Ȓ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ.
ȈĲĮ μĮĲȓıμĮĲĮ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ, ıİ ıȤȒμĮ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ Ȓ ıĳȘȞȠİȚįȑȢ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲμȘıȘ 9 kg/cm2. ȉĮ μĮĲȓıμĮĲĮ ĲİĲȡĮȖȫȞȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ 5,0 cm,
ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ. ȅȚ įȚȠȖțȫıİȚȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ȜİȚĮȓȞȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ
ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ.
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μĮĲȚıμȐĲȦȞ μİ ȤȘμȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș İȟȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮ :
1. ȅȚ įȚȠȖțȫıİȚȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ȜİȚĮȓȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ. Ǿ ȑȞȦıȘ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ μİ ȟȪıȚμȠ țĮȚ ʌȜȪıȚμȠ μİ
ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ țĮȚ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ. Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ μĮĲȓıμĮĲȠȢ șĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ ıĲİȖȞȫȞİĲĮȚ
μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ȣĳȐıμĮĲȠȢ.
2. ȉȠ ȣȜȚțȩ ȤȘμȚțȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ĮʌȜȫȞİĲĮȚ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ĮȞȐ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ § 6 mm ıĲȘȞ μȓĮ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțμȒ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
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3. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μĮȗȓ ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȜȐțİȢ, ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ
ıȤȒμĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȚȑȗȠȞĲĮȚ μİ ıĳȚțĲȒȡİȢ ıȤȒμĮĲȠȢ C Ȓ μİ
ʌȡȑıĮ țĮȚ μİ ĳȠȡĲȓȠ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 20 MPa, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıȣμʌȓİıȘ 1,5 mm ıĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ. ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓ 5 ȜİʌĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ, Ș ȑȞȦıȘ șĮ
įȠțȚμȐȗİĲĮȚ μİ țȐμȥȘ. ȅȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȐ İȞȦμȑȞİȢ.
4. ǵȜİȢ ȠȚ İțĲİșİȚμȑȞİȢ ĮțμȑȢ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ μȓȖμĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȠȪȤȠ țĮȚ İȜĮıĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ. ȈĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ șĮ įȚĮĳȠȡĳȫȞİĲĮȚ ĳȚȜȑĲȠ μİ ĲȠ μȓȖμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
Ș ʌȜȒȡȘȢ İʌĮĳȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
5. ȉĮ μĮĲȓıμĮĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȠȪ ȤȘμȚțȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ μĮĲȓıμĮĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ ȤȣĲȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȦȞ.
6. ȅȚ İʌȓʌİįİȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞİȢ
ıȣȞįȑıİȚȢ, șĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȜİȓĮȞıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ıĲȘ
įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ țĮȚ İʌȚĲȩʌȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ȣȜȚțȩ ȤȘμȚțȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
7. ȅȚ ȠȡșȑȢ ȖȦȞȓİȢ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ țȐμȥȘ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ıȣȞȑȤİȚȐȢ ĲȘȢ ıĲȘȞ įȚĮĲȑμȞȠȣıĮ țĮĲĮıțİȣȒ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȅȚ ĮțĲȓȞİȢ țȐμȥȘȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ıİ
țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȚțȡȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ țĮșȠȡȚȗȩμİȞİȢ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ 2 :
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǹțĲȓȞİȢ țȐμȥȘȢ
ȆȜȐĲȠȢ
(cm)
15
15
23
23

AȡȚșμȩȢ
įȚȠȖțȫıİȦȞ
2
3
2
3

ǹțĲȓȞĮ
(cm)
10
15
13
25

Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĲĮȚȞȓĮ șĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮșİȡȐ ıĲȠȞ ȟȣȜȩĲȣʌȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘ μȑıȘ
ȖȡĮμμȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș μİĲĮĲȩʌȚıȒ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ țĮȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ
ĲȘȢ. Ǿ ĲĮȚȞȓĮ șĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȟȣȜȩĲȣʌȠȣȢ μİ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ Ȓ ıȣȞįİĲȒȡİȢ Ȓ İȚįȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ
șĮ įȚĮĲȡȣʌȠȪȞ ĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ įȚȩȖțȦıȘ Ȓ ĲȠȞ țȠȡμȩ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, țĮȚ șĮ țĮȡĳȫȞİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ
įȚȠȖțȫıİȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ. ȅ ĲȡȩʌȠȢ ıĲȘȡȓȟİȦȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ, șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țȐμȥȘ
ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ ʌȜȒȡȘȢ İȚıȤȫȡȘıȘ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
īİȞȚțȫȢ ȠȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm.
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲȒȡȚȟȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
ĲĮȚȞȚȫȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ȕȜȐȕİȢ, ĳșȠȡȑȢ Ȓ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣȢ.
īİȞȚțȫȢ ȠȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȣ įİȞ ĳȑȡȠȣȞ țİȞĲȡȚțȒ įȚȩȖțȦıȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȖțȚȕȦĲȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȠ ȒμȚıȣ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȢ, ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ țȐșİ ʌĮȡİȚȐȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ. ȉȠ
ıțȣȡȩįİμĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ țĮȚ șĮ įȠȞİȓĲĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ĮʌȩȜȣĲȘ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȘμȚʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ İțĲİșİȚμȑȞȠ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ȑȞĮ μȒȞĮ (ıİ ĮȞĮμȠȞȒ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ),
șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐμİıȘ ȑțșİıȘ ıĲȚȢ ĮțĲȓȞİȢ ĲȠȣ ȘȜȓȠȣ țĮȚ ʌȚșĮȞȑȢ ȗȘμȚȑȢ
ȠĳİȚȜȩμİȞİȢ ıİ ȜȠȚʌȑȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ İȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĮĳĮȞİȓȢ μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ CFRD.
īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ
ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡİȚȐȢ ĲȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, ȠȚ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ țĮȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȡĮȞȑȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ.
ȀĮĲȐ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ
țĮȚ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȡȫĲȘȢ ĳȐıȘȢ țĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ. ǹȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĮĲȑȜİȚİȢ șĮ įȓįȠȞĲĮȚ İȞĲȠȜȑȢ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ/șİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ,
ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ȜȒȥȘ İȚįȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ
ʌȜĮĲĳȩȡμĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ), ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ ĮȚȤμȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397
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țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ʌĲȫıȘȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2
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ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ȟȘȡȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.

8

ȉȡȩʌȠȢ

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȜĮıĲȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȫȞ (waterstops) ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ CFRD, șĮ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ĮȡμȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚμİĲȡȘĲȚțȫȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :

10

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĮȣĲȫȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȠĲĮȚȞȚȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȪȞįİıȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ țȚȞȘĲȩ ĳȠȡİȓȠ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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US FED – STD – 601/GEN : ǼȜĮıĲȚțȩ – ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȠțȚμȑȢ. Rubber – Sambling and testing.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ
Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with
metallic strips

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ
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H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-03
«ȈĲİȖȐȞȦıȘ
ĮȡμȫȞ
ĮȞȐȞĲȘ
ʌȜȐțĮȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
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ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
μİ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 1 - ȉȣʌȚțȒ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ĲĮȚȞȓĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ (μİĲĮȜȜȚțȩ waterstop)

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. against mechanical risks

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards –

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ Quality Management
Systems - Requirements

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1655

ȋĮȜțȩȢ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ. ǻȘȜȫıİȚȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. Copper and
copper alloys - Declarations of conformity.

Protective gloves
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 1652

ȋĮȜțȩȢ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ - ǲȜĮıμĮ, ĳȪȜȜĮ, ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ įȓıțȠȚ
ȖİȞȚțȫȞ İĳĮȡμȠȖȫȞ. Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and
circles for general purposes.

Ǽȁȅȉ EN ISO 15614.06

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ - ǻȠțȚμȒ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĲȩȟȠ țĮȚ ĮȑȡȚȠ, ȤĮȜțȠȪ țĮȚ țȡĮμȐĲȦȞ ȤĮȜțȠȪ.
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 6: Arc and gas welding of
copper and its alloys.

Ǽȁȅȉ EN ISO 17633

ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǾȜİțĲȡȩįȚĮ ıȦȜȘȞȦĲȠȪ ʌȣȡȒȞĮ țĮȚ
ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μȠȡĳȒȢ ȡȐȕįȦȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮȑȡȚȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİĲȐȜȜȦȞ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıĲȘ
șİȡμȩĲȘĲĮ ȤĮȜȪȕȦȞ – ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ. Welding consumables - Tubular
cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal
arc welding of stainless and heat-resisting steels – Classification.

Ǽȁȅȉ EN 10088.02 E2

ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ, ȤĮȜȣȕįȩʌȜĮțİȢ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıİ
įȚȐȕȡȦıȘ ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ țĮȚ įȠμȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ. Stainless steels - Part 2:
Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for corrosion
resisting steels for general and construction purposes.

Ǽȁȅȉ EN 10088.01 E2

ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ.
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels.

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ

ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ȤĮȜțȩ, ʌȜȐĲȠȣȢ 20 Ȓ 30 cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĮȡμȫȞ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ, Ș İʌȚμȒțȣȞıȘ (μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), Ș ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ.
ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ ʌȡȠįȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ țĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ μİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞİȢ Įʌȩ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ
ĲĮȚȞȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ. ȉȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ șĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠȞ ıȣȞȘșȑıĲİȡȠ ĲȪʌȠ μİĲĮȜȜȚțȫȞ waterstops:
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O ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ X2CrNiMo17122 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10088.02
E2.țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10088.01 E2.
ȅ ȤĮȜțȩȢ ĲȦȞ ȤȐȜțȚȞȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1655 țĮȚ .
Ǽȁȅȉ EN 1652

5

ȂȑșȠįȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ – ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ İȖțĮȓȡȦȢ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ ĲȘȢ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓıİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ʌȜȒȡȘ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ȅȚ μĮĲȓıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩıȠ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ʌĲİȡȣȖȓȦȞ, ȩıȠ țĮȚ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ
ĮȣȜȐțȦıȘ ĲȪʌȠȣ “V” ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȐııİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ įȚȐțİȞȠ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıȪȡμĮĲȠȢ ĲȪʌȠȣ TIG (Tungsten
Inert Gas) μİ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ʌȠȣ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 17633 .
Ǿ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ (įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ ĲȠ ʌȠȞĲȐȡȚıμĮ).
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ȤȐȜțȚȞȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μʌȡȠȣĲȗȠțȩȜȜȘıȘ Ȓ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN ISO 15614.06
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ (ıĲȠȚȤİȓĮ μȠȡĳȒȢ ıĲĮȣȡȠȪ Ȓ ĲĮȣ) șĮ
ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠįȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, İȓĲİ ȑĲȠȚμĮ (İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ) İȓĲİ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞĮ ıİ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ țȠʌȒȢ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ İȜĮıμȐĲȦȞ.
ȅȚ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣʌȠșȑμĮĲĮ ȫıĲİ ȞĮ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮμİĲĮțȓȞȘĲİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĮĳĮȞİȓȢ μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȦȞ ĭȡĮȖμȐĲȦȞ CFRD.
īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȠȚ ĲĮȚȞȓİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ
ĲȠȣȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ
ĲȦȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡİȚȐȢ ĲȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, ȠȚ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ Ș
ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȡĮȞȑȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȀĮĲȐ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ
țĮȚ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ʌȡȫĲȘȢ ĳȐıȘȢ țĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĮĲȑȜİȚİȢ șĮ įȓįȠȞĲĮȚ İȞĲȠȜȑȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ/șİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ,
ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
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ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ȜȒȥȘ İȚįȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ
ʌȜĮĲĳȩȡμĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ), ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ ĮȚȤμȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ʌĲȫıȘȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ȟȘȡȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȫȞ (waterstops) ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ CFRD, șĮ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ĮȡμȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ĮȞȐ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμȠ (kg) ʌȜȒȡȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ,
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
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ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĮȣĲȫȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

x

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȠĲĮȚȞȚȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȪȞįİıȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ țȚȞȘĲȩ ĳȠȡİȓȠ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȐȜİȚȥȘ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ
Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab coatings for the prevention of
joints adhesion

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-04
«ǼʌȐȜİȚȥȘ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ ȖȚĮ
įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-04, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0208-04 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȐȜİȚȥȘ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ ȖȚĮ
įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ
ĭȡĮȖμȐĲȦȞ CFRD. Ǿ İʌȐȜİȚȥȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
İμʌȜȠțȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ įȚĮıĲȡȫıİȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. against mechanical risks

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards –

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ Quality Management
Systems - Requirements

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

3

Protective gloves

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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4

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ İʌȐȜİȚȥȘȢ

ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ șĮ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ıȪıĲȘμĮ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ
ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ Ȓ ȠȡȣțĲȑȜĮȚȠ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲİȤȞȚțȩ ĳȣȜȜȐįȚȠ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ. ǵȜĮ ĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2.

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȐȜİȚȥȘȢ

Ǿ İʌȐȜİȚȥȘ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ ȩʌȦȢ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ İʌȐȜİȚȥȘ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȚțȠıȚĲȑııİȡȚȢ (24) ȫȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İțĲȩȢ ĮȞ İȖțȡȚșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ
İĳĮȡμȠıĲİȓ İʌȐȜİȚȥȘ, șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıĲİȖȞȑȢ (İĳĮȡμȠȖȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ).
ȅ ĲȡȩʌȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲȘȞ ĮȞȐȜȦıȘ, ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ț.Ȝʌ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȣįİμȓĮ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑȖțĮȚȡȘ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȫıĲİ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ĲȘȢ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚșİȦȡȒıİȚ ĲȚȢ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

6

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

6.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ/șİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ,
ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ȜȒȥȘ İȚįȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (ʌ.Ȥ. ȤȡȒıȘ
ʌȜĮĲĳȩȡμĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ), ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ ĮȚȤμȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ.

6.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ʌĲȫıȘȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ȟȘȡȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȐȜİȚȥȘ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȐȜİȚȥȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȈȤȑįȚĮ Ȓ țĮĲȐ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȐȜİȚȥȘ ĮȞȐȞĲȘ
ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȆȜȒȡȦıȘ įȚȐțİȞȠȣ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İȪțĮμʌĲĮ
ȣȜȚțȐ
Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-05
«ȆȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İȪțĮμʌĲĮ ȣȜȚțȐ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-05, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0208-05 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȆȜȒȡȦıȘ įȚĮțȑȞȠȣ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İȪțĮμʌĲĮ ȣȜȚțȐ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮțȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĭȡĮȖμȐĲȦȞ
CFRD.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. against mechanical risks

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards –

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ Quality Management
Systems - Requirements

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

Ǽȁȅȉ EN 14188.03

ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȫȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ
ʌȡȠįȚĮμȠȡĳȫμİȞĮ ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ. Joint fillers and sealants - Part 3:
Specifications for preformed joint seals.

3

Protective gloves

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

H ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ șĮ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ıȪıĲȘμĮ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ İȪțĮμʌĲĮ, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ
ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ǼȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ μİ ȕȐıȘ ĳȣıȚțȑȢ ȓȞİȢ (μȘ
İȟȦșȘμȑȞİȢ) İμʌȠĲȚıμȑȞİȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ȣȜȚțȐ (no-extruding bituminous fibre materials), ʌȠȣ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 14188.03 .
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ μȠȡĳȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İĳĮȡμȠȖȒ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲİȤȞȚțȩ ĳȣȜȜȐįȚȠ μİ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ
ȤȘμȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȠįȘȖȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȑȡȖĮ. ȈĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȜȑȖȤȠȣ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ȕĮıȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
(ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ, ĮȞĲȠȤȒ ıİ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȜʌ). ǵȜĮ ĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ İȖțĮȓȡȦȢ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ/ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȫȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓıİȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ,
įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ Ș ĮȞĮȡĲȘμȑȞȘ İȟȑįȡĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȠȣ
ʌȡĮȞȠȪȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ĮʌȜȒ Ȓ İʌȐȜȜȘȜİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ (= İȪȡȠȢ
ĮȡμȠȪ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȅȚ İȪțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ, μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ șĮ
ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȤȫȡȠ ıĲȘȞ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ țȩȕİĲĮȚ ıİ ȜȦȡȓįİȢ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țȠʌȒȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȑȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȟİĳĲȓıμĮĲĮ. ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ șĮ
İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ (ıȣȞȒșȦȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜĮĲȚȐȢ İʌȑȞįȣıȘȢ).
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ ȒįȘ ıțȣȡȠįİĲȘșȑȞĲȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ μİ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ Ȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȣȢ ȒȜȠȣȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓįİĲĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ,
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ įȚȐțİȞȠ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲıȚμİȞĲȠʌȠȜĲȠȪ țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ȖİȚĲȠȞȚțȠȪ ĳĮĲȞȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ İȣțȐμʌĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ıİ ȩȜȠ ĲȠ
μȒțȠȢ, ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚȐțİȞĮ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıĲİȡİȦμȑȞİȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ
țĮĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.
ǼʌİȚįȒ μİĲȐ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȠȣ İʌȠμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Ș İȡȖĮıȓĮ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ĮĳĮȞȒȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-02-08-05:2009

Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ/șİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ,
ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ țİȓμİȞȘȢ ȞȠμȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ǿțȡȚȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ İμʌȠĲȚıμȑȞȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȣĲȚțȫȞ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ μȚțȡȒ ȕȚȠĮʌȠıȣȞșİıȚμȩĲȘĲĮ.
ȆȡȑʌİȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ĲȦȞ İȣțȐμʌĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ (ȡİĲȐȜȚĮ) ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȖȚĮ ĲĮ ıĲİȡİȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ʌĲȫıȘȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ȟȘȡȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ
ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, Ș
İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ įȚĮțȑȞȠȣ
ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İȪțĮμʌĲĮ ȣȜȚțȐ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :

8

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ İȪțĮμʌĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ.

x

Ǿ țȠʌȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ȜȦȡȓįİȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

ȅȚ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȚ Ȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ ȒȜȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ Ș įĮʌȐȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.

x

Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ĳȠȡİȓȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ (ȡİĲĮȜȚȫȞ) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ
įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-06
«ȈĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-06, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0208-06 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĳȡȐȖȚıȘ
țĮȚ
ıĲİȖȐȞȦıȘ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ

1

ĮȡμȫȞ

ĮȞȐȞĲȘ

ʌȜȐțĮȢ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĭȡĮȖμȐĲȦȞ
CFRD.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. against mechanical risks

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards –

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ Quality Management
Systems - Requirements

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

3

Protective gloves

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

H ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ șĮ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ıȪıĲȘμĮ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ
ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ/ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ. ȈĲȘȞ ȑțșİıȘ șĮ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ
ĲİȤȞȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȦȞ ʌȡȠȢ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ (ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, įȠıȠȜȠȖȓİȢ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ȤȘμȚțȒ ıȪȞșİıȘ,
șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ȤȘμȚțȒ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İĳĮȡμȠȖȒȢ țȜʌ). ǼʌȓıȘȢ șĮ
ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
ȠȚ ȕĮıȚțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȤȘμȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȣȜȚțȫȞ. ǵȜĮ ĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC
17025 Ǽ2
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ȀĮĲĮıțİȣȒ İȡȖĮıȚȫȞ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ İȖțĮȓȡȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓıİȚ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
İțĲȑȜİıȘȢ.
īİȞȚțȫȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȣșȪȢ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ İĳǯȩıȠȞ
İʌȚțȡĮĲȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȟȘȡȩ
țĮȚȡȩ țĮȚ ıĲİȖȞȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ).
ȀĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Įʌȩ ıțȩȞȘ, ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ ȖİȞȚțȐ Įʌȩ ȡȪʌȠȣȢ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ İȜĮĳȡȐ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ (ʌȤ. ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ) țĮȚ ȠȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣȢ șĮ
ıĲİȖȞȫȞȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ μİ İμĳȪıȘıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ĮıĲȐȡȚ, primer), ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ țĮȚ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, μİ ȤȡȒıȘ ȥȪțĲȡĮȢ Ȓ ʌȚıĲȠȜȑĲȠȣ, țĮȚ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȞĮ
ıĲİȖȞȫıİȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ ȒμȚıȘ ĲȘȢ μȑıȘȢ ȘμİȡȒıȚĮȢ ĮȞȐȜȦıȘȢ. ǼȐȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȣȜȚțȩ İȞ șİȡμȫ (ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
ȕȐıȘȢ) Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲĮșİȡȒ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ȑμμİıȘ
șȑȡμĮȞıȘ İȞĲȩȢ țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ įȠȤİȓȠȣ. īȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș
ȐμİıȘ șȑȡμĮȞıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ȑȖȤȣıȘ İȞĲȩȢ ĲȠȣ įȚĮțȑȞȠȣ İȐȞ İȓȞĮȚ șİȡμȠĲȚșȑμİȞȠ Ȓ μİ İȚıʌȓİıȘ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
İȡȖĮȜİȓȠ Ȓ ıʌȐĲȠȣȜĮ ĮȞ İȓȞĮȚ ȥȣȤȡȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȣȤȩȞ įİ ʌȜİȠȞȐȗȠȞ ȣȜȚțȩ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ
ʌȡȚȞ ıĲİȡİȠʌȠȚȘșİȓ μİ ȤȡȒıȘ ȟȑıĲȡȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ʌȜȘȡȦșİȓ Ƞ ĮȡμȩȢ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ, ȤȦȡȓȢ țİȞȐ, Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȒ ȤȦȡȓȢ ʌȩȡȠȣȢ, ĳȠȣıțȐȜİȢ țĮȚ İȟȠȖțȫμĮĲĮ țĮȚ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ Įȡμȩ įİȞ ĳȑȡȠȣȞ ȓȤȞȘ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲȠȢ ȣȜȚțȠȪ.
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Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ/șİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ,
ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ țİȓμİȞȘȢ ȞȠμȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ǿțȡȚȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ʌĲȫıȘȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ĬĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ȦȢ ȟȘȡȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ
μȑĲȡĮ ĮȡμȠȪ.

7
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ǻİȞ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐțȡȚıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ (șİȡμȠȪ Ȓ ȥȣȤȡȠȪ ĲȪʌȠȣ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ
ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ,
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :

8

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ (ȣȜȚțȩ
ĮıĲĮȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ μĮıĲȓȤȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȪʌȠȣ).

x

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ (μİ șȑȡμĮȞıȘ Ȓ
ĮȞȐμȚȟȘ).

x

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ Ș İʌȚμİȜȒȢ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȣȤȩȞ
ʌȜİȠȞĮıμȐĲȦȞ/İțȤȣȜȓıİȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

x

ȉĮ İȚįȚțȐ ĮȞĮȡĲȘμȑȞĮ ȚțȡȚȦμȐĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
ȚįȚĮȚĲȑȡĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İʌȚȕİȕȜȘμȑȞĮ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
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SPECIFICATION

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İʌȐȜİȚȥȘ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-07
«ȆȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İʌȐȜİȚȥȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-02-08-07, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ
ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-0208-07 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ
țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ
ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İʌȐȜİȚȥȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ İʌĮȜİȓȥİȦȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ
ĭȡĮȖμȐĲȦȞ CFRD.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. against mechanical risks

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ȪȥȠȢ - ǹȞĮįȑĲİȢ –
Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards –

Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ Quality Management
Systems - Requirements

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ
įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories.

Eȁȅȉ EN 1062.03

ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ȊȜȚțȐ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ İʌȚıĲȡȫıİȦȢ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ İμĳĮȞȑȢ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
țĮȚ ĲĮȟȚȞȩμȘıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȞİȡȠȪ (įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ). Paints
and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior
masonry and concrete - Part 3: Determination and classification of
liquid-water transmission rate (permeability).

Ǽȁȅȉ EN 1062.01

ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ȊȜȚțȐ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ İʌȚıĲȡȫıİȦȢ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ țĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ. Paints and

Protective gloves
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varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry
and concrete - Part 1: Classification.
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14266

3

ȆĮȡȐȖȦȖĮ ʌȣȡȩȜȣıȘȢ ȜȚșȐȞșȡĮțĮ – ȈȣȞįİĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ıĲİȡİȒ ʌȓııĮ țĮȚ ȜȚșĮȞșȡĮțȩʌȚııĮ – ʌȓııĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ –
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ μȑșȠįȠȚ ȕĮĳȒȢ. Derivatives from coal pyrolysis –
coal tar and pitch based binders and related products : coating tar –
characteristics and test methods.

ȅȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

H ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ șĮ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN ISO 9001 Ǽ3.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ İʌĮȜİȓȥİȦȞ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ȕĮıȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
1. ǹıĳĮȜĲȠμĮıĲȓȤİȢ ĮȞșȡĮțȩʌȚııĮȢ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ (coal for mastics). ĬĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Eȁȅȉ EN 1062.03, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 14266 țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ
ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ MIL-C-18480 (ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ)
2. ǼʌȠȟİȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ ĮȞșȡĮțȩʌȚııĮ, įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ (coal for epoxy). ĬĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ EN 1062.01 țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ
AWWA C210-2003, ASTM D4060.01 țĮȚ ASTM D4541.02 (ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ)
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ μİ ĮıĲȐȡȚ (self priming).
ȉĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ (țȠȚȞȐ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȐ) ȣȜȚțȐ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠıȚμȩĲȘĲĮȢ
(potability: țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ȖȚĮ İʌĮĳȒ μİ ʌȩıȚμȠ Ȟİȡȩ).
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ μİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩıİȚ, ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ, ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ĲȘȞ ıȣȞȚıĲȫμİȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȘȞ
ȤȘμȚțȒ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ. ĬĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ ʌĲȘĲȚțȫȞ (VOC) țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ
ʌȠȣ ĲİȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȠȢ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǵȜĮ ĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025 Ǽ2

5

ȀĮĲĮıțİȣȒ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȐȜİȚȥȘȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȞȘμİȡȫȞİȚ İȖțĮȓȡȦȢ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȫıĲİ ȞĮ ĲȘȢ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȠȪ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 28 ȘμİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıĲİȖȞȑȢ.
ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĮıĲȐȡȦμĮ (self priming) ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ Ȓ ıțȜȘȡȒ ȕȠȪȡĲıĮ. ȉȣȤȩȞ ĳȦȜȚȑȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ıĲȠțȐȡȠȞĲĮȚ μİ
ʌȣțȞȩȡȡİȣıĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤȘ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ (İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ) șĮ ȠμȠȖİȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
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Ǽȁȅȉ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȓĮ Ȓ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȥİțĮıĲȒȡȦȞ țĮȚ țĮĲ’
İȟĮȓȡİıȘ İĳĮȡμȠȖȒ μİ μİıĮȓĮȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȕȠȪȡĲıĮ Ȓ ȡȠȜȩ ȤĮμȘȜȠȪ ʌȑȜȠȣȢ ıİ įȣıȤİȡȠȪȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ
șȑıİȚȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȕȠȪȡĲıĮ Ȓ ȡȠȜȩ șĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȠȜȜȐ ʌİȡȐıμĮĲĮ. Ǿ ĮȡĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ) ĲȠȣ İȡȖĮıȓμȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠȞ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣıĲȒȞİȚ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ țĮȚ
μȑȤȡȚ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȠμȑȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ (țĮĲȐ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ įİȞ İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘ μİ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μİĲĮȟȪ 10°C țĮȚ 30°C țĮȚ ıȤİĲȚțȒ
ȣȖȡĮıȓĮ ȑȦȢ 80%.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) țȐĲȦ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ įȡȩıȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȒ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

īİȞȚțȫȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ȟȘȡȠȪ ȣμȑȞĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (dry film thickness) șĮ țȣμĮȓȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȠȡȓȦȞ:
x

īȚĮ μĮıĲȚȤȠİȚįȒ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ȣȜȚțȐ Įʌȩ 300 ȑȦȢ 750 μm (ıȣȞȚıĲȫμİȞȠ ʌȐȤȠȢ 450 μm ıİ μȓĮ Ȓ įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ).

x

īȚĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȐ (epoxy tar) Įʌȩ 200 ȑȦȢ 600 μm (ıȣȞȚıĲȫμİȞȠ ʌȐȤȠȢ 400 μm ıİ μȓĮ Ȓ
įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ).

Ǿ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ. Ǿ
İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ ȤȦȡȓȢ țİȞȐ țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘȢ ȣĳȒȢ
ȤȦȡȓȢ ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȚȢ țĮȚ ȓȤȞȘ ȡȠȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ İȜĮĳȡȐ ĳȠȡȘĲȒ ıȣıțİȣȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ ʌȩȡȦȞ ĮıȣȞİȤİȚȫȞ (Holiday Detectors), ȤĮμȘȜȒȢ ĲȐıİȦȢ ȖȚĮ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȑȦȢ 500 μm țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ĲȐıİȦȢ ȖȚĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ. īȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȖİȓȦıȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Ȓ ĲȚȢ
ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȅ ĮȚıșȘĲȒȡĮȢ (ȘȜİțĲȡȩįȚȠ) İȓȞĮȚ ıʌȠȖțȫįȠȣȢ μȠȡĳȒȢ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țİțȜȚμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȪȥȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ/șİμİȜȓȦıȘȢ, İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ,
ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ șĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ țİȓμİȞȘȢ ȞȠμȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ǿțȡȚȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
īȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ ȪȥȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 155/2004 (ĭǼȀ 121/ǹ`/5.7.2004)
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌ.į 395/94 «İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
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İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
89/655/ǼȅȀ» (ǹ/220) ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ, ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 2001/45/ǼȀ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ʌĲȫıȘȢ Įʌȩ ȪȥȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 354 Ǽ2

ĬĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ȚμȐȞĲİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ İμʌȠĲȚıμȑȞȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȣĲȚțȫȞ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ μȚțȡȒ ȕȚȠĮʌȠıȣȞșİıȚμȩĲȘĲĮ.
ȆȡȑʌİȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ĲȦȞ İȣțȐμʌĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ (ȡİĲȐȜȚĮ) ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȖȚĮ ĲĮ ıĲİȡİȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ (m2) ʌȜȒȡȦȢ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȣȜȚțȩ (μĮıĲȚȤȠİȚįȒ - İʌȠȟİȚįȚțȐ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ʌȜȐțĮȢ ĲȦȞ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ μİ İʌȐȜİȚȥȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ
ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :

8

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıİ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ.

x

Ǿ įĮʌȐȞȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ, ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
(İȡȖĮĲȚțȒ įĮʌȐȞȘ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ).

x

Ǿ įĮʌȐȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠȣ ĳȠȡİȓȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș
įĮʌȐȞȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
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ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ĭȡȐȖμĮĲĮ Įʌȩ ȚıȤȞȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ıțȜȘȡȩ
İʌȓȤȦμĮ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĳȡĮȖμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚıȤȞȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
(ıțȜȘȡȩ İʌȓȤȦμĮ). ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ǼN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ. - Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance

Ǽȁȅȉ EN 397 ǹ/1

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ - Safety Footwear for
Professional Use

Ǽȁȅȉ EN 933.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ - ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method.

Ǽȁȅȉ EN 933.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
țĮĲĮȞȠμȒȢ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ
ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȤȓįȦȞ. Tests for geometrical properties of aggregates - Part
2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size
of apertures.

Ǽȁȅȉ EN 933.03

ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ. Tests for geometrical
properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape Flakiness index.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ. Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation.
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Ǽȁȅȉ EN 1097.06

ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption.

Ǽȁȅȉ EN 1367.02

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ
țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ. Tests for
thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium
sulfate test.

Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ ǹtterberg. Geotechnical investigation
and testing – Laboratory testing of soil –
Determination of
Atterberg limits.

Ǽȁȅȉ EN 13242

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ Ȓ μȘ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠįȠʌȠȚȓĮ.
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in
civil engineering work and road construction.

Ǽȁȅȉ EN 197.01

ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ. Cement - Part 1: Composition, specifications
and conformity criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 196.08

ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ - ȂȑȡȠȢ 8 : ĬİȡμȩĲȘĲĮ İȞȣįȐĲȦıȘȢ ȂȑșȠįȠȢ įȚĮȜȪıİȦȢ. Ȃethods of testing cement – Part 8 :
Determination of heat of hydration – Solution method.

Ǽȁȅȉ ENV 13282

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ - ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. Hydraulic road binders - Composition, specifications
and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ,
ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. Mixing water for
concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete.

Ǽȁȅȉ EN 934.02

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2 :
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ
țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ. Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2:
Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking
and labelling.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13286.04

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ
ĳĮȚȞȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ - ǻȠȞȘĲȚțȒ
ıĳȪȡĮ. Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 4: Test
methods for laboratory reference density and water content - Vibrating
hammer .

Ǽȁȅȉ EN 13286.45

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 45: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ
μȚȖμȐĲȦȞ. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test
method for the determination of the workability period of hydraulically
bound mixtures.
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Ǽȁȅȉ EN13286.51

ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 51: ȂȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ įȠțȚμȓȦȞ Įʌȩ μȓȖμĮĲĮ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȒ
ıĳȪȡĮ. Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51 :
Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound
mixtures using vibrating hammer compaction.

Ǽȁȅȉ EN 450.01+A1

ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȩȢ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. Fly ash for concrete - Part 1: Definition,
specifications and conformity criteria.

Ǽȁȅȉ CEN/CR 1901

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ȕȜĮȕȫȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ ĮȜțĮȜȚȠʌȣȡȚĲȚțȑȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ. Regional
Specifications and Recommendations for the avoidance of damaging
alkali silica reactions in concrete.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ǿıȤȞȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȓȞĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μȚțȡȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȞİȡȠȪ.
Ȃİ ĲȘ μȚțȡȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μȓȖμĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘȢ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ, İȞȫ μİ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Ș
İʌȓĲİȣȟȘ ıȣȞșȘțȫȞ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ μİ țȠȚȞȐ
ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ) İȞȫ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ.
ȈĲĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ĲȠ ȚıȤȞȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ĲȠ ıȫμĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ,
ȠȜȓıșȘıȘȢ țȜʌ). ȉĮ ĳȡȐȖμĮĲĮ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ıȣȤȞȐ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌĮȡİȚȐ ʌȜȐțĮ Įʌȩ
ıȣμȕĮĲȚțȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
x ǹįȡĮȞȒ
x ȉıȚμȑȞĲȠ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ țĮĲİȡȖĮıμȑȞȘȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȖȚĮ
ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ
x ȃİȡȩ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ
x ʌȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

4.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ
4.2.1

ǹįȡĮȞȒ

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ İȓĲİ ĮμμȠȤȐȜȚțĮ ʌȠĲĮμȠȪ (ĮȜȜȠȣȕȚĮțȑȢ
ĮʌȠșȑıİȚȢ ıİ ĳȣıȚțȑȢ țȠȓĲİȢ) Ȓ ȕȡĮȤȫįȘ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȜĮĲȠμİȓȠȣ.
Ǿ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01, 933.02) șĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȒ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ
ȗȫȞȘ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǵȡȚĮ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȀȩıțȚȞĮ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ mm

63 mm

22.4 mm

4 mm

0.063 mm
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ȆȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȩμİȞȠ [%]

©

100

65-85

30-55

13-30

Ǽȁȅȉ

6-14

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ įİȞ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲĮ ĮȜțĮȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ǵĲĮȞ
įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ İμʌİȚȡȓĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ μİ
ĲıȚμȑȞĲȠ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȜțĮȜȠʌȣȡȚĲȚțȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ CEN/CR
1901.
īİȞȚțȐ, ĲȠ ȣȜȚțȩ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĮȞĲȚįȡȐ ȩĲĮȞ:
x

Sc > Rc, ȩĲĮȞ Rc 70

x

Sc > 35+0.5 Rc, ȩĲĮȞ Rc < 70

ȩʌȠȣ:
Sc: dissolved silica: ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ İȞİȡȖȩ įȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ (SiO2)
Rc: reduction of alkalinity: ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ĮȜțĮȜȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ SiO2 ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
ȅ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ PI 15% țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲȠ ȩȡȚȠ
ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ LL 35%. ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ μİ
ȣįȡȐıȕİıĲȠ Ȓ ĮțĮĲȑȡȖĮıĲȘ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ. Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ iʌĲȐμİȞȘȢ
ĲȑĳȡĮȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ.
ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ĲĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ (ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13242):
x

FL35: ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ =35 (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.03)

x

LA40: ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĮʌȩĲȡȚȥȘ țĮĲȐ Los Angeles țȜȐıμĮĲȠȢ 10/14, ȑȦȢ 40% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02)

x

WA242: ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ μİĲȐ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ 244, ȓıȘ ʌȡȠȢ 2% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.06)

x

MS18: ǻȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ įİȓțĲȘȢ 18 (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02)

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıμȑȞĮ ıİ ĲȡȓĮ μİȖȑșȘ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ, ȗȣȖȚȗȩμİȞĮ ȤȦȡȚıĲȐ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ.
4.2.2

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ ȆȩȡĲȜĮȞĲ CEM ǿV/B Ȓ CEM II/B țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 32.5 ȃ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197.01. Ǿ șİȡμȩĲȘĲĮ İȞȣįȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 196.08) șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
ĲȦȞ 65 kcal/kg ıİ 28 ȘμȑȡİȢ. Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μȓȖμĮ șĮ İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ (ıȣȞȒșȦȢ
μİĲĮȟȪ 50 țĮȚ 75 kg/m³) ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȚıȤȞȠȪ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȓıȘȢ “ȣįȡĮȣȜȚțȒ țȠȞȓĮ ȖȚĮ ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ” ʌȠȣ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ENV 13282, İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İțȜȣȩμİȞȘ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
4.2.3

ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, μİĲȐ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ, ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ μȓȖμĮ ǿʌĲȐμİȞȘ ȉȑĳȡĮ ʌȠȣ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 450.01+ǹ1 - ȦȢ ʌȡȩıμȚțĲȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıİ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ȈĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ĮȣĲȒ μİȜȑĲȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
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Ǽȁȅȉ

İțȜȣȩμİȞȘ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ ǿʌĲȐμİȞȘ ȉȑĳȡĮ.
4.2.4

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȩĲȣʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN
1008. ȉȠ Ȟİȡȩ ıĲȠ μİȓȖμĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ țĮȚ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
4.2.5

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934.02. īȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșȑĲȦȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚμȘțȣȞșİȓ Ƞ įȚĮșȑıȚμȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ.
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ȀĮĲĮıțİȣȒ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Įʌȩ ȚıȤȞȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

5.1 ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ – ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
5.1.1

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ

īȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ, ĲĮȤİȓĮ țĮȚ ȠȚțȠȞȠμȚțȒ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ
ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȩȢ, țĮȚ Ș ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ, Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȞįİȚțȞȣȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ
ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ μİ İʌȚțİĳĮȜȒȢ ʌİʌİȚȡĮμȑȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ıİ ʌĮȡİμĳİȡİȓȢ İȡȖĮıȓİȢ. ȆȡȑʌİȚ İȖțĮȓȡȦȢ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ ʌİȡĮĲȦșİȓ ȠȚ ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȠȚ ȑȡİȣȞİȢ ȖȚĮ ʌȘȖȑȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, țĮșȫȢ
țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ μȓȖμĮĲĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ țĮȚ șĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ȚıȤȞȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ
ĳȡȐȖμĮ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĲĮȤİȓĮ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıĲȘ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ. ȅȚ ȤȫȡȠȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡțİĲȒ ȑțĲĮıȘ, ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ İʌĮȡțȑȢ ĮʌȩșİμĮ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
5.1.2

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǿ ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
a. ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ, țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ȞİȡȠȪ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȤȘμȚțȫȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ, ȫıĲİ ĲȠ μȓȖμĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ.
b. ǻȠțȚμȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠ μȓȖμĮ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ) țĮȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ĮȞĲȠȤȒ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, Ș įȠțȚμȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ
įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.04. ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ
μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ȜȩȖȦ șȡĮȪıİȦȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȘ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲȡȑȥİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ Vebe, Ȓ įȠȞȘĲȚțȒȢ ĲȡȐʌİȗĮȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȩıșİĲȠ ȕȐȡȠȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ,
Ȓ ȐȜȜȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ. ĬĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ
ȣȖȡĮıȓĮ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ. ǼʌȓıȘȢ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ƞ
įȚĮșȑıȚμȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.45.
c. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĲȠ μȓȖμĮ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
İʌȚįȡȐıİȚȢ. ǼʌȓıȘȢ Ș ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘ, ȜȩȖȦ șİȡμȩĲȘĲĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, șİȡμȠțȡĮıȓĮ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ
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ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ, ȦȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ μİ
ʌȠıȠıĲȘμȩȡȚȠ 10%, ȒĲȠȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ İțİȓȞȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ İμĳĮȞȓıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90%. Ǿ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ 4 MPa ıİ ȘȜȚțȓĮ 90 ȘμİȡȫȞ, İțĲȩȢ ĮȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȘȜȚțȓĮ Ȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĲȚμȒ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ
țȠȞȓĮȢ ȠįȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90% ȩĲĮȞ
ĮȣĲȩ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲĮ ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ȉ., ȣʌȠșȑĲȠȞĲĮȢ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ ȂİĲĮȕȜȘĲȩĲȘĲĮȢ
(ȈȂ) ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ İʌȚĲȩʌȠȣ 20%. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ Ș μȑıȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ fm șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ıȤȑıȘ:fm t 1.52 fck= 6 MPa.ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ
ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțİ ıĲȠ ȕȒμĮ Į țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN13286.51.
d. ȉȠ μȓȖμĮ μİ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțĮȞ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȕȒμĮĲĮ (ȕ, Ȗ) șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, Ș ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ. Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ țĮȚ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ
μȑȤȡȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ.
e. ǹȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ıĲȠ ĲİȜȚțȫȢ İʌȚȜİȖȑȞ μȓȖμĮ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȡȒıİȚȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ ȣʌȩ ĮįȚĮȕĮĲȚțȑȢ Ȓ ıȤİįȩȞ ĮįȚĮȕĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
5.1.3

ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȚıȤȞȠȪ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ
«ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ȉμȒμĮ», μİ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȈĲȠ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ ȑȡȖȠȣ, μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑȡȖȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȉȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ
ĲμȒμĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıİ șȑıȘ, ʌȠȣ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ μİĲȐ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ
Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ıĲȠ
țȪȡȚȠ ȑȡȖȠ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȉȠ μȑȖİșȩȢ
ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 150 m³ ȣȜȚțȠȪ. Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ
ʌȐȤȠȣȢ 25 țĮȚ 30 cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ șĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ:

10

x

10 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȘ
įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĳȠȡȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

15 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ
Įʌȩ ĲȘȞ ȑĲȠȚμȘ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ. ȅȚ įȚĮĳȠȡȑȢ Įʌȩ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

15 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘ ȜȠȖȚțȒ
ĲȘȢ μİșȩįȠȣ Ǽ106-86/Ȁİĳ. 2 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ įȚȐıĲȘμĮ 6 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȉĮȣĲȩȤȡȠȞĮ
șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȚıȐȡȚșμȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĲĮ ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

x

ǺĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȦȞ ʌȣȡȘȞȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ.

x

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μȓȖμĮĲȠȢ μİ įȠțȓμȚĮ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞĮ μİ įȠȞȘĲȚțȒ
ȘȜİțȡȩıĳȣȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.51. ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡ 6.1 μİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 İȟȐįİȢ įȠțȚμȓȦȞ.

x

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ ȠμĮȜȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
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Ǽȁȅȉ

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.

x

ǹʌȠțȠʌȒ 10 ʌȣȡȒȞȦȞ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ İȚįȚțȩ ʌȣȡȘȞȠȜȪʌĲȘ țĮȚ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ:
Į. ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ
ȕ. ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĮȣĲȒȢ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ (μİ
ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ıİ ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲμȒμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İțȐıĲȠȣ
ĲμȒμĮĲȠȢ).

ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ĮʌȠțȠʌȒ ʌȣȡȒȞȦȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜȘ Ȓ ĮįȪȞĮĲȘ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȜȜȐȟİȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩȞ țĮȚ ȞĮ ĲȠȞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ
μİ ȑȜİȖȤȠ μİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ.
Ǽĳǯ ȩıȠȞ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ, ĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ
İʌȓȤȦμĮ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲȐ Įʌȩ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, μʌȠȡİȓ
ȞĮ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠ μȩȞȚμȠ ǲȡȖȠ.

5.2 ǹȞȐμȚȟȘ
Ǿ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ țİȞĲȡȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ıȣȞİȤȠȪȢ Ȓ
țĮĲȐ ʌĮȡĲȓįİȢ (ĲμȘμĮĲȚțȒȢ) ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȦȡȚĮȓĮ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5
ĳȠȡȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ ĮȞȐ ȫȡĮ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȚıȤȞȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
(ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ μȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȞĮμȓȟİȦȢ μİ ȦȡȚĮȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ μȚțȡȩĲİȡȘ
Įʌȩ 80 m3/h).
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ȪĳȣȖȡĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ μİ ʌȠȜȪ μȚțȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ (120140 l/m3) țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ʌȡȠıțȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ
ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ Ȓ ȠȚ įȣıȤȑȡİȚİȢ ıĲȘ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȠȣ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ.
ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (ȤȐȜȚțİȢ, ȐμμȠȢ, ʌĮȚʌȐȜȘ, ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ ȐȜȜİȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ, Ȟİȡȩ țĮȚ
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ʌȡȩıșİĲĮ) șĮ μİĲȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ, μİ ĮțȡȓȕİȚĮ r2%.
AʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞİȤȒ Ȓ ıȣȤȞȒ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıĲĮ
ĮįȡĮȞȒ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞĮʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ,
ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȦȞ İțȐıĲȠĲİ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ȐȞİμȠȢ țĲȜ.). Ȋʌȩ
țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ Ȟİȡȩ ıĲȠ μȓȖμĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ șĮ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲİȜİȓȦȢ ȠμȠȚȠȖİȞȠȪȢ μȓȖμĮĲȠȢ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮțȡȚȕȑıĲİȡĮ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ
įȠțȚμȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲμȘμĮĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ.

5.3 ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x

ǹʌȠĳȣȖȒ țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, ĮʌȩμȚȟȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ İȟȐĲμȚıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠȣ ȞİȡȠȪ.

x

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ
/ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĮȣĲȠȪ ȜȩȖȦ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ.

x

ǹʌȠĲȡȠʌȒ ȡȪʌĮȞıȘȢ Įʌȩ ȤȫμĮ țĮȚ ȜȐıʌİȢ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
Ȓ, İȞįİȤȠμȑȞȦȢ, Įʌȩ įȚĮȡȡȠȒ ȜĮįȚȫȞ Ȓ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĲȜ.

x

ǼʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȡȣșμȠȪ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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Ǽȁȅȉ

x

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ įȣıμİȞȫȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ (ĮʌȩĲȠμȘ ȕȡȠȤȒ, ĮȣȟȘμȑȞȘ İȟȐĲμȚıȘ ȜȩȖȦ ȣȥȘȜȒȢ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĮȞȑμȠȣ, țĲȜ.).

x

ǹʌȠĲȡȠʌȒ ĲȘȢ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ μȓȖμĮĲȠȢ Įʌȩ țȓȞȘıȘ ȠȤȘμȐĲȦȞ.

Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 15 min ȖȚĮ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĮȑȡĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 20ȠC. ǼȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ȚμȐȞĲȦȞ
ĮȞĲȓ ȠȤȘμȐĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ĲȠ ȞȦʌȩ μȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȠȤȒμĮĲĮ ĲȠʌȚțȒȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȚ
ʌȡȠȦșȘĲȑȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ įȚĮμȠȡĳȦĲȑȢ,
İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ. Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ Ȓ İȜĮĳȡȫȢ țİțȜȚμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ,
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 cm, İțĲȩȢ ĮȞ, ȖȚĮ İȚįȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, țĮșȠȡȚıĲİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ș ĮțȡȓȕİȚĮ
ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, μİ μȑȖȚıĲȘ ĮȞȠȤȒ r 5 cm, țĮȚ Ș ĲĮȤİȓĮ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ. Ǿ
įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌİȡĮĲȦșİȓ μȑıĮ ıİ ȤȡȩȞȠ ĲȠ ʌȠȜȪ 15 min Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩμȚıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦșȑȞĲȠȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮȡțȒ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ, ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ȕȜȐȕİȢ. Ǿ
įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȜȦȡȓįİȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ șĮ
İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ įȪȠ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ
įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ
/ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫșȘțİ ʌȡȫĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ƞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ ĮȡμȩȢ
șĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȪȠ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȠȣ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șİȡμȠȪ țĮȚȡȠȪ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȠȪ
ʌȡȠıșȑĲȠȣ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚμȘțȣȞșİȓ Ƞ įȚĮșȑıȚμȠȢ ȤȡȩȞȠȢ. ǼȐȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚμȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.45.
ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ ȑțĲĮıȘ (ıĲȐșμȘ) ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ «țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ» ȘμȑȡĮȢ.
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ, Ș ĮȡȤȚțȒ İȞĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ μİĲĮĳİȡȩμİȞȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıȦȡȠȪȢ ȪȥȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȠȣ 1 m țĮȚ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ țȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ȚıȤȞȠȪ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ șĮ
įȚĮıĲȡȦșİȓ İȟȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ıȣμȕĮĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C8/10 Ȓ C 12/15, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
İȖțİțȡȚμȑȞĮ ıȤȑįȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ.
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȚıȤȞȠȪ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (İțĲȩȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ȩʌȠȣ ĲȠȪĲȠ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ
İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȠįİĲȠȪμİȞȠ țȜĮıȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ, Ȓ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ) șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ țȜȓıȘ, ıĲĮ İȜİȪșİȡĮ ĮȞȐȞĲȘ țĮȚ țĮĲȐȞĲȘ ʌȑȡĮĲĮ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ μİșȩįȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ʌȠȣ șĮ İʌȚȜȑȟİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮȚ șĮ İȖțȡȓȞİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

5.4 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
īȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ, ıĲĮĲȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ 7,5
ĲȩȞȞȦȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, μİ įȚʌȜȐ ȜİȓĮ ĲȪμʌĮȞĮ, įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,40 m, ʌȠȣ șĮ ĮıțȠȪȞ ȖȡĮμμȚțȒ
ıĲĮĲȚțȒ ʌȓİıȘ ( țĮĲȐ ȖİȞȑĲİȚȡĮ İʌĮĳȒȢ) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 t/m. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įȩȞȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȡȣșμȚȗȩμİȞȘ țĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 Hz.
ȅȚ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȡȖĮȞȠ ȑȞįİȚȟȘȢ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ įȚĮįȡȠμȫȞ įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȠțĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȦȞ
ĲȪμʌĮȞȦȞ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȐ Įʌȩ İʌȚțȠȜȜȒıİȚȢ ȣȜȚțȠȪ. ĬĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȑȞĮȢ İĳİįȡȚțȩȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĮțȡȚȕȫȢ ĲȪʌȠȣ.
ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȟȘ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ
ĲμȒμĮ ȩĲȚ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ʌȡȠȢ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ.
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Ǿ ʌȡȫĲȘ Įʌȩ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĲĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ
(ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5) μİ įȩȞȘıȘ țĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠ ʌȠȜȪ 2 km/ȫȡĮ. ǵĲĮȞ Ƞ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȢ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ șĮ
ĲȓșİĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ įȩȞȘıȘȢ.
Ǿ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ ĲİȜȚțȫȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ, İȜĮĳȡȫȢ ĲȡĮȤİȓĮ ȣĳȒ, ȤȦȡȓȢ ȤĮȜĮȡȐ
ȤĮȜȓțȚĮ, İȖțȠʌȑȢ Ȓ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, ȓȤȞȘ ĲȡȠȤȫȞ Ȓ ȐȜȜĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ țĮȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗİȚ ıȘμİȓĮ μİ ʌİȡȓııİȚĮ
ȞİȡȠȪ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠʌȠȜĲȠȪ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. Ǿ μȐȗĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȠȖİȞȒȢ, μİ ĲȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
įȣȞĮĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȤȦȡȓȢ ĲȠʌȚțȩ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ȤȠȞįȡȫȞ țȩțțȦȞ, Ȓ ȐȜȜİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ.
Ǿ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıİȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ 30 ȜİʌĲȫȞ ĲȘȢ ȫȡĮȢ Įʌȩ ĲȘ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, țĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ
/ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
Ȉİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
μȚțȡȠȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ ıȣμʌȣțȞȦĲȑȢ, įȠȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ țĲȜ., ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ İȞįİȤȩμİȞȘ ĲȠʌȚțȒ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ, μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.5 ĬİȡμȠțȡĮıȚĮțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ
īȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıĲİȓ ȩıȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ Ș ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȩʌȦȢ:
x ȈȣııȫȡİȣıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ μİȖȐȜİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ μİ įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ Ș
ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
x ȈȣȤȞȩ țĮĲȐȕȡİȖμĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ.
x ȋȡȒıȘ ȞİȡȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ μİ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
x ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ȩĲȚ ĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ įİȞ İȓȞĮȚ
ʌȡȩıĳĮĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
x ȂİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıĲȘ șȑıȘ įȚȐıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
țĮĲȐ ĲȠ ıȣȞĲȠμȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ȤȡȩȞȠ, μİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĮȣȟȘμȑȞȠȣ ĮȡȚșμȠȪ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ.
x ȈȣȞİȤȒȢ ȥİțĮıμȩȢ μİ Ȟİȡȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ μİ ȜİʌĲȐ ıĲĮȖȠȞȓįȚĮ ȞİȡȠȪ ıİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȒ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȞİĮȡȠȪ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȑțșİıȘȢ ıĲȠ ȒȜȚȠ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȩȜȚȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ (ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ įȪıȘ ĲȠȣ ȘȜȓȠȣ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȞȣȤĲİȡȚȞȑȢ ȫȡİȢ).
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ μȑĲȡĮ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıİȦȞ ıİ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ țĮȪıȦȞĮ. īȚĮ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 28ȠC, Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ μȘ İȡȖĮıȚȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ʌȠȡȓıμĮĲĮ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ.
ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮʌȩĳİȣțĲȘ Ș țĮĲĮıțİȣȒ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ șİȡμȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ, ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ȞȪțĲĮ, Ȓ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ ʌȡȦȚȞȑȢ ȫȡİȢ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İʌĮȡțȒ ȞȣțĲİȡȚȞȩ ĳȦĲȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȡȚıĲȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȫȞ ȤİȚμİȡȚȞȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ, țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȉȈ ȖȚĮ ĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

5.6 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ – ȈȪȞįİıȘ μİĲĮȟȪ ıĲȡȫıİȦȞ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ țĮȚ ĲȘ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȣȖȡȒ, ȚįȓȦȢ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȚıȤȣȡȫȞ
ĮȞȑμȦȞ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıȪıĲȘμĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ μİ İʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ
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İȣțȐμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ țĮĲĮȚȠȞȚıμȠȪ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜİʌĲȫȞ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ
ȞİȡȠȪ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, Įʌȩ
ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȒ
ʌȡȩıĳȣıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ, ȤȦμȐĲȦȞ,
ȜȚμȞȐȗȠȞĲȠȢ ȞİȡȠȪ țĲȜ. țĮȚ țĮșĮȡȚıμȩȢ μİ İȖțİțȡȚμȑȞİȢ μİșȩįȠȣȢ, ĲȣȤȩȞ ȡȣʌȐȞıİȦȞ.
Ȉİ İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĳĮȞȒȢ Ș ĮįȣȞĮμȓĮ
ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ʌȡȩıĳȣıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ ȩʌȦȢ:
țĮșĮȡȚıμȩȢ țĮȚ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ʌĮȜĮȚȐȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ țȐșİ ȤĮȜĮȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ, İĳĮȡμȠȖȒ
ıȣȞįİĲȚțȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm) Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ țĮȚ ȐμİıȘ įȚȐıĲȡȦıȘ
țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ı’ ĮȣĲȩ.
īİȞȚțȐ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ țȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, ȫıĲİ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ țȐșİ ȞȑĮȢ ȜȦȡȓįĮȢ ȞĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠĲȠȪ ʌĮȡȑȜșİȚ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ /ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ʌĮȡĮțİȓμİȞȘȢ. Ȉİ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ ȣȥȘȜȫȞ ıȤİĲȚțȐ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȞĮ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İʌȚμȒțȣȞıȘ ĲȠȣ
įȚĮıĲȒμĮĲȠȢ İȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ /ıȣμʌȣțȞȦıȚμȩĲȘĲĮȢ μİ ȤȡȒıȘ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ, Ȓ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İʌĮĳȒȢ įȣȠ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ĲȠʌȚțȒ ĮʌȩȟİıȘ, țĮșĮȡȚıμȩ, țĮĲȐȕȡİȖμĮ țĮȚ țȐȜȣȥȘ μİ ȜİʌĲȩ ʌȜȠȣıȚȩĲİȡȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ, ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
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ǻȠțȚμȑȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1 ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ «İȜİȖȤȩμİȞȠ ĲμȒμĮ» μİ 6 țȣȕȚțȐ įȠțȓμȚĮ ĮțμȒȢ 150
mm Ȓ țȣȜȚȞįȡȚțȐ įȠțȓμȚĮ (D150 /Ǿ150mm), ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.51, Įʌȩ įİȓȖμĮĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮıĲȡȦșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ǼȜİȖȤȩμİȞȠ ĲμȒμĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ įȣıμİȞȑıĲİȡȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
i. ȉȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȐșİ ȘμȑȡĮ
ii.

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5000 m2

Ǿ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ 6 įȠțȚμȓȦȞ ıİ 28 ȘμȑȡİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:

X 6 t fck  1.10 s

Xi t fck  0.6 MPa
ȩʌȠȣ:
i n

X6

= 1 ¦ Xi
n

Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȦȞ 6 įȠțȚμȓȦȞ

i 1

ȠȚ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ i = 1,2,3,…6

Xi
n

s=

¦(X

i

 X )2

i 1

5

Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ 6 ĮȞĲȠȤȫȞ

fck İȓȞĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ fck =4 Mȇa ıİ
ȘȜȚțȓĮ 28 ȘμİȡȫȞ.

6.2 ǻȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ
ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 ȑȜİȖȤȠȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 500 m2 ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȆȡȩĲȣʌĮ ASTM
D2922.04 țĮȚ ASTM D3017.04), μİ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȕĮșμȠȞȠμȘșİȓ ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ. ȅȚ
μİĲȡȠȪμİȞİȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ:
ȅ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ 6 μİĲȡȒıİȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠ 98% ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțİ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ (§ 5.1.2 ȕ) țĮȚ țĮμȓĮ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĲȚμȒ ıĲȘȞ İȟȐįĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 96% ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
ǹȞ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ μȑıȠȣ ȩȡȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ μİ 6 μİĲȡȒıİȚȢ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ĮȞ
İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ μȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩ țȡȓıȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 1500 m2
ʌİȡȓʌȠȣ, șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮįȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ȑȟȠįĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ǹȞ μȚĮ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĲȚμȒ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ ĲȚμȫȞ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȣțȞȫȞİȚ ıİ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ 3 m Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ ĲȚμȫȞ. Ǿ ȑțĲĮıȘ ĮȣĲȒ İĳǯ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ, șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮįȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ
ȞȑȠ ȣȜȚțȩ μİ ȑȟȠįĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

6.3 ǻȠțȚμȑȢ ĮįȡĮȞȫȞ
ȈĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ȩʌȠĲİ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȜȜĮȖȒ ʌȘȖȒȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ ĮȜțĮȜȠʌȣȡȚĲȚțȒȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ, ĲȠȣ įİȓțĲȘ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ (FL), ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ
șȡȣμμĮĲȚıμȩ (LA), ȣįĮĲĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ (WA) țĮȚ ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ șİȧțȩ μĮȖȞȒıȚȠ(MS). ȅ įİȓțĲȘȢ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞȐ 2000 m3.
Ǿ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ. ȆȡȑʌİȚ ĲĮ
įȚİȡȤȩμİȞĮ ʌȠıȠıĲȐ ȞĮ μȘȞ įȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ İțİȓȞĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ
ȩȡȚĮ:
x ȀȩțțȠȚ > 4 mm

r 8%

x ȀȩțțȠȚ < 4 mm

r 6%

x ȀȩțțȠȚ < 0.063 mm

r2%

6.4 ǻȠțȚμȒ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 ȑȜİȖȤȠȚ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȘμİȡȘıȓȦȢ. ȅȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȕȑȜĲȚıĲȘ
ȣȖȡĮıȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ –1% țĮȚ +0.5%.

6.5 ǻȠțȚμȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȞĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ μȓȖμĮĲȠȢ ĮȞȐ 500 m2 įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ǽȁȅȉ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

8

ȉȡȩʌȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3) țĮĲĮıțİȣȒȢ Įʌȩ «ıțȜȘȡȩ İʌȓȤȦμĮ», ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȤȦȡȓȢ μİȓȦıȘ Ȓ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌĮȡİμȕȐȜȜȠȞĲĮȚ, ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ, ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ μȐȗĮȢ ĲȠȣ
«ıțȜȘȡȠȪ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ». ȉȠ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ıĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ «ıțȜȘȡȠȪ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ» țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ĮȞȐȞĲȘ ıĲİȖĮȞȒȢ ʌȜȐțĮȢ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (İĳȩıȠȞ ĮȣĲȒ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ), șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ıțȜȘȡȠȪ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
x Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
x Ș ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțμİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȦȞ
įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ ıĲȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
x Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ
x Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
x ȠȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ İȞįȚȐμİıȦȞ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȞ. Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ, ıĲĮ ʌȡȠĳȡȐȖμĮĲĮ Ȓ ıİ ȐȜȜİȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ,
ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩıĲĮıȘ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
x

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ıȣȞȓȗȘıȘ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ
ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȊȆǼȋȍǻǼ Ǽ106-86 :

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȠμȘȤĮȞȚțȒȢ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȀȉȈ)
ASTM D2922.04

Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place
by Nuclear Methods (Shallow Depth).

ASTM D3017.04

Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by
Nuclear Methods (Shallow Depth).

Ǽȁȅȉ EN 1744.01

ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: ȋȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ. Tests for chemical properties of aggregates
- Part 1: Chemical analysis.

Ǽȁȅȉ CEN ISO/TS 17892.11

īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ – İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ –
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ μİ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȩ ȪȥȠȢ.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil Part 11: Determnation of permeability by constant and falling head.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ĭȡȐȖμĮĲĮ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȁ.Ȉ.)
Roller compacted concrete dams (RCC dams)

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 13
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-04-00-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0400-00 «ĭȡȐȖμĮĲĮ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȁ.Ȉ.)»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-04-00-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-04-00-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

36585

36586
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-04-00-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 5
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 7

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 7

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 9

3.1

OȡȚıμȠȓ ........................................................................................................................................ 9

4

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ........................................................................... 9

4.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 9

4.2

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ............................................................................................................... 10

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ................................................................................................. 13

5.1

ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ Ȁ.Ȉ. ............................................................................................................... 13

5.2

ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ ................................................................................................................... 14

5.3

ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȓȦȞ .................................................................. 15

5.4

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ....................................................................... 15

5.5

ȆĮȡĮȖȦȖȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ........................................................................................................ 16

5.6

ȂİĲĮĳȠȡȐ .................................................................................................................................. 18

5.7

ǼȞĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ..................................................................................................... 20

5.8

ȈȣμʌȪțȞȦıȘ .............................................................................................................................21

5.9

ǹȡμȠȓ .......................................................................................................................................... 23

5.10

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ...................................................................................................... 25

5.11

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮȡȡȣșμȓıİȚȢ ......................................... 25

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ..................................................................... 26

6.1

ǹȞȠȤȑȢ țĮȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................. 26

6.2

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ .................................................................................................................. 27

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 32

7.1

īİȞȚțȐ ......................................................................................................................................... 32

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ..................................................................................................... 33

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 33

3

36587

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-04-00-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ – ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ………………………………………………………………………35

4

36588
©

Ǽȁȅȉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-04-00-00:2009

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ĭȡȐȖμĮĲĮ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȁ.Ȉ.)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ, μİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ, ıȣμʌȪțȞȦıȘ
țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ (curing) ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.Ȉ., RCC: Rolled Compacted Concrete) ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȉĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȖİȞȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ. țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ μİ ĲȘȞ ȡȘĲȒ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țȐĲȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ
Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

Ǽȁȅȉ ENV 13282

Hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria
-- ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ - ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 450-1

Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity
criteria -- ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȩȢ,
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 13242

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil
engineering work and road construction -- ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȫȞ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ Ȓ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ țĮȚ ĲȘȞ ȠįȠʌȠȚȓĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1097.02

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation. - ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ
ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ șȡȣμμĮĲȚıμȩ

Ǽȁȅȉ EN 1097.06

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption. - ǻȠțȚμȑȢ ĲȦȞ
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μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳȓȜİȡ țĮȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ.
Ǽȁȅȉ EN 1367.02

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test. ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȚțȑȢ țĮȚ țĮȚȡȚțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ șİȚȚțȠȪ
μĮȖȞȘıȓȠȣ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labeling -- ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2 : ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-4

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 4: ȂȑșȠįȠȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
țĮȚ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ Ȟİȡȩ, μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-45

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the
determination of the workability period of hydraulically bound mixtures -ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ ȂȑȡȠȢ 45: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ μȚȖμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 13286-51

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction -- ȂȓȖμĮĲĮ μȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞĮ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 51: ȂȑșȠįȠȢ
ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒȢ įȠțȚμȓȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ
țȠȞȓİȢ μİ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 12350-2

Testing fresh concrete - Part 2: Slump test -- ǻȠțȚμȑȢ ȞȦʌȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ țȐșȚıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 933.01

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of
particle size distribution - Sieving method. ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ȂȑșȠįȠȢ μİ țȩıțȚȞĮ.

Ǽȁȅȉ EN 933.02

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. ǻȠțȚμȑȢ
ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ
μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ. ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ țȩıțȚȞĮ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ȐȞȠȚȖμĮ ȕȡȠȤȓįȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫ. ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ. ǻİȓțĲȘȢ
ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ.

Ǽȁȅȉ EN 933-4

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of
particle shape - Shape index -- ǻȠțȚμȑȢ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ - ǻİȓțĲȘȢ
μȠȡĳȒ.
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Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil –
Determination of Atterberg limits. īİȦĲİȤȞȚțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ –
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İįĮĳȫȞ – ȂȑȡȠȢ 12: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȠȡȓȦȞ
ǹtterberg.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

Concrete production
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 12350.07 E2

Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods - ǻȠțȚμȑȢ
ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 7: ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮȑȡĮ - ȂȑșȠįȠȚ μİ
ʌȓİıȘ

Ǽȁȅȉ CEN/CR 1901

Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of
damaging alkali silica reactions in concrete. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȕȜĮȕȫȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ
ĮȜțĮȜȚȠʌȣȡȚĲȚțȑȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 1097.05 E2

Test for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5:
Determination of the water content by drying in a ventilated oven - ǻȠțȚμȒ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ ȟȒȡĮȞıȘ ıİ țȜȓȕĮȞȠ İȟĮȞĮȖțĮıμȑȞȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĮȑȡĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ.

3

and

transport

–

ȆĮȡĮȖȦȖȒ

țĮȚ

μİĲĮĳȠȡȐ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȉȠ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (İĳİȟȒȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ Ȁ.Ȉ.) ĮʌȠĲİȜİȓ ıȪȞșİıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ țĮȚ
ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ȩʌȦȢ ĲıȚμȑȞĲȠ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ
ȪįȦȡ țĮȚ ʌȚșĮȞȫȢ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲĮ, ȩʌȦȢ μİȚȦĲȚțȩ ȪįĮĲȠȢ Ȓ μİȚȦĲȚțȩ ȪįĮĲȠȢ - İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȩ
ʌȒȟİȦȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ʌȠȜȪ μȚțȡȒ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ/İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ, ʌȠȣ țĮșȚıĲȐ
įȣȞĮĲȒ ĲȘ įȚĮțȓȞȘıȒ ĲȠȣ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȒ ĲȠȣ μİ ıȣȞȒșȘ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ (ȚıȠʌİįȦĲȑȢ
țȜʌ), țĮȚ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ μİ įȠȞȘĲȚțȠȪȢ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȡİȢ.

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȉȠ Ȁ.Ȉ. șĮ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ Ȇȅȇȉȁǹȃȉ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȐȜȜİȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ, ȩʌȦȢ
ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ȟİȡȩ. TȣȤȩȞ ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșȑĲȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
ȂİȜȑĲȘȢ ȈȣȞșȑıİȦȢ.
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4.2 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
4.2.1

ȃİȡȩ

ĬĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.2.2

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ
Į.

ȉıȚμȑȞĲȠ
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ μȓȖμĮ ȀȈ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ CEM II/B Ȓ CEM IV/Ǻ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
32.5 ȃ
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȓıȘȢ “ȣįȡĮȣȜȚțȒ țȠȞȓĮ ȖȚĮ ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ” Ș ȠʌȠȓĮ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ENV 13282 İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ MİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
İțȜȣȩμİȞȘ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.

ȕ.

ǿʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ μİĲȐ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ μȓȖμĮ
țĮĲİȡȖĮıμȑȞȘ ǿʌĲȐμİȞȘ ȉȑĳȡĮ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȦȢ ȆȡȩıμȚțĲȠ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıİ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ȈĲȘȞ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ĮȣĲȒ μİȜȑĲȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ ǿʌĲȐμİȞȘ ȉȑĳȡĮ. Ǿ ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 450-1.

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȜȜĮȖȒ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ Ȓ
ĲȡȩʌȠȣ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
4.2.3

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ĲĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ İȓȞĮȚ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ (ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13242):
x

FL35: ǻİȓțĲȘȢ ʌȜĮțȠİȚįȠȪȢ =35 (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.03)

x

LA40: ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĮʌȩĲȡȚȥȘ țĮĲȐ Los Angeles țȜȐıμĮĲȠȢ 10/14, ȑȦȢ 40% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.02)

x

WA242: ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ μİĲȐ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ 24 h, ȓıȘ ʌȡȠȢ 2% (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1097.06)

x

MS18: ǻȠțȚμȒ ȣȖİȓĮȢ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ șİȚȚțȠȪ μĮȖȞȘıȓȠȣ įİȓțĲȘȢ 18 (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1367.02)

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ įİȞ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲĮ ĮȜțĮȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ǵĲĮȞ
įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ İμʌİȚȡȓĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ μİ
ĲıȚμȑȞĲȠ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȜțĮȜȠʌȣȡȚĲȚțȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ CEN/CR
1901.
īİȞȚțȐ, ĲȠ ȣȜȚțȩ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĮȞĲȚįȡȐ ȩĲĮȞ:
x

Sc > Rc, ȩĲĮȞ Rc 70

x

Sc > 35+0.5 Rc, ȩĲĮȞ Rc < 70

ȩʌȠȣ:
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Sc: dissolved silica: ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ İȞİȡȖȩ įȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ (SiO2)
Rc: reduction of alkalinity: ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ĮȜțĮȜȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ SiO2 ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșİȓ μȚĮ ʌȜȒȡȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μȚĮ İȞȚĮȓĮ (ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘ
įȚĮȕȐșμȚıȘ) ĮʌȠșȒțȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ. ȍıĲȩıȠ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȒ ĲȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıİȚ
ĮʌȠșȒțİȢ įȪȠ Ȓ ĲȡȚȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȪʌĮȡȟȘ ȚįȚĮȚĲȑȡȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ
ȐμμȠȣ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ (ʌĮȚʌȐȜȘȢ).
ȀȜȐıμĮ ǿ:
ȣȜȚțȐ 100% įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 71 mm țĮȚ ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 98% ıĲȠ
țȩıțȚȞȠ 20 mm.
ȀȜȐıμĮ ǿǿ:

ȣȜȚțȐ 100% įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 20 mm.

ȀȜȐıμĮ ǿǿǿ:

(ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ) ȣȜȚțȐ 100% įȚİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 4 mm.

Ǿ įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. (Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933.01,
933.02) șĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȒ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘ ȗȫȞȘ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǵȡȚĮ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȀȩıțȚȞĮ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ mm

ȆȠıȠıĲȩ įȚİȡȤȩμİȞȠ [%]

63

mm

100

45

mm

92 - 100

31,5

mm

80 - 90

22,4

mm

70 - 82

16

mm

62 - 75

8

mm

50 - 61

4

mm

38 - 48

2

mm

25 - 35

1,4

mm

22 - 32

1

mm

19 - 29

0,5

mm

14 - 24

0,125

mm

6 - 12

0,063

mm

2-6

Ǿ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ țĮμʌȪȜȘ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İȞıȦμȐĲȦıȘ ȣȜȚțȫȞ șĮ țİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ,
țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȒ, ȤȦȡȓȢ ȖȦȞȓİȢ (įİȓȤȞȠȣȞ ȑȜȜİȚȥȘ ĲȦȞ İȞįȚȐμİıȦȞ μİȖİșȫȞ țȩțțȦȞ) țĮȚ
ȤȦȡȓȢ μİĲĮȕȐıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ İȞȩȢ țȩıțȚȞȠȣ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ
ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ İʌȠμȑȞȠȣ țȩıțȚȞȠȣ Ȓ ĮȞĲȓșİĲĮ.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĲȦȞ 63 mm μȚțȡȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ, ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12) ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ (ʌȜȣμȑȞȠ įİȓȖμĮ) įȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2:
ȆȓȞĮțĮȢ 2

ȅȇǿȅ ȊǻǹȇȅȉǾȉǹȈ

ǻǼǿȀȉǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȅȉǾȉǹȈ

Max ǻǿǼȇȋȅȂǼȃȅ
Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ
0,063 mm

0-25

0-5

10,0
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Ǽȁȅȉ

ȅ įİȓțĲȘȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȜȣμȑȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ (Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS 17892.12) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ PI 25%
țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲȠ ȩȡȚȠ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ LL 55%.. Ǿ įȠțȚμȒ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ İȕįȠμȐįĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, țĮȚ ȩʌȠĲİ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌȩȞȠȚİȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ Ȓ ȩʌȠĲİ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
Ǿ įȚĮȕȐșμȚıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȣμȑȞȠ įİȓȖμĮ. ȀĮșȘμİȡȚȞȑȢ įȠțȚμȑȢ ȡȠȣĲȓȞĮȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ
ȟȘȡȩ țȠıțȓȞȚıμĮ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-2. īȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ
ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ
ʌȡȠıșȑĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓĮ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚμȘțȣȞșİȓ Ƞ įȚĮșȑıȚμȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ
ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1 ȂİȜȑĲȘ ȈȪȞșİıȘȢ Ȁ.Ȉ.
Ǿ ȂİȜȑĲȘ ȈȣȞșȑıİȦȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ țĮȚ șĮ ĮʌȠıțȠʌİȓ:
Į)

ȈĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

ȕ)

ȈĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȞȣįȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ
țȠȞȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȡȦȖμȫȞ.

Ȗ)

ȈĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

į)

ȈĲȘȞ ȠȚțȠȞȠμȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

ǼțĲȩȢ ĮȞ Ș ȂİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, İȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȒ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ μȚĮȢ țĮȚ μȩȞȠȞ ıȪȞșİıȘȢ
μȓȖμĮĲȠȢ Ȁ.Ȉ., ıİ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ǲȡȖȠ. ǼȐȞ ȦıĲȩıȠ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ Ș ȤȡȒıȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ
μȚȖμȐĲȦȞ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȣȥȩμİĲȡĮ Ȓ șȑıİȚȢ, ȠȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ĮĳȠȡȠȪȞ μȩȞȠ ĲȘȞ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ. ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ
ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ (ĲĮ ȕȐȡȘ ĮĳȠȡȠȪȞ țȠȡİıμȑȞĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ıĲİȖȞȐ ĮįȡĮȞȒ) ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 3 :
ȆȓȞĮțĮȢ 3
ǶįȦȡ

ǹįȡĮȞȒ
ȊȜȚțȐ

ȂǿīȂǹ

ĬȑıȘ

ȂȑȖİșȠȢ
ĮįȡĮȞȫȞ

ȉıȚμȑȞĲȠ

1

ȀȪȡȚĮ μȐȗĮ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ

<76 mm

75-125 kg

115 kg

2400 kg

2

ȅȚ įȣȠ
ĲİȜİȣĲĮȓİȢ ȐȞȦ
ıĲȡȫıİȚȢ

<76 mm

100-150 kg

115 kg

2400 kg

Kg/m

3

Kg/m

3

Kg/m3

ȅȚ ĮțȡȚȕİȓȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ȖȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ țĮȚȡȩ ȥȣȤȡȩ / ȣȖȡȩ Ȓ șİȡμȩ / ȣȖȡȩ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıİ ıȣȞİȤȒ ȕȐıȘ μİ ıȣıĲȘμĮĲȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. ǹȜȜĮȖȑȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μȩȞȠȞ μİ ȑȖȖȡĮĳȘ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
İʌĮȡțȫȞ įȠțȚμȫȞ, ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȠȪȞ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
5.1.1

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǿ ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ ȑȡİȣȞİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș «ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ» țĮȚ İʌȓıȘȢ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
I.

Į. ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ, țĮșȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ, ȞİȡȠȪ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȤȘμȚțȫȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ, ȫıĲİ ĲȠ μȓȖμĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ.

II.

ȕ. ǻȠțȚμȑȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠ μȓȖμĮ Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ (ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ) țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲĮ ĲİȪȤȘ
įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ, Ș įȠțȚμȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286-4. ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȦȞ țȩțțȦȞ ȜȩȖȦ șȡĮȪıİȦȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȘ įȠȞȘĲȚțȒ
ıĳȪȡĮ , Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲȡȑȥİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ Vebe, Ȓ
įȠȞȘĲȚțȒȢ ĲȡȐʌİȗĮȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȩıșİĲȠ ȕȐȡȠȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ, Ȓ ȐȜȜȘȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ. ĬĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȕȑȜĲȚıĲȘ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-04-00-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȣȖȡĮıȓĮ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ țĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ. ǼʌȓıȘȢ, ĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ, șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ
țĮȚ Ƞ įȚĮșȑıȚμȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286-45.
III.

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĲȠ μȓȖμĮ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĮȞĲȠȤȒ (ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ fck) țĮȚ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ. ȉĮȣĲȩȤȡȠȞĮ Ș ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘ, ȜȩȖȦ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, șİȡμȠțȡĮıȓĮ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ
ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ, ȦȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ μİ ʌȠıȠıĲȚμȩȡȚȠ 10%, ȒĲȠȚ Ș
ĮȞĲȠȤȒ İțİȓȞȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ İμĳĮȞȓıİȦȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90%. Ǿ ȘȜȚțȓĮ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ
ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ İȓȞĮȚ 90 ȘμȑȡİȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȘȜȚțȓĮ. Ǿ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȚȜȑȟİȚ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ İțİȓȞȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ʌȠȣ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90% ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲĮ
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2.14 ȣʌȠșȑĲȠȞĲĮȢ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ ȂİĲĮȕȜȘĲȩĲȘĲĮȢ
(ȈȂ) ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ İʌȚĲȩʌȠȣ 20%. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ Ș μȑıȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ fm șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ıȤȑıȘ: fm t 1.52 fck. ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ
ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțİ ıĲȠ ȕȒμĮ Į țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ įȠȞȘĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ Ƞ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286-51.

IV.

ȉȠ μȓȖμĮ μİ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțĮȞ ıĲĮ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȕȒμĮĲĮ (b, c) șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș
ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ. Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, Ș ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ
ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ. Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ
țȠȞȚȫȞ țĮȚ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ.

5.2 ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ
ǻȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȒȞİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ «ǻȠțȚμĮıĲȚțȩ ȉμȒμĮ», μİ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ıİ șȑıȘ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȒ μİĲȐ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ μİ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ. ȈĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ
ĲμȒμĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ, Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ ȑȡȖȠȣ, μİ ıțȠʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ
ĮȣĲȫȞ ȞĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ȑȡȖȠ ʌȠȣ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ 25 cm Ȓ 30 cm Ȓ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ȩıȠ ĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȜȐĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȀȈ țĮȚ ıİ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 100 m. ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ:

14

x

10 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ. ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȘ
įȚĮȕȐșμȚıȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĳȠȡȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

15 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ
Įʌȩ ĲȘȞ ȑĲȠȚμȘ ȖȚĮ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıĲȡȫıȘ. ȅȚ įȚĮĳȠȡȑȢ Įʌȩ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

15 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ȟȘȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘ ȜȠȖȚțȒ
ĲȘȢ μİșȩįȠȣ Ǽ106-86/Ȁİĳ. 2 ĲȠȣ ȊȆǼȋȍǻǼ (ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ
ĮȣĲȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ įȚȐıĲȘμĮ 6 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ. ȉĮȣĲȩȤȡȠȞĮ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȚıȐȡȚșμȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

x

ǺĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȦȞ ʌȣȡȘȞȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ıĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ.
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x

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μȓȖμĮĲȠȢ μİ įȠțȓμȚĮ ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞĮ μİ įȠȞȘĲȚțȒ
ȘȜİțȡȩıĳȣȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13286.51. ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡ 6.2.14 μİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 İȟȐįİȢ įȠțȚμȓȦȞ.

x

ǲȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ ȠμĮȜȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

x

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕĮșμȩȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȢ.

x

ǹʌȠțȠʌȒ 10 ʌȣȡȒȞȦȞ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ İȚįȚțȩ ʌȣȡȘȞȠȜȪʌĲȘ țĮȚ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ:
-

ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ

-

ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĮȣĲȒȢ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ (μİ
ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ıİ ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲμȒμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
İțȐıĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ).

ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ĮʌȠțȠʌȒ ʌȣȡȒȞȦȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜȘ Ȓ ĮįȪȞĮĲȘ, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȜȜȐȟİȚ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩȞ țĮȚ ȞĮ ĲȠȞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ
μİ ȑȜİȖȤȠ μİ ʌȣȡȘȞȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ.
Ǽĳǯ ȩıȠȞ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮȣĲȒȢ, ĲȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ
İʌȓȤȦμĮ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲȐ Įʌȩ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, μʌȠȡİȓ
ȞĮ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠ μȩȞȚμȠ ǲȡȖȠ.

5.3 ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȓȦȞ
ȉĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ țȠȞȓĮ ȖȚĮ ȑȡȖĮ ȠįȠʌȠȚȓĮȢ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ENV 13282.
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ įİȞ șĮ ȑȤİȚ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȐȞȦ ĲȦȞ
60 °C, Ș įİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ (İȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪıĲȘμĮ μİ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȩȡĲȦıȘ ĲȠȣ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲĮ ıȚȜȩ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ) įİȞ șĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠȣȢ 85 °C.
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖĮȞȐ, ıȦıĲȐ ĮİȡȚȗȩμİȞĮ ıȚȜȩ, ĮʌȡȩıȕȜȘĲĮ Įʌȩ
ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ǵȜİȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ
țĮȚ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ Ș ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İʌȐȡțİȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.4 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıȤȑįȚȠ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȑțșİıȘ ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Ș įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ (μȑıȘ țĮȚ μȑȖȚıĲȘ), ĲĮ μȑıĮ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ, ȠȚ μȑșȠįȠȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȠȚ
șȑıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĮȣĲȫȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȡȪʌĮȞıȘ Įʌȩ ȖĮȓİȢ țĮȚ
ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ. ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ Ȓ ȡȪʌĮȞıȘ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ..
ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ țȜȐıμĮĲĮ ĮįȡĮȞȫȞ, șĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ȟİȤȦȡȚıĲȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ
țĮȚ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ (ʌ.Ȥ. μİ ȤȡȒıȘ įȚĮȤȦȡȚıĲȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȚμȑȞȦȞ
ıȦȡȫȞ). īȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ıȦȡȫȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ Ȓ / țĮȚ ĳȠȡĲȦĲȑȢ.
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ȀȐșİ țȜȐıμĮ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ıİ ȟİȤȦȡȚıĲȠȪȢ ıȦȡȠȪȢ ıİ ȤȫȡȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȅȚ ıȦȡȠȓ șĮ ȑȤȠȣȞ ȪȥȠȢ ȑȦȢ įȪȠ μȑĲȡĮ ʌİȡȓʌȠȣ țĮȚ Ș ĮʌȩșİıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ
ıĲȡȫıİȚȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȢ. Ǿ ĮʌȩșİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μİ ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ıĲȠȣȢ ıȦȡȠȪȢ țĮȚ μİĲȐ μİ ȚıȠʌȑįȦıȘ Ȓ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ʌȡȠȦșȘĲȒ. ǼʌȓıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȣȞİȤȒȢ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ȚμȐȞĲĮ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓ ĲȠ ĮʌȩșİμĮ μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȦșȘĲȒ. Ȉİ șİȡȚȞȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ȥȣȤȡȑȢ ȕȡĮįȚȞȑȢ ȫȡİȢ.
ȉĮ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μİ Ȟİȡȩ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲĮșİȡȒ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣȢ, ȖȚĮ ȞĮ
μȘȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȪțȠȜĮ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȐ İʌȓʌİįĮ. ȉĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ
ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ıĲȚȢ ĮʌȠșȑıİȚȢ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ
ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȪȖȡĮȞıȘȢ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȦȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ.

5.5 ȆĮȡĮȖȦȖȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
5.5.1

ȈȣȖțȡȩĲȘμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȉȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ ĮȞĮȖțĮȓȠȣȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡİȢ, ĲȚȢ ȠȖțȠμİĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ Ȓ ȗȣȖȚıĲȒȡȚĮ, ĲĮ
ıȚȜȩ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣȢ μȘȤĮȞȚıμȠȪȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıȤȑįȚĮ įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȒ ȑțșİıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲȠ
ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ, Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ μȑıȘ țĮȚ μȑȖȚıĲȘ ĮʌȩįȠıȘ ĮȣĲȠȪ țĮȚ Ƞ țĮȞȠȞȚțȩȢ
ȡȣșμȩȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȈĲȘȞ ȑțșİıȘ șĮ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ..
ȉȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĮȚȤμȒȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 500 ĲȩȞȦȞ Ȓ 200 (ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȦȞ) țȣȕȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ Ȁ.Ȉ. ĮȞȐ ȫȡĮ, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲȘȢ
ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ įȪȠ ȜİʌĲȫȞ. ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ (Ȓ ȐȜȜȠȢ ȚıȠįȪȞĮμȠȢ)
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ıİ ȐȜȜĮ ǲȡȖĮ.
ȅȚ ĮȞĮμȚțĲȒȡİȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮȚ μȐȜȚıĲĮ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ μİȖȐȜȠȣ μİȖȑșȠȣȢ, ĲȩıȠ ȖȚĮ ıȤİĲȚțȐ ıĲİȖȞȩ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ȣȖȡȩ μȓȖμĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ.. ȈĲȘȞ ȑȟȠįȩ ĲȠȣȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ. ĬĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ,
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ıțȜȘȡȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İʌȘȡİȐȗİȚ įȣıμİȞȫȢ ĲȘȞ ĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ǹȞ
țȐʌȠȚȠȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȚȖμȒ įİȞ ĳȑȡİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ, Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚıțİȣĮıșİȓ.
ȅ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ șĮ İȓȞĮȚ 15 sec, İțĲȩȢ İȐȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓ μİ
įȠțȚμȑȢ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ μİ μȚțȡȩĲİȡȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ.
ȉȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘμĮ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐμȚȟȘȢ μİ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ șĮȜȐμȠȣ
ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡȦȞ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ. ȅȚ ĮȞĮįİȣĲȒȡİȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĳșĮȡȠȪȞ țĮĲȐ 35%.
ȉȣȤȩȞ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐμȚȟȘȢ șĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ įȓįİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȫȞ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ μİ
μİȚȦμȑȞȠ ȤȡȩȞȠ ĮȞȐμȚȟȘȢ. Ǿ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐμİȚȟȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȕĮșμȓįİȢ ĲȦȞ 4 sec, țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ
ȕĮșμȓįĮ μİȓȦıȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĲȡİȚȢ įȠțȚμȑȢ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıșİȓ Ƞ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮʌȠįİțĲȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 4

16

ǻȅȀǿȂǾ

ȂȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĮʌȩțȜȚıȘ

ǻȠțȚμȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȪįĮĲȠȢ ıĲȠ ʌȜȒȡİȢ μȓȖμĮ

15 %

ǻȠțȚμȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ıĲȠ ʌȜȒȡİȢ μȓȖμĮ (μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 4 mm)

15 %

36600
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-04-00-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǻȠțȚμȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ
ĮȑȡĮ (air free Mortar)

2%

ǻȠțȚμȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ μȓȖμĮĲȠȢ (NON
AE Ȁ.Ȉ.)

100 %

ǻȠțȚμȒ ȣȖȡȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ
μȓȖμĮĲȠȢ

2%

ǻȠțȚμȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ μȓȖμĮĲȠȢ

15 %

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ. ǲĲıȚ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ țĮȚ Ș İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ. ȅȚ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4.
ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ĮȣĲȠȪ țĮȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡȘșȠȪȞ μȑȡȠȢ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ.
ȅȚ ĮȞĮμȚțĲȒȡİȢ ȓıȦȢ ȞĮ μȘȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ ıĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ĲȠȣȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȤȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȟȦ Ȓ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ μȘ ĮʌȠįİțĲȒ ĮʌȩįȠıȘ ȣʌȩ μȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ. ǹȣĲȐ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ.
5.5.2

ȈȚȜȩ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ĬĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȤȦȡȚıĲȐ ıȚȜȩ Ȓ įȚĮμİȡȓıμĮĲĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȖȚĮ țȐșİ țȜȐıμĮ ĮįȡĮȞȫȞ, ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
μİȖȑșȠȣȢ, ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, țĮȚ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ țĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȑȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ.
ȉĮ ıȚȜȩ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ șĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȜİȪșİȡȘ ʌȜȒȡȦȢ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚȗȩμİȞȘ ȗȫȞȘ.
5.5.3

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜİȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ țĮȚ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ, ıȣȞİȤȫȢ țĮȚ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ, ıĲȚȢ ıȦıĲȑȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ
Ȁ.Ȉ., μİ ĲĮȚȞȓĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ Ȓ ȐȜȜȘ ĮʌȠįİțĲȒ μȑșȠįȠ. ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȩȖțȠ
Ȓ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ.
Ǿ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ μȓĮ μİĲĮĳȠȡȚțȒ ĲĮȚȞȓĮ țĮȚ Įʌȩ μȓĮ μȩȞȠ ĮʌȠșȒțȘ Ȓ
įȚĮμȑȡȚıμĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ (ȑȞĮ țȜȐıμĮ ĮįȡĮȞȠȪȢ) Ȓ Įʌȩ įȚĮμİȡȓıμĮĲĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ
țȜĮıμȐĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȑıȦ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȦȞ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ. Ǿ ʌȜİȣȡȐ
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮșĮȡȒ.
ȉĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ʌȞİȣμĮĲȚțȐ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȐ
ȡȣșμȚȗȩμİȞİȢ șȣȡȓįİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ İțȐıĲȠĲİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ μİ ıĲĮșİȡȩ ȡȣșμȩ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮ ȜİʌĲȩțȠțțĮ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȣȖȡȩ.
Ǿ ĲȡȠĳȠįȠıȓİȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țȠȞȚȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ İȜİȖȤȩμİȞȘ μȑıȦ
ȡȣșμȓıİȦȞ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȚμȐȞĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ Ȓ ĲȠȣ țȠȤȜȓĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮțȩμȘ țĮȚ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
ȉȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ĮȣĲȩμĮĲȠ ıȪıĲȘμĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȦȞ
șȣȡȓįȦȞ țĮȚ μİ μȠȞȐįİȢ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ ȕȐȡȠȣȢ, μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ĮȞĮĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĲȦȞ įİįȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ, ȖȚĮ ȡȪșμȚıȘ ĲȠȣ ȡȣșμȠȪ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ.
5.5.4

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȞİȡȠȪ
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ȉȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȚĮȞȠμȑĮ ȞİȡȠȪ, ȚțĮȞȩ ȞĮ ĲȠ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ȅ μȘȤĮȞȚıμȩȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠ μȓȖμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ. ȅ μİĲȡȘĲȒȢ șĮ
ʌĮȡȑȤİȚ İȞįİȓȟİȚȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ıİ kg/m3 ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅȚ ȕĮȜȕȓįİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȡȠȒȢ șĮ ȡȣșμȓȗȠȞĲĮȚ μȑıȦ ĮȣĲȠμĮĲȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲȚıĲĮșμȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ. ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ĮȣĲȠμĮĲȚıμȠȪ șĮ įȚĮțȩʌĲİȚ ĲȘȞ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞİȡȠȪ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ įİȞ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ /
țĮȚ ĮįȡĮȞȒ ıĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȡȣșμȩ.
5.5.5

ȋȠȐȞȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ

ǼȐȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıȪıĲȘμĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. μȑȤȡȚ ĲȘȞ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ μİ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ, șĮ
İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ȤȠȐȞȘ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑĲȠȚμȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ, ȡȪʌĮȞıȘ Ȓ
ȟȒȡĮȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ Ȓ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ/ ʌĮȪıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ. Ǿ ȤȠȐȞȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȘȞ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ Ȓ ʌȜȘıȓȠȞ ĮȣĲȒȢ.
ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤȠȐȞȘ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȩĲĮȞ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ
ıȣȞȠȜȚțȐ μİ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȤȡȒıȘ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ.
5.5.6

ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ǼȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȩ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ Ƞ ȡȣșμȩȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȠμĮȜȩȢ țĮȚ İȞȚĮȓȠȢ.
ȅȚ įȚĮțȠʌȑȢ țĮȚ İʌĮȞİȞȐȡȟİȚȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ.
ǵĲĮȞ Ƞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ĲȓșİĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮȚ ıĲȠȣȢ
ıȦıĲȠȪȢ ȡȣșμȠȪȢ (ĮȞĮȜȠȖȓİȢ), ȩĲĮȞ įİ ĲȓșİĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ
ȩȜȦȞ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȓĮ ıĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ. ǹĳȠȪ
įȚĮțȠʌİȓ Ș ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ȣȜȚțȫȞ, ȩȜȠ ĲȠ İȞĮʌȠμȑȞȠȞ μȓȖμĮ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ șĮ İțțİȞȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮșȘμİȡȚȞȐ Ȓ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ įȚĮțȠʌȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 30 min, Ș ʌȡȫĲȘ
ʌĮȡĲȓįĮ μȓȖμĮĲȠȢ Ȁ.Ȉ. ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ. ǼȐȞ ıȣμȕİȓ ȞĮ İȟȑȡȤİĲĮȚ
μȓȖμĮ Ș ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įİȞ ıȣμĳȦȞİȓ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ, ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȣĲȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ
İʌȓıȘȢ ȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ʌĮȡĮȤșİȓ ıĲĮșİȡȩ țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ μȓȖμĮ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȠμȑȞȦȞ
ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.
ȉĮ ȕȐȡȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ Ȁ.Ȉ. ʌȠȣ İȟȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
İȟȒȢ ȠȡȓȦȞ ĮțȡȚȕİȓĮȢ :
x

ȉıȚμȑȞĲȠ

± 4%

x

ǶįȦȡ

± 4%

x

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ (ıȪȞȠȜȠ) ± 4%

5.6 ȂİĲĮĳȠȡȐ
5.6.1

īİȞȚțȐ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ıĲȘȞ șȑıȘ İȞıȦμȐĲȦıȒȢ ĲȠȣ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ
ıȣȞĲȠμȩĲİȡĮ, μİ ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ țĮȚ μİșȩįȦȞ ʌȠȣ șĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ, ĲȘȞ ȡȪʌĮȞıȘ μİ ȟȑȞİȢ
ȪȜİȢ țĮȚ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ ȖȚĮ ĲȘ μȑșȠįȠ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮțȓȞȘıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȑȞĮȞ μȒȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
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ĭȡȐȖμĮĲȠȢ Įʌȩ Ȁ.Ȉ.. Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȘ μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑȥİȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ
μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ Ȓ ĮȖȦȖȫȞ ʌĲȫıȘȢ, Ȓ ȐȜȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İȜİȪșİȡȘȢ ʌĲȫıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țĮȚ ĮʌȠĳȣȖȒȢ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıİ ȠȤȒμĮĲĮ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ȜȐıʌȘ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ ȡȣʌĮȞĲȑȢ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȠıĳȐĲȦȢ
įȚĮıĲȡȦμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ.. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ țĮșĮȡȐ șȡĮȣıĲȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ
ʌȜȑȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ĳȠȡĲȘȖȫȞ ʌȡȚȞ ʌȡȠıİȖȖȓıȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. (įȚȑȜİȣıȘ Įʌȩ ĮʌȠȜĮıʌȦĲȒ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĮțȩμĮ țĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ.
μʌȠȡİȓ İȪțȠȜĮ ȞĮ ȣʌȠıĲİȓ ȕȜȐȕİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. ȅȚ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įȚĮıĲȡȦμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ., (Ȝ.Ȥ. ıĲȘȞ șȑıȘ ʌȡȩıȕĮıȘȢ Ȓ ıİ įȡȩμȠȣȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȚȞ įȚĮıĲȡȦșİȓ Ș İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ. ȅ
ıȣȞȠȜȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ, Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ Ȁ.Ȉ. ȤȦȡȓȢ
İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒ ʌȒȟİȦȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 40 min ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 18
țĮȚ 25 °C, țĮȚ ĲĮ 60 min, ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 18 °C.
5.6.2

ȈȚȜȩ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ

ǵĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȪıĲȘμĮ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. μİ ĲĮȚȞȚȩįȡȠμȠ, șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȚȜȩ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ (Ȝ.Ȥ. ıĲȘȞ șȑıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ țȠȞĲȐ ıĲȠȞ
ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ).
ȉĮ ıȚȜȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡțİĲȒ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țĮȚ μȘȞ İʌȚȕȡĮįȪȞİĲĮȚ Ƞ ȡȣșμȩȢ ĲȠȣ
ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĮȞ ıȣμȕİȓ ȞĮ țĮșȣıĲİȡȒıȠȣȞ ĲĮ ȠȤȒμĮĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ. ȅȚ
ȤȠȐȞİȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ șȣȡȓįİȢ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ
ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ., ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ Ȓ ȑμĳȡĮȟȘ.
ĬĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıȪıĲȘμĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ Ȓ ĮıȪȡμĮĲȘȢ, μİĲĮȟȪ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ıȚȜȩ, ĲȠȣ
ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȘȡȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ șȑıİȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ μȓĮ μİȜȑĲİȢ ıȪȞșİıȘȢ μȓȖμĮĲȠȢ
Ȁ.Ȉ., ĲĮ ıȚȜȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțțİȞȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ μȓȖμĮ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ μİ μȓȖμĮ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.
5.6.3

ȂİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ

ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ (ĲĮȚȞȚȩįȡȠμȠȚ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ μİĲĮĳȠȡȐ
μĮȗȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȘįİȞȚțȒȢ țȐșȚıȘȢ, ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ μİ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ
ĮįȡĮȞȒ. ȅȚ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, İȪȡȠȣȢ 60 cm, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ țĮȜȪμμĮĲĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȩıȠ Ș
ȟȒȡĮȞıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (ȐȞİμȠȢ - ȒȜȚȠȢ), ȩıȠ țĮȚ Ș ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ȕȡȠȤȒ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ıĲȘȞ įȚĮįȡȠμȒ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ȤȦȡȓȢ
ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ.
5.6.4

ȀİțȜȚμȑȞȠȚ ĮȖȦȖȠȓ

ǼȞ ȖȑȞİȚ įİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȤȡȒıȘ țİțȜȚμȑȞȦȞ ĮȖȦȖȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ İʌȚșȣμİȓ ȤȡȒıȘ țİțȜȚμȑȞȦȞ
ĮȖȦȖȫȞ Ȓ ıȪıĲȘμĮ “İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ʌĲȫıȘȢ”, ĮȣĲȩ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ, ĮĳȠȪ įȠșİȓ ĮȡȤȚțȒ
ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȖțȡȚıȘ șĮ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȘșİȓ μȩȞȠ μİĲȐ Įʌȩ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ įȠțȚμȒ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
5.6.5

ȅȤȒμĮĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ șȪȡĮ İțțȑȞȦıȘȢ (ĮȡșȡȦĲȒ ʌȩȡĲĮ) Ȓ
ıȪıĲȘμĮ “İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ʌĲȫıȘȢ”, ȫıĲİ ȞĮ ĮįİȚȐȗȠȣȞ ĲȠ μȓȖμĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ. ȉĮ
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ĳȠȡĲȘȖȐ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ μİ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĲȐıȘ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȞĮʌȩșİıȘ.
ȆȠıȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ, Ȓ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ Ȓ
șĮ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ.
ȉĮ ȠȤȒμĮĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮȡȡȠȑȢ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ.
ȉĮ ȠȤȒμĮĲĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞ țȜİȚıĲȑȢ ıĲȡȠĳȑȢ, ĮʌȩĲȠμİȢ İțțȚȞȒıİȚȢ țĮȚ ıĲĮμĮĲȒμĮĲĮ Ȓ
ȐȜȜİȢ țȚȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮμȠȤȜİȪȠȣȞ ĲȠ Ȁ.Ȉ. ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠıĳȐĲȦȢ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ. ǼȐȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ĮȜȜȠȚȦșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜĮȡȦșȑȞĲĮ ȣȜȚțȐ.

5.7 ǼȞĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ
5.7.1

īİȞȚțȐ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ Ȁ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ıȣȞİȤȒȢ. ȅ ȡȣșμȩȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮțȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,9 m ĮȞȐ ȘμȑȡĮ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȠȡȖĮȞȫıİȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ (ʌ.Ȥ. ȣʌİȡȦȡȚĮțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ, 2Ș
ȕȐȡįȚĮ ț.Ƞ.ț.). ȆȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıșİȓ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȟȚ ȘμȑȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȘȞ
İȕįȠμȐįĮ.
5.7.2

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ʌȑıİȚ țȐĲȦ Įʌȩ 0°C.
ǹȞ ʌĮȡǯ ȩȜĮ ĮȣĲȐ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ -4°C țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ. țĮȚ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 2°C, Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȥȣȤȡȫȞ
ʌİȡȚȩįȦȞ.
ǹȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȑıİȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ -1°C țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
Ȁ.Ȉ., ȘȜȚțȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 7 ȘμİȡȫȞ, ʌȑıİȚ țȐĲȦ Įʌȩ 2°C, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ μİ
μȠȣıĮμȐįİȢ, ȜȚȞȐĲıİȢ Ȓ ȐȜȜȠ ĮʌȠįİțĲȩ μȑıȠ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, μȑȤȡȚ ȞĮ ĮȞȑȕİȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠȞ 1°C.
ǼȞ ȖȑȞİȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ. ȆȐȞĲȦȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
μȚĮȢ ıȪȞĲȠμȘȢ İȜĮĳȡȐȢ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ țĮȚ İȐȞ ĲȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ
ȕȡȠȤȒȢ țĮȚ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ μİ ıȪıĲȘμĮ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ, μʌȠȡİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ȞĮ ıȣȞİȤȚıĲİȓ,
İȞȫ ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȐȜȜĮ μȑıĮ, ȩʌȦȢ ĳȠȡĲȘȖȐ, șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ.
ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ȣʌȩ İȜĮĳȡȐ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȡĮȖȖȓıμĮĲĮ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ
ȣʌȠțİȓμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ., șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ. Ǿ
İμʌİȚȡȓĮ ȑįİȚȟİ ȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıȠȕĮȡȑȢ ȗȘμȚȑȢ ıĲȠ Ȁ.Ȉ., ĮțȩμȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İȜĮĳȡȐȢ țĮȚ
μȚțȡȒȢ ıİ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȒȢ.
5.7.3

ǼȞĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ

ȉȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ İȞĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠȞ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ. ǼȐȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞĮĲȡİʌȩμİȞĮ ĳȠȡĲȘȖȐ Ȓ ȤȦμĮĲȠıȣȜȜȑțĲİȢ (scrapers) Ș ĮʌȩșİıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȞȫ ĲȠ
ȩȤȘμĮ țȚȞİȓĲĮȚ, İʌȐȞȦ ıĲȘ ȞȑĮ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ʌȠȣ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ, țĮȚ ȩȤȚ ıĲȘȞ ʌĮȜȚȐ ʌȠȣ ıțİʌȐȗİĲĮȚ. Ȉİ
țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ įȓįİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȠȣ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
5.7.4
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Ǽȁȅȉ

ǼȞĲȩȢ 10 min Įʌȩ ĲȘȞ İȞĮʌȩșİıȘ, ĲȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮıĲȡȦșİȓ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȠμĮȜȒ
ıĲȡȫıȘ, ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 250 ȑȦȢ 300 mm μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ.
ȂʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ țĮȚ ʌĮȤȪĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ (ȑȦȢ 400 mm), İȐȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĮʌȠįİȓȟİȚ μİ
įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ įȚĮıĲȡȫıİȚȢ ȩĲȚ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıĲĮșİȡȒ μȑıȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ (ʌĮȡȩμȠȚĮ μİ İțİȓȞȘ ʌȠȣ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ 300 mm) țĮȚ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ, țĮȚ ĲȠ μȓȖμĮ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩ.
ǵĲĮȞ ĲȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ İʌȐȞȦ ıİ μȓȖμĮ ȑįȡĮıȘȢ (bedding mix), Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ Ș
ıȣμʌȪțȞȦıȒ ĲȠȣ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ 100 min Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ, ʌȡȚȞ
ĮȣĲȩ ĮȡȤȓıİȚ țĮȚ ʌȒȗİȚ Ȓ ȞĮ ıĲİȖȞȫȞİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, țĮȚ İȞĲȩȢ 40 min Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠȦșȘĲȒ țĮȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȤȡȒıȘ įȚĮμȠȡĳȦĲȒ (grader). ȉȠ
μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ įȚȐıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ İțİȓȞȠ ĲȠȣ ʌȡȠȦșȘĲȒ ĲȪʌȠȣ
Caterpillar D-6 Ȓ ȐȜȜȠȣ ĮȞĮȜȩȖȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
ȅ ʌȡȠȦșȘĲȒȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȓȞȘıȒ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ıĲȠ μȓȖμĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ μȓĮ ĮȡȤȚțȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘ. Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Įʌȩ ȠȡĮĲȐ ȓȤȞȘ ĲȠȣ ʌȡȠȦșȘĲȒ ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ
ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ μİ ĲȠȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȡĮ. ȅ ʌȡȠȦșȘĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ
țĮȚ ȖȦȞȓĮȢ ĲȘȢ ȜİʌȓįĮȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ μȑıĮ (įİȞ ʌȡȑʌİȚ įȘȜĮįȒ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲȦʌȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ).
īİȞȚțȐ Ƞ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ μȩȞȠ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ʌȐȞȦ ıİ μȘ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ȣȜȚțȩ, țĮȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡİȓ Ȓ ȞĮ ıĲȡȓȕİȚ ʌȐȞȦ ıİ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ Ȁ.Ȉ..
ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌȓıȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĳȠȡĲȦĲȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ İȞĮʌȩșİıȘȢ / įȚȐıĲȡȦıȘȢ ıİ
įȣıʌȡȩıȚĲİȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠȦșȘĲȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (Įʌȩ ȐʌȠȥȘ ȤȫȡȠȣ).
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. ǹȞ ıĲȘȞ
İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȁ.Ȉ. țȣȜȠȪȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ Ȓ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĮʌȩμȚȟȘ, ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȣĲȩ șĮ
ĮȞĮμȚȖȞȪİĲĮȚ İț ȞȑȠȣ μİ ĲȠ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ Ȁ.Ȉ. Ȓ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ. ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĮȣĲȩ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ
μȓȖμĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ Ȓ / țĮȚ Įʌȩ ıĳȐȜμĮĲĮ ıĲȘȞ ĮʌȩșİıȘ Ȓ ıĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ. ȉĮ μİȖȐȜĮ
ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ țȣȜȠȪȞ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖȐĲİȢ μİ İʌȓʌİįĮ
ĳĲȣȐȡȚĮ, ȞĮ ıțȠȡʌȓȗȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘ įȚĮıĲȡȦμȑȞȘ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ȞĮ
ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ ıǯ ĮȣĲȒ μİ ĲȠȞ țȣȜȚȞįȡȠıȣμʌȚİıĲȒ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.
ǵȜȠȢ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮȡȡȠȑȢ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ șİȦȡȘșİȓ
ʌȡȠȕȜȘμĮĲȚțȒ țĮȚ İȣȡȓıțİĲĮȚ ȣʌȩ ȑȜİȖȤȠ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȞĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲĮ İțĲİșİȚμȑȞĮ ȐțȡĮ (ʌȡĮȞȒ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ “İȞİȡȖȐ”,
μİ ıĲĮįȚĮțȒ İȞĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ.
ǵĲĮȞ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ
ȫıĲİ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȘȢ ȜȦȡȓįȠȢ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 3 m Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȐțȡĮ ȜȦȡȓįȦȞ. Ȉİ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ țĮĲİȡȖĮıȓĮ
ĲȦȞ ‘’ȥȣȤȡȫȞ ĮȡμȫȞ’’.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș İμĳȐȞȚıȘ “ȥȣȤȡȠȪ ĮȡμȠȪ” țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐȞĲȘ - țĮĲȐȞĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ
μȒțȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ ĲȡȓĲȠ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĮȞȐȞĲȘ - țĮĲȐȞĲȘ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ıĲȐșμȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ.

5.8 ȈȣμʌȪțȞȦıȘ
5.8.1

īİȞȚțȐ

ǼȞĲȩȢ 10 ȜİʌĲȫȞ Įʌȩ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ 4 - 6 įȚİȜİȪıİȚȢ įȠȞȘĲȚțȠȪ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒȡĮ. ǲȞĮ ʌȑȡĮıμĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ μȓĮ țĮĲİȪșȣȞıȘ țĮȚ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ įȪȠ įȚİȜİȪıİȚȢ.
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ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȚμȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ țȐĲȦ, μȑıȠ țĮȚ ȐȞȦ ĲȡȓĲȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
Ǿ μȑıȘ ĲȚμȒ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μȑıȠȣ ĲȡȓĲȠȣ țĮȚ ĲȠȣ țȐĲȦ ĲȡȓĲȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡİȢ ĲȠȣ 97%
țĮȚ 95% ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȠțȚμȒ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ȂİμȠȞȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ʌȣțȞȠĲȒĲȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡİȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ 2 (įȪȠ) ĲȠ ʌȠȜȪ
İțĮĲȠıĲȚĮȓİȢ μȠȞȐįİȢ, Įȡțİȓ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȠȣȢ μȑıȠȣȢ ȩȡȠȣȢ.
ȅȚ μİȖȐȜȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȠıȣμʌȚİıĲȑȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȠȚțĲȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ
İȡİȚıμȐĲȦȞ țĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȦșȠȪȞ μİ μİȖȐȜȠ ıȣμʌȣțȞȦĲȒ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȚțȡȠȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ țȪȜȚȞįȡȠȚ Ȓ ʌİȡȚʌĮĲȘĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ țȩʌĮȞȠȚ (rammers).
Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įȩȞȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮțȚȞȘıȓĮ. ȅ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ
İʌȚĲȡĮʌİȓ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ įȚĮȡȡȠȑȢ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ..
ȅȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ İȞĮʌȩșİıȘ Ȁ.Ȉ. İʌȓ 30 ȜİʌĲȐ, șĮ
țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Ȓ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țȣȜȚȞįȡȫȞȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮʌȠμİȚȖμȑȞĮ, įȚĮȤȦȡȚıμȑȞĮ ĮįȡĮȞȒ.
Ǿ ıȣμʌȪțȞȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ İʌȓʌİįȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, μİ İȜȐȤȚıĲĮ ȓȤȞȘ ĮțμȫȞ ĲȪμʌĮȞȠȣ. Ǿ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ (įȚİȜİȪıİȚȢ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 20% ĲȠȣ
ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ ĲȪμʌĮȞȦȞ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ.
5.8.2

ȂİȖȐȜȠȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ

ȅȚ ĮȣĲȠțȚȞȠȪμİȞȠȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ țȣȜȚȞįȡȠıȣμʌȚİıĲȑȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
x

μȠȞȩ Ȓ įȚʌȜȩ ĲȪμʌĮȞȠ

x

įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȣμʌȐȞȠȣ 1,20 - 2,00 m

x

ʌȜȐĲȠȢ ĲȣμʌȐȞȠȣ 1,50 - 2,50 m

x

ȚıȤȪȢ țȚȞȘĲȒȡĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 125 Ǿȇ

x

ıȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 9 ton

x

ȚțĮȞȩĲȘĲĮ įȩȞȘıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8,5 kg ĮȞȐ mm ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȣμʌȐȞȠȣ

x

ıȣȤȞȩĲȘĲĮ įȩȞȘıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1500 Hz, ȡȣșμȚȗȩμİȞȘ țĮȚ İȞ țȚȞȒıİȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

x

ĲĮȤȪĲȘĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȑȦȢ 2,5 km/h

ĬĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ μİ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (Ƞ ȑȞĮȢ İĳİįȡȚțȩȢ).
5.8.3

ǻȠȞȘĲȚțȠȓ țȩʌĮȞȠȚ țĮȚ μȚțȡȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ

ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȜȚȤșȠȪȞ ȠȚ μİȖȐȜȠȚ įȠȞȘĲȚțȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
įȠȞȘĲȚțȠȓ țȩʌĮȞȠȚ (rammers), țĮȚ μȚțȡȠȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȜȓȖȦȞ İțĮĲȠıĲȫȞ Įʌȩ μȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ
ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. įȓʌȜĮ ıİ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣȢ, țȠȞĲȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȡİȓıμĮĲȠȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȣȤȩȞ
țĮșȠįȘȖȘĲȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ț.Ƞ.ț.
ȅȚ μȚțȡȠȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ įȩȞȘıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3,5 kg ĮȞȐ mm ʌȜȐĲȠȣȢ
ĲȣμʌȐȞȠȣ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪμʌĮȞȠ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ įȣȠ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ, țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5,3 kg
ĮȞȐ mm ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȣμʌȐȞȠȣ, ȖȚĮ μȘȤȐȞȘμĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȑȞĮȞ țȪȜȚȞįȡȠ.
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ĬĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ μȚțȡȠȓ įȠȞȘĲȚțȠȓ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ țĮȚ įȪȠ įȠȞȘĲȚțȠȓ țȩʌĮȞȠȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ (ĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ įȪȠ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ İĳİįȡȚțȩ).
Ȃİ ĲĮ ‘’ʌİȡȐıμĮĲĮ” Ȓ ĲĮ “țĲȣʌȒμĮĲĮ” ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μȑıȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ
ȓıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȡȠȢ ĲȠ 97% ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȞ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ
ıȣμʌȣțȞȦĲȫȞ (ʌİȡȓʌȠȣ 94% ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ).
ǼȞ ȖȑȞİȚ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 6 įȚİȜİȪıİȚȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ıȣȞįȣĮıμȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȅȚ țȩʌĮȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ țȡȠȪıİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8000 kg ĮȞȐ țĲȪʌȠ Ȓ 1,7 kg/cm2.

5.9 ǹȡμȠȓ
5.9.1

īİȞȚțȐ

ȉȠ ĮȞİțĲȩ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ İȞĮʌȩșİıȘȢ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ Ȁ.Ȉ., İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĮȣĲȒȢ. ǵĲĮȞ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ ĮȣĲȩ įȚȐıĲȘμĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ıȣȞȑȤİȚĮ, șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ İμĳĮȞȓıĲȘțİ “ȥȣȤȡȩȢ ĮȡμȩȢ” țĮȚ ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ “ȥȣȤȡȫȞ ĮȡμȫȞ”.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮțȠʌȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ȞĮ μȘ ȡȣʌĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȣȡȓıțȠȞĲĮȚ
ıȣȞİȤȫȢ ıİ ȣȖȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ, μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȞĮʌȩșİıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ., ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ įİȤșȠȪȞ μȓȖμĮ ȑįȡĮıȘȢ (bedding mix).
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıȪıĲȘμĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ, μİ İʌĮȡțȒ
ĮȡȚșμȩ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ țĮȚ İȣțȐμʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ (ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
įȣıʌȡȩıȚĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ) șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ.
ȅ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩȢ Ȓ Ƞ ȥİțĮıμȩȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȓİıȘ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ įȚȐȕȡȦıȘ
ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ Ȁ.Ȉ., țĮȚ μİ ȡȣșμȩ țĮȚ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ İȡȖȐĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ıİ İȚțȠıȚĲİĲȡȐȦȡȘ ȕȐıȘ, İʌȓ İʌĲȐ μȑȡİȢ ĲȘȞ İȕįȠμȐįĮ,
ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȩȜȘ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣȖȡȒ, ĮȜȜȐ ȞĮ μȘȞ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȜȚμȞȐȗȠȞĲĮ ȞİȡȐ.
5.9.2

ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ ȥȣȤȡȫȞ ĮȡμȫȞ

ȅȚ “ȥȣȤȡȠȓ ĮȡμȠȓ” įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȉȪʌȠȣ ǿ țĮȚ ȉȪʌȠȣ ǿǿ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țĮĲİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȕȐıİȚ
ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ. ǹȞ ȑȞĮȢ ĮȡμȩȢ įİȞ İμʌȓʌĲİȚ ıĲȠȞ ȉȪʌȠ ǿ Ȓ ĲȠȞ ȉȪʌȠ ǿǿ, įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ “ȥȣȤȡȩȢ
ĮȡμȩȢ” țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ țĮĲİȡȖĮıȓĮ, İțĲȩȢ ĮȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩıİȚ ȐȜȜİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȩʌȦȢ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ Ș μȒ įȚȑȜİȣıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ.
ȅȚ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ μİ ȩȡȖĮȞĮ ȦȡȠȜȠȖȚĮțȠȪ ĲȪʌȠȣ, Ȓ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ μȑșȠįȠ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ
ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȕĮșμȠ-ȫȡİȢ ȦȡȓμĮȞıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ. ĬĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ țĮĲĮȖȡĮĳȚțȐ
ȩȡȖĮȞĮ.
ȉȪʌȠȢ ǿ :

ȆİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 80 ȕĮșμȠ-ȫȡİȢ țĮȚ ȜȚȖȩĲİȡİȢ Įʌȩ 36 ȫȡİȢ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȁ.Ȉ.. ȅȚ ȕĮșμȠ-ȫȡİȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȘȢ μȑıȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ
°C, ʌȠȣ ʌĮȓȡȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ ȫȡĮ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

ȉȪʌȠȢ ǿǿ :

ȆİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ 36 ȫȡİȢ Ȓ 600 ȕĮșμȠ-ȫȡİȢ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ
įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

5.9.3

ȀĮĲİȡȖĮıȓĮ ȥȣȤȡȫȞ ĮȡμȫȞ ȉȪʌȠȣ ǿ
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ȅȚ “ȥȣȤȡȠȓ ĮȡμȠȓ” ȉȪʌȠȣ ǿ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ıĮșȡȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ
įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ. Ȉİ țĮȞȑȞĮ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ȟȘȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Ȓ ȜȚμȞȐȗȠȞ Ȟİȡȩ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μȓȖμĮ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ıȣμȕĮĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȐȤȠȣȢ 25 mm (bedding mix), ıİ
ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș İȞĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ..
Ȃİ ĲȠ μȓȖμĮ ȑįȡĮıȘȢ șĮ țĮȜȣĳșİȓ ıĲĮįȚĮțȐ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ‘’ȥȣȤȡȠȪ ĮȡμȠȪ, İȞȫ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 30 mm.
5.9.4

ȀĮĲİȡȖĮıȓĮ ȥȣȤȡȫȞ ĮȡμȫȞ ȉȪʌȠȣ ǿǿ

ȈĲȘȞ ȗȫȞȘ ĲȦȞ “ȥȣȤȡȫȞ ĮȡμȫȞ” ȉȪʌȠȣ ǿǿ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ĲĮ ȜİʌĲȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ȣʌȠıțȐʌĲİĲĮȚ ĲȠ įȚĮıĲȡȦșȑȞ ȣȜȚțȩ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ȟİȡȩ
ȣʌȩ ʌȓİıȘ, țĮșȩıȠȞ ıǯ ĮȣĲȩ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ȦȡȓμĮȞıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. Ș ȤȡȒıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ įİȞ İʌĮȡțİȓ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ țĮĲİȡȖĮıșİȓ ȦȢ ĮȡμȩȢ ȉȪʌȠȣ ǿ.
ǻİȞ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮμȚȐ ȚįȚĮȓĲİȡȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
5.9.5

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ĮȡμȠȓ

ȅȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ĮȡμȠȓ șĮ įȚĮμȠȡĳȦșȠȪȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ. īȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ 1 țĮȚ 2
ʌȠȣ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ Ȓ / țĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ μİșȩįȦȞ.
ȅȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ĮȡμȠȓ ĲĮȟȚȞȠμȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȦȢ ȉȪʌȠȢ 1 (ĮȡμȩȢ ıȣıĲȠȜȒȢ) Ȓ ȉȪʌȠȢ 2 (ĮȡμȩȢ
ıȣıĲȠȜȠįȚĮıĲȠȜȒȢ).
ȂȑșȠįȠȢ 1
ȅȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ, Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, țĮș’
ȩȜȠ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. Ǿ İȞĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲȠȢ Ȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ȟȣȜȩĲȣʌȠ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȪȥȠȣȢ Ȓ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İȞĮʌȩșİıȘ Ȁ.Ȉ. șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȂȑșȠįȠȢ 2
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌĮȡİȚȫȞ ĮȡμȠȪ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ĳȪȜȜȠȣ (ȉȪʌȠȢ 1) Ȓ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ĮȡμȫȞ
(ȉȪʌȠȢ 2). ȉĮ ĲİμȐȤȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ȪȥȠȢ ʌİȡȓʌȠȣ 25 mm μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ șȑıȘ.
ȉȪʌȠȢ 1
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȪʌȠȣ 1 įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ
ĲȘȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ıĲȠ įȚȐıĲȘμĮ +4,0 m Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ șİμİȜȓȦıȘȢ ȑȦȢ -4,0 m Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ıĲȑȥȘȢ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ. īȚĮ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ȪȥȠȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, șĮ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ țȐșİ ȩȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25% ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȉȪʌȠȢ 2
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȣĲȠȪ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ıȣμʌȚȑıȚμĮ ĳȪȜȜĮ (ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ) ʌȐȤȠȣȢ 20
mm, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. Ǿ țĮș’ ȪȥȠȢ įȚȐĲĮȟȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ Ș ĮȣĲȒ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ
ȉȪʌȠȣ 1.
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5.10

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ıȣȞİȤȫȢ ȣȖȡȒ țĮȚ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ 2 °C, μȑȤȡȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ. ǼʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ ȜȩȖȦ įȣȞĮĲȒȢ ȕȡȠȤȒȢ țĮȚ Įʌȩ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȗȘμȚȑȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ
įȚĮțȓȞȘıȘ ȠȤȘμȐĲȦȞ.
ǼȐȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚĮȕȡȦșİȓ μȑȤȡȚ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ ȞĮ ȣʌȠıțĮĳȠȪȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ, șĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ‘’ȥȣȤȡȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ’’ ȉȪʌȠȣ ǿǿ.
Ǿ ĲİȜȚțȒ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȘșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 45 ȘμȑȡİȢ μİ ȕȡİȖμȑȞȘ ȐμμȠ Ȓ ȐȜȜȠ
ȣȜȚțȩ İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȤȡȒıȘ ȤȘμȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ
ĲȠȣ Ȁ.Ȉ.
ȅȚ ȜȠȚʌȑȢ İțĲİșİȚμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. įİȞ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ Ȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.

5.11

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮȡȡȣșμȓıİȚȢ

5.11.1

īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ Ș İȞĮʌȩșİıȘ Ȁ.Ȉ. ıĲȠ įȐʌİįȠ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ıİ țİțȜȚμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚμİȜȒȢ
țĮșĮȡȚıμȩȢ Įʌȩ ȤĮȜĮȡȐ țĮȚ ıĮșȡȐ ȣȜȚțȐ, ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠİȟİȤȩȞĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȡȐȤȠȣ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ ıİ ĮʌȠμȠȞȦμȑȞİȢ ȕĮșȚȑȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ.
ȉȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ μȑȡȠȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ μİ ȤȡȒıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ Ȓ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ
ʌȓİıȘ, ĮȜȜȐ țĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȫȞ ıĮȡȫșȡȦȞ, İĳȠįȚĮıμȑȞȦȞ μİ İȪțĮμʌĲȠ ıȦȜȒȞĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 125 mm, μİ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 1 kg.
ȉȣȤȩȞ ȡȦȖμȑȢ Ȓ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșȠȪȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİȜȒ țĮșĮȡȚıμȩ șĮ ʌȜȘȡȦșȠȪȞ μİ
ıȣμȕĮĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ
ĲȡĮȤİȓĮ, Ș įİ ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȣȖȡȑȢ ȜȚȞȐĲıİȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįİȢ Ȓ μİ
ȒʌȚİȢ țȜȓıİȚȢ, ıȣμʌȣțȞȦμȑȞİȢ țĮȚ ȣȖȡȑȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲĮ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ (ȜȒȥȘ įȚĮĲȠμȫȞ ).
5.11.2

ȈțȣȡȩįİμĮ ȑįȡĮıȘȢ

Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȠȣ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. Ȓ / țĮȚ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ., șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȩ
ʌȡȩıșİĲȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ƞ ĮȡȤȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 3 ȫȡİȢ ȖȚĮ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 35 °C. ǲĲıȚ șĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȣĲȩ ȞĮ ĮȞĮμȚȤșİȓ μİ ȞȑȠ ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȦȜİıșİȓ ȜȩȖȦ İȟĮĲμȓıİȦȢ (İȐȞ țĮșȣıĲİȡȒıİȚ Ș İȞĮʌȩșİıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ.).
Ȃİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑįȡĮıȘȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȕȡȐȤȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ Ȁ.Ȉ.,
ıİ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 50 mm. To Ȁ.Ȉ. șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȦșİȓ İȞĲȩȢ 45 ȜİʌĲȫȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ ĲȠȣ ĮȞĲİȡİȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ĲȠȣ ȀȈ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ’ȐȡȤȒȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 țĮȚ
İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ:
x

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȩ ʌȡȩıșİĲȠ ( ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ-Ǽȃ 934-2) μİ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ĮȡȤȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 3 ȫȡİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 35ȠC.

x

ȀȐșȚıȘ (Ǽȁȅȉ EN 12350-2) ȒĲȠȚ 160 mm – 210 mm.
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x

ȂȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȠȪȢ 25 mm.

x

ȂȑȖȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮįȡĮȞȫȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ Įʌȩ 4mm 55%.

x

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮȑȡĮ (Ǽȁȅȉ EN 12350.07 E2) 0% - 10%.

x

ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȠȞȓİȢ 300 kg/m3.

x

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ țȣȕȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ 90 ȘμȑȡİȢ 15 MPa.

x

ȋȘμȚțȩ ȆȡȩıșİĲĮ (Ǽȁȅȉ EN 934-2:).

x

ǼʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȩ ʌȒȟȘȢ ȃǹǿ.

x

ȂİȚȦĲȚțȩ ȞİȡȠȪ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ.

©
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ȉȠ μȓȖμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ 3 ȫȡİȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
įȚĮȤȦȡȚıμȩ.
5.11.3

ȂȩȡĳȦıȘ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ

ĬĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ μȩȡĳȦıȘ (μİ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ȩμȦȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ) ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
țȠȚȜȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ μİ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ (İʌİȚįȒ ĲȠ Ȁ.Ȉ. įİȞ μʌȠȡİȓ İțİȓ ȞĮ
ıȣμʌȣțȞȦșİȓ).
Ǿ ĲİȜȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĳȪıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ
țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ μİșȩįȠȣȢ Ȓ/țĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮȣĲȫȞ:
x

μİ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȫȞ μȑıȦȞ

x

μİ ȤȡȒıȘ μȚțȡȠȖoμȫıİȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ (țĮȕĮȜȐțȚĮ)

x

μİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ

ǻİȞ șĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȩȞȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ
ıĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȘȢ șİμİȜȓȦıȘȢ, ʌĮȡȐ μȩȞȠ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ μİ ȜȚȞȐĲıĮ ȖȚĮ μȚĮ μȑȡĮ.
5.11.4

ȂȩȡĳȦıȘ țĮȚ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȜȩȖȦ μȘ ȤȡȒıȘȢ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ıȣııȦȡİȪİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȩįĮ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ Įʌȩ ȤĮȜĮȡȩ μȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ μȓȖμĮ Ȁ.Ȉ.. ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ
șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ).
Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ șĮ μȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μȓĮ ıȤİĲȚțȐ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ĬĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞĮ Ȓ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ, ȕĮșμȓįİȢ, ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țȜʌ. Ǿ ĲİȜȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲȐ ĲȘȞ μȩȡĳȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ĲȡĮȤİȓĮ, ĮȜȜȐ μİ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȣĳȒ. ȅȚ ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ
ĮȞȠȤȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ § 6.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

6.1 ǹȞȠȤȑȢ țĮȚ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Įʌȩ Ȁ.Ȉ. șĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȣȥȩμİĲȡĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ. ȅȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ȣȥȠμİĲȡȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ r 5 cm.
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ȅȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ĮțĮȜȠȪʌȦĲİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ) ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ
șİȦȡȘĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ +25 cm ıĲĮ 20 μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ, + 50 cm ıĲĮ 50 μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ țĮȚ
+1,00 m ıĲĮ 125 μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ (ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ μȩȞȠȞ).
ȉȠ ʌȐȤȠȢ țȐșİ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞİȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ r 50 mm ĲȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ȉȠ ȣȥȩμİĲȡȠ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĳȑȡİȚ ȑȦȢ r 75 mm Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ȣȥȩμİĲȡȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, İțĲȩȢ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȩʌȠȣ Ș ĮȞȠȤȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲĮ r 40 mm.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮțĮȜȠȪʌȦĲȘ ȩȥȘ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȕĮșμȚĮȓĮ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȦȢ +200
mm (ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ). ȀĮĲĮıțİȣȒ ıİ μȚțȡȩĲİȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ șİȦȡȘĲȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ.

6.2 ǲȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
6.2.1

īİȞȚțȐ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İĳĮȡμȩıİȚ țĮȚ șĮ ĲȘȡİȓ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ (ȆȆǼ) ȖȚĮ ĲȠ Ȁ.Ȉ. țĮȚ
șĮ ĲȘȡİȓ ʌȜȒȡİȢ ĮȡȤİȓȠ İȜȑȖȤȦȞ, įȠțȚμȫȞ, İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ țĮȚ țȐșİ įȚȠȡșȦĲȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İʌȑμȕĮıȘȢ
țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȆȆǼ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ Ȁ.Ȉ. ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
İʌȚșİȦȡİȓ țĮȚ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ țĮȚ
ĲȠȞ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚıμȩ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȁ.Ȉ., țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ
įȚİȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ Ȁ.Ȉ.. ȅ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ĮȣĲȩȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ İʌȚĲȩʌȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ʌİȡȐĲȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȁ.Ȉ..
ȅ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ μİ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ șĮ ĲȘȞ
İȞȘμİȡȫȞİȚ ȐμİıĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȚȗȩμİȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȠțȚμȫȞ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ȐμİıĮ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμĮ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȐȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ȕȐȡįȚİȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȂȘȤĮȞȚțȩ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ
ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. ȖȚĮ țȐșİ ȕȐȡįȚĮ.
ȉȠ ȆȆǼ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ țĮȜȪʌĲİȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ İȟȒȢ:
x șȑμĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ,
x μİĲȡȒıİȚȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ,
x ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ μȓȖμĮĲȠȢ,
x İȜȑȖȤȠȣȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ,
x șİμĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ,
x İȜȑȖȤȠȣȢ İʌĮȡțİȓĮȢ įȚĮșȑıȚμȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
x ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȈĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȆǼ.
6.2.2

ǻȚĮȕĮșμȓıİȚȢ ĮįȡĮȞȫȞ
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ǻȠțȚμȑȢ
ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ Ȁ.Ȉ. țĮȚ μȓĮ ĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮįȡĮȞȫȞ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮȕĮșμȓıİȚȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Ȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ. ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮĳȠȡȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮįȡĮȞȒ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ǵĲĮȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ μȚĮȢ įȠțȚμȒȢ ȕȡİșȠȪȞ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȞȑȠ
įİȓȖμĮ ȖȚĮ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ. ǹȞ ĲȠ įİȓȖμĮ İʌĮȞİȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ țĮȚ ĮȣĲȩ ȑȟȦ Įʌȩ ĲĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ μȘ ĮʌȠįİțĲȒ țĮȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȐμİıĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ
μȑĲȡĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ Ƞ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ȆȠȚȠĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ
ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ĮȞ ĲȓșİĲĮȚ șȑμĮ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ȁ.Ȉ., Ȓ İȐȞ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ İȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
6.2.3

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĮįȡĮȞȫȞ

ǻȠțȚμȑȢ
ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țȐșİ İȕįȠμȐįĮȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ țȜȐıμĮ ĮįȡĮȞȠȪȢ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 1097.05 E2.
ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ, ȣʌȩ ĲȠȞ ȩȡȠ ȩĲȚ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ
ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȒ İȚțȩȞĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ μĮȗȓ μİ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ
șĮ ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ., ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıșİȓ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠ μȓȖμĮ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĲȡȠĳȠįȠĲȠȣμȑȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ.
6.2.4

ȈȤȒμĮ ĮįȡĮȞȫȞ

ǻȠțȚμȑȢ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ, șĮ ȖȓȞȠȣȞ įȠțȚμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 933-3, Ǽȁȅȉ EN 933-4 ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȦȞ İʌȚμȒțȦȞ țĮȚ
ʌİʌȜĮĲȣıμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ. ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȠȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮμİĲȐȕȜȘĲİȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȞȑĮ įȠțȚμȒ μȚĮ ĳȠȡȐ țȐșİ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ įȪȠ ıȣȞİȤȫȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ țȜȐıμĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
Ș ȜȒȥȘ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ. ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, İȞįİȚțĲȚțȑȢ ıȠȕĮȡȫȞ ĮıĲȠȤȚȫȞ, șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ
ȞĮ ıȣȞİȤȚıĲİȓ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮįȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ, İĳȩıȠȞ ȕȑȕĮȚĮ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ȑȤİȚ
İȞĲȠʌȚıșİȓ țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ. ȉĮ İțĲȩȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ
ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ʌĮȡĮȤșİȓ șĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ʌȡȠțȪʌĲȠȞ μȓȖμĮ ĮȣĲȫȞ ȞĮ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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6.2.5

ǲȜİȖȤȠȢ ȣȜȚțȠȪ ȜİʌĲȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 0,063 mm

ǻȠțȚμȑȢ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȣȤȞȑȢ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȜȚțȫȞ μȚțȡȩĲİȡȦȞ Įʌȩ 0,063 mm țȣμĮȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĲȠȣ İȞȚĮȓȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ Ȓ ĲȦȞ įȚĮȤȦȡȚıμȑȞȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ (țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞȚĮȓȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȜȪıȚμȠ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ ĲȦȞ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ țȐĲȦ
Įʌȩ ĲĮ 0,063 mm.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȩȡȚĮ ȣįĮȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȠȚ įİȓțĲİȢ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (Ǽȁȅȉ CǼȃ ISO/TS
17892.12) ȖȚĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ 352 Ȓ 400 μȚțȡȐ.
ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮμİĲȐȕȜȘĲİȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȞȑĮ įȠțȚμȒ μȚĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ İȕįȠμȐįĮ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμȒȢ ȣȜȚțȠȪ ȜİʌĲȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 0,063 mm įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȜȒȥȘ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȡıȘ ĲȘȢ μȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.
ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, İȞįİȚțĲȚțȑȢ ıȠȕĮȡȫȞ ĮıĲȠȤȚȫȞ, șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ȞĮ ıȣȞİȤȚıĲİȓ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮįȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ, İĳȩıȠȞ ȕȑȕĮȚĮ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ȑȤİȚ İȞĲȠʌȚıșİȓ țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ.
ȉĮ İțĲȩȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ʌĮȡĮȤșİȓ, șĮ ĮȞĮμȚȤșȠȪȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ, ȑĲıȚ ȫıĲİ
ĲȠ ʌȡȠțȪʌĲȠȞ μȓȖμĮ ĮȣĲȫȞ ȞĮ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
6.2.6

ȆȠıȩĲȘĲİȢ ĮįȡĮȞȫȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ țĮȚ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳİȚ ĲȚȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ țȐșİ țȜȐıμĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ
țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ.
6.2.7

ǻȠțȚμȑȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

īİȞȚțȐ
ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ıĲȠ
ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȤȠȐȞȘ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ. ȅȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǹʌȩįȠıȘ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȞĮʌȩșİıȘȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ ȖȓȞİȚ ıİȚȡȐ įȠțȚμȫȞ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ıİ ĲȡȓĮ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȖȚĮ țȐșİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȓȖμĮ.
ǻȠțȚμȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİĲȐ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȡȣșμȓıİȦȞ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȠȣ Ȁ.Ȉ. Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
6.2.8

ǲȜİȖȤȠȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ

ǻȠțȚμȑȢ
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮȚ ĲȘȞ ȜȒȟȘ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȞĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıİ μȓĮ ĲȣȤĮȓĮ șȑıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ĮȞȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞȘ ıȪȞșİıȘ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȕȐȡįİȚĮȢ.
ȆȡȩıșİĲİȢ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ĲĮȤİȓĮ ʌȒȟȘ Ȓ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ȣʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
ĬĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȅȚ țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ĲȣʌȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, ıĲȚȢ İțșȑıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.
6.2.9

ǲȜİȖȤȠȚ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ

ǻȠțȚμȑȢ
ĬĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ Ș ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ
ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȩʌȠĲİ ĲȠ μȓȖμĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȠȜȪ ıĲİȖȞȩ Ȓ ʌȠȜȪ ȣȖȡȩ.
ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, ĲȩıȠ ıĲȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȩıȠ țĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȘȢ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȠ μȓȖμĮ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. μİ ȤȡȒıȘ ʌȣȡȘȞȚțȠȪ μİĲȡȘĲȒ
(ASTM D2922-04, ASTM D3017-04).
ȅ μİĲȡȘĲȒȢ șĮ ȕĮșμȠȞȠμȘșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȟȘȡȐȞșȘțĮȞ ıİ ĳȠȪȡȞȠ, ȖȚĮ țȐșİ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ
ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ.
Ǿ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ 20 ȕȐȡįȚİȢ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ǵĲĮȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ įİȓȤȞȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ
μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓıșȘțİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ, șĮ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ İȡȖȠįȘȖȩȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ
Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȣʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ İțİȓȞȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ ĲȪμʌĮȞĮ ĲȦȞ įȠȞȘĲȚțȫȞ ȠįȠıĲȡȦĲȒȡȦȞ ȕȣșȓȗȠȞĲĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ıĲȠ μȓȖμĮ, Ȓ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ıȣııȫȡİȣıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ (ʌȐıĲĮ) ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ȓ ĮĳȒȞȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȒ
ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĮȞȠȚȤĲȑȢ țĮȚ μȘ İȞȚĮȚȠʌȠȚȘμȑȞİȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȩȡșȦıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ
ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ.
ȅȚ İʌİμȕȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İțșȑıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ.
6.2.10

ǲȜİȖȤȠȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

ĬĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 ȑȜİȖȤȠȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ 500 m2 ıȣμʌȣțȞȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȦȞ
ȡĮįȚȠȧıȠĲȩʌȦȞ ASTM D2922-04 țĮȚ ASTM D3017-04 μİ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȕĮșμȠȞȠμȘșİȓ ıĲȠ
įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ. ȅȚ μİĲȡȠȪμİȞİȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșȠ ȀȡȚĲȒȡȚȠ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ:
ȅ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ 6 μİĲȡȒıİȦȞ (ȋ6) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȫĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠ 98% ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțİ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.1.2 b țĮȚ țĮμȓĮ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĲȚμȒ ıĲȘȞ İȟȐįĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 96% ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
ǹȞ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ μȑıȠȣ ȩȡȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ μİ 6 μİĲȡȒıİȚȢ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ĮȞ
İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ μȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩ țȡȓıȘ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 1500 m2
ʌİȡȓʌȠȣ, ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮȚ İʌĮȞĮįȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ȑȟȠįĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ǹȞ μȚĮ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĲȚμȒ įİȞ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ ĲȚμȫȞ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȣțȞȫȞİȚ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ
3m Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș
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ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ ĲȚμȫȞ. Ǿ ȑțĲĮıȘ ĮȣĲȒ İĳǯ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ 3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ įİȞ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ, ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮȚ İʌĮȞĮįȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ȞȑȠ ȣȜȚțȩ μİ ȑȟȠįĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
6.2.11

ǲȜİȖȤȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ

ǻȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ
ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ 12 ȕȐȡįȚİȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
įȩȞȘıȘȢ. ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ ĮȞȐ ȕȐȡįȚĮ, ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ 5 ȘμȑȡİȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȞȑȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ǹȡȖȩĲİȡĮ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ İȕįȠμȐįĮ ȖȚĮ țȐșİ ȤİȚȡȚıĲȒ, țĮȚ
ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İțșȑıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.
ȂȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ İțĲȩȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ. ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲĮțĲȚțȩȢ
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ įȩȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȩȞȘıȘȢ ĲȦȞ
ıȣμʌȣțȞȦĲȒȡȦȞ.
ĬĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ʌȠȡİȓĮȢ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȦĲȒȡȦȞ țĮȚ Ș ʌȡĮțĲȚțȒ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ
ĮȣĲȫȞ.
ȋİȚȡȚıĲȑȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ İʌĮȞİȚȜȘμμȑȞȦȢ μȘ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ.
6.2.12

ǲȜİȖȤȠȚ ĮʌȩșİıȘȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȩșİıȘȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ȣʌȩ
ıȣȞİȤȒ İʌȓȕȜİȥȘ. ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.Ȉ. șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠμĮȜȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİȓİȢ, ȠμĮȜȑȢ țĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ʌȐȤȠȣȢ.
īȚĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ĮȣĲȠȪȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȘ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ (ȤȦȡȠȕȐĲİȢ) Ȓ ȩȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ
ıĲȐșμȘȢ μİ ȜȑȚȗİȡ.
6.2.13

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ

ȅȚ șİμİȜȚȫıİȚȢ, ȠȚ ĮȡμȠȓ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ ĲȪʌȠȚ țĮȚ ĲĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ, ȖȚĮ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠȢ ȞĮ įİȤșİȓ ıțȣȡȩįİμĮ. ȅȚ ĲȪʌȠȚ țĮȚ
ȠȚ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȖȚĮ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ.
6.2.14

ǲȜİȖȤȠȚ İʌȚĲȣȖȤĮȞȩμİȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ “İȜİȖȤȩμİȞȠ ĲμȒμĮ” μİ 6 țȣȕȚțȐ (ĮțμȒȢ 150 mm) Ȓ
țȣȜȚȞįȡȚțȐ įȠțȓμȚĮ (ĭ150 Ǿ150mm), ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 13286-51 Įʌȩ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μȓȖμĮ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ. “ǼȜİȖȤȩμİȞȠ ĲμȒμĮ”
İȓȞĮȚ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ įȣıμİȞȑıĲİȡȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
ȉȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȐșİ ȘμȑȡĮ
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5000 m2
ǹȞ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 5000 m2 ĲȩĲİ ĮȣĲȩ ȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıİ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ıİ țȐșİ ĲμȒμĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μİ 6
įȠțȓμȚĮ.
Ǿ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ 6 įȠțȚμȓȦȞ ıİ 28 ȘμȑȡİȢ, Ȓ ıĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ĭȡȐȖμĮĲȠȢ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:

X 6 t fck  1.10 s
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Xi t fck  0.6 MPa

ȩʌȠȣ:

1in
¦ Xi
X6 = n i 1
Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȦȞ 6 įȠțȚμȓȦȞ
Xi ȠȚ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ i = 1,2,3,…6
n

¦(X

i

 X )2

i 1

5

s=

Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ 6 ĮȞĲȠȤȫȞ

fck İȓȞĮȚ Ș ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
6.2.15

ǲȜİȖȤȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0101-01-00.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȐ
ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȞȩȞİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȚțȫȞ μȑıȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹțȠȣıĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩʌȚıșİȞ țȓȞȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ ȩȜĮ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĳȠȡĲȘȖȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ, įȚȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȞ ĲĮ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ ȤȦμĮĲȚıμȫȞ.
ǵĲĮȞ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȩ μȘȤȐȞȘμĮ (ıĲȐșμİȣıȘ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮțȠʌȒ
İȡȖĮıȓĮȢ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȐıȘȢ, μİ ȤĮμȘȜȦμȑȞĮ țĮȚ İįȡĮȗȩμİȞĮ İʌȓ
ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ĲĮ ĮʌȠȟİıĲȚțȐ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȚțȐ μȑıĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȜİʌȓįİȢ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ Ȓ ȚıȠʌİįȦĲȫȞ,
țȐįȠȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ, țȠȣȕȐįİȢ İțıțĮĳȑȦȞ).
ǼʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȑȢ μȠȞȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌȓȕȜİȥȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȑȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȠ țȠȚȞȩ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ). ǹȣĲȩ ȓıȦȢ ȞĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ ȞĮ ĲİșȠȪȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ıĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıĲȘȞ μȑȡȚμȞĮ țȐʌȠȚȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȑȡȖȦȞ.
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮȕȐıİȚȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ Ȓ μȩȞȚμİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚȐȕĮıȘ μİȖȐȜȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤșȠȪȞ İʌĮȡțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȒμĮĲĮ
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țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĳȠȡĲȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲμȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ țĮȚ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ
ʌȡȚȞ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țȠȞĲȐ ıİ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȞ ȐȞȠȚȖμĮ, μİȖȐȜȠȚ ȩȖțȠȚ ȟȪȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ ʌȡĮȞȠȪȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮȞȑȞĮ ĳȠȡĲȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
ǵȜİȢ ȠȚ ȠįȠȓ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ μİ
ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. İȓįȠȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, μȑȖȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İȓįȘ ȣȜȚțȫȞ), ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıȠȣȞ
ĲȠ įȘμȩıȚȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ.

7.2 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ (İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȠįȘȖȠȓ,
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ, İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ). ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 388
Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȀȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.Ȉ.), ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ
ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ șİμİȜȓȦıȘȢ, ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȒıİȚȢ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ, țĮȚ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ
ȖȡĮμμȫȞ țĮȚ țȜȓıİȦȞ ʌȠȣ įİȓȤȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ. ȅȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ
țȣȜȚȞįȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌȜȘȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ ʌȡȠıμȓțĲȦȞ ʌȠȣ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ)
x Ș İțıțĮĳȒ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ țĮȚ ȜĮĲȠμİȓȦȞ (ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
x Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ
x Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ĲȘ μİȜȑĲȘ, Ȓ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
x ȅȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įĮȞİȚȠșĮȜȐμȦȞ, Ȓ İȞįȚȐμİıȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ, Ȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮĮʌȩıĲĮıȘ
x Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
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x Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.2
x ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıİ ȥȣȤȡȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ, İțĲȩȢ ĮȞ Ƞ ĮȡμȩȢ ȑȖȚȞİ μİĲȐ
Įʌȩ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
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ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞȐȞĲȘ ʌȡȠĳȡĮȖμȐĲȦȞ.
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ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫșȘțĮȞ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ. ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ “ȥȣȤȡȫȞ
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ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀȜȚıȚȩμİĲȡĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ İȜĮȤȓıĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȜȚıȚȠμȑĲȡȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 934-4/ǹ1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Admixtures for grout for prestressing
tendons - Part 4: Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȩıșİĲĮ İȞİμȐĲȦȞ
ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN 447 E2

Grout for prestressing tendons - Basic requirements. - ǼȞȑμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ
ĲİȞȩȞĲȦȞ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ıȣȞȒșȘ İȞȑμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ
ȤȡȒıȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȀȜȚıȚȩμİĲȡĮ İȓȞĮȚ ȩȡȖĮȞĮ μȑĲȡȘıȘȢ țȜȓıİȦȞ, İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ȠʌȫȞ (ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ
ĳȡĮȖμȐĲȦȞ, įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, șȑıİȚȢ ĮȞȑȖİȡıȘȢ ȕĮȡȑȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, įİȟĮμİȞȫȞ țȜʌ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ
(ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ) ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĲȘȢ ȕȡĮȤȠμȐȗĮȢ Ȓ /țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
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ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ țȜȚıȚȩμİĲȡĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚȐĲĮȟȘ ıİ ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ /țİțȜȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ.
x ȉĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ/țİțȜȚμȑȞĮ țȜȚıȚȩμİĲȡĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ /țȚȞȒıİȦȞ (țĮșȓȗȘıȘ, ıȣȞȓȗȘıȘ, įȚȩȖțȦıȘ).
x ȉĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ /ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ.
ȉȠ ʌȜȒȡİȢ ıȪıĲȘμĮ țȜȚıȚȠμȑĲȡȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:

4.1 ȆİȡȓȕȜȘμĮ țȜȚıȚȠμȑĲȡȠȣ (casting)
ǼȚįȚțȒȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıȦȜȒȞĮȢ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ABS, PVC) Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩȢ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İʌȚĲİȜİȓ ĲȡİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ:
Į.

ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ (ĲȠȡʌȓȜȘȢ) ıĲȚȢ șȑıİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌİįȐĳȠȣȢ.

ȕ.

ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȑȢ ĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ.

Ȗ.

țĮșȠįȘȖİȓ ĲȘȞ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ ĲȡȠȤȓıțȠȣȢ țİĳĮȜȒ (probo) μİ ĲȚȢ ĲȑııİȡȡİȢ ĮȞĲȚįȚĮμİĲȡȚțȑȢ
İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ (μȓĮ ĮȣȜȐțȦıȘ ĮȞȐ 90Ƞ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ, İıȦĲİȡȚțȐ).

ȅ ıȦȜȒȞĮȢ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ İȞĲȩȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ (țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ) ȖİȫĲȡȘıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ʌȠȣ
ʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ.
ȂʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ İȞĲȩȢ ȣȜȚțȫȞ İʌȓȤȦıȘȢ, ȞĮ İȖțȚȕȦĲȚıșİȓ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ
İʌȓ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
Ǿ ıȦȜȒȞȦıȘ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ıİ țȐȜȣμμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ĲȐʌĮ) İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țȜİȓșȡȠ țĮȚ
ȣʌȠįȠȤȒ ıĲȩȤȠȣ ıțȩʌİȣıȘȢ.

4.2 ȀİĳĮȜȒ μİĲȡȒıİȦȞ (ĲȠȡʌȓȜȘ, probe)
ĭȑȡİȚ ĲȡȠȤȓıțȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮμȒțİȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ. ȆİȡȚȑȤİȚ įȪȠ
İʌȚĲĮȤȣȞıȚȩμİĲȡĮ ĲȪʌȠȣ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ įȪȞĮμȘȢ (full balanced servo – accelerometers),
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞĮ țĮĲȐ įȪȠ țȐșİĲĮ İʌȓʌİįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȘȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ. H țİĳĮȜȒ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮȞșİțĲȚțȒȢ ıĲȚȢ įȠȞȒıİȚȢ șȒțȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ, μİ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ
İȡȖĮȜİȓĮ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
ȉȣʌȚțȐ, ȠȚ ĮȞĮȖȞȫıİȚȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ 2,00m ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ μİ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮĲȐ 90Ƞ
(Ƞ ȐȟȠȞĮȢ ǹ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȟȩȞĮ Ǻ), ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ İȜȑȖȤȠȣ ıĳȐȜμĮĲȠȢ țĮȚ
ıȣȞȩȡșȦıȘȢ (checksums).

4.3 ȀĮȜȫįȚȠ İȜȑȖȤȠȣ
ȉȠ țĮȜȫįȚȠ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮȖȦȖȒ ıȘμȐĲȦȞ, ȤȡȘıȚμİȪİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ
țİĳĮȜȒȢ (probe) țĮȚ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ȣʌȩıĲĮıȒȢ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ıĲȚȕĮȡȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șȦȡĮțȚıμȑȞȠ țĮȚ μİ ʌȣȡȒȞĮ Įʌȩ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ țĮȚ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ ĳȑȡİȚ İȞįİȓȟİȚȢ μȒțȠȣȢ ĮȞȐ 0,50 m.
ȉȠ țĮȜȫįȚȠ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ĳȑȡİȚ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȣȢ ĮțȡȠįȑțĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȒ ĲȠȣ μİ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ țĮȚ
ĲȘȞ ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ įİįȠμȑȞȦȞ.
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ȉȠ țĮȜȫįȚȠ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȪμʌĮȞȠ ıĲȚȕĮȡȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

4.4 ȂȠȞȐįĮ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ
ǻȚĮĲȓșİȞĲĮȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (țȦįȚțȩȢ μȑĲȡȘıȘȢ,
ȕȐșȠȢ, ȑȞįİȚȟȘ ȠȡȖȐȞȠȣ, ĳȠȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȜʌ).
ȅȚ İȟİȜȚȖμȑȞȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ μȠȞȐįȠȢ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İțĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȦȞ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıĲȠȞ Ǿ/Ȋ (upload) ȖȚĮ ĲȘȞ İȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȖȡĮĳȘμȐĲȦȞ
μİ ȤȡȒıȘ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ.

4.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

x

ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.

x

ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.

x

ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ/ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ/İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).

x

ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.

x

ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ
İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.

ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 447 E2, İȞȫ ĲĮ
ʌȡȩıșİĲĮ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 934-4.

5

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȖȐȞȦȞ

5.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȇȪșμȚıȘ – ǺĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
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ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
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ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆȂ)
ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ
/ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
īİȞȚțȫȢ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Ǿ ıȦȜȒȞȦıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȢ țĮȚ șĮ
ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ μİ ĲıȚμȑȞĲİȞİμĮ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮĲȠȢ ʌİȡȓ ĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ. ȉȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ – ĲıȚμȑȞĲȠȣ μİ
ʌȡȠıșȒțȘ μʌİĲȠȞȓĲȘ, ȚʌĲȐμİȞȘȢ ĲȑĳȡĮȢ Ȓ /țĮȚ ʌȡȠıșȑĲȦȞ. Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ țȡȓıȚμȘ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. ǼȐȞ Ș ĲİȜȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ İțİȓȞȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ,
ĲȩĲİ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μȓĮ ıĲȒȜȘ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ĮțĮμȥȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȡțȫȢ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ. ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ țĮĲȐ ĲȠȞ
įȣȞĮĲȩȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȠȪ. ǻȠțȓμȚĮ ȘȜȚțȓĮȢ7 ȘμİȡȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įİȓȤȞȠȣȞ ĮȞĲȠȤȒ
~25% ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ĲȠȣ ȖİȦȨȜȚțȠȪ (İĳĮȡμȠȖȒ țĮȞȩȞĮ Marsland).
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ – ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ:
A. ȅ ıȦȜȒȞĮȢ țĮĲĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ ıĲȘȞ țİȞȒ ȖİȫĲȡȘıȘ μİ ĲĮʌȦμȑȞȠ ĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ ʌȫμĮĲȠȢ ʌȣșμȑȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȕĮȜȕȓįĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ.
Ǿ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ țĮĲĮȕȚȕĮıμȩ μİ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ıȣȞįȑıμȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ
ĲȘȢ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȞįȑİĲĮȚ ıĲȘ ȕĮȜȕȓįĮ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ
ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ Ƞ įĮțĲȪȜȚȠȢ μİĲĮȟȪ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠʌȒȢ.
B. ȆȜȘȡȠȪĲĮȚ Ș ȠʌȒ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ʌȡȠȦșİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ Ș ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒ
μİ İȡμȘĲȚțȩ țȜİȚıμȑȞȠ ĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ μİ İȚįȚțȒ ĲȐʌĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘ ĲȘȢ ȐȞȦıȘȢ Ș ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒ ȖİμȓȗİȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİ Ȟİȡȩ (μȑȤȡȚ ĲȘȞ
İțȐıĲȠĲİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ).

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36627

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȈĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, ıĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ țȐȜȣμμĮ țİĳĮȜȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ Įʌȩ İȚıȤȫȡȘıȘ ȡȪʌȦȞ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ μİ ȠμȠȓȦμĮ ĲȘȢ
țİĳĮȜȒȢ μİĲȡȒıİȦȞ (ĲȠȡʌȓȜȘȢ, probe), ʌĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮȣĲȒȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȒ țĮȚ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ (İʌȓ ĲȠȣ
İȞıȦμĮĲȠȣμȑȞȠȣ ıĲȠ țȐȜȣμμȐ ĲȘȢ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȠȪ ıĲȩȤȠȣ) țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ įȠțȚμȒ ĲȘȢ țȚȞȘĲȒȢ țİĳĮȜȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ μȠȞȐįȠȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȠμĮȜȒȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ ȡȣșμȓıİȦȞ.
ǼȐȞ ȩȜĮ ȕĮȓȞȠȣȞ țĮȜȫȢ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ șİȦȡİȓĲĮȚ ȦȢ ʌȜȒȡȦȢ
İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȠȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ
ĲȘȞ ȕȐıȘ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ /ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ ıĲȒȜȘȢ
(İįĮĳȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ).

5.2 ȁȒȥİȚȢ – țĮĲĮȖȡĮĳȑȢ – μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıİ ĮȣĲȒ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮ țȜȚıȚȩμİĲȡĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ȖȡĮĳȚțȒȢ ȣʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
μȠȡĳȑȢ:
1. ǻȚȐȖȡĮμμĮ İȟȑȜȚȟȘȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ (incremental displacements)
-

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ȐȟȠȞĮȢ: ȕȐșȠȢ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ m

-

ȅȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ȐȟȠȞĮȢ:

-

ȋĮȡȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮμʌȪȜİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ țȐșİ İțĲİȜȠȪμİȞȘ μȑĲȡȘıȘ (ıĲȠ įȚȐȖȡĮμμĮ
İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ μİ ȞȑİȢ țĮμʌȪȜİȢ)

-

ȆĮȡȑȤİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĮȞȐ ıĲȐșμȘ.

μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ıİ mm
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ǹȚȤμȑȢ ıĲȠ įȚȐȖȡĮμμĮ ȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞ ĳĮȚȞȩμİȞĮ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ, İȞȫ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
ĮȚȤμȒȢ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ. ȉĮ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ ıĳȐȜμĮĲĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĮȣĲȒ, țĮșȩıȠȞ țȐșİ ıȘμİȓȠ İμʌİȡȚȑȤİȚ μȩȞȠȞ ĲȠ įȚțȩ ĲȠȣ ıĳȐȜμĮ.

2. ǻȚȐȖȡĮμμĮ ĮșȡȠȚıĲȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ (cumulative displacements)
-

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ȐȟȠȞĮȢ: ȕȐșȠȢ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ m

-

ȅȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ȐȟȠȞĮȢ:

-

ȉȓșİĲĮȚ μȘįİȞȚțȒ μİĲĮțȓȞȘıȘ ıĲȘȞ ĮĳİĲȘȡȓĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ: ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
ıĲȘȞ șȑıȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ, Ȓ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, ȩĲĮȞ Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮμİĲĮțȓȞȘĲȠȢ (Ș ȠʌȠȓĮ ȩμȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ
μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ıȣȞȩȡșȦıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ).

-

ȈĲȠ įȚȐȖȡĮμμĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȩȜȣĲİȢ ıȣȞȠȜȚțȑȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȘμİȓȠ
μȘįİȞȚıμȠȪ (ıĲȐșμȘ ĮȞĮĳȠȡȐȢ), ȖȚĮ țȐșİ μȑĲȡȘıȘ.

-

ǹȚȤμȑȢ ıĲȚȢ țĮμʌȪȜİȢ ĲȠȣ įȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ ȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞ įȚĮĲμȘĲȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ.

-

ǼȐȞ ĲȠ ȖȡȐĳȘμĮ İμĳĮȞȓȗİȚ ıȣȞİȤȒ țȜȓȞȘ Ȓ țĮĲĮȞİμȘμȑȞȘ ĮȞȠȚȖμȑȞȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȟİĲȐȗİĲĮȚ ĲȠ İȞįİȤȩμİȞȠ ıȣıĲȘμĮĲȚțȠȪ ĮșȡȠȚıĲȚțȠȪ ıĳȐȜμĮĲȠȢ.

μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ıİ mm

3. ǻȚȐȖȡĮμμĮ ȤȡȠȞȚțȒȢ İȟȑȜȚȟȘȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ
-

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ȐȟȠȞĮȢ: ȕȐșȠȢ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ m

-

ȅȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ȐȟȠȞĮȢ:

-

ȋĮȡȐııȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ țĮμʌȪȜİȢ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȐșμȘ μİĲȡȒıİȦȞ.

-

ǹʌȩĲȠμȘ țȜȓıȘ ĲȠȣ ȖȡĮĳȒμĮĲȠȢ ȣʌȠįȘȜȫȞİĲĮȚ İʌȚĲĮȤȣȞȩμİȞȘ μİĲĮțȓȞȘıȘ.

-

ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ įȪȠ ȐȟȠȞİȢ ȜȒȥİȦȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ıİ mm

4. ǻȚȐȖȡĮμμĮ ĮșȡȠȚıĲȚțȒȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ
-

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ȐȟȠȞĮȢ: ȕȐșȠȢ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ m

-

ȅȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ȐȟȠȞĮȢ:

-

ǹʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĳȠȡȑȢ İȞįİȓȟİȦȞ İțȐıĲȘȢ șȑıȘȢ μİ ĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ
μİĲȡȒıİȚȢ.

-

ǹȞĮįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ ıȣȞįȡȐμȠȣȞ ıĲȘȞ įȚȩȡșȦıȘ ıĳĮȜμȐĲȦȞ «ȕȐșȠȣȢ» ȜȩȖȠȣ țĮμʌȣȜȫıİȚȢ ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ.

μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ıİ mm

5. ǻȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮșȡȠȚıμȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ (checksums)
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-

ǱșȡȠȚıμĮ İȜȑȖȤȠȣ (checksums) İȓȞĮȚ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ įȪȠ ĮȞĲȚįȚĮμİĲȡȚțȫȞ ĮȞĮȖȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȣĲȒ ıĲȐșμȘ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ İȓȞĮȚ İĲİȡȩıȘμİȢ, ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ șİȦȡȘĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ Ș
ȚıȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȠ μȘįȑȞ.

-

ȈĲȘȞ ʌȡȐȟȘ, ȜȩȖȦ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȦȞ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ țĮȚ μȘ ĮʌȩȜȣĲȘȢ
ȗȣȖȠıĲȐșμȚıȘȢ ĲȘȢ țȚȞȘĲȒȢ țİĳĮȜȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ (probe zero - offset) ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ İȓȞĮȚ įȚȐĳȠȡȠ
ĲȠȣ μȘįİȞȩȢ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©
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Ȃİ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ ĮșȡȠȚıμȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ
ȕȐșȠȣȢ μʌȠȡȠȪȞ μİĲȐ Įʌȩ ıĲĮĲȚıĲȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ıȣȞȩȡșȦıȘȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘȢ Ș ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȓȦȞ

6.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
A. ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
B. ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
C. ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
D. ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
E. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
F. ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

6.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ/ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ șȑıȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮȚ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ.
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ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȉȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

8.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ĲȘȢ țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ
İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘ ıȦȜȒȞȦıȘȢ (μİ ĲȑııİȡİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (μİ ĲȑııİȡİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ).
x ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ, ĲĮ ʌȫμĮĲĮ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ʌȣșμȑȞĮ
x ȉĮ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞĮ țĮȜȫįȚĮ, ȠȚ įĮțĲȪȜȚȠȚ țĮȚ ȠȚ țȠȤȜȓİȢ țȑȞĲȡȦıȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
x Ǿ țȚȞȘĲȒ țİĳĮȜȒ μİ ĲĮ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȩμİĲȡĮ (ȕȠȜȓįĮ, ĲȠȡʌȓȜȘ, probe).
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

8.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ
İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘ ȖİȫĲȡȘıȘ
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x ȉȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
x Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ țȐȜȣμμĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
μȑĲȡȘıȘȢ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.3 ǻȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.

8.4 ȆȡȠμȒșİȚĮ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

8.5 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
ǼȡȖĮıȓİȢ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0502-00
«ȂĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ
(ȩȡȖĮȞĮ IDEL)» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȂĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ (ȩȡȖĮȞĮ IDEL)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-02-00 ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȞ
țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μĮȖȞȘĲȚțȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ
țĮȚ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ/ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-02-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ
ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-01-00 Inclinometers – ȀȜȚıȚȩμİĲȡĮ.
Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ.

3

(Amendment A1:2000) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ȂĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȓȞĮȚ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ ȖİȦĲȡȒıİȚȢ, ʌȠȣ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ĲȦȞ İįĮĳȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ Ȓ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ ȜȩȖȦ țĮșȚȗȒıİȦȞ, ıȣȞȚȗȒıİȦȞ Ȓ
įȚȠȖțȫıİȦȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ. ǼȐȞ Ș įȚĮıȦȜȒȞȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȓȞİȚ μİ İȪțĮμʌĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ ĲȪʌȠȣ
țȜȚıȚȠμȑĲȡȠȣ (μİ ĲȑııİȡȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ İȖțȠʌȑȢ), Ș ȣʌȠįȠμȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ
ȖȚĮ μİĲȡȒıİȚȢ țȜȚıȚȠμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ıȣȞįȣĮıμȑȞȘ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ȕȣșȓıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ.
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ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉȠ ıȪıĲȘμĮ μĮȖȞȘĲȚțȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ ıİ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣȞįȣĮıμȑȞȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ȕȣșȓıİȦȞ țĮȚ
ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:

4.1 ȀĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ (casing)
ǼȓȞĮȚ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ABS,PVC) Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩȢ. Ǿ ıȪȞįİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ.
Ǿ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒ șĮ İȓȞĮȚ İȡμȘĲȚțȐ țȜİȚıμȑȞȘ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ μİ ĲȐʌĮ, ʌȐȞȦ įİ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țȐȜȣμμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țȜİȓșȡȠ țĮȚ ȣʌȠįȠȤȒ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ıțȩʌİȣıȘȢ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. ȅ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȑıĮ ıĲȘ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮ ȠʌȒ țĮȚ İȖțȚȕȦĲȓȗİĲĮȚ
μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ĮȞĲȠȤȒȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ İțİȓȞİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖİȦȨȜȚțȫȞ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ țȜȚıȚȠμȑĲȡȠȣ μİ ĲȑııİȡȚȢ ĮȞĲȚįȚĮμİĲȡȚțȑȢ
İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ.
īȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 13-05-01-00.

4.2 ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ μĮȖȞȒĲİȢ
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȠȜȓıșȘıȘȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ (μĮȞįȪİȢ) țĮĲȐ ĲȘ
ĳȐıȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ/țĮĲĮȕȚȕĮıμȠȪ ĲȘȢ. ȅȚ μĮȖȞȒĲİȢ ĳȑȡȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȑȢ ȡȐȕįȠȣȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ (ʌȩįȚĮ) μİ
İȜĮĲȘȡȚȦĲȒ įȚȐĲĮȟȘ. ȉĮ “ʌȩįȚĮ” İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȐ (μĮȗİμȑȞĮ) țĮĲȐ ĲȠȞ țĮĲĮȕȚȕĮıμȩ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ țĮȚ
İțĲİȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȜȟȘ ĲȠȣ ıȪȡμĮĲȠȢ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ İțȐıĲȠȣ, ȩĲĮȞ ĲȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ĳșȐȞİȚ ıĲȘȞ ıĲȐșμȘ
ĲȠȣȢ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ ȠȚ μĮȖȞȒĲİȢ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑįĮĳȠȢ. ǵĲĮȞ Ș ȠʌȒ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ
ıĲĮșİȡȩ ȑįĮĳȠȢ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȩȢ μĮȖȞȘĲȚțȩȢ įĮțĲȪȜȚȠȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ (datum), ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȦȢ ȣʌȠțİȓμİȞȠ ıİ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ, Ș İȟȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ, μİĲȐ Įʌȩ ȤȦȡȠıĲȐșμȚıȘ.
ȅȚ μĮȖȞȘĲȚțȠȓ įĮțĲȪȜȚȠȚ ıȣμʌĮȡĮıȪȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İįĮĳȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ
μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȠȜȚıșĮȓȞȠȞĲĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢȢ.

4.3 ȂĮȖȞȘĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ (magnetic probe)
ĬĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ μĮȖȞȘĲȚțȩ įȚĮțȠʌȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ (read switch). ǵĲĮȞ Ș țİĳĮȜȒ ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ ıĲȠ
μĮȖȞȘĲȚțȩ ʌİįȓȠ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ, Ƞ ȕȠμȕȘĲȒȢ ĲȠȣ ĲȣμʌȐȞȠȣ șĮ İțʌȑμʌİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ȒȤȠ, ȩĲĮȞ įİ Ș
țİĳĮȜȒ țİȞĲȡĮȡȚıșİȓ ıĲȠ ʌİįȓȠ, įİȪĲİȡȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ȒȤȠ ıȣȞȠįİȣȩμİȞȠ Įʌȩ ĳȦĲİȚȞȒ ȑȞįİȚȟȘ. Ǿ
ĮȞȐȖȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ μİĲȡȠĲĮȚȞȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıĲȚȖμȒ ĮȣĲȒ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ (ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ).

4.4 ȀİĳĮȜȒ țȜȚıȚȠμȑĲȡȠȣ (ĲȠȡʌȓȜȘ, ȕȠȜȓįĮ, probe)
ĭȑȡİȚ ĲȡȠȤȓıțȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮμȒțİȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ. ȆİȡȚȑȤİȚ įȪȠ
İʌȚĲĮȤȣȞıȚȩμİĲȡĮ ĲȪʌȠȣ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ įȪȞĮμȘȢ (full balanced servo – accelerometers),
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞĮ țĮĲȐ įȪȠ țȐșİĲĮ İʌȓʌİįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȘȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ. H țİĳĮȜȒ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮȞșİțĲȚțȒȢ ıĲȚȢ įȠȞȒıİȚȢ șȒțȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ, μİ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ
İȡȖĮȜİȓĮ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
ȉȣʌȚțȐ, ȠȚ ĮȞĮȖȞȫıİȚȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ 2,00 m ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ μİ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮĲȐ 90Ƞ
(Ƞ ȐȟȠȞĮȢ ǹ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȟȩȞĮ Ǻ), ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ İȜȑȖȤȠȣ ıĳȐȜμĮĲȠȢ țĮȚ
ıȣȞȩȡșȦıȘȢ (checksums).
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ȉĮ μĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ, İȞ ĮȞĲȚșȑıİȚ μİ ĲĮ țȜȚıȚȩμİĲȡĮ, įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȞįȣĮıșȠȪȞ İȣȤİȡȫȢ μİ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ/țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (data loggers).
ȆĮȡȑȤȠȣȞ ʌȐȞĲȦȢ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȩıȠ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȕȣșȓıİȦȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (ȖȚĮ ĲȠ
ıȣȞȠȜȚțȩ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ), ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȚțȒȢ (μİĲĮȟȪ įȚĮįȠȤȚțȫȞ μĮȖȞȘĲȚțȫȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ).

5

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

x

ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.

x

ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.

x

ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ/ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ/İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).

x

ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.

x

ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ
İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.

ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.

6

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȖȐȞȦȞ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ - ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ. ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ
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ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ
ǲȡȖȠȣ (ȆȆȂ) ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ
ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ
/ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ĮȞĮȤȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ, İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ʌȠȣ
șĮ įȚĮıĲȡȦșȠȪȞ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (μȐĲȚıȘ țĮșǯȪȥȠȢ) șĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıİ ĮțĲȓȞĮ ʌİȡȓʌȠȣ 0,50 m (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ) Įʌȩ ıĲȡȫıİȚȢ
įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ.
Ǿ ȦȢ ȐȞȦ ȗȫȞȘ ĳȓȜĲȡȠȣ įİȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȣȡȒȞĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓıĲĮıȘ ĮȣĲȒ Ș ıȦȜȒȞȦıȘ șĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ μİ İʌȓȜİțĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȣȡȒȞĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ
ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ (țȩʌĮȞȠȣȢ ț.Ȝ.ʌ.).
Ǿ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ĲȘȢ İʌȑțĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȜİıțȠʌȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
ıȣȞįȑıμȠȣȢ. ȈĲȚȢ ıĲȐșμİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ μĮȖȞȘĲȚțȠȓ
įĮțĲȪȜȚȠȚ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x

ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.

x

ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.

x

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.

x

ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.

x

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.

ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ/ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863
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©

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Ǽȁȅȉ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȉĮ μĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȉȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ μĮȖȞȘĲȚțȫȞ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (μİ ĲȑııİȡİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ).
x ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ, ĲĮ ʌȫμĮĲĮ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ʌȣșμȑȞĮ
x ȅȚ İȟȦĲİȡȚțȠȓ μĮȖȞȒĲİȢ
x ȉĮ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞĮ țĮȜȫįȚĮ, ȠȚ įĮțĲȪȜȚȠȚ țĮȚ ȠȚ țȠȤȜȓİȢ țȑȞĲȡȦıȘȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
x Ǿ țȚȞȘĲȒ țİĳĮȜȒ (ȕȠȜȓįĮ, ĲȠȡʌȓȜȘ, probe) μİ ĲȠȣȢ μĮȖȞȘĲȚțȠȪȢ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ țĮȚ Ș țȚȞȘĲȒ țİĳĮȜȒ
țȜȚıȚȠıĲȠʌȓȠȣ.
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

9.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ μĮȖȞȘĲȚțȫȞ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ țȜȚıȚȠμİĲȡȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
μĮȖȞȘĲȚțȫȞ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘ ȖİȫĲȡȘıȘ
x ȉȠ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ
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x Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ țȐȜȣμμĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
μȑĲȡȘıȘȢ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

9.3 ǻȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.

9.4 ȆȡȠμȒșİȚĮ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

9.5 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
ǼȡȖĮıȓİȢ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

36643
ICS: 93.160

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-03-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0503-00 «BȐșȡĮ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǺȐșȡĮ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ ȑȡȖȦȞ, μİ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-04-00 Reference benchmarks for surface deformation topographic surveys - ǺȐșȡĮ
μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȉȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȐ ıȘμİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȞȠȠȪȞĲĮȚ
ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ıĲĮșİȡȐ ıȘμİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘ ıțȩʌİȣıȘ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ İʌȓ ĲȦȞ
ȕȐșȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ (Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-04-00) μİ İĳĮȡμȠȖȒ
İμʌȡȠıșȠĲȠμȓĮȢ.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȐ ıȘμİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ İȟĮȡĲȘμȑȞĮ
Įʌȩ ĲȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǻȓțĲȣȠ (īȊȈ)
ȉĮ ȉ.Ȉ. șĮ țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣȢ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ İʌĮȡțȒ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȉ.Ȉ. țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȗȘμȚȐȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ șĮ ĲĮ țĮĲĮıĲȒıİȚ ȐȤȡȘıĲĮ.
ǹȞ ʌĮȡȐ ĲĮȪĲĮ ĮȤȡȘıĲİȣșİȓ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ ĲĮ ȉ.Ȉ. ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ
İįȐĳȠȣȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĲȠ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ μİ ȞȑȠ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩıİȚ ıĲȠ İȟȒȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ
μİĲȡȒıİȦȞ /ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİ ĲȚȢ ĮȡȤȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ. Ǿ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĮȣĲȒ
ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ

5.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ
ȉĮ ȕȐșȡĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ ıİ șȑıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ İȖțİțȡȚμȑȞȒȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȠʌĲȚțȒȢ İʌĮĳȒȢ μİ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıȘμİȓĮ ıțȩʌİȣıȘȢ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ șĮ ʌĮțĲȦșİȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ ıĲȩȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȠȪ ıȘμİȓȠȣ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ (İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ
ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȠȪ ıȘμİȓȠȣ). ǼȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳİȡșȠȪȞ μİ
ĲĮ ȤȑȡȚĮ.
ǼȐȞ ĲĮ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȐ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ Țįȡȣșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ,
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȕȐșȡȦȞ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ, ĲȩĲİ įİȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ
ȜȩȖȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȞȑȦȞ.
ȉĮ ȞȑĮ ȉ.Ȉ., μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȕȐșȡȦȞ, șĮ İȟĮȡĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ǼșȞȚțȩ ȉȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȩ ǻȓțĲȣȠ ĲȘȢ
ī.Ȋ.Ȉ.

5.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİĲȡȒıİȦȞ
Ȃİ ĮĳİĲȘȡȓĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȐ ıȘμİȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıțȩʌİȣıȘ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ /İȜȑȖȤȠȣ
μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ĲĮȤȣμȑĲȡȦȞ (ǼDM), ĮȞȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ).
Ȃİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȡȚȖȦȞȚıμȠȪ (Ȓ ȐȜȜȦȞ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ μİșȩįȦȞ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ) șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȦȡȚțȑȢ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞİȢ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ – ıĲȩȤȦȞ țĮȚ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș
įȚĮȤȡȠȞȚțȒ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣȢ.
ȅȚ μİĲĮȕȠȜȑȢ dx, dy, dz șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȐ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ (Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ) ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ țĮȚ Ƞ
ĲȡȩʌȠȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȡȖĮıȚȫȞ

īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ȕȐșȡȦȞ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ĲİȪȤȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ İȟȐȡĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ȞȑȦȞ ȉ.Ȉ. Įʌȩ ĲȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǻȓțĲȣȠ (īȊȈ) μİ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘ șȑıȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮȚ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ.
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ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

8.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ ȕȐșȡȦȞ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ, ʌȜȒȡȘ μİ ĲȠȣȢ
ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȣȢ țȠȤȜȓİȢ ıțȩʌİȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ
ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ıțȣȡȩįİμĮ, ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ țȠȤȜȓİȢ ıțȩʌİȣıȘȢ)

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ țĮȚ Ș ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĮȣĲȒȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.2 ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ
ȅȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȐ ıȘμİȓĮ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼʌȓıȘȢ ȠȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ıȘμİȓȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȒȢ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0504-00 «ǺȐșȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-04-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-04-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

36651

36652
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-04-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 5

4

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ .................................................................................................................... 6

5

ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ ...................................................................................................................... 6

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ................................. 6

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ .. 7

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ .................................................................................................................. 7

7.1

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ................................................ 7

7.2

ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȕȐșȡȦȞ ................................................................... 8

3

36653

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-04-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǺȐșȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ
ȕȐșȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ıȘμİȓȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ ȕȐșȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ Ȓ μȐȡĲȣȡİȢ İȜȑȖȤȠȣ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ıȘμİȓĮ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ İʌȓ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ, μȩȜȚȢ ĲİȜİȚȫıİȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țĮȚ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ
ȤȡȒıȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ

ȉĮ ȕȐșȡĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ 0,50x0,50x0,80 m. ȈĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ șĮ ʌĮțĲȦșİȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ ĮțȓįĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ ıțȩʌİȣıȘȢ.
ȉĮ ȕȐșȡĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȅȚ șȑıİȚȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȤșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ıȣȞİȤȚıșȠȪȞ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡİμʌȩįȚıȘ ĲȘȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ /țĮȚ İțĲȑȜİıȘ
ȐȜȜȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

5

ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ

ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȕȐșȡȦȞ
μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ Įʌȩ ıĲĮșİȡȐ ıȘμİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ (ĲȡȚȖȦȞȠμİĲȡȚțȩ).
ĬĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȚȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ, ȠȚ
ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȞȩȡșȦıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌȠįİȤșİȓ İȞ ȩȜȠ Ȓ İȞ μȑȡİȚ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ Ȓ
/țĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȐȜȜȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ (download ȠȡȖȐȞȠȣ).
ȉȠ ĲİȪȤȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. İʌȓȜȣıȘ ĲȡȚȖȫȞȦȞ) țĮȚ ĲĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ (ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ) șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ.

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ
A. ȉĮ ȕȐșȡĮ İȜȑȖȤȠȣ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ șĮ țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡȤȚțȑȢ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞİȢ
ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓȗȠȞĲĮȚ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ȕȐșȡȦȞ (țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲĮșİȡȫȞ ıȘμİȓȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ) șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ıȤȑįȚȠ
ȖİȞȚțȒȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ İʌĮȡțȒ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ȕȐșȡȦȞ ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘμȚȫȞ İʌǯ ĮȣĲȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ įȚȐıĲȘμĮ.
B. ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ (ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ – įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ) șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ /ĮțȡȓȕİȚȐ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȤİȓȠ
Įʌȩ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲȠȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

7

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

7.1 ȀĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİμȐȤȚĮ ȕȐșȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ, ʌȜȒȡȘ μİ
ĲȠȣȢ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȣȢ țȠȤȜȓİȢ ıțȩʌİȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ȕȐșȡȦȞ
μȑĲȡȘıȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ıțȣȡȩįİμĮ, ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ țȠȤȜȓİȢ ıțȩʌİȣıȘȢ)

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ

x

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ ȕȐșȡȠȣ țĮȚ Ș ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĮȣĲȒȢ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ
ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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7.2 ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȕȐșȡȦȞ
ȅȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ıȘμİȓȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȒȢ ĲȠȣȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
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SPECIFICATION

ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȀĮșȚȗȘıȓμİĲȡĮ
Geotechnical instrumentation – Hydraulic settlement gauges

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
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ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-05-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0505-00 «ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȀĮșȚȗȘıȓμİĲȡĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-05-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-05-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȀĮșȚȗȘıȓμİĲȡĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮșȚȗȘıȚμȑĲȡȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ǾȜİțĲȡȚțȐ țĮșȚȗȒıȚμİĲȡĮ İȓȞĮȚ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ
İʌȚȤȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ țĮșȚȗȒıİȦȞ. ȆȜİȠȞİțĲȠȪȞ ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ȩĲȚ Ș μȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȟ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ, ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮțȫȜȣıȘ
ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ țȪĲĲĮȡȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮșȚȗȒıİȦȞ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
x

ʌȓİıȘȢ μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ȘȜİțĲȡȚțȩ Ȓ ʌȞİȣμĮĲȚțȩ μİĲĮĲȡȠʌȑĮ (pneumatic or VS transducer)
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x

ıȦȜȒȞȦıȘ ʌȜȒȡȘ ȣȖȡȠȪ (ĲȣʌȚțȐ ĭ5 İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ) Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.

x

įİȟĮμİȞȒ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ, İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘ ıİ ıĲĮșİȡȩ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲȐșμȘ (ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ)

x

įȚȐĲĮȟȘ İȟĮȑȡȦıȘȢ /ĮȞĮțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȡİȣıĲȠȪ (black pressure) ȉȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȡİȣıĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȞĲȚʌĮȖİĲȚțȩ ʌȡȩıșİĲȠ (ʌ.Ȥ. ĮȚșȣȜİȞȠȖȜȣțȩȗȘ). Ǿ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ įİȟĮμİȞȒȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ
ȤȦȡȠıĲĮșμİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.

x

Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȠȡȚȠİȚįȫȢ (ıȤ. ĲİȞĲȦμȑȞȘ) İȞĲȩȢ ȤȐȞįĮțȠȢ ʌȜȘȡȦμȑȞȠȣ μİ țȠțțȫįİȢ
ȣȜȚțȩ. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 5% μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȡȠμȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.

x

ȚȚ ĮȖȦȖȠȓ μİĲĮȕȓȕĮıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ıȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ μİĲĮĲȡȠʌȑĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μȠȡĳȒȢ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ Ȓ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȚ ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ.

x

įȚȐĲĮȟȘ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ İȞįİȓȟİȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ (Ȓ ʌȞİȣμĮĲȚțȠȪ) μȠȡĳȠĲȡȠʌȑĮ, ĮțȡȚȕİȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ +/1,0 cm.

x

μİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚȐĲĮȟȘ μİĲȡȚȑĲĮȚ țĮĲȐ ȕȐıȘ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȚıșȘĲȒȡĮ
(țȣȥȑȜȘ) – Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮș’ ȪȥȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İįĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ – μȑȤȡȚ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ
įİȟĮμİȞȒȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ.

ȅȚ įȚĮįȠȤȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ ıȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ μȑĲȡȘıȘ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.

5

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ/ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ/ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ İțĲİȞȒ
ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-05-00:2009

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.

6

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȖȐȞȦȞ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ - ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆȂ)
ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ/
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
įȚȐıĲȘμĮ.
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Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).

7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞİțȪȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮșȚȗȘıȓμİĲȡȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮșȚȗȘıȓμİĲȡȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮșȚȗȘıȓμİĲȡȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ
x Ǿ țȣȥȑȜȘ
x ȅ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ Ȓ ʌȞİȣμĮĲȚțȩȢ μİĲĮĲȡȠʌȑĮȢ
x ȅȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ /țĮȜȦįȚȫıİȚȢ
x Ǿ įİȟĮμİȞȒ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ İȚıʌȓİıȘȢ - İȟĮȑȡȦıȘȢ ȡİȣıĲȠȪ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

9.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ
ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ țĮșȚȗȘıȓμİĲȡȠȣ.
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮșȚȗȘıȓμİĲȡȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ μȑĲȡȘıȘȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

9.3 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȠȚ ȚıȤȣȡȫȞ įȠȞȒıİȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȥȘĳȚĮțȫȞ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȦȞ ȚıȤȣȡȫȞ įȠȞȒıİȦȞ (strong motion accelerographs).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ǼʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȠȚ ȚıȤȣȡȫȞ įȠȞȒıİȦȞ İȞȞȠȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıİȚıμȚțȫȞ įȠȞȒıİȦȞ
ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ȕȐșȡȦȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ıĲȠ ĮȞȐȤȦμĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ İʌȓ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĮȣĲȫȞ. ȅȚ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȠȚ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ȖİȞȚȐȢ
İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȑȢ ĳȠȡȘĲȑȢ ıȣıțİȣȑȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ Ȓ ĮȣĲȩȞȠμĮ Ȓ ıİ įȓțĲȣȠ (array), İȞıȪȡμĮĲȠ Ȓ
ĮıȪȡμĮĲȠ. ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ȡȣșμȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ıİȚıμȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ
(event trigger) țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠȪĲȠ ıȣμȕİȓ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ĮȣĲȩμĮĲĮ ĲȘȞ įȚĮȕȓȕĮıȘ ıȘμȐĲȦȞ.

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĲȣʌȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣıțİȣȑȢ. ȅȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
x ȉȡȚĮȟȠȞȚțȐ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȩμİĲȡĮ
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ǺĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ μȠȞȐįȠȢ.
ȉȪʌȠȢ:

įȣȞĮμȚțȒȢ ĮȞȐįȡĮıȘȢ (force – feedback, «İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ įȪȞĮμȘȢ»)

ȆİȡȚȠȤȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ:

+/-3,0 g (Ȓ İȣȡȪĲİȡȘ)

ǻȣȞĮμȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ: 120 db D 1 Hz (Ȓ țĮȜȪĲİȡȘ)
ǼȣĮȚıșȘıȓĮ:

< 0,005 g/g

īȡĮμμȚțȩĲȘĲĮ:

<0,02% ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țȜȓμĮțĮ

ǹʌȩțȡȚıȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ:

ȈȣȞİȤȑȢ ȡİȪμĮ – 50 Hz (Ȓ İȣȡȪĲİȡȘȢ ȗȫȞȘȢ)

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ: -20Ƞ ȑȦȢ +60ȠC
x ȈȣıțİȣȑȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ (ıȣȞȒșȦȢ ĳȑȡȠȣȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ĲĮ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȩμİĲȡĮ)
ȈȪıĲȘμĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ: 24 bit ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ (data acquisition system)
ȈȪıĲȘμĮ ȤȡȠȞȚıμȠȪ:

GPS, μİ ĮțȡȓȕİȚĮ +/-10 μsec

ǼıȦĲİȡȚțȩȢ ĲĮȜĮȞĲȦĲȒȢ, μİ ĮțȡȓȕİȚĮ 0,1-0,2 ppm
ȈȪıĲȘμĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ: μȞȒμİȢ ĲȪʌȠȣ compact flash (memory sticks), Ȓ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠȢ
ıțȜȘȡȩȢ įȓıțȠȢ
ĭȠȡμȐĲ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ: PASSCAL, CSS 3.0, Mini – SEED țȜʌ.
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓİȢ /ıȣȞįȑıİȚȢ: ıİȚȡȚĮțȒ ʌȩȡĲĮ RS 232, ʌȩȡĲĮ įȚțĲȪȠȣEthernet
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ıİȚıμȚțȫȞ įȚİȖȑȡıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țİȞĲȡȚțȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ /İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ıȣμȕȐȞĲȦȞ ĲĮ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȩμİĲȡĮ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȗİȪȟȘ (șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ) μİ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ ıĲȠȞ
ĲİȡμĮĲȚțȩ ȠȚțȓıțȠ ȠȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ.) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȠ țİȞĲȡȚțȩ ıȪıĲȘμĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ ȥȘĳȚȠʌȠȚȘĲȑȢ ıȘμȐĲȦȞ (A/D converters) țĮȚ ʌȜȒȡȦȢ
İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ Ǿ/Ȋ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ ĲȠ İȚįȚțȩ ȜȠȖȚıμȚțȩ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖȡĮĳȘμȐĲȦȞ.
ȅȚ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İȞıȪȡμĮĲȘ ȗİȪȟȘ) șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ șȦȡĮțȚıμȑȞĮ țĮȜȫįȚĮ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ıĲİȖĮȞȠȪȢ țȠȤȜȚȦĲȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ (ıĲȚȢ
İȞȫıİȚȢ ĲȠȣȢ).
ȉĮ țĮȜȫįȚĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȐįİȢ İȞĲȩȢ ıȦȜȒȞȦȞ, șĮ ĳȑȡȠȣȞ įİ İțțȡȓȞİȚȢ İʌȚıȘμȐȞıİȚȢ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ.
Ǿ ĮȣĲȠȞȠμȓĮ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıțİȣȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ (ĳȠȡĲȚıĲȑȢ
μʌĮĲĮȡȚȫȞ, UPS țȜʌ. ȈȣȞĮĳİȓȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ).

5

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ.
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ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

x

ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.

x

ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ, ȜȠȚʌȑȢ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.

x

ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ/ ȡȪșμȚıȘȢ/ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ
țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).

x

ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.

x

ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ
ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.

ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȖȐȞȦȞ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ)
ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ – țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ - ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
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İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ/
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6.2 ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ – ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȂİĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌȩȜȣĲȦȞ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞȦȞ
ĲȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İșȞȚțȩ ıȪıĲȘμĮ. ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȚıȤȣȡȒ įȩȞȘıȘ,
ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĲȣȤȩȞ μİĲĮĲȩʌȚıȒȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȦȞ, Įʌȩ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȑȦȢ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ μİ ĲȘȞ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıİȚıμȚțȫȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ (İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ) șĮ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ įİȜĲȓȦȞ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĮȣșȘμİȡȩȞ. īȡĮĳȒμĮĲĮ ĲȘȢ
ıİȚıμȚțȒȢ įȚȑȖİȡıȘȢ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ.
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ/ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ (-Į).

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡĮĳȒμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ
μĮȗȓ μİ ĲȚȢ İțșȑıİȚȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ
ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ
įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ įȪȠ İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȓ ĲȡȩʌȠȚ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ:
ǹ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȦȞ ȚıȤȣȡȫȞ įȠȞȒıİȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ
ʌȜȒȡȠȣȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, ĲĮ
țĮȜȫįȚĮ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȣȜȚțȐ ȗİȪȟȘȢ (İȞıȪȡμĮĲȘȢ Ȓ ĮıȪȡμĮĲȘȢ) μİ ĲȠȞ ĲİȡμĮĲȚțȩ ȠȚțȓıțȠ
ȠȡȖȐȞȦȞ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ), ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ, ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȜȦįȓȦȞ, ĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ,
ȠȚ ȥȘĳȚȠʌȠȚȘĲȑȢ ıȘμȐĲȦȞ, ĲȠ İȚįȚțȩ ȜȠȖȚıμȚțȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖȡĮĳȘμȐĲȦȞ țȜʌ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș
ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ.
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȦȞ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȕȐșȡȦȞ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıĲȠ ȑȡȖȠ, μİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ıȪȞįİıȘȢ ȗİȪȟȘȢ ț.Ȝ.ʌ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
Ǻ (İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ). ȉȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȦȢ ʌȜȒȡİȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȦȢ İȟȒȢ:
Į.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ
ȠȡȖȐȞȠȣ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȓĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, ĲĮ
țĮȜȫįȚĮ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȣȜȚțȐ ȗİȪȟȘȢ (İȞıȪȡμĮĲȘȢ Ȓ ĮıȪȡμĮĲȘȢ) μİ ĲȠȞ ĲİȡμĮĲȚțȩ ȠȚțȓıțȠ
ȠȡȖȐȞȦȞ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ), ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ, ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȜȦįȓȦȞ, ĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ,
ȠȚ ȥȘĳȚȠʌȠȚȘĲȑȢ ıȘμȐĲȦȞ, ĲȠ İȚįȚțȩ ȜȠȖȚıμȚțȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖȡĮĳȘμȐĲȦȞ țȜʌ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș
ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ.
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
ȕ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ
ȠȡȖȐȞȠȣ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȓĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ (İʌȓ ȕȐșȡȠȣ Ȓ İʌȓ ȣĳȚıĲȐμİȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ), ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȗİȪȟȘȢ μİ ĲȠȞ ĲİȡμĮĲȚțȩ
ȠȚțȓıțȠ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ șȑıİȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚĲĮȤȣȞıȚȠȖȡȐĳȦȞ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȕȐșȡȦȞ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ μİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ
ıĲİȡȑȦıȘȢ, ıȪȞįİıȘȢ, ȗİȪȟȘȢ ț.Ȝ.ʌ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȚİȗȩμİĲȡĮ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
ȜȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ ʌȚİȗȩμİĲȡȦȞ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ (vibrating wire prezometers).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȆȚİȗȩμİĲȡĮ μİ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ (transducers) ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ
ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȫȞ ĳȡİȐĲȦȞ, İȞĲȩȢ ĲȘȢ μȐȗĮȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ (İȜİȪșİȡĮ), ıİ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ Ȓ ıĲȘȞ
įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ – țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ İʌȓȤȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ȪįĮĲȠȢ ʌȩȡȦȞ
(pore water pressure), Ȓ /țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȡİȣıĲȫȞ. ȉĮ ʌȚİȗȩμİĲȡĮ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ μȠȡĳȒȢ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ
įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ.

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȆİȡȚȠȤȒ μİĲȡȒıİȦȞ (range)
ȀȣμĮȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȪ μȚțȡȑȢ ĲȚμȑȢ (0,050 MPa = 0,5 atm) ȑȦȢ ȣȥȘȜȑȢ ĲȚμȑȢ (7 MPa = 70 atm)
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Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȠȣ șĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
x ǹțȡȓȕİȚĮ
ǼțĳȡȐȗİĲĮȚ ȦȢ ʌȠıȠıĲȩ % ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țȜȓμĮțĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ (% FS).
Ǿ ĲȣʌȚțȒ ĲȚμȒ ĲȘȢ șĮ İȓȞĮȚ 0,5% FS, İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
x ǹȞȐȜȣıȘ μİĲȡȒıİȦȞ /İȣĮȚıșȘıȓĮ (resolution)
ǼțĳȡȐȗİĲĮȚ ȦȢ ʌȠıȠıĲȩ % ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țȜȓμĮțĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ.
ȉȣʌȚțȒ ĲȚμȒ 0,025% FS.
x ĭȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠ
ȉȠ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȠȚțĲȩ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȚıșȘĲȒȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ țȣȥȑȜȘȢ
ĳȠȡĲȓȠȣ Įʌȩ İȚıȡȠȒ ȜİʌĲȠțȩțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȅ ĲȪʌȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İįĮĳȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ǻȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĲȪʌȠȚ:


ĭȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, μİȖȑșȠȣȢ ʌȩȡȦȞ 50 μm.
ȋĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ĳȓȜĲȡĮ ȤĮμȘȜȒȢ ıĲȐșμȘȢ, İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ (LAE: low air entry),
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ~ 10 Kpa (0,1 atm)



ĭȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țİȡĮμȚțȩ ȣȜȚțȩ, μİȖȑșȠȣȢ ʌȩȡȦȞ 1 μm.
ȋĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ĳȓȜĲȡĮ ȣȥȘȜȒȢ ıĲȐșμȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ (HAE: high air entry),
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ~ 450 Kpa (4,5 atm)

ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȓȞĮȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞĮ İȞĲȩȢ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
țĮȜȫįȚȠ ıȒμĮĲȠȢ, ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ μȒțȠȣȢ.
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ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ıȤȑįȚĮ ȖİȞȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ /ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.
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x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ /ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ /İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ
İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȖȐȞȦȞ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ – ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ĲȠȣȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ
țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ
(ȆȆǼ) ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚȗȩμİȞȠ ȦȢ ȐȞȦ ĲȡȩʌȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ
ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ). ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
ĲȘȞ ȡȪșμȚıȘ - țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ-ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, (İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ /ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ
ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. ȊʌȩțİȚĲĮȚ įİ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ
/ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıİ ĮȣĲȒ.
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ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ/ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ μȠȞȐįİȢ (μȠȞȠμİĲȡȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ Ȓ
ʌȓİıȘȢ) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Hertz).

7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ /țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĮȣĲȫȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ
μİĲȡȒıİȦȞ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘ
įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ
ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ. Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȓĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȠȣ
ȠȡȖȐȞȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ
ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
x Ǿ țİĳĮȜȒ μİĲȡȒıİȦȞ
x ȉȠ țĮȜȫįȚȠ ıȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ μȒțȠȢ μȑĲȡȘıȘȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (data loggers) țĮȚ ȠȚ ʌȠȜȣʌȜȑțĲİȢ ıȪȞįİıȘȢ (multiprexors)
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ.

9.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ
ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

9

36687

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-07-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ (İȞĲȩȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, Ȓ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ)
μİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ț.Ȝ.ʌ.
x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ıȒμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĮȕĮșȠȪȢ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ Ȓ İȞĲȩȢ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ PVC, PE Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

9.3 ǻȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȒ ȖİȫĲȡȘıİȦȢ
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ İȞĲȩȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ, Ș įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.

9.4 ȆȡȠμȒșİȚĮ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
μİĲĮĲȡȠʌȑȦȞ (data loggers)
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
μİĲĮĲȡȠʌȑȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ

9.5 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ, ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0508-00 «ȆȚİȗȩμİĲȡĮ ĮȞȠȚțĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ (ĲȪʌȠȣ Casagrande)»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-08-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȚİȗȩμİĲȡĮ ĮȞȠȚțĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ (ĲȪʌȠȣ Casagrande)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ʌȚİȗȩμİĲȡȦȞ ĮȞȠȚțĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ İȞĲȩȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ (open
standpipe piezometers).
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ ȦȢ ʌȚİȗȩμİĲȡĮ Casagrande.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ʌȩȡȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐĲȦȞ ıİ șȑıİȚȢ șİμİȜȓȦıȘȢ Ȓ
İʌȚȤȦμȐĲȦȞ. ȆȜİȠȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ıȣμȕĮĲȚțȫȞ ĳȡİȐĲȦȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȑμĳȡĮȟȘ Įʌȩ
ȜİʌĲȩțȠțțĮ ĮȡȖȚȜȚțȐ ȣȜȚțȐ (silt).
ǻİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȞ ȖȑȞİȚ ȖȚĮ μȘ țȠȡİıμȑȞĮ İįȐĳȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

ĭȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠ İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞȠ ıİ ȐμμȠ (ȜİʌĲȩțȠțțȘ țĮȚ ȪĳȣȖȡȘ). ȉȠ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ
Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ Įʌȩ ʌȠȡȫįİȢ țİȡĮμȚțȩ ȣȜȚțȩ (carbotundum Ȓ alundum) μİ μȑȖİșȠȢ ʌȩȡȦȞ 40 μm
(ıȣȞȒșȘȢ ĲȚμȒ, İțĲȩȢ ĮȞ ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ). ȆĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪμİȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 20 cm. ȉȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ (ĮʌȩȜȘȟȘ) İȓȞĮȚ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ μİ ĮȚȤμȒ Ȓ İμĳȡȐııİĲĮȚ μİ İȜĮıĲȚțȩ ȕȪıμĮ. Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣȢ įȚȐμİĲȡȠȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ
ʌİȡȓ ĲĮ 40 mm.
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3.1.2

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȦȜȒȞȦıȘ (standpipe). ǻȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ıȦȜȒȞİȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ PVC. Ǿ
ıȦȜȒȞȦıȘ ȟİțȚȞȐİȚ Įʌȩ ĲȠ ȐȞȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ, İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡμȩȗİȚ İȡμȘĲȚțȐ țĮȚ
țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ. ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ
ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ. ȈȣȞȒșȘȢ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ 20 mm. Ǿ
İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ȠμĮȜȑȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ țȓȞȘıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ μİĲȡȒıİȦȞ.

3.1.3

ȉıȚμİȞĲȑȞİıȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ įȚĮțȑȞȠȣ. ǹȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȘȢ ȐμμȠȣ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ
ĲȠȣ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ (ȗȫȞȘ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 1,50 Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ) țĮȚ țĮĲĮȜȒȖİȚ μȑȤȡȚ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (Ȓ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ İȜȑȖȤȠȣ ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȖİȫĲȡȘıȘ İȞĲȩȢ ıĲȠȐȢ). ǼȐȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮıȦȜȒȞȦıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıȦȜȒȞȦıȘ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ țĮĲȐ
ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȦȜȒȞİȢ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ (tremie pipes).

3.1.4

ȂİĲȡȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (water level sounder). ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȚıșȘĲȒȡĮ (ĲȪʌȠȣ țİĳĮȜȒȢ, probe)
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ ıĲȠ ȐțȡȠ țĮȜȦįȓȠȣ μȠȡĳȒȢ ĲĮȚȞȓĮȢ μİ İȖȤȐȡĮțĲİȢ İȞįİȓȟİȚȢ μȒțȠȣȢ. ȅ ĮȚıșȘĲȒȡĮȢ
İȓȞĮȚ țȣȜȚȞįȡȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ, ĲȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ įȚĮțȩʌĲȘ, İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 10 mm.
ȉȠ țĮȜȫįȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȫȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲȠ. ĬĮ
ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ μİ ĲȪμʌĮȞȠ ʌİȡȚȑȜȚȟȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȣ μİ ȕȐıȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȤİȚȡȠȜĮȕȒ. Ǽʌȓ ĲȠȣ
ĲȪμʌĮȞȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ įȚȐĲĮȟȘ įȠȞȘĲȒ/ĳȦĲİȚȞȒȢ ȑȞįİȚȟȘȢ, ʌȠȣ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ țȠȚȞȑȢ
μʌĮĲĮȡȓİȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖĮȞȠȪ ĲȪʌȠȣ. ǵĲĮȞ Ș țİĳĮȜȒ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ Ȟİȡȩ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ, İțʌȑμʌİĲĮȚ ȘȤȘĲȚțȩ ıȒμĮ țĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ. ȉȩĲİ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ȑȞįİȚȟȘ ĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ, ʌȠȣ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ Ș
ıĲȐșμȘ ȪįĮĲȠȢ.

3.1.5

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ ĬĮ İȓȞĮȚ țȠȤȜȚȦĲȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ țȜİȚįĮȡȚȐ.
ĬĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μȩȞȠȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȘȢ ıȦȜȘȞȠȖȡĮμμȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȚıȤȫȡȘıȘ ȡȪʌȦȞ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ/ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ.
ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıȤȘμĮĲȚțȑȢ ĲȠμȑȢ ĲȦȞ ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȫȞ ĳȡİȐĲȦȞ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ
ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌİȟȘȖȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ. Ǿ ȖİȞȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ șĮ
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ȩıĮ ıȤİĲȚțȫȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. (ȕȐșȠȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, ȪȥȠȢ ȗȫȞȘȢ ȐμμȠȣ, μȑȖİșȠȢ
ʌȩȡȦȞ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ).
ĬĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣ ıİ ʌĮȡĮμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠȞ ĮĳȠȪ İțįȠșİȓ Ș ıȤİĲȚțȒ
İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ /țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ:ASTM D 4043, ASTM D 4750, ASTM D 5092, ASTM D 5787.

5

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚȐĲĮȟȘȢ

ȉĮ ʌȚİȗȩμİĲȡĮ ĮȞȠȚțĲȠȪ ıȦȜȒȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ.
ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, Ș ȖİȫĲȡȘıȘ șĮ įȚĮıȦȜȘȞȫȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıȦȜȒȞĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ (ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ İȖțȚȕȦĲȚıμȩ μİ ȐμμȠ).
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Ǽȁȅȉ

ȈĲȚȢ ıĲȐșμİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ Ȓ İȞĲȠʌȓıșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ Įʌȩ μʌİĲȠȞȓĲȘ (Ȝ.Ȥ. ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȩȞȦıȘ İʌȐȜȜȘȜȦȞ ȣįȡȠĳȠȡȑȦȞ).
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıȦȜȒȞĮ. Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ȠμĮȜȒ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ țȓȞȘıȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ
ĮȞȐȖȞȦıȘȢ. ǼʌȓıȘȢ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ ıĲİȖĮȞȑȢ (ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ).
Ǿ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĮȞĮıȣȡȩμİȞȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ (tremie pipes). ǼȐȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ıȦȜȒȞĮȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ ĮȞĮıȪȡİĲĮȚ țĮȚ ĮȣĲȩȢ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȐȞȠįȠ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ.
Ǿ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ (ıĲȘȞ ıĲȐșμȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ țĮȜȪμμĮĲȠȢ) șĮ ȤȦȡȠıĲĮșμİȓĲĮȚ
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȐ ĳȡȑĮĲĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪĲĮȚ Ƞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ƞ ȡȣșμȩȢ ȣʌȠȕȚȕĮıμȠȪ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (įȠțȚμȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ).
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ (Ȓ/țĮȚ ĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ) ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ μİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 1.1. ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȩ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ μİ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ, ȦȢ İȟȒȢ:
Į.

ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
ȉȠ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠ, ĲĮ ȕȪıμĮĲĮ, ȠȚ įĮțĲȪȜȚȠȚ, ȠȚ ʌȜĮıĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ țĮȚ Ș μİĲȡȘĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ
(ĲȪμʌĮȞȠ, İȖȤȐȡĮțĲȠ țĮȜȫįȚȠ, įȚȐĲĮȟȘ ȕȠμȕȘĲȒ) șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ĲȠȣȢ
ıȣıțİȣĮıȓĮ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȜȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȑȕĮȜİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ, ȕȐıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚȐ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

ȕ.

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȐȞȠȚȟȒȢ ĲȘȢ.

Ȗ.

ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ
țĮȜȪμμĮĲȠȢ.
ȈĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș șȑıȘ ĲȠȣ ʌȚİȗȠμȑĲȡȠȣ, ĲȠ ȕȐșȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ, Ș ıĲȐșμȘ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
ʌȜȒȡȦıȘȢ/İțțȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıȦȜȒȞĮ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ).
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȖİȓĮȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ șȑıȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮȚ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ʌȚİȗȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Casagrande ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

8.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ʌȚİȗȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Casagrande
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ʌȚİȗȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Casagrande, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ
ĲȪʌȠȣ Casagrande. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȉȠ ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠ
x ȅȚ įĮțĲȪȜȚȠȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
x ȅ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ țĮȚ ĲȠ țȐȜȣμμĮ țİĳĮȜȒȢ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

8.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȚİȗȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Casagrande
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ
ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ ĲȪʌȠȣ Casagrande.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
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ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ʌȚİȗȩμİĲȡȠȣ ĲȪʌȠȣ Casagrande. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

8.3 ǻȚȐȞȠȚȟȘ ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȠȪ ĳȡȑĮĲȠȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ

8.4 ǼȡȖĮıȓİȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȠȪ ĳȡȑĮĲȠȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȚİȗȠμİĲȡȚțȠȪ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘ ȐμμȠȣ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ĲȠȣ
ĳȚȜĲȡȠıĲȠȚȤİȓȠȣ, Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĳȡĮȖμȫȞ μİ ȥȘĳȓįİȢ (pelets) μʌİĲȠȞȓĲȘ (ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓĮ), Ș İĳĮȡμȠȖȒ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ įĮțĲȣȜȓȠȣ μİĲĮȟȪ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıȦȜȒȞĮ țĮȚ ʌĮȡİȚȫȞ ȠʌȒȢ (ȣȜȚțȐ, İȡȖĮıȓĮ,
țĮșȠįȘȖȘĲȚțȠȓ ıȦȜȒȞİȢ – tremie pipes - , įȚĮıȦȜȒȞȦıȘ ȠʌȒȢ – ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ -) țĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ
ĮʌȩȜȘȟȘȢ ĲȠȣ ĳȡȑĮĲȠȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.

8.5 ȈȣıțİȣȒ İțĲȑȜİıȘȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ μİĲȡȒıİȦȞ ʌȚİȗȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Casagrande, ȩĲĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ Ș țİĳĮȜȒ (ȕȠȜȓįĮ, probe), ĲȠ țĮȜȫįȚȠ μİ ĲȚȢ
İȖȤȐȡĮțĲİȢ İȞįİȓȟİȚȢ μȒțȠȣȢ, ĲȠ ĲȪμʌĮȞȠ ʌİȡȚȑȜȚȟȘȢ țĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ȘȤȘĲȚțȠȪ/ȠʌĲȚțȠȪ ıȒμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ
ĲȪμʌĮȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ Ș ȦȢ ȐȞȦ ıȣıțİȣȒ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ įİȞ
İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ, Ș įİ įȚȐșİıȒ ĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĮȞȘȖμȑȞȘ ıĲĮ
ȜȠȚʌȐ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞĮ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İįĮĳȓȠȣ.

8.6 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ/ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ
ǺǿǺȁǿȅīȇǹĭǿȀǼȈ ǹȃǹĭȅȇǼȈ
x ASTM D 4043
Standard Guide for Selection of Aquifer Test Method in Determining
Hydraulic Properties by Well Techniques ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ μİșȩįȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ȣįȡȠĳȠȡȑȦȞ ȖȚĮ
ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȒȢ ĳȡİȐĲȦȞ.
x ASTM D 4750
Standard Test Method for Determining Subsurface Liquid Levels in a
Borehole or Monitoring Well (Observation Well) -- ȆȡȩĲȣʌȘ μȑșȠįȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ
ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ȣįȡȠĳȩȡȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ İȞĲȩȢ ĳȡİȐĲȦȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ/İȜȑȖȤȠȣ.
x ASTM D 5092
Standard Practice for Design and Installation of Ground Water Monitoring
Wells -- ȉİȤȞȚțȑȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ țĮȚ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ȣʌȠȖİȓȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮ.
x ASTM D 5787
Standard Practice for Monitoring Well Protection -- KȫįȚțĮȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĳȡİȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0509-00
«ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȚȑıİȦȞ / ȦșȒıİȦȞ ȖĮȚȫȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-09-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-09-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȚȑıİȦȞ / ȦșȒıİȦȞ ȖĮȚȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ. țȣȥİȜȫȞ (țȣĲĲȐȡȦȞ)
μȑĲȡȘıȘȢ ȦșȒıİȦȞ (ʌȚȑıİȦȞ) ȖĮȚȫȞ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ Ȓ İʌȓ țĮĲĮıțİȣȫȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȀȣȥȑȜİȢ (țȪĲĲĮȡĮ) μȑĲȡȘıȘȢ ȦșȒıİȦȞ (ʌȚȑıİȦȞ) ȖĮȚȫȞ İȞȞȠȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıȪȞȠȜĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ
ıȣıțİȣȫȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ İʌȚȤȦμȐĲȦȞ įȓȞȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȠμȒ, ĲȠ
μȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ ĲȐıİȦȞ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ įİ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, ʌĮııȐȜȦȞ Ȓ įȚĮĳȡĮȖμȐĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘȢ ȫșȘıȘȢ
ȖĮȓȦȞ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ țȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ ȖĮȚȫȞ (ȦșȒıİȦȞ ȖĮȚȫȞ) İʌȓ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (total pressure cells)
ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ țȣțȜȚțȑȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ʌȜȐțİȢ (ʌİȡȓʌȠȣ ĭ 200 mm) ıİ μȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ,
ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȑȞĮȢ İȡμȘĲȚțȐ țȜİȚıμȑȞȠȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ. ȉȠ įȚȐțİȞȠ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ İȟĮİȡȦμȑȞȠ μȓȖμĮ ȞİȡȠȪ ĮȞșȣȜİȞȠȖȜȣțȩȜȘȢ Ȓ ȜȐįȚ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ.
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ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȡȖȪȡȠȣ ȦȢ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ įȚȐțİȞȠȣ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ țȣĲĲȐȡȠȣ ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȑȞĮ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ıĲȠ ȐȜȜȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİĲĮĲȡȠʌȑĮȢ ʌȚȑıİȦȢ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ Ȓ ʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ.
Ǿ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜȐțİȢ ĲȠȣ țȣĲĲȐȡȠȣ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ İȣĮȓıșȘĲȘ Ȓ İȞİȡȖȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ. Ǿ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȓĲİ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ (ȩĲĮȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌȓȤȦμĮ) Ȓ
İȞĲȩȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ İıȠȤȒȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȩĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓ țĮĲĮıțİȣȫȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țȣȥȑȜȘȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ μȐȗĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠ ʌİįȓȠ ĲȐıİȦȞ ȖȪȡȦ ĲȘȢ. Ǿ İʌȚȡȡȠȒ
ĮȣĲȒ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ țȣȥȑȜȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȩ ĲȘȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ
1:10.
H ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țȐȜȣȥȘ Įʌȩ +/- 3%.
ȅȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ (țȪĲĲĮȡĮ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ İȣȡİȓĮ ʌİȡȚȠȤȒ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȚıșȘĲȒȡĮ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ıȣȞȩȡșȦıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
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ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ /ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ /İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ İțĲİȞȒ
ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-09-00:2009

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȖȐȞȦȞ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ – ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ)
ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ/
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ İțĲȩȢ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ȠȚ țȣȥȑȜİȢ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȞȐ ĲİĲȡȐįİȢ: μȓĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ,
μȓĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ įȪȠ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ (țĮĲȠʌĲȡȚțȐ). ǵĲĮȞ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȕȡĮȤȫįİȢ șĮ
İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ Ȓ ȣȖȡȒ ȐμμȠ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 100 mm țĮȚ
İʌȓıĲȡȦıȘ 200 – 300 mm. ȉȠ țĮȜȫįȚȠ țĮȚ Ȓ ıȦȜȒȞȦıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ȠĳȚȠİȚįȫȢ (ȩȤȚ
ĲİȞĲȦμȑȞĮ) ȖȚĮ ĲȘȞ ȚıȠıĲȐșμȚıȘ țĮșȚȗȒıİȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İʌȓ țĮĲĮıțİȣȫȞ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ țȩȖȤİȢ ıĲȠ ȟȣȜȩĲȣʌȠ (ȕȐșȠȣȢ
ȓıȠȞ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ țȣȥȑȜȘȢ). Ǿ ȕȐıȘ ĲȘȢ țȣȥȑȜȘȢ ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȘȢ țȩȖȤȘȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȩ
ȣȜȚțȩ. ȉȠʌȚțȩȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȓȤȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮȕĮșμȚıμȑȞȠ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıİ ĮȣĲȒ.
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ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ/ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȉȠ țȪĲĲĮȡȠ μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ
x ȉĮ țĮȜȫįȚĮ
x ȅ ıȦȜȒȞĮȢ ıȪȞįİıȘȢ μİ ĲȘ ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ
x ȅ μİĲĮĲȡȠʌȑĮȢ (transducer), ȠȚ ĮțȡȠįȑțĲİȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ
x ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

9.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ țȣĲĲȐȡȠȣ
μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȣĲĲȐȡȦȞ
μȑĲȡȘıȘȢ ʌȓİıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
μȑĲȡȘıȘȢ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

9.3 ȆȡȠμȒșİȚĮ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

9.4 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
ǼȡȖĮıȓİȢ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ įȚĮȡȡȠȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮĲĮıțİȣȒ,
įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚĮĲȐȟİȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ įȚĮȡȡȠȫȞ, Ȓ/ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌĮȡȠȤȫȞ ȪįĮĲȠȢ.
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ (Ȝ.Ȥ.
ȗȫȞİȢ ĳȓȜĲȡȠȣ) ĳȡĮȖμȐĲȦȞ țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĲȠ ıȣȜȜİȖȩμİȞȠ Ȟİȡȩ, ĮĳȠȪ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ȜİțȐȞȘ ȘȡİμȒıİȦȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ
ĳȓȜĲȡĮ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ıĲİȡİȫȞ, ȠįȘȖİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ȣʌİȡȤİȚȜȚıĲȒ ȜİʌĲȒȢ ıĲȑȥİȦȢ, Ȓ įȚĮĲȠμȒ ĲȪʌȠȣ Venturi
(įȚĮĲȠμȒ Parshall). Ȃİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ȡȠȒȢ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ ȣʌİȡȤİȚȜȚıĲȒ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș įȚİȡȤȩμİȞȘ
ʌĮȡȠȤȒ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
-- Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ ıȓįȘȡȠ țĮȚ
ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ -- Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-16-00

ȉİȡμĮĲȚțȩȢ ȠȚțȓıțȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ -- Work site instrumentation control cabin.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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Ǽȁȅȉ

3.1 OȡȚıμȠȓ
3.1.1

4

ȈȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ įȚĮȡȡȠȫȞ İȞȞȠİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ (Ȝ.Ȥ. ȗȫȞİȢ ĳȓȜĲȡȠȣ) ĳȡĮȖμȐĲȦȞ
țĮȚ ıȘȡȐȖȖȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
İțĲȑȜİıȘ ıȤİĲȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ.

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮȡȡȠȫȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:

4.1 ǻȠμȚțȩ μȑȡȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ İȜȑȖȤȠȣ.
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ,
ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ ʌȡȠ μȑĲȡȘıȘ ʌĮȡȠȤȫȞ).
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ Venturi (įȚĮĲȠμȒ Parshall) Ȓ ĲȪʌȠȣ ȣʌİȡȤİȚȜȚıĲȒ ȜİʌĲȒȢ ıĲȑȥȘȢ (V –notch
weir).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș įȚȫȡȣȖĮ țĮĲȐȞĲȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ İʌȚțȜȚȞȒȢ ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĳİȡĲȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮμȑıȦȢ țĮĲȐȞĲȘ (μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ μİȓȦıȘ ĲȘȢ
ĮțȡȓȕİȚĮȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ – ʌ.Ȥ. ȜȩȖȦ ȕȣșȚıμȑȞȘȢ ĳȜȑȕĮȢ ȡȠȒȢ).
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮĲȐȟİȚȢ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠȞ ĮțȡȚȕȒ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȘȢ įȚİȡȤȩμİȞȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ĮȞȐȞĲȘ.
ȅȚ ȣʌİȡȤİȚȜȚıĲȑȢ ȜİʌĲȒȢ ıĲȑȥȘȢ, ȠȡșȠȖȦȞȓȠȣ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ, ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ
ʌȜȐțĮ țȠȤȜȚȦμȑȞȘ İʌȓ μİĲȫʌȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
īİȞȚțȫȢ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, Ȓ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ıĲȠȚȤİȓĮ).
ǵȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ıĲȐșμȘȢ – ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ĲĮ
įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȂİȜİĲȘĲȒ (ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩμȠ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ) μİ
μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȞȠμȠȖȡĮĳȒμĮĲĮ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ
ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ įȠμȚțȠȪ μȑȡȠȣȢ (șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĮțȡȚȕİȓĮȢ).

4.2 ȂİĲȡȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȘȢ μİĲȡȘĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĲȪʌȠȚ:
x ȈĲĮșμȒμİĲȡĮ μȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ İʌȓ ıĲȚȕĮȡȠȪ ȐțĮμʌĲȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ıĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ
İȜȑȖȤȠȣ. ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıʌȠȡĮįȚțȫȞ
μİĲȡȒıİȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ (μȘ ĮȣĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ).
x ȂİĲȡȘĲȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ Įʌȩ İȖȤȐȡĮțĲȠ ȑȜĮıμĮ (ıȣȞȒșȦȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ) ʌĮțĲȫμİȞȠ ĮȞȐȞĲȘ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ İȜȑȖȤȠȣ.
x ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μİ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ʌĮȜȜȠμȑȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ Ȓ ȣʌİȡȘȤȘĲȚțȠȪȢ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ.
ȉĮ ıȒμĮĲĮ İȟȩįȠȣ ĲȦȞ ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μȑıȦ ȣȥȘȜȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȜȦįȓȦȞ –
țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȪʌȠȣ – ıİ μȠȞȐįİȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (DAQ:
data acquisition systems),ıȣȞȒșȦȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞİȢ ıĲȠȞ ȉİȡμĮĲȚțȩ ȅȚțȓıțȠ ȅȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(control room).
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Ǽȁȅȉ

ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ μȑĲȡȘıȘȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȒμĮĲȠȢ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ ĮȞȫĲĮĲȘȢ
/țĮĲȫĲĮĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ.
ȉĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡȠȤȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ĮȣĲȩμĮĲİȢ
μİĲȡȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ μİĲȡȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ȖȚĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȢ ĲȘȢ
țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ Ȓ ȕĮșμȠȞȠμȒıİȚȢ.

5

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĲİȤȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ
ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ. ȉȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ıȪıĲȘμĮ șĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ ıĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȆȐȞĲȦȢ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ țĮȚ ȐȜȜİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȜȪıİȚȢ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĲİțμȘȡȚȫȞİĲĮȚ
ʌȜȒȡȦȢ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ ıțȠʌȩ țĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ȕĮșμȠȪ ĮțȡȚȕİȓĮȢ.
ȅ ĳȐțİȜȠȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
x ȈȤȑįȚĮ ȖİȞȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.
x ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İțȐıĲȠȣ.
x ǼȖȤİȚȡȓįȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ /ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠμȐĲȦȞ μİĲȡȘĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ.
x ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ʌĮȡİμĳİȡİȓȢ
İĳĮȡμȠȖȑȢ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
x ȆȡȩȖȡĮμμĮ ıȣȞĲȘȡȒıİȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȅ ȠȓțȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ıĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ İțįȠșİȓ Ș ıȤİĲȚțȒ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ȦȢ
ȐȞȦ ıȪıĲȘμĮ.
ȉĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ /ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚȐĲĮȟȘȢ

6.1 ǻȠμȚțȩ ĲμȒμĮ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉȠ įȠμȚțȩ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, Ȓ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ İįȐĳȚȠ
4). ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ șİȦȡȘĲȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ +/- 1,0 cm.
īȚĮ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (įȚȫȡȣȖİȢ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ, ȜİțȐȞȘ ȘȡİμȒıİȦȢ, ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ, μȑĲȦʌȠ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ȣʌİȡȤİȚȜȚıĲȒ țȜʌ) șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ʌȠȚȩĲȘĲĮ C16/20 Ȓ țĮȜȪĲİȡȘ. ȉĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĲİȜİȚȫμĮĲĮ șĮ
İȓȞĮȚ İʌȚμİȜȘμȑȞĮ.
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©
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ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ. ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 E2 Ǿ μİĲȫʌȘ ĲȠȣ ȣʌİȡȤİȚȜȚıĲȒ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ) șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ.
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȫȢ ȩȜĮ ĲĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ıĲȠȚȤİȓĮ /İȟĮȡĲȒμĮĲĮ șĮ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ
ıĲȘȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒ ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ȩȜĮ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ /ıȪȞįİıȘ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ȉİȤȞȚțȩ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ
İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ) μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ȅȚ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ, μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıȘ Ȓ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ
ȉİȡμĮĲȚțȠȪ ȅȚțȓıțȠȣ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ.) șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ İțĲȩȢ ʌȜĮıĲȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ Ȓ/țĮȚ İȞĲȩȢ
ĮȕĮșȫȞ ȤĮȞįȐțȦȞ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ĲȦȞ ıȘμȐĲȦȞ (data logger) șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ıĲȠȞ ȉ.ȅ.ȅ. İȐȞ ĮȣĲȩ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ ıȣȞįİșİȓ μİ ĲȠȞ Ǿ/Ȋ ĲȠȣ ȉ.ȅ.ȅ. (ȕȜ. ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-16-00),
μȑıȦ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ įİįȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ
ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȚȞȐțȦȞ țĮȚ įȚĮȖȡĮμμȐĲȦȞ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞįİȓȟİȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ țĮșȠȡȚıμȑȞȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ ȠȡȓȠȣ (ȠʌȩĲİ Ș ıȣıțİȣȒ
ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ įȓȞİȚ ıȒμĮ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ - alarm) șĮ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȉ.ȅ.ȅ. ıĲȠ ȑȡȖȠ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ıĲȘ șȑıȘ ĮʌȩȜȘȟȘȢ ĲȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ
ıȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ μİ ȤȡȒıȘ ĳȠȡȘĲȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȑȞĲȣʌĮ μİ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
İįȐĳȚȠ 7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ §3.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ.
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ įȚĮȡȡȠȫȞ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȉİȤȞȚțȠȪ.
x Ǿ įȚĮįȡȠμȒ ĲȘȢ țĮȜȦįȓȦıȘȢ ıȒμĮĲȠȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
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x ȉĮ ʌĮȡĮįȠĲȑĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ǼȐȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȉİȡμĮĲȚțȩ ȅȚțȓıțȠȢ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ) İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ Ș
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȣ Ǿ/Ȋ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȖİȞȚțȩ
ʌȡȩȖȡĮμμĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȦȞ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȉ.ȅ.ȅ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ /țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ
ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĮȣĲȫȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ
μİĲȡȒıİȦȞ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ
įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

8

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ʌȜȒȡȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țĮȚ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ țĮȚ ȠȚ ĮȡȤȚțȑȢ ȡȣșμȓıİȚȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ
țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ,
įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ ĮȣĲȒȢ ıİ ʌȜȒȡȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ

x

ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0511-00 «ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-11-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-11-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȞĮȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȡȐȤȠȣ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ (ȘȜȫıİȚȢ ȕȡȐȤȠȣ,
ĮʌȜȑȢ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ).țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅȚ țȣȥȑȜİȢ ĳȠȡĲȓȠȣ (load cells) įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
x ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ
x ȆĮȜȜȩμİȞİȢ ȤȠȡįȒȢ
x ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

5
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Ǽȁȅȉ

ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ ĲȪʌȠȚ țȣȥȑȜİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȞįȣĮıșȠȪȞ μİ μȠȡĳȠĲȡȠʌİȓȢ (transducers), ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ
ȤȠȡįȒȢ, Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ μȠȡĳȠĲȡȠʌİȓȢ.
ǼĳȠįȚĮıμȑȞȠȣȢ μİ ĲĮȤȣıȪȞįİıμȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ μĮȞȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Bourdon.
ȅȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ μİ μȠȡĳȠĲȡȠʌȑĮ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ
/țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (dataloggers) țĮȚ ĲȘȞ İȟ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĮȞȐȖȞȦıȘ ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ. ǹȞĲȓșİĲĮ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ μİ μĮȞȩμİĲȡȠ Bourdon ĮʌĮȚĲȠȪȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĮȞȐȖȞȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ ĲȪʌȠȣ țȣȥȑȜİȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țĮȚ ȖȚĮ İțȡȘțĲȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ (ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȚșĮȞȒȢ ȑțȜȣıȘȢ
μİșĮȞȓȠȣ Įʌȩ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ).
ȅȚ țȣȥȑȜİȢ (țȪĲĲĮȡĮ), ĮȞȐȜȠȖȘȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣȢ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȒȢ – ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌȓ
ĲȠȣ ʌȡȠȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ, ȠȚ țȣȥȑȜİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ
ĮțȩȜȠȣșȘȢ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ (İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ).
x īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ: 900 Ȁȃ (90 ton)
x īȚĮ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ:
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300 Ȁȃ (30 ton)

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȖȐȞȠȣ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ /ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ /İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ
İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-11-00:2009

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ – ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ)
ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ
/ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6.1 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıİ ĮȣĲȒ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ 2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ/ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

8

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȩȡȖĮȞĮ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ țĮȚ țȠȚȞȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȉȠ țȪĲĲĮȡȠ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ
x ȉĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ /ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ İȟİĲĮȗȩμİȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ
x ȉĮ țĮȜȫįȚĮ Ȓ ȠȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ țȣĲĲȐȡȠȣ) țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

9.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ țȪĲĲĮȡȠȣ
μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȣĲĲȐȡȦȞ
μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
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x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
μȑĲȡȘıȘȢ.
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

9.3 ȆȡȠμȒșİȚĮ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

9.4 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ǼȡȖĮıȓİȢ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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SPECIFICATION

ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ
Geotechnical instrumentation – Load cells attached on steel support sets

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0512-00 «ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-12-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-12-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀȪĲĲĮȡĮ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ĮȞĮȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȘȡȐȖȖȦȞ, țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅȚ țȣȥȑȜİȢ ĳȠȡĲȓȠȣ (load cells) įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
x ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ
x ȆĮȜȜȩμİȞİȢ ȤȠȡįȒȢ
x ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
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Ǽȁȅȉ

ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ țȣȥȑȜİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȞįȣĮıșȠȪȞ μİ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ (transducers), ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ,
Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ.
ǼĳȠįȚĮıμȑȞȠȣȢ μİ ĲĮȤȣıȪȞįİıμȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ μĮȞȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ Bourdon.
ȅȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ μİ μİĲĮĲȡȠʌȑĮ ĲȪʌȠȣ ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ
/țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (dataloggers) țĮȚ ĲȘȞ İȟ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ĮȞȐȖȞȦıȘ ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ. ǹȞĲȓșİĲĮ ĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ μİ μĮȞȩμİĲȡȠ Bourdon ĮʌĮȚĲȠȪȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĮȞȐȖȞȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ ĲȪʌȠȣ țȣȥȑȜİȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țĮȚ ȖȚĮ İțȡȘțĲȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ (ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȚșĮȞȒȢ ȑțȜȣıȘȢ
μİșĮȞȓȠȣ Įʌȩ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ȠȡȪȖμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ).
ȅȚ țȣȥȑȜİȢ (țȪĲĲĮȡĮ), ĮȞȐȜȠȖȘȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣȢ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȞĮȡμȠȖȒȢ – ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌȓ
ĲȠȣ ʌȡȠȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ, ȠȚ țȣȥȑȜİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ȚțĮȞȩĲȘĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1000 Ȁȃ (100 ton).

5

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ /ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ /İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ
İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-12-00:2009

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚȐĲĮȟȘȢ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ – ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ
(ȆȆǼ) ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ/ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ/
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıĲȘȞ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
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ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 6.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞȑțȣȥĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȞ İʌȠμȑȞȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ/ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
țȣĲĲȐȡȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȉȠ țȪĲĲĮȡȠ μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ
x ȉĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ /ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ İȟİĲĮȗȩμİȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ
x ȉĮ țĮȜȫįȚĮ Ȓ ȠȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ țȣĲĲȐȡȠȣ) țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

9.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ İȖțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ țȪĲĲĮȡȠȣ
μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȣĲĲȐȡȦȞ
μȑĲȡȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ
ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȡȪșμȚıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȐ
șȑıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ
x Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ
μȑĲȡȘıȘȢ.
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x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

9.3 ȆȡȠμȒșİȚĮ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

9.4 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
ǼȡȖĮıȓİȢ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲĮșİȡȐ ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞĲȩȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ıĲĮșİȡȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ İȞĲȩȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıĲĮșİȡȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ (ıİ ĮȞĲȚįȚĮıĲȠȜȒ ʌȡȠȢ ĲĮ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țȚȞȘĲȒȢ țİĳĮȜȒȢ – probe) įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ
ıİ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ μİ ȡȐȕįȠȣȢ ȣʌȩ ĲȐıȘ (tensioned rod extensometers) țĮȚ ıİ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȜİȪșİȡȘȢ
ȡȐȕįȠȣ (untensioned). ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ıȣıĲȒμĮĲĮ μȚĮȢ (SPBX) Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȡȐȕįȦȞ (MPBX).
ȉĮ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ μİ ȡȐȕįȠȣȢ ȣʌȩ ĲȐıȘ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ ȩĲĮȞ ĲȠ ȕȐșȠȢ İʌȚĲȒȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ
ıȘμĮȞĲȚțȩ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ ĲȡȚȕȒȢ (μİĲĮȟȪ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
ıȦȜȒȞȦıȘȢ) İʌȓ ĲȘȢ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȡȐȕįȦȞ (multi-point) ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȦȞ
μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȐșμİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĳȠȡȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ ĮȞȐȖȞȦıȘ / ȜȒȥȘ ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ μȑıȦ μȘȤĮȞȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȦȡȠȜȠȖȚĮțȠȪ ĲȪʌȠȣ Ȓ μİ
ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μİĲĮĲȡȠʌȑȦȞ (tranducers) įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ (ʌȞİȣμĮĲȚțȫȞ, ĲȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ Ȓ
ĲȪʌȠȣ įȠȞȠȪμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ). ȅȚ ȘȜİțĲȡȚțȠȓ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /
țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİ ȤȡȒıȘ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ Ȓ ĲȘȞ İȟ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ (įȚȐĳȠȡĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ data loggers).
ȉĮ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ȕȐșȡȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ
țȜȓμĮĲȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ ȑȦȢ 25 cm ȖȚĮ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ İȜİȪșİȡȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ 10-15 cm ȖȚĮ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ȡȐȕįȦȞ ȣʌȩ
ĲȐıȘ). īȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ țĮșȚȗȘıȓμİĲȡĮ (ȕȜ. Ǽȁȅȉ ȉȆ 13-0505-00) țĮȚ ĲĮ μĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ(ȕȜ. Ǽȁȅȉ ȉȆ 13-05-02-00).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 13-05-05-00

ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȀĮșȚȗȘıȓμİĲȡĮ -- Geotechnical instrumentation – Hydraulic settlement
gauges.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 13-05-02-00

ȂĮȖȞȘĲȚțȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȪʌȠȣ (ȩȡȖĮȞĮ IDEL) -- Geotechnical
instrumentation – Vertical magnetic extensometers.

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.
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Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȠȡȖȐȞȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ıĲĮșİȡȐ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İȟȒȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
x ȇȐȕįȠȣȢ Įʌȩ ȣĮȜȠȞȒμĮĲĮ (fiberglass) Ȓ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ (ıȣıĲȒμĮĲĮ ȣʌȩ ĲȐıȘ) Ȓ/țĮȚ ȡȐȕįȠȣȢ Įʌȩ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ (ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜİȪșİȡȘȢ ȡȐȕįȠȣ).
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıİ ĲμȒμĮĲĮ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 3,00 m țĮȚ șĮ
ıȣȞĮȡμȠȜȠȪȞĲĮȚ μİ țȠȤȜȚȦĲȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ. ȅȚ ȡȐȕįȠȚ Įʌȩ ȣĮȜȠȞȒμĮĲĮ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ μȒțȠȢ ıİ țȠȣȜȠȪȡİȢ (įȚĮμȑĲȡȠȣ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m)
x ǹȖțȪȡȚĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ (groutable), ȣįȡĮȣȜȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
ȅ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ȡȐȕįȠȣ ĮȞȐ ȖİȫĲȡȘıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȠȣ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ) țĮșȫȢ țĮȚ Ș ıĲȐșμȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.
x ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıȦȜȒȞȦıȘ ȡȐȕįȦȞ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ.
x ȉıȚμİȞĲȑȞİıȘ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ıȦȜȘȞĮ țĮȚ ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (-ȦȞ) ĮȖțȪȡȦıȘȢ,
ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (įİȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘȤĮȞȚțȫȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ).
x ȀİĳĮȜȒ ĮȞĮĳȠȡȐȢ (reference plate).
ǼȚįȚțȒȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, İȣșȣȖȡĮμμȓȗİĲĮȚ
țĮȚ ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ μİ ĮȖțȪȡȚĮ. ȈĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĮʌȠȜȒȖȠȣȞ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȦȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ, ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
İȚıʌȓİıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ȠȚ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ ıȘμȐĲȦȞ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ μİĲĮĲȡȠʌȑȦȞ).
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ, Ș țİĳĮȜȒ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĳȑȡİȚ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ
ȦȡȠȜȠȖȚĮțȠȪ μİĲȡȘĲȒ.
ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
x ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣμĮ
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ.
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ȆȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘμĮ ĮıĳȐȜȚıȘȢ (țȜİȚįĮȡȚȐ), ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įȚȑȜİȣıȘȢ
țĮȜȦįȓȦȞ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
x ȂİĲȡȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ μȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ȅȚ μȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ȦȡȠȜȠȖȚĮțȠȪ/μȚțȡȠμİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ) İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ
μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ ĲȪʌȠȣ İȜİȪșİȡȘȢ ȡȐȕįȠȣ.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ / țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲĮ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȣʌȩ ĲȐıȘ (tensioned) țĮȚ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ (tranducers).
ȂİĲĮĲȡȠʌİȓȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ țĮȚ ıİ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȜİȪșİȡȘȢ ȡȐȕįȠȣ (ʌȤ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ
ĲȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ʌȠĲİȞıȚȠμȑĲȡȠȣ).
ȅȚ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȣȥȘȜȩ ȕĮșμȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
ʌĮȡİμȕȠȜȫȞ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȓȞĮȚ ȣȖȡȩ Ȓ ʌȚșĮȞȠȜȠȖİȓĲĮȚ İμĳȐȞȚıȘ ȞİȡȫȞ (Ȝ.Ȥ. İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ İȞĲȩȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ) ȠȚ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖĮȞȠȪ ĲȪʌȠȣ.
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ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ
μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȐȜȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ
İʌȚμȑȡȠȣȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ıȤȑįȚĮ ȖİȞȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ /ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
x ĬİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ĮțȡȓȕİȚĮ μİĲȡȒıİȦȞ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ /ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ /İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ μİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ
İțĲİȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
ǼȐȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ, ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȖȖȪȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ıȪıĲȘμĮ ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚȐĲĮȟȘȢ

6.1 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȡȪșμȚıȘ – ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ ȠȡȖȐȞȦȞ
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ȑȡȖȠ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚȢ țȣȡȓȦȞ Ȓ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, Ƞ įİ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ μİȡȚμȞȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ (ȆȆǼ)
ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ȕȑȜĲȚıĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌȠȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ).
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ȑμʌİȚȡȠȣ ıİ ıȣȞĮĳȒ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ĲİȤȞȚțȠȪ (ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ).
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȡȪșμȚıȘ-țĮȜȚμʌȡȐȡȚıμĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ,
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ), șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ/ ĳȠȡȑȦȞ ıİ ȑȡȖĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚĲȣȤȫȢ (Ƞ ȣʌȩȥȘ ĲİȤȞȚțȩȢ) İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ țĮȚ ȡȣșμȓıİȚ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȖİȦĲİȤȞȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. Ǿ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ
ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșμȚıȘȢ /ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ
Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȜȑȖȤȠȣ
/ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

6.2 ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ ȜȒȥȘ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ĲİȤȞȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ
μİĲȡȒıİȦȞ (Įʌȩ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ Ȓ ĲȠ ȆȆǼ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȠ
İȖțİțȡȚμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıİ ĮȣĲȒ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȐȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ μȠȞȐįȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
(data loggers), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ țȣȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣıțİȣȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ įȚȐıĲȘμĮ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ șĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
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ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ μȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ıİ ĳȣıȚțȑȢ μȠȞȐįİȢ (μȒțȠȣȢ, ʌȓİıȘȢ
ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȐ μİȖȑșȘ (Ȝ.Ȥ. Ohm, Hertz).
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

7.1 ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 3.1 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȪʌȠȢ țĮȚ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȖțĮĲĮıĲĮșȑȞĲȠȢ ȠȡȖȐȞȠȣ.
x ĬȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
x ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȡȪșμȚıȘȢ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ.
x ȉĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓıșȘțĮȞ.
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ.
ȈĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ șĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ.

7.2 ȈĲȠȚȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȞ
ȉĮ ȜĮμȕĮȞȩμİȞĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌĮ Ȓ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ, ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ șĮ İȓȞĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȠȣ İȜİȖȤȩμİȞȠȣ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȦĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȠȪ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
ȉĮ įȚĮȖȡȐμμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ. Ǿ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ) Ȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ șĮ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Ș
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ / ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ, ʌȡȦĲȠȖİȞȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ, șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȓȞĮȚ
ʌȐȞĲȠĲİ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȉĮ ʌȜȒȡȦȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲĮșİȡȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ İȞĲȩȢ ȖİȦĲȡȒıİȦȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȟȒȢ
İʌȚμȑȡȠȣȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ:

9.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȡȐȕįȦȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ, İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȩμİȞȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ıĲĮșİȡȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȒțȠȢ țĮȚ ıİ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ Ȓ İȞȩȢ
ıȘμİȓȠȣ, ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
i

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 9,0 m

ii

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 15,0 m

iii

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 22,0 m

iv

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 30,0 m

v

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞȩȢ ıȘμİȓȠȣ,

μȒțȠȣȢ 1,50 m

vi

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞȩȢ ıȘμİȓȠȣ,

μȒțȠȣȢ 3,50 m

vii

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞȩȢ ıȘμİȓȠȣ,

μȒțȠȣȢ 5,00 m

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖțȡȓșȘțİ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
ıĲĮșİȡȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ
x ȅȚ ȡȐȕįȠȚ, (ĲĮȞȣȠμȑȞȠȣ Ȓ İȜİȣșȑȡȠȣ ĲȪʌȠȣ)
x ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȠȚ ıȪȞįİıμȠȓ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȠȚ įĮțĲȪȜȚȠȚ
İȣșȣȖȡȐμμȚıȘȢ
x ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ
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x ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ țĮȚ ʌĮȡİȜțȩμİȞĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠȞ ĳȐțİȜȜȠ ĮʌȠįİțĲȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İįȩșȘ Ș İȞĲȠȜȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

9.2 ȆȡȠμȒșİȚĮ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞμȘȤĮȞȚțȫȞ μİĲȡȒıİȦȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ, ĲȠ ȦȡȠȜȠȖȚĮțȠȪ/μȚțȡȠμİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȩȡȖĮȞȠ
ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ, ĮȞșİțĲȚțȒ șȒțȘ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ıİĲ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȡȪșμȚıȘȢ țĮȚ
μȑıȦȞ țĮșȠȡȚıμȩ /ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.

9.3 ȆȡȠμȒșİȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ μȠȡĳȠĲȡȠʌȑȦȞ (transducers).
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ μȠȡĳȠĲȡȠʌȑȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
i

ȈȣȞȒșȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ: ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ (ȖȚĮ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ μȘ ȕȣșȚıμȑȞĮ ıİ Ȟİȡȩ )

ii

ȆȜȒȡȦȢ ıĲİȖĮȞȫȞ: ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ (ȖȚĮ μȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞĲȩȢ ȪįĮĲȠȢ)

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ, ȠȚ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ (ĲȪʌȠȣ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ Ȓ
ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ), ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȣȞįȑıİȦȢ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ, ĲĮ țĮȜȫįȚĮ țĮȚ ȠȚ ĮțȡȠįȑțĲİȢ.

9.4 ȆȡȠμȒșİȚĮ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ /țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ (data loggers) İȞįİȓȟİȦȞ
ȘȜİțĲȡȚțȫȞ μİĲĮĲȡȠʌȑȦȞ (transducer)
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ, Ș ıȣıțİȣȒ, Ș ĮȞİșİțĲȚțȒ șȒțȘ μİĲĮĳȠȡȐȢ, ĲȠ
ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȩ ĲȘȢ, ʌȜȒȡȘȢ ıİȚȡȐ țĮȜȦįȓȦȞ İȚıȩįȠȣ /İȟȩįȠȣ, țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ İȖȤİȚȡȓįȚȠ μİ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ
ıĲĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ.

9.5 ȆȜȒȡȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲĮșİȡȫȞ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ. Ǿ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİ ıȣμĳȦȞȓĮ μİ ĲȘȞ įȚĮțȡȚĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ.9.1:
i

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 9,0 m

ii

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 15,0 m

iii

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 22,0 m

iv

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıȘμİȓȦȞ,

μȒțȠȣȢ 30,0 m

v

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞȩȢ ıȘμİȓȠȣ,

μȒțȠȣȢ 1,50 m

vi

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞȩȢ ıȘμİȓȠȣ,

μȒțȠȣȢ 3,50 m

vii

ȂȘțȣȞıȚȩμİĲȡĮ İȞȩȢ ıȘμİȓȠȣ,

μȒțȠȣȢ 5,00 m

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ, Ș ʌȜȒȡȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȐțĲȦıȘȢ
/İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȡȣșμȓıİȦȞ țĮȚ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ.
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Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ

9.6 ȁȒȥȘ μİĲȡȒıİȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȜȒȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0514-00 «ȈȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ ȣʌȩȖİȚȦȞ İțıțĮĳȫȞ μİ
ȠʌĲȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-14-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-14-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ ȣʌȩȖİȚȦȞ İțıțĮĳȫȞ μİ
ȠʌĲȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ μȑĲȡȘıȘȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ μİ ȠʌĲȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ.
ȅȚ ıĲȩȤȠȚ (ıȘμİȓĮ ıțȩʌİȣıȘȢ) ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ıĲȘȞ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıĲȘ įȚȐȕȡȦıȘ
ĮțȓįȦȞ, İĳȠįȚĮıμȑȞȦȞ ıĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ μİ ȣʌȠįȠȤȑȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȠʌĲȚțȫȞ ıĲȩȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘ
ıțȩʌİȣıȘ μİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ. ȅȚ ıĲȩȤȠȚ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȣʌȩȖİȚĮȢ İțıțĮĳȒȢ țĮȚ μİ ıțȩʌİȣıȘ Įʌȩ ıĲĮșİȡȐ ıȘμİȓĮ (İȟĮȡĲȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ
ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞȦȞ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȚĮ ĲȚȢ ȤĮȡȐȟİȚȢ /İȜȑȖȤȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ), ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲȡİȚȢ ȐȟȠȞİȢ (x, y, z).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ /ȑȖțȡȚıȘ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ ıȪȖțȜȚıȘȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩıİȚ. ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ, țĮĲ’ ĮȡȤȒȞ, șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
țĮșȠȡȚıșİȓ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ǲȡȖȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțȡȚșİȓ. Ǿ ȑțșİıȘ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȉȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ (ȣȜȚțȩ, įȚĮĲȠμȒ, μȒțȠȢ, μȑșȠįȠȢ
ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȘȞ ȕȡĮȤȠμȐȗĮ).
x ȉȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ Ȓ ʌȡȚıμȐĲȦȞ ıĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ
ȐțȡȠ ĲȘȢ ĮțȓįĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȠʌĲȚțȫȞ ıĲȩȤȦȞ.
ȅȚ ĮȞĮμȠȞȑȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ, ȠȚ įİ țȠȤȜȓİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȠȓ ıĲȘȞ
įȚȐȕȡȦıȘ (Ȝ.Ȥ. Įʌȩ țȡȐμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ) țĮȚ μȘ ʌȜȒȡȦȢ ĮĳĮȚȡİĲȠȪ ĲȪʌȠȣ (ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ȟİıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ).
x ȉĮ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (ĲȪʌȠȢ
ĮțȡȓȕİȚĮ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ μȠȞȐįĮȢ). ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ȖİȞȚțȫȢ șĮ İȓȞĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
EDM.
x ȉȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ
(ʌȓȞĮțİȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȖȡĮĳȒμĮĲĮ).
x ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ /ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ.
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ țĮȚ Ș ȑȞĮȡȟȘ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ĮĳȠȪ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ İȖțȡȓȞİȚ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȚȠȡșȫıİȚȢ) ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ.

5

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚȐĲĮȟȘȢ – ȁȒȥİȚȢ μİĲȡȒıİȦȞ

ȅȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȦȞ ȠʌĲȚțȫȞ ıĲȩȤȦȞ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İțıțĮĳȫȞ. ȅȚ ĮțȡȚȕİȓȢ șȑıİȚȢ șĮ
ȣʌȠįİȤșȠȪȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Įʌȩ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ μİ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ĲĮ ıȘμİȓĮ ıțȩʌİȣıȘȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȩıĳȠȡȠ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȩʌȠ (ʌ.Ȥ. μİ ıȒμĮȞıȘ, ȕĮĳȒ ĲȘȢ ʌȑȡȚȟ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ț.Ƞ.ț) Ȓ /țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ, ȠȪĲȦȢ
ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ İȞįİȤȩμİȞȠ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȗȘμȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ /țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠıțȡȠȪıİȚȢ įȚĮțȚȞȠȣμȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İʌ’ ĮȣĲȫȞ. ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıĲİȚȡȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİȚ Ș μȑĲȡȘıȘ ĮȞĮĳȠȡȐȢ (ĮȡȤȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ıȣȞĲİĲĮȖμȑȞȦȞ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĮțȓįȦȞ), ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İțĲİȜȠȪμİȞİȢ İĳİȟȒȢ
μİĲȡȒıİȚȢ.
ȅȚ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ǹȞȐįȠȤȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ EDM șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ĮȣșȘμİȡȩȞ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ μİĲĮĳȠȡȐȢ /μİĲĮĲȡȠʌȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȠȡȖȐȞȠȣ ıİ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ. ȉȠ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĮȡȤİȓȠ İȟȩįȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ
țĮȚ ıİ μȠȡĳȒ ASCII.
ȉȘȞ İʌȩμİȞȘ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ʌİįȓȠȣ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲĮ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȚȞȐțȦȞ țĮȚ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȫȞ ȖȡĮĳȘμȐĲȦȞ (șĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȜȒĳșȘıĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ).
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Ǿ ȖȡĮμμȠȖȡȐĳȘıȘ ĲȦȞ İȞĲȪʌȦȞ țĮȚ Ș μȠȡĳȒ ĲȦȞ įȚĮȖȡĮμμȐĲȦȞ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ʌȡȠĲĮșȑȞĲȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ
μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ǼțʌȡȩıȦʌȠȚ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ
İȖȤİȚȡȚįȓȦȞ ʌȠȣ ĲȠ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ) ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌĮȞİȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ĮȞĮμȠȞȑȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȠȣ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ș șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȐțĲȦıȘȢ, țĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȩʌİȣıȘȢ.
ȅȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ȤȦȡȓȢ İμĳĮȞİȓȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ ĳșȠȡȑȢ, ĮȜȜȚȫȢ șĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ
μİ ȞȑİȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲȡȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȕȐıȘ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĲȦȞ İĳİȟȒȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ/ ıȣȖțȜȓıİȦȞ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıİ ȑȞĲȣʌȘ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ μȠȡĳȒ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ
ıĲȠ İįȐĳȚȠ 3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠ ʌȜȒȡİȢ ıȪıĲȘμĮ μȑĲȡȘıȘȢ ıȣȖțȜȓıİȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ İțıțĮĳȫȞ İʌȚμİȡȓȗİĲĮȚ
ȦȢ İȟȒȢ:

8.1 ȆȡȠμȒșİȚĮ ĮțȓįȦȞ ıȪȖțȜȚıȘȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ĮțȓįȦȞ ıȪȖțȜȚıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ, ȠȚ ĮțȓįİȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ
ȠʌĲȚțȫȞ ıĲȩȤȦȞ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ,
Ș ȠʌȠȓĮ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.

8.2 ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮțȓįȦȞ ıȪȖțȜȚıȘȢ
Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĮțȓįȦȞ ıȪȖțȜȚıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ, ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȐțĲȦıȘȢ, Ș įȚȐșİıȘ ĲȦȞ
μȑıȦȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ıĲȘȞ șȑıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

8.3 ǼțĲȑȜİıȘ μİĲȡȒıİȦȞ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ǲȤȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȈȪıĲȘμĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ
Automatic data
measurements

acquisition

and

storage

system

for

geotechnical

instrumentation

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-15-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0515-00 «ȈȪıĲȘμĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-15-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-15-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȪıĲȘμĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ įİįȠμȑȞȦȞ İȟȩįȠȣ ȠȡȖȐȞȦȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȠȞ ȉİȡμĮĲȚțȩ ȅȚțȓıțȠ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȕȜ. ıȤİĲȚțȐ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-16-00).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 13-05-16-00

ȉİȡμĮĲȚțȩȢ ȠȚțȓıțȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ -- Work site instrumentation control cabin.

Ǽȁȅȉ EN 60529/ǹ1

ǺĮșμȠȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲĮ(țȦįȚțȩȢ IP) -- Degrees of
protection provided by enclosures (IP Code).

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ İȟȒȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
x ȂİĲĮȖȦȖȚțȐ ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ (switched terminal units)
ȀĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ μİĲĮĲȡȠʌİȓȢ (transducers) ʌĮȜȜȩμİȞȘȢ ȤȠȡįȒȢ, șİȡμȚıĲȩȡȢ țĮȚ įȚʌȠȜȚțȐ țĮȜȫįȚĮ
(ȑȟȠįȠȚ μȘțȣȞıȚȠμȑĲȡȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ), μİ μİĲĮȖȦȖȚțȩ įȚĮțȩʌĲȘ İʌȚȜȠȖȒȢ.
x ǹʌȜȐ ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ ȤȦȡȓȢ μİĲĮȖȦȖȑĮ.
x ȀȪĲȚĮ įȚĮțȜȐįȦıȘȢ.
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x ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ țĮȜȫįȚĮ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠıĲȑȢ ıȣȞįȑıİȦȞ (adaptors).
x ȆȠȜȣʌȜȑțĲİȢ (multiplexers).
x ȆȠȜȣʌȜȑțĲİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ / țĮĲĮȖȡĮĳİȓȢ (dataloggers) ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ
ıȘμȐĲȦȞ İȚıȩįȠȣ (ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ, ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ, țȜʌ).
x ǾȜİțĲȡȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ, ʌȜȒȡȦȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ, ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ.
x ǲȖȤȡȦμȠ İțĲȣʌȦĲȒ Ȓ plotter.
x ȁȠȖȚıμȚțȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞȩȡșȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȠμȐįȦȞ įİįȠμȑȞȦȞ, İțĲȣʌȫıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ȖȡĮĳȘμȐĲȦȞ.

įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

x ȈȪıĲȘμĮ ĮįȚȐȜİȚʌĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ (UPS) ȣȥȘȜȒȢ ĮȣĲȠȞȠμȓĮȢ.
ȅ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ șĮ ĳȑȡİȚ ıȒμĮȞıȘ CE ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ.
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ /įȠμȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ (configuration) İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ /İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ĲȘȞ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
(ʌ.Ȥ. țĮȞȐȜȚĮ İȚıȩįȠȣ dataloggers, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țȣĲȓĮ įȚĮțȜȐįȦıȘȢ, İĳĮȡμȠȖȒ Ȓ μȘ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ
ʌȠȜȪʌȜİȟȘȢ – multiplexing – İȞıȪȡμĮĲİȢ Ȓ ĮıȪȡμĮĲİȢ ȗİȪȟİȚȢ ț.Ƞ.ț)
īİȞȚțȫȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įȚĮȕȓȕĮıȘȢ, țĮĲĮȞȠμȒȢ țĮȚ İȚıȩįȠȣ ıȘμȐĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ (ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ, dataloggers) șĮ
ĳȑȡȠȣȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȠȜȫȞ.
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞĮ ıİ ȣʌĮȓșȡȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲȠȢ ǿȇ 67 țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 60529/ǹ1.
ȉȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ĮȡȚșμȩ ĮįİȚȫȞ ȤȡȒıİȦȢ.

4

ǹȞȠȤȑȢ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȉĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ
İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ. Ȉİ țȐșİ ʌȐȞĲȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ȐȜȜȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ /İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȚıȩįȠȣ (imputs).
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (-ȦȞ).
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠμȑȞȦȞ ĲȠȣ.
x ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
x ȆİȡȚȠȤȒ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
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x ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ /ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ /ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ μİĲȐĳȡĮıȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ (șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțĲȩ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ).
x ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡİμĳİȡȒ ȑȡȖĮ.
x ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.
x ǲțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȚıȩįȠȣ (imputs Įʌȩ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ) țĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ.
ȅȚ ȠȓțȠȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ șĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲĮșȑȞ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ – ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ

Ǿ ıȣıțİȣȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȠȞ ȉİȡμĮĲȚțȩ
ȅȚțȓıțȠ ȅȡȖȐȞȦȞ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİĲĮȚ ıĲĮ ȈȤȑįȚĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠμȘșİȪıİȚ
ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ μĮȗȓ μİ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ĮȡțİĲȐ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȜȒȡİȢ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
țĮĲĮȖȡĮĳȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ʌȠȣ șĮ įİȓȤȞİȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ĲİȡμĮĲȚțȠȪ ȠȚțȓıțȠȣ ȠȡȖȐȞȦȞ, ʌȠȣ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ μȑȤȡȚ -30° ȀİȜıȓȠȣ. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȢ ȠȚțȓıțȠȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȘȜİțĲȡȚțȒ ȚıȤȪ
ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ. ȉȠ ȓįȚȠ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩμİȞİȢ μʌĮĲĮȡȓİȢ ȖȚĮ
ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ 48 ȦȡȫȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪμĮĲȠȢ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ șĮ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ıĲȘȞ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ. ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲİțμȘȡȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ
(manuals).
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȠȣ ĮȡμȩȗİȚ ıİ İȣĮȓıșȘĲİȢ
ıȣıțİȣȑȢ.
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
İȖțȡȓșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ (hardware țĮȚ software) șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ıĲȠȞ ȉİȡμĮĲȚțȩ ȅȚțȓıțȠ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ.) Įʌȩ
İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ĲȠȣ ȠȓțȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑȜİȖȟĮȞ ĲȚ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ șĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ) ȡȣșμȓıİȚȢ (calibration) țĮȚ șĮ șȑıȠȣȞ ıİ
įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ĬĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ μİĲĮĳȡȐıİȦȞ (ĲİȤȞȚțȑȢ μİĲĮĳȡȐıİȚȢ) ĲȦȞ İȖȤİȚȡȚįȓȦȞ ȤȡȒıȘȢ
/ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.
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ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠıȣıĲȘμȐĲȦȞ
ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ įȠțȚμĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȣĲȠȪ. ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ĮʌȠįİțĲȩ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
İȖȤİȚȡȓįȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮįȩșȘțĮȞ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ȠȚ ĮȡȚșμȠȓ ıİȚȡȐȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮįİȚȫȞ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ
ȜȠȖȚıμȚțȠȪ țȜʌ.
ĬĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ İʌȓıȘȢ Ș ȑțșİıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ȠȜȠțȜȘȡȫșȘțİ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș
ȊʌȘȡİıȓĮ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠȪĲȠ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ Ƞ ȉİȡμĮĲȚțȩ Ȣ ȅȚțȓıțȠȢ ȅȡȖȐȞȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-13-05-16-00.

8

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ, ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ ĮʌȠįİțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ
ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ.
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ, ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ, ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ
ʌȡȠıĮȡμȠıĲȑȢ (adaptors) ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ, ȠȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ șȒțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȠȡȘĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ
ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ, ĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ȜȠȖȚıμȚțȩ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ /İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ μİ ĲȚȢ
ȞȩμȚμİȢ ȐįİȚİȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ. ǼʌȓıȘȢ ǻİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ, Ș İțʌĮȓįİȣıȘ
ȤȡȘıĲȫȞ ĲȠȣ Ȁ.ȉ.Ǽ. țĮȚ ȠȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠμȘșİȪĲȡȚĮȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ
İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ıȣıțİȣȫȞ, İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ȜȠȖȚıμȚțȠȪ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
x ĭșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-0516-00
«ȉİȡμĮĲȚțȩȢ ȠȚțȓıțȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ
ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-13-05-16-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ Ȉȉ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-13-05-16-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 5

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȉİȡμĮĲȚțȠȪ ȅȚțȓıțȠȣ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ.) .................................... 5

5

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ......................................................................................... 6

6
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7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ .................................................................................................................. 7
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉİȡμĮĲȚțȩȢ ȠȚțȓıțȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ
țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ ȠȚțȒμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȖȚĮ ȠȓțȘμĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ: ĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ ȞĮ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȉİȡμĮĲȚțȩȢ ȅȚțȓıțȠȢ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ.).
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ
İȟȑȜȚȟȘȢ ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ Ȓ/țĮȚ ıĲĮĲȚțȫȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μȑșȠįȠȚ ĮȣĲȩμĮĲȘȢ
țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ (μȑıȦ data loggers) țĮȚ İȞıȪȡμĮĲȘ Ȓ ĮıȪȡμĮĲȘ įȚĮȕȓȕĮıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ -Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance.

Ǽȁȅȉ EN 388

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -- Protective gloves against
mechanical risks.

Ǽȁȅȉ EN 397

ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -- Industrial safety helmets (Amendment A1).

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ -- Safety Footwear for
Professional Use.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȉİȡμĮĲȚțȠȪ ȅȚțȓıțȠȣ ȅȡȖȐȞȦȞ (ȉ.ȅ.ȅ.)

ǼȐȞ Ș İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȠȚțȓıțȠȣ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ/ ȑȖțȡȚıȘ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȠȚțȓıțȠȣ
ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȑțșİıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȞįİȚțĲȚțȐ – țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ – șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:

5
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x ȉȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ).
x Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ Ș İıȦĲİȡȚțȒ įȚĮȡȡȪșμȚıȘ.
x Ǿ șȑıȘ ĮȞȑȖİȡıȘȢ (μİ ĲİțμȘȡȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ).
x ȅȚ ȣʌȠįȠμȑȢ/ įȓțĲȣĮ (ȘȜİțĲȡȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȖȡĮμμȑȢ data, țȜȚμĮĲȚıμȩȢ, șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
ȣȖȡȠμȩȞȦıȘ, ȤȫȡȠȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ ț.Ȝʌ.).
x ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ, ĲĮ ĲİȜİȚȫμĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȠȣ ȠȚțȓıțȠȣ.
x ȅȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ, țĮȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ʌȡȠıșȒțİȢ ʌȠȣ șĮ țȡȓȞİȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ, șĮ ıȣȞĲĮȤșȠȪȞ μİ μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȠȚțȓıțȠȣ,
ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ıĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x ȈĲȚȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȪȡμĮ – ȠįȘȖȩȢ (ĮĲıȐȜȚȞĮ) ȖȚĮ ĲȘȞ
ȑȜȟȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ.
x ȈĲȘȞ ĲȐĳȡȠ (Ȓ ĲȐĳȡȠȣȢ) ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ) ĳȡİȐĲȚĮ İʌȓıțİȥȘȢ, İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ țȐȜȣμμĮ. ȂİĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, Ș ĲȐĳȡȠȢ șĮ İʌĮȞİʌȚȤȫȞİĲĮȚ μİ șȡĮȣıĲȩ
ȣȜȚțȩ ȜĮĲȠμİȓȠȣ.
x ȈĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĲȠȣ ȠȚțȓıțȠȣ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ İıȤȐȡȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ,
ʌȚȞȐțȦȞ İȜȑȖȤȠȣ, ĮțȡȠțȚȕȦĲȓȦȞ ț.Ȝʌ. įȚĮĲȐȟİȦȞ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıțİȣȫȞ).
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ İȡȖĮıȓİȢ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȉ.ȅ.ȅ. ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ țĮȜȦįȓȦȞ – ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȉ.ȅ.ȅ. ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ȠȚ ȠȚțİȓȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
ȅ ȠȚțȓıțȠȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İȖțİțȡȚμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ șĮ
ʌĮȡĮįȠșİȓ ʌȜȒȡȘȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȢ, μİ ĲĮ İȓįȘ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ĲĮ ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ, ĲȘȞ μȠȞȐįĮ țȜȚμĮĲȚıμȠȪ,
țȜİȚįĮȡȚȐ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ʌİȡȓĳȡĮȟȘ țĮȚ μİ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞİȢ ĲȚȢ ĮĳȓȟİȚȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ĲȦȞ
ıȣıțİȣȫȞ/ ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

5

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ʌİȡĮĲȦμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅ İȞĲİĲĮȜμȑȞȠȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȉ.ȅ.ȅ. șĮ İȜȑȖȟİȚ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ.
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ İȜȜİȓȥİȚȢ Ȓ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ĲȚȢ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıμȓĮȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ Ș ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ȉ.ȅ.ȅ. μİ ĲȠ ȘȜİțĲȡȚțȩ
įȓțĲȣȠ.
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Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ʌİȡȓ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ıȣȞİȡȖİȓĮ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅ ĲİȡμĮĲȚțȩȢ ȠȚțȓıțȠȢ ȠȡȖȐȞȦȞ, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ʌȜȒȡȦȢ
ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȢ, șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, İȓĲİ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ ıĲİȖĮıμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, İȓĲİ,
İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ țĮĲ’ ĮʌȠțȠʌȒ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȠȚțȓıțȠȢ, ȞȠİȓĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȢ țĮȚ ȑĲȠȚμȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ/ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ/ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ įȚȐșİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ șȑıȘ ıİ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ İĲȠȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠȚțȓıțȠȣ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
įȚȐĲĮȟȘȢ
x H ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ), İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-01-01 «ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ
(2Ș
ȅǻǼ)
ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1401-01-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ
ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ.
ȍȢ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ ȞȠȠȪȞĲĮȚ:
x ȊʌȠȜİȓμμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
x ǹȞșȡĮțȚțȐ ȐȜĮĲĮ (ʌ.Ȥ. ıİ ʌȪȡȖȠȣȢ ȥȪȟİȦȢ, įİȟĮμİȞȑȢ ȞİȡȠȪ ț.Ȝ.ʌ.).
x ȆİĲȡİȜĮȚȠİȚįȒ (ʌ.Ȥ. ıİ įȚȣȜȚıĲȒȡȚĮ, ıİ ȕȐıİȚȢ μȘȤĮȞȫȞ ț.Ȝ.ʌ.).
x ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȠȓ ȡȪʌȠȚ (ʌ.Ȥ. ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıİ ĮıĲȚțȩ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ).
x ǹȚșȐȜȘ (ʌ.Ȥ. țĮμȚȞȐįİȢ ț.Ȝ.ʌ.).
x ȋȡȫμĮĲĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ:

4

ȂȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ
Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ μȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ:

4.1

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ1: Ȃİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡĮȢ ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 800 W țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6 kg, įȚʌȜȒȢ
μȩȞȦıȘȢ. ǻİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĳȪȡİȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ Ȓ/țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ, İʌİȚįȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠ ȣʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȚȤİȓȠ. ȉȠ țȠʌĲȚțȩ ȐțȡȠ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȚıμĮĲȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ (țĮȜȑμȚ).

4.2

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ2: Ȃİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6 kg, ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȑȦȢ 0,7 MPa țĮȚ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ 0,45 m3/min. ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȒȢ ıĲȐșμȘȢ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.
4.3

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ3: Ȃİ ȤȡȒıȘ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ İʌȚμȒțȠȣȢ μȠȡĳȒȢ, μİ țİĳĮȜȒ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ. ȉĮ
ıȪȡμĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ ʌİȡȓʌȠȣ 1 mm țĮȚ ȚțĮȞȒ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ
ȤȡȒıȘ.
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ȂȑșȠįȠȢ Ȃ4: Ȃİ ȤȡȒıȘ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĲȡȠȤȩ. Ǿ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ
ȕȠȪȡĲıĮȢ șĮ ĳȑȡİȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌİȡȓʌȠȣ 1mm țĮȚ ȚțĮȞȒ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ.
Ǿ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ıĲȡȠĳȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ,
ȞĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ĮȡȚșμȩ ıĲȡȠĳȫȞ ĲȠȣ ȖȦȞȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ
ʌȡȠıĮȡμȠıĲİȓ, (ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ țĮĲĮıĲȡȑĳİĲĮȚ Ș ȕȠȪȡĲıĮ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ).
4.5

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ5: Ȃİ ȣįȡȠȕȠȜȒ μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 10 ȑȦȢ 20 MPa ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ șĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ
ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ μȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ (ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ İȟȠʌȜȚıμȠȪ).
4.6

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ6: Ȃİ ȣįȡȠȕȠȜȒ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 40-50 MPa, ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.5.
4.7

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ7: Ȃİ ĮμμȠȕȠȜȒ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țȩțțȦȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ (ıțȦȡȓİȢ
ȣȥȚțȐμȚȞȠȣ, ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ), μİ įȚȐĲĮȟȘ, Ș ȠʌȠȓĮ μȑıȦ ȡİȪμĮĲȠȢ ĮȑȡĮ μİĲĮĳȑȡİȚ (İȞ ĮȚȦȡȒıİȚ) țȩțțȠȣȢ
įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ μİȖȑșȠȣȢ 0,5 İȦȢ 3 mm. țĮȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 țĮĲȐ Mohs.
4.8

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ8: Ȃİ ȥİțĮıμȩ μİ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȒ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȥİțĮıμȩ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȫȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅȚ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȑȢ İȓȞĮȚ
țĮșĮȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĲȚįȡȠȪȞ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ, μİ ʌȜȪıȚμȠ
μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.
4.9

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ9: Ȃİ ȥİțĮıμȩ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ ȣįȡȠȤȜȦȡȚțȠȪ ȠȟȑȦȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȥİțĮıμȩ ĮȡĮȚȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ ȣįȡȠȤȜȦȡȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 6y12% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ.
ȉȠ ʌȜİȠȞȐȗȠȞ ȣįȡȠȤȜȦȡȚțȩ ȠȟȪ İȟȠȣįİĲİȡȫȞİĲĮȚ μİ ȥİțĮıμȩ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ ȩȟȚȞȠȣ ĮȞșȡĮțȚțȠȪ ȃĮĲȡȓȠȣ
(NaHCO3). ǹțȠȜȠȣșİȓ ʌȜȪıȘ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.
4.10 ȂȑșȠįȠȢ Ȃ10: Ȃİ ıμȣȡȚįȩȤĮȡĲȠ
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ ıμȣȡȚįȩȤĮȡĲȠȣ ıİ μȠȡĳȒ įȓıțȠȣ, İʌȓ İȜĮıĲȚțȠȪ įȓıțȠȣ,
ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȦȞ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĲȡȠȤȩ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ μİșȩįȦȞ țĮșĮȡȚıμȠȪ
ȀĮșĮȡȚıμȩȢ Įʌȩ

ȂȑșȠįȠȢ
Ȃ1

ǹʌȠıĮȡșȡȦμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ȊʌȠȜİȓμμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

Ȃ2

Ȃ3

Ȃ4

Ȃ5

Ȃ6

Ȃ7

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

Ȃ8

ȋ
ȋ

ǹȞșȡĮțȚțȐ ȐȜĮĲĮ
ȆİĲȡİȜĮȚȠİȚįȒ

ȋ

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȠȓ ȡȪʌȠȚ

ȋ

ǹȚșȐȜȘ

ȋ

ȋȡȫμĮĲĮ

ȋ

* : Ǿ μȑșȠįȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ, ĮȜȜȐ μİ μİȚȦμȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ
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Ȃ9

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ

ȋ

Ȃ10
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5.

ǼȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ
ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, țĮȚ ĲĮ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ
ȑȤȠȣȞ ıȣȜȜİȖİȓ țĮȚ μİĲĮĳİȡșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȠʌĲȚțȐ, įȚĮ ĲȘȢ ĮĳȒȢ Ȓ μİ ȤȡȒıȘ țĮȜİμȚȠȪ țĮȚ
ıĳȪȡĮȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ.

6

ȅȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
Ȇȇ1: īȐȞĲȚĮ İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ ȣĳĮıμȐĲȚȞĮ Ȓ įİȡμȐĲȚȞĮ.
Ȇȇ2: īȣĮȜȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ.
Ȇȇ3: ǻȚĮĳĮȞȒ ʌȡȠıȦʌȓįĮ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ, ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ.
Ȇȇ4: ȀȠȣțȠȪȜĮ țİĳĮȜȒȢ Įʌȩ ȪĳĮıμĮ ȜȚȞȩ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ ʌȠȣ ĮĳȒȞİȚ ĮțȐȜȣʌĲȠ μȩȞȠ ĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ ȑȦȢ ĲȠ ıĮȖȩȞȚ. ȀĮȜȪʌĲİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȒșȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ȫμȦȞ.
Ȇȇ5: ȂȐıțĮ ĮʌȜȒ ĲȪʌȠȣ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠȣ.
Ȇȇ6: ȂȐıțĮ İȜĮıĲȚțȒ μİ ĳȓȜĲȡȠ.
Ȇȇ7: ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİĳȐȜȚ ȑȦȢ ĲȠȣȢ ȫμȠȣȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĮʌȞȠȒ. ȅ ʌĮȡİȤȩμİȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȓȜĲȡȠ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȚȦȡȠȪμİȞȦȞ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ, ȚȤȞȫȞ ȜĮįȚȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ įȚȐĲĮȟȘ ĮĳȪȖȡĮȞıȘȢ.
Ȇȇ8: ȅȜȩıȦμȘ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ ĳȩȡμĮ, ĮįȚȐȕȡȠȤĮ ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤİȢ μʌȩĲİȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȋȡȒıȘ ȂǹȆ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ İȡȖĮıȚȫȞ
ȂȑșȠįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ǼȓįȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Ȇȇ1

Ȇȇ2

ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒ ıĳȪȡĮ

ȋ

ȋ

ǼȜĮĳȡȐ ĮİȡȩıĳȣȡĮ

ȋ

ȋ

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ȤİȚȡȩȢ

ȋ

ȋ

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ĲȡȠȤȠȪ

ȋ

Ȇȇ3

Ȇȇ4

Ȇȇ5

Ȇȇ6

Ȇȇ7

ȋ

ȊįȡȠȕȠȜȒ μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ

ȋ

ȊįȡȠȕȠȜȒ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ

ȋ

ǹμμȠȕȠȜȒ

ȋ

ȋȡȒıȘ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȫȞ

ȋ

ȋȡȒıȘ ȣįȡȠȤȜȦȡȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ
ȋȡȒıȘ ıμȣȡȚįȩȤĮȡĲȠȣ

7

Ȇȇ8

ȋ

ȋ

ȋ
ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ țĮșĮȡȚıμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (m2), ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ
ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮșĮȡȚıμȠȪ.
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ

H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1401-01-02 «ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ
İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ - İȞȚıȤȪıİȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ
Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ
2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ
İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ - İȞȚıȤȪıİȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ʌȡȠıĲİșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȞȑĮ ıĲȡȫıȘ ȣȜȚțȠȪ.
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ İȓįȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ:
x Ǿ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıİ ȕȐșȠȢ 0,2 ȑȦȢ țĮȚ 0,5 mm, ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ țȣȡȓȦȢ
ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x Ǿ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİ İȖțȠʌȑȢ ıİ ȕȐșȠȢ 05 ȑȦȢ țĮȚ 5 mm, ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ
țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ȞȑĮȢ
ıĲȡȫıȘȢ ȣȜȚțȠȪ.
x Ǿ ĮʌȩȟİıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ ȕȐșȠȢ ȩıȠ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ĲĮ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ ĮįȡĮȞȒ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ ĲȡĮȤİȓĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȂȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ
Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ μȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ:

4.1

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ1: Ȃİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡĮȢ ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 800W țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6 kg, įȚʌȜȒȢ
μȩȞȦıȘȢ. ǻİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĳȪȡİȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ Ȓ/țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ, İʌİȚįȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠ ȣʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȚȤİȓȠ. ȉȠ țȠʌĲȚțȩ ȐțȡȠ șĮ İȓȞĮȚ ʌȡȚıμĮĲȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ (țĮȜȑμȚ).

4.2

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ2: Ȃİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6 kg, ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȑȦȢ 0,7 MPa țĮȚ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ 0,45 m3/min. ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȒȢ ıĲȐșμȘȢ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

4.3

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ3: Mİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ μȠȞȒȢ țİĳĮȜȒȢ (ĮİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ)

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȕȐȡȠȣȢ |1 kg μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȑȦȢ 0,7 MPa, țĮȚ
μȠȞȒ țİĳĮȜȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ μİ țȠʌĲȚțȩ ʌȡȚıμĮĲȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ ıİ ıȤȒμĮ ıĲĮȣȡȠȪ (ĮİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ).
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ȂȑșȠįȠȢ Ȃ4: Ȃİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ țİĳĮȜȫȞ
(ĮİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ)

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮİȡȩıĳȣȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ țİĳĮȜȫȞ (3 ȑȦȢ 6 țİĳĮȜȑȢ) ȕȐȡȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 5 kg. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ
ȦȢ 4.3.

4.5

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ5: μİ ĮμμȠȕȠȜȒ

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țȩțțȦȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ
μȑıȠȣ (ıțȦȡȓĮ ȣȥȚțĮμȓȞȠȣ, ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ ț.Ȝ.ʌ.). ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚȐĲĮȟȘ, Ș ȠʌȠȓĮ μİ ȡİȪμĮ ĮȑȡĮ
μİĲĮĳȑȡİȚ İȞ ĮȚȦȡȒıİȚ țȩțțȠȣȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ μİȖȑșȠȣȢ 0,5 ȑȦȢ 3mm țĮȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ 6 Mohs țĮȚ ȐȞȦ.

4.6

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ6: Mİ ıμȣȡȚįȠĲȡȠȤȩ ĲȪʌȠȣ «țĮμʌȐȞĮȢ» ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ
ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȠ

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ıμȣȡȚįȠĲȡȠȤȠȪ ĲȪʌȠȣ «țĮμʌȐȞĮȢ» ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠȣ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ
ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȠ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȚ ĲȡȠȤȠȓ ȃȠ 32 Ȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȚ ȃȠ 64. ȅ
ıμȣȡȚįȠĲȡȠȤȩȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ıĲȡȠĳȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ, ȞĮ
ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ĮȡȚșμȩ ıĲȡȠĳȫȞ ĲȠȣ ȖȦȞȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ʌȡȠıĮȡμȠıĲİȓ.

4.7

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ7: Ȃİ ȣįȡȠȕȠȜȒ

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ĲıȚμİȞĲȠʌȠȜĲȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤȠȞįȡȩțȠțțȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
țĮȚ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȞ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ȣįȡȠȕȠȜȒȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 40-50 MPa.
ȅȚ ȣįȡĮȞĲȜȓİȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ʌĮȓȡȞȠȣȞ țȓȞȘıȘ Įʌȩ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ, ȕİȞȗȚȞȠțȚȞȘĲȒȡİȢ, ĮİȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ Ȓ
Įʌȩ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ
ĮȞĲȜȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ Ș μȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ (ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ).
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ μİșȩįȦȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ
EȓįȠȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ

MȑșȠįȠȢ
Ȃ1

Ȃ2

ǼțĲȡȐȤȣȞıȘ ıİ ȕȐșȠȢ 0,2 - 0,5 mm
ǼțĲȡȐȤȣȞıȘ ıİ ȕȐșȠȢ 0,5 - 5,0 mm
ȁİȓĮȞıȘ
ǼțĲȡȐȤȣȞıȘ μİ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĮįȡĮȞȫȞ

5.

ȋ

Ȃ3

Ȃ4

Ȃ5

ȋ

ȋ

ȋ

Ȃ6

Ȃ7

ȋ
ȋ
ȋ

ǼȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ ʌȜȒȡȦȢ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, țĮȚ ĲĮ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ ıȣȜȜİȖİȓ țĮȚ μİĲĮĳİȡșİȓ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ıİ ȕȐșȠȢ 0,2 ȑȦȢ țĮȚ 0,5 mm țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮʌȩȟİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ
ȠʌĲȚțȐ, țĮȚ įȚĮ ĲȘȢ ĮĳȒȢ .Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ıİ ȕȐșȠȢ 0,5 ȑȦȢ țĮȚ 5 mm ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ
İȖțȠʌȫȞ. ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțȠʌȑȢ, ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ.
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6

ȅȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ȅ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ, įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ țĲȜ.) șĮ ĳȑȡȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ıȒμĮȞıȘ CE ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ.
Ȉİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȖȚĮ ȣȖȚİȚȞȒ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ
İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2, Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
Ȇȇ1: īȐȞĲȚĮ İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ ȣĳĮıμȐĲȚȞĮ Ȓ įİȡμȐĲȚȞĮ.
Ȇȇ2: īȣĮȜȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ.
Ȇȇ3: ǻȚĮĳĮȞȒ ʌȡȠıȦʌȓįĮ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ, ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ.
Ȇȇ4: ȀȠȣțȠȪȜĮ țİĳĮȜȒȢ Įʌȩ ȪĳĮıμĮ ȜȚȞȩ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ ʌȠȣ ĮĳȒȞİȚ ĮțȐȜȣʌĲȠ μȩȞȠ ĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ ȑȦȢ ĲȠ ıĮȖȩȞȚ. ȀĮȜȪʌĲİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȒșȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ȫμȦȞ.
Ȇȇ5: ȂȐıțĮ ĮʌȜȒ ĲȪʌȠȣ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠȣ.
Ȇȇ6: ȂȐıțĮ İȜĮıĲȚțȒ μİ ĳȓȜĲȡȠ.
Ȇȇ7: ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİĳȐȜȚ ȑȦȢ ĲȠȣȢ ȫμȠȣȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĮʌȞȠȒ. ȅ ʌĮȡİȤȩμİȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȓȜĲȡȠ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȚȦȡȠȪμİȞȦȞ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ, ȚȤȞȫȞ ȜĮįȚȠȪ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ įȚȐĲĮȟȘ ĮĳȪȖȡĮȞıȘȢ.
Ȇȇ8: ȅȜȩıȦμȘ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ ĳȩȡμĮ, ĮįȚȐȕȡȠȤĮ ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤİȢ μʌȩĲİȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȋȡȒıȘ ȂǹȆ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ İȡȖĮıȚȫȞ
MȑșȠįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

EȓįȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Ȇȇ1

Ȇȇ2

ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡĮ

ȋ

ȋ

Ȇȇ3

ȋ

ǼȜĮĳȡȐ ĮİȡȩıĳȣȡĮ

ȋ

ȋ

ȋ

ǹİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ ĮʌȜȩ

ȋ

ȋ

ȋ

ǹİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ ʌȠȜȜĮʌȜȩ

ȋ

ȋ

ȋ

ǹμμȠȕȠȜȒ

ȋ

ȋ

ȈμȣȡȚįȠĲȡȠȤȠȓ ȉȪʌȠȣ «țĮμʌȐȞĮ»

ȋ

ȋ

ȊįȡȠȕȠȜȒ

7

ȋ

Ȇȇ4

ȋ

Ȇȇ5

Ȇȇ6

Ȇȇ7

ȋ

ȋ

Ȇȇ8

ȋ
ȋ

ȋ

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

7
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x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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SPECIFICATION

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
Partial demolition of concrete elements with preservation of reinforcement

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 1
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-02-01 «ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ
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ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș
ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-01-02-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ
ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-02-01
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. Ǿ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ İȞįİȚțĲȚțȐ ĲȚȢ İȟȒȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
x ǻȚȐȞȠȚȟȘ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıİ ʌȜȐțİȢ.
x ȀĮșĮȓȡİıȘ ĲμȘμȐĲȦȞ įȠțȫȞ Ȓ ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȞȑȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.
x ȀĮșĮȓȡİıȘ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ
ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ.

2

ĳİȡȩȞĲȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ

μİ

ıȘμĮȞĲȚțȑȢ

ȕȜȐȕİȢ

ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ

ȞĮ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȂȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ μȑșȠįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
x ȉȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x ȉȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮșĮȚȡİșİȓ (ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ țĮșĮȚȡİșİȓ, İȓįȠȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ).
x ȉȚȢ ĲȣȤȩȞ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ĳȑȡȠȞĲĮ Ȓ μȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ʌȡȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮțȡȚȕȒȢ ȠȡȚȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ
țĮșĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ, Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

4.1

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ1: Ȃİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ μȑıȠȣ ȕȐȡȠȣȢ

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȕȐȡȠȣȢ 6,5 ȑȦȢ 11 kg μİ ʌȓİıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7 MPa ( țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ 0,5 ȑȦȢ 1,1m3/min ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ). Ȉİ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

4.2

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ2: Ȃİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡĮȢ ȚıȤȪȠȢ Įʌȩ 1000 W ȑȦȢ 1500 W
țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ 10 ȑȦȢ 15 kg, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, μİ țȠʌĲȚțȩ ȐțȡȠ ıȣȞȒșȠȣȢ μȠȡĳȒȢ (ȕİȜȩȞȚ). ǻİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ıĳȪȡİȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ ȖȚĮĲȓ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıȠȣȞ ȕȜȐȕȘ ıĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ.
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4.3

©

Ǽȁȅȉ

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ3: Ȃİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȚȑıİȦȢ.
ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ʌȜİȠȞİțĲȠȪȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ĮİȡȩıĳȣȡȦȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
țĮȚ ĲȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȕĮșμȠȪ ĮʌȩįȠıȘȢ.

5.

ǼȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ:
x ǲȤİȚ țĮșĮȚȡİșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
x ȅȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ĲİμȐȤȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ȑȤȠȣȞ ĮʌĮȜȜĮȖİȓ Įʌȩ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ:
x ǼȐȞ Ș țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȖȚȞİ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ĲİμȐȤȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ
ȣȜȚțȫȞ.
x ǼȐȞ ıĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ (ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ, ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ, ț.Ȝ.ʌ.).
ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
x ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠȞ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȠ ȠʌȜȚıμȩ (țĮțȫıİȚȢ, İȖțȠʌȑȢ ȕȐșȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ
ĲȠȞ 10% ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ĲȠʌȚțȒ țȐμȥȘ Ȓ ĲȠʌȚțȩȢ ȜȣȖȚıμȩȢ). ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȕȜȐȕİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

6

ȅȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ȅǿ İȡȖĮıȓİȢ ĮĳȠȡȠȪȞ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ĲȘȞ ıĲĮĲȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ țĮșĮȚȡİșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (m3), ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ:
x

Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ,

x ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ
x Įʌȩ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

6

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
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x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

H ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȕȜĮȕȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ
ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ
ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ
İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. Ǿ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ İȞįİȚțĲȚțȐ ĲȚȢ İȟȒȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
x ǻȚȐȞȠȚȟȘ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıİ ʌȜȐțİȢ.
x ȀĮșĮȓȡİıȘ ĲμȘμȐĲȦȞ įȠțȫȞ Ȓ ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȞȑȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.
x ȀĮșĮȓȡİıȘ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ
ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ.

2

ĳİȡȩȞĲȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ

μİ

ıȘμĮȞĲȚțȑȢ

ȕȜȐȕİȢ

ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ

ȞĮ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȂȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ μȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
x ȉȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
x ȉȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮșĮȚȡİșİȓ (ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, įȚĮıĲȐıİȚȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ țĮșĮȚȡİșİȓ, İȓįȠȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ).
x ȉȚȢ ĲȣȤȩȞ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ĳȑȡȠȞĲĮ Ȓ μȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ıİ ȠμȐįİȢ
ĮȞșȡȫʌȦȞ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ȠȚ μȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
ȠȡȚȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
μİȜȑĲȘ.

4.1

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ1: Ȃİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ μİȖȐȜȠȣ ȕȐȡȠȣȢ

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȕȐȡȠȣȢ 15 ȑȦȢ 40 kg μİ ʌȓİıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7 MPa (țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ 1,2 ȑȦȢ 2,0 m3/min ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ). Ȉİ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.
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ȂȑșȠįȠȢ Ȃ2: Ȃİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ țȡȠȣıĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ
Įʌȩ İȟȦĲİȡȚțȒ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ. ǼȞȓȠĲİ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ ıĳȪȡĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ ıİ μȚțȡȩ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠ
Ȓ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠ İțıțĮĳȑĮ (țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ mini excavator).
Ǿ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ıĳȪȡĮ ʌȜİȠȞİțĲİȓ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠȣ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȣ șȠȡȪȕȠȣ țĮĲȐ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ țĮȚ ĲȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȕĮșμȠȪ ĮʌȩįȠıȘȢ.

4.3

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ3: Ȃİ ȤȡȒıȘ ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠȣ įȓıțȠȣ țȠʌȒȢ (ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘ țȠʌȒ)

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țȠʌĲȚțȫȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠȣ įȓıțȠȣ
ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲȠȣȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ). ȁȩȖȦ ĲȘȢ ĳȪıȘȢ ĲȠȣ
țȠʌĲȚțȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ ȥȪȟȘ μİ Ȟİȡȩ (ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ μȘȤȐȞȘμĮ).
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ įȓıțȦȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 250 ȑȦȢ 1000 mm. ȅȚ ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠȚ įȓıțȠȚ
İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ĲȠμȑȢ ʌȜĮțȫȞ μİȖȐȜȠȣ μȒțȠȣȢ.

4.4

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ4: Ȃİ ıȣȡμĮĲȠțȩʌĲȘ (ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘ țȠʌȒ)

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȟȠʌȜȚıμȩ ıȣȡμĮĲȠțȠʌȒȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȚįȚțȩ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ μİ țȠʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ıİ μȠȡĳȒ ȕȡȩȤȠȣ țĮȚ țȚȞȘĲȒȡȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ. ȅ ȕȡȩȤȠȢ
ʌİȡȚȕȐȜİȚ ĲȠ ȣʌȩ țȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȠ, țȜİȓȞİȚ țĮȚ țȚȞİȓĲĮȚ μİ ȖȡĮμμȚțȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ȑȦȢ 20 m/s, ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠȢ Įʌȩ
įȚȐĲĮȟȘ ĲȐȞȣıȘȢ ĲȠȣ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ țȠʌȒȢ (ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȣʌȩ ıĲĮșİȡȒ ĲȐıȘ).
Ǿ ıȣȡμĮĲȠțȠʌȒ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ μİȖȐȜȦȞ ȩȖțȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȣıĲİȡİȓ ȩμȦȢ ıİ İȣİȜȚȟȓĮ.

4.5

ȂȑșȠįȠȢ Ȃ5: Ȃİ ȣįȡȠțȠʌȒ (ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘ țȠʌȒ)

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ.
ȉȠ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣįȡȠțȠʌȒȢ İțĲȠȟİȪİȚ Ȟİȡȩ μİ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȩ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠ
ĮțȡȠĳȪıȚȠ ıȣμʌĮȡĮıȪȡİȚ țȩțțȠȣȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ Ș ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩ țȠʌȒ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȐȠʌȜȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ țȠʌİȓ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ ĳșȐȞİȚ ĲĮ 50 cm,
μİȚȫȞİĲĮȚ ȩμȦȢ ȩıȠ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
īȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮμʌİȡȠȪȢ ȠʌȒȢ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ, ȑıĲȦ țĮȚ ĭ30 mm.

5.

ǼȜİȖȤȠȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ țĮșĮȚȡİșİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ȠȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮμȑȞȠȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıĲİȓ
Įʌȩ ȤĮȜĮȡȐ țĮȚ ıĮșȡȐ ȣȜȚțȐ, ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ
țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ :
x ǼȐȞ Ș țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȖȚȞİ ıĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
x ǼȐȞ ıĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ (ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ, ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ, ț.Ȝ.ʌ.). ǼȐȞ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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ȅȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ȁȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȣʌȐȡȤİȚ İȞįİȤȩμİȞȠ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲĮĲȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ țĮȚ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘμȚȫȞ Ȓ ĮȞĲȠȤȫȞ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠ įȓıțȠ, ıȣȡμĮĲȠțȠʌȒ Ȓ ȣįȡȠțȠʌȒ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İȟȠȚțİȚȦμȑȞȠ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ-ȠȡȚıĲȚțȒȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (m3), İȐȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮșĮȓȡİıȘ μİ
ĮİȡȩıĳȣȡİȢ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ, Ȓ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȠʌȒȢ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ m2), ȩĲĮȞ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μȑșȠįȠȚ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘȢ țȠʌȒȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

ȉȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȕȜĮȕȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-01-03-01
«ǻȚȐĲȡȘıȘ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ
ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-01-03-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ
Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-03-01
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȅȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȣĳȜȑȢ
(ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĮȖțȪȡȦıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ) Ȓ įȚĮμʌİȡİȓȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ
ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉȠ
įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐțȡȠ İțĲİȜİȓ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țȡȠȪıȘ țĮȚ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ, İȞȫ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ ĲȘȢ ĮĲȑȡμȠȞȠȢ İȜȓțȦıȘȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.

3.2 ǹİȡȠįȡȐʌĮȞȠ ĲȡȣʌȐȞȚ
ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉȠ
įȚĮĲȡȘĲȚțȩ ıĲȑȜİȤȠȢ įȡĮ țȡȠȣıĲȚțȠʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȐ, Ș įİ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ įȚȐĲȡȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
İȚıʌȓİıȘ ĮȑȡĮ ıĲȠ μȑĲȦʌȠ įȚȐĲȡȘıȘȢ.

3.3 SDS plus
ȊʌȠįȠȤȑĮȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ įȡĮʌȐȞȠȣ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȩμĮĲȠȣ țȜİȚįȫμĮĲȠȢ țĮȚ
ĮȜȜĮȖȒȢ ıĲİȜİȤȫȞ ȤȦȡȓȢ İȡȖĮȜİȓȠ (SDS = Slotted Drive Shaft = ȣʌȠįȠȤȑĮȢ μİ İȖțȠʌȑȢ).

3.4 SDS max
ȊʌȠįȠȤȑĮȢ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ įȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ įȡĮʌȐȞȠȣ μİ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
12mm=1/2’’.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
īȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ μİ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ șĮ ĮʌȠțȠʌİȓ ȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ İʌİȚįȒ ȠȚ șȑıİȚȢ
ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓıȚμİȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
įȚĮĲȡȘĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ țȩȥȠȣȞ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ țĮȚ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıĮĳİȓȢ İȞįİȓȟİȚȢ ıĲȠȞ
ȤİȚȡȚıĲȒ ȩĲȚ ȑȤİȚ ĮʌĮȞĲȘșİȓ ȠʌȜȚıμȩȢ.
ǼĳȩıȠȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ıȣȞĮȞĲȘșİȓ ȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĮȣĲȒ.
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ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ įȓțĲȣĮ, ʌĮȡȠȤȑȢ
ț.Ȝ.ʌ.
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ).

4.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȠȞ İȟȒȢ İȟȠʌȜȚıμȩ:
-

ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ ȚıȤȪȠȢ Įʌȩ 300 ȑȦȢ 800W țĮȚ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6Kg Ȓ

-

ǹİȡȠįȡȐʌĮȞȠ ĲȡȣʌȐȞȚ ȕȐȡȠȣȢ 4 ȑȦȢ 30Kg μİ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ Įʌȩ 0,6 ȑȦȢ 2,6m3/min, ʌȓİıȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7MPa. ȈĲȠ țȪțȜȦμĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ȜȚʌȐȞıİȦȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ μȑıȦ ĮȑȡĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲĮ țȚȞȠȪμİȞĮ μȑȡȘ ĲȠȣ
ĮİȡȠĲȡȪʌĮȞȠȣ.

ȉĮ ȘȜİțĲȡȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ įȚʌȜȒ ȘȜİțĲȡȚțȒ μȩȞȦıȘ.

5

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ țİĳ. 3.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȆȡȠĲȪʌȠȣ,
ȚıȤȪȠȢ Įʌȩ 300 ȑȦȢ 800W, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6Kg țĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ μİ țȡȠȣıĲȚțȩ ĲȡȣʌȐȞȚ Ȓ
țȡȠȣıĲȚțȒ țȠȡȫȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

SDS plus ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 4mm ȑȦȢ 20mm

-

SDS max ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ Įʌȩ 12mm ȑȦȢ 50mm

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ıȣȞȚıĲȫμİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ıȣȞįȣĮıμȠȓ
ȕȐșȠȣȢ – įȚĮμȑĲȡȠȣ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 100mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 6 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 200mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 8 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 300mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 10 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 400mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 16 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 500mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 20 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 800mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 25 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 900mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 32 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 200mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 50 mm

īȚĮ İʌȚĲȣȤȒ įȚȐĲȡȘıȘ ıİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 16mm, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ «ȠįȘȖȠȪ» μȚțȡȩĲİȡȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȩȤȚ țĮĲ’ ĮȞȐȖțȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.

5.2 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮİȡȠįȡȐʌĮȞȠ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮİȡȠįȡȐʌĮȞĮ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳ. 3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȆȡȠĲȪʌȠȣ, ȕȐȡȠȣȢ Įʌȩ 4
ȑȦȢ 30Kg μİ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ Įʌȩ 0,6 ȑȦȢ 2,6m3/min, ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7MPa țĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ
įȚĮĲȡȘĲȚțȐ ȕİȜȩȞȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞĮ ıĲȠȞ ĲĮȤȣıȪȞįİıμȠ ĲȠȣ įȡĮʌȐȞȠȣ (ıĲİȜȑȤȘ ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ țȠʌĲȚțȫȞ
Įʌȩ 16mm ȑȦȢ 25mm țĮȚ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ țȠʌĲȚțȫȞ Įʌȩ 25mm ȑȦȢ 60mm).
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ǹʌȩ ĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ȖİȞȚțȫȢ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ıȣȞįȣĮıμȠȓ ȕȐșȠȣȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ įȚȐĲȡȘıȘȢ:
-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 600mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 16 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 1000mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 20 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 2000mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 25 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 6000mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 32 mm țĮȚ 45 mm

-

ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 10000mm ĺ įȚȐμİĲȡȠȢ 60 mm

īȚĮ İʌȚĲȣȤȒ įȚȐĲȡȘıȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 20mm, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȒȢ – ȠįȘȖȠȪ, μȚțȡȩĲİȡȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȩȤȚ țĮĲ’ ĮȞȐȖțȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ĮİȡȠįȡȐʌĮȞĮ ȕȐȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 10kg İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠțȩȥȠȣȞ ĲȠȞ
ȠʌȜȚıμȩ, İȐȞ Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ĮȖȞȠȒıİȚ ĲȚȢ İȞįİȓȟİȚȢ ȩĲȚ ıȣȞȐȞĲȘıİ ȠʌȜȚıμȩ.

5.3 ǹȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ, ĲȚȢ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ μİ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ.
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, İȞ ȖȑȞİȚ ȩμȦȢ įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ r10% ĲȦȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȫȞ ĲȚμȫȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓįİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĮȖțȪȡȚĮ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȘȢ țİĳĮȜȒȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈǹȊ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ) ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ ĳȑȡİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ
ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388 E2: īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -Protective gloves against mechanical risks.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ (ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ǹ1:2000) -Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǹȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĮȜȜȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ
μȑșȠįȠ įȚȐĲȡȘıȘȢ.
ȅȚ İȖțĮĲĮȜİȚʌȩμİȞİȢ ȠʌȑȢ, ȜȩȖȦ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

H ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȕȜĮȕȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ. ǼȐȞ țȠʌȠȪȞ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ȗȘμȚȐ μİ
İʌİμȕȐıİȚȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ.
H ʌȜȒȡȦıȘ μİ ȚıȤȣȡȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ μİ ȐμμȠ șĮȜȐııȘȢ Ȓ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞȠ țȠȞȓĮμĮ Ȓ μİ İʌȠȟİȚįȚțȩ
ıĲȩțȠ ĲȦȞ İȖțĮĲĮȜİȚʌȩμİȞȦȞ ȠʌȫȞ ȜȩȖȦ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ (Ș įȚȐĲȡȘıȘ ȩμȦȢ ĲȦȞ
ȠʌȫȞ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ).

-

8

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ
Drilling in concrete members with cut-off of encountered reinforcement

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-01-03-02 «ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ
ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-01-03-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ
Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-03-02
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5
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ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȅȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȣĳȜȑȢ
(ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĮȖțȪȡȦıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ) Ȓ įȚĮμʌİȡİȓȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ǾȜİțĲȡȚțȒ țĮȡȠĲĮȡȓĮ (electric core drill)
ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȁİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ. ĭȑȡİȚ țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ μȠȡĳȒȢ țȠȓȜȠȣ ıȦȜȒȞĮ (įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ) μİ
ĲİȤȞȘĲȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞĮ ıĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȠȣȢ. ȅȚ İȜĮĳȡȑȢ țĮȡȠĲĮȡȓİȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ
ȤİȚȡȩȢ, ȠȚ įİ ȕĮȡȪĲİȡİȢ ĳȑȡȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣʌȠıĲȐĲȘ.

3.2 ȊįȡĮȣȜȚțȒ țĮȡȠĲĮȡȓĮ (hydraulic core drill)
ǻȚĮĲȡȘĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȁİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ İȜĮĳȡȪ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ ȖİȦĲȡȪʌĮȞȠ. ĭȑȡİȚ țȠʌĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ μȠȡĳȒȢ țȠȓȜȠȣ ıȦȜȒȞĮ (įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ) μİ
țȠʌĲȚțȩ μȑıȠ ĲİȤȞȘĲȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ Ȓ ȣʌȑȡıțȜȘȡo ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȤİȓȜȘ ıȦȜȘȞȦĲȠȪ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ.

3.3 ȈȪıĲȘμĮ șİȡμȚțȒȢ ȜȩȖȤȘȢ (thermal lance)
ȈȪıĲȘμĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȖȚĮ įȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ
ıȦȜȒȞĮ, İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 10 mm ȑȦȢ țĮȚ 30 mm, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ įȑıμȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ İȚįȚțȒȢ
ıȣȞșȑıİȦȢ (ȤȐȜȣȕĮȢ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, μĮȖȞȒıȚȠ) įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȚțȒȢ ȜȩȖȤȘȢ ĮȞĮʌĲȪııİȚ ȣʌİȡ-ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țĮȚ İʌȚĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĲȒȟȘ. Ǿ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ 2000qC, țĮȚ İʌĮȡțİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
μİĲĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ȜȐȕĮ. ȅȚ ȤȐȜȣȕİȢ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĲȘȤșİȓ ıĲȠȣȢ 1000 qC. Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ʌĮȡȐȖİĲĮȚ μİ ȕĮșμȚĮȓĮ țĮȪıȘ «ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ȜȩȖȤȘȢ».
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
īȚĮ ĲȚȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ȠʌȜȚıμȠȪ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȡȘĲȚțȐ
İȡȖĮȜİȓĮ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ıİ μȑĲĮȜȜȠ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Ș
ʌİȡȚȠȤȒ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ įȚİȡȤȩμİȞĮ įȓțĲȣĮ, ʌĮȡȠȤȑȢ ț.Ȝ.ʌ.
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ).

4.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȠȞ İȟȒȢ İȟȠʌȜȚıμȩ:
-

ǾȜİțĲȡȚțȒ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȒ țĮȡȠĲĮȡȓĮ (core drill).

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȥȪȟȘ μİ Ȟİȡȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ țȠʌȒȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, Ș μȠȞȐįĮ ĲȘȢ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ țĮȡȠĲĮȡȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȚțĮȞȒ ȡȠʌȒ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ
țȠʌĲȚțȠȪ ȐțȡȠȣ, ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȡȪșμȚıȘȢ ıĲȡȠĳȫȞ, ʌȡȠȫșȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȐıȣȡıȘȢ ĲȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ țĮȚ
ȤȡȒıȘȢ İʌİțĲİȚȞȩμİȞȦȞ țȠʌĲȚțȫȞ.
-

5

Ȓ ȈȪıĲȘμĮ șİȡμȚțȒȢ ȜȩȖȤȘȢ (thermal lance).

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

5.1 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ țĮȡȠĲĮȡȓĮ
īȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ țĮȡȠĲĮȡȓĮ, ȩʌȦȢ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ țİĳ. 3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ įȚȐĲȡȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ıȣȞȚıĲȫμİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıȣȞįȣĮıμȠȓ ȕȐșȠȣȢ-įȚĮμȑĲȡȠȣ
ȠʌȒȢ.

5.2 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ țĮȡȠĲĮȡȓĮ
īȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒ țĮȡȠĲĮȡȓĮ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ıĲȠ țİĳ. 3.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǼʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĮȣĲȩ įȚĮĲȡȒıİȚȢ μİȖȐȜȠȣ ȕȐșȠȣȢ țĮȚ μİȖȐȜȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ (50y500mm).

5.3 ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ
īȚĮ ĲȘ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪıĲȘμĮ șİȡμȚțȒȢ ȜȩȖȤȘȢ, ȩʌȦȢ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ țİĳ. 3.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ ıȣȞȒșȘȢ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ țĮȚȩμİȞȘȢ ȜȩȖȤȘȢ İȓȞĮȚ
10mm țĮȚ Ș ȠʌȒ ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 25mm, İȞȫ Ș șİȡμȚțȐ İʌȘȡİĮȗȩμİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ İțĲİȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ
5mm İʌȚʌȜȑȠȞ .
Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ȕĮȡȑȦȢ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș șȑıȘ țĮȚ Ș
țȜȓıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ĲȒȖμĮĲȠȢ.
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5.4 ǹȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ, ĲȚȢ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȕȐșȘ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ μİ ıȣμȕĮĲȚțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ.
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, İȞ ȖȑȞİȚ ȩμȦȢ įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ r 10% ĲȦȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȫȞ ĲȚμȫȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓįİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĮȖțȪȡȚĮ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȘȢ țİĳĮȜȒȢ.
ȈĲȚȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ıȘμĮȞĲȚțȠȪ ȕȐșȠȣȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ Ș țȜȓıȘ. ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ r 2%.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈǹȊ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ) ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
-

īȐȞĲȚĮ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ ȣĳĮıμȐĲȚȞĮ Ȓ įİȡμȐĲȚȞĮ

-

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ șİȡμȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ (șİȡμȩĲȘĲĮ Ȓ/țĮȚ ĳȜȩȖĮ)

-

īȣĮȜȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

-

ȂȐıțĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ

-

ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

-

ǼȚįȚțȒ ʌȣȡȓμĮȤȘ İȞįȣμĮıȓĮ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ șİȡμȚțȒȢ ȜȩȖȤȘȢ

-

ĭȩȡμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒ țĮȡȠĲĮȡȓĮ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136 E2: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ – ȂȐıțİȢ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -- Respiratory protective
devices – Full face masks - Requirements, testing, marking.
Ǽȁȅȉ EN 149 E2 + AC: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ
ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ -Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388 E2: īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -Protective gloves against mechanical risks.
Ǽȁȅȉ EN 407 E2: īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ șİȡμȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ
(șİȡμȩĲȘĲĮ Ȓ/țĮȚ ĳȜȩȖĮ) -- Protective gloves against thermal risks (heat
and/or fire).

8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Industrial safety helmets.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ıȫμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 14116: ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ – ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĳȜȩȖĮȢ – ȊȜȚțȐ, ıȣȞįȣĮıμȠȓ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȞįȣμĮıȓĮ
ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ įȚȐįȠıȘȢ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ -- Protective clothing – Protection
against heat and flame – Limited flame spread materials, material
assemblies and clothing.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ĮȜȜȐ
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

H ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȕȜĮȕȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ. ǼȐȞ țȠʌȠȪȞ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ȗȘμȚȐ μİ
İʌİμȕȐıİȚȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
Ȇ.ǻ. 305/1996 (ĭǼȀ-ǹǯ212/29-08-1996): «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼȅȀ».
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ
ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
Local retrofitting of concrete element damage caused by reinforcement corrosion

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ

H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-04-00 «ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȠʌȚțȒȢ
ȕȜȐȕȘȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-01-04-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ
Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-04-00
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠʌȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ/țĮȚ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-01

3

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ – Surface
cleaning of exposed steel reinforcement bars.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ʌĮȡĮȖȦȖȩ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȤȡȒıȘ,
țĮȚ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ
ĲȦȞ țȠȞȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ țȣȡȓȦȢ ıİ ȩĲȚ
ĮĳȠȡȐ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ, ĲĮ
ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ĲȘȞ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ țĮșȫȢ
țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ʌĮȡĮȖȦȖȩ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
«ıȪıĲȘμĮ» ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ țĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ȉĮ įȐʌİįĮ/įȚȐįȡȠμȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ȤȦȡȓȢ μʌȐȗĮ țĮș’
ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ) ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ.

4.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ıȣȞȒșȘ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ
ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳ. 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǻİȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ Ȓ İȡȖĮȜİȓĮ.

4.3 ȊȜȚțȐ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ
īȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ ȑĲȠȚμĮ (ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ) μȘ
ĲȠȟȚțȐ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ, İȓĲİ İʌȠȟİȚįȚțȐ ĮȞĲȚȠȟİȚįȦĲȚțȐ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȤȦȡȓȢ įȚĮȜȪĲİȢ.

4.4 ȊȜȚțȐ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ
ȍȢ İȞȚıȤȣĲȚțȐ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲȠȚμĮ, μȘ ĲȠȟȚțȐ, ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ.

țĮȚ

ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȣ

țȠȞȚȐμĮĲȠȢ,

șĮ

4.5 ȊȜȚțȐ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲȠȚμĮ, μȘ ĲȠȟȚțȐ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȐ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.6 ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ĳȚȞȚȡȓıμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ ĲȠ ĳȚȞȓȡȚıμĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲȠȚμĮ, μȘ ĲȠȟȚțȐ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İʌȚıțİȣȒ μȚțȡȠĮĲİȜİȚȫȞ țĮȚ
İȟȠμȐȜȣȞıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.7 ǹʌȠșȒțİȣıȘ ȣȜȚțȫȞ
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
īİȞȚțȐ ĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ȜȩȖȦ ĲȠʌȚțȒȢ ȠȟİȓįȦıȘȢ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
ǹʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ Ȓ țĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ĲȠ ıĮșȡȩ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ țĮȚ
ĮʌȠțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Ƞ ȠȟİȚįȦμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ. ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ țĮȜȑμȚ, μİ țȡȠȣıĲȚțȩ ʌȚıĲȩȜȚ
Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ įȩțȚμȠ ĲȡȩʌȠ. Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıĮșȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠȟİȚįȦμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ.
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Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ĲȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ İʌȚĲȣȤȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ.
ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ĲĮ ȠȟİȓįȚĮ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ, ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ, ȣįȡȠȕȠȜȒ
μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ μİ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠ Ȓ ĮμμȠȕȠȜȒ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-01. ȅȚ
İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ, ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒ. Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ȗȫȞȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȟȘȡȒ.
ǹțȠȜȠȣșİȓ țĮȜȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ıțȠȪʌȚıμĮ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ, ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ Ȓ ĳȪıȘμĮ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ ȤȦȡȓȢ ȑȜĮȚĮ ȜȓʌĮȞıȘȢ (ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȜȚʌȠıȣȜȜȑțĲȘ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ).

5.2 ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȉȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȓĲİ İʌȠȟİȚįȚțȩ ĮȞĲȚȠȟİȚįȦĲȚțȩ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤȐȜȣȕĮ
ȠʌȜȚıμȠȪ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

5.3 ǼĳĮȡμȠȖȒ İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
ȉȠ țȠȞȓĮμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ țĮȚ μİ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĮʌȠμȑȞȠȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ıĲȘȞ ȗȫȞȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

5.4 ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȒȢ μİ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ȩıȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ȞȦʌȩ, șĮ
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ țȠȞȓĮμĮ, ıİ ȩıİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ĮȡȤȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ Ȓ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȞĮμȠȞȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȩıĮ
ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ, μȣıĲȡȓ Ȓ ȣȖȡȒ İțĲȩȟİȣıȘ.

5.5 ȈĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ ĳȚȞȓȡȚıμĮ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȂİĲȐ ĲȘ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ
ȜİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ țȠȞȓĮμĮ ĳȚȞȚȡȓıμĮĲȠȢ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ ĲȠȣ
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ įȚȩȡșȦıȘ μȚțȡȠĮĲİȜİȚȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

5.6 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ĳȚȞȚȡȓıμĮĲȠȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ȣȖȡȑȢ İʌȓ 48 ȫȡİȢ
μİ ĲĮțĲȚțȒ įȚĮȕȡȠȤȒ, ȣȖȡȒ ȜȚȞȐĲıĮ Ȓ ȣȖȡȩ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.

5.7 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ țİĳ. 5.1 ȑȦȢ
țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ
ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ (țȡȠȣıĲȚțȐ).
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5.7.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ.
-

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ țİĳ. 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ
ıĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ. ǹȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ șĮ įȓįȠȞĲĮȚ
İȞĲȠȜȑȢ ȖȚĮ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ ıȣȞȒșİȚȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș μȘ ʌȜȒȡȘȢ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıĮșȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș İȜȜȚʌȒȢ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ țĮȚ Ƞ İȜȜȚʌȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
ȠȟİȚįȦμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ İʌȓ țȜȘȡȦșȑȞĲȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıİ ȩȤȚ
ȞȦʌȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ Ȓ Ș İĳĮȡμȠȖȒ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıİ ȟȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

-

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ʌȚıĲȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ȤȡȒıȘȢ/İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ, ĲĮ μȑȖȚıĲĮ țĮȚ İȜȐȤȚıĲĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ, ĲȠȞ
ȤȡȩȞȠ ĮȞĮμȠȞȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ț.Ȝʌ.

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ʌȚșĮȞȫȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ıĲȡȫıȘ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ĳȚȞȚȡȓıμĮĲȠȢ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ, ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȐıĮμİ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ, șĮ
İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĳȚȞȚȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ıȤİĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲĮ țİĳ. 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ μİ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ.
5.7.2 īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ ĲİȜȚțȫȢ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ
ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ Ȓ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȅ İȞĲȠʌȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ
țȜĮıȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ. ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ıĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ȍȢ ĮʌȠįİțĲȑȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȖİȦμİĲȡȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȑȦȢ țĮȚ 2%.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ĮȞȠȤȫȞ șĮ
İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ Ƞ ȂİȜİĲȘĲȒȢ. ǼȐȞ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ ȖȓȞȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȑȢ, șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ
İʌȚμİȜȠȪȢ ĮʌȩȟİıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȕȜȐȕȘȢ
ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Ȓ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ Ȓ ȤȠȞįȡȩțȠțțȠȣ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ țİĳ. 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Ș įȚĮĲȠμȒ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ
ĲȚȢ İʌȚșȣμȘĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ. Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ μİ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ.
5.7.3 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ
Ȃİ ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ (țȡȠȣıĲȚțȩ) įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș ıĲİȡİȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ıȣȞȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ. ǼʌȚĳȑȡȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȑȢ
țȡȠȪıİȚȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1 kg μİ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ȐțȡĮ, (ʌȐȞĲȠĲİ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ) țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȢ ȒȤȠȢ. ȆİȡȚȠȤȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ƞ ȒȤȠȢ İȓȞĮȚ
ȣʌȩțȦĳȠȢ, ıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ Ƞ ȒȤȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ (țȡȠȣıĲȚțȩ) ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ ȣʌȒȡȟİ ĮȞİʌȚĲȣȤȒȢ
șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮĳȠȡμȚıșȑȞĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İț ȞȑȠȣ țȠȞȓĮμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮʌȜȘȡȠȪĲĮȚ Ș įȚĮĲȠμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ țİĳ. 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ ıȣμμȩȡĳȦıȘ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ μİ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ.
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ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ĲȘ
ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388 E2: īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -Protective gloves against mechanical risks.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Industrial safety helmets.

ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 345/A1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ -- Specification for safety footwear for professional
use.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Personal protective equipment – Safety footwear.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ – ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1 -- Personal protective equipment – Safety
footwear – Amendment 1.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458 Ǽ2: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ,ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ - ǲȖȖȡĮĳȠ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ -- Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document.

ǵĲĮȞ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ĳȩȡμĮ İȡȖĮıȓĮȢ μİ μĮțȡȪ
μĮȞȓțȚ.
ǹȞ ĲȠ įȑȡμĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ țȠȞȓĮμĮ, șĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ ȐμİıĮ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ. ǼȐȞ ȓȤȞȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ
İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲĮ μȐĲȚĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȜȪıȘ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ İȐȞ Ƞ İȡİșȚıμȩȢ ʌĮȡĮμȑȞİȚ șĮ ȗȘĲİȓĲĮȚ
ȚĮĲȡȚțȒ ıȣȞįȡȠμȒ.
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Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ İμȕĮįȩȞ (m2) ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȚıțİȣȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

10

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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SPECIFICATION

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȘ İʌİțĲİȚȞȩμİȞȘȢ ıĲȠȞ
ȠʌȜȚıμȩ
Local retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
TȆ 1501-14-01-05-00 «ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȘ İʌİțĲİȚȞȩμİȞȘȢ ıĲȠȞ
ȠʌȜȚıμȩ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-05-00,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-05-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36835

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-05-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 7

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 7

4.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 7

4.2

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ................................................................................................................................. 7

4.3

ȈțȣȡȩįİμĮ ................................................................................................................................... 7

4.4

ǲĲȠȚμİȢ ĲıȚμİȞĲȠİȚįİȓȢ țȠȞȓİȢ ................................................................................................... 8

4.5

ǺİȜĲȚȦĲȚțȐ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ............................................................................................................. 8

4.6

ȊȜȚțȐ İȞİμȐĲȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ ............................................................................................................. 8

4.7

ǹʌȠșȒțİȣıȘ ȣȜȚțȫȞ ................................................................................................................... 8

5

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ................................ 8

5.1

ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ ................................................................................................................................ 8

5.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ țĮȚ țĮȜȠȣʌȚȫȞ ................................................................................... 9

5.3

ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.......................................................................... 9

5.4

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ................................................................................................................................... 9

5.5

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ ................................................. 9

6

ǻȠțȚμȑȢ ....................................................................................................................................... 11

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 11

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ............................................................... 11

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ........................................................................................................ 11

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 12

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 13

3

36836

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-05-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȘ
İʌİțĲİȚȞȩμİȞȘȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ ĲȠʌȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ, μȘ İʌİțĲİȚȞȩμİȞİȢ ıĲȠȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȞȐțĲȘıȘ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣ μİ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ıȣμȕĮĲȚțȩ Ȓ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ) Ȓ țȠȞȓĮμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ.
ȅȚ İʌİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȕȜȐȕİȢ ĲȩıȠ
ıĲȠȞ ȚıĲȩ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩıȠ țĮȚ ıĲȠȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-06-00.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197.01

ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ – Cement – Part 1 : Composition, specifications and conformity
criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 197.01+ǹ1

ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ – Cement – Part 1 : Composition, specifications and conformity
criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 197.01+ǹ3

ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ – Cement – Part 1 : Composition, specifications and conformity
criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete.

Ǽȁȅȉ EN 12620+ǹ1

ǹįȡĮȞȒ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ – Aggregates for concrete.
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Ǽȁȅȉ EN 206.01

ȈțȣȡȩįİμĮ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ – Concrete – Part 1 : Specification, performance,
production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 206.01+ǹ1

ȈțȣȡȩįİμĮ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ – Concrete – Part 1 : Specification, performance,
production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 206.01+ǹ2

ȈțȣȡȩįİμĮ – ȂȑȡȠȢ 1 : ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ
ıȣμμȩȡĳȦıȘ – Concrete – Part 1 : Specification, performance,
production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 934.02+ǹ1

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ – Admixtures for concrete, mortar and
grout - Concrete admixtures- Part 2: Definitions, requirements,
conformity, marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.02+ǹ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2:
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ – Admixtures for concrete, mortar and grout
- Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity,
marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.02 Ǽ3

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2:
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ,
ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ – Admixtures for concrete, mortar and grout
- Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity,
marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.05

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 5:
ȆȡȩıșİĲĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ – Admixtures for concrete,
mortar and grout - Part 5: Admixtures for sprayed concrete Definitions, requirements, conformity, marking and labelling.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Concrete curing.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-04-00-00

ȀĮȜȠȪʌȚĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ĲȪʌȠȚ) – Concrete formwork.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ – Removal of loose or adhered material from concrete
surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ – Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ
ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ – Local retrofitting of concrete element
damage, caused by reinforcement corrosion.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-06-00

ȆȜȒȡȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦșİȓ ĲȠʌȚțȐ – Cross section retrofitting of
structural elements with local disintegration.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ – Filling of
narrow concrete cracks.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-05-00:2009

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ – Filling of
wide concrete cracks.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ – ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μĮȞįȪĮ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Strengthening or retrofitting of concrete
structures with sprayed concrete jackets.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ țĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ
ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ (ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ μʌȐȗĮ) țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ
țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘȞ ıȣȞįȡȠμȒ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ
ǼʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİĳȐȜĮȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

4.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

4.3 ȈțȣȡȩįİμĮ
ȈȣμȕĮĲȚțȩ, ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ʌȡȩıμȚțĲĮ İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘȢ ĲȘȢ ıȣıĲȠȜȒȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ Ȓ
ȘʌȓȦȢ įȚȠȖțȦĲȚțȐ ʌȡȩıμȚțĲĮ.
4.3.1 ȉıȚμȑȞĲȠ
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197.01, Ǽȁȅȉ EN 197.01/ǹ1 țĮȚ
Ǽȁȅȉ EN 197.01/ǹ3.
4.3.2 ȃİȡȩ
ȉȠ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.3.3 ǹįȡĮȞȒ
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12620+ǹ1.
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4.3.4 ȆȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ
īȚĮ ĲȠȣȢ İʌȚĲĮȤȣȞĲȑȢ ʌȒȟȘȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 934.02/ǹ1,
Ǽȁȅȉ EN 934.02/ǹ2, Ǽȁȅȉ EN 934.02 Ǽ3 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 934.05.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȀȪȡȚȠ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲİȤȞȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
șĮ ĲİțμȘȡȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ țĮȚ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ.
īİȞȚțȫȢ ȖȚĮ ĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 206.01,
Ǽȁȅȉ EN 206.01/ǹ1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 206.01/ǹ2. īȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

4.4 ǲĲȠȚμİȢ ĲıȚμİȞĲȠİȚįİȓȢ țȠȞȓİȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ μİ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįİȓȢ μȘ
ĲȠȟȚțȑȢ țȠȞȓİȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȀȪȡȚȠ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲİȤȞȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ, ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ, Ƞ ĲȡȩʌȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ (țȣȡȓȦȢ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ),
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȑȢ μİ ĲȘȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ĲȘȞ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

4.5 ǺİȜĲȚȦĲȚțȐ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ. ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ
4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.

4.6 ȊȜȚțȐ İȞİμȐĲȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȡȘĲȚȞİȞȑıİȚȢ, ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4 ĲȦȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02.

4.7 ǹʌȠșȒțİȣıȘ ȣȜȚțȫȞ
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ ȑĲȠȚμĮ ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıμȑȞĮ μȓȖμĮĲĮ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȟȘȡȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȊȜȚțȐ ʌȠȣ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıİ țȜİȚıĲȑȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȐμİıĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ, İțĲȩȢ ĮȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ/ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.

5

ĲȦȞ

ʌȡȠıμȓțĲȦȞ

țĮȚ

ĲȦȞ

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȘ İʌİțĲİȚȞȩμİȞȘȢ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ șĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
-

8

ȅȡȚȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ
ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĮʌȠĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
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-

ǹʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ Ȓ țĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıĮșȡȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ, μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ țĮȜȑμȚ, țȡȠȣıĲȚțȩ ʌȚıĲȩȜȚ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ
įȩțȚμȠ ĲȡȩʌȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.
Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıĮșȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ĲȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ șĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ țĮȚ țĮȜȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıȘμİȓȠ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ μİ ıțȠȪʌȚıμĮ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ, ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ Ȓ ĳȪıȘμĮ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȑȜĮȚĮ ȜȓʌĮȞıȘȢ.

5.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȜȠȣʌȚȫȞ
-

ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ȡȘĲȓȞȘȢ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ
İĳĮȡμȠȖȒ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ μİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮȜȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ
ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ), ı’ ȩȜȠȞ ĲȠȞ țİȞȩ ȤȫȡȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ
ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȑȖȤȣĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȓ țȠȞȓĮμĮ) ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ
İʌĮĳȒȢ μİ ĲȠ ʌĮȜĮȚȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, İȚįȚțȩĲİȡĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȐȞȦ μȑȡȠȣȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ, țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȤȠȐȞȘȢ ıĲȠ ȐȞȦ μȑȡȠȢ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ (ʌĮȜĮȚȠȪ-ȞȑȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ), Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ/ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ. Ǿ ȤȡȒıȘ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ȠȡȓȦȞ, (ȩʌȦȢ ʌĮȡĮμȠȞȒ ʌȑȡĮȞ
ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȑȞĮȡȟȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ)
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ.

5.3 ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
-

ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ȤȠȐȞİȢ ıĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
ʌȡȓıμĮĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ) șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲȡȠȤȩ, ĮĳȠȪ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ İʌĲȐ ȘμȑȡİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ
ĲĮ
țĮȜȠȪʌȚĮ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-04-00-00.

-

ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ.

-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȡȘĲȚȞİȞȑıİȚȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
ĲȠ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȓ țȠȞȓĮμĮ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02.

-

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

ıȪμĳȦȞĮ

μİ

ĲĮ

ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ

ıĲȘȞ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

5.4 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ
ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
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ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ (țȡȠȣıĲȚțȐ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ
ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.
5.5.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, μİ ıĲȩȤȠ
ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ İȞĲȠʌȚıμȩ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ȐμİıİȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ: Ș İȜȜȚʌȒȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ıĮșȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș İȜȜȚʌȒȢ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ȤȪĲİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıİ ȤȡȩȞȠ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ
ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ʌĮȜĮȚȠȪ-ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ȩĲĮȞ ȠȚ
İȞĲȠʌȚȗȩμİȞİȢ İȓȞĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ İȪțȠȜĮ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȠ ȞȑȠ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ, ȩʌȦȢ ĮıȣμʌȪțȞȦĲİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ʌĮȜĮȚȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. μİ ȤȡȒıȘ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȫȞ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ) Ȓ șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țĮțȩĲİȤȞĮ ĲμȒμĮĲĮ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.
5.5.2 īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
Ȓ μİ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ țȜĮıȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ.
ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.
ǹʌȠįİțĲȑȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 2% ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ĮʌȠįİțĲȒ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, șĮ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ Ƞ ȂİȜİĲȘĲȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ țȡȓȞİȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ĮʌȩȟİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ įİȞ
įȘμȚȠȣȡȖİȓ țȓȞįȣȞȠ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ȘȜİțĲȡȠμĮĲıȐțȠȞĮ, İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ
ț.Ȝʌ.).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.
5.5.3 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ
μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ, μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1 kg, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ. ǼȜȑȖȤİĲĮȚ
Ƞ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȆİȡȚȠȤȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ƞ ȒȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ, İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ
ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.
ȅ ȒȤȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ.
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ǼȐȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȣʌȩțȦĳȠȚ ȒȤȠȚ (ȑȞįİȚȟȘ țİȞȫȞ Ȓ țİȞȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ), șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮıĲĮșȒ ĲμȒμĮĲĮ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ, μİ ĲȘȞ
ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ (ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ) țĮȚ ȠȚ
ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ).

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Industrial safety helmets.

ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 345/A1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ -- Specification for safety footwear for professional
use.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Personal protective equipment – Safety footwear.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ – ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1 -- Personal protective equipment – Safety
footwear – Amendment 1.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 : ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use - Part 1 :
Requirements and testing for freedom from holes.
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Ǽȁȅȉ EN 458 Ǽ2: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ – ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ – ǲȖȖȡĮĳȠ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ -- Hearing protectors – Recommendations for selection use
care and maintenance – Guidance document.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȣĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ĳȩȡμĮ İȡȖĮıȓĮȢ. ǹȞ ĲȠ
ȣȜȚțȩ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȞĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲĮ μȐĲȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȐμİıĮ ʌȜȪıȘ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ,
ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ įİ Ƞ ʌĮșȫȞ ȞĮ İȟİĲĮıșİȓ țĮȚ Įʌȩ ȚĮĲȡȩ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ–ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ)
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅ ȩȖțȠȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ
ĲȚȢ ĲȡİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįİĲȘșȑȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

12

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȆȜȒȡȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦșİȓ ĲȠʌȚțȐ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠʌȚțȫȞ ȕȜĮȕȫȞ įȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ
ĲȘȢ «ȓıȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ».
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠʌȚțȒȢ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞȠįİȣȠμȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȠʌȚțȩ ȜȣȖȚıμȩ
Ȓ șȡĮȪıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ĮȣĲȫȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ μİ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȣʌȑıĲȘıĮȞ ĮıĲȠȤȓĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ĮȜȜȐȟİȚ Ș ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ (ʌȜȒȡȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĮȡȤȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197.01

ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ – Cement – Part 1 : Composition, specifications and
conformity criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 197.01/ǹ1

ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ – Cement – Part 1 : Composition, specifications and
conformity criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 197.01/ǹ3

ȉıȚμȑȞĲȠ – ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ
țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ – Cement – Part 1 : Composition, specifications and
conformity criteria for common cements.

Ǽȁȅȉ EN 1008

ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Mixing water for concrete Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water,
including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete.

Ǽȁȅȉ EN 12620+ǹ1

ǹįȡĮȞȒ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ – Aggregates for concrete.

Ǽȁȅȉ EN 206.01

ȈțȣȡȩįİμĮ–ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ
– Concrete – Part 1 : Specification, performance, production and conformity.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 206.01/ǹ1

ȈțȣȡȩįİμĮ–ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ –
Concrete – Part 1 : Specification, performance, production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 206.01/ǹ2

ȈțȣȡȩįİμĮ–ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ –
Concrete – Part 1 : Specification, performance, production and conformity.

Ǽȁȅȉ EN 934.02/ǹ1

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ– Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete
admixtures- Part 2: Definitions, requirements, conformity, marking and
labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.02/ǹ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ– Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.02 Ǽ3

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ
– Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.03 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3 : ȆȡȩıșİĲĮ ȖȚĮ
țȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3:
Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and
marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 934.05

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 5 : ȆȡȩıșİĲĮ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ
țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ – Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 5 :
ǹdmixtures for sprayed concrete – Definitions, requirements, conformity,
marking and labeling.

Ǽȁȅȉ EN 480.01 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȈțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference
concrete and reference mortar for testing.

Ǽȁȅȉ EN 480.02 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȒȟİȦȢ Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of setting time.

Ǽȁȅȉ EN 480.04 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȟȓįȡȦıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of bleeding
of concrete.

Ǽȁȅȉ EN 480.05 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 5: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĲȡȚȤȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ - Admixtures for
concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of capillary
absorption.

Ǽȁȅȉ EN 480.06 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 6: ǹȞȐȜȣıȘ μİ ȣʌȑȡȣșȡȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis.
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Ǽȁȅȉ EN 480.08

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 8: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ȟȘȡȠȪ ȣʌȠȜİȓμμĮĲȠȢ
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8:
determination of the conventional material content.

Ǽȁȅȉ EN 480.10

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 10: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȫȞ
ȤȜȦȡȚȠȪȤȦȞ
- Admixtures for concrete, mortar and grout - Test
methods - Part 10: determination of water soluble chloride content.

Ǽȁȅȉ EN 480.11 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĮȑȡȠȢ ıĲȠ
ıțȜȘȡȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ - Admixtures for concrete, mortar and grout Test methods - Part 11 : Determination of air void characteristics in
hardened concrete.

Ǽȁȅȉ EN 480.12 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 12 : ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ıİ
ĮȜțȐȜȚĮ - Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods Part 12 : Determination of the alkali content of admixtures.

Ǽȁȅȉ EN 480.13 Ǽ2

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 13: ǼʌȓȤȡȚıμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ įȠțȚμȑȢ ʌȡȠıșȑĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 13:
Reference masonry mortar for testing mortar admixtures.

Ǽȁȅȉ EN 480.14

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 14: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȓįȡĮıȘȢ ıĲȘȞ İȣĮȚıșȘıȓĮ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ
ĲȠȣ ıȚįȘȡȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȘȞ ʌȠĲİȞıȚȠμİĲȡȚțȒ ȘȜİțĲȡȠȤȘμȚțȒ įȠțȚμȒ Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 14:
Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel
by potentiostatic electro-chemical test.

Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ ıȪȡμĮ – Steel for
the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1:
Reinforcing bars, wire rod and wire.

Ǽȁȅȉ EN 10080

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ – īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Steel for the reinforcement of concrete – Weldable
reinforcing steel – General.

Ǽȁȅȉ EN 1599

ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ȤĮȜȪȕȦȞ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıİ İȡʌȣıμȩ – ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ -–
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding
of creep-resisting steels - Classification.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00

ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Concrete production and
transportation.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00

ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Concrete casting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Concrete curing.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-04-00-00

ȀĮȜȠȪʌȚĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ĲȪʌȠȚ) – Concrete formwork.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - Steel reinforcement for concrete.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ
– Removal of loose or attached materials from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ – Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ ıİ
įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ – Local retrofitting of concrete element damage,
caused by reinforcement corrosion.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ – Filling of
narrow concrete cracks.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ – Filling of
wide concrete cracks.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȠʌȜȚıμȩ μİ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ –
Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by
welding additional bars on the existing ones.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȣʌȩ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȩ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ
ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ – Strengthening of concrete members with weldable,
under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on
the existing ones.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ – ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μĮȞįȪĮ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Strengthening or retrofitting of concrete
structures with sprayed concrete jackets.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ
ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ/įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ȤȦȡȓȢ ȣȜȚțȐ
țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ) ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
İμʌİȚȡȓĮȢ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, İȡȖȠįȘȖȩȢ μİ
İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-06-00:2009

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİĳȐȜĮȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

4.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

4.3 ȈțȣȡȩįİμĮ
ǲȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ʌȡȩıșİĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȘȢ ıȣıĲȠȜȒȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ Ȓ įȚȠȖțȦĲȚțȐ
țĮȚ ȜȠȚʌȐ ʌȡȩıșİĲĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (Ȝ.Ȥ. İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȐ ʌȒȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țȜʌ).
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 206.01, Ǽȁȅȉ EN 206.01/ǹ1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 206.01/ǹ2. īȚĮ ĲȠ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.
4.3.1 ȉıȚμȑȞĲȠ
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197.01, Ǽȁȅȉ EN 197.01/ǹ1 țĮȚ
Ǽȁȅȉ EN 197.01/ǹ3.
4.3.2 ȃİȡȩ
ȉȠ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.3.3 ǹįȡĮȞȒ
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12620+ǹ1.
4.3.4 ȆȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ/ȕİȜĲȚȦĲȚțȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȩȥȘ İʌİμȕȐıİȚȢ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıȣıĲȠȜȒȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ, įȚȠȖțȦĲȚțȐ, İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȐ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ,
șȚȟȠĲȡȠʌȚțȐ ȣȜȚțȐ țȜʌ.
ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ, İȓĲİ ĮȣĲȐ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, İȓĲİ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȚįȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ, ȦȢ İȟȒȢ:
īȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 934.02/ǹ1,
Ǽȁȅȉ EN 934.02/ǹ2, Ǽȁȅȉ EN 934.02 Ǽ3 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 934.05 (ȆȡȩĲȣʌȠ ıȤİĲȚțȩ μİ ʌȡȩıșİĲĮ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) țĮȚ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.01 Ǽ2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.02 Ǽ2,
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.04 Ǽ2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.05 Ǽ2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.06 Ǽ2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.08, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.10,
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.11 Ǽ2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.12 Ǽ2 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 480.14.
Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĳȐțİȜȠ μİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ įȠμȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȕĮıȚțȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ), ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ,
ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ.
ȈĲȠȞ ĳȐțİȜȠ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ, Įʌȩ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȖȚȞĮȞ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ.
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4.4 ǲĲȠȚμİȢ ĲıȚμİȞĲȠİȚįİȓȢ țȠȞȓİȢ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ μİ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįİȓȢ, μȘ ĲȠȟȚțȑȢ, țȠȞȓİȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 934.03 E2 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 480.01
Ǽ2, Ǽȁȅȉ EN 480.02 Ǽ2, Ǽȁȅȉ EN 480.05 Ǽ2, Ǽȁȅȉ EN 480.06 Ǽ2, Ǽȁȅȉ EN 480.08, Ǽȁȅȉ EN 480.10,
Ǽȁȅȉ EN 480.12 Ǽ2, Ǽȁȅȉ EN 480.13 Ǽ2.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4.3.4, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ, ĲȚȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ĲȘȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ), ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

4.5 ǺİȜĲȚȦĲȚțȐ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȫȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ. ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ĳȐțİȜȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ.

4.6 ȊȜȚțȐ İȞİμȐĲȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȡȘĲȚȞİȞȑıİȚȢ, ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4 ĲȦȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02.

4.7 ȋȐȜȣȕĮȢ ȠʌȜȚıμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȢ
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10080 țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.

4.8 ȊȜȚțȐ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μİ ȕĮıȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, Ȓ μİ ȩȟȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ ȡȠȣĲȚȜȓȠȣ (TiO2) μİ μȘȤĮȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 1599.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȐȜȜĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02.

ȀİĳȐȜĮȚȠ

4

ĲȦȞ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ

4.9 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ ȑĲȠȚμĮ ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıμȑȞĮ μȓȖμĮĲĮ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȟȘȡȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ (ĮİȡȚıμȩȢ, ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ,
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȤȫȡȠȣ).
īİȞȚțȐ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ.
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ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıİ ıĳȡĮȖȚıμȑȞĮ įȠȤİȓĮ țĮȚ, ȩĲĮȞ ĮʌȠıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ
ĲȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ. ȊȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠıĳȡĮȖȚıșİȓ țĮȚ
įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ ȠȡȓȦȞ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ.
ǼȐȞ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡȦȞ μȑĲȡȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ,
Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĮȣĲȑȢ.
ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮțȑĲĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ șĮ ȟȘȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡȘĲȐ ȟȘȡĮȞĲȒȡȚĮ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ ĲȩȟȠȣ ıȣȞİȤȠȪȢ Ȓ İȞĮȜȜĮııȩμİȞȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ
ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓįİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮțȓȞȘıȘ.
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ȆȜȒȡȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȒȢ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
-

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ μİ ȕĮĳȒ ĲȠ ʌȡȠȢ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ Ȓ țĮȚ ĮʌȠĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ǹʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ Ȓ țĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıĮșȡȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ țĮȜȑμȚ, țȡȠȣıĲȚțȩ ʌȚıĲȩȜȚ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ įȩțȚμȠ
ĲȡȩʌȠ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıĮșȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȕȜĮȕȑȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ı’ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, ıİ ĮțĲȓȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 mm ʌȑȡȚȟ
ĮȣĲȫȞ țĮȚ ıİ μȒțȠȢ İʌĮȡțȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ. ȉȠ ȣʌȐȡȤȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ȓ
șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ İȖțȚȕȦĲȚıμȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ ȞȑȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌȠȣ șĮ ʌȡȠıĲİșİȓ) șĮ İȓȞĮȚ, ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ șȑıȘ ĲȠȣ İʌȚıțİȣĮȗȩμİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 mm.

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȞĲİȢ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ.

-

ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȪȕȦıȘ
ȜȣȖȚıμȩ Ȓ șȡĮȪıȘ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ ıțȠȪʌȚıμĮ, ȕȠȪȡĲıȚμĮ, ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ Ȓ ĳȪıȘμĮ
μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȑȜĮȚĮ ȜȓʌĮȞıȘȢ

5.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ țĮȚ țĮȜȠȣʌȚȫȞ
-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ ĲĮ ȞȑĮ ĲμȒμĮĲĮ ȡȐȕįȦȞ,
ȠʌȜȚıμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

-

ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ
ĲȦȞ
ʌĮȜĮȚȫȞ
ȡȐȕįȦȞ,
ıȪμĳȦȞĮ
μİ
ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȞȑȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ ȡȦȖμȫȞ, ĳȦȜİȫȞ Ȓ țİȞȫȞ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ȞȑȠ
(ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ țȠȞȓĮμĮ).
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-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮȜȒȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ ĲȠȣ
ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ) ı’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐțİȞȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ
ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖȤȪĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ) ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ İʌĮĳȒȢ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȠ ʌĮȜĮȚȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, İȚįȚțȩĲİȡĮ ıĲȘȞ ȐȞȦ ȗȫȞȘ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İȖțȜȦȕȚıμȠȪ ĮȑȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȪĲİȣıȘ. ȂȚĮ țĮȜȒ
ʌȡĮțĲȚțȒ İȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȦ İȓȞĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȤȠȐȞȘȢ ıĲȠ ȐȞȦ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ (ıȘμİȓȠ 11 ıĲȠ
ȈȤȒμĮ 1).
11
1. ʌĮȜĮȚȩ ıțȣȡȩįİμĮ
2. ʌĮȜĮȚȩ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ
3. ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ
4. ʌĮȜĮȚȩȢ ȜȣȖȚıμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ
5. ȞȑȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ
6. ȞȑȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ
7. ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
8. ʌĮȜĮȚȠȓ ıȣȞįİĲȒȡİȢ
9. ʌĮȜĮȚȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ
10. ʌȡȠıȦȡȚȞȩȢ ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ
11. ʌȡȩıșİĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȈȤȒμĮ 1 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲȠȢ
-

ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ș ȤȡȒıȘ İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ʌĮȜĮȚȠȪ-ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĮȣıĲȘȡȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ/ʌȡȠμȘșİȣĲȒ. Ǿ
ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ, ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ (ʌ.Ȥ.
țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȣȖȡĮıȓĮ İțĲȩȢ İʌȚĲȡİʌĲȫȞ ȠȡȓȦȞ ț.Ƞ.ț.).

5.3 ǻȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
-

īȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00.

-

ǼȐȞ ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ȤȠȐȞȘ ıĲȠ țĮȜȠȪʌȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ, ĲȠ İȟȑȤȠȞ ʌȡȓıμĮ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ μİ ĲȡȠȤȩ, ĮĳȠȪ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ İʌĲȐ ȘμȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ.

-

īİȞȚțȫȢ ĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ șĮ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-04-00-00.

-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȡȘĲȚȞİȞȑıİȚȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
μİ ĲȠ ȞȑȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȓ țȠȞȓĮμĮ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02.

-

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ

ıȪμĳȦȞĮ

μİ

ĲĮ

ȠȡȚȗȩμİȞĮ

ıĲȘȞ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

5.4 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.
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5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ
ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ (țȡȠȣıĲȚțȐ).
īȚĮ ĲȠ ȑȖȤȣĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
țĮȚ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-03-00.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ
ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02. Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȡȠĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.
5.5.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, μİ ıĲȩȤȠ
ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ İȞĲȠʌȚıμȩ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ȐμİıİȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ: Ș İȜȜȚʌȒȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ıĮșȡȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș İȜȜȚʌȒȢ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ș ȤȪĲİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıİ ȤȡȩȞȠ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ, Ș țĮțȩĲİȤȞȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȜȩȖȦ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌĮĳȒȢ ʌĮȜĮȚȠȪ-ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ȩĲĮȞ ȠȚ
İȞĲȠʌȚȗȩμİȞİȢ İȓȞĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ İȪțȠȜĮ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȠ ȞȑȠ ıțȣȡȠįİĲȘμȑȞȠ ĲμȒμĮ, ȩʌȦȢ ĮıȣμʌȪțȞȦĲİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ʌĮȜĮȚȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. μİ ȤȡȒıȘ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȫȞ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ) Ȓ șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țĮțȩĲİȤȞĮ ĲμȒμĮĲĮ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.
5.5.2 īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ĲȘȢ ĲİȜȚțȫȢ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ țȜĮıȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ μȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ. ȅȚ ĲȣȤȩȞ
įȚĮʌȚıĲȠȪμİȞİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ șĮ ıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.
ȍȢ ĮʌȠįİțĲȑȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 2% ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
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ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μȘ ĮʌȠįİțĲȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȂİȜİĲȘĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠʌȚțȒ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȂİȜİĲȘĲȒ Ȓ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș μȘ ʌȡȩțȜȘıȘ
ȗȘμȚȫȞ İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ĲȚȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.
5.5.3 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1 kg, (ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩμȦȢ
Įʌȩ ĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ). ĬĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȢ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ, țĮȚ ȩʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
ȣʌȩțȦĳȠȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚıȘμȐȞıİȚȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ȤȡȫμĮ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲĮ ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ, ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ Ƞ ȒȤȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ μȘȤĮȞȚțȩ (țȡȠȣıĲȚțȩ) ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ, șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μȘ
ĮʌȠįİțĲȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ ĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ʌȡȩıșİĲȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ:

7.2

-

ȀĮĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ

-

ȀĮĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ.

-

ȀĮĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ
ȚıȤȪȠȣȞ
ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ
ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
ȀİĳĮȜĮȓȦȞ
7.2
ĲȦȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02, țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Industrial safety helmets.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ
- ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 345/A1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ -- Specification for safety footwear for professional
use.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Personal protective equipment – Safety footwear.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ – ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1 -- Personal protective equipment – Safety
footwear – Amendment 1.
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use – Part 1: Requirements
and testing for freedom from holes.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458 Ǽ2: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ - ǲȖȖȡĮĳȠ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ -- Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ĳȩȡμĮ (Ȓ ʌȠȣțȐμȚıȠ)
μİ μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ.
ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ șĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ Ȓ μİ įȚĮȜȪĲȘ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȩıĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ įİ țĮȚ ȚĮĲȡȚțȒ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȍȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ȖȣĮȜȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ)
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ (m3).ȅ ȩȖțȠȢ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (μİĲȐ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ) ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȦȢ ȖȚȞȩμİȞȠ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ μİȖȓıĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȖȚȞİ Ș İʌȑμȕĮıȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮȞȐ ıĲȠȚȤİȓȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ, įȠțȩ) ʌȠȣ ȑȤİȚ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

16

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

ȅ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

36862
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıȒμİȡĮ: Ȁ.ȉ.Ȉ.-97 (ĭǼȀ/315/Ǻ/17.04.97) țĮȚ Ȋ.ǹ.
ǹȡ. ǻ14/50504 (ĭǼȀ 537/Ǻǯ/01.05.02).
2. ȃȑȠȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ ȅʌȜȚıμȠȪ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.ȉ.ȋ. 2008) – ĭǼȀ 1416/Ǻ/17-072008 țĮȚ ĭǼȀ 2113/Ǻ/13-10-2008.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ
Filling of narrow concrete cracks

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-07-01 «ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ
Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-07-01,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓμİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ȐȠʌȜȠȣ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İȪȡȠȣȢ 0,3 y 3 mm.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ
– Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ – Masonry retrofitting
with grouting.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȫȞ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȟȒȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ:
-

ȉȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ.

-

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ȉȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.

5

36868

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ
ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ μİ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘ
ıȣȞįȡȠμȒ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ,
ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

4.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ:
-

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ μİ ʌȓİıȘ İȟȩįȠȣ 0,7 MPa țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıțȩȞȘȢ.

-

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ (ȤİȚȡȩȢ țĮȚ İʌȓ ȖȦȞȚĮțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ).

-

ǹȞĮȡȡȠĳȘĲȚțȒ ĮȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ (ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıțȩȞȘȢ).

-

ĬİȡμȩμİĲȡĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ İμȕĮʌĲȓıİȦȢ.

-

ȅȖțȠμİĲȡȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ.

-

ǼȟȠʌȜȚıμȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ/ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ (ȕȜ.
ıȤİĲȚțȐ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ). ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȅ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
ĮȞȐμȚȟȘȢ/İȚıʌȓİıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.

4.4 ȊȜȚțȐ ʌȡȠİȡȖĮıȓĮȢ
4.4.1 ȊȜȚțȐ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ
īȚĮ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ʌȜȒȡȦıȘȢ:
-

ȉıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȚıȤȣȡȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ (μȓȖμĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ Ȓ μȣıĲȡȓ).

-

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ.

4.4.2 ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ, İȜĮıĲȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ,
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ įȚȐĲȡȘĲĮ ȕȪıμĮĲĮ packer ț.Ȑ. țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ:

6

-

ǹțȡȠĳȪıȚĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 2y4 mm μİ ʌİʌȜĮĲȣıμȑȞȘ țİĳĮȜȒ
țĮȜȣʌĲȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.

-

ǹțȡȠĳȪıȚĮ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ʌȜĮıĲȚțȩ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 2y4 mm İȚıĮȖȩμİȞĮ ıĲȠ ȡȒȖμĮ (ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣȡȣμȑȞȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ĲȠȣ ȡȒȖμĮĲȠȢ).

-

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ȕİȜȩȞİȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 1y2 mm (İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȡȦȖμȒ țĮȚ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘ
ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȫȞ ıİ ʌȡȠİʌȚȜİȖμȑȞİȢ șȑıİȚȢ).
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ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ, μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ, İȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

4.5 ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ
ȊȜȚțȐ İȚıĮȖȩμİȞĮ (İȚıʌȚİȗȩμİȞĮ) ıĲȘ ȡȦȖμȒ, ʌȠȣ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȒ ĲȠȣȢ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μȠȞȠȜȚșȚțȐ μİ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıțȣȡȩįİμĮ.
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ǻİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮȞİȞİȡȖȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ.

-

Ǿ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ʌȡȠȢ ȡȘĲȓȞȘ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1:3.

-

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (pot life) șĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȩ ĲȚȢ
İțȐıĲȠĲİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ȉȠ įȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘ μȑșȠįȠ İȚıʌȓİıȘȢ, ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ
ȡȒȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĲȠ μİȖȐȜȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮʌȠȡȡȠĳȐ ĲȚȢ
ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲİȢ ȡȘĲȓȞİȢ).

-

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ (ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ) șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮįȚȐȜȣĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲȚįȡȐıȠȣȞ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ (țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ).

-

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50% μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣȞĲȒ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ
ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ
İıĳĮȜμȑȞȘȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ, μİĲȐ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ.

-

ȉĮ įȠȤİȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȣȞ İȣțȡȚȞȫȢ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ
ȤȡȫμĮ, ĲȠ țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ĲȠ
μȑȖȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ (pot life).

4.6 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ țȠȜȜȫȞ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ, țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ
ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıįȓįİĲĮȚ ĲȠ
İʌȚșȣμȘĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȚȟȫįİȢ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ).

5

ȆȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 10
cm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĮȣĲȒȢ, μİ țĮȜȑμȚ țĮȚ ıĳȣȡȓ Ȓ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ.
ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș ıțȩȞȘ μİ ȤȡȒıȘ

7
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ĮȞĲȜȓĮȢ țİȞȠȪ țĮȚ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ ȤİȚȡȩȢ Ȓ İʌȓ ȖȦȞȚĮțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȂİșȩįȠȣȢ
Ȃ3 țĮȚ Ȃ4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01.
Ǿ İʌȚμİȜȒȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȠȣıȚȫįȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ
ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ.

5.2 ȈĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲİȤȞȚțȑȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ:
Ȉ1:

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȠȪȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ʌȜĮıĲȚțȩ: o İȪțĮμʌĲȠȢ
ʌȜĮıĲȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ İȚıȐȖİĲĮȚ țĮȚ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ μİ ıĳȒȞȦıȘ ıĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ. Ǿ ȡȦȖμȒ
ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ țȠȞȓĮμĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȒ ĲȠȣ ĲȠȞ ʌȜĮıĲȚțȩ
ıȦȜȒȞĮ.

Ȉ2.1:

ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ʌĮıĲȫȞ țĮȚ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ ʌİʌȜĮĲȣıμȑȞȘȢ țİĳĮȜȒȢ:
ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȡȒȖμĮĲȠȢ μİ μȚțȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ʌȐıĲĮȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȘȢ
ʌȐıĲĮȢ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ Ș ȡȦȖμȒ țĮȚ ȩȜȘ Ș ʌİʌȜĮĲȣıμȑȞȘ țİĳĮȜȒ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ μȩȞȠ
ĲȠ ıȦȜȘȞȦĲȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ.

Ȉ2.2:

ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ʌĮıĲȫȞ țĮȚ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ʌȜĮıĲȚțȩ:
ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ Ȉ1 țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ, ĮȞĲȓ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȠȪȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, İʌȠȟİȚįȚțȒ ʌȐıĲĮ.

Ȉ2.3:

ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ʌĮıĲȫȞ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȫȞ: ıĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȠȣ ȡȒȖμĮĲȠȢ ıĳȘȞȫȞȠȞĲĮȚ
ȤȠȞĲȡȑȢ ȕİȜȩȞİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 1y2 mm țĮȚ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ș ȡȦȖμȒ μİ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ İʌȠȟİȚįȚțȒ
ʌȐıĲĮ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȐıĲĮȢ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȕİȜȩȞİȢ țĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ
ȠʌȑȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȐıĲĮȢ İȟȠμĮȜȪȞİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μİ
İȡȖĮȜİȓȠ ĲȪʌȠȣ ıμȓȜȘȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ İȡμȘĲȚțȒ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȕİȞĲȠȪȗĮȢ.

Ȉ3:

ǼĳĮȡμȠȖȒ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȫȞ ʌĮıĲȫȞ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȫȞ: ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ
Ȉ2.3, ĮȜȜȐ ĮȞĲȓ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ʌȐıĲĮȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ ʌȐıĲĮ.
Ǿ İĳĮȡμȠıĲȑĮ ĲİȤȞȚțȒ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ. ȈȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȉİȤȞȚțȑȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȓȤȞȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ
ǼȪȡȠȢ ȓȤȞȠȣȢ

TİȤȞȚțȒ
Ȉ1

Ȉ2.1

Ȉ2.2

Ȉ2.3

Ȉ3

+

0,3 y 0,5 mm

ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ
100 mm

0,5 y 1 mm

+

+

+

100 y 135 mm

1,0 y 2 mm

+

+

+

135 y 170 mm

2,0 y 3 mm

+

+

+

170 y 200 mm

3 y 10 mm*

+

+

200 mm

* ǹĳȠȡȐ ȡȒȖμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ ĮȣĲȩ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ μȚțȡȩ ȕȐșȠȢ (ʌİȡȓʌȠȣ 1-2 cm) Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ , İȞȫ ȕĮșȪĲİȡĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ 0,3 ȑȦȢ 3 mm.
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5.3 ȉİȤȞȚțȑȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ
ȅȚ ıȣȞȘșȑıĲİȡİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȘ ȡȦȖμȒ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
Ȃ1:

ǼȚıʌȓİıȘ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮȞĮμȚȤșȠȪȞ țĮȚ ȠμȠȖİȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ
ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȘȢ μİ ʌȚıĲȠȜȑĲȠ ȤİȚȡȩȢ ĲȪʌȠȣ ĳȪıȚȖȖĮȢ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ 0,10 MPa.
ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
-

ȆȚıĲȩȜȚ țĮȚ ĳȪıȚȖȖİȢ μȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ Ȓ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 0,3y1,0 lit.

-

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ ĳȣıȓȖȖȦȞ țĮȚ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ.

ȉȠ ʌȜȪıȚμȠ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțȫȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
Ȃ2:

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ μȑıȦ ʌȚİıĲȚțȠȪ įȠȤİȓȠȣ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ 0,3 MPa. ȅ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟİȦȢ (pot life) ĲȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıĲȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ʌȚİıĲȚțȩ įȠȤİȓȠ
ʌȡȠȢ İȚıʌȓİıȘ.
ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
-

ȆȚİıĲȚțȩ įȠȤİȓȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ ȡȣșμȚıĲȒ ʌȓİıȘȢ, μĮȞȩμİĲȡȠ, ȕĮȜȕȓįĮ ȣʌİȡʌȓİıȘȢ, įİȓțĲȘ
ıĲȐșμȘȢ ȣȜȚțȠȪ (țȩȜȜĮȢ) țĮȚ ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ ĮʌȠıȣμʌȓİıȘȢ.

-

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ʌȚİıĲȚțȠȪ įȠȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ.

-

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ ʌȓİıȘȢ İȟȩįȠȣ 0,70 MPa.

ȉȠ ʌȜȪıȚμȠ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțȫȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
Ȃ3:

ȋȡȒıȘ įȚįȪμȠȣ įȠıȚμİĲȡȚțȠȪ ʌȚıĲȠȜȑĲȠȣ ȤİȚȡȩȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ıİ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ȠȚ İȟĮȖȦȖȑȢ ĲȦȞ įȪȠ ʌȚıĲȠȜȑĲȦȞ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ
ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ 0,10 MPa.
ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
-

ǻȓįȣμȠ ʌȚıĲȩȜȚ ĳȣıȓȖȖȦȞ.

-

ǲĲȠȚμİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ μȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ, ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȣıĲĮĲȚțȩ.

-

ȀİĳĮȜȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ μȓĮȢ Ȓ ȜȓȖȦȞ ȤȡȒıİȦȞ (ȖȚĮ ȤȡȒıȘ μȓĮȢ μȑȡĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ).

-

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ țİĳĮȜȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ.

ȉȠ ʌȜȪıȚμȠ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțȫȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
Ȃ4:

ǼȚıʌȓİıȘ ȡȘĲȓȞȘȢ μİ ȤȡȒıȘ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ įȠıȠμİĲȡȚțȫȞ ĮȞĲȜȚȫȞ ʌȓİıȘȢ İȟȩįȠȣ ȑȦȢ 1,00 MPa (10 at).
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠȢ Ȓ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. Ǿ ĲİȜȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ
İȟȩįȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ ıȦȜȘȞȓıțȠȣȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ (ĮțȡȠĳȪıȚĮ) μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ.
Ǿ țİĳĮȜȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ İʌȚμİȜȘμȑȞȠ ʌȜȪıȚμȠ μİĲȐ ĲȘȞ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ (pot life).
ȉȠ ʌȜȪıȚμȠ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌĮȡțȫȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
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5.4 ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ
Ǿ İȚıʌȓİıȘ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ ʌȐȞĲȠĲİ Įʌȩ ĲȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ șĮ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ĮȞȠįȚțȐ. Ǿ İȚıʌȓİıȘ ĮȞȐ ıȘμİȓȠ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ İțȡȠȒ ȡȘĲȓȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
(İȟȓįȡȦıȘ) Ȓ μȑȤȡȚ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ "ȐȡȞȘıȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ" (ĮȪȟȘıȘ ʌȓİıȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞĮμİȞȩμİȞȘȢ ȖȚĮ ĲȠ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ İȪȡȠȢ ȡȦȖμȒȢ Ȓ/țĮȚ ĮȚıșȘĲȒ μİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ). ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İȚıʌȓİıȘȢ, șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȚıĮȖȦȖȒȢ țĮȚ İȟȩįȠȣ (ĮȞ ȑȤİȚ İμĳĮȞȚıĲİȓ İȟȓįȡȦıȘ) țĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ
șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İʌȩμİȞȠ İȜİȪșİȡȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȡȘĲȓȞȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ȠȡĮĲȫȞ ȚȤȞȫȞ ȡȦȖμȒȢ (ʌ.Ȥ. İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȚȤȓȦȞ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ İʌȓȤȦıȘȢ, șȑıİȚȢ
ĮȡμȫȞ, ȐȞȦ ʌĮȡİȚȐ ʌȜȐțĮȢ μİ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ ț.Ȝʌ.), țȡȚĲȒȡȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ıȘμİȓȠȣ İȚıʌȓİıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ Ș
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ǼȚıʌȚȑıİȚȢ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İȟȦĲİȡȚțȒ ıĳȡȐȖȚıȘ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ, μȩȞȠȞ ĮĳȠȪ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ μİ įȠțȚμȑȢ ȩĲȚ Ș țȩȜȜĮ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ ĲȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ıĲȘȞ ȡȦȖμȒ, įİįȠμȑȞȠȣ
ȩĲȚ, İȐȞ Ș țȩȜȜĮ įȚĮȡȡȑİȚ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘ ȡȦȖμȒ Ș İʌȑμȕĮıȘ, șĮ İȓȞĮȚ ĮȞİʌȚĲȣȤȒȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ (ʌİȡȓʌȠȣ 1½ ȫȡĮȢ) Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ ĮʌȠșȑĲİȚ
μȚțȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȡȘĲȓȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȚıʌȓİıȘȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚıțȓĮ ȦȢ įİȓȖμĮ. ǼȐȞ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ įİȞ İȟİȜȓııİĲĮȚ ȠμĮȜȐ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ.
Ǿ ʌȓİıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ įȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ țĮȚ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ.
ȊȥȘȜȩĲİȡȠ ȚȟȫįİȢ țĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ ȡȦȖμȒȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ʌȚȑıİȚȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ. ǹʌȩ ĲȠȞ
ıȣıȤİĲȚıμȩ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȑĲȡȦȞ ĮȣĲȫȞ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İțȐıĲȘȢ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ Ȃ1 ȑȦȢ Ȃ4 ĲȠȣ
ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ.
ȅ ȆȓȞĮțĮȢ 2 ʌĮȡȑȤİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣıȤİĲȚıμȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ - İȪȡȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ - ʌȓİıȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ȡȘĲȓȞȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ
ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠ įȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ
ǻȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ μȓȖμĮĲȠȢ
EȪȡȠȢ ȡȦȖμȒȢ
(mm)

İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (cps)

0,3 – 0,5

0,5 – 1

1–2

2–3

(MPa)

1000

-

500

0,8

250

0,4

130

0,2

1000

0,8

500

0,4

250

0,2

1000

0,4

500

0,2

250

0,1

1000

0,3

500

0,1

250

0,05

ȈȘμİȓȦıȘ : 100 cps =1 poise =0,1 Pa x sec .
ǻȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ ȞİȡȠȪ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20,22 ºC = 1 cps.
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5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ:
-

ȑȤİȚ ʌȒȟİȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ,

-

ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠʌİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ (μİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ) ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, İțĲȩȢ țĮȚ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ,

-

ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ țĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ:
-

ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ʌȒȟȘ (ʌȠȜȣμİȡȚıμȩȢ) ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ.

-

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ, ĮĳȠȪ ʌİȡȐıȠȣȞ 48 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ. Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȟȚįȡȫıİȦȞ șĮ
İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ İʌĮĳȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ (μİ ĲȠ įȐțĲȣȜȠ), İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ "țȩȜȜȘμĮ". ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

-

ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ. ǼȐȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ μİșȩįȠȣȢ:
¾ ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȜİʌĲȠȓ ʌȣȡȒȞİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĲȘȞ įȚĮʌİȡȞȠȪȞ,
įȚĮμȑĲȡȠȣ 25y50 mm țĮȚ ȕȐșȠȣȢ ȓıȠȣ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
15 cm. ĬĮ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ ʌȣȡȒȞĮȢ ĮȞȐ 30 m μȒțȠȣȢ ȓȤȞȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ, İțĲȩȢ ĮȞ
ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, țĮȚ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ Ƞ ȕĮșμȩȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ
țȩȜȜĮ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș ȠʌȒ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ Ȓ İȜĮĳȡȐ
įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
¾ ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȠʌȑȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȣʌȒȡȤİ Ș ȡȦȖμȒ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ μİ
İȞįȠıțȩʌȚȠ. ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ țĮĲȐ 2 mm μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ĲȠȣ
İȞįȠıțȠʌȓȠȣ țĮȚ ȕȐșȠȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm. ȅ
ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ 2 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 30 m μȒțȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ 2 șȑıİȚȢ İțĲȩȢ ĮȞ
ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȂİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ
ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ Ȓ İȜĮĳȡȐ įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
¾ Ȃİ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȒȤȦȞ (ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ įȚȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ). ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȑĲȡȘıȘ ıİ
3 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 30 m μȒțȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ 3 șȑıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ, ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤİȢ μİĲȡȒıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ȣȖȚİȓȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ Ƞ ʌȠμʌȩȢ
țĮȚ Ƞ įȑțĲȘȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ (ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ).

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ, ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ȑȜİȖȤȠȣȢ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ: ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ʌȒȟȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĮʌȠțȠʌȑȞĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ: ĲȠ 90% ĲȦȞ ȠȡĮĲȫȞ ȚȤȞȫȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ, μİ İȪȡȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 0,5 mm, ȑȤİȚ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ țȩȜȜĮ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ μİ İȞįȠıțȩʌȚȠ: įİȞ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țİȞȐ ıĲȘ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ıİ
ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 15% ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
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ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ: Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȘȢ ıİ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ
μİ țȩȜȜĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮȣĲȒȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ, țĮȚ ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ Ȓ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȘȢ ıİ ȣȖȚȑȢ ıțȣȡȩįİμĮ.

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȘȖȒ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ:

7.2

-

Ǿ ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ĮȞȐμȚȟȘ - İĳĮȡμȠȖȒ).

-

Ǿ ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȚıʌȓİıȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 : ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use - Part 1 :
Requirements and testing for freedom from holes.

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ĮțȩμȘ țĮȚ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ ȡȘĲȓȞȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ țȠȜȜȒıİȚ ıĲȠ įȑȡμĮ μİ įȚĮȜȪĲȘ, įȚȩĲȚ įȚĮȜȣȩμİȞȘ Ș ȡȘĲȓȞȘ
İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ. īǿǹ ȆȁȊȈǿȂȅ Ĭǹ ȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǼǿȉǹǿ Ȃȅȃȅ ȃǼȇȅ Ȁǹǿ
ȈǹȆȅȊȃǿ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μʌİȚ ȡȘĲȓȞȘ ıĲĮ μȐĲȚĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȜȪıȘ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ. ǼȐȞ ʌĮȡĮμȑȞİȚ
İȡİșȚıμȩȢ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȪıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȐμİıȘ İʌȓıțİȥȘ ıİ ȚĮĲȡİȓȠ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ μİ ȡȘĲȓȞȘ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ȡȒȖμĮĲȠȢ
(m).
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ
Filling of wide concrete cracks
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ

H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-07-02 «ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ
Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-07-02,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓμİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȡȦȖμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȪȡȠȣȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 3 mm.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȘȞ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȅȚ ȡȦȖμȑȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ įİȞ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮʌȜȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ įİȞ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ – Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ
ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ – Local retrofitting of concrete element
damage caused by reinforcement corrosion.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ
retrofitting with grouting.

3

–

Masonry

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĮȣĲȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ȉȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
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-

ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ,

-

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ,

-

ȉȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.

©

Ǽȁȅȉ

ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
-

Ǿ İμĳȐȞȚıȘ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ıȣȞȒșȦȢ
ȑȜȜİȚȥȘ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ/ țĮȚ įȚĮȡȡȠȒ Ȓ/ țĮȚ ȠȜȓıșȘıȘ ĮȣĲȠȪ. ȈȣȞİʌȫȢ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ
İȪȡȠȣȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ țȣȡȓȦȢ ıĲȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ĮʌȠμȑȞȠȣıĮȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ/țĮȚ İȞȓıȤȣıȒ
ĲȠȣ.

-

Ǿ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȐ ʌȡĮțĲȚțȫȢ μȩȞȠȞ ĲȘȞ
ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ İȞȫ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ
ĮʌȠțĮșȚıĲȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮțĮμȥȓĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ
ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘȢ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȦȞ
ȡȦȖμȫȞ, Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İʌİμȕȐıİȦȞ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

4.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ İȓȞĮȚ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ șĮ
İĳĮȡμȠıĲİȓ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȩμȠȚȠȢ μİ
ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

4.4 ȊȜȚțȐ ʌȡȠİȡȖĮıȓĮȢ
4.4.1 ȊȜȚțȐ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ
īȚĮ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ʌȜȒȡȦıȘȢ:
-

ȉıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȚıȤȣȡȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ (μȓȖμĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ Ȓ μȣıĲȡȓ).

-

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ.

4.4.2 ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ, İȜĮıĲȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ,
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ įȚȐĲȡȘĲĮ ȕȪıμĮĲĮ packer ț.Ȑ. țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ:
-
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ǻȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ (packers) İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4y15 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İȞĲȩȢ
įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮȢ ȠʌȒȢ.

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠİȡȖĮıȓĮȢ, μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ,
İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

4.5 ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ
īȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞİȞİȡȖȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ țĮȚ
İȞȑıȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
4.5.1 ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ
-

ȅȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ șĮ İȓȞĮȚ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ (ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ).

-

Ǿ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ʌȡȠȢ ȡȘĲȓȞȘ șĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ
ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

-

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȠȣ
μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ʌȡȠıșȒțȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘȞ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ. ȉȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ țȩțțȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ
1/10 ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ .

-

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ (pot life), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ
ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ĳȠȡȑĮ, ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, Įʌȩ ĲȘ μȑșȠįȠ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞ Ș ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ Ȓ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ įȠȤİȓȠ.

-

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮȚ ĲȠ įȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ĳȠȡȑĮ, ĲȘ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȉȠ įȣȞĮμȚțȩ ȚȟȫįİȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ
İȚıʌȓİıȘȢ, ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ ȡȒȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĲȠ μİȖȐȜȠ ʌȠȡȫįİȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ĲȦȞ ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȦȞ ȡȘĲȚȞȫȞ).

-

ǼĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȒȢ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ĲĮ įȪȠ
ıȣıĲĮĲȚțȐ (ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ) İȓȞĮȚ ĮįȚȐȜȣĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ȩĲȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲȚįȡȐıȠȣȞ ıİ ȣȖȡȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ (țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ).

-

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȘȢ țȩȜȜĮȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50% μİȖĮȜȪĲİȡİȢ
ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȜȐșȠȣȢ
ĮȞȐμİȚȟȘȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ, Ș İȚıʌȓİıȘ ĮțĮĲĮȜȜȒȜȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıİ ȡȦȖμȒ ıȣȞȚıĲȐ μȘ ĮȞĮıĲȡȑȥȚμȘ
İʌȑμȕĮıȘ.

-

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ, ĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ıĳȡĮȖȚıμȑȞĮ.

-

ȈĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȦȞ įȠȤİȓȦȞ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ
țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, Ș ʌİȡȚȠȤȒ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ, Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, țĮȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ
ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ.

-

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ, ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ, ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Ƞ
ȤȡȩȞȠȢ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ (pot life) țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ, ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ
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ȜȘʌĲȑȦȞ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İʌĮĳȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ĲȠ įȑȡμĮ Ȓ İȚıȤȫȡȘıȘȢ ıĲĮ μȐĲȚĮ
(MSDS: Material Safety Date Sheet: ĭȪȜȜȠ ȈĲȠȚȤİȓȠȣ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȊȜȚțȠȪ).
4.5.2 ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ
-

īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲȠȚμİȢ țȠȞȓİȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ (ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ).

-

Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ țȠȞȓĮȢ țĮȚ ȞİȡȠȪ șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

-

īȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ȡȦȖμȫȞ İȪȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 10 mm İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȠȞȓİȢ
ĮȞĮμİμİȚȖμȑȞİȢ μİ ĮįȡĮȞȒ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ țȩțțȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ 1/10 ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ.

-

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ șȜȓȥȘȢ țĮȚ İĳİȜțȣıμȠȪ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ȟİʌİȡȞȠȪȞ țĮĲȐ 20%
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ǵĲĮȞ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ĮįȡĮȞȒ, șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȐ įİȞ șĮ
țĮșȚȗȐȞȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ (ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȡİȣıĲȩ țĮȚ ȠμȠȖİȞȑȢ).

4.6 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ țȠȜȜȫȞ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ țĮĲȐ ĲĮ
ȚıȤȪȠȞĲĮ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 4.4 țĮȚ 4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ
ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıįȓįİȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ȚȟȫįİȢ.
ȅȚ țȠȞȓİȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȟȘȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȠȢ ĮȞȐμȚȟȘ μİ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȐ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ ʌĮȚʌȐȜȘȢ țĮȚ
ıĲİȖȞȐ.
ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȠȢ ĮȞȐμȚȟȘ μİ țȠȞȓİȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ ʌĮȚʌȐȜȘȢ.
Ǿ İμʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
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ȆȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 10
cm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĮȣĲȒȢ, μİ țĮȜȑμȚ țĮȚ ıĳȣȡȓ Ȓ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ.
ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜĮȡȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș ıțȩȞȘ μİ ȤȡȒıȘ
ĮȞĲȜȓĮȢ țİȞȠȪ țĮȚ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ ȤİȚȡȩȢ Ȓ İʌȓ ȖȦȞȚĮțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȂİșȩįȠȣȢ
Ȃ3 țĮȚ Ȃ4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01.
Ǿ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘ ȕȐıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȦıĲȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ
ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ.

5.2 ȈĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ μİ ıĳȒȞȦıȘ ıĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ 20y40 cm ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ
İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ. īȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ įȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ, ĮȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ, ĲȠʌȚțȐ ĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȘȢ
ȡȦȖμȒȢ μİ țĮȜȑμȚ ȖȚĮ ĲĮ İȪțĮμʌĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ Ȓ μİ ĲȡȣʌȐȞȚ ȖȚĮ ĲĮ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ.
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ǹȞĮȡȡȠĳȐĲĮȚ Ș ıțȩȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ ĮȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ.
ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș ȡȦȖμȒ μİ ȡȚʌȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
ȈĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȠ ȓȤȞȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ ʌȐıĲĮ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ ȣȜȚțȩ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ.

5.3 ȆȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ
ȂİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ıĲȘ ȡȦȖμȒ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮįȡĮȞȒ, μȑıȦ
ĮȞĲȜȓĮȢ İȞİμȐĲȦȞ (ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İʌİμȕȐıİȦȞ μȚțȡȒȢ țȜȓμĮțĮȢ).
Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ ʌȐȞĲĮ Įʌȩ ĲȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ. ĬĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ ĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ
ĮțȡȠĳȪıȚĮ ʌȠȣ İȟȚįȡȫȞȠȣȞ, μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȐȡȞȘıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ. ȍȢ ȐȡȞȘıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ȞȠİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĲȘȢ ĮȡȖȒȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ μİ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ İȪȡȠȢ
ȡȦȖμȒȢ. ǵĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȐȡȞȘıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ, Ș İȚıʌȓİıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮμȑıȦȢ İʌȩμİȞȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ʌȠȣ
įİȞ ȑȤİȚ İȟȚįȡȫıİȚ.
ǵĲĮȞ ĲĮ ȓȤȞȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȐ (ʌ.Ȥ. ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȚȤȓȦȞ İʌȚȤȦμȑȞȦȞ, șȑıİȚȢ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ,
ȐȞȦ μȑȡȠȢ ʌȜȐțĮȢ μİ įȐʌİįȠ ȟȪȜȚȞȠ, țȜʌ), Ș ĮȜȜĮȖȒ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ İȚıʌȓİıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ǼȚıʌȚȑıİȚȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İĳĮȡμȠȖȒ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ, șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ
İĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ, μİ įȠțȚμȑȢ, ȩĲȚ Ș țȩȜȜĮ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ ĲȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ıĲȚȢ ȡȦȖμȑȢ. Ǿ
įȚĮȡȡȠȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘ ȡȦȖμȒ ıȣȞȚıĲȐ μȘ İʌȚĲȣȤȒ İʌȑμȕĮıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ țĮȚ țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ, ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 90 ȜİʌĲȫȞ, Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ ĮʌȠșȑĲİȚ
μȚțȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İȟȩįȠȣ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ıİ ʌȜĮțȓįȚĮ, ȦȢ įİȓȖμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ İȚıʌȚİȗȠμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ĮȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
ȩĲȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ įİȞ İȟİȜȓııİĲĮȚ ȠμĮȜȐ.

5.4 ȆȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ
ȂİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ıĲȘ ȡȦȖμȒ Ȟİȡȩ.
ǹĳȠȪ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓ ĲȠ Ȟİȡȩ Įʌȩ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ıĲȘ ȡȦȖμȒ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ĮįȡĮȞȒ μȑıȦ ĮȞĲȜȓĮȢ İȞİμȐĲȦȞ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ İȓȞĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ μİ ĮȣĲȒ ĲȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ
țȩȜȜĮ.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘĲȘ ıİ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ Ȓ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĮμȑıȠȣ İțșȑıİȫȢ ĲȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ
ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ:
-

ȑȤİȚ ʌȒȟİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ,

-

ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠʌİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ (μİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ) ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, İțĲȩȢ țĮȚ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ μİȜȑĲȘ,

-

ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ țĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
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īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ:
-

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ (ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ) ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ
ʌȠȜȣμİȡȚıμȩȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ʌȠȜȜȐ ȤȡȩȞȚĮ.

-

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 48 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ. Ȉİ ʌİȡȚȠȤȑȢ
İȟȚįȡȫıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȥȘȜȐĳȚıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ
țȠȜȜȐİȚ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

-

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

-

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, İȐȞ ĲȠȪĲȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ıȣμȕĮĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ μİșȩįȠȣȢ Ȓ /țĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ
ĮȣĲȫȞ:
¾ ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ʌȣȡȒȞİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, μİ įȚȐμİĲȡȠ 25 - 50 mm țĮȚ ȕȐșȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm. ǹʌȠțȩʌĲİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȢ ʌȣȡȒȞĮȢ ĮȞȐ 30 m ȓȤȞȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ, İțĲȩȢ ĮȞ
ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ Ƞ ȕĮșμȩȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ ȣȜȚțȩ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș
ȠʌȒ ȖİμȓȗİĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ Ȓ İȜĮĳȡȐ įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
¾ ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȠʌȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȑȜİȖȤȠȢ μİ İȞįȠıțȩʌȚȠ. ȅȚ ȠʌȑȢ
ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ țĮĲȐ 2 mm μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ĲȠȣ İȞįȠıțȠʌȓȠȣ țĮȚ ȕȐșȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm. ǹțȠȜȠȣșİȓ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȠ İȞįȠıțȩʌȚȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ
ȖȓȞİĲĮȚ ıİ 2 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 30 m μȒțȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ įȪȠ șȑıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮȜȜȚȫȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ. ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ Ƞ ȕĮșμȩȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ ȣȜȚțȩ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș
ȠʌȒ ȖİμȓȗİĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮșİȡȠȪ ȩȖțȠȣ Ȓ İȜĮĳȡȐ įȚȠȖțȠȪμİȞȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
¾ īȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȒȤȦȞ (ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ įȚȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ), ıİ 3 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 30 m μȒțȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ĲȡİȚȢ
șȑıİȚȢ, (İțĲȩȢ ĮȞ ĮȜȜȚȫȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ), ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ȡȦȖμȒȢ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤİȢ μİĲȡȒıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ȣȖȚİȓȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
μİĲȡȒıİȦȞ ıİ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ Ƞ ʌȠμʌȩȢ țĮȚ Ƞ įȑțĲȘȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ
ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ.

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ, țĮĲȐ ĲȠȣȢ ȑȜİȖȤȠȣȢ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ,
ȩĲĮȞ:
-

ǻȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ʌȒȟȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ Ȓ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌȑȞĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲȠ 90% ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ
ȡȦȖμȒȢ İȪȡȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ ĲȦȞ 3 mm, ȑȤİȚ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȣȜȚțȩ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ μİ İȞįȠıțȩʌȚȠ įİȞ ʌĮȡĮĲȘȡȘșȠȪȞ țİȞȐ ıĲȘ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ıİ
ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 15% ĲȘȢ İȟİĲĮȗȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ ȣʌȑȡȘȤȠȣȢ, Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ ıĲȘȞ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌȜȒȡȦıȘ μİ țȩȜȜĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮȣĲȒȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İʌȑμȕĮıȘ, țĮȚ ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ Ȓ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȘȢ ıİ ȣȖȚȑȢ ıțȣȡȩįİμĮ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȘȖȒ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ:
-

ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ - İĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȚıʌȓİıȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388 E2: īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ -Protective gloves against mechanical risks.
Ǽȁȅȉ EN 407 E2: īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ șİȡμȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ
(șİȡμȩĲȘĲĮ Ȓ/țĮȚ ĳȜȩȖĮ) -- Protective gloves against thermal risks (heat
and/or fire).
Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use – Part 1:
Requirements and testing for freedom from holes.

ǹțȩμĮ țĮȚ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ, ȠȚ ȤİȚȡȚȗȩμİȞȠȚ ĲȚȢ ȡȘĲȓȞİȢ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȠȣțȐμȚıĮ μİ μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ.
ȅ ȤȫȡȠȢ șĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ.
ȈĲȠȣȢ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮȜȩȢ
ĮİȡȚıμȩȢ, Ȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȐıțĮȢ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĳȜȩȖĮȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ μİ ĲȠ įȑȡμĮ,
ĳȠȡȫȞĲĮȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ȡȠȪȤĮ İȡȖĮıȓĮȢ, Ȓ țĮȚ μȐıțĮ Ȓ μĮĲȠȖȣȐȜȚĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌĮĳȒȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌȜȣșȠȪȞ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ıĮʌȠȪȞȚ, μİ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȦȞ įȚĮȜȣĲȫȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌĮĳȒȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ Ȓ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȘȢ μİ ĲĮ μȐĲȚĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ȟȑʌȜȣμĮ μİ
Ȟİȡȩ ȖȚĮ 10 ȜİʌĲȐ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ ȗȘĲİȓĲĮȚ ıȣμȕȠȣȜȒ ȖȚĮĲȡȠȪ. Ǿ ȤȡȒıȘ țȠȜȜȪȡȚȠȣ, ĮȜȠȚĳȫȞ Ȓ
ʌĮȡİμĳİȡȫȞ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȣʌȩįİȚȟȘ ȠĳșĮȜμȚȐĲȡȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲİȜȑıİȦȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ȡȘĲȓȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ țȐʌȞȚıμĮ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ
ĲȡȠĳȒȢ.
Ǿ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȜȜİȡȖȓİȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Įʌȩ ĮȜȜİȡȖȚțȫȢ İȣĮȓıșȘĲĮ ȐĲȠμĮ.
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ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȠ ȟȑʌȜȣμĮ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İȡİșȚıμȠȪ Ȓ ȤȘμȚțȠȪ İȖțĮȪμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μʌİȚ ȡȘĲȓȞȘ Ȓ țȠȞȓĮμĮ ıĲĮ μȐĲȚĮ, șĮ ȟİʌȜȑȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ Ƞ ʌĮșȫȞ
șĮ ȠįȘȖİȓĲĮȚ ȐμİıĮ ʌȡȠȢ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ (m), ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ ĲȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

12

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȞȓıȤȣıȘ – ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ
ȣĳĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP ȣĳȐıμĮĲĮ)
Strengthening – retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced
polymeric fabrics (FRP fabrics)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-08-01 «ǼȞȓıȤȣıȘ – ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ
ȣĳĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP ȣĳȐıμĮĲĮ)»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-08-01, ĮȞȑȜĮȕİ
Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-08-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȓıȤȣıȘ – ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȣĳĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ
ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP ȣĳȐıμĮĲĮ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ/
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ μİ ȤȡȒıȘ
İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ.
ȉĮ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP) ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȓȞİȢ: ȐȞșȡĮțȠȢ (CFRP: Carbon Fiber
Reinforced Polymers), ĮȡĮμȚįȓȦȞ (ĮȡȦμĮĲȚțȫȞ ʌȠȜȣĮμȚįȓȦȞ) Ȓ ȖȣĮȜȚȠȪ.
ȉĮ ĮȞșȡĮțȠȨĳȐıμĮĲĮ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ ȣȖȡȐȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (wet lay up), țĮȚ İμʌȠĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȡȘĲȓȞȘ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ.
ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲμȘĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
İȓĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓıĳȚȟȘ ĮȣĲȫȞ.
ȈʌĮȞȚȩĲİȡĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮμʌĲȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ įȠțȫȞ țĮȚ ʌȜĮȚıȓȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1504.04

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ – ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 4: ǻȠμȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ - Products and systems for
the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements,
quality control and evaluation of conformity – Part 4: Structural bonding.

Ǽȁȅȉ EN 1504.09

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ – ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 9: īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ - Products and systems for the protection and repair of
concrete structures – Definitions, requirements, quality control and
evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products
and systems.
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Ǽȁȅȉ EN 1504.10

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ – ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 10: Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İȡȖĮıȚȫȞ - Products and systems for
the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements,
quality control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of
products and systems and quality control of the works.

Ǽȁȅȉ EN 1542

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ – ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ – ȂȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ μİ
İȟȩȜțİȣıȘ - Products and systems for the protection and repair of concrete
structures – Test methods – Measurement of bond strength by pull-of.

Ǽȁȅȉ EN 1770

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ – ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ – ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȚțȒȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ - Products and systems for the protection and repair of concrete
structures – Test methods – Determination of the coefficient of thermal
expansion.

Ǽȁȅȉ EN 14022

ǻȠμȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μİȖȓıĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ Įʌȩ
ĲȘ μİȓȟȘ ȖȚĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ʌȠȜȜȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ - Structural Adhesives Determination of the pot life (working life) of multicomponent adhesives.

Ǽȁȅȉ EN 12189

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞȠȚțĲȠȪ ȤȡȩȞȠȣ
Products and systems for the protection and repair of concrete structures Test methods - Determination of open time.

Ǽȁȅȉ EN 12617.03

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ʌȡȫȚμȘȢ
ȖȡĮμμȚțȒȢ ıȣıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ - Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear
shrinkage for structural bonding agents.

Ǽȁȅȉ EN 12617.01

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ
ıȣıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(SPS) - Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage for
polymers and surface protection systems (SPS).

Ǽȁȅȉ EN 12614

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
ȣĮȜȫįȠȣȢ μİĲȐʌĲȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ - Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination
of glass transition temperatures of polymers.

Ǽȁȅȉ EN ISO 3219

ȆȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ - ȆȠȜȣμİȡȒ/ȡȘĲȓȞİȢ ıİ ȣȖȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıĮȞ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲĮ
Ȓ ıĮȞ įȚĮıʌȠȡȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ μİ ȤȡȒıȘ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ
ȚȟȦįȩμİĲȡȠȣ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ ĮȞĮȜȠȖȓĮ įȚȐĲμȘıȘȢ
Plastics Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear
rate.
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Ǽȁȅȉ EN 13580

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ĮȜțȐȜȚĮ ĲȦȞ ȣįȡȩĳȠȕȦȞ İμʌȠĲȚıμȫȞ - Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Test
Methods - Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic
impregnations.

Ǽȁȅȉ EN ISO 178 E2

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țĮμʌĲȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
Determination of flexural properties.

Ǽȁȅȉ EN 13412 E2

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ șȜȓȥȘ - Products and systems for the protection
and repair of concrete structures - Test methods - Determination of
modulus of elasticity in compression.

Ǽȁȅȉ EN 12188

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȤȐȜȣȕĮ μİ ȤȐȜȣȕĮ ȖȚĮ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȩ ĲȦȞ įȠμȚțȫȞ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ - Products and systems for the protection
and repair of concrete structures - Test methods - Determination of
adhesion steel-to-steel for characterisation of structural bonding
agents.

Ǽȁȅȉ EN 12190

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
șȜȓȥȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ İʌȚıțİȣȫȞ - Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods Determination of compressive strength of repair mortar.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ – Removal of loose or attached materials from concrete
surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ – Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ – Filling
of narrow cracks of concrete elements.

3

- Plastics -

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ įȚĮțȠʌȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıĲĮ įȓțĲȣĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
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4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ - ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ
įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ
ȑȞĲİȤȞĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘȞ ıȣȞįȡȠμȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ
ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

4.3 ȊȜȚțȐ ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ țĮȚ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȘμȚțȐ
țĮșĮȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ).
īȚĮ ĲȘȞ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞĮ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ
țȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ μİ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50% μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ
İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȠȣ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.

4.4 ȊʌȩıĲȡȦμĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ
ȉȠ ȣȜȚțȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĮıĲȐȡȚ, primer) șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȠ İʌȠȟİȚįȚțȩ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ.

4.5 ǿȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ȣĳȐıμĮĲĮ μİ ȓȞİȢ Įʌȩ ȐȞșȡĮțĮ (CFRP) ĮȡĮμȓįȚȠ Ȓ ȖȣĮȜȓ
ȉĮ ȣĳȐıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȠțȚμȫȞ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ
İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȣĲȫȞ. ȉĮ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ İȜȐıμĮĲĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ȤȡȒıȘ ȣĳĮıμȐĲȦȞ μİ ĮȞșȡĮțȠȞȒμĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ įİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ, İʌİȚįȒ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ μȚțȡȒ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮȞșȡĮțȠȨĳȐıμĮĲȦȞ (CFRP fabrics):
- μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ /ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ șȡĮȪıȘȢ: 230-240 kN/mm2 - 1,50 - 1,55%
600 kN/mm2
- İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ:

-

0,40%

2600 - 3800 N/mm2

īİȞȚțȫȢ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ĮȞșȡĮțȠȔĳĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ĲȦȞ ĮȞșȡĮțȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1770.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ĮȞșȡĮțȠȨĳȐıμĮĲȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ İʌȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
μȚțȡȩĲİȡȘȢ Įʌȩ 1,0 MPa (10 kg/cm2), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1542.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 1504.04, Ǽȁȅȉ EN 1504.09 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1504.10, Ș ȠμĮȜȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ĮȞșȡĮțȠȔĳĮıμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ (İȟȐȡıİȚȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ) ȞĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 4,0 mm ĮȞȐ 2,00 mm Ȓ ĲĮ 2,00 mm ĮȞȐ 0,30 m.
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Ǽȁȅȉ

4.6 ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 1504.04, Ǽȁȅȉ EN 1504.09 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1504.10
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ȤȦȡȓȢ
ĮȞİȞİȡȖȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ (ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ).

-

Ǿ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ʌȡȠȢ ȡȘĲȓȞȘ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1:3.

-

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (pot
life), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.

-

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50% μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣȞĲȒ.

-

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ.

-

Ǿ İĲȚțȑĲĮ ĲȦȞ įȠȤİȓȦȞ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ
țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İʌȚĲȡİʌĲȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.

-

ĬĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȣȞ ĲȠȞ
μȑȖȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ, ĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ,
ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ, ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ,
ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ μȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ.

ȆĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN 1504.04, Ǽȁȅȉ EN 1504.09 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1504.10 țĮȚ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ No 14 ĲȘȢ FIB (Federation
Internationale du Beton: ǻȚİșȞȒȢ ȅμȠıʌȠȞįȓĮ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ).
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1504.04
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ȆȡȩĲȣʌȠ ǻȠțȚμȒȢ

ȈȣȞȚıĲȫμİȞİȢ ĲȚμȑȢ
o

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ȋȡȩȞȠȢ ȤȡȒıİȦȢ
(pot life)

Ǽȁȅȉ EN 14022

>40 mm ıİ 20 C

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
μİȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȋȡȩȞȠȢ ȑțșİıȘȢ
(open time)

Ǽȁȅȉ EN 12189

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 mm
ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20 oC

ȋȡȩȞȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ /
ȣĳȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ĲȠ
ȐʌȜȦμĮ ĲȠȣ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ

ȋȡȩȞȠȢ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (shelf
life)

-

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 μȒȞİȢ
ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 5-25
o
C

Ǽȁȅȉ EN 12617.01

< 0,1 %

ȈȣıĲȠȜȒ ȟȒȡĮȞıȘȢ

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

Ǽȁȅȉ EN 12617.03
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1504.04
(ıȣȞȑȤİȚĮ)
șİȡμȠțȡĮıȓĮ >5 oC

ȈȣȞșȒțİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

-

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ
μİĲȐʌĲȦıȘȢ ıİ
ȣĮȜȫįȘ μȠȡĳȒ
(glass transition
temp. Tg)

Ǽȁȅȉ EN 12614

45 oC Ȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȓıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ μȑȖȚıĲȘ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĮȑȡȠȢ
ȣʌȩ ıțȚȐ ʌȜȑȠȞ 20 oC

ǼȓȞĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ
μȠȡȚĮțȒȢ įȠμȒȢ ĲȘȢ
ȡȘĲȓȞȘȢ țĮȚ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȚțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 1770

50 x 10-6 ĮȞȐ oC

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

ǿȟȫįİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 3219

-

-

ȊįȡȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 13580

 3% țĮĲȐ μȑȡȠȢ

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ
ıİ țȐμȥȘ

Ǽȁȅȉ EN ISO 178 Ǽ2

2.000 - 15.000 ȃ/mm2

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ
ıİ șȜȓȥȘ

Ǽȁȅȉ EN 13412 Ǽ2

2.000 - 15.000 ȃ/mm2

FIB Bulletin No 14

ǻȪȞĮμȘ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12188

>15 ȃ/mm2

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǽȁȅȉ EN 12190

-

-

ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǽȁȅȉ EN 12188

>12 ȃ/mm2

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

FIB Bulletin NȠ 14

ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ <
80%

Ǽȁȅȉ EN ISO 178 ǹ1

4.7 ǻȚĮțȓȞȘıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ.
Ǿ ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıįȓȞİȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȚȟȫįİȢ (ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒ șȑȡμĮȞıȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȚȢ ȥȣȤȡȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ).
ȉĮ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ȣĳȐıμĮĲĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ıțȩȞȘ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪȢ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪȢ ȡȪʌȠȣȢ.

5

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ ȣĳĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:
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5.1 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ (ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-14-01-01-01.

-

ǹʌȠĳȠȡĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ ıμȣȡȚįȩʌİĲȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-14-01-01-02, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ ĲμȒμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșȠȪȞ ĲĮ
ĮįȡĮȞȒ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ıțȩȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȓĲİ μİ ĳȪıȘμĮ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ İȓĲİ μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ (ĮȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ).

-

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ, ȤȦȡȓȢ İȟȐȡıİȚȢ Ȓ ȕĮșȠȣȜȫμĮĲĮ ȠĳİȚȜȩμİȞĮ ıİ
ĮĲȑȜİȚİȢ ĲȠȣ ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ. ȉȣȤȩȞ İȟȐȡıİȚȢ șĮ İȟȠμĮȜȪȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡİȢ,
İȞȫ ĲȣȤȩȞ ȕĮșȠȣȜȫμĮĲĮ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ İʌȠȟİȚįȚțȩ ıĲȩțȠ (ʌȐıĲĮ) Ȓ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ
țȠȞȓĮμĮ. ǹȞ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ 5 mm ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ
ʌȐıĲĮȢ. īȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȑĲȠȚμȠȣ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȠȪȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

-

ǵĲĮȞ ĲȠ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚȑȜșİȚ İʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ʌ.Ȥ.
İĳĮȡμȠȖȑȢ ʌİȡȓıĳȚȟȘȢ) ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ (țĮμʌȪȜȦıȘ) ĲȦȞ ĮțμȫȞ. Ǿ ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȦȞ ĮțμȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ İȟȠʌȜȚıμȩ (ʌ.Ȥ.
ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ) μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚĮĲȐȡĮȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ȂİĲȡȐĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȠȪ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ. īİȞȚțȐ, Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 4%.

5.2 ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ İĳȩıȠȞ ĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȑȞ ȣȜȚțȩ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
5.2.1 ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ țȩȜȜĮ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ ıȣȤȞȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȦȢ «İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȣĳĮıμȐĲȦȞ ıİ ȟȘȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ».
īȓȞİĲĮȚ ĲİȜȚțȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ ȣȜȚțȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĮıĲȐȡȚ, primer), ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ ȡȘĲȓȞȘ μİ ȡȠȜȩ, μİȖȐȜȠ
ʌȚȞȑȜȠ Ȓ ȕȠȪȡĲıĮ.
ȉȠ ȪĳĮıμĮ țȩȕİĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚșȣμȘĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİ ȥĮȜȓįȚ.
ǹĳȠȪ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȠ primer (ȣȜȚțȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ), İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ țȩȜȜĮ țĮȚ ĲȠ ȪĳĮıμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ıȣμʌȓİıȘ μİ ȡȠȜȩ, ȫıĲİ ȞĮ
ȟİȤİȚȜȓıİȚ Ș ʌȜİȠȞȐȗȠȣıĮ țȩȜȜĮ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȜİʌĲȩĲİȡȠ ıĲȡȫμĮ ĮȣĲȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ. Ǿ ʌȜİȠȞȐȗȠȣıĮ țȩȜȜĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȣʌİȡțȐȜȣȥȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĲȣȤȫıİȦȞ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ
ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ıİ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ.
ǹțȠȜȠȪșȦȢ ĲȠ ȪĳĮıμĮ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ μİ ȡȘĲȓȞȘ μȑıȦ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ȡȠȜȠȪ. ȉȠ ȡȠȜȩ șĮ țȚȞİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ
ĲȦȞ ȚȞȫȞ țĮȚ ʌȡȠȢ μȓĮ μȩȞȠ țĮĲİȪșȣȞıȘ (ȩȤȚ İμʌȡȩȢ-ʌȓıȦ), ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș «ȤĮȜȐȡȦıȘ» ĲȠȣ
ȣĳȐıμĮĲȠȢ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, ȑȦȢ ȩĲȠȣ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ įȚĮʌȠĲȓıİȚ ĲȠ ȪĳĮıμĮ.
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĳȐȜμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, ȜȐșȠȢ țĮĲİȪșȣȞıȘ ȚȞȫȞ) țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ
ʌĮȡȑȜșİȚ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ, ĲȠ ȪĳĮıμĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ
İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ. ǹȞ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ, ĲȠ ȪĳĮıμĮ țĮȚ Ș ȡȘĲȓȞȘ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȦȢ
ȐȤȡȘıĲĮ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ μİ ȞȑĮ ȣȜȚțȐ.
Ǿ țȩȜȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓ ĲȠ ȪĳĮıμĮ ȤȦȡȓȢ İȡʌȣıĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ıțȜȒȡȣȞıȘ, ĮțȩμĮ țĮȚ ıİ İĳĮȡμȠȖȑȢ «ȠȡȠĳȒȢ».
ǹȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞȑĮ ıĲȡȫıȘ ȣĳȐıμĮĲȠȢ, İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ (İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ
ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ).
īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ
ȣĳȐıμĮĲȠȢ șĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ țĮȚ ʌȡȠĲȠȪ ıțȜȘȡȣȞșİȓ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓʌĮıȘ μİ
ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȠȣ 0,5 ȑȦȢ 1,0 mm, ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌİȡȓʌȠȣ 1 kg ĮȞȐ m2.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȜȩȖȠȢ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș ȐȡıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ İʌȓ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȦįȠμȒȢ (ĲȠȓȤȠȚ, įȐʌİįĮ țȜʌ).
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ĳȐıȘ ĲȘȢ İțĲİȜȠȪμİȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȤȠȜĮıĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ) μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ
ȡȘĲȚȞȫȞ, İʌİȚįȒ ĮȣĲȑȢ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ.
5.2.2 ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ ȣȖȡȒ țȩȜȜĮ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ ıȣȤȞȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȦȢ «İʌȚțȩȜȜȘıȘ ʌȡȠİμʌȠĲȚıμȑȞȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ». Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȣĲȒ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲĮ ȣĳȐıμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ȚȞȫȞ, țĮȚ ȠȚ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȑȢ țȩȜȜİȢ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ĲĮ İμʌȠĲȓıȠȣȞ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĮȣĲȒȞ ʌȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳȑȡșȘțİ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠ ȩĲȚ ĲȠ ȪĳĮıμĮ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ μİ ȣȖȡȒ țȩȜȜĮ ʌȡȚȞ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ.
ȉȠ ȪĳĮıμĮ, ĮĳȠȪ țȠʌİȓ μİ ȥĮȜȓįȚ ıĲȚȢ İʌȚșȣμȘĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ĮʌȜȫȞİĲĮȚ ıİ țĮșĮȡȩ İʌȓʌİįȠ įȐʌİįȠ
İȡȖĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ıĲȡȦμȑȞȠ μİ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ) țĮȚ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ μİ ȡȘĲȓȞȘ μİ ȤȡȒıȘ ʌȜĮıĲȚțȠȪ ȡȠȜȠȪ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞİȡȖİȓ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ țĮĲȐ μȓĮ μȩȞȠ țĮĲİȪșȣȞıȘ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠ
ȪĳĮıμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șȑıȘ (ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ȖĮȞĲȚȫȞ)
İȞĲȩȢ ĲȠȣ İȞİȡȖȠȪ ȤȡȩȞȠȣ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ıȣμʌȓİıȘ μİ ȡȠȜȩ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȐȡİȚ șȑıȘ ȩıȠ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
Ǿ ʌȜİȠȞȐȗȠȣıĮ țȩȜȜĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȣʌİȡțȐȜȣȥȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ʌĲȣȤȫıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȓȞİȢ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ ʌȚȠ İȣșȪȖȡĮμμİȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĳȐȜμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, ȜȐșȠȢ țĮĲİȪșȣȞıȘ ȚȞȫȞ)
țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ, ĲȠ ȪĳĮıμĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ
țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ. ǹȞ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ, ȪĳĮıμĮ țĮȚ ȡȘĲȓȞȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȦȢ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ șĮ İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ μİ ȞȑĮ ȣȜȚțȐ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ.

5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 țĮȚ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:
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5.3.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ, (ȪʌĮȡȟȘ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, ĳșȠȡȫȞ Ȓ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȫȞ). ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ
ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 țĮȚ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 țĮȚ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȫıĲİ ĲȣȤȩȞ
țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ȞĮ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȞĮ ĮȓȡȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ
ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĮȑȡĮ μİĲĮȟȪ ȣĳȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ
μİĲĮȟȪ ȣĳĮıμȐĲȦȞ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ İμʌȠĲȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ, Ș ĮȞȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȘȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȚȞȫȞ, Ș
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮĳȒ), Ș μİȚȦμȑȞȘ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȡȐȕȘȖμĮ ĲȠȣ ȣĳȐıμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ ȩĲĮȞ Ș
țȩȜȜĮ ȑȤİȚ ʌȠȜȣμİȡȚıĲİȓ), ĲȠ ĮȞİʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ (ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ)
țȜʌ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ, ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ, Ȓ İȐȞ ĮȣĲȑȢ
İȓȞĮȚ μȚțȡȒȢ țȜȓμĮțĮȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ İȣȤİȡȫȢ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ.
5.3.2 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ Ȓ /țĮȚ ıİ İȞįȚȐμİıĮ ıĲȐįȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ʌȜĮıĲȚțȒȢ Ȓ İȜĮıĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ȐțȡĮ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ
ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȚıĲİȓ ĲȠ ȪĳĮıμĮ. ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȢ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȊʌȩțȦĳȠȢ ȒȤȠȢ
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ʌȜȘμμİȜȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ, İȖțȜȦȕȚıμȩ ĮȑȡĮ, μȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Ƞ ȂİȜİĲȘĲȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲȠȢ șĮ țȡȓȞİȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ Ȓ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
5.3.3 ǲȜİȖȤȠȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȣĳĮıμȐĲȦȞ
Ǿ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ įȠțȚμȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ įİȓȖμĮĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
-

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıȘ Ȓ ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ. ĬĮ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣĳĮıμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
įȚʌȜȐıȚȦȞ Įʌȩ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įİȓȖμĮĲĮ.

-

ȉȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 50 - 100 mm, șĮ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠʌĲȚțȩ. ǹȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 50 mm, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ıİ 30 mm.

-

ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȚĮȤȦȡȚıșȑȞĲȠȢ įİȓȖμĮĲȠȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ țİĳĮȜȒ ȚįȓĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μİ ĲȠ įİȓȖμĮ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ İȟȠȜțȑĮȢ, ıĲȘȡȚȗȩμİȞȠȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
Ǿ įȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ȡȣșμȩ 1.0 ȑȦȢ 3.0 MPa/min țĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐ
ĲȘȞ ıĲȚȖμȒ ĲȘȢ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ.

-

īȚĮ ĲȠȞ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 3 įȠțȓμȚĮ ĮȞȐ 30 m2 İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Ȓ 300
m μȒțȠȣȢ ȣĳĮıμȐĲȦȞ. ȉȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ μİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, ĮȞ
țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ Ȓ /țĮȚ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ.

-

Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ
(ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ).
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ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ șĮ
ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

Ǿ įȠțȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ ȩĲĮȞ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ įİȞ İμĳĮȞȓȗİȚ ĮıĲȠȤȓĮ ıĲȘȞ
įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȣĳȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ. ǹȞ Ș įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ĮıĲȠȤȒıİȚ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș įȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĲȐıȘ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȓıȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ. īİȞȚțȫȢ, ȦȢ ĮʌȠįİțĲȒ, șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȐıȘ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ 1,50 MPa (İțĲȩȢ ĮȞ
ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
5.3.4 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – ǻȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ
ĮȞİʌĮȡțȑȢ. ǹȞ țĮȚ ʌȐȜȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ
ĲȡȩʌȠ, țĮȚ ıİ įȪȠ ȞȑİȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ ĮȞİʌĮȡțȑȢ, ȠʌȩĲİ țĮȚ ʌİȡĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ.
ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ȞȑȦȞ įȠțȚμȫȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ Ș İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǵĲĮȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ȠʌĲȚțȠȪ, țȡȠȣıĲȚțȠȪ Ȓ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĮʌȠįİȓȟȠȣȞ ȩĲȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ įİȞ
țĮȜȪʌĲİȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȂİȜİĲȘĲȒ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ, ıĲȘȞ
ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ (ʌ.Ȥ. ʌȪțȞȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ, İĳĮȡμȠȖȒ İʌĮȜȜȒȜȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ĲȠʌȚțȒ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ, ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ
μȑĲȡȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ).

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜ. țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-14-01-07-01).

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ (ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ǹ1:2000) -Industrial safety helmets (Amendment A1:2000).

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ
- ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 345/A1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ -- Specification for safety footwear for professional
use.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Personal protective equipment – Safety footwear.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ – ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1 -- Personal protective equipment – Safety
footwear – Amendment 1.
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use – Part 1: Requirements
and testing for freedom from holes.

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȩȡμĮ Ȓ ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ
μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ. ǹȞ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ įȚĮȜȪĲȘ, įȚȩĲȚ
Ș țȩȜȜĮ įȚĮȜȣȩμİȞȘ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ. ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ Ȟİȡȩ μİ ıĮʌȠȪȞȚ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μʌİȚ țȩȜȜĮ ıĲĮ μȐĲȚĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȜȪıȚμȠ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ Ƞ ʌĮșȫȞ șĮ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȚĮĲȡİȓȠ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȘ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ
(ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ İʌȚĲȣȤȫȢ ȣĳĮıμȐĲȦȞ FRP, ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĮȣĲȫȞ (ʌȐȤȠȣȢ, ȣȜȚțȠȪ, ĮȞĲȠȤȒȢ). ǻİȞ ʌȡȠıμİĲȡİȓĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞȘȖμȑȞȘ
ıĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İʌȚμȑĲȡȘıȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȣĳĮıμȐĲȦȞ ĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȣȤȩȞ İʌȚıțİȣȫȞ
ĮıĲȠȤȚȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣĳĮıμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ
İĳĮȡμȠıșȑȞĲȦȞ ȤȦȡȓȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ (ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ).
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-

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȓıȤȣıȘ – ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ
ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP ĲĮȚȞȓİȢ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ
/ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ȐȠʌȜȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ
ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP) μİ ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ.
ȉĮ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȓȞİȢ: ȐȞșȡĮțȠȢ (CFRP: carbon fiber reinforced
polymers), ĮȡĮμȚįȓȦȞ (ĮȡȦμĮĲȚțȫȞ ʌȠȜȣĮȚμȚįȓȦȞ) Ȓ ȖȣĮȜȚȠȪ.
ȉĮ İȜȐıμĮĲĮ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌȡȠįȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ (fabricated laminates) țĮȚ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȑĲȠȚμĮ ʌȡȠȢ
İĳĮȡμȠȖȒ. ǻİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ İμʌȠĲȚıμȩ μİ ȡȘĲȓȞȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1504.04

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ǻȠμȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ -- Products and systems for
the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements,
quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding.

Ǽȁȅȉ EN 1504.09

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 9: īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ -- Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation
of conformity - Part 9: General principles for the use of products and
systems.

Ǽȁȅȉ EN 1504.10

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 10: Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İȡȖĮıȚȫȞ -- Products and systems for
the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements,
quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of
products and systems and quality control of the works.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 1542

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ μİ
İȟȩȜțİȣıȘ -- Products and system for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-of.

Ǽȁȅȉ EN 1770

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȚțȒȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ -- Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Test methods - Determination of the coefficient of
thermal expansion.

Ǽȁȅȉ EN 14022

ǻȠμȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μİȖȓıĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ
Įʌȩ ĲȘ μİȓȟȘ ȖȚĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ʌȠȜȜȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ -- Structural
Adhesives - Determination of the pot file (working life) of multicomponent
adhesives.

Ǽȁȅȉ EN 12189

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞȠȚțĲȠȪ ȤȡȩȞȠȣ -Products and systems for the protection and repair of concrete structures Test methods - Determination of open time.

Ǽȁȅȉ EN 12617.03

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ʌȡȫȚμȘȢ
ȖȡĮμμȚțȒȢ ıȣıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ -- Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age
linear shrinkage for structural bonding agents.

Ǽȁȅȉ EN 12617.01

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ
ıȣıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(SPS) -- Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage for
polymers and surface protection systems (SPS).

Ǽȁȅȉ EN 12614

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
ȣĮȜȫįȠȣȢ μİĲȐʌĲȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ -- Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination
of glass transition temperatures of polymers.

Ǽȁȅȉ EN ISO 3219

ȆȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ - ȆȠȜȣμİȡȒ/ȡȘĲȓȞİȢ ıİ ȣȖȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıĮȞ
ȖĮȜĮțĲȫμĮĲĮ Ȓ ıĮȞ įȚĮıʌȠȡȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ μİ ȤȡȒıȘ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȪ ȚȟȦįȠμȑĲȡȠȣ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ ĮȞĮȜȠȖȓĮ įȚȐĲμȘıȘȢ -Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions
- Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined
shear rate.

Ǽȁȅȉ EN 13580

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ
ĮȜțȐȜȚĮ ĲȦȞ ȣįȡȩĳȠȕȦȞ İμʌȠĲȚıμȫȞ -- Products and systems for the
protection and repair of concrete structures - Test Methods - Water
absorption and resistance to alkali for hydrophobic impregnations.

Ǽȁȅȉ EN ISO 178 E2

ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȐμȥȘȢ -- Plastics - Determination of
flexural properties.
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Ǽȁȅȉ EN 13412 E2

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ șȜȓȥȘ -- Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test methods - Determination of modulus
of elasticity in compression.

Ǽȁȅȉ EN 12188

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ țĮĲĮıțİȣȫȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ȤȐȜȣȕĮ μİ ȤȐȜȣȕĮ ȖȚĮ ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȩ ĲȦȞ įȠμȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ
μȑıȦȞ -- Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for
characterisation of structural bonding agents.

Ǽȁȅȉ EN 12190

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒȢ įȠμȘμȐĲȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
șȜȓȥȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ İʌȚıțİȣȫȞ -- Products and systems for the protection
and repair of concrete structures - Test methods - Determination of
compressive strength of repair mortar.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ
– Removal of loose or attached materials from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ – Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ – Filling of
narrow cracks of concrete elements.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ
ȖȓȞİȚ įȚĮțȠʌȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıĲĮ įȓțĲȣĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ - ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ
įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ
ȑȞĲİȤȞĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘȞ ıȣȞįȡȠμȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ
ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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4.3 ȊȜȚțȐ ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ țĮȚ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȘμȚțȐ
țĮșĮȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞĮ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ
țȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ μİ ıȣȞȐĳİȚĮ țĮȚ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50% μİȖĮȜȪĲİȡȘ
Įʌȩ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ
ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.

4.4 ȊʌȩıĲȡȦμĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ
īȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ
ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ – İȜȐıμĮĲȠȢ. ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ĮıĲȐȡȚ (primer), İĳȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.5 ǼȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ (FRP)
ȉĮ İȜȐıμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ įȠțȚμȫȞ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ
İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĮȣĲȫȞ. ȉĮ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ İȜȐıμĮĲĮ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ȤȡȒıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĮȞșȡĮțȠȞȒμĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ įİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ, İʌİȚįȒ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ μȚțȡȒ ʌĮȡĮμȠȡĳȦıȚμȩĲȘĲĮ.
ǼȞįİȚțĲȚțȫȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ μİ ȐȞșȡĮțĮ İȜĮıμȐĲȦȞ (CFRP
laminates):
-

μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

150 / 230 / 300 kN/mm2

-

İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

2400 - 3200 N/mm2

-

ʌȐȤȠȢ İȜȐıμĮĲȠȢ

1,00 - 1,50 mm (ıȣȞȒșİȚȢ ĲȚμȑȢ 1,2 țĮȚ 1,4 mm)

-

ʌȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ

50 - 150 mm

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıİȦȢ

1,7% (Ǽ= 150 kN/mm2) ȑȦȢ 0,9% (Ǽ= 300 kN/mm2)

ȀȡȓıȚμȠȢ ʌĮȡȐȖȦȞ İȓȞĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȐȞȦ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ ʌȠȜȣμİȡȑȢ țĮȚ ĲȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȞĮ ĮʌȠįȠμȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ȤȐȞȠȣȞ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĲȠȣȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
Ǿ țȡȓıȚμȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȖȚĮ ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ CFRP țȣμĮȓȞİĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİĲĮȟȪ 100 țĮȚ 130 qC.
ǹʌȩ șİȡμȚțȒȢ ȐʌȠȥȘȢ ĮıșİȞȑıĲİȡȠ ıĲȠȚȤİȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1770.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İȞȓıȤȣıȘ μİ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ įİȞ ĮȓȡİȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1542, ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5 MPa (15kg/cm2).
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4.6 ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 1504.04, Ǽȁȅȉ EN 1504.09 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1504.10.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ȤȦȡȓȢ
ĮȞİȞİȡȖȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ (ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ).

-

Ǿ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ʌȡȠȢ ȡȘĲȓȞȘ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1:3.

-

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (pot
life), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.

-

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50% μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣȞĲȒ.

-

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ.

-

Ǿ İĲȚțȑĲĮ ĲȦȞ įȠȤİȓȦȞ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ
țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İʌȚĲȡİʌĲȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.

-

ĬĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȣȞ ĲȠȞ
μȑȖȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ, ĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ,
ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ, ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ,
ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ μȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ.

ȆĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
Ǽȁȅȉ EN 1504.04, Ǽȁȅȉ EN 1504.09 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1504.10 țĮȚ ĲȠ ǻİȜĲȓȠ No 14 ĲȘȢ FIB (Federation
Internationale du Beton: ǻȚİșȞȒȢ ȅμȠıʌȠȞįȓĮ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ).
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1504.04
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ

ȆȡȩĲȣʌȠ ǻȠțȚμȒȢ

ȈȣȞȚıĲȫμİȞİȢ ĲȚμȑȢ
o

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ȋȡȩȞȠȢ ȤȡȒıİȦȢ
(pot life)

Ǽȁȅȉ EN 14022

>40 mm ıİ 20 C

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μİȓȖμĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȋȡȩȞȠȢ ȑțșİıȘȢ
(open time)

Ǽȁȅȉ EN 12189

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 mm
ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20 oC

ȋȡȩȞȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ
İȜȐıμĮĲȠȢ / ȣĳȐıμĮĲȠȢ
μİĲȐ ĲȠ ȐʌȜȦμĮ ĲȠȣ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ

ȋȡȩȞȠȢ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (shelf
life)

-

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 μȒȞİȢ
ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 5-25
o
C

ȈȣıĲȠȜȒ ȟȒȡĮȞıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12617.01

< 0,1 %

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

Ǽȁȅȉ EN 12617.03
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 1504.04 (ıȣȞȑȤİȚĮ)
șİȡμȠțȡĮıȓĮ >5 oC

ȈȣȞșȒțİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ

-

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ
μİĲȐʌĲȦıȘȢ ıİ
ȣĮȜȫįȘ μȠȡĳȒ
(glass transition
temp. Tg)

Ǽȁȅȉ EN 12614

45 oC Ȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȓıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ μȑȖȚıĲȘ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĮȑȡȠȢ
ȣʌȩ ıțȚȐ ʌȜȑȠȞ 20 oC

ǼȓȞĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ
μȠȡȚĮțȒȢ įȠμȒȢ ĲȘȢ
ȡȘĲȓȞȘȢ țĮȚ ĮʌȫȜİȚĮȢ
ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 1770

50 x 10-6 ĮȞȐ oC

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

ǿȟȫįİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 3219

-

-

ȊįȡȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲ
ȘĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 13580

 3% țĮĲȐ μȑȡȠȢ

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ
ıİ țȐμȥȘ

Ǽȁȅȉ EN ISO 178 Ǽ2

2.000 - 15.000 ȃ/mm2

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ
ıİ șȜȓȥȘ

Ǽȁȅȉ EN 13412 Ǽ2

2.000 - 15.000 ȃ/mm2

FIB Bulletin No 14

ǻȪȞĮμȘ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12188

>15 ȃ/mm2

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

ĬȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǽȁȅȉ EN 12190

-

-

ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

Ǽȁȅȉ EN 12188

>12 ȃ/mm2

țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504.04

FIB Bulletin NȠ 14

ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ <
80%

Ǽȁȅȉ EN ISO 178 ǹ1

4.7 ǻȚĮțȓȞȘıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ.
Ǿ ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıįȓȞİȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȚȟȫįİȢ (ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒ șȑȡμĮȞıȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȚȢ ȥȣȤȡȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ).
ȉĮ İȜȐıμĮĲĮ įİȞ șĮ țĮμʌȣȜȫȞȠȞĲĮȚ ıİ μȚțȡȩĲİȡȘ ĮțĲȓȞĮ Įʌ’ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ. ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ.
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ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞĮ ʌȠȜȣμİȡȒ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:

5.1 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ (ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01.

-

ǹʌȠĳȠȡĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ ıμȣȡȚįȩʌİĲȡĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȐ ĲμȒμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮȜȣĳșȠȪȞ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ıțȩȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
İȓĲİ μİ ĳȪıȘμĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ İȓĲİ μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ (ĮȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ).

-

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ, ȤȦȡȓȢ İȟȐȡıİȚȢ Ȓ ȕĮșȠȣȜȫμĮĲĮ ȠĳİȚȜȩμİȞĮ
ıİ ĮĲȑȜİȚİȢ ĲȠȣ ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ. ȉȣȤȩȞ İȟȐȡıİȚȢ șĮ İȟȠμĮȜȪȞȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ Ȓ
ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡİȢ, İȞȫ ĲȣȤȩȞ ȕĮșȠȣȜȫμĮĲĮ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ İʌȠȟİȚįȚțȩ ıĲȩțȠ (ʌȐıĲĮ) Ȓ
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ țȠȞȓĮμĮ. ǹȞ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ 5 mm
ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ʌȐıĲĮȢ. īȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ
ȑĲȠȚμȠȣ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȠȪȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

-

ǵĲĮȞ ĲȠ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚȑȜșİȚ İʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ʌ.Ȥ.
İĳĮȡμȠȖȑȢ ʌİȡȓıĳȚȟȘȢ) ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ (țĮμʌȪȜȦıȘ) ĲȦȞ ĮțμȫȞ. Ǿ ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȦȞ ĮțμȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȪ İȟȠʌȜȚıμȩ
(ʌ.Ȥ. ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ) μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚĮĲȐȡĮȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ȂİĲȡȐĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȠȪ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ. īİȞȚțȐ, Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 4%.

5.2 ǼĳĮȡμȠȖȒ İȜȐıμĮĲȠȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ İĳȩıȠȞ ĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȑȞ ȣȜȚțȩ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
ȉȠ ȑȜĮıμĮ șĮ țȩȕİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİ ĲȡȠȤȩ Ȓ ʌȡȚȩȞȚ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ıțȩȞȘ țĮȚ
ĲȣȤȩȞ ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ μİ țĮșĮȡȩ ȪĳĮıμĮ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ μİ ĲȠ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ (ʌ.Ȥ. įȚȐȜȣμĮ ĮțİĲȩȞȘȢ) ʌȠȣ
ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) șĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ ȣȜȚțȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĮıĲȐȡȚ, primer) ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ
ȡȘĲȓȞȘ μİ ȡȠȜȩ, μİȖȐȜȠ ʌȚȞȑȜȠ Ȓ ȕȠȪȡĲıĮ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ıĲȘȞ ȤȦȡȓȢ ıȒμĮȞıȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ ıİ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ ĮȣȟȐȞİȚ Įʌȩ ĲĮ
ȐțȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠ μȑıȠȞ. ȉȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 1-2 mm.
ȉȠ ȑȜĮıμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ıȣμʌȓİıȘ μİ ĲȠ ȡȠȜȩ, ȫıĲİ ȞĮ ȟİȤİȚȜȓıİȚ Ș ʌȜİȠȞȐȗȠȣıĮ
țȩȜȜĮ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ıȣȞİȤȒȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮʌİȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĲȣȤȩȞ ĳȣıĮȜȓįȦȞ ĮȑȡĮ.
Ǿ ʌİȡȓııİȚĮ țȩȜȜĮȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮȜȩȢ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ, țĮȚ įİȞ șĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
ǹȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıĳȐȜμĮ (ʌ.Ȥ. İȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĮȑȡĮ, ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șȑıȘ
țȜʌ.) țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ, ĲȠ ȑȜĮıμĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ĲĮ
ȤȑȡȚĮ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ. ǹȞ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ, ĲȩıȠ ĲȠ ȑȜĮıμĮ ȩıȠ țĮȚ Ș
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țȩȜȜĮ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İț ȞȑȠȣ, μİ ȞȑĮ ȣȜȚțȐ,
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ țȩȜȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓ ĲȠ ȑȜĮıμĮ ȤȦȡȓȢ İȡʌȣıĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ıțȜȒȡȣȞıȘ, ĮțȩμĮ țĮȚ ıİ İĳĮȡμȠȖȑȢ «ȠȡȠĳȒȢ». ǹȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
(ʌ.Ȥ. ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ) ȖȚĮ ĲȘ «ʌȓİıȘ» țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ μȑȤȡȚ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ.
ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İʌȐȜȜȘȜĮ İȜȐıμĮĲĮ, İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ (İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ
ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȜȩȖȠȢ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș ȐȡıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ İʌȓ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȦįȠμȒȢ (ĲȠȓȤȠȚ, įȐʌİįĮ țȜʌ).
īȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ (İȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ), İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ μȚĮ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ țĮȚ ʌȡȠĲȠȪ ıțȜȘȡȣȞșİȓ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓʌĮıȘ μİ
ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȠȣ 0,5 ȑȦȢ 1,0 mm, ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ ĲȠȣ 1 kg/m2.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ĳȐıȘ ĲȘȢ İțĲİȜȠȪμİȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȤȠȜĮıĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ) μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȣμȑȞȦȞ
ȡȘĲȚȞȫȞ, İʌİȚįȒ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ.
ȂĮĲȓıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ, İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 țĮȚ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ:
5.3.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ, (ȪʌĮȡȟȘ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, ĳșȠȡȫȞ Ȓ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȫȞ). ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ
ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 țĮȚ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 5.1 țĮȚ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȫıĲİ ĲȣȤȩȞ
țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ȞĮ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȞĮ ĮȓȡȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ
ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĮȑȡĮ μİĲĮȟȪ İȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ
μİĲĮȟȪ İȜĮıμȐĲȦȞ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ İμʌȠĲȚıμȩȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ, Ș ĮȞȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȘȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȚȞȫȞ, Ș
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮĳȒ), Ș μİȚȦμȑȞȘ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȡȐȕȘȖμĮ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ ȩĲĮȞ Ș
țȩȜȜĮ ȑȤİȚ ʌȠȜȣμİȡȚıĲİȓ), ĲȠ ĮȞİʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ (ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ)
țȜʌ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ, ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ, Ȓ İȐȞ ĮȣĲȑȢ
İȓȞĮȚ μȚțȡȒȢ țȜȓμĮțĮȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ İȣȤİȡȫȢ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ.
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5.3.2 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ Ȓ/țĮȚ ıİ İȞįȚȐμİıĮ ıĲȐįȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ʌȜĮıĲȚțȒȢ Ȓ İȜĮıĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ȐțȡĮ țĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȢ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȊʌȩțȦĳȠȢ ȒȤȠȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ʌȜȘμμİȜȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ,
İȖțȜȦȕȚıμȩ ĮȑȡĮ, μȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Ƞ ȂİȜİĲȘĲȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲȠȢ șĮ țȡȓȞİȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ Ȓ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
5.3.3 ǲȜİȖȤȠȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ İȜĮıμȐĲȦȞ
Ǿ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ įȠțȚμȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ įİȓȖμĮĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
-

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıȘ Ȓ ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȓȟİȚ Ș ǼʌȓȕȜİȥȘ. ĬĮ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȜĮıμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
įȚʌȜȐıȚȦȞ Įʌȩ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įİȓȖμĮĲĮ.

-

ȉȠ įİȓȖμĮ ĲȠȣ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 50 - 100 mm, șĮ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠʌĲȚțȩ. ǹȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ
ĲȠȣ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 50 mm, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ıİ 30 mm.

-

ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȚĮȤȦȡȚıșȑȞĲȠȢ įİȓȖμĮĲȠȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ țİĳĮȜȒ ȚįȓĮȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİ ĲȠ įİȓȖμĮ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ İȟȠȜțȑĮȢ, ıĲȘȡȚȗȩμİȞȠȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ. Ǿ įȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ȡȣșμȩ 1.0 ȑȦȢ 3.0 MPa/min țĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıĲȚȖμȒ ĲȘȢ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ.

-

īȚĮ ĲȠȞ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 3 įȠțȓμȚĮ ĮȞȐ 30 m2 İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Ȓ
300 m μȒțȠȣȢ ȣĳĮıμȐĲȦȞ. ȉȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ μİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ
ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, ĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ Ȓ/țĮȚ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ.

-

Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ
țȩȜȜĮȢ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ).

-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ
șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

Ǿ įȠțȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ ȩĲĮȞ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ įİȞ İμĳĮȞȓȗİȚ ĮıĲȠȤȓĮ ıĲȘȞ
įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ İȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ. ǹȞ Ș įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ĮıĲȠȤȒıİȚ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș įȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĲȐıȘ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȓıȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ. īİȞȚțȫȢ, ȦȢ ĮʌȠįİțĲȒ, șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȐıȘ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ 1,50 MPa (İțĲȩȢ ĮȞ
ȐȜȜȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
5.3.4 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – ǻȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ
ĮȞİʌĮȡțȑȢ. ǹȞ țĮȚ ʌȐȜȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ
ĲȡȩʌȠ, țĮȚ ıİ įȪȠ ȞȑİȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ ĮȞİʌĮȡțȑȢ, ȠʌȩĲİ țĮȚ ʌİȡĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ.
ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ȞȑȦȞ įȠțȚμȫȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ Ș İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
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ǵĲĮȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ȠʌĲȚțȠȪ, țȡȠȣıĲȚțȠȪ Ȓ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĮʌȠįİȓȟȠȣȞ ȩĲȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ įİȞ
țĮȜȪʌĲİȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȂİȜİĲȘĲȒ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ, ıĲȘȞ
ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ (ʌ.Ȥ. ʌȪțȞȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ, İĳĮȡμȠȖȒ İʌĮȜȜȒȜȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ĲȠʌȚțȒ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ, ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ
μȑĲȡȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ).

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜ. țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1501-14-01-07-01).

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Industrial safety helmets.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ
- ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 345/A1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ -- Specification for safety footwear for professional
use.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Personal protective equipment – Safety footwear.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ – ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1 -- Personal protective equipment – Safety
footwear – Amendment 1.
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 1: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use - Part 1 :
Requirements and testing for freedom from holes.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȩȡμĮ Ȓ ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ
μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ. ǹȞ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ įȚĮȜȪĲȘ, įȚȩĲȚ
Ș țȩȜȜĮ įȚĮȜȣȩμİȞȘ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ. ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ Ȟİȡȩ μİ ıĮʌȠȪȞȚ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μʌİȚ țȩȜȜĮ ıĲĮ μȐĲȚĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȜȪıȚμȠ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ Ƞ ʌĮșȫȞ șĮ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȚĮĲȡİȓȠ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȘ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ
(ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĲĮȚȞȚȫȞ FRP ʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȒșȘțĮȞ İʌȚĲȣȤȫȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ
İȓįȠȣȢ ĮȣĲȫȞ (ʌȐȤȠȣȢ, ȣȜȚțȠȪ, ĮȞĲȠȤȒȢ). ǻİȞ ʌȡȠıμİĲȡİȓĲĮȚ țĮȚ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȞȘȖμȑȞȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȣȤȩȞ İʌȚıțİȣȫȞ ĮıĲȠȤȚȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲĮȚȞȚȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ İĳĮȡμȩıșȘțĮȞ ȤȦȡȓȢ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȒ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ (ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ).

-

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

-
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ȠʌȜȚıμȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȋȐȜȣȕĮ Įʌȩ:
-

ȊʌȠȜİȓμμĮĲĮ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ȅȟİȓįȚĮ ıİ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȫȞ

-

ȅȟİȓįȚĮ ıİ ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ țĮȚ İȜȐıμĮĲĮ

-

ȆİĲȡİȜĮȚȠİȚįȒ ıİ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȫȞ (įȚȣȜȚıĲȒȡȚĮ, ȜİȕȘĲȠıĲȐıȚĮ)

-

ǹȞĲȚȠȟİȚįȦĲȚțȒ ȕĮĳȒ ıİ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȫȞ (ĮȞĮμȠȞȑȢ)

-

ǹȞĲȚȠȟİȚįȦĲȚțȒ ȕĮĳȒ ıİ įȠțȠȪȢ țĮȚ İȜȐıμĮĲĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ĲȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȤȘμȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ (ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ), ȩʌȦȢ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȑȢ,
įȚĮȕȡȦĲȚțȐ țȜʌ. șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒμĮȞıȘ CE țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ȠįȘȖȚȫȞ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ.

5

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ μȑșȠįȠȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
-

Ƞ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ

-

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȠȟİȚįȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ

-

ȉȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ȠȚ μȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1 ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȠ ʌİįȓȠ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȈĲȠȞ ȓįȚȠ ȆȓȞĮțĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țȐșİ μİșȩįȠȣ ıİ

5
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ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ "ĬİȡμȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ" (İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ĮȞȐĳȜİȟȘ)
ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠ ĮȞĮĳȜȑȟȚμȦȞ ĮİȡȓȦȞ (gas free).

5.1 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ μȠȞȒȢ țİĳĮȜȒȢ (ĮİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ) –
ȂȑșȠįȠȢ Ȃ1
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȕȐȡȠȣȢ 1,0 kg, μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7 MPa, țĮȚ
μȠȞȒ țİĳĮȜȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, μİ țȠʌĲȚțȩ ʌȡȚıμĮĲȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ ıİ ıȤȒμĮ ıĲĮȣȡȠȪ (ĮİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ).
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ıĲȡȫıİȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (ĮʌȠȜȑʌȚıȘ).

5.2 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ2
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮİȡȩıĳȣȡĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ țİĳĮȜȫȞ (3 ȑȦȢ 6 țİĳĮȜȑȢ). ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȦȢ μȑșȠįȠȢ Ȃ1.

5.3 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ μĮĲıĮțȩȞȚ ȤİȚȡȩȢ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ3
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ıĳȪȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ (μĮĲıĮțȩȞȚ) įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ, İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
μȚĮ șĮ İȓȞĮȚ țİĳĮȜȒ μİ μȠȡĳȒ ʌȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ μİ μȠȡĳȒ țȫȞȠȣ. ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ
ıĲȡȫıİȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (ĮʌȠȜȑʌȚıȘ).

5.4 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ μĮĲıĮțȩȞȚ ȤİȚȡȩȢ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ4
ǵʌȦȢ ıĲȘ ȂȑșȠįȠ 3 ĮȜȜȐ μİ ıĲȑȜİȤȠȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ Įʌȩ ȠȡİȓȤĮȜțȠ.

5.5 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ ȤİȚȡȩȢ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ5
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ İʌȚμȒțȠȣȢ μȠȡĳȒȢ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ. ȉĮ ıȪȡμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ ʌİȡȓʌȠȣ 1 mm țĮȚ ȚțĮȞȒ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ.

5.6 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ ȤİȚȡȩȢ μİ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ6
ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ȂȑșȠįȠ 5 ĮȜȜȐ μİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ μİ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ.

5.7 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ ʌȡȠıĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ ıİ
ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ7
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ
įȡȐʌĮȞȠ. Ǿ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȠȪȡĲıĮȢ ĳȑȡİȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌİȡȓʌȠȣ 1 mm țĮȚ ȚțĮȞȒ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ.
Ǿ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ıĲȡȠĳȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ, ȞĮ
ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ĮȡȚșμȩ ıĲȡȠĳȫȞ ĲȠȣ ȖȦȞȚĮțȠȪ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ
ʌȡȠıĮȡμȠıĲİȓ.

5.8 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮȢ μİ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıİ
ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ8
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȕȠȪȡĲıĮȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ
įȡȐʌĮȞȠ. Ǿ țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȠȪȡĲıĮȢ ĳȑȡİȚ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌİȡȓʌȠȣ 1 mm țĮȚ ȚțĮȞȒ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ.
ȁȩȖȦ ĲȘȢ μȚțȡȒȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȦȞ ıȣȡμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȠȓ
ĲȡȠȤȠȓ μİ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ȑȦȢ 2000 ıĲȡȠĳȑȢ / ȜİʌĲȩ.

5.9 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȣįȡȠȕȠȜȒ μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ9
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 10 ȑȦȢ 20 Mȇa ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ.
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Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ
ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȓİıȘ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.

5.10

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȣįȡȠȕȠȜȒ μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ țĮȚ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ10

īȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȣįȡȠȕȠȜȒ μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ ȦȢ 3,10 Mȇa ʌȠȣ ıȣμʌĮȡĮıȪȡİȚ țȩțțȠȣȢ ȚțĮȞȒȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ (μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 6 μȠȞȐįȦȞ ĲȘȢ țȜȓμĮțĮȢ Mohs) μİȖȑșȠȣȢ 0,5 ȑȦȢ 1mm.

5.11

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ĮμμȠȕȠȜȒ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ11

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ȜİʌĲȫȞ țȩțțȦȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ
μȑıȠȣ, μİȖȑșȠȣȢ 0,5 ȑȦȢ 3,00mm ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 6 μȠȞȐįȦȞ ĲȘȢ țȜȓμĮțĮȢ Mohs.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣıțİȣȒ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠȞ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ μİ ȡİȪμĮ ĮȑȡĮ ȣʌȩ
ʌȓİıȘ.

5.12

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȫȞ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ12

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĮʌȠȜȚʌĮȞĲȫȞ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȜțĮȜȚțȐ
ȖĮȜĮțĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȣȖȡȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ. ȌİțȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μİ ʌȚȞȑȜȠ ıĲȚȢ ʌȡȠȢ țĮșĮȡȚıμȩ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ
ĮĳȠȪ ĮȞĲȚįȡȐıȠȣȞ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȖȚĮ 10-20 ȜİʌĲȐ, ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ μİ Ȟİȡȩ
ȣʌȩ ʌȓİıȘ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ Įʌȩ ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıĮ, ʌȓııİȢ, ȜȐıʌİȢ ț.Ȝ.ʌ.

5.13

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ĮĳĮȚȡİĲȚțȫȞ ıțȠȣȡȚȐȢ - ȂȑșȠįȠȢ Ȃ13

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣȖȡȠȪ ĮĳĮȚȡİĲȚțȠȪ ıțȠȣȡȚȐȢ țĮȚ įȚĮȕȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ μİȓȖμĮ
ĮıșİȞȫȞ ĮȞȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ȠȟȑȦȞ μİ ȖĮȜĮțĲȠμĮĲȠʌȠȚȘĲȑȢ. ȉȠ ȣȜȚțȩ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ʌȚȞȑȜȠ Ȓ
İμȕȐʌĲȚıȘ ȦȢ ȑȤİȚ Ȓ ĮȡĮȚȦμȑȞȠ μİ Ȟİȡȩ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ. ȄİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ
ʌȓİıȘ. ǼĳĮȡμȠȖȒ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȠȟİȚįȫıİȦȞ, ĮȚșȐȜȘȢ, ȜĮįȚȫȞ ț.Ȝ.ʌ.

5.14

ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣȖȡȠȪ ĮĳĮȚȡİĲȚțȠȪ ıțȠȣȡȚȐȢ țĮȚ įȚĮȕȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ μİȓȖμĮ
ĮıșİȞȫȞ ĮȞȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ ȠȟȑȦȞ μİ ȖĮȜĮțĲȠμĮĲȠʌȠȚȘĲȑȢ. ȉȠ ȣȜȚțȩ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ʌȚȞȑȜȠ Ȓ
İμȕȐʌĲȚıȘ ȦȢ ȑȤİȚ Ȓ ĮȡĮȚȦμȑȞȠ μİ Ȟİȡȩ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ. ȄİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ
ʌȓİıȘ. ǼĳĮȡμȠȖȒ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȠȟİȚįȫıİȦȞ, ĮȚșȐȜȘȢ, ȜĮįȚȫȞ ț.Ȝ.ʌ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ȀĮșĮȡȚıμȩȢ Įʌȩ

ȂȑșȠįȠȢ
Ȃ1

Ȃ2

Ȃ3

Ȃ4

Ȃ5

Ȃ6

Ȃ7

Ȃ8

Ȃ9

Ȃ10

Ȃ11

Ȃ12

Ȃ13

ȊʌȠȜİȓμμĮĲĮ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȊʌȠȜİȓμμĮĲĮ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠį.
ȅȟİȓįȚĮ Įʌȩ ȡȐȕįȠ ȠʌȜȚıμȫȞ
ȅȟİȓįȚĮ Įʌȩ įȠțȠȪȢ Ȓ İȜȐıμĮĲĮ
ȆİĲȡİȜĮȚȠİȚįȒ ıİ ȠʌȜȚıμȩ

1

2

ȋȡȫμĮ ıİ ȠʌȜȚıμȠȪȢ
ȋȡȫμĮ ıİ İȜȐıμĮĲĮ
ǼĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȠȣ ıİ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ "ĬİȡμȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ"
ȈȘμİȓȦıȘ:

5.15

(1)+(2) = ȈȣȞįȣĮıμȩȢ μİșȩįȦȞ.

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ Ƞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩȢ,
Ș ıȚįȘȡȠįȠțȩȢ Ȓ ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȒıİȚ μİĲĮȜȜȚțȒ ȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȑȤȠȣȞ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌİȡĮȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, įȚĮ ĲȘȢ ĮĳȒȢ Ȓ/țĮȚ țȡȠȣıĲȚțȐ μİ ȤȡȒıȘ ıĳȪȡĮȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ:
Į)

ǼȐȞ ȑȤİȚ İʌȑȜșİȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
įȚĮȕȡȦĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ.

ȕ)

ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ «ʌȜȘȖȑȢ-İȖțȠʌȑȢ» ıĲȘȞ ȡȐȕįȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țȡȠȣıĲȚțȫȞ μİșȩįȦȞ.

Ȗ)

ǼȐȞ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȠĲμȒıİȚȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
-

ȋȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ

- ȋȡȒıȘ ȤȘμȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ (įȚĮȕȡȦĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ)
- ȋȡȒıȘ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȉȠ ȉİȤȞȚțȩ ȆȡȠıȦʌȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2, ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
Ȇȇ1:

īȐȞĲȚĮ İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ ȣĳĮıμȐĲȚȞĮ Ȓ įİȡμȐĲȚȞĮ.

Ȇȇ2:

īȣĮȜȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ.

Ȇȇ3:

ǻȚĮĳĮȞȒ ʌȡȠıȦʌȓįĮ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ, ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ.

Ȇȇ4:

ȀȠȣțȠȪȜĮ țİĳĮȜȒȢ Įʌȩ ȪĳĮıμĮ ȜȚȞȩ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, ĮĳȒȞİȚ ĮțȐȜȣʌĲȠ μȩȞȠ ĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ ȑȦȢ ĲȠ ıĮȖȩȞȚ. ȀĮȜȪʌĲİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȒșȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ ȫμȦȞ.

Ȇȇ5:

ȂȐıțĮ ĮʌȜȒ ĲȪʌȠȣ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠȣ.

Ȇȇ6:

ȂȐıțĮ İȜĮıĲȚțȒ μİ țĮșĮȡȚȗȩμİȞȠ ĳȓȜĲȡȠ.

Ȇȇ7:

ȀȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİĳȐȜȚ ȑȦȢ ĲȠȣȢ ȫμȠȣȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȞĮʌȞȠȒ. ȅ ʌĮȡİȤȩμİȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȓȜĲȡȠ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȜȜȐııİȚ ĲȠȞ ĮȑȡĮ
Įʌȩ ĮȚȦȡȠȪμİȞĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ, ȓȤȞȘ ȜĮįȚȠȪ țĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ.

Ȇȇ8:

ȅȜȩıȦμȘ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ ĳȩȡμĮ, ĮįȚȐȕȡȠȤĮ ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤİȢ μʌȩĲİȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ȂȑșȠįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ǼȓįȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Ȇȇ1

ǹİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ μȠȞȒȢ țİĳĮȜȒȢ

8

Ȇȇ2

Ȇȇ3

Ȇȇ4

Ȇȇ5

Ȇȇ6

Ȇȇ7

Ȇȇ8
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Ǽȁȅȉ

ǹİȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ
ȋĮȜȪȕįȚȞȠ μĮĲıĮțȩȞȚ
ȅȡİȚȤȐȜțȚȞȠ μĮĲıĮțȩȞȚ
ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ȤİȚȡȩȢ
ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ȤİȚȡȩȢ μİ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ
ȈȣȡμĮĲȠȕȠȣȡĲıĮ ĲȡȠȤȠȪ
ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ĲȡȠȤȠȪ μİ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ
ȊįȡȠȕȠȜȒ μȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ
ȊįȡȠȕȠȜȒ μİ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠ
ǹμμȠȕȠȜȒ
ǹʌȠȜȚʌĮȞĲȑȢ

ǻȚȐȜȣμĮ ȠȟȑȦȞ

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ĮȞȐʌĲȣȖμĮ) ʌȜȒȡȦȢ țĮșĮȡȚıșȑȞĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ
ȠʌȜȚıμȠȪ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ĮȞȠȚȤĲȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ
Repair of exposed open reinforcement stirrups

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-09-04 «ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ
ĮȞȠȚȤĲȫȞ
ıȣȞįİĲȒȡȦȞ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș
ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-09-04, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ
ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-04
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-04:2009

Ǽȁȅȉ

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ĮȞȠȚȤĲȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ
ĮȞȠȚțĲȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȍȢ ĮȞȠȚȤĲȠȓ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ʌȠȣ «țȜİȓȞȠȣȞ» μİ ĮʌȜȒ ȣʌİȡțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ĮȣĲȐ
ȞĮ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1599

ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ȤĮȜȪȕȦȞ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıİ İȡʌȣıμȩ ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ – Welding consumables - Covered electrodes for manual
metal arc welding of creep-resisting steels - Classification.

Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
- ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ ıȪȡμĮ – Steel
for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire.

Ǽȁȅȉ EN 10080

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ – īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - General.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠʌȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȠĳİȚȜȩμİȞȘȢ
ıİ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ – Local retrofitting of concrete element
damage, caused by reinforcement corrosion.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ –
Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȠʌȜȚıμȩ μİ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ –
Strengthening of concrete members with weldable reinforcement
steel, by welding additional bars on the existing ones.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02
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Ǽȁȅȉ

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȣʌȩ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȩ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ –Strengthening of concrete members with
weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding
additional bars on the existing ones.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, țĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ
ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ țĮȚ įȚȐįȡȠμȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ȤȦȡȓȢ μʌȐȗĮ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ
įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ
Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ/ĮʌȠįȠȤȒ ĳȐțİȜȠ μİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȣĲȫȞ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
ʌİȡȚȑȤİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
-

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ/ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȣȜȚțȠȪ.

-

ȋȘμȚțȒ ıȪȞșİıȘ (ʌİȡȚİȤȩμİȞĮ ȕĮıȚțȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ).

-

ǼțșȑıİȚȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ȕĮıȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

-

ȅįȘȖȓİȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ – İĳĮȡμȠȖȒȢ.

-

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ.

-

ȅįȘȖȓİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.

-

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȘμȚțȒȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ – ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ țĮȚ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, μȑĲȡĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ μİ ĲȠ įȑȡμĮ țĮȚ ĲĮ μȐĲȚĮ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ĮȞĮșȣμȚȐıİȦȞ.

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȘșİȓ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ
ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȚ ʌĲȣȤȓȠȣ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠ ȀȡȐĲȠȢ ıȤȠȜȑȢ μĮșȘĲİȓĮȢ țĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıȘȢ ȑȡȖĮ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖȠįȠĲȫȞ).
īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ țĮȚ șĮ įȠțȚμĮıĲȠȪȞ ĲȡȓĮ įȠțȓμȚĮ ıȪȞįİıȘȢ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ʌĮȡȐșİıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-04:2009

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ țĮȚ
İʌȚıțİȣȫȞ. ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȡȖȠįȘȖȩȢ, μİ
İμʌİȚȡȓĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İμʌİȚȡȓĮȢ Ȓ/țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
İȡȖȠįȠĲȫȞ.

4.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ İȟȠʌȜȚıμȩ:
-

ȈȣıțİȣȒ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȩȟȠȣ ıȣȞİȤȠȪȢ țĮȚ İȞĮȜȜĮııȩμİȞȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ, țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İĳĮȡμȠȖȒ (ıĲȡİĳȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ Ȓ ȞĲȚȗİȜȠțȓȞȘĲİȢ).

-

ǺȠȘșȘĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ (ȜĮȕȓįİȢ, ıĳȚțĲȒȡİȢ, țĮȜȫįȚĮ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıİȢ, ıĳȣȡȚȐ, ĳȣıİȡȐ țȜʌ).

-

ȆȜȒȡȘ ıİȚȡȐ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ), ȩʌȦȢ ĮıʌȓįİȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖȠȜȜȘĲȫȞ, ȖȣĮȜȚȐ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, μȐıțĮ țİĳĮȜȒȢ, ʌȣȡȓμĮȤĮ ȖȐȞĲȚĮ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȠįȚȑȢ țȜʌ).

-

ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țȜʌ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ șĮ
İȓȞĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.

-

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌĮȡĮʌȑĲĮıμĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ Įʌȩ ıțȠȣȡȩȤȡȦμȠ ȪĳĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ (ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ).

-

ȋȠȐȞȘ μİ ĮȞİμȚıĲȒȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ĮȞĮșȣμȚȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.

-

ĭȠȡȘĲȐ ȟȘȡĮȞĲȒȡȚĮ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ țĮȚ ĳȜȩȖȚıĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ.

4.4 ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμİȢ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01 țĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10080.

4.5 ǾȜİțĲȡȩįȚĮ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μİ ȕĮıȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, Ȓ μİ ȩȟȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ ȡȠȣĲȚȜȓȠȣ (TiO2) μİ μȘȤĮȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 1599.

4.6 ȊȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ:
-

ȊȜȚțȐ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, İȓĲİ ȑĲȠȚμĮ İȚįȚțȐ, μȘ ĲȠȟȚțȐ, ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ
țȠȞȚȐμĮĲĮ İȓĲİ İʌȠȟİȚįȚțȐ ĮȞĲȚȠȟİȚįȦĲȚțȐ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȤȦȡȓȢ įȚĮȜȪĲİȢ.

-

ȊȜȚțȐ İȞȚıȤȣĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ,
ȑĲȠȚμĮ, İȚįȚțȐ, μȘ ĲȠȟȚțȐ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ.

-

ȊȜȚțȐ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȑĲȠȚμĮ İȚįȚțȐ μȘ ĲȠȟȚțȐ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȐ
țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĲİȜİȚȦμȐĲȦȞ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ, ȑĲȠȚμĮ İȚįȚțȐ μȘ ĲȠȟȚțȐ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İʌȚıțİȣȒ μȚțȡȠĮĲİȜİȚȫȞ
țĮȚ İȟȠμȐȜȣȞıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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4.7 ǻȚĮțȓȞȘıȘ – ȤİȚȡȚıμȩȢ
ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮțȑĲĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ șĮ ȟȘȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡȘĲȐ ȟȘȡĮȞĲȒȡȚĮ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ ĲȩȟȠȣ ıȣȞİȤȠȪȢ Ȓ İȞĮȜȜĮııȩμİȞȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ
ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ șĮ įȓįİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮțȓȞȘıȘ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ
ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ (ĮİȡȚıμȩȢ, ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȤȫȡȠȣ). īİȞȚțȐ ĲĮ
ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ.

5

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĮȞȠȚȤĲȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȤĲȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ țȐĲȦșȚ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȣȢ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣȢ, ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ țĮȜȑμȚ, μİ țȡȠȣıĲȚțȩ ʌȚıĲȩȜȚ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ȐȜȜȠ įȩțȚμȠ ĲȡȩʌȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ıțȑȜȘ ĲȠȣȢ ıİ İʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıțİȜȫȞ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȒȡĮ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ, ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ, ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ,
ȣįȡȠȕȠȜȒ ʌȓİıȘȢ μİ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠ Ȓ ĮμμȠȕȠȜȒ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-01. ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ μİȚȦμȑȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȟȘȡȩ.

-

ǼʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ ıțȠȪʌȚıμĮ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ, ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ Ȓ ĳȪıȘμĮ
μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ ȑȜĮȚĮ ȜȓʌĮȞıȘȢ (ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĳȓȜĲȡȠȣ ĮʌȠȜȪμĮȞıȘȢ ıĲȘȞ
ıȦȜȒȞȦıȘ ʌĮȡȠȤȒȢ).

5.2 ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ
Ǿ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ıțİȜȫȞ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ǼȐȞ ĲĮ ıțȑȜȘ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȒȡĮ įİȞ İȓȞĮȚ μȠȡĳȒȢ țĮȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, șĮ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ıțȑȜȘ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȒȡĮ.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 ȖȚĮ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ Ȓ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02
ȖȚĮ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ.

5.3 ǼĳĮȡμȠȖȒ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.

5.4 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓıĮȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.
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5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ
ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ, ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ
ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İțĲȑȜİıȘ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ǼʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȡȖĮıȓİȢ:
-

Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚțĲȫȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ, ȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ, İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ (kg) ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 15001-14-01-10-02.

-

Ǿ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ-țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȒȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00.

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ

9
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țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

10
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȃȑȠȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ ȅʌȜȚıμȠȪ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.ȉ.ȋ. 2008) – ĭǼȀ 1416/Ǻ/17-07-2008
țĮȚ ĭǼȀ 2113/Ǻ/13-10-2008.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼȞȓıȤȣıȘ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ
Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ
μİ
ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ

ȠʌȜȚıμȩ

μİ

Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional
bars on the existing ones

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 7
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-01-10-01 «ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȠʌȜȚıμȩ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ
ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ
(ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ
(2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-10-01,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ
ȠʌȜȚıμȩ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȡȐȕįȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȓ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ
(İʌȚıțİȣȫȞ/ İȞȚıȤȪıİȦȞ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1599

ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ȤĮȜȪȕȦȞ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıİ İȡʌȣıμȩ ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ – Welding consumables - Covered electrodes for manual
metal arc welding of creep-resisting steels - Classification.

Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
- ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ ıȪȡμĮ – Steel
for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire.

Ǽȁȅȉ EN 10080

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - General.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Steel reinforcement for
concrete.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, ĲȘ șȑıȘ țĮȚ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ.
ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
-

ȀĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ.

-

ǱțȡȠ μİ ȐțȡȠ (μİĲȦʌȚțȒ).

-

ȈĲĮȣȡȦĲȐ.

-

Ȃİ ȜȦȡȓįİȢ (ȞȐȡșȘțİȢ).

-

ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕİȢ:
¾

Ȃİ ʌȜİȣȡȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ.

¾

Ȃİ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮțμȒ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ.

ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ İțĲȑȜİıȘȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
-

"ǹȞİȕĮĲȩ": țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ.

-

"ȀĮĲİȕĮĲȩ": țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, μȩȞȠ ȖȚĮ μȘ ĳȑȡȠȣıİȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ
(μȚțȡȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĳȠȡĲȓȦȞ).

-

"ȅȣȡĮȞȩȢ": ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ, țȐĲȦ μȑȡȠȢ (ȡȐȕįȠȚ ʌȜĮțȫȞ, įȠțȫȞ).

-

"ȆȜȐțĮ": ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ, ʌȐȞȦ μȑȡȠȢ (ȡȐȕįȠȚ ʌȜĮțȫȞ įȠțȫȞ).

ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘ μȑșȠįȠ İțĲȑȜİıȘȢ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
-

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ȤİȚȡȩȢ.

-

ǾμȚĮȣĲȩμĮĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ CO2-Ar.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȖİȞȚțȫȢ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȠȟȣȖȠȞȠțȩȜȜȘıȘȢ ıĲĮ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ/ İȞȚıȤȪıİȦȞ.

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ – ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ įȓʌȜȦμĮ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ıȤȠȜȑȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ țĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ). ǲțĮıĲȠȢ șĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓ ĲȡİȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ. ȉĮ İʌȚĲȣȤȒ įȠțȓμȚĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ. Ǽʌȓ
ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ
ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, İȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ
μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (ıȣıțİȣȑȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ
ĮȞĮșȣμȚȐıİȦȞ, ĳȣıİȡȐ, țȜȚȕȐȞȠȣȢ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘȢ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ț.Ȝʌ.).
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4.3 ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμİȢ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμİȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01 țĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10080.

4.4 ǾȜİțĲȡȩįȚĮ
ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒμĮȞıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1599.
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ıȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ.
īȚĮ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȤİȚȡȩȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μİ ȕĮıȚțȒ Ȓ μİ ȩȟȚȞȘ
İʌȑȞįȣıȘ ȡȠȣĲȚȜȓȠȣ (TiO2), μİ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ İțİȓȞĮ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ ȕȐıȘȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ȘμȚĮȣĲȩμĮĲİȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȩȟȠȣ (ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ TIG: Tungsten Inert Gas) șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪȡμĮ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮįȡĮȞȠȪȢ ĮİȡȓȠȣ (μȓȖμĮ Įʌȩ ĮȡȖȩ țĮȚ įȚȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ).
ȉȠ ıȪȡμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ șĮ İȓȞĮȚ μȠȞȠțȩμμĮĲȠ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ-70 S -… (Ǽ: ȘȜİțĲȡȩįȚȠ, 70 İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ İĳİȜțȣıμȩ ıİ MPa, S: μȠȞȠțȩμμĮĲȠ ıȪȡμĮ, … ȤȘμȚțȒ ıȪȞșİıȘ, ĮȑȡȚȠ țȜʌ.)

4.5 ǻȚĮțȓȞȘıȘ – ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȣȜȚțȫȞ
4.5.1 ǹȑȡȚĮ
ȅȚ ĳȚȐȜİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ, ĮȞĲȠȤȒȢ 25,0 y30,0 MPa, ȤȡȫμĮĲȠȢ ĮȞĮȜȩȖȠȣ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠμȑȞȠȣ ĮİȡȓȠȣ (μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ) țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ İȣțȡȚȞȒ ȑȞįİȚȟȘ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ȘμİȡȠμȘȞȓĮȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ĳȚȐȜȘȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĳȚĮȜȫȞ ĮİȡȓȦȞ ȤȦȡȓȢ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĳȚĮȜȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ İȚįȚțȐ ĳȠȡİȓĮ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș
μİĲĮțȓȞȘıȘ ĳȚĮȜȫȞ μİ ȤȡȒıȘ ĮȜȣıȓįȦȞ Ȓ μİ țȪȜȚıȘ.
ǵĲĮȞ μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĳȚȐȜİȢ Ș ȕĮȜȕȓįĮ șĮ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȒ.
ȅȚ ĳȚȐȜİȢ įİȞ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țȠȞĲȐ ıİ įȡĮıĲȚțȐ ȤȘμȚțȐ Ȓ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
4.5.2 ǾȜİțĲȡȩįȚĮ
ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ʌĮțȑĲĮ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ țȐĲȦșȚ:

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ Įʌȩ ȠȟİȓįȚĮ
(ıțȠȣȡȚȐ) μȑȤȡȚ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıĲİȖȞȑȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ İȜĮĳȡȐ șȑȡμĮȞıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȒ ĲȠȣȢ. Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

7

36946

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ (ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İʌİȞįİįȣμȑȞȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ȡȠȣĲȚȜȓȠȣ), șĮ
İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ țĮȚ ȟȘȡȐ (ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ), Ș įİ İʌȑȞįȣıȒ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗİȚ ĳșȠȡȑȢ.
Ǿ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ȑȞĲĮıȘ ȡİȪμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ĲȪʌȠ
ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮțȑĲȠ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ) ıȣȞȒșȦȢ įİ μİĲĮȟȪ 100 țĮȚ 180 ǹ. īİȞȚțȐ Ș ȑȞĲĮıȘ
ĲȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, ȩĲĮȞ Ș įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ ȡĮĳȒ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ȖȦȞȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 90°.
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ȂİĲȐ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȠ μȑĲĮȜȜȠ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ȥȘȤșİȓ ĮȡȖȐ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ĮʌȩȥȣȟȘȢ μİ
ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ μȑıȦȞ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μİ ȕĮıȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, șĮ ȟȘȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ 300 °C.

5.2 ǼȓįȘ ıȣȞįȑıİȦȞ
5.2.1 ȈȪȞįİıȘ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ, μİĲȐ ĲȠȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲȓșİȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ, ȩıȠ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ. Ǿ ıȪȞįİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ μİ įȪȠ ȡĮĳȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, μȒțȠȣȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ, μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ 20 mm (ıȘμİȓȠ 3, ȈȤȒμĮ 1).
ȅȚ ȡĮĳȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ (μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ μİ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ) ȟİțȚȞȫȞĲĮȢ Įʌȩ ȑȟȦ, (ıȘμİȓȠ 1,
ȈȤȒμĮ 1) țĮȚ ʌȡȠȤȦȡȫȞĲĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑıĮ (ıȘμİȓȠ 2, ȈȤȒμĮ 1), ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȠȚ ıțȠȣȡȚȑȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ, Ș ȥȪȟȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμĮȜȩĲİȡĮ țĮȚ Ș ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ
țĮșĮȡȒ.
Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȠȟİȓįȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ (ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȡȠȪıĲĮ ʌȠȣ İʌȚʌȜȑİȚ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ (ĮȞİȕĮĲȩ).

1

2

3

1

2

ȉȠμȒ ǹ-ǹ

A
d

A
5d

20mm

5d

d/3

ȈȤȒμĮ 1 - ȈȪȞįİıȘ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ
ȉȠ ȐțȡȠȞ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ ȈȤȒμĮĲȠȢ 2.

ȈȤȒμĮ 2
ǵĲĮȞ Ș ȡĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ.
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ȉȠ ȐțȡȠ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮĲȐ ıĲȡȫıȘ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ ʌȠȡİȓĮ:

ȈȤȒμĮ 3
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ İʌȚțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ Ș țȡȠȪıĲĮ
ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȒȟȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ, μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ İʌĮĳȒȢ
ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȘȢ ȜȠȟȠĲȠμȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲȐȜȜȠȣ.
ȈĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ țĮĲȐ ȡĮĳȒ ĲȪʌȠȣ V İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ıİȚȡȐ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȈȤȒμĮĲȠȢ 4.

ȈȤȒμĮ 4
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ, Ș ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ țȡȠȪıĲĮ ȦȢ ĮȞȦĲȑȡȦ.
5.2.2 ȈȪȞįİıȘ ȐțȡȠ μİ ȐțȡȠ (μİĲȦʌȚțȒ)
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪȢ μİ įȚȐμİĲȡȠ 20 mm țĮȚ ȐȞȦ. ȉĮ ȐțȡĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ
ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĮʌȜȠȪ Ȓ įȚʌȜȠȪ V ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȜȠȟȠĲȠμȓĮȢ 60°, μİ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ țȐșİĲȠ ĲμȒμĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 2 mm.

ȈȤȒμĮ 5
ȉĮ ȐțȡĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȪȞįİıȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșȠȪȞ țȐșİĲĮ ıĲȘȞ țȐĲȦ
ȡȐȕįȠ țĮȚ ȣʌȩ ȜȠȟȠĲȠμȓĮ 45° ıĲȘȞ ȐȞȦ ȡȐȕįȠ (μİ ʌĮȡĮμȑȞȠȞ țȐșİĲȠ ĲμȒμĮ ʌȜȐĲȠȢ 2 mm).
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ȈȤȒμĮ 6
ȅȚ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȡȐȕįȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 2 y 3 mm (ȈȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6).
Ǿ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ȡĮĳȑȢ (ȈȤȒμĮ 7). ȈĲȚȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ.
ǵȥȘ ǹ-ǹ

ǹ

2mm

ǹ

2-3mm
Į) ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ μİĲȫʌȠȣ
1

2

4

9
3

1.2d
7

8

6

5

60°
ȕ) įȚĮįȠȤȚțȒ İțĲȑȜİıȘ ȡĮĳȫȞ

ȈȤȒμĮ 7 - ȈȪȞįİıȘ ȐțȡȠ μİ ȐțȡȠ
Ǿ țȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ μİ ȣȜȚțȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȈȤȒμĮ 3.
5.2.3 ȈȪȞįİıȘ ıĲĮȣȡȦĲȐ
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıĲİȓ ȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ ȩıȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ. Ǿ ȡĮĳȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ țĮȚ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ μİ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ.

ǹ

ǹ

ȉȠμȒ ǹ-ǹ
ȈȤȒμĮ 8 - ȈȪȞįİıȘ ıĲĮȣȡȦĲȐ
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ǵĲĮȞ Ș ȡĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ.
Ǿ țȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ μİ ȣȜȚțȩ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȈȤȒμĮ 3.
5.2.4 ȈȪȞįİıȘ μİ ȜȦȡȓįİȢ
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıĲİȓ ȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ İʌĮĳȒ ȩıȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ıȪȞįİıȘȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȤȐȜȣȕĮ.
Ǿ ıȪȞįİıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ μİ ıȣȞİȤȒ ȡĮĳȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, μȒțȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ. ȅȚ
ȡĮĳȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ μİ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ (ȈȤȒμĮ 9).
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ įȚʌȜȐıȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ/
ȜȦȡȓįȦȞ. ȅȚ ȡĮĳȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ȟİțȚȞȠȪȞ Įʌȩ ȑȟȦ (ıȘμİȓȠ 1, ȈȤȒμĮ 1) țĮȚ șĮ ʌȡȠȤȦȡȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑıĮ
(ıȘμİȓȠ 2, ȈȤȒμĮ 1), ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȠȚ ıțȠȣȡȚȑȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ, Ș ȥȪȟȘ ĲȘȢ
țȩȜȜȘıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμĮȜȩĲİȡĮ țĮȚ Ș ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ țĮșĮȡȒ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ (ĮȞİȕĮĲȩ).
țĮĲİȪșȣȞıȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ

țĮĲİȪșȣȞıȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ

A

ȉȠμȒ ǹ-ǹ
d2
d1
d2

A
t4d e

t2d e

t4d e

td e/3

Ǿ ıȘμİȚȠȪμİȞȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĮĳȠȡȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȡȐȕįȠȣȢ.
ǹȞ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ İȓȞĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ, Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ
ĲĮ ʌȐȞȦ.
ȍȢ įȚȐμİĲȡȠȢ de ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ d1 țĮȚ d2.

ȈȤȒμĮ 9 - ȈȪȞįİıȘ μİ ȜȦȡȓįİȢ
ȉȠ ȘȜİțĲȡȩįȚȠ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȈȤȒμĮ 2 (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȡĮĳȒȢ țĮĲȐ μȓĮ
ıĲȡȫıȘ).
ǵĲĮȞ Ș ȡĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș țȓȞȘıȘ ĲȦȞ
ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȈȤȒμĮ 3.
īȚĮ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ țĮĲȐ ȡĮĳȒ ĲȪʌȠȣ V ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ıİȚȡȐ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȈȤȒμĮĲȠȢ 4.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ, Ș ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ țȡȠȪıĲĮ ȦȢ ĮȞȦĲȑȡȦ.
5.2.5 ȈȪȞįİıȘ μİ ȜȠȚʌȑȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ
Ǿ ıȪȞįİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ μȓĮ Ȓ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ. Ǿ μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȪȠ
ıȣȞİȤİȓȢ ȡĮĳȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, μȒțȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ, μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȚʌȜȐıȚȠ Įʌȩ
ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ (ȈȤȒμĮ 10), Ș įİ ĮμĳȓʌȜİȣȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ įȪȠ ıȣȞİȤİȓȢ ȡĮĳȑȢ (ȈȤȒμĮ 11).
ȅȚ ȡĮĳȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ μİ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ (ĮȞİȕĮĲȩ).
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ǹʌȩ ĲȘ μȓĮ ȩȥȘ
ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ.
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ǹʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ
ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ.

d
etd+2t
d

t4d

t2d

t4d

t
t
t = max[0.4d, 4mm]

ȈȤȒμĮ 10 - ȂȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ

d
etd+2t
d

t4d

t

t

t = max[0.4d, 4mm]

ȈȤȒμĮ 11 - ǹμĳȓʌȜİȣȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
ȉȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ ȈȤȒμĮĲȠȢ 2 (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȡĮĳȒȢ țĮĲȐ μȓĮ ıĲȡȫıȘ).
ǵĲĮȞ Ș ȡĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș țȓȞȘıȘ ĲȦȞ
ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ μİ ȣȜȚțȩ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȈȤȒμĮ 3.
Ǿ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ țȡȠȪıĲĮ ȦȢ ĮȞȦĲȑȡȦ.
5.2.6 ȁȠȚʌȠȓ ĲȪʌȠȚ ıȣȞįȑıİȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
- ȅȚ ȡȐȕįȠȚ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȜĮıμĮ, ȦȢ ȈȤȒμĮ 12.
- ȅȚ ȡȐȕįȠȚ İȚıȤȦȡȠȪȞ ıĲȠ ȑȜĮıμĮ, ȦȢ ȈȤȒμĮ 13.
- ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ μİĲȦʌȚțȐ ıĲȠ ȑȜĮıμĮ, ȦȢ ȈȤȒμĮ 14.
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ țĮȚ ĲȠ ȑȜĮıμĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ ȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ĮȞȦĲȑȡȦ. ȅȚ ȠʌȑȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ İʌĮȡțȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ (μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
ĲȘȢ), ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ μİȖȐȜȠ įȚȐțİȞȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲȦʌȚțȒȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȡȠȤȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌȠȜȪĲȦȢ țȐșİĲȠ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞȐ ĲȘȢ.
ȅȚ ȡĮĳȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ, μʌȠȡȠȪȞ įİ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ țĮȚ μİ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ.
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ȈȤȒμĮ 13 - ȇȐȕįȠȢ ȤȦȞİȣĲȒ ıĲȠ ȑȜĮıμĮ
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ȈȤȒμĮ 14 - ȂİĲȦʌȚțȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȡȐȕįȠȣ

ǵĲĮȞ Ș ȡĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ.

5.3 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
Ǿ ȗȫȞȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ Ȓ
İʌȠȟİȚįȚțȒ ȕĮĳȒ, ĮĳȠȪ ĮĳĮȚȡİșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ țȡȠȪıĲĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȒȟȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȣ
ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ.

5.4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ
ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ȅȚ șȑıİȚȢ μİ ĲȣȤȩȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȪȢ țĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȪȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ, įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȡȦȖμȑȢ, ʌȩȡȠȚ, İȜȜȚʌȒȢ ĲȒȟȘ ț.Ȝʌ.
İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Ȓ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Ȓ İıȦĲİȡȚțȐ), Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ țĮȚ șĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ İț ȞȑȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
5.4.1 ȂȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

1. ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İʌĮȡțȠȪȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȒ ĲȘȢ, ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȡȦȖμȫȞ, ʌȩȡȦȞ, țİȞȫȞ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ
ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ (μȒțȘ, įȚȐțİȞĮ ț.Ȝ.ʌ.).
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ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
-

ĭȠȡȘĲȩȢ ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ.

-

ȆĮȤȪμİĲȡȠ țĮȚ įȚĮıĲȘμȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

-

ȂİȖİșȣȞĲȚțȩȢ ĳĮțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

ȀȐĲȠʌĲȡĮ μİ ȜĮȕȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ İıȦĲİȡȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

2. ǲȜİȖȤȠȢ μİ ȣʌȑȡȘȤȠȣȢ
Ȃİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ĲȩıȠ İıȦĲİȡȚțȐ ȩıȠ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ. Ǿ ıȣıțİȣȒ șĮ
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıĳĮĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ.

3. ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮ ȣȖȡȫȞ įȚİȚıįȪıİȦȢ
Ȃİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȣȖȡȑȢ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ Ȓ ĳșȠȡȓȗȠȞĲĮ ȣȖȡȐ įȚİȚıįȪıİȦȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İȓĲİ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.

4. ȀȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
Ȃİ μȚțȡȩ ıĳȣȡȓ țȡȠȪȠȞĲĮȚ įȚȐĳȠȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ μȑıȦ ĮțȠȣıĲȚțȠȪ İĳĮʌĲȩμİȞȠȣ ıĲȠȞ
ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩ Ƞ ȒȤȠȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ. ȉȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ. ǳȤȠȢ, μȘ
įȚĮȣȖȒȢ țĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞįİȚȟȘ ȪʌĮȡȟȘȢ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌ.Ȥ. ʌȩȡȦȞ, ȡȦȖμȫȞ, ȟȑȞȦȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȦȞ.

5. ǲȜİȖȤȠȢ μİ ĮțĲȓȞİȢ ȋ (ȡĮįȚȠȖȡĮĳȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ)
Ȃİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩ ĲȣȤȩȞ İıȦĲİȡȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĳȚȜμ ĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮȢ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ Ȓ ĲȘȢ șȑıİȦȢ ĲȠȣ İȜĮĲĲȫμĮĲȠȢ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ μȓĮ ȜȒȥȘ țĮȚ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
įȚʌȜȒ Ȓ ĲȡȚʌȜȒ ĮțĲȚȞȠȖȡȐĳȘıȘ ȣʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȖȦȞȓĮ.
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ʌȡȠıȕȐıİȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ʌȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠ ȡĮĳȒȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ), șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ.
5.4.2 ȀĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

1. ȂȚțȡȠıțȠʌȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ μİ μȚțȡȠıțȩʌȚȠ Ș įȠμȒ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ʌĮȡĮıțİȣĮıμȑȞĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȡĮĳȒ, ĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȞįȑıİȦȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ,
țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ țȠȞĲȐ ıĲȘ ȡĮĳȒ. ǼȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ, ʌȩȡȠȚ, țİȞȐ țĮȚ ȐȜȜİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ
ĮȞȦμĮȜȓİȢ.

2. ȋȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ ȤȘμȚțȩ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ İʌȓ
ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ.

3. ǲȜİȖȤȠȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞȒșİȚȢ μȑșȠįȠȚ ıțȜȘȡȠμİĲȡȒıİȦȢ țĮĲȐ Brinell, Rockwell, Charpy-V.
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4. ǲȜİȖȤȠȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ: įȠțȚμȒ İĳİȜțȣıμȠȪ (ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ țĮȚ șȡĮȪıȘȢ, İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ, μȑĲȡȠ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), įȠțȚμȒ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ, țȐμȥȘȢ – ĮȞȐțĮμȥȘȢ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ ENV 10080.
5.4.3 ȊʌȠȤȡȑȦıȘ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ İȜȑȖȤȦȞ

1. ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ȣȖȡȐ įȚİȚıįȪıİȦȢ țĮȚ Ƞ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ.
ǼʌȓıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ İȓȞĮȚ țĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ: įȠțȚμȒ
İĳİȜțȣıμȠȪ (ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ, șȡĮȪıȘȢ, İʌȚμȒțȣȞıȘ, μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), įȠțȚμȒ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ, țȐμȥȘȢ –
ĮȞȐțĮμȥȘȢ, İʌȓ įȠțȚμȓȦȞ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ
4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

2. ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ȅȚ ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ (ȠʌȩĲİ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ș
ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ). ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ țĮĲȐ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ȓ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ
ĮʌȠțȠʌȒȢ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș șȑıȘ ĲȘȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ țȓȞįȣȞȠȚ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ İȓȞĮȚ: İțĲȣĳȜȦĲȚțȑȢ ȜȐμȥİȚȢ, ȣȥȘȜȒ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĮȞĮșȣμȚȐıİȚȢ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ TIG, ȤȡȒıȘ ĮİȡȓȦȞ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
-

ǹıʌȓįĮ ȤİȚȡȩȢ, μİ țȡȪıĲĮȜȜȠ ıțȠĲİȚȞȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ (șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ, ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ).

-

ȂȐıțĮ țİĳĮȜȒȢ, μİ țȡȪıĲĮȜȜȠ ıțȠĲİȚȞȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ
(șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıʌȓįĮ ȤİȚȡȩȢ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ, ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ
ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ).

-

īȐȞĲȚĮ ʌȣȡȓμĮȤĮ Įʌȩ įȑȡμĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ.

-

ȆȠįȚȐ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ Įʌȩ įȑȡμĮ.

-

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌĮȡĮʌȑĲĮıμĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȖȚĮ ĮʌȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
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İȡȖĮıȓĮȢ (ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȡȖĮȗȩμİȞȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ), Įʌȩ ıțȠȣȡȩȤȡȦμȠ ȪĳĮıμĮ. īȚĮ ĲȠȞ
ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠ ȪĳĮıμĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌİĲȐıμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȑȤİȚ 20 - 25 cm Įʌȩ ĲȠ
įȐʌİįȠ.
-

ȋȠȐȞȘ μİ ĮȞİμȚıĲȒȡĮ ȖȚĮ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮȞĮșȣμȚȐıİȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ.

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4.2
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, İțĲİȜȠȪμİȞȘȢ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ.
ȈĲȚȢ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

ȅ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȫȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ Įʌȩ ȠȟİȓįȚĮ, μȑȤȡȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

-

Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȅȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȑȜİȖȤȠȚ.

ȅȚ ȜȠȚʌȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ, İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ (ʌ.Ȥ. ȑȜİȖȤȠȢ μİ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ, ȡĮįȚȠȖȡĮĳȒμĮĲĮ
ț.Ȝʌ.), įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȚμȒ μȠȞȐįȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ Ƞ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȚμİĲȡİȓĲĮȚ ıİ kg, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-01-02-01-00.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȃȑȠȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ ȅʌȜȚıμȠȪ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.ȉ.ȋ. 2008) – ĭǼȀ 1416/Ǻ/17-07-2008
țĮȚ ĭǼȀ 2113/Ǻ/13-10-2008.
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SPECIFICATION

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȩ μİ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
Strengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel,
by welding additional bars on the existing ones
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-10-02 «ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȩ μİ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ
ʌȡȩıșİĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ
İʌȓ
ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-10-02,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-10-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ
2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȞȓıȤȣıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠ ȣʌȩ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȩ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȡȐȕįȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȓ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȑȡȖĮ
İʌİμȕȐıİȦȞ (İʌȚıțİȣȫȞ/ İȞȚıȤȪıİȦȞ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1599

ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ȤĮȜȪȕȦȞ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıİ İȡʌȣıμȩ ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ –- Welding consumables - Covered electrodes for
manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification.

Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ
ıȪȡμĮ – Steel for the reinforcement and prestressing of concrete Test methods - Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire.

Ǽȁȅȉ EN 10080

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - General.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Steel reinforcement for
concrete.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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4

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, țĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ – ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ įȓʌȜȦμĮ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ıȤȠȜȑȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ). ǲțĮıĲȠȢ
șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓ ĲȡİȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȖȚĮ
ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣ. ȉĮ İʌȚĲȣȤȒ įȠțȓμȚĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ. Ǽʌȓ
ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ
ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, İȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ
μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (ıȣıțİȣȑȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ
ĮȞĮșȣμȚȐıİȦȞ, ĳȣıİȡȐ, țȜȓȕĮȞȠȣȢ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘȢ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ț.Ȝʌ.).

4.3 ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01 țĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10080.

4.4 ǾȜİțĲȡȩįȚĮ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ, țĮĲȐ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1599. ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ șĮ İȓȞĮȚ İʌİȞįİįȣμȑȞĮ, İȓĲİ μİ ȕĮıȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ İȓĲİ μİ ȩȟȚȞȘ
İʌȑȞįȣıȘ ȡȠȣĲȚȜȓȠȣ (TiO2) țĮȚ ĲĮ μȘȤĮȞȚțȐ ĲȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ İțİȓȞĮ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ
ȕȐıȘȢ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İʌİȞįİįȣμȑȞȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ ȡȠȣĲȚȜȓȠȣ.
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȩıșİĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

ȣʌȩ

ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ

ȠʌȜȚıμȠȪ

μİ

5.1 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
ĬĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ ȤİȚȡȩȢ μİ ȤȡȒıȘ İʌİȞįİįȣμȑȞȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ Įʌȩ ȠȟİȓįȚĮ μȑȤȡȚ ȞĮ
ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ țĮșĮȡȒ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıĲİȖȞȑȢ țĮȚ ȩĲĮȞ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ İȜĮĳȡȐ șȑȡμĮȞıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıȣμʌȪțȞȦıȘȢ.
ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıĮ, ȖȡȑȗȚĮ, ȤȡȫμĮĲĮ, ĮțĮșĮȡıȓİȢ ț.Ȝʌ. Ǿ ȑȞĮȡȟȘ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.
ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ, ȜȐįȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ
ĮțĮșĮȡıȓİȢ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ (ĮȞİȕĮĲȩ,
țĮĲİȕĮĲȩ, ȠȣȡĮȞȩȢ Ȓ ʌȜȐțĮ). Ǿ İʌȑȞįȣıȒ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗİȚ İțĲİĲĮμȑȞİȢ ĳșȠȡȑȢ.
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Ǿ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ȑȞĲĮıȘ ȡİȪμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ĲȪʌȠ
ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮțȑĲȠ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ) ıȣȞȒșȦȢ įİ μİĲĮȟȪ 100 țĮȚ 180 ǹ. īİȞȚțȐ Ș ȑȞĲĮıȘ
ĲȠȣ ȡİȪμĮĲȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, ȩĲĮȞ Ș įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ ȡĮĳȒ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ȖȦȞȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 90°.
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȣʌȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 0 °C.
ȂİĲȐ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȠ μȑĲĮȜȜȠ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ȥȘȤșİȓ ĮȡȖȐ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ĮʌȩȥȣȟȘȢ μİ
ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ μȑıȦȞ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ μİ ȕĮıȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, șĮ ȟȘȡĮȓȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ 300 °C.
ȅȚ ĲȡȩʌȠȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȦȢ İȟȒȢ:
-

"ǹȞİȕĮĲȩ":

ȀĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ.

-

"ȀĮĲİȕĮĲȩ":
ȀĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ μȘ
ĳȑȡȠȣıİȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ (μȚțȡȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĳȠȡĲȓȦȞ).

-

"ȅȣȡĮȞȩȢ":

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȠ țȐĲȦ μȑȡȠȢ (ȡȐȕįȠȚ ʌȜĮțȫȞ, įȠțȫȞ, ț.Ȝʌ.).

-

"ȆȜȐțĮ":

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȠ ʌȐȞȦ μȑȡȠȢ (ȡȐȕįȠȚ ʌȜĮțȫȞ, įȠțȫȞ, ț.Ȝʌ.).

5.2 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
5.2.1 ȈȪȞįİıȘ țĮĲȐ ʌĮȡȐșİıȘ
Ǿ ȡȐȕįȠȢ ĲȠȣ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣ ȤȐȜȣȕĮ șĮ ʌȡȠșİȡμĮȓȞİĲĮȚ ıĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ șİȡμȠıĲȠȚȤİȓĮ İʌĮĳȒȢ Ȓ
șİȡμȠİȣĮȓıșȘĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȠįİȓțĲİȢ μȠȡĳȒȢ țȚμȦȜȓĮȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ șİȡμȠİȣĮȓıșȘĲȠȚ ȤȡȦμĮĲȠįİȓțĲİȢ, Ș ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 10 - 50 cm Įʌȩ
ĲȘ șȑıȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ Ș ĳȜȩȖĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ıİ țĮμȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ țĮĲİȣșȪȞİĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ
ȓȤȞȘ.
Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȡȐȕįȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
ıĲȐșμȘ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ȤȦȡȓȢ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ.
ǵĲĮȞ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȑĳĲİȚ ȤĮμȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲĮ ıȣȞȚıĲȫμİȞĮ İʌȓʌİįĮ, Ș
ȑȞȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠșİȡμĮȓȞİĲĮȚ İț ȞȑȠȣ ʌȡȚȞ ıȣȞİȤȚıșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
ȅȚ ȡȐȕįȠȚ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ șĮ ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ ȩıȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ȈȤȒμĮ 1). Ǿ
ıȪȞįİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ μİ įȪȠ ȡĮĳȑȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, μȒțȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ, μİ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ 20 mm (șȑıȘ 3).
ȅȚ ȡĮĳȑȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ, μʌȠȡȠȪȞ įİ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ μİ ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ.
ȅȚ ȡĮĳȑȢ șĮ ȟİțȚȞȠȪȞ Įʌȩ ȑȟȦ (șȑıȘ 1), μİ ʌȡȫĲȘ İʌĮĳȒ ıĲȘ ȡȐȕįȠ ʌȠȣ ʌİȡĮĲȫȞİĲĮȚ İțİȓ, țĮȚ șĮ
ʌȡȠȤȦȡȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑıĮ (șȑıȘ 2) ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȠȚ ıțȠȣȡȚȑȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ, Ș
ȥȪȟȘ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμĮȜȩĲİȡĮ țĮȚ Ș ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ țĮșĮȡȒ. Ȃİ ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ȠȟİȓįȦıȘ Įʌȩ ĲȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ĲȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
țȡȠȪıĲĮ ʌȠȣ İʌȚʌȜȑİȚ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȡȐȕįȦȞ Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ (ĮȞİȕĮĲȩ).
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țĮĲİȪșȣȞıȘ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
1

Ǽȁȅȉ

țĮĲİȪșȣȞıȘ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
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ȈȤȒμĮ 1 - ǻȚȐĲĮȟȘ ȡĮĳȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 2 - ȆȠȡİȓĮ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
5.2.2 ȇĮĳȒ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ
ǵĲĮȞ Ș ȡĮĳȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ μȚțȡȩĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ
ıĲȡȫıȘ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș țȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ μİ ȣȜȚțȩ, ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ȈȤȒμĮ 3.

ȈȤȒμĮ 3
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ Ș țȡȠȪıĲĮ ʌȠȣ
įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ țȡȠȪıĲĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ
țĮȚ İʌȚμȑȜİȚĮ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȘȢ ȜȠȟȠĲȠμȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
μİĲȐȜȜȠȣ. ȈĲȚȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİ ȡĮĳȒ ĲȪʌȠȣ V ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ıİȚȡȐ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȈȤȒμĮĲȠȢ 4.

ȈȤȒμĮ 4
8
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Ǿ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Įʌȩ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ țȡȠȪıĲĮ.

5.3 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ ȥȣȤșȠȪȞ ȒȡİμĮ țĮȚ ĮȡȖȐ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ĮʌȩȥȣȟȘȢ μİ
ȤȡȒıȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ μȑıȦȞ.
Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ, șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ
Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȒ ȕĮĳȒ, ĮĳȠȪ ĮĳĮȚȡİșİȓ Ș ĲİȜȚțȒ țȡȠȪıĲĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȠȣ
ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ.

5.4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
5.1 ȑȦȢ țĮȚ 5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ĲĮ
ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ.
ȅȚ șȑıİȚȢ μİ ĲȣȤȩȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȪȢ țĮȚ μȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȪȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ, įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȡȦȖμȑȢ, ʌȩȡȠȚ, İȜȜȚʌȒȢ ĲȒȟȘ ț.Ȝʌ.
İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Ȓ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Ȓ İıȦĲİȡȚțȐ), Ș ıȣȖțȩȜȜȘıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ țĮȚ șĮ
İțĲİȜİȓĲĮȚ İț ȞȑȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
5.4.1 ȂȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

1. ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İʌĮȡțȠȪȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȒ ĲȘȢ, ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ȡȦȖμȫȞ, ʌȩȡȦȞ, țİȞȫȞ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ
ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȡĮĳȫȞ (μȒțȘ, įȚȐțİȞĮ ț.Ȝ.ʌ.).
ǹʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȕȠȘșȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ:
-

ĭȠȡȘĲȩȢ ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ.

-

ȆĮȤȪμİĲȡȠ țĮȚ įȚĮıĲȘμȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

-

ȂİȖİșȣȞĲȚțȩȢ ĳĮțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

ȀȐĲȠʌĲȡĮ μİ ȜĮȕȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ İıȦĲİȡȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

2. ǲȜİȖȤȠȢ μİ ȣʌȑȡȘȤȠȣȢ
Ȃİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ĲȩıȠ İıȦĲİȡȚțȐ ȩıȠ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ. Ǿ ıȣıțİȣȒ șĮ
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıĳĮĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ.

3. ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮ ȣȖȡȫȞ įȚİȚıįȪıİȦȢ
Ȃİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȣȖȡȑȢ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ Ȓ ĳșȠȡȓȗȠȞĲĮ ȣȖȡȐ įȚİȚıįȪıİȦȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İȓĲİ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
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4. ȀȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
Ȃİ μȚțȡȩ ıĳȣȡȓ țȡȠȪȠȞĲĮȚ įȚȐĳȠȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ μȑıȦ ĮțȠȣıĲȚțȠȪ İĳĮʌĲȩμİȞȠȣ ıĲȠȞ
ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩ Ƞ ȒȤȠȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ. ȉȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ. ǳȤȠȢ, μȘ
įȚĮȣȖȒȢ țĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞįİȚȟȘ ȪʌĮȡȟȘȢ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌ.Ȥ. ʌȩȡȦȞ, ȡȦȖμȫȞ, ȟȑȞȦȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȦȞ.

5. ǲȜİȖȤȠȢ μİ ĮțĲȓȞİȢ ȋ (ȡĮįȚȠȖȡĮĳȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ)
Ȃİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩ ĲȣȤȩȞ İıȦĲİȡȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĳȚȜμ ĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮȢ. ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ Ȓ ĲȘȢ șȑıİȦȢ ĲȠȣ İȜĮĲĲȫμĮĲȠȢ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ μȓĮ ȜȒȥȘ țĮȚ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
įȚʌȜȒ Ȓ ĲȡȚʌȜȒ ĮțĲȚȞȠȖȡȐĳȘıȘ ȣʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȖȦȞȓĮ.
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ʌȡȠıȕȐıİȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ʌȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠ ȡĮĳȒȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ), șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ.
5.4.2 ȀĮĲĮıĲȡȠĳȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ

1. ȂȚțȡȠıțȠʌȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ μİ μȚțȡȠıțȩʌȚȠ Ș įȠμȒ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ʌĮȡĮıțİȣĮıμȑȞĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȡĮĳȒ, ĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȞįȑıİȦȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ,
țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ șȑıİȚȢ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ țȠȞĲȐ ıĲȘ ȡĮĳȒ. ǼȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ, ʌȩȡȠȚ, țİȞȐ țĮȚ ȐȜȜİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ
ĮȞȦμĮȜȓİȢ.

2. ȋȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ ȤȘμȚțȩ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ İʌȓ
ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ.

3. ǲȜİȖȤȠȢ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞȒșİȚȢ μȑșȠįȠȚ ıțȜȘȡȠμİĲȡȒıİȦȢ țĮĲȐ Brinell, Rockwell, Charpy-V.

4. ǲȜİȖȤȠȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ: įȠțȚμȒ İĳİȜțȣıμȠȪ (ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ țĮȚ șȡĮȪıȘȢ, İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ, μȑĲȡȠ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), įȠțȚμȒ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ, țȐμȥȘȢ – ĮȞȐțĮμȥȘȢ.
ȅȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01.
5.4.3 ȊʌȠȤȡȑȦıȘ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ İȜȑȖȤȦȞ

1. ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ȣȖȡȐ įȚİȚıįȪıİȦȢ țĮȚ Ƞ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ.
ǼʌȓıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ İȓȞĮȚ țĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ: įȠțȚμȒ
İĳİȜțȣıμȠȪ (ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ, șȡĮȪıȘȢ, İʌȚμȒțȣȞıȘ, μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), įȠțȚμȒ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ, țȐμȥȘȢ –
ĮȞȐțĮμȥȘȢ, İʌȓ įȠțȚμȓȦȞ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ
4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

2. ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ȅȚ ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ (ȠʌȩĲİ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ș
ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ). ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ țĮĲȐ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ȓ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ șȑıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ
ĮʌȠțȠʌȒȢ, șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș șȑıȘ ĲȘȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ.
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6

ǻȠțȚμȑȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ țȓȞįȣȞȠȚ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ İȓȞĮȚ: İțĲȣĳȜȦĲȚțȑȢ ȜȐμȥİȚȢ, ȣȥȘȜȒ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĮȞĮșȣμȚȐıİȚȢ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ TIG, ȤȡȒıȘ ĮİȡȓȦȞ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
-

ǹıʌȓįĮ ȤİȚȡȩȢ, μİ țȡȪıĲĮȜȜȠ ıțȠĲİȚȞȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ
(șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ, ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ).

-

ȂȐıțĮ țİĳĮȜȒȢ, μİ țȡȪıĲĮȜȜȠ ıțȠĲİȚȞȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ
(șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮıʌȓįĮ ȤİȚȡȩȢ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ, ȩıȠ țĮȚ
Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ).

-

īȐȞĲȚĮ ʌȣȡȓμĮȤĮ Įʌȩ įȑȡμĮ Ȓ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ.

-

ȆȠįȚȐ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ Įʌȩ įȑȡμĮ.

-

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌĮȡĮʌȑĲĮıμĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ȖȚĮ ĮʌȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
İȡȖĮıȓĮȢ (ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȡȖĮȗȩμİȞȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ), Įʌȩ ıțȠȣȡȩȤȡȦμȠ ȪĳĮıμĮ. īȚĮ ĲȠȞ
ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠ ȪĳĮıμĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌİĲȐıμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȑȤİȚ 20 - 25 cm Įʌȩ ĲȠ
įȐʌİįȠ.

-

ȋȠȐȞȘ μİ ĮȞİμȚıĲȒȡĮ ȖȚĮ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮȞĮșȣμȚȐıİȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ.

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 4.2
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, İțĲİȜȠȪμİȞȘȢ ȩʌȦȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȡĮĳȒȢ.
ȈĲȚȢ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

ȅ İʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȫȞ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ Įʌȩ ȠȟİȓįȚĮ, μȑȤȡȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.

-

Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
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-

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȅȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ȑȜİȖȤȠȚ.

©

Ǽȁȅȉ

ȅȚ ȜȠȚʌȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ, İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ (ʌ.Ȥ. ȑȜİȖȤȠȢ μİ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ, ȡĮįȚȠȖȡĮĳȒμĮĲĮ
ț.Ȝʌ.), įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ Ƞ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȚμİĲȡİȓĲĮȚ ıİ kg, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-01-02-01-00.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȃȑȠȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ ȅʌȜȚıμȠȪ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.ȉ.ȋ. 2008) – ĭǼȀ 1416/Ǻ/17-07-2008
țĮȚ ĭǼȀ 2113/Ǻ/13-10-2008.

13

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

36969
ICS: 93.160

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-11-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǹȖțȪȡȦıȘ ȞȑȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȣĳȚıĲȐμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
Anchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-11-00 «ǹȖțȪȡȦıȘ ȞȑȦȞ
ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȣĳȚıĲȐμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ
Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ
ȅǻǼ)
ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
(2Ș
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-01-11-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ
ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ
ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-11-00
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ........................................................................................................................................ 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ........................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ............................................................................................................................... 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ......................................................................................................................................... 6

4.1

īİȞȚțȐ ................................................................................................................................................. 6

4.2

ȆȡȠıȦʌȚțȩ - ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ................................................................................................................ 6

4.3

ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ.......................................................................................................... 6

4.4

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ................................................................................................... 6

4.5

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ .................................................................................................................. 7

4.6

ǹʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ................................................................................................................. 7

5

ǹȖțȪȡȦıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ......................................................................... 7

5.1

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ..................................................................................................................... 7

5.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ ....................................................... 8

6

ǻȠțȚμȑȢ ............................................................................................................................................... 9

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ......... 9

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ........................................................................ 9

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ .............................................................................................................. 10

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ...................................................................................................................... 10
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

36973

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-11-00:2009
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ǹȖțȪȡȦıȘ ȞȑȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȣĳȚıĲȐμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȘ ȞȑȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ʌĮȜĮȚȩ (ıțȜȘȡȣȞșȑȞ) ıțȣȡȩįİμĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN ISO 15630.01

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
- ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ ıȪȡμĮ –- Steel
for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire.

Ǽȁȅȉ EN 10080

ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - īİȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ -- Steel for the reinforcement of concrete - Weldable
reinforcing steel - General.

Ǽȁȅȉ EN 13395.02

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ İȞİμȐĲȦȞ Ȓ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ -- Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout
or mortar.

Ǽȁȅȉ EN 1504.06

ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 6 : ǹȖțȪȡȦıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ -- Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control
and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel
bar.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – Steel reinforcement for
concrete.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ
– Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ – Drilling in concrete members without cut-off
of existing reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ – Drilling in concrete members with cut-off of of
encountered reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ – Filling of
narrow concrete cracks.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, țĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ
țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ
įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.

4.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ - ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȚȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣȢ İȓįȠȣȢ, șĮ İțĲİȜİȓ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
μİșȩįȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ Įʌȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘ ıȣȞįȡȠμȒ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ
ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĮʌȠįİȚțȞȣȠμȑȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

4.3 ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 15630.01 țĮȚ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 10080.

4.4 ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13395.02. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ:

6

-

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ (ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ).

-

Ǿ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ʌȡȠȢ ȡȘĲȓȞȘ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1:3.

-

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/30
ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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-

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ (pot
life), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.

-

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50% μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣȞĲȒ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȦșİȓ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȜȐșȠȣȢ
ĮȞȐμİȚȟȘȢ.

-

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ.

-

Ǿ İĲȚțȑĲĮ ĲȦȞ įȠȤİȓȦȞ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ, ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ
țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İʌȚĲȡİʌĲȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ. ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ
șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȣȞ ĲȠȞ μȑȖȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ
ȤȡȒıȘȢ, ĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ, ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ, ĲȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ /İĳĮȡμȠȖȒ.

4.5 ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1504.06. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ:
-

ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ıȐțȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȘ țȡȠțȚįȫıİȦȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ.

-

ȈĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ).

-

ĬĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ 40 ȂȇĮ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȠȤȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȖȓȞİȚ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 5 ȂȇĮ.

-

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ /ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.6 ǹʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȅȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ țĮȚ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ȠȡȓȗİȚ Ƞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıįȓȞİȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȚȟȫįİȢ.

5

ǹȖțȪȡȦıȘ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:

5.1 ǼțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
-

ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȞȑȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȒμĮȞıȘ.

-

ǵĲĮȞ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ʌĮțĲȦșȠȪȞ ıĲȘȞ șİμİȜȓȦıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ șİμİȜȓȦȞ ıĲȘȞ
ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ
Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01.

-

ǼțĲȡĮȤȪȞİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

ĲȠȣ

ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ıȪμĳȦȞĮ

μİ

ĲȘȞ

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

7
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-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ȠʌȑȢ İʌȓ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȠʌȫȞ șĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ (ĭ) ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıȤȫȡȘıȘ țȩȜȜĮȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ. īİȞȚțȫȢ, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ĭ+4 mm, ĲȠ įİ μȒțȠȢ ĲȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ǼțĲȡĮȤȪȞİĲĮȚ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ țȣȜȚȞįȡȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ. ȅȚ ȠʌȑȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȑμĳȡĮȟȘ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ, μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ, Ȓ μİ ĳȪıȘμĮ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

-

ǼȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țȠȞȓĮμĮ, ĮțȠȜȠȣșİȓ ʌȜȪıȘ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ
İȚıʌȓİıȘ ıĲȘȞ ȠʌȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒμİȞȠȣ ȞİȡȠȪ.

-

ǼȚıȐȖİĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (țȩȜȜĮȢ Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ) ıĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
Ș ȡȐȕįȠȢ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ. Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȣʌİȡȤİȚȜȓȗİȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ȠʌȒ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ țĮȚ įİȞ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.

-

ȉĮ μȒțȘ ĲȠȣ İȚıȑȤȠȞĲȠȢ țĮȚ İȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ.

-

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ȠȡȠĳȒȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
İțȡȠȒȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȐȥȠȣȜİȢ țȩȜȜĮȢ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ μİ İȚįȚțȩ
İȡȖĮȜİȓȠ Ȓ țȩȜȜİȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ «ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ țİĳȐȜȚ» (over head).

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ Ș ȡȐȕįȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ʌĮȤȪȡȡİȣıĲȘ țȩȜȜĮ Ȓ ʌȐıĲĮ, ıİ μȒțȠȢ ȩıȠ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȒ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ. Ȃİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ įİȞ
įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ȖİμȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

-

ȅȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ʌȠȣ ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ, șĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĲİȡȑȦıȘ, įȑıȚμȠ, țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĳȒȞȦıȘ ıĲȘȞ ȠʌȒ,
ț.Ȝ.ʌ.).

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ʌĮțĲȫșȘțİ Ȓ Ș İʌȚȕȠȜȒ ĳȠȡĲȓȠȣ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ĲȠ 50%
ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, țĮȚ İȞ ʌȐıȘ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ʌȡȚȞ ʌİȡȐıȠȣȞ 24 ȫȡİȢ.

5.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ - ĮȞȠȤȑȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ
5.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ μİĲĮĳİȡșİȓ
țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ:
5.2.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ
İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
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ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș ĮȞİʌȚĲȣȤȒȢ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ƞ
țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (ʌȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮĳȒ), ĲȠ
ĮȞİʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ț.Ȝ.ʌ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ țȜȓμĮțĮȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ.
5.2.2 ǲȜİȖȤȠȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ǻȠțȚμȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ 24 ȦȡȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ țĮȚ 7 ȘμİȡȫȞ
ȖȚĮ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ țȠȞȓĮμĮ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ȡȐȕįȠȚ μİ țȚȞȘĲȩĲȘĲĮ.
5.2.3 ǻȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ
Ǿ įȠțȚμȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıİ ȠμȐįĮ ĲȡȚȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȚμȚȫȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ĲȩıȠ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȩıȠ țĮȚ ĲȘȞ
įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ ĲȘȢ țȣȡȓȦȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȐțĲȦıȘȢ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠ ȕȐșȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ țȜʌ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 24 ȦȡȫȞ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ
İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ țĮȚ 7 ȘμİȡȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ țȠȞȓĮμĮ, μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
įȚȐĲĮȟȘȢ İȟȩȜțİȣıȘȢ (ʌ.Ȥ. μİ ʌȡȑıĮ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ Ȓ İȚįȚțȠȪ İȟȠȜțȑĮ).
Ǿ șȑıȘ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ įȠțȚμȚȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ (ʌȚșĮȞȫȢ țĮȚ İʌȓ ȞȑȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ).
Ǿ įȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ, ȩĲĮȞ İʌȑȡȤİĲĮȚ ĮıĲȠȤȓĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȩȤȚ ĲȘȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ Ȓ
ȩĲĮȞ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ įȑȤİĲĮȚ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĳȠȡĲȓȠ. ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ĮʌȠȡȡȚĳșȠȪȞ ĲĮ įȠțȓμȚĮ ıİ ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 5% (țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ), ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ ȩȜȘ Ș ȠμȐįĮ
ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ, țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȞȑĮ țĮȚ Ș įȠțȚμȒ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ.
5.2.4 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – ǻȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ȠʌĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ, ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ
İȟȩȜțİȣıȘȢ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ, İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȂİȜİĲȘĲȒ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ
țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
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ǻȠțȚμȑȢ

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȠțȚμȒ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ țĮȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (ȕȜ. țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-07-01).
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7.2

©
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ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ μĮĲȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 166 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ -Personal eye-protection – Specifications.
Ǽȁȅȉ EN 168 E2: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ
ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ -- Personal eye-protection – Non-optical test methods.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 397: ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ-- Industrial safety helmets.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ
- ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 345/A1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ -- Specification for safety footwear for professional
use.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ -- Personal protective equipment – Safety footwear.
Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1: ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ – ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1 -- Personal protective equipment – Safety
footwear – Amendment 1.
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455.02 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ – Medical gloves for single use – Part 2:
Requirements and testing for physical properties.
Ǽȁȅȉ EN 455.01 Ǽ2: ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 : ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ -- Medical gloves for single use - Part 1 :
Requirements and testing for freedom from holes.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458 Ǽ2: ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ - ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ,ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ - ǲȖȖȡĮĳȠ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ -- Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document.

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȩȡμĮ Ȓ ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ
μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ. ǹȞ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ įȚĮȜȪĲȘ, įȚȩĲȚ
Ș țȩȜȜĮ įȚĮȜȣȩμİȞȘ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ. ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ Ȟİȡȩ μİ ıĮʌȠȪȞȚ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μʌİȚ țȩȜȜĮ ıĲĮ μȐĲȚĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȜȪıȚμȠ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ Ƞ ʌĮșȫȞ șĮ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȚĮĲȡİȓȠ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȘ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ
(ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ (kg) ʌĮțĲȦμȑȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ μİ ĲȠ
İȓįȠȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ (țȩȜȜĮ Ȓ țȠȞȓĮμĮ).
ȉȠ İȜİȪșİȡȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ, ȦȢ ıȣȞȒșȘȢ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȩȢ, țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
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ȈĲȚȢ ĮȞȐ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμȠ ʌĮțĲȦμȑȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȤȐȜȣȕĮȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ) țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

-

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȒ.

-

ȅȚ įȠțȚμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

-

Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ.

-

ȅȚ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ
ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ.

ʌȠȣ

ʌȚșĮȞȩȞ

ȞĮ

ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ

ȖȚĮ

ĲȘȞ

ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ

μȘ

ǻİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ:
¾

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

¾

Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

¾

ȅȚ ĲȠʌȚțȑȢ ĮĳĮȚȡȑıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.

¾

Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȃȑȠȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ ȅʌȜȚıμȠȪ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ȁ.ȉ.ȋ. 2008) – ĭǼȀ 1416/Ǻ/17-07-2008
țĮȚ ĭǼȀ 2113/Ǻ/13-10-2008.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
Placement of dowels in concrete elements

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-01-12-01 «ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ ıİ
ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-01-12-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ
Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-12-01
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 5

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ ....................................................................................... 6

4.1
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4.2
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5
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6
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ȅʌĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ........................................................................................................................... 8
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ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ................................................................................................................. 8

6.3

ǻȠțȚμȒ ʌȜİȣȡȚțȒȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ ................................................................................................ 8
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȕȜȒĲȡȦȞ İʌȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1504-6:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
- ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 6 : ǹȖțȪȡȦıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

Ǽȁȅȉ EN 13395-2:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test
for flow of grout or mortar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ
İȞİμȐĲȦȞ Ȓ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14.01.01.01:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ. Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02:

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ. Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements without cut-off of existing
reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements with cut-off of
encountered reinforcement.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ ȕȜȒĲȡĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ țȣȡȓȦȢ
įȚĮĲμȘĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ μİĲĮȟȪ ʌĮȜĮȚȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
-

ȋȐȜȣȕĮȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ İȚįȚțȫȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ȕȜȒĲȡĮ.

-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ

-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ. ǵıĮ İț ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ǼȖțȡȓıİȚȢ (Ǽȉǹ) Ȓ İșȞȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ ȤȦȡȫȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮȣĲȫȞ.
4.2.1

ȋȐȜȣȕĮȢ

ȅ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȞĲȓȗİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ETAG 001-5.
4.2.2

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ

ȅȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȃ 13395-2.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, ȠȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ȉĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ.

-

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ (ȡȘĲȓȞȘ-ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ/ʌȠȜȣμİȡȚıĲȒȢ) țĮȚ įİȞ
șĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȓȤȞȘ țȡȣıĲĮȜȜȫıİȦȢ.

-

ȉĮ įȠȤİȓĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ İĲȚțȑĲĮ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İȣțȡȚȞȫȢ ĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ,
ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ, Ș
ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, 0 μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞĮμȓȟİȦȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ, ȠȚ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ, ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȢ țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμİȚȟȘ.

-

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.2.3

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1504-6.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:

6

-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ıȐțȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȘ țȡȠțȚįȫıİȦȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ.

-

ȈĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ).
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-

ĬĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ 400 kg/cm2 țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȠȤȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȖȓȞİȚ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50 kg/cm2.

-

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ – įȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ
Ǿ ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ȕȜȒĲȡȦȞ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ İțĲȡĮȤȪȞİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

-

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01 țĮȚ Ș İțĲȡȐȤȣȞıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ȠʌȑȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĮȞȐșİıȘȢ.
Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-1401-03-02.
Ǿ ȠʌȒ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮȣĲȒȢ ĲȠȣ ıȣȞįȑıμȠȣ ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ȤȫȡȠȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ țȩȜȜĮ Ȓ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ (μȒțȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ) ıİ ıȤȑıȘ μİ
ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ ıȣȞįȑıμȠȣ, țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ İțȐıĲȠĲİ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ. īİȞȚțȫȢ, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ
ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ DȕȜȘĲȡ + 4,0 mm țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ 10 * DȕȜȘĲȡ.

-

ȂİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İțĲȡĮȤȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȘȢ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ İțĲȡȐȤȣȞıȘȢ
țȣȜȚȞįȡȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ȫıĲİ «ȞĮ ȕȡȓıțİȚ» ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İȚıȤȫȡȘıȘȢ ȟȑȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĳȡȐȖȚıȘ (μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣȞįȑıμȠȣ).

-

ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ʌȐțĲȦıȘ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țȩȜȜĮ,
Ș ȠʌȒ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ, Ȓ μİ ĳȪıȘμĮ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

ǼȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țȠȞȓĮμĮ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, ʌȜȪıȘ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȚıʌȓİıȘ İț ȞȑȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒμİȞȠȣ ȞİȡȠȪ.

5.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ
Ǿ ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ǼȚıȐȖİĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (țȩȜȜĮȢ Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ) ıĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ
ȑμʌȘȟȘ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȐ ȑĲıȚ, ȫıĲİ Įĳ’ İȞȩȢ ȞĮ ȖİμȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ įȚȐțİȞȠ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ. ȉȑȜȠȢ, ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ. ȉȠ ȣʌİȡȤİȚȜȓȗȠȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ įİȞ șĮ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.

-

ȉȠ İȟȑȤȠȞ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ (ıȣȞȒșȦȢ țĮĲ’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȩ
ĲȠȣ). ǼȐȞ ĲȠȪĲȠ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ, ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȓıȠ μİ 10 DȕȜȘĲȡ.
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-

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȜȒĲȡȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȑȞȞȠȚĮ Ȓ ıİ ȠȡȠĳȑȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș
İțȡȠȒ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ țȐȥȠȣȜİȢ țȩȜȜĮȢ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ μİ
İȚįȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ) Ȓ țȩȜȜİȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ «ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ țİĳȐȜȚ» (over head).

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ ĲȠ ȕȜȒĲȡȠ μİ ʌĮȤȪȡȡİȣıĲȘ țȩȜȜĮ Ȓ ȡȘĲȚȞȩıĲȠțȠ, ıİ μȒțȠȢ ȩıȠ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȒ ĲȠȣ, țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ. Ȃİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ įİȞ
įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ȖİμȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ıȣȞįȑıμȠȣ țĮȚ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

-

ȉĮ ȕȜȒĲȡĮ ȠȡȠĳȒȢ țĮȚ ĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȕȜȒĲȡĮ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ μȑȤȡȚ
ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. ʌȡȠıȦȡȚȞȩ įȑıȚμȠ, țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĳȒȞȦıȘ ıĲȘȞ ȠʌȒ, ț.Ȝ.ʌ.)

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ Ȓ Ș İʌȚȕȠȜȒ ĳȠȡĲȓȠȣ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ĲȠ 50% ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, țĮȚ İȞ ʌȐıȘ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ʌȡȚȞ ʌİȡȐıȠȣȞ 24 ȫȡİȢ.

5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ İȟȒȢ.

6.1 ȅʌĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȕȜȒĲȡĮ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ
μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ țĮȚ ȩĲȚ ĲȠ İȟȑȤȠȞ μȒțȠȢ İȓȞĮȚ, İȓĲİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, İȓĲİ ĲȠ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ ıĲȘȞ
ʌĮȡ. 5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǹʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȩıĮ ȕȜȒĲȡĮ įİȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮȣĲȑȢ.

6.2 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲĮ ȕȜȒĲȡĮ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ țĮȚ 7 ȘμİȡȫȞ ȖȚĮ ĲĮ ȕȜȒĲȡĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ țȠȞȓĮμĮ,
įȠțȚμȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ Ș ĮțĮμȥȓĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ. ǹʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȩıĮ ȕȜȒĲȡĮ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȑıĲȦ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȚțȡȒ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮ.

6.3 ǻȠțȚμȒ ʌȜİȣȡȚțȒȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ
Ǿ įȠțȚμȒ ʌȜİȣȡȚțȒȢ μİĲĮĲȩʌȚıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȞȐ 100 İț ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ (ıİ ʌȠıȠıĲȩ 1%).
Ȃİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ țȐμʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ μȑȤȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓıȠȣȞ ȖȦȞȓĮ 45 Ƞ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ (Ȓ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ) țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ, İȐȞ ȑȤİȚ ĮıĲȠȤȒıİȚ ĲȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ Ȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
īȚĮ țȐșİ ȕȜȒĲȡȠ ʌȠȣ ĮıĲȠȤİȓ țĮĲȐ ĲȠȞ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠ Ș įȠțȚμȒ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıĲĮ įȪȠ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ.
īȚĮ țȐșİ ȕȜȒĲȡȠ ʌȠȣ ĮıĲȠȤİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ įȠțȚμȒ, įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įȣȠ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ȕȜȒĲȡĮ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ĮȣĲȒ įȠțȚμȒ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ ȑıĲȦ țĮȚ ȑȞĮ ȕȜȒĲȡȠ, Ș ʌĮȡĲȓįĮ ĲȦȞ (100) ȕȜȒĲȡȦȞ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ.
ȉĮ ȕȜȒĲȡĮ ʌȠȣ ȣʌȑıĲȘıĮȞ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȘȞ įȠțȚμȒ įİȞ İʌĮȞĮțȐμʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ țĮȚ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚıșȠȪȞ ȦȢ İȞİȡȖȐ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĮʌȠȡȡȓĳșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈǹȊ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ) ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

7.2 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȡȖĮıȚĮțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ țȩȜȜĮȢ țĮȚ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢ ȖȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȉĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ İʌȓ μĮțȡȩȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ
ȐμİıĮ μİ İʌĮȡțȑȢ Ȟİȡȩ țĮȚ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȉĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ȕȜȒĲȡĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩĲĮȞ
μİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ (kg), ȩĲĮȞ įİ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ ȕȜȒĲȡȦȞ, ȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ μİĲȡȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

ȉȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣ ıĲȠ
ȑȡȖȠ.

-

ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȤȐȜȣȕĮȢ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȕȜȒĲȡĮ) țĮȚ ĲȘȞ
μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

-

ȉȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȕȜȒĲȡȦȞ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

-

ȉȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȕȜȒĲȡȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȒ

-

ȉȚȢ įȠțȚμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
Placement of simple fully grouted bolts in concrete elements

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ:
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

36992

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-1202 «ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-12-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ
ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ
ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-14-01-12-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1504-6:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
- ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 6 : ǹȖțȪȡȦıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

Ǽȁȅȉ EN 13395-2:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test
for flow of grout or mortar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
İʌȚıțİȣȒȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ.
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İȡȖĮıȓμȠȣ. ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȑȢ ȡȠȒȢ İȞİμȐĲȦȞ țĮȚ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ. Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02:

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ. Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements without cut-off of existing
reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements with cut-off of
encountered reinforcement.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ ĮȖțȪȡȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȡĮȕįȦĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ
țȣȡȓȦȢ ĮȟȠȞȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
-

ȋȐȜȣȕĮȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ İȚįȚțȫȢ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ȕȜȒĲȡĮ (ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ).

-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȘ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ

-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖțȪȡȦıȘ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ. ǵıĮ İț ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ǼȖțȡȓıİȚȢ (Ǽȉǹ) Ȓ İșȞȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ ȤȦȡȫȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮȣĲȫȞ.
4.2.1

ȋȐȜȣȕĮȢ

ȅ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȞĲȓȗİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȢ μİ ĲȘȞ ETAG 001-5.
4.2.2

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ

ȅȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȃ 13395-2.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, ȠȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ȉĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ.

-

ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ (ȡȘĲȓȞȘ-ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ/ʌȠȜȣμİȡȚıĲȒȢ) țĮȚ įİȞ șĮ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȓȤȞȘ țȡȣıĲĮȜȜȫıİȦȢ.

-

ȉĮ įȠȤİȓĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ İĲȚțȑĲĮ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İȣțȡȚȞȫȢ ĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ,
ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ, Ș
ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, 0 μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ,
ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞĮμȓȟİȦȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ, ȠȚ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ, ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ
ĮʌȠșȘțİȪıİȦȢ țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȤȡȒıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμİȚȟȘ.

-

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.2.3

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȃ 1504-6.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ȃĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ıȐțȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȘ țȡȠțȚįȫıİȦȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ.

-

ȈĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ).
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-

ȃĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ 400 kg/cm2 țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĮȞĲȠȤȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȠ
ȠʌȠȓȠ șĮ ȖȓȞİȚ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ țĮĲȐ 50 kg/cm2.

-

ȃĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.3 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ĲĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ʌȐțĲȦıȘȢ, șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ȑȞĮȞĲȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
ȉĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ʌȡȠȧȩȞĲĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıĲȚȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ĲȠȣȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ
ĲȠȣȢ. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ – įȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ
Ǿ ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȕĮĳȒ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ǼȐȞ Ș μİȜȑĲȘ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲȚȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ Ȓ ĲȚȢ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, țĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ʌİȡȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ țĮȚ Ș İțĲȡȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01 țĮȚ Ș İțĲȡȐȤȣȞıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ȠʌȑȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠ ʌȜȒșȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. Ǿ
įȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȅ
1501-14-01-03-02. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣ
ıȣȞįȑıμȠȣ (ĭ) ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ įȚȐțİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țȩȜȜĮ Ȓ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȘȢ (μȒțȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ) țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖİȞȚțȫȢ ĭ+4 mm, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ȩμȦȢ ĲȠ μȒțȠȢ ĮȖțȪȡȦıȘȢ,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȂİȜİĲȘĲȒ țĮȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ
İμʌİȚȡȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣ.

-

ȂİĲȐ ĲȘ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, șĮ İțĲȡĮȤȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ İțĲȡȐȤȣȞıȘȢ țȣȜȚȞįȡȚțȒȢ
țİĳĮȜȒȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, (ȫıĲİ «ȞĮ ȕȡȓıțİȚ» ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ȠʌȒȢ).

-

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İȚıȤȫȡȘıȘȢ ȟȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȠȚ ȠʌȑȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĳȡȐȖȚıȘ μȑȤȡȚ
ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ.

-

ȅ ĲİȜȚțȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ.

-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ, Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ
Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, μİ İȚıʌȓİıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.

-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țȠȞȓĮμĮ, șĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ʌȜȪıȘ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ țĮȚ ıĲȘȞ İȚıʌȓİıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ.
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5.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ
Ǿ ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ǼȚıȐȖİĲĮȚ İʌĮȡțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (țȩȜȜĮȢ Ȓ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ) ıĲȘȞ ȠʌȒ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ ȑμʌȘȟȘ
ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȐ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ĮĳİȞȩȢ μİȞ ȞĮ ȖİμȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ țĮȚ
ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ, țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ. Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȤİȚȜȓȗİȚ, ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ
ȠʌȒȢ, μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ. ȉȠ ȣʌİȡȤİȚȜȓȗȠȞ ȣȜȚțȩ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ.

-

ȉȠ İȟȑȤȠȞ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȩ
ĲȠȣ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ (İȡȖĮıȓİȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ țİĳȐȜȚ,
overheads), ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȡȠȒ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȐȥȠȣȜİȢ țȩȜȜĮȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ Ȓ țȩȜȜİȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ «ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ țİĳȐȜȚ» (ȣȥȘȜȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ).

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİʌĮȜİȓĳİĲĮȚ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ μİ ʌĮȤȪȡȡİȣıĲȘ țȩȜȜĮ Ȓ ȡȘĲȚȞȩıĲȠțȠ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȒ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ įİȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ȖİμȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ
ıȣȞįȑıμȠȣ țĮȚ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.

-

ȉĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȠȡȠĳȒȢ țĮȚ ĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
μİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. ʌȡȠıȦȡȚȞȩ įȑıȚμȠ,
ıĳȒȞȦıȘ ıĲȘȞ ȠʌȒ, țȜʌ.)

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș μİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ Ȓ Ș İʌȚȕȠȜȒ ĳȠȡĲȓȠȣ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ĲȠ 50% ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ 24 ȫȡİȢ.

5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ İȟȒȢ.

6.1 ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μĮțȡȠıțȠʌȚțȐ ȩȜĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ țĮȚ İȐȞ ĲȠ İȟȑȤȠȞ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ. ǹʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȩıĮ ĮȖțȪȡȚĮ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ĮȣĲȑȢ.

6.2 ǻȠțȚμȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ 24 ȦȡȫȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ), ȖȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮțĲȦșİȓ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ țĮȚ 7
ȘμİȡȫȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ), ȖȚĮ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮțĲȦșİȓ μİ țȠȞȓĮμĮ, șĮ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ Ș
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ. ǹʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĮȖțȪȡȚĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮțȜȩȞȘĲĮ.

6.3 ǻȠțȚμȒ ȣʌȠȤȫȡȘıȘȢ (ȕȪșȚıȘȢ)
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȟȠȞȚțȩ țȡȠȣıĲȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ μİ ıĳȪȡĮ ȕȐȡȠȣȢ 1 kg ʌȑȞĲİ ıȣȞİȤİȓȢ
țȡȠȪıİȚȢ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, İȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ İȐȞ ĲȠ ĮȖțȪȡȚȠ ȑȤİȚ ȕȣșȚıĲİȓ Ȓ İȐȞ ȑȤİȚ ĮıĲȠȤȒıİȚ ĲȠ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȈĲȘȞ įȠțȚμȒ ȕȣșȓıİȦȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ μİ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 12mm țĮȚ
ıİ ʌȠıȠıĲȩ 30% . ǵıĮ ĮȖțȪȡȚĮ įİȞ țĮȜȣʌĲȠȣȞ ĲȘ įȠțȚμȒ ȕȪșȚıȘȢ, ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ.
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6.4 ǻȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ
ǻȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĮȞȐ ȠμȐįĮ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 2% ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ
ĲȦȞ İȞİȡȖȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİ İʌȓ ĲȡȚȫȞ).
ȉĮ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ: įȚȐμİĲȡȠȢ
ĮȖțȣȡȓȠȣ, ĳȠȡĲȓȠ įȠțȚμȒȢ țȜʌ., ıİ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ĳȠȡȑĮ Ȓ ȞȑȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ.
ȉĮ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮțȡȚȕȫȢ țĮȚ ĲĮ İȞİȡȖȐ ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ, ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ (μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠ İȟȑȤȠȞ μȒțȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ
ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ).
Ǿ İȟȩȜțİȣıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ (ʌ.Ȥ. μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȑıĮȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠȜțȑĮ), ĲȠ
įİ ĳȠȡĲȓȠ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș įȚȐıʌĮıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȠȡĳȒȢ țȫȞȠȣ.
Ǿ įȠțȚμȒ İȟȩȜțİȣıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ İʌȚĲȣȤȒȢ, ȩĲĮȞ ĮıĲȠȤİȓ ʌȡȫĲĮ Ƞ ȤȐȜȣȕĮȢ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ (țĮȚ ȩȤȚ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ)
țĮȚ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȘ ıĲȐșμȘ ĳȠȡĲȓȠȣ ıȤİįȚĮıμȠȪ.
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮıĲȠȤȒıȠȣȞ ĲĮ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ ıİ ʌȠıȠıĲȩ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 20% (Ȓ ȑıĲȦ țĮȚ ȑȞĮ
İȐȞ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Ȓ ȓıȠȢ ĲȠȣ ʌȑȞĲİ), țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μȚĮ ȞȑĮ ȠμȐįĮ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ Ș įȠțȚμȒ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ȠμȐįĮ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈǹȊ (ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ-ȊȖİȓĮȢ) ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

7.2 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȡȖĮıȚĮțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ǵʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈǹȊ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
Ȉİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȚıȤȪȠȞĲĮ ȖȚĮ ȣȖȚİȚȞȒ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ. ȀĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ
țȩȜȜĮȢ țĮȚ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȉĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ İʌȓ μĮțȡȩȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ țĮȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ
ȐμİıĮ μİ İʌĮȡțȑȢ Ȟİȡȩ țĮȚ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȉĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩĲĮȞ
μİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ (kg), ȩĲĮȞ įİ İȓȞĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
(įȚĮıĲİȜȜȠμȑȞȘȢ țİĳĮȜȒȢ, μİ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ μĮȞįȪĮ, İțĲȠȞȠȪμİȞȠ țȜʌ.) ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ
ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ıİ ton.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ μİ μȠȡĳȒ ĮȖțȣȡȓȦȞ, ȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ μİĲȡȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ
ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

ȉȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

-

ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȤȐȜȣȕĮȢ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĮȖțȪȡȚĮ) țĮȚ ĲȘȞ
μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

-

ȉȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
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-

ȉȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȒ.

-

ȉȚȢ įȠțȚμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ – ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ/
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ȐȠʌȜȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ μİ
ȤȡȒıȘ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ
ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025-1:

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1504-4:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 4: Structural bonding. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȅȡȚıμȠȓ,
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȂȑȡȠȢ 4: ǻȠμȚțȐ ıȣȞįİĲȚțȐ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 8501-1:

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust
grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of
steel substrates after overall removal of previous coatings.
ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ȤȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - ȅʌĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıțȦȡȓĮıȘȢ țĮȚ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ μȘ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 75-1:

Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 1:
General test method. ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ĳȠȡĲȓȠ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȒ μȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ. Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02:

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ. Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements without cut-off of existing
reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements with cut-off of
encountered reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ. Filling of
narrow concrete cracks.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ. Filling of
wide concrete cracks.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ȊȜȚțȐ ȆȡȠİȡȖĮıȓĮȢ: ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ Ȓ /țĮȚ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȤȘμȚțȐ țĮșĮȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ (ĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ).

-

ȊʌȩıĲȡȦμĮ (ĮıĲȐȡȚ): īȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȠȪ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ (ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).

-

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ İȜȐıμĮĲĮ: șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ Fe430B ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025-1.

-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ: ĬĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1504-4.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
4.2.1

ȊȜȚțȐ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

īȚĮ ĲȘȞ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘ ıȣȡȚțȞȠȪμİȞĮ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ
țȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ μİ ıȣȞȐĳİȚĮ țĮȚ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50% μİȖĮȜȪĲİȡȘ
Įʌȩ ĲȘȞ İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ
țĮȚ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
4.2.2

ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ʌȜȐțİȢ (İȜȐıμĮĲĮ)

ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ʌȜȐțİȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ Fe430B ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 10025-1 țĮȚ ISO 630
İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȤȡȒıȘ ȤĮȜȪȕȦȞ ȣȥȘȜȩĲİȡȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įİȞ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ıȣȖțȡȚĲȚțȐ ʌȜİȠȞİțĲȒμĮĲĮ, țĮș’
ȩıȠȞ ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ įİȞ įȚĮĳȑȡİȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȐ.

6

37008
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ǽȁȅȉ

ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ įȚİȡİȣȞȘșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș ıȣȞȐĳİȚȐ ĲȠȣȢ
μİ ĲĮ İʌȠȟİȚįȚțȐ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ.
Ǿ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ ĮμμȠȕȠȜȒ, μİĲĮȕȠȜȒ Ȓ
ıμȣȡȚįȩʌĮȞȠ ıİ İʌȓʌİįȠ Sa 2 1/2 țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN ISO 8501-1. Ǿ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ
ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 50 ȑȦȢ 100 μm.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĮıĲȐȡȚ) ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌȓ ĲȘȞ ʌȡȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ
İȓȞĮȚ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ țĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȠ İʌȠȟİȚįȚțȩ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ȟȘȡȠȪ ȣμȑȞĮ (dry film thickness) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 μm, İȞĲȩȢ
ĲİııȐȡȦȞ ĲȠ ʌȠȜȪ ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȡȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
4.2.3
-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ

ȊȜȚțȩ: șĮ İȓȞĮȚ įȚμİȡȑȢ, ıțȜȘȡȣȞȩμİȞȠ İȞ ȥȣȤȡȫ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ ıțȜȘȡȣȞĲȒ.
Ǿ ȡȘĲȓȞȘ șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ įȚȖȜȣțȚįȣȜȚțȠȪ İıĲȑȡĮ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ ʌȠȜȣĮμȚȞȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ (İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ
μİȚȦμȑȞȘ įȚİȚıįȣĲȚțȩĲȘĲĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ įȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ ıĲȡȫıİȦȢ).
Ǿ ȡȘĲȓȞȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȩıșİĲĮ, ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ, Įʌȩ μȘ ĮȖȫȖȚμĮ ȣȜȚțȐ,
ĮȞșİțĲȚțȐ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȑȦȢ 120ȠC, μİ μȑȖȚıĲȠ μȑȖİșȠȢ țȩțțȠȣ 0,1 mm.
ȉĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ıİ ĮțȡȚȕİȓȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ĮȞȐμȚȟȘ (ĮȞȐȜȦıȘ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠμȑȞȠȣ ĲȦȞ įȪȠ ıȣıțİȣĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ İȞȩȢ
ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ -batch).
ȉĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ.
īȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ ȚıȠįȪȞĮμĮ ȣȜȚțȐ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓ
15İĲȓĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣȢ μİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ (İțĲȩȢ ĮȞ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ İʌȚĲĮȤȣȞȩμİȞȘȢ ȖȒȡĮȞıȘȢ).

-

ǹȞȐμȚȟȘ: șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ: ĲȠ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ 2 10 mm Ȓ /țĮȚ ĮȞĲȜȒıȚμȠ (țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȚȟȫįİȢ).

-

ȋȡȩȞȠȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ – șİȡμȠțȡĮıȓİȢ: ĲȠ İʌȠȟİȚįȚțȩ ȣȜȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıțȜȘȡȪȞİĲĮȚ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
Įʌȩ 10 ȑȦȢ 30ȠC ȣʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ȑȦȢ 95%. ĬĮ ĮʌȠțĲȐ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ
ȩȤȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȡİȚȢ ȘμȑȡİȢ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20 ȠC.
Ǿ ıȣıĲȠȜȒ ȟȒȡĮȞıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮμİȜȘĲȑĮ.

-

ȋȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ (pot life): ȉȠ ĮȞĮμİμȚȖμȑȞȠ ȣȜȚțȩ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȤȡȩȞȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 mm
ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20 ȠC (įȠțȚμȒ țĮĲȐ BS 5350: Part B4).

-

ȋȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ: ĲȩıȠ Ș ȡȘĲȓȞȘ ȩıȠ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İʌȓ 6 μȒȞİȢ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 5 - 25 ȠC.

-

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ: Ș ȣįȡȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 3% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ μİĲȐ Įʌȩ
İμȕȐʌĲȚıȘ ıİ ĮʌİıĲĮȖμȑȞȠ Ȟİȡȩ İʌȓ 28 ȘμȑȡİȢ ıİ 20 ȠC.

-

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ șİȡμȚțȒȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ (HDT: heat distortion temperature): șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 ȠC,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȩĲȣʌȘ įȠțȚμȒ țĮĲȐ ISO 75-1.

-

ȂȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ: ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȠȢ (flexural modulus) ȤȦȡȓȢ İțįȒȜȦıȘ İȡʌȣıĲȚțȫȞ
ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ 4 - 10 k/ mm2.
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-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ: șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 12 k/ mm2 ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20 ȠC.

-

ǻȚĮĲμȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ: șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 k/ mm2 ıİ 20 ȠC.

©
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4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
-

ȅȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ țĮȚ ĲȠ primer (ĮıĲȐȡȚ) șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ
ĲȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ.

-

Ǿ ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıįȓȞİȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȚȟȫįİȢ (ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒ șȑȡμĮȞıȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȚȢ
ȥȣȤȡȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ).

-

ȉĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ İȜȐıμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪȢ ȡȪʌȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įȚĮțȠʌȒ ȩȜȦȞ
ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıĲĮ įȓțĲȣĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ ȖȓȞİȚ
įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ
ȑȞĲİȤȞĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘȞ ıȣȞįȡȠμȒ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ
ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4.

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
5.4.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ (ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-14-01-01-01.

-

ǹʌȠĳȠȡĲȓȗİĲĮȚ Ș ȗȫȞȘ İʌȚȡȡȠȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ (țĮșĮȓȡİıȘ ʌ.Ȥ.
ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ Ȓ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ įĮʌȑįȦȞ).

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ ıμȣȡȚįȩʌİĲȡĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-14-01-01-02., ȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ĲȣȤȩȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ıțȩȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȓĲİ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ İȓĲİ μİ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ (ĮȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ).

-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ
İȜȐıμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ İįȐĳȚȠ ȕ). ȍȢ «ȠįȘȖȠȓ» ȖȚĮ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȓįȚĮ
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ĲĮ İȜȐıμĮĲĮ Ȓ «ʌĮĲȡȩȞ» Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤĮȡĲȓ, țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ țȜʌ. Ǿ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ıĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-1401-03-02.
-

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ĲȠ ȑȜĮıμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ, ȤȦȡȓȢ
İȟȐȡıİȚȢ țĮȚ țȠȚȜȫμĮĲĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĮĲȑȜİȚİȢ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȫμĮĲȠȢ. ȉȣȤȩȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ İʌȠȟİȚįȚțȒ ʌȐıĲĮ Ȓ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȑȢ țȠȞȓĮμĮ. īİȞȚțȫȢ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 4‰ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ
ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ. īȚĮ ȖİμȓıμĮĲĮ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 5 mm ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ ʌȐıĲĮȢ İȞȫ ȖȚĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ ȑĲȠȚμĮ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ.

-

ȂİĲȡȐĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ Ƞ
ʌĮȡĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ. īİȞȚțȫȢ ȦȢ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ȣȖȡĮıȓĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȠ 4%.

5.4.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İȜȐıμĮĲȠȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ĮĳȠȪ ĲȠ ȣȜȚțȩ İȟȠμȐȜȣȞıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ) ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ. ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮʌȩțĲȘıȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μʌȠȡİȓ
ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲİȤȞȚțȩ ĳȣȜȜȐįȚȠ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (ȠȚ
İțĲȚμȒıİȚȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȑȢ).
-

ȉȠ ȑȜĮıμĮ țȩȕİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȡȠȤȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ țȠʌȒȢ.

-

ǼȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȖțȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ șĮ
įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȜĮıμĮ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȠʌȑȢ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș įȚȐȞȠȚȟȘ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠʌȫȞ
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ĮįȣȞĮμȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȜȩȖȦ ʌ.Ȥ. ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ).

-

ȉȠ ȑȜĮıμĮ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ İʌȚμİȜȫȢ Įʌȩ ıțȩȞȘ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ μİ țĮșĮȡȩ ȪĳĮıμĮ
İμʌȠĲȚıμȑȞȠ μİ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ (ʌ.Ȥ. įȚȐȜȣμĮ ĮțİĲȩȞȘȢ).

-

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ ȣȜȚțȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ĮıĲȐȡȚ, primer), μİ ȡȠȜȩ Ȓ μİȖȐȜȠ ʌȚȞȑȜȠ Ȓ ȕȠȪȡĲıĮ
İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ. ǹıĲȐȡȚ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ĲȡĮȤİȓĮȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ.

-

ǼʌĮȜİȓĳİĲĮȚ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ıĲȘ ĲȡĮȤİȚȐ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ μİ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ ĮȣȟȐȞİȚ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ
ʌȡȠȢ ĲȠ μȑıȠȞ (μȑıȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ 1-2 mm).

-

ȉȠ ȑȜĮıμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ıȣμʌȓİıȘ μİ ĲȠ ȡȠȜȩ, ȫıĲİ ȞĮ ȟİȤİȚȜȓıİȚ Ș
ʌȜİȠȞȐȗȠȣıĮ țȩȜȜĮ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ıȣȞİȤȒȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮʌİȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĲȣȤȩȞ
ĳȣıĮȜȓįȦȞ ĮȑȡĮ. ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢ ȠȚ ĲİȤȞȓĲİȢ șĮ ĳȠȡȠȪȞ țĮșĮȡȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ.

-

Ǿ ʌİȡȓııİȚĮ țȩȜȜĮȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ țĮȜȩȢ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ.

-

ǹȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıĳȐȜμĮ (ʌ.Ȥ. İȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĮȑȡĮ, μİĲĮțȓȞȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ
șȑıȘ țȜʌ.) țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ, ĲȠ ȑȜĮıμĮ șĮ
ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ. ǹȞ Ƞ İȞİȡȖȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ, ȑȜĮıμĮ țĮȚ ȡȘĲȓȞȘ
șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȦȢ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ, Ș įİ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȖȓȞİȚ İț ȞȑȠȣ, μİ ȞȑĮ
ȣȜȚțȐ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮȖțȪȡȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ.

-

īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮȢ, İʌĮȡțȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ), İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ țĮȚ ʌȡȚȞ
ıțȜȘȡȣȞșİȓ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓʌĮıȘ μİ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ μİȖȑșȠȣȢ țȩțțȦȞ 0,5 ȑȦȢ 1,0 mm țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ĲȐȟİȦȢ ĲȠȣ 1 kg ĮȞȐ m2.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ĳȐıȘ ĲȘȢ İțĲİȜȠȪμİȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȤȠȜĮıĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ) μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȣμȑȞȦȞ ȡȘĲȚȞȫȞ, İʌİȚįȒ ĮȣĲȑȢ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ.

5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉȆ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲĮ
ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǼȜİȖȤȠȚ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ.
6.1.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ, (ȪʌĮȡȟȘ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, ĳșȠȡȫȞ Ȓ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȫȞ). ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ §
5.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4.2 ȫıĲİ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ȞĮ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȞĮ
ĮȓȡȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ƞ
İȖțȜȦȕȚıμȩȢ ĮȑȡĮ μİĲĮȟȪ İȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ μİĲĮȟȪ İȜĮıμȐĲȦȞ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ İμʌȠĲȚıμȩȢ ĲȦȞ
İȜĮıμȐĲȦȞ, Ș ĮȞȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ĲȘȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȚȞȫȞ, Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌĲȣȤȫıİȦȞ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ
ʌȠȜȣμİȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮĳȒ), Ș μİȚȦμȑȞȘ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
İʌȠȟİȚįȚțȒȢ țȩȜȜĮȢ (İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȡȐȕȘȖμĮ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ ȩĲĮȞ Ș țȩȜȜĮ ȑȤİȚ ʌȠȜȣμİȡȚıĲİȓ), ĲȠ
ĮȞİʌĮȡțȑȢ μȒțȠȢ ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ (ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ) țȜʌ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ, Ȓ İȐȞ ĮȣĲȑȢ
İȓȞĮȚ μȚțȡȒȢ țȜȓμĮțĮȢ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ İȣȤİȡȫȢ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ.
6.1.2

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ Ȓ /țĮȚ ıİ İȞįȚȐμİıĮ ıĲȐįȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ʌȜĮıĲȚțȒȢ Ȓ İȜĮıĲȚțȒȢ țİĳĮȜȒȢ μİ ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȑȞĮ ȐțȡĮ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ
ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȚıĲİȓ ĲȠ ȪĳĮıμĮ. ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȢ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȊʌȩțȦĳȠȢ ȒȤȠȢ
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ʌȜȘμμİȜȒ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ, İȖțȜȦȕȚıμȩ ĮȑȡĮ, μȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ șĮ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ Ƞ ȂİȜİĲȘĲȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲȠȢ șĮ țȡȓȞİȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ Ȓ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

6.2 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ Ȓ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠțȪʌĲİȚ μȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ ĲĮ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȂİȜİĲȘĲȒ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ

10

37012
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-13-01:2009

Ǽȁȅȉ

țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ, ıĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜ. țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01).

7.2 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȡȖĮıȚĮțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 345: Specification for safety footwear for professional use.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use. ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods. ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455-1: Medical gloves for single use - Part 1 : Requirements and
testing for freedom from holes. ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 :
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ.

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĳȩȡμĮ Ȓ ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ
μĮțȡȪ μĮȞȓțȚ. ǹȞ Ș İʌȠȟİȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȑȡμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌȜȑȞİĲĮȚ μİ įȚĮȜȪĲȘ, įȚȩĲȚ
Ș țȩȜȜĮ įȚĮȜȣȩμİȞȘ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ. ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ Ȟİȡȩ μİ ıĮʌȠȪȞȚ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ μʌİȚ țȩȜȜĮ ıĲĮ μȐĲȚĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȜȪıȚμȠ μİ ȐĳșȠȞȠ Ȟİȡȩ țĮȚ Ƞ ʌĮșȫȞ șĮ
μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȚĮĲȡİȓȠ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȘ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ
(ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ. ȈĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĮȣĲȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ, țĮȚ įİȞ
İʌȚμİĲȡİȓĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ĲȘȢ įȠțȚμĮıĲȚțȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȣȤȩȞ İʌȚıțİȣȫȞ ĮıĲȠȤȚȫȞ Ȓ
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İȜĮıμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ İĳĮȡμȠıșȑȞĲȦȞ ȤȦȡȓȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

Ǿ ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ.

-

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

Ǿ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

Ǿ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

-

ȅȚ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ) įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
țĮȚ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȉȆ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1.

ETAG 001-5: ǹȖțȣȡȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣȖțȠȜȜȠȪμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ.

2.

BS 5350: Part B4

3.

ISO 630: Structural steels-plates, wide flats, bars, sections and profiles, ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ-ȆȜȐțİȢ,
ʌȜĮĲȑĮ İȜȐıμĮĲĮ, ȡȐȕįȠȚ, įȚĮĲȠμȑȢ, μȠȡĳȠȤȐȜȣȕİȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ
TȆ
1501-14-01-13-02
«ǼȞȚıȤȪıİȚȢ
ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
İμĳȐĲȞȦıȘ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-13-02,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-13-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȚıȤȪıİȚȢ - ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
İμĳȐĲȞȦıȘ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İμĳȐĲȞȦıȘ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ ıİ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ (İʌȚıțİȣȫȞ – İȞȚıȤȪıİȦȞ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025-2:

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ
țİțȡĮμȑȞȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10027-1:

Designation systems for steel - Part 1: Steel names. ȈȣıĲȒμĮĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȞȠμĮĲȠȜȠȖȓĮ ȤĮȜȪȕȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-3:

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain
structural steel. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ
3:
ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȓıȚμȠȣȢ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-4:

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȓıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-6:

Hot rolled products of structural steels - Part 6 : Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered condition. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 6: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ʌȜĮĲİȫȞ
ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ μİ ȣȥȘȜȩ ȩȡȚȠ įȚĮȡȡȠȒȢ ıİ İʌȚȕİȜĲȚȦμȑȞȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ.
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Ǽȁȅȉ EN ISO 15630-1:

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire. ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ
ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ
Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ ıȪȡμĮ.

Ǽȁȅȉ EN 13395-2:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test
for flow of grout or mortar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ
İȞİμȐĲȦȞ Ȓ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 1599:

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of creep-resisting steels - Classification. ǹȞĮȜȫıȚμĮ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ
ȤȑȡȚ, ȤĮȜȪȕȦȞ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıİ İȡʌȣıμȩ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Placing of dowels in
concrete elements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Placing of fully
grouted bolts in concrete elements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ. Filling of
wide concrete cracks.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ. Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete elements without cut-off of existing
reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete members with cut-off of
encountered reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02:

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ. Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ:
-

6

ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȢ įȠμȚțȩȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ıİ μȠȡĳȒ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ μȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ
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-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ,

-

ǺȜȒĲȡĮ, ĮȖțȪȡȚĮ

-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ȡȐȕįȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ țİȞȫȞ

-

ǼȞȑμĮĲĮ

-

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ

-

ǹțȡȠĳȪıȚĮ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞİμȐĲȦȞ

-

ǹțȡȠĳȪıȚĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 2y4 mm μİ ʌİʌȜĮĲȣıμȑȞȘ țİĳĮȜȒ Ș ȠʌȠȓĮ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.

-

ǹțȡȠĳȪıȚĮ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ʌȜĮıĲȚțȩ İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, 2y4 mm ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ ȡȒȖμĮ (ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣȡȣμȑȞȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ĲȠȣ ȡȒȖμĮĲȠȢ).

-

ǾȜİțĲȡȩįȚĮ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
4.2.1

īİȞȚțȐ

īȚĮ ĲĮ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌȡȩĲȣʌĮ: Ǽȁȅȉ EN 10025-2,
Ǽȁȅȉ EN 10027-1, Ǽȁȅȉ EN 10025-3, Ǽȁȅȉ EN 10025-4, Ǽȁȅȉ EN 10025-6, Ǽȁȅȉ EN ISO 15630-1,
Ǽȁȅȉ Ǽȃ ISO 10081-3, Ȁ.ȉ.ȋ., ETAG 001-5, Ǽȁȅȉ EN 13395-2, Ǽȁȅȉ EN 1504-6 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1599.
4.2.2

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ

ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ
ĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ȉĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮȚ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ

-

Ǿ ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ Ƞ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ĮȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȓȤȞȘ
țȡȣıĲĮȜȜȫıİȦȢ.

-

ȉĮ įȠȤİȓĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ İĲȚțȑĲĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ,
ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ, Ș
ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ȠȚ
ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞĮμȓȟİȦȢ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ, ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȢ țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȤȡȒıȘȢ
μİĲȐ ĲȘȞ ĮȞȐμİȚȟȘ.

-

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.2.3

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ

ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȩĲȣʌĮ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İȟȒȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ıȐțȠȣȢ țĮȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȓȤȞȘ țȡȠțȚįȫıİȦȢ.

-

ȈĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ).

-

ĬĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ 400kg/cm2, ıİ țȐșİ įİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 kg/cm2.

7

37022

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-13-02:2009

-

©

Ǽȁȅȉ

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ (ȡȘĲȓȞȘ țĮȚ ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ) șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȠȪȞ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ / ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ İʌĮȡțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȚȟȫįİȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȘȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș įȚĮțȠʌȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ʌĮȡȠȤȫȞ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ/įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ
(ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ μʌȐȗĮ) țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ (İʌȚıțİȣȫȞ - İȞȚıȤȪıİȦȞ).
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ İĳĮȡμȩıİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ĲȘȞ μȑșȠįȠ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02. ǹʌȩ ĲȘȞ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ
ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ İȡȖȠįȘȖȩȢ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ İʌȚıțİȣȫȞ – İȞȚıȤȪıİȦȞ
(Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ıȤİĲȚțȑȢ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ).

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4. ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲĮ İȟȒȢ:

8

-

ȈȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ μİ ʌȓİıȘ 0.7 MPa μİ İȚįȚțȩ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıțȩȞȘȢ.

-

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ ȤİȚȡȩȢ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ

-

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ țĮȚ ıμȣȡȚįȩʌİĲȡĮ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ

-

ȈȣȖțȡȩĲȘμĮ ĮȞĲȜȓĮȢ țİȞȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ıțȩȞȘȢ

-

ĬİȡμȩμİĲȡȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ

-

ǻȪȠ șİȡμȩμİĲȡĮ İμȕĮʌĲȓıİȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ șİȡμȠμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ (ȡȘĲȓȞȘȢ țĮȚ
ıțȜȘȡȣȞĲȒ)
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ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ, șĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȓįȚȠȢ μİ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
5.4.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

-

ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ İμĳĮĲȞȠȣμȑȞȦȞ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ șĮ
İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȞİȟȓĲȘȜȘ ıȒμĮȞıȘ.

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ (ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

ǼʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ μȚțȡȠĮȞȦμĮȜȓİȢ țİȞȐ, ĳȦȜȚȑȢ ț.Ȝ.ʌ. ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓʌİįȘ.

-

ȆȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ įȚĮĲμȘĲȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ
(ȕȜȒĲȡĮ/ĮȖțȪȡȚĮ) țĮȚ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȞİȟȓĲȘȜȘ ȕĮĳȒ.

5.4.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ μȠȡĳȠıȓįȘȡȠȣ

-

īȓȞİĲĮȚ
įȚȐĲȡȘıȘ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȖȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02.

-

ȅ įȠμȚțȩȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, (ȑȜĮıμĮ Ȓ μȠȡĳȠıȓįȘȡȠȢ), țȩȕİĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚșȣμȘĲȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ įȚȐȞȠȚȟȘ
ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. Ǿ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȓĲİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ,
İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ.

-

ȅ įȠμȚțȩȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, (ȑȜĮıμĮ Ȓ μȠȡĳȠıȓįȘȡȠȢ), țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ıțȩȞȘ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȑȜĮȚĮ μİ țĮșĮȡȩ
ȪĳĮıμĮ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ μİ İȚįȚțȩ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȣȖȡȩ (ʌ.Ȥ. įȚȐȜȣμĮ ĮțİĲȩȞȘȢ)

-

īȓȞİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ șȑıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ĮĲȣȤȒμĮĲȠȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲμȘĲȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ, (ȕȜȒĲȡĮ/ĮȖțȪȡȚĮ) ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02.

-

ȂİĲȐ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 24 ȦȡȫȞ, ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮĲμȘĲȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȩȜȜĮ, Ȓ İʌĲȐ ȘμİȡȫȞ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮĲμȘĲȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ, ȖȓȞİĲĮȚ ıȪıĳȚȖȟȘ ĲȦȞ țȠȤȜȚȫȞ, țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚțȠȤȜȓȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
(«țȩȞĲȡĮ ʌĮȟȚμȐįȚĮ»).

-

īȓȞİĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ Ȓ țȠȤȜȓȦıȘ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

īȓȞİĲĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ μİ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮțȡȠĳȪıȚȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02 Ȓ İȞİμȐĲȦȞ țȠȞȓĮȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.

įȚĮĲμȘĲȚțȫȞ

ıȣȞįȑıμȦȞ,

ȦȢ

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
ȅ įȠμȚțȩȢ ȤȐȜȣȕĮȢ șĮ ĳȑȡİȚ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țĮȚ Ș ıĳȒȞȦıȘ ĲȠȣ
ʌȜĮȚıȓȠȣ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ ıĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȒȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ: Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ:
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.

7.2 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȡȖĮıȚĮțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ
(ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ (kg) μİ ȕȐıȘ ĮȞĮȜȣĲȚțȠȪȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ șİȦȡȘĲȚțȐ
ȕȐȡȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȠȣ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
Ǿ İμĳȐĲȞȦıȘ ʌȜĮȚıȓȦȞ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ ȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ ȦȢ
ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:

10

-

ȉȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣ ıĲȠ
ȑȡȖȠ.

-

ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ țĮȚ ıȣȞįȑıİȦȞ, țĮȚ ĲȘ
μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

-

ȉȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

ȉȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ (İȜȐıμĮĲĮ țĮȚ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮȢ).

-

ȉȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ıȣȖțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ.

-

ȉȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȦȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

-

ȉȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
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ǻİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ (ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ) ȠȚ
ĮțȩȜȠȣșİȢ İȡȖĮıȓİȢ:
-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ıĮșȡȐ ĲİμȐȤȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ,

-

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ǻȚȐĲȡȘıȘ ıİ șȑıİȚȢ ȤȦȡȓȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ,

-

ǻȚȐĲȡȘıȘ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ,

-

ȈĳȡȐȖȚıȘ ȡȦȖμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȚțȡȠȪ țĮȚ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ,

-

ǼĳĮȡμȠȖȒ ıĲİȡİȦĲȚțȫȞ μȑıȦȞ (ȕȜȒĲȡȦȞ țĮȚ ĮȖțȣȡȓȦȞ),

-

ǼĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1.

ETAG 001-5: ǹȖțȣȡȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣȖțȠȜȜȠȪμİȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ.

2.

Ȁȉȋ-2008:

3.

BS 5350: Part B4

4.

ISO 630: Structural steels-plotes, wide flats, bars, sections and profiles, ǻȠμȚțȠȓ ȤȐȜȣȕİȢ-ȆȜȐțİȢ,
ʌȜĮĲȑĮ İȜȐıμĮĲĮ, ȡȐȕįȠȚ, įȚĮĲȠμȑȢ, μȠȡĳȠȤȐȜȣȕİȢ.

5.

Ǽȁȅȉ EN ISO 10081-3:2005: Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic
products containing from 7% to 50% residual carbon. ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ʌȣȡȓμĮȤȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ǺĮıȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮ İȞĮʌȠμİȓȞĮȞĲĮ ȐȞșȡĮțĮ Įʌȩ 7%
ȑȦȢ 50%.
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ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ (ĭǼȀ/1416/Ǻ/17.07.08 țĮȚ ĭǼȀ/2113/Ǻ/13.10.08)
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ - ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ʌİȡȓıĳȚȟȘ įȚĮĲȠμȫȞ
įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ
Strengthening or retrofitting of concrete elements by confinement with structural steel jackets

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 5
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ

H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ
TȆ
1501-14-01-13-03
«ǼȞȚıȤȪıİȚȢ
ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
μİ
ʌİȡȓıĳȚȟȘ įȚĮĲȠμȫȞ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ
(ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ
(2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1401-13-03, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-13-03 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȚıȤȪıİȚȢ - ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
ʌİȡȓıĳȚȟȘ įȚĮĲȠμȫȞ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȞȓıȤȣıȘ/ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ įȚĮĲȠμȫȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ʌİȡȓıĳȚȟȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ įȠμȚțȩ ȤȐȜȣȕĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10025-2:

Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ
ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ μȘ
țİțȡĮμȑȞȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-1:

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical
delivery conditions. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-3:

Hot rolled products of structural steels - Part 3 : Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain
structural steel. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȂȑȡȠȢ
3:
ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ/İȟȠμĮȜȣıμȑȞȠȣȢ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȓıȚμȠȣȢ
ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 10025-4:

Hot rolled products of structural steels - Part 4 : Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels. ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 4:
ȉİȤȞȚțȠȓ
ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȖȚĮ
șİȡμȠμȘȤĮȞȚțȐ
İȜĮıμȑȞȠȣȢ
ıȣȖțȠȜȜȓıȚμȠȣȢ ȜİʌĲȩțȠțțȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN 287-1:

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels. ǻȠțȚμĮıȓĮ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ - ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĲȒȟȘ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȋȐȜȣȕİȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 15630-1:

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire. ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ
ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌȜȚıμȩȢ
Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ, ȤȠȞįȡȩıȣȡμĮ țĮȚ ıȪȡμĮ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Placing of dowels in
concrete elements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Placement of
simple fully grouted bolts in concrete elements.

Ǽȁȅȉ EN 1421-2:

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel Part 2: Technical class B500A. ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ B500A.

Ǽȁȅȉ EN 1421-3:

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel Part 3: Technical class B500C. ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȉİȤȞȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ B500C.

Ǽȁȅȉ EN 1504-6:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
- ȅȡȚıμȠȓ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 6 : ǹȖțȪȡȦıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ.

Ǽȁȅȉ EN 13395-2:

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test
for flow of grout or mortar. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
țĮȚ İʌȚıțİȣȒ įȠμȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻȠțȚμȒ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ
İȞİμȐĲȦȞ Ȓ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 1599:

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of creep-resisting steels - Classification. ǹȞĮȜȫıȚμĮ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ
ȤȑȡȚ, ȤĮȜȪȕȦȞ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıİ İȡʌȣıμȩ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ. Filling of
narrow cracks of concrete elements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ. Filling of
wide cracks of concrete elements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ Ȓ ȟȑȞĮ
ȣȜȚțȐ. Removal of loose or adhered material from concrete surfaces.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02:

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ. Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-02-01:

ȉȠʌȚțȒ ȀĮșĮȓȡİıȘ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȅʌȜȚıμȠȪ. Partial
demolition of concrete elements with preservation of reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-02-02:

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȅʌȜȚıμȠȪ.
Partial demolition of concrete members without preservation of
reinforcement.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ/ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ μİ ʌİȡȓıĳȚȟȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȣȜȚțȐ:
-

ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȢ įȠμȚțȩȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ įȚĮĲȠμȫȞ μȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ.

-

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȘȞ ʌȐțĲȦıȘ ȡȐȕįȦȞ
ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ țİȞȫȞ.

-

ǼȞȑμĮĲĮ.

-

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ ʌȐıĲİȢ.

-

ǾȜİțĲȡȩįȚĮ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
4.2.1

ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌȡȩĲȣʌĮ: Ǽȁȅȉ EN 10025-1,
Ǽȁȅȉ EN 10025-2, Ǽȁȅȉ EN 10025-3 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 10025-4.
ȅȚ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025 S 235-JR, İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 360/510 Mpa, ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ 27 țĮĲȐ
Charpy-V (ȠȞȠμĮĲȠȜȠȖȓĮ țĮĲȐ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 10025-1), İțĲȩȢ İȐȞ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ
(S 275 JR, S355 JR).
4.2.2

ȋȐȜȣȕİȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȞĲȓȗİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ

īȚĮ ĲȠȣȢ ȤȐȜȣȕİȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȞĲȓȗİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ ʌȡȩĲȣʌĮ: Ǽȁȅȉ EN ISO 15630-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10080, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1421-2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1421-3, țĮȚ
Ȁ.ȉ.ȋ.
4.2.3

ȋȐȜȣȕİȢ ıİ μȠȡĳȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ, ȞĲȓȗİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ

ȉĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 1599.
4.2.4

ǼʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȅȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 13395-2.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȚ İʌȠȟİȚįȚțȑȢ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ
ĲȚȢ İȟȒȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ȉĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ȓ įȚĮțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ įȠȤİȓĮ

-

ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ ȡȘĲȓȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣȞĲȒ șĮ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ, ĲĮ įİ ȣȜȚțȐ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȓȤȞȘ
țȡȣıĲĮȜȜȫıİȦȢ.

-

ȉĮ įȠȤİȓĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ İĲȚțȑĲĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ıȣıĲĮĲȚțȩ (İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ,
ıțȜȘȡȣȞĲȒȢ), ĲȠ ȤȡȫμĮ, ĲȠ țĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȩȡȚĮ ĲȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ, Ș
ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
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ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ĮʌȠșȘțİȪıİȦȢ, ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.2.5

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ

ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1504-6.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İȟȒȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ıĳȡĮȖȚıμȑȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ, țĮȚ įİȞ șĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȓȤȞȘ țȡȠțȚįȫıİȦȢ ĲȦȞ
țȩțțȦȞ.

-

ȈĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, Ș
șİȡμȠțȡĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ.

-

ĬĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ 400kg/cm2 țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50kg/cm2
μİȖĮȜȪĲİȡȘ İțİȓȞȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ.

-

ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ/ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.

4.2.6

ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ

ȠįȘȖȓİȢ

ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ,

ĮȞȐμȚȟȘȢ

țĮȚ

ȤȡȒıȘȢ

ĲȠȣ

ǹțȡȠĳȪıȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ

ȉĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İȟȒȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣȡȣμȑȞȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ȡȦȖμȒȢ: șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ʌȜĮıĲȚțȩ țĮȚ șĮ
ȑȤȠȣȞ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ 2-4 mm.

-

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ ȡȦȖμȫȞ: șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ʌȜĮıĲȚțȩ țĮȚ șĮ ĳȑȡȠȣȞ
ʌİʌȜĮĲȣμȑȞȘ țİĳĮȜȒ (Ș ȠʌȠȓĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ĲİȜȚțȐ Įʌȩ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȣȜȚțȩ). ĬĮ İȓȞĮȚ İıȦĲİȡȚțȒȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 2-4 mm.

-

ǵıĮ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩĲȣʌĮ, șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȑȢ İȖțȡȓıİȚȢ
İțįȠșİȓıİȢ Ȓ ȣʌȩ ȑțįȠıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȦȞ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ İȖțȡȓıİȦȞ

4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȅȚ ȡȘĲȓȞİȢ țĮȚ ȠȚ ıțȜȘȡȣȞĲȑȢ ĲȦȞ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ țȠȜȜȫȞ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ
șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıįȓįİȚ ĲȠ
İʌȚșȣμȘĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȚȟȫįİȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, ĮȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮȚ ĮȞ
ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠʌİȓ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ ĲȣȤȩȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ/įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ȤȦȡȓȢ μʌȐȗĮ
țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
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5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ
ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ (İʌȚıțİȣȫȞ – İȞȚıȤȪıİȦȞ). īȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȡȦȖμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȚ įȚʌȜȦμȐĲȦȞ Įʌȩ ıȤȠȜȑȢ μĮșȘĲİȓĮȢ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠ ȀȡȐĲȠȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȦ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 287-1.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ. ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȡȖȠįȘȖȩȢ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ
İʌȚıțİȣȫȞ/İȞȚıȤȪıİȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ Ȓ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ƞ ĮțȩȜȠȣșȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȚıșİȓ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
-

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ ʌȓİıȘȢ 0.7 Mpa, ıȦȜȒȞİȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ, ʌȚıĲȠȜȑĲĲĮ.

-

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıİȢ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ İʌȓ ȖȦȞȚĮțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ, ıμȣȡȚįȩʌİĲȡİȢ.

-

ǹȞĲȜȓĮȢ țİȞȠȪ ȖȚĮ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ıțȩȞȘȢ.

-

ĬİȡμȩμİĲȡĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ İμȕĮʌĲȓıİȦȢ.

-

ǼȟȠʌȜȚıμȩ İȚıʌȓİıȘȢ ȡȘĲȚȞȫȞ.

-

ǼȜĮĳȡȑȢ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡİȢ.

-

ǾȜİțĲȡȚțȠȓ ĲȡȠȤȠȓ țȠʌȒȢ μİĲȐȜȜȠȣ.

-

ȈȣıțİȣȑȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĳȠȡȘĲȑȢ, ıĲȡİĳȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ Ȓ ȞĲȚȗİȜȠțȓȞȘĲİȢ, ʌȜȒȡİȚȢ μİ ĲĮ
ʌĮȡİȜțȩμİȞȐ ĲȠȣȢ.

-

ǼȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ.

-

ĭȠȡȘĲȩ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ țȜȓȕĮȞȠ ʌȡȠʌĮȞȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (İĳȩıȠȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ).

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
5.4.1

ȆȡȠİȡȖĮıȓĮ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌİȡȓıĳȚȟȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ μİ İʌȚȕȠȜȒ İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȪȞĮμȘȢ
(ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ) Ȓ μİ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȅȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȡȖĮıȓİȢ İȓȞĮȚ țȠȚȞȑȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ μİșȩįȠȣȢ:
-

ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ (ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-01.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

ǼʌȚıțİȣȑȢ ĲȣȤȩȞ μȚțȡȠĮȞȦμĮȜȚȫȞ țİȞȫȞ, ĳȦȜİȫȞ, ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ İʌȓʌİįȘ.

Įʌȩ

ĲȣȤȩȞ

ıĮșȡȐ

ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ,

ıȪμĳȦȞĮ

μİ

ĲȘȞ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-13-03:2009

Ǽȁȅȉ

-

ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ.

-

ǼțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ, ȩʌȦȢ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ șİμİȜȓȦȞ, ĲȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȖȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-02-01
țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-02-02 țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ.

-

ȉȠʌȚțȒ İȟȠμȐȜȣȞıȘ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ țĮȜȪĲİȡȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ (ıȣȞȒșȦȢ ȖȦȞȓİȢ). Ǿ ĲȠʌȚțȒ İȟȠμȐȜȣȞıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ μİ
ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ țĮȜȑμȚ Ȓ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ıĳȪȡĮȢ (ȘȜİțĲȡȚțȒȢ Ȓ
ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ), İȓĲİ μİ ĲȡȩȤȚıμĮ ĲȦȞ ĮțμȫȞ μİ ıμȣȡȚįȠĲȡȠȤȩ ĲȪʌȠȣ țĮμʌȐȞĮȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠ ıİ
ȖȦȞȚĮțȩ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȠ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02.

-

ǼʌȚμİȜȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ Įʌȩ ıțȩȞȘ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȑȜĮȚĮ μİ
țĮșĮȡȩ ȪĳĮıμĮ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ μİ İȚįȚțȩ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȣȖȡȩ (ʌ.Ȥ. įȚȐȜȣμĮ ĮțİĲȩȞȘȢ).

5.4.2

ǼĳĮȡμȠȖȒ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ μİ ʌȡȠȑȞĲĮıȘ

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȖȦȞȚĮțȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȒ ĲȠȣȢ μİ
ȡȐȕįȠȣȢ țȠȤȜȚȫıİȦȢ įȚİȡȤȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ ȗİȪȖȠȣȢ įȚȐĲȡȘĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌĮȡțȠȪȢ
ĮțĮμȥȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ʌȡȠĳȓȜ U), (ȞĲȓȗİȢ). Ȃİ ĲȘȞ ıȪıĳȚȟȘ ĲȦȞ ȞĲȚȗȫȞ μİ țȠȤȜȓȦıȘ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ įȣȞȐμİȚȢ
ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μȑıȦ ĲȦȞ ȖȦȞȚĮțȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ʌİȡȓıĳȚȟȘ μȑıȦ
ʌȡȠİȞĲȐıİȦȢ). Ǿ ıȪıĳȚȟȘ ĲȦȞ ȞĲȚȗȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȣȞĮμȩțȜİȚįȠ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȡȠʌȒ ıĲȡȑȥİȦȢ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĲȐȞȣıȘȢ ĲȦȞ ȞĲȚȗȫȞ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ
ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ B500C, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ ȡȐȕįȦȞ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ıĳȚȤĲȒȡİȢ.

-

ȉĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ȖȦȞȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ țȩȜȜĮ Ȓ țȠȞȓĮμĮ ȫıĲİ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ ʌȜȒȡȘȢ İʌĮĳȒ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ. ǼȐȞ ȠȚ İȖțȐȡıȚİȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
İȜȐıμĮĲĮ șĮ ȖİμȓȗİȚ țĮȚ ĲȠ įȚȐțİȞȠ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

-

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ įȚĮțȑȞȠȣ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 Ȓ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02 Ȓ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-04-00
țĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ Ȓ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ
ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ Ȓ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.

5.4.3
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ μİ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ

-

ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȖȦȞȓİȢ țȩȕȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ Ȓ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ), ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ μİ ıĳȚțĲȒȡİȢ.

-

Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌİȜμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȖȦȞȚĮțȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ ȑȞȞȠȚĮ
İȜȐıμĮĲĮ Ȓ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ B500C. ĲĮ İȖțȐȡıȚĮ ĮȣĲȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȚȞ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ ʌȡȠșİȡμĮȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡȘĲȠȪȢ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪȢ țȜȓȕĮȞȠȣȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
250 ȠC – 300 ȠC, Ș įİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ șȑȡμĮȞıȘ, ʌȡȚȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ʌȡȠȜȐȕȠȣȞ ȞĮ ȥȣȤșȠȪȞ. Ȃİ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ıȣıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ȠȚ İȖțȐȡıȚȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ țĮȚ ȠȚ
įȣȞȐμİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĲȘȞ ʌİȡȓıĳȚȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȦȞ
İȖțȐȡıȚȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıĳȚțĲȒȡİȢ.

-

īȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȚĮțȑȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (ȕ).
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ȅ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȢ μİĲĮȜȜȚțȩȢ țȜȦȕȩȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ. ĬĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ȕĮĳȑȢ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ıĲȡȫıȘ İȞȚıȤȣμȑȞȘȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ.

5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌİȡȓıĳȚȟȘȢ Įʌȩ įȠμȚțȩ
ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȚĮțȑȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȓıĳȚȟȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ įȚĮĲȠμȑȢ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ
ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌȠȚȠĲȚțȫȞ
İȜȑȖȤȦȞ
țĮȚ
įȠțȚμȫȞ
ȖȚĮ
ĲȘȞ
ʌĮȡĮȜĮȕȒ,
țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ:
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-01-01,
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-01-01-02,
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
14-01-02-01,
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-02.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1 ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȆȑȡĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ĲȘȞ
ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȒĲȦȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌİȡȓıĳȚȟȘȢ įȚĮĲȠμȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ, İȚįȚțȩĲİȡȠȚ, țȓȞįȣȞȠȚ:
-

ǼȡȖĮıȓİȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ

-

ȋİȚȡȚıμȩȢ ȣʌȑȡșİȡμȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȠȣ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘȢ)

-

ǼĳĮȡμȠȖȒ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜ. țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01)

7.2 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ İȡȖĮıȚĮțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȂǹȆ (ȖȐȞĲȚĮ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ,
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȣĮȜȚȐ, ȦĲȠĮıʌȓįİȢ, μȐıțİȢ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȉȩıȠȞ ȠȚ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ, ȩıȠ țĮȚ ȠȚ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ șĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țȡȐȞȠȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ
ȣʌȠįȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȅȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ μȐıțİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȣĮȜȚȐ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ ıİ ȐȡȚıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩıȠȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ (ȕȠȘșȠȓ, İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ) șĮ
ĳȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȣĮȜȚȐ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ
(ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȂȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ȤȐȜȣȕĮ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
Ǿ μȠȞȐįĮ ĮȣĲȒ μȑĲȡȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓıĳȚȟȘ įȚĮĲȠμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ, ȦȢ
ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, İȞįİȚțĲȚțȐ
ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ:
-

ȉȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ (ȖȦȞȓİȢ, İȜȐıμĮĲĮ(, ĲȠȣ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪ B500C, ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠįȓȦȞ
țȜʌ ĮȞĮȜȦıȓμȦȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ.

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ țȠʌȒȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ (İȜȐıμĮĲĮ țĮȚ μȠȡĳȠıȓįȘȡȠȢ).

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȠμȚțȠȪ ȤȐȜȣȕĮ.

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ).

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

-

ȉȘ įĮʌȐȞȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȚțȡȠȨȜȚțȫȞ țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

īȚĮ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ, ȩʌȦȢ:
9

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ıĮșȡȐ ĲİμȐȤȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ,

9

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,

9

ȉȠʌȚțȑȢ ĮĳĮȚȡȑıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ,

9

ȈĳȡȐȖȚıȘ ȡȦȖμȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, μȚțȡȠȪ țĮȚ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ,

9

ǼĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ,

ȅ ĲȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1.

Ȁȉȋ-2008 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ (ĭǼȀ/1416/Ǻ/17.07.08 țĮȚ ĭǼȀ/2113/Ǻ/13.10.08)

2.

BS 5350: Part B4

3.

Ǽȁȅȉ EN ISO 10081-3:2005: Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic
products containing from 7% to 50% residual carbon. ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ʌȣȡȓμĮȤȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ǺĮıȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮ İȞĮʌȠμİȓȞĮȞĲĮ ȐȞșȡĮțĮ Įʌȩ 7%
ȑȦȢ 50%.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ
TȆ
1501-14-01-14-00
«ǼȞȚıȤȪıİȚȢ
–
ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
μĮȞįȪĮ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ
(ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ
(2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-01-14-00,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓμİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
21Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȚıȤȪıİȚȢ – ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ
μĮȞįȪĮ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
İțĲȠȟİȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ǽ.Ȉ.), ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ (İʌȚıțİȣȫȞ/İȞȚıȤȪıİȦȞ) ıİ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Ȓ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ țĮȜȠȪʌȚĮ.
ȅȚ μȑșȠįȠȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ǽ.Ȉ. ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȓȞĮȚ Ș ȟȘȡȒ țĮȚ Ș ȣȖȡȒ
μȑșȠįȠȢ. ǱȜȜİȢ μȑșȠįȠȚ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĮȞȐʌĲȣȟȘ Ȓ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȤȞȐ, ȩʌȦȢ Ș μȑșȠįȠȢ
șĮȜȐμȠȣ ĮİȡȠıĲȡȠȕȓȜȠȣ (ȕȓĮȚȘȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ), Ȓ μȑșȠįȠȢ țȣȜȚȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ, įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȐȜȜȦȞ țĮȞȠȞȚıĲȚțȫȞ țİȚμȑȞȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞĮ țİȓμİȞĮ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ
ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞĮ țİȓμİȞĮ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1:

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 14889-1:

Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and
conformity. ǴȞİȢ ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ - ȅȡȚıμȠȓ,
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1008:

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ
ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12390-8

Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under
pressure. ǻȠțȚμȑȢ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 8: ǺȐșȠȢ įȚİȓıįȣıȘȢ
ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity.
ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02:

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ. Preparation of concrete surfaces for retrofitting or
strengthening works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Clearing of masonry surface.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03:

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-01:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĮʌȠțĮȜȣĳșȑȞĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ.
Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

3.1 ȂȑșȠįȠȚ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İțĲȠȟİȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
3.1.1

ȄȘȡȒ μȑșȠįȠȢ

Ǿ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ Ș ĲİȤȞȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ǽ.Ȉ., ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮįȡĮȞȒ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȓȞİȢ
ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ, İȚįȚțȐ ȖȚ’ ĮȣĲȩ ĲȠ ıțȠʌȩ, ıȤİįȚĮıμȑȞȘ μȘȤĮȞȒ, ȩʌȠȣ ĲȠ
μȓȖμĮ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ʌȓİıȘ țĮȚ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ʌȞİȣμĮĲȚțȐ, μİ ȡİȪμĮ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, μȑıȦ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ıİ
ȑȞĮ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, ȩʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ įȚĮ ȥİțĮıμȠȪ ĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩıșİĲĮ (additions) - țĮĲȐ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ), țĮȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ μȓȖμĮ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ μİ ıȣȞİȤȒ ĲȡȩʌȠ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȉȠ
μȓȖμĮ μʌȠȡİȓ, İțĲȩȢ Įʌȩ ȓȞİȢ, ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ (admixtures) ȣȜȚțȐ .
3.1.2

ȊȖȡȒ μȑșȠįȠȢ

Ǿ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ Ș ĲİȤȞȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ǽ.Ȉ., ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮįȡĮȞȒ, Ȟİȡȩ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȓȞİȢ,
ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞ μȚĮ, İȚįȚțȐ ȖȚ’ ĮȣĲȩ ĲȠ ıțȠʌȩ ıȤİįȚĮıμȑȞȘ,
μȘȤĮȞȒ, įȚĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ μȓȖμĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ μȑıȦ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ İȓĲİ ʌȞİȣμĮĲȚțȐ İȓĲİ, ıȣȞȘșȑıĲİȡĮ, μİ
ȐȞĲȜȘıȘ ıİ ȑȞĮ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ, țĮȚ ĲȠ ĲİȜȚțȩ μȓȖμĮ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ μİ ıȣȞİȤȒ
ĲȡȩʌȠ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ǵʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȟȘȡȒ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠ μȓȖμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ, İțĲȩȢ Įʌȩ
ȓȞİȢ, țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȣȜȚțȐ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉȠ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞĲȓșİĲĮȚ Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ, ȜİʌĲȩțȠțțĮ (Ȓ țĮȚ ȤȠȞįȡȩțȠțțĮ) ĮįȡĮȞȒ țĮȚ Ȟİȡȩ
μʌȠȡİȓ įİ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȣȜȚțȐ (ȩʌȦȢ ʌȣȡȚĲȚțȒ ȐȤȞȘ, ȣįȡȪĮȜȠ, ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ įȚĮȕȡȫıİȦȢ ț.Į.) Ȓ
țĮȚ ȕİȜĲȚȦĲȚțȐ ʌȡȩıșİĲĮ (ȩʌȦȢ İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȐ ʌȒȟȘȢ țĮȚ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ, ʌȡȩıșİĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ, șȚȟȠĲȡȠʌȚțȐ ʌȡȩıșİĲĮ ʌȠȣ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȠ «țȡȑμĮıμĮ» - sagging ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ț.Į.). ǿʌĲȐμİȞȘ
ĲȑĳȡĮ, ıțȦȡȓĮ ȣȥȚțȐμȚȞȦȞ, ȠȟİȓįȚĮ ĲȠȣ ʌȣȡȚĲȓȠȣ ț.Į. μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, ıİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ, μȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮșĮȡȩ ĲıȚμȑȞĲȠ Portland. ȉȠ
İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μʌȠȡİȓ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ Ȓ ȓȞİȢ
Įʌȩ ȖȣĮȜȓ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȚıȤȪȠȞĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ıȤİĲȚțȫȞ
ȀĮȞȠȞȚıμȫȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȩĲİȡĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
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4.2.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȅȚ ĲȪʌȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠȚ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1. ȂʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ
ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĲıȚμȑȞĲȠ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲĮ șİȚȚțȐ, țĮĲȐ ĲȠ Ȇǻ 244/81, ĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
4.2.2

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1008.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ĳȡȑıțȠ, ʌȩıȚμȠ, țĮșĮȡȩ Ȟİȡȩ, ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ıȣıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ, İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ ıĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
4.2.3

ǹįȡĮȞȒ

īȚĮ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȉȈ (μȘĲȡȚțȩ ʌȑĲȡȦμĮ,
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȐȡȖȚȜȠ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȐ țȜʌ.) țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ıȪȞșİıȘ șĮ ĲȘȡȘșİȓ ĲȠ ʌĮȡĮĲȚșȑμİȞȠ
ǻȚȐȖȡĮμμĮ 1 (Įʌȩ ĲȘȞ EFNARC).
īİȞȚțȫȢ, ȖȚĮ ĲĮ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ʌȐȤȘ įȚĮıĲȡȫıİȦȢ ıİ ȑȞĮ «ʌȑȡĮıμĮ», Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȠȪȢ įİȞ șĮ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 12 mm țĮȚ ĲȠ țȜȐıμĮ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ, μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 8 mm, įİȞ șĮ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 10%.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ȟȘȡȐȢ ĮȞĮμȓȟİȦȢ, İȓȞĮȚ ıțȩʌȚμȘ Ș ʌȡȠįȚȪȖȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ μİ Ȟİȡȩ,
ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠ 2 ȦȢ 3% ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȦȞ. Ǿ ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ.

KȩıțȚȞĮ ISO (mm)

4.2.4

ǻȚȐȖȡĮμμĮ 1 - ǵȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ ĮįȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ǼȈ
(EFNARC, www.efnarc.org)
ǴȞİȢ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ǽ.Ȉ. ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ȚȞȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, ʌȠȜȣμİȡȑȢ Ȓ ȖȣĮȜȓ.
ȉȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ ȚȞȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ, ȖİȞȚțȫȢ, ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 50 mm țĮȚ ĲȠ 70% (ȠȡȚĮțȐ) ĲȘȢ
İıȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. ǼȞįİȓțȞȣĲĮȚ, Ƞ ȜȩȖȠȢ μȒțȠȣȢ ȓȞĮȢ ʌȡȠȢ
įȚȐμİĲȡȠ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 40. ȅȚ ȓȞİȢ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ EN 14889-1. ȉȠ ıȣȞȚıĲȫμİȞȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ 25 ȦȢ 35 mm. ȅȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȓȞİȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĮįȡĮȞȒ.
ȅȚ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ
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ȉȠ İȓįȠȢ Ȓ ĲĮ İȓįȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚįȚȦțȩμİȞİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. ȅ ĲȡȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
įȚĮʌȚıĲȫıİȦȢ ĲȘȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ șĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘ ıȪμȕĮıȘ. Ǿ ʌȠıȩĲȘĲȐ ĲȦȞ ȚȞȫȞ
șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ, țĮȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 30 kg/m3 ȖȚĮ ĲȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ țĮȚ 1,0
kg/m3 ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞșİĲȚțȑȢ Ȓ ȖȣȐȜȚȞİȢ.
4.2.5

ȆȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ ȣȜȚțȐ

ȆȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȣμȕĮĲȚțȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȖȚĮ ȞĮ ȕİȜĲȚȫıȠȣȞ Ȓ ȞĮ įȫıȠȣȞ
İʌȚșȣμȘĲȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲȠ Ǽ.Ȉ. İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ, ȩʌȦȢ ȣʌİȡȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ Ȓ μİȚȦĲȚțȐ
ȞİȡȠȪ, İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȐ, ȕİȜĲȚȦĲȚțȐ ʌȡȩıĳȣıȘȢ, șȚȟȠĲȡȠʌȚțȐ, ĮİȡĮțĲȚțȐ, ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ, ȡȣșμȚıĲȑȢ
İȞȣįȐĲȦıȘȢ Ȓ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ țȜʌ. ȈȣȞȒșȦȢ țȐșİ ʌȡȩıșİĲȠ ȑȤİȚ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȪȡȚĮ țĮȚ țȐʌȠȚĮ

4.3 ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȣȜȚțȫȞ
Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ, ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ. ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ
țĮȚ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȟȘȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ȊȜȚțȐ ʌȠȣ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ țȜİȚıĲȑȢ
ıȣıțİȣĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȐμİıĮ ȩĲĮȞ ĮȞȠȓȖİȚ Ș ıȣıțİȣĮıȓĮ, İțĲȩȢ ĮȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
Ǿ μȑȖȚıĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȠȣ (ıȚȜȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ Ȓ ĮȜȜȠȪ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȟİʌİȡȞȐ ĲȠȣȢ 70Ƞ C. ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
Įʌȩ 50Ƞ C.
ȅȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
-

ȉȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

-

ȉȚȢ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȐȤȠȢ ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ țĮȚ μİĲȐ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȡȩıʌĲȦıȘȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ, ıĲȠȞ ȕĮșμȩ țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ
İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș įȚĮțȠʌȒ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȠ ĮȞĮțȜȫμİȞȠ țĮȚ ĲȠ ȣʌİȡȥİțĮȗȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȐȜȜĮ ĲȣȤȩȞ ȐȤȡȘıĲĮ
ȣȜȚțȐ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ ȖȚĮ ĮʌȠțȠμȚįȒ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ
İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ įȚȐįȡȠμȠȚ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ (ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ μʌȐȗĮ) țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ
ȘμȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚİȜȐμȕĮȞĮȞ
İȡȖĮıȓİȢ μİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȅ ȕĮșμȩȢ İμʌİȚȡȓĮȢ țĮșİȞȩȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĲȠȣ ȡȩȜȠȣ ĲȠȣ ıĲȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ, μİ ʌȡȠİȟȐȡȤȠȞĲĮ ĲȠȞ ȡȩȜȠ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ. ȆȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȚȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣȢ İȓįȠȣȢ, șĮ
İțĲİȜİȓ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İțĲȩȟİȣıȘ Ǽ.Ȉ. Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ
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İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ǹȡμȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ İȓȞĮȚ Ș İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ țĮȚ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ ȑțșİıȘ ACI
5063R-91.
Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ (ȕȚȠȖȡĮĳȚțȩ ıȘμİȓȦμĮ), μİ ĲȘȞ ıȣȞįȡȠμȒ, țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ, İȞȩȢ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȆȠȜȚĲȚțȠȪ
ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ (ȕȚȠȖȡĮĳȚțȐ ıȘμİȚȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ).

5.3 EȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ.
5.3.1

ȊȖȡȒ ĮȞȐμȚȟȘ

ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȣȖȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ Ƞ ȕĮıȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
-

ȂȘȤĮȞȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ (ĮȞ ĲȠ μȓȖμĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ)

-

ǹȞĲȜȓĮ țĮȚ ıȦȜȒȞİȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ȣȖȡȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İțĲȩȟİȣıȘȢ

-

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ μİ ıȣμʌȚİıĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ) ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ ĲȦȞ 700 kPa. Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȑȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,5 m3 ĮȑȡĮ ĮȞȐ ȜİʌĲȩ, ȖȚĮ țȐșİ m3 Ǽ.Ȉ. ĮȞȐ ȫȡĮ.

5.3.2

ȄȘȡȒ ĮȞȐμȚȟȘ

ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȟȘȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ Ƞ ȕĮıȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
-

ȂȘȤĮȞȒ ȟȘȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ıȦȜȒȞİȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İțĲȩȟİȣıȘȢ.

-

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ μİ İȜȐȤȚıĲȘ ıȣμʌȚİıĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ȇ), ȩʌȠȣ ȇ = 200 + 2,5(l + 2h) (kPa, m)

ȩʌȠȣ l (m) ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ʌȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 20 m) țĮȚ h
(m) Ș μȑȖȚıĲȘ ȣȥȠμİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ĲȘȢ șȑıȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ .
Ǿ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ țĮȚ μȘȤĮȞȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 500 m, İȞȫ Ș μȑȖȚıĲȘ
ȣȥȠμİĲȡȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ İȓȞĮȚ 100 m.
H ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ 40 ȦȢ 60 m/sec țĮȚ Ș
ʌȓİıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 400 țĮȚ 4000 kPa.
Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ țĮȚ Ș ıȣȞȚıĲȫμİȞȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ, țĮȚ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȪıȚȠȣ,
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș İʌȚșȣμȘĲȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ, İțĲȚμȐĲĮȚ, ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Ǽ.Ȉ.,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȟȘȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ǹʌĮȚĲ. ȆĮȡĮȖȦȖȒ Ǽ.Ȉ.
(m3/h)

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ
ĮȑȡĮ (m3/min)

ȈȣȞȚıĲȫμİȞȘ İıȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ
ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚȠȣ (mm)

1

3

25

2

4-5

32

4

8-10

40

6

12-14

50

9

17-20

65

11

37051
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Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50%
ĲȚȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

5.4 ǹȞȐμȚȟȘ
ȅȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ıĲȘ μȑșȠįȠ ȣȖȡȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȆȐȞĲȦȢ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 300 kg/m3 țĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ 0.55. ǵĲĮȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 450
kg/m3 țĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠ ȓıȠȢ ʌȡȠȢ 0.45 ȑȦȢ 0.50.
ȉĮ ıĲİȡİȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ μȑȡȘ ȕȐȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȣȖȡȐ ıİ μȑȡȘ ȕȐȡȠȣȢ Ȓ
ȩȖțȠȣ.
ȂȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ ȩȖțȠ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȘȞ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠ țĮȚ ȖȚĮ ȑȡȖĮ, ʌȠȣ įİȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȦȢ μİȖȐȜĮ ȑȡȖĮ, țĮĲȐ ĲȠ ȞȩȘμĮ ĲȠȣ ȀȉȈ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĮțȑȡĮȚȠ ĮȡȚșμȩ ıȐțȦȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

-

ȉĮ įȠȤİȓĮ μİĲȡȒıİȦȢ ĲȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ıȘμĮįİȣĲİȓ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȪȥȠȢ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠțȪȥİȚ, ĮĳȠȪ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ țȜĮıμȐĲȦȞ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ ȗȣȖȚıĲȠȪȞ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ μȑıĮ
ıĲĮ įȠȤİȓĮ.

-

Ǿ ȕĮșμȠȞȩμȘıȘ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȠȤİȓȦȞ μȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ
ʌȠȣ ĮȜȜȐȗİȚ Ș ʌȡȠȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ İȕįȠμȐįĮ.

-

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȐμμȠȢ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣııȦμĮĲȫıİȦȞ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȑȞĮ
ıȘμĮȞĲȚțȩ ȜȐșȠȢ ıĲȚȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ.

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ șĮ μİĲȡȠȪȞĲĮȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ + 3% ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣȢ, ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ + 2% ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ,
ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ + 3% ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ Ȓ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĮȞ İȓȞĮȚ ıİ ıțȩȞȘ Ȓ ıİ μȠȡĳȒ
ȣȖȡȠȪ, țĮȚ ĲȠ Ȟİȡȩ ıĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ + 2%. Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĮȞȐμȚȟȘȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȪțȠȜȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ.
ȈĲȘȞ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌȡȠįȚȪȖȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 2% ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣȢ țĮȚ Ș
İʌȐȡțİȚȐ ĲȘȢ șĮ İțĲȚμȐĲĮȚ μİ ȑȞĮȞ ʌȡȩȤİȚȡȠ İʌȚĲȩʌȠȣ ȑȜİȖȤȠ . ȂȚțȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ μȓȖμĮĲȠȢ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ ȚıȤȣȡȐ
țȜİȓȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌĮȜȐμȘ. ǵĲĮȞ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌĮȜȐμȘ ĲȠ μȓȖμĮ șȡȣμμĮĲȓȗİĲĮȚ ıİ įȚĮțȡȚĲȐ țȠμμȐĲȚĮ, Ș
įȚȪȖȡĮȞıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚțȡȒ. ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıĮȞ ıȕȫȜȠȢ Ȓ șȡĮȪİĲĮȚ ĮȜȜȐ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ ıȤȒμĮ ĲȠȣ, Ș
įȚȪȖȡĮȞıȘ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ. ǹȞ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĮʌȠʌȜȑȞİĲĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ĲȩĲİ Ș įȚȪȖȡĮȞıȘ İȓȞĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ. Ȉİ
țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ȟȘȡȩ ĮȞȐμȚȖμĮ μİ ʌȡȠįȚȪȖȡĮȞıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȖȡȘȖȠȡȩĲİȡĮ.
ȈĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. șĮ μʌĮȓȞȠȣȞ ıĲȠȞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ μİ ĲȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ȂİȜȑĲȘ ȈȣȞșȑıİȦȢ. ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȐμμȠȣ șĮ įȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌĮȓȞȠȣȞ ıİ ȑȞĮ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ʌȡȠıșȒțȘȢ ȚȞȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ İʌȚĲȩʌȠȣ
įȠțȚμȑȢ. ȅȚ ȓȞİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ıȣııȦμĮĲȫμĮĲĮ,
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıȕȫȜȦȞ Ȓ țȐμȥȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ ȚȞȫȞ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ
μȐȗĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ. ȀȐșİ ıȣııȦμȐĲȦμĮ Ȓ ıȕȫȜȠȢ ȚȞȫȞ șĮ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ Ȓ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ĮȞȐμȚȖμĮ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ. Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠıșȒțȘȢ ȚȞȫȞ șĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșμȓȗİȚ ĲȠ ȡȣșμȩ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȣııȦμĮĲȫμĮĲĮ Ȓ
ıȕȫȜȠȚ. Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȟȠʌȜȚıμȩ.
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȚȞȫȞ (Ƞ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ), ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ȚȞȫȞ, ʌȜȒȡȘ ȠμȠȚȠȖȑȞİȚĮ ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮȚ țĮȜȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ, țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ ȜİʌĲȫȞ.
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Ǽȁȅȉ

ȅ ȤȡȩȞȠȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȩĲİȡĮ ʌȡȩıșİĲĮ
ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ȟȘȡȒ μȑșȠįȠȢ, Ș İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ İȞİȞȒȞĲĮ
(90) ȜİʌĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. Ȉİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ μȓȖμĮ Ȓ ĲȠ ȣʌȩȜİȚμμȐ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȣĲȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌİțĲĮșİȓ μİ ȤȡȒıȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, μİĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ıȤİĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ. ǹȣĲȩȢ Ƞ ȤȡȠȞȚțȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ
įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ĮȞĮμȚȖμȑȞĮ ȣȜȚțȐ İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ įȚȪȖȡĮȞıȘ.
ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ȣȖȡȒ μȑșȠįȠȢ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ İȞİȞȒȞĲĮ
ȜİʌĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ μȓȖμĮ Ȓ ĲȠ ȣʌȩȜİȚμμȐ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȣĲȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌİțĲĮșİȓ μİ ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ,
μȑȤȡȚ İțĮĲȩȞ įȑțĮ (110) ȜİʌĲȐ Ȓ ĮțȩμȘ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ μİ ʌȡȩıșİĲĮ İȜȑȖȤȠȣ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ıȤİĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ. Ǿ ȤȡȒıȘ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ ıĲȠȞ
ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ İȞįİȤȠμȑȞȦȞ țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, įİȞ ĮʌȠțȜİȓİȚ ĲȘ
ȤȡȒıȘ İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȠȪ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İțĲȩȟİȣıȘȢ.

5.5 ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠȫșȘıȘ μȓȖμĮĲȠȢ
ȉȠ μȓȖμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ Ǽ.Ȉ. μİ ĲȘȞ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠ, μʌȠȡİȓ ȞĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ Ȓ μİ
țȚȕȫĲȚĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĮʌȩμȚȟȘ țĮȚ įȚĮȤȦȡȚıμȩ Ȓ μİ İȚįȚțȠȪȢ ıȐțȠȣȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ȟȘȡȩ
μȓȖμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ĲȘȞ ʌȡȩıμȚȟȘ ȟȑȞȦȞ ıȦμȐĲȦȞ țĮȚ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȐȞİȚ ĲȘȞ ȠμȠȚȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ. ȈĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ ĲȠ μȓȖμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ μİ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ
ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ, ĮȞĲȜȓİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȠȣȢ. ǹȞ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ Ȓ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ
ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ, ȚıȤȪȠȣȞ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 206-1 ȖȚĮ ĲȠ «ȑĲȠȚμȠ
ıțȣȡȩįİμĮ». Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ μȓȖμĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ ĲȘȞ ʌȡȩıμȚȟȘ
ȟȑȞȦȞ ıȦμȐĲȦȞ țĮȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȐȞİȚ ĲȘȞ ȠμȠȚȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ.
Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, μİ įȪȠ țȣȡȓȦȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ
μİșȩįȠȣȢ:
-

ȆȡȠȫșȘıȘ ʌȣțȞȒȢ ȡȠȒȢ: ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ȣȖȡȒ μȑșȠįȠ țĮȚ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ĲȘ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ
μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, ȤȦȡȓȢ įȚĮıʌȠȡȐ ĲȠȣ μȑıĮ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ, μİ ȤȡȒıȘ ĮȞĲȜȚȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĮȑȡĮȢ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ. ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ıĲĮșİȡȒ ȡȠȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ, ȤȦȡȓȢ İμĳȐȞȚıȘ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ țĮȚ
ĮʌȩμȚȟȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ.

-

ȆȡȠȫșȘıȘ ĮȡĮȚȠȪ ıĲȡȫμĮĲȠȢ ȡȠȒȢ: ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ȟȘȡȒ μȑșȠįȠ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ıĲȘȞ ȣȖȡȒ. Ǿ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ μȑıȦ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ȡİȪμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ĮȑȡĮ, ȩʌȠȣ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȚȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.

5.6 ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ İĳĮȡμȠıĲİȓ ĲȠ Ǽ.Ȉ. ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ țĮĲȐ
ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȘȞ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ țĮȚ șĮ ȑȡșȠȣȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ Ǽ.Ȉ. ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȐțĮμʌĲĮ, ĮȡțİĲȐ ʌȣțȞȒȢ įȠμȒȢ țĮȚ ȞĮ μȘ įȠȞȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ. Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ țĮȚ
İțĲİȜİȓĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
5.6.1

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲİȜȫȢ țĮșĮȡȒ. ȅȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ȑȞĮ ıĲİȡİȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮȞĮʌĲȪȟİȚ İʌĮȡțȒ ʌȡȩıĳȣıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ μİ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ șȡĮȣıμȑȞȠ Ȓ ıİ
μİȖȐȜȘ ȑțĲĮıȘ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠ Ȓ ȖİȞȚțȐ ȤĮμȘȜȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ıĮșȡȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȣĲȩ șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ İȞĲİȜȫȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ȩʌȠȚȠ ĲμȒμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤİȚ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ μİ
İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ȤȘμȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıĮ țȜʌ. ĬĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĮțȩμĮ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĮʌȩĲȠμİȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-
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©

Ǽȁȅȉ

01-01-02 ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕȐșȠȢ İțĲȡȐȤȣȞıȘȢ. ȅȚ μȑșȠįȠȚ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ Ș ȣįȡȠȕȠȜȒ, Ș ĮμμȠȕȠȜȒ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ
(ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȦȢ Ȃ7, Ȃ5 țĮȚ Ȃ4 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ) Ȓ țĮȚ ȐȜȜİȢ ʌȡȩıĳȠȡȠȚ.
ȋȘμȚțȒ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠȞ İȐȞ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ įȠμȚțȫȢ ıĲİȡİȒ țĮȚ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ, İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĮȣıĲȘȡȫȢ μȘ
ȤȜȦȡȚȠȪȤĮ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ țĮșĮȡȩ ʌİʌȚİıμȑȞȠ
ĮȑȡĮ. ǹțȠȜȠȪșȦȢ ĲȠ ȣĳȚıĲȐμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ
(ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ) ȤȦȡȓȢ İʌȚțĮșȒıİȚȢ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ ıİ
ıĲȡȫıȘ ȞİĮȡȒȢ ȘȜȚțȓĮȢ (ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Įʌȩ İȕįȠμȒȞĲĮ įȪȠ (72) ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ʌȒȟȘ ĲȠȣ) Ș
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İȖȤȪıİȦȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȣȜȚțȫȞ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ
țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȤĮȜĮȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ. Ǿ ĮȡȤȚțȒ ʌȒȟȘ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ țĮȡĳȚȠȪ μȑıĮ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ
ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ Ǽ.Ȉ.
5.6.2

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02 țĮȚ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȖȚĮ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ Ș
İțĲȩȟİȣıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲİȜȫȢ țĮșĮȡȒ. ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȑȞĮ ıĲİȡİȩ
ȣʌȩȕĮșȡȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ İʌĮȡțȒ ʌȡȩıĳȣıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ μİ ĲȠ Ǽ.Ȉ. ǵʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚ șȡĮȣıμȑȞȘ Ȓ ıİ μİȖȐȜȘ ȑțĲĮıȘ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ, ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ., țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
ĮʌȩĲȠμİȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ șĮ
įȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȟİȣıȘ țĮșĮȡȠȪ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ
ĮȑȡĮ. ǹțȠȜȠȪșȦȢ Ș ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ șĮ ȣȖȡĮȓȞİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ), ȤȦȡȓȢ İʌȚțȐșȘıȘ
ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
5.6.3

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȐȜȣȕĮ

ǵĲĮȞ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ
ȟȑȞȠ ȣȜȚțȩ (ȩʌȦȢ ȡȚȞȓıμĮĲĮ, ıțȠȣȡȚȐ, ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıȠ, ʌȐȖȠ, ȣȜȚțȩ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ, ȤȡȫμĮ) ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İμʌȠįȓıİȚ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİĲĮȟȪ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ. ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ȤȐȜȣȕĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-09-01. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ, ȩıȠ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ȞȦʌȩ țĮȚ μĮȜĮțȩ, μİ ȕȠȪȡĲıĮ Ȓ ʌȓİıȘ ĮȑȡĮ, μİ
ĳȡȠȞĲȓįĮ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİĮıĲİȓ ĲȠ, ıȤİĲȚțȐ ȞİĮȡȩ, ȣĳȚıĲȐμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȅȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȐ Ƞ ȑȞĮȢ μİ ĲȠȞ ȐȜȜȠȞ, țĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ıĲİȡİȫıİȦȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
įȠȞȒıİȫȢ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ țĮĲȐȡȡİȣıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
5.6.4

ǼʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȜȠȣʌȚȫȞ

ȉĮ țĮȜȠȪʌȚĮ İȓȞĮȚ Ș μȩȞȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİ ĲȠ Ǽ.Ȉ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ
(ıțȜȘȡȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ȟȪȜĮ, ȤĮȡĲȚȐ, ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, țȜʌ.). ǹȞ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ İȓȞĮȚ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩ ĲȩĲİ
İȓĲİ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ, İȓĲİ șĮ İʌĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ ȑȞĮ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĳȡȐȖμĮ ıĲȘȞ
ĮʌȫȜİȚĮ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞİȚ ȜİțȑįİȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȚįȓȦȢ ĮȞ ĮȣĲȒ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ĲİȜȚțȐ İμĳĮȞȒȢ. ȂʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ μİ
ʌȠȜȣĮȚșİȞȚțȐ ĳȪȜȜĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ.
ȉĮ țĮȜȠȪʌȚĮ șĮ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ ıĲİȡİȦμȑȞĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș įȩȞȘıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ.
ȅ ıȤİįȚĮıμȩȢ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚĮĳȣȖȒȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ.
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5.7 ǼțĲȩȟİȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
Ǿ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ ȞĮ ȑȤİȚ ıȣμʌĮȖȒ țĮȚ
ʌȣțȞȒ įȠμȒ, İʌĮȡțȫȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ, ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ȣʌȐȡȤİȚ. Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĮʌȠȜĮμȕĮȞȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ıİ ıȘμĮȞĲȚțȩ ȕĮșμȩ Įʌȩ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ
ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȠȪ ʌȡȠıșȑĲȠȣ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ĲȘȞ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ, ĲȘȞ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıȕĮȜȜȩμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ İȟȩįȠȣ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠ
ĮțȡȠĳȪıȚȠ țĮȚ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ.
H ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ, ȞĮ
μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İμĳȡȐȟİȚȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ μȓĮ ıĲĮșİȡȒ ȡȠȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.
ǵĲĮȞ Ș ȡȠȒ İȓȞĮȚ ĮıȣȞİȤȒȢ Ȓ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ, Ȓ ȩĲĮȞ Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ İʌȚĳȑȡİȚ
ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ĲȩĲİ țĮĲİȣșȪȞİȚ ĲȘ ȡȠȒ μĮțȡȚȐ Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ıĲĮșİȡȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ.
Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȒ ĲȠȣ țĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ 5Ƞ C Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ 35Ƞ C. ȉȠ ıȣȞȚıĲȫμİȞȠ İȪȡȠȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 10Ƞ C
țĮȚ 25Ƞ C. īȚĮ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȠȣ ıȣȞȚıĲȫμİȞȠȣ İȪȡȠȣȢ, ĮȜȜȐ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ĮʌȠįİțĲȠȪ,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȜȒȥȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ
Ș ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ Ȓ ʌȡȩȥȣȟȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ Ȓ/țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȞȐμȚȟȘȢ, Ȓ Ș șİȡμȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ
İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȑĲȡȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. īȚĮ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İțĲȩȢ ĲȠȣ ĮʌȠįİțĲȠȪ İȪȡȠȣȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡ. 12.8 țĮȚ 12.9 ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıμoȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 1 - ȈȦıĲȑȢ șȑıİȚȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ
Ǿ ĲĮȤȪĲȘĲĮ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ȣȜȚțȩ İȟȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ țĮȚ Ș ĮʌȩıĲĮıȒ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
İțĲȩȟİȣıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ȕȑȜĲȚıĲİȢ, ȫıĲİ Ș ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȘȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ Ș
ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ ȞĮ μİȖȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ Ș ĮȞĮʌȒįȘıȘ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ. Ǿ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıȕĮȜȜȩμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 0.5 m țĮȚ 1.0 m.
īİȞȚțȫȢ İȜȐȤȚıĲȘ țĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĮʌȩıĲĮıȘ İȓȞĮȚ 0.5 m țĮȚ 1.5 m ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.
Ǿ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
İțĲȩȟİȣıȘȢ μİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȜȫμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ȈȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).
ȀȐșİ ıĲȡȫıȘ șĮ įȠμİȓĲĮȚ μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ Įʌȩ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȫĲİȡĮ țĮȚ Ƞ ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ
ıȣμʌȜȘȡȫȞİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ İʌȐȜȜȘȜİȢ țȣțȜȚțȑȢ Ȓ İȜȜİȚʌĲȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ
ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ, ȤȦȡȓȢ țȚȞȒıİȚȢ μʌȡȩȢ – ʌȓıȦ, ıİ įȚĮįȠȤȚțȐ «ʌİȡȐıμĮĲĮ» (ȈȤȒμĮ 3).
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ȈȤȒμĮ 2 - ȈȤȑıȘ ĮȞĮțȜȫμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȖȦȞȓĮȢ ʌȡȩıʌĲȦıȘȢ

ȈȤȒμĮ 3 – ȈȣμʌȜȒȡȦıȘ ıĲȡȫıİȦȞ μİ İʌȐȜȜȘȜİȢ μȚțȡȑȢ țȣțȜȚțȑȢ Ȓ İȜȜİȚʌĲȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ
ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ
Ȉİ țȐșİ ʌȑȡĮıμĮ, Ȓ ĮȞȐ ıĲȡȫıȘ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȣȜȚțȩ Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȜȜȘșİȓ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ȜȩȖȦ ȠȜȓıșȘıȒȢ ĲȠȣ Ȓ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ. ȅ ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȐȞĲĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȞĮ μȘȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĮȣĲȐ ĲĮ ȩȡȚĮ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ Ǽ.Ȉ. (ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȚĲĮȤȣȞĲȑȢ ʌȒȟȘȢ)
ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
Į)

ǵĲĮȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ȡȐȕįȠȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 mm ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ȠȡȠĳȒȢ
țĮȚ 25 mm ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.

ȕ)

ǵĲĮȞ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠʌȜȚıμȠȓ:

max30 mm ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ȠȡȠĳȒȢ.
max 50 mm ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.

ȀȐșİ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲȡȫıȘ Ǽ.Ȉ. İțĲȠȟİȪİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ. Ȉİ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȖȪȡȦ ıĲȠȣȢ 20Ƞ C, ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȚĲĮȤȣȞĲȑȢ ʌȒȟȘȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
ĮȞĮμȠȞȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 3 țĮȚ 5 ȦȡȫȞ.
ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ʌȠĲȑ țĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ μİ Ǽ.Ȉ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĮȣĲȩ șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ ĮʌȠțȜİȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȫȢ
ĲȠȣ ȖȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ Ȓ ıȣμȕĮĲȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. īȚĮ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ȤȡȒıȘ Ȓ ĮʌȩșİıȒ ĲȠȣ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
ȂİȖȐȜİȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ Ȓ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ıʌȘȜĮȚȫıİȚȢ Ȓ ȡȒȖμĮĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİμȓȗȠȣȞ
ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ Ǽ.Ȉ. ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țȣȡȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ. ǼĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İıȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ Ȓ ȖİȞȚțȐ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ İʌȚȡȡİʌİȓȢ ıĲȘȞ ʌĮȖȓįİȣıȘ ȣȜȚțȠȪ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ, Ș İțĲȩȟİȣıȘ
șĮ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ İțİȓ (ȈȤȒμĮ 4) țĮȚ ĲȠ μȑĲȦʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ʌȐȞĲĮ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ Įʌȩ
ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ.
ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ «ʌȑȡĮıμĮ» μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (ʌȐȞȦ Įʌȩ 150 mm) șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲİȤȞȚțȒ İțĲȩȟİȣıȘȢ
ĲȪʌȠȣ «ȡȐμʌĮȢ» țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ıĲȡȫıȘ įȠμİȓĲĮȚ μİ μȚĮ ȖȦȞȓĮ țȠȡȣĳȒȢ ʌİȡȓʌȠȣ 45Ƞ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ıĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ ȞĮ țȣȜȐİȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ (ȈȤȒμĮ 5).
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ǵĲĮȞ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮıĲȡȦșİȓ ʌȜȑȖμĮ ȠʌȜȚıμȫȞ Ȓ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ μİȖȐȜȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ μİȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ
İȜĮĳȡȐ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡșȒ, ȫıĲİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ ʌİȡȞȐ țĮȚ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ
ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ȠʌȜȚıμȫȞ μİȖȐȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ Ȓ/țĮȚ
ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ, Ș İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȖȦȞȓĮ ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡșȒ, İȓĲİ ıİ ʌȠȜȪ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȒșİȚȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ, ıĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ıĲȠ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȘȢ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȠ ȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĮμȑıȦȢ țȐșİ ȣȜȚțȩ
ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ șĮ ĮʌȠĲȓșİĲĮȚ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ ıĲȠȣȢ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ.

ȈȤȒμĮ 4 – ȀĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıİ İıȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ

ȈȤȒμĮ 5 – ȈȦıĲȩȢ ĲȡȩʌȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȖȚĮ μİȖȐȜĮ ʌȐȤȘ
ǵĲĮȞ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ ĲȠ μʌȡȠıĲȚȞȩ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ȡȐȕįȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡĮμȑȞİȚ țĮșĮȡȩ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠ įİ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȑİȚ ȖȪȡȦ țĮȚ
ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ, įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȑĲıȚ ȑȞĮ ıȣμʌȣțȞȦμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȓıȦ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ (ȈȤȒμĮ 6). īȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ țİȞȫȞ Ȓ ĮıȣμʌȪțȞȦĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ
țİȞȩ 20 mm ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ĲȠȣȢ ıĲȠ Ǽ.Ȉ. īȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ
ȜȩȖȠ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ĮʌȠĳȣȖȒ ȤȡȒıȘȢ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ǽ.Ȉ. μİ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ ȩĲĮȞ ıĲȘȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ
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İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ ȡȐȕįȠȚ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ İțĲȩȟİȣıȘ ıİ
ıĲȡȫıİȚȢ ȑȟȦ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȚȞȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ǽ.Ȉ. ʌĮȡȠȣıȓĮ
ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȠįȠȤȒ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ǼʌȓȕȜİȥȘ.

ȈȤȒμĮ 6 – ǼțĲȩȟİȣıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȠʌȜȚıμȠȪ
īȚĮ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İȣșȣȖȡĮμμȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠįȘȖȠȓ Įʌȩ ȜİʌĲȐ
ıȪȡμĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ. ȉĮ ıȪȡμĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ
İĳİȜțȣıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ, įȚȐμİĲȡȠ 0.8 Ȓ 1 mm, țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ, ıĲȚȢ ʌȡȠȕȠȜȑȢ ĲȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ țĮȚ ıİ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ıȣȞȒșȦȢ 0.6 ȑȦȢ 1m ıİ İʌȓʌİįİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȣʌİȡȕȠȜȚțȫȞ
įȠȞȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲĮ ıȪȡμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲİȞĲȫȞȠȞĲĮȚ
ıĳȚțĲȐ. ȅ ĲȡȩʌȠȢ ıĲİȡİȫıİȦȢ șĮ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İμʌİȚȡȓĮ ĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș ȤȡȒıȘ ıĳȚȖțĲȒȡȦȞ, İȜĮĲȘȡȓȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮμʌȪȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ
ȡȐȕįȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6mm ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ țȐμʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ. ǵʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ țĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȐțĮμʌĲȠȚ ȠįȘȖȠȓ ĮȣĲȠȓ șĮ İȓȞĮȚ ȜȦȡȓįİȢ
Įʌȩ ȟȪȜȚȞĮ ʌȘȤȐțȚĮ μȑȖȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ 25 × 50 mm ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȡĮȕȑȡıİȢ ĮȞȐ 0.6 ȑȦȢ 1 m.
īȚĮ țĮșȠįȒȖȘıȘ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȐȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȐșİ İȚįȚțȒȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
țĮȚ Ș ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ μȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ıĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ:

18

-

ȂİĲȡȘĲȑȢ ȕȐșȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ μȚțȡȠȓ μİĲĮȜȜȚțȠȓ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȠȓ įİȓțĲİȢ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠȜȜȫȞĲĮȚ Ȓ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ
țȐșİĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮȚ ȪȥȘ. ǻȓȞȠȣȞ ȑȞĮ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠ
ȠįȘȖȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. , ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ ĮțȡȚȕȫȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȐ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ İȖțĮĲĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ĲȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ μİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ.

-

ǹȞȚȤȞİȣĲȑȢ ȕȐșȠȣȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȚ Įʌȩ ıȚįȘȡȐ ıȪȡμĮĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ
ıȘμĮįİȣĲİȓ μİ İȞįİȓȟİȚȢ ʌȐȤȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ İȪȡȠȢ
ĮȞȠȤȫȞ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ȠʌȫȞ ıĲȘ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ ıĲȡȫıȘ. ȅȚ ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μȑȤȡȚ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ
țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ĲȠ ȕȐșȠȢ.
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Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ μİĲȫʌȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ (ȩʌȦȢ ʌİĲȐıμĮĲĮ, țȜʌ.)
ȖȚĮĲȓ ȠȚ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȩʌȦȢ ĮȑȡĮȢ Ȓ ȕȡȠȤȒ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȚȢ
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĮʌȒįȘıȘȢ, ĲȘ ıțȩȞȘ, țȜʌ.

5.8 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȦμĮĲȓįȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıțȠȜȜȘșİȓ
ĮȞİʌĮȡțȫȢ, μİ ȤȡȒıȘ μȚĮȢ μĮȜĮțȒȢ ʌȜĮıĲȚțȒȢ ȕȠȪȡĲıĮȢ ȩĲĮȞ șĮ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ Ș ĮȡȤȚțȒ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ
ȥİȣįȠ-ʌȒȟȘȢ ıȣȞȒșȦȢ μȓĮ ȑȦȢ įȪȠ ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȠȚĮįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ
ȞĮ įȚĮĲĮȡȐȟİȚ ĲȠȞ ȚıĲȩ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ., ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ, ȩʌȦȢ ʌȒȤȚĮıμĮ, ĮĳĮȓȡİıȘ ȠįȘȖȫȞ, ĮȜĳȐįȚĮıμĮ, țȜʌ.
ȖȚĮ įȚȐıĲȘμĮ 48 ȦȡȫȞ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ.

5.9 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĮȡȤȓȗİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮȚ įȚĮȡțİȓ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ʌȠȣ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȉȠ ȤȡȠȞȚțȩ ĮȣĲȩ įȚȐıĲȘμĮ
șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ İʌĲȐ (7) ȘμȑȡİȢ. ǵĲĮȞ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ įȑțĮ ĲȑııİȡȚȢ (14) ȘμȑȡİȢ.
Ǿ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ:
-

Ȃİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ Ȓ İʌȚȕȡĮįȪȞȠȣȞ ĲȘȞ İȟȐĲμȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ Ƞ
ȥİțĮıμȩȢ μİ İȚįȚțȐ ȣȖȡȐ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ μİμȕȡȐȞȘ, Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ ȜȚȞȐĲıİȢ, ȐμμȠ,
țĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤĮ ĳȪȜȜĮ, Ȓ Ș İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ıĲȘȞ ĳȐıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ) ʌȠȣ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑȞĮ İıȦĲİȡȚțȩ įȚȐĳȡĮȖμĮ, țȜʌ.

-

Ȃİ μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ İȟĮĲμȓȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮĲȐțȜȚıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ,
țȜʌ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĳȣıȚțȒ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ., ȤȦȡȓȢ įȘȜĮįȒ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȩĲĮȞ Ș ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ
Įʌȩ 95% țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.

Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡȤȓȗİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȖȡȒȖȠȡȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȞȣįȐĲȦıȘȢ, Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ
İʌȚĲĮȤȣȞĲȚțȫȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ. ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ǽ.Ȉ. μİ ʌȡȠıșȒțȘ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȫȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ȩʌȦȢ ʌȣȡȚĲȚțȒ ʌĮȚʌȐȜȘ, ȚʌĲȐμİȞȘ ĲȑĳȡĮ, țȜʌ. țĮȚ İʌİȚįȒ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ ȖİȞȚțȫȢ ȑȤȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌİȡȓȠįȠ
İȞȣįȐĲȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ȆȩȡĲȜĮȞĲ, șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ȩȜȘȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ μİ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌĮȡțȠȪȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ μİ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȥİțĮıμȩ, İȞ ȖȑȞİȚ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ ȐȜȜȘ ıĲȡȫıȘ Ǽ.Ȉ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ĮȞ Įʌȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
įȠțȚμȑȢ ĲİțμȘȡȚȦșİȓ ȩĲȚ Ș ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȞ μİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ıȣȞȐĳİȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ. ǼȐȞ ȖȚĮ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ ĮʌĮȚĲȘșİȓ İțĲȩȟİȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞĲȘȡȘșİȓ μİ
ȥİțĮȗȩμİȞȘ μİμȕȡȐȞȘ ĲȩĲİ ĮȣĲȒ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ Ȓ ĮμμȠȕȠȜȒȢ Ȓ μİ ȐȜȜȠ ȩμȠȚȠ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ ĲȡȩʌȠ.
Ȉİ ȑȡȖĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ıȣȞİȤȒȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, μȚĮ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ȥİțĮıμȠȪ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ Ȟİȡȩ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ įȪȠ (2) ȫȡİȢ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ 7 ȘμȑȡİȢ
μİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ țĮȚ țȐșİ ĲȑııİȡȚȢ (4) ȫȡİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ 7 ȘμȑȡİȢ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ
24ȫȡȠȣ (ȘμȑȡĮ țĮȚ ȞȪȤĲĮ). ȅ ȥİțĮıμȩȢ șĮ ĮȡȤȓȗİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮȚ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ
ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮʌȩʌȜȣıȘ.
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ μİ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ
İıȦĲİȡȚțȩ įȚȐĳȡĮȖμĮ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țĮȚ ĮĳȠȪ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ.
īȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ., ıİ ȤĮμȘȜȑȢ Ȓ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ
ʌĮȡ. 12.8 țĮȚ 12.9 ĲȠȣ ȀȉȈ-97. ȆȐȞĲȦȢ, Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. ȖȚĮ ȤĮμȘȜȑȢ Ȓ
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ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ, μȑȤȡȚ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 MPa.

5.10

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ, ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.9, ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ įȠțȓμȚĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ,
ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠ ĮȞĮțȜȫμİȞȠ Ȓ ȣʌİȡȥİțĮȗȩμİȞȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ȐȜȜĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ
țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ȉȑııİȡİȚȢ ĲȪʌȠȚ İȜȑȖȤȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅ ȠʌĲȚțȩȢ, Ƞ
ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ, Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) țĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ.
6.1.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ʌȡȚȞ, μİĲȐ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȆȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ, Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ (ȩʌȦȢ Ș ȪʌĮȡȟȘ ʌȚșĮȞȫȞ ıȣııȦμĮĲȦμȐĲȦȞ
ȐμμȠȣ, Ș ĮʌȠįİțĲȒ ʌȡȠįȚȪȖȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, Ș ʌȚșĮȞȒ ȠȟİȓįȦıȘ ĲȦȞ ȚȞȫȞ ȤȐȜȣȕĮ,
ț.Į.) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.4, ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ. ǼʌȓıȘȢ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ʌȡȠȑȜșİȚ İȓĲİ
Įʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İȓĲİ Įʌȩ ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȖȡȐĳȘțĮȞ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.7 μİ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮȚ șĮ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıİȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İțĲȩȟİȣıȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ. ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ƞ İȖțȜȦȕȚıμȩȢ
ĮȞĮțȜȫμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ș ıȣııȫȡİȣıȘ ȣʌİȡȥİțĮȗȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ, Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘ ʌȒȟȘȢ
ȣʌİȡȥİțĮȗȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ İʌȓ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȚȞ ȖȓȞİȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ, Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țİȞȫȞ Ȓ ĳȦȜİȫȞ, Ș ĮȞİʌĮȡțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ĲȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮįȪȞĮμȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȜȩȖȦ ĮʌȩμȚȟȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȚįȓȦȢ ʌȓıȦ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ȐȜȜĮ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȕȜ. ȈȤȒμĮ 6) ț.Į.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ıĲȐįȚȠ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ İțĲİĲĮμȑȞȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ȜȩȖȦ ıȣıĲȠȜȒȢ
ȟȒȡĮȞıȘȢ. ȅȚ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ĮȣĲȑȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ.
6.1.2

īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȖİȦμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȠ, țĮĲȐ
șȑıİȚȢ, ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȦȢ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ, țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ Ȓ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. īȓȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ țȜĮıȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ȖİȦμİĲȡȚțȒȢ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
ȡȐμμĮĲĮ, ȗȪȖȚĮ, μȑĲȡȠ, μİĲȡȠĲĮȚȞȓĮ, ĮȜĳȐįȚ, ĮȜĳĮįȠȜȐıĲȚȤȠ, μİĲĮȜȜȚțȩ ȠįȘȖȩ, ĲĮȤȪμİĲȡȠ, ȤȦȡȠȕȐĲȘ țĮȚ
ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țĮĲĮȖȡĮĳȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ. ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ıĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ.
ȅ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, μʌȠȡİȓ ȩμȦȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ țĮȚ ıİ İȞįȚȐμİıĮ
ıĲȐįȚĮ.
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Ǽȁȅȉ

6.1.3

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ıĲİȡİȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞȠȤȒ ĲȘȢ İʌİμȕȐıİȦȢ.
īȓȞİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1.00 Kg. ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȡȦȖμȫȞ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
İʌİμȕȐıİȦȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȆİȡȚȠȤȑȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ Ȓ Ƞ ȒȤȠȢ
İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ, ıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ.
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ Ȓ/țĮȚ ıİ İȞįȚȐμİıĮ ıĲȐįȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
6.1.4

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ įȪȠ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įȠțȚμȫȞ. Ǿ ʌȡȫĲȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ (Ǽ1) ĮĳȠȡȐ įȠțȚμȑȢ
ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȠțȓμȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ 3 ĳĮĲȞȫμĮĲĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ 600× 600 × 120 mm (țĮĲ’
İȜȐȤȚıĲȠȞ), ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ İțĲȩȟİȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȚįȚțȫȢ țĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ. Ǿ įİȪĲİȡȘ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ (Ǽ2) ĮĳȠȡȐ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȠțȓμȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌĮȡĮȤșȑȞ ʌȡȠȧȩȞ ıĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ İʌȑμȕĮıȘȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, įȠțȓμȚĮ μİ İμĳĮȞȒ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȩμȦȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6.1.2.
Į.

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ1
Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ įȠțȚμȫȞ Ǽ1 ȑȤİȚ ȦȢ țȪȡȚȠ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. ȂʌȠȡİȓ ȩμȦȢ ȞĮ ĮĳȠȡȐ țĮȚ ȐȜȜİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ Ȓ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ
ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ. ȍȢ ĲȑĲȠȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ
șȜȓȥȘ Ȓ ıİ İĳİȜțȣıμȩ, Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȐμȥȘ, Ș įȣıșȡĮȣıĲȩĲȘĲĮ Ȓ ȐȜȜİȢ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȩʌȦȢ Ș
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ʌĮȖİĲȩ Ȓ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ. ǼȐȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ, İȞȫ ȖȚĮ țȐșİ ȐȜȜȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ (ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ƞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ), șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ȓ ȆȡȩĲȣʌĮ
(țĮĲĮȡȤȒȞ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ Ȓ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) İȓĲİ, ıİ ĮʌȠȣıȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ,
ȐȜȜȦȞ ȅȡȖĮȞȚıμȫȞ (ʌ.Ȥ. Ș ASTM C78 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȐμȥȘ, Ș ASTM C1018 ȖȚĮ ĲȘȞ
įȣıșȡĮȣıĲȩĲȘĲĮ, Ș ASTM C666 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ ʌĮȖİĲȩ, Ș EN 12390-8, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ).
ȆĮȡĮıțİȣȒ ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
īȚĮ țȐșİ μȓȖμĮ, ĲȪʌȠ ʌȡȠıșȑĲȠȣ Ȓ įȠıȠȜȠȖȓĮ ʌȡȠıșȑĲȠȣ, ĲȪʌȠ ȚȞȫȞ Ȓ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȚȞȫȞ șĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲȡȓĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ.
ȉĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ İȓȞĮȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ĳȪȜȜĮ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ
ȐțĮμʌĲȠ μȘ ȣįĮĲĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ 4mm ȖȚĮ ĲĮ
ȤĮȜȪȕįȚȞĮ, țĮȚ 18mm ĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țȩȞĲȡĮ -ʌȜĮțȑ. ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
ĳĮĲȞȫμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ 600×600 mm ĲȠ įİ ȪȥȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 120 mm. ȉĮ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, ĲİȤȞȚțȒ, ʌȐȤȠȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȐ ʌȑȡĮıμĮ, ĮʌȩıĲĮıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȤİȚȡȚıĲȒ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ țĲȜ. ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȂİĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ, Ș İȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ įȚʌȜȒ ȜȚȞȐĲıĮ, ʌȠȣ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȩıȠ įȚȐıĲȘμĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ĲȠ
įȠțȓμȚȠ μȑıĮ ıĲȠ ĳȐĲȞȦμĮ ıȣȞİȤȫȢ ȣȖȡȒ, țĮȜȣμμȑȞȘ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ ʌȠȣ İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ İȟȐĲμȚıȘ.
ȉȠ ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȩ įȠțȓμȚȠ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ĮμİĲĮțȓȞȘĲȠ țĮȚ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ ĳȐĲȞȦμĮ ȖȚĮ 48 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȫȡİȢ. ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȚȢ 48 ȫȡİȢ ĲȠ įȠțȓμȚȠ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȐĲȞȦμĮ, țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ. EʌĲȐ ȘμȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ, Įʌȩ ĲȠ įȠțȓμȚȠ, ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
įİȓȖμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ıİ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ μİ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 95% țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 20Ƞ + 2Ƞ C Ȓ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ įȠțȓμȚȠ țĮȚ Ș ĮʌȠțȠʌȒ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
ȘȜȚțȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȫȞ. ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 125 mm Įʌȩ ĲȚȢ
ĮțμȑȢ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ (İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȠțȠʌȒȢ įȠțȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĲȘȢ țȐμȥȘȢ, ȩʌȠȣ ĲĮ
ȐțȡĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ įȠțȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ țĮȚ ı’ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ).
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ȁȒȥȘ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ įȠțȚμȓȦȞ
ȅȚ ʌȣȡȒȞİȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ μȘȤȐȞȘμĮ, μİ İȜİȖμȑȞȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ țĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ ıĲİȜȑȤȠȣȢ
țĮșȫȢ țĮȚ μİ ĮįĮμĮȞĲȠțȠȡȫȞĮ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ. Ǿ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ İȓȞĮȚ 100 mm
(İʌȚĲȡİʌĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ + 5mm) țĮȚ μİĲȡȚȑĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĮȣĲȠȪ İʌȓ įȪȠ țĮșȑĲȦȞ
įȚİȣșȪȞıİȦȞ. ȅȚ ȕȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ʌȡĮțĲȚțȫȢ İʌȓʌİįİȢ țĮȚ țȐșİĲȠȚ ʌȡȠȢ ĲȘ
ȖİȞȑĲİȚȡȐ ĲȠȣȢ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȠʌȒ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ASTM C617. Ǿ ĮȞȠȤȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȕȐıİȦȞ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 0.05 mm țĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ
ĮȞȐμİıĮ ıĲȘȞ ȖİȞȑĲİȚȡĮ țĮȚ ĲȚȢ ȕȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 90Ƞ + 0.5Ƞ. ȍȢ μȒțȠȢ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ,
ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫșȘțİ μİ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ, ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ĲȦȞ μİĲȡȒıİȦȞ įȪȠ ĮȞĲȚįȚĮμİĲȡȚțȫȞ
ȖİȞİĲİȚȡȫȞ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ + 1mm. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȠ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȩ ĲȠȣ μİ
İʌȚĲȡİʌĲȒ ĮʌȩțȜȚıȘ + 10% İʌȓ ĲȘȢ ĲȚμȒȢ ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
ǹȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ʌȜȘȞ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ, șĮ
ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ ȐȜȜĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įİȓȖμĮĲĮ (ʌȣȡȒȞİȢ Ȓ įȠțȠȓ) ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įȠțȚμȓȦȞ
ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫșȘțĮȞ μİ ĲȠȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ĲȡȩʌȠ
ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ ISO 4012. Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲȠȢ įȠțȚμȓȠȣ, μİ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ
įȚȐμİĲȡȠ 100 mm țĮȚ ȜȩȖȠ ȪȥȠȢ/įȚȐμİĲȡȠ = 1, μİ ĲȚȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ,
ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıμȑȞȘ μİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮȞĮȖȦȖȒȢ 1,17, șİȦȡİȓĲĮȚ ȓıȘ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țȣȕȚțȠȪ įȠțȚμȓȠȣ ĮțμȒȢ
150 mm.
ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓİȢ
ȀȐșİ ȑȡȖȠ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȍȢ ʌİȡȓȠįȠȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȘμȑȡİȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ʌȠȣ įİȞ ĮʌȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ įȪȠ ȘμȑȡİȢ.
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ȩĲȚ ʌȡȠțȪʌĲİȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
- ǻȪȠ ĳĮȞĲȦμĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ ĮȞȐ ʌİȡȓȠįȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ǲȞĮ ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȩ įȠțȓμȚȠ ĮȞȐ įȪȠ ȘμȑȡİȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
- ǻȪȠ ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ ĮȞȐ 15 m3 ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ 3 ʌȣȡȒȞİȢ Įʌȩ țȐșİ ĳĮȞĲȦμĮĲȚțȩ įȠțȓμȚȠ ĲȘȢ țȐșİ ʌİȡȚȩįȠȣ Ȓ 2 ʌȣȡȒȞİȢ İȐȞ ĲĮ
ĳĮĲȞȦμĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ 2 țĮȚ ȠȚ ʌȣȡȒȞİȢ ĮȣĲȠȓ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ ĲȦȞ n
įȠțȚμȓȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ (nt6).
ȕ.

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ2
ȅȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ2 ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ įȪȠ țȪȡȚȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ: (Į) ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ
șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. ȑĲıȚ ȩʌȦȢ įȚĮıĲȡȫșȘțİ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȒșȘțİ ıĲȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ İʌİȚįȒ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ĳĮĲȞȫμĮĲĮ țĮȚ (ȕ) ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ İʌĮȡțȠȪȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȓ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȖȚȞİ Ș İțĲȩȟİȣıȘ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, șĮ μʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȐȜȜȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ Ȓ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȚȞȫȞ, İĳȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ǽ.Ȉ.
ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ȓȞİȢ.
ǲȜİȖȤȠȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 3 įȠțȓμȚĮ – ʌȣȡȒȞİȢ ĮȞȐ 15 m3, Ȓ
150 m2 E.Ȉ. (ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ). ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ İȓȞĮȚ 3 ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ
ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ.. ȉȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ – ʌȣȡȒȞȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ μİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ
ǼʌȓȕȜİȥȘȢ ĮȞ Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ Ȓ/țĮȚ Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ʌȚșĮȞȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ
İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ.
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ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ȓįȚİȢ μİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ1. ȅȚ ʌȣȡȒȞİȢ șĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȤȦȡȓȢ
ȠʌȜȚıμȠȪȢ ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 100 mm. Ȉİ ȩıİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ İȟ Ǽ.Ȉ. ıĲȠȚȤİȓȦȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȣȡȒȞȦȞ – įȠțȚμȓȦȞ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ, ĲĮ įȠțȓμȚĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ μİ μȚțȡȩĲİȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
ĲİțμȘȡȚȫȞİĲĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲĮ Ș ĮȞĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣȢ ıİ įȠțȓμȚĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ . Ǿ
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȠțȚμȒ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ įȠțȚμȫȞ Ǽ1 (ʌĮȡ.
6.1.4.Į) İȞȫ Ș ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ Ș ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ įȚĮĳȑȡİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ
μȚĮ ȘμȑȡĮ, ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĮȞĲȠȤȒȢ 28 ȘμİȡȫȞ Ȓ ıİ ȤȡȩȞȠ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, ĮȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĮȞĲȠȤȒȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȘȜȚțȚȫȞ. ȅȚ ĲȡȪʌİȢ ʌȠȣ ĮʌȠμȑȞȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ
ʌȣȡȒȞȦȞ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ μȘ ıȣȡȡȚțȞȦμȑȞȠ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȞĲȠȤȫȞ ȖȚĮ ʌȠȜȪ μȚțȡȑȢ ȘȜȚțȓİȢ (ʌ.Ȥ.
ĮȞĲȠȤȒ 8 ȦȡȫȞ), Ƞ ĲȡȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. μİ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ
İȟȩȜțİȣıȘ įȚĮȤȦȡȚıμȑȞȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮȚ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ȈȤȒμĮ 7.

ȈȤȒμĮ 7 – ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ μİ įȚĮȤȦȡȚıμȩ įİȓȖμĮĲȠȢ
ȈĲȠ Įʌȩ Ǽ.Ȉ. ıĲȠȚȤİȓȠ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ, μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
țȠʌĲȚțȩ, ȑȞĮȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 50 ȑȦȢ 100 mm μİ ȐȟȠȞĮ țȐșİĲȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȣʌȩ ȑȜİȖȤȠ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ, ʌȠȣ ĳĲȐȞİȚ 20-30 mm İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (İțĲȩȢ ĮȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ
μİȜȑĲȘ). ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ, țİȞĲȡȚțȐ, μİĲĮȜȜȚțȒ țİĳĮȜȒ, țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ
ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌȡȠıĮȡμȩȗİĲĮȚ İȟȠȜțȑĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ įȪȞĮμȘȢ ȑȜȟȘȢ ȖȚĮ
ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ. Ǿ įȪȞĮμȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ
țȣȜȓȞįȡȠȣ μİ ȡȣșμȩ 1.0-3.0 MPa/min țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ĳȐıȘ ĮıĲȠȤȓĮȢ. Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ
ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ İȟȠȜțȑĮ ȖȓȞİĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ȑȤİȚ μȚțȡȩ ʌȐȤȠȢ, μʌȠȡİȓ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ
ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮμʌİȡȒȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĲȠ įİȓȖμĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ, (ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ
Įʌȩ ĲȠ İț ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ Ǽ.Ȉ.) ıȣıțİȣȐȗİĲĮȚ, ʌİȡȚıĳȓȖȖİĲĮȚ μİ ĲĮȚȞȓĮ țĮȚ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ μİ ĲȡȩʌȠ ĮʌȠȜȪĲȠȣ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ țȡĮįĮıμȠȪȢ țĮȚ įȠțȚμȐȗİĲĮȚ ıİ țĮșĮȡȩ
İĳİȜțȣıμȩ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ įȪȞĮμȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıȦ įȪȠ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ ʌȠȣ
İʌȚțȠȜȜȫȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ıĲȚȢ įȪȠ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ȕȐıİȚȢ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ įȠțȚμȓȠȣ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
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ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ (ȈȤȒμĮ 8). Ǿ İĳİȜțȣıĲȚțȒ įȪȞĮμȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ μİ
ȡȣșμȩ 1.0 ȑȦȢ 3.0 MPa/min țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ĳȐıȘ ĮıĲȠȤȓĮȢ.

ȈȤȒμĮ 8 – ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ǲȜİȖȤȠȢ ȈȣȞȐĳİȚĮȢ μİ ǹʌȠțȠʌȒ ǻİȓȖμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ μȚțȡȩ ʌȐȤȠȢ
īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 3 įȠțȓμȚĮ ĮȞȐ 30 m3, Ȓ 300 m2 E.Ȉ. (ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ). ȉȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ μİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ ĮȞ Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ
Ȓ/țĮȚ Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ʌȚșĮȞȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ.
Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ 28 + 1 ȘμȑȡİȢ, ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĮȞĲȠȤȒȢ 28 ȘμİȡȫȞ
Ȓ ıİ ȤȡȩȞȠ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĮȞĲȠȤȒȢ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ȘȜȚțȚȫȞ. ȅȚ
ĲȡȪʌİȢ ʌȠȣ ĮʌȠμȑȞȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ʌȣȡȒȞȦȞ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞȠ
İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.

6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
īȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ.
6.2.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȐıȚμİȢ.
6.2.2

īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ įİȞ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ ȩȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ı’ ĮȣĲȒ. ǹȞ ĲĮ ȩȡȚĮ ĮȣĲȐ įİȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȠ 0.5% ĲȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ ȠȪĲİ ĲĮ 20 mm.ǹȞ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ, ĲȩĲİ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĮȣĲȑȢ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ
ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ.
6.2.3

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ
įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, țĮȚ Ƞ ȒȤȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ.
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6.2.4

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ǲȜİȖȤȠȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ǵĲĮȞ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ1, Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ
X i ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮȞȩȞİȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ.

Xn

n

¦ Xi t fck  1.6 S

ȆȡȫĲȠȢ țĮȞȩȞĮȢ

(1)

ǻİȪĲİȡȠȢ țĮȞȩȞĮȢ

(2)

i 1

ȀĮȚ

Xi t fck  2 (MPa)

ȩʌȠȣ:

fck İȓȞĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țȪȕȠȣ (įȚĮıĲȐıİȦȞ 150 × 150 mm) ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ
μİȜȑĲȘ
Xi İȓȞĮȚ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țȪȕȠȣ țȐșİ įȠțȚμȓȠȣ.

X n İȓȞĮȚ Ș μȑıȘ ĲȚμȒ ȑȟȚ įȚĮįȠȤȚțȫȞ Xi
n

¦

S=

i 1

( x i  x n )2
n 1

İȓȞĮȚ Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ 2,5 ȂPa

Ȉİ μİȖȐȜĮ ȑȡȖĮ, ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ĮȞȐ İȟȐįİȢ, μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ȑȟȚ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ μİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ǻȠțȚμȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ2 ȠȚ țĮȞȩȞİȢ
ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ Ǽ1 ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
n

Xn

¦X

i

t f ck

ȆȡȫĲȠȢ țĮȞȩȞĮȢ

(1)

ǻİȪĲİȡȠȢ țĮȞȩȞĮȢ

(2)

i 1

Xi t 0.75 fck
ȩʌȠȣ:

Xi İȓȞĮȚ Ș șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țȐșİ įȠțȚμȓȠȣ – ʌȣȡȒȞĮ ĮȞȘȖμȑȞȘ ıİ įȠțȓμȚĮ țȪȕȠȣ 150 × 150 mm.

X n İȓȞĮȚ Ș μȑıȘ ĲȚμȒ ĲȠȣ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ Xi ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ (n) įȠțȚμȫȞ.
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ıȤİĲȚțȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ μİ İȟȩȜțİȣıȘ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, İȓĲİ μİ įȠțȚμȒ țĮșĮȡȠȪ İĳİȜțȣıμȠȪ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ Ș ĮıĲȠȤȓĮ ıİ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ
İȜȑȖȤİĲĮȚ įİȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ. ǹȞ Ș ĮıĲȠȤȓĮ ȖȓȞİȚ ıĲȘȞ
įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș İțĲȚμȫμİȞȘ ĲȐıȘ ıȣȞȐĳİȚĮȢ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ μȓĮ ĮȞİțĲȒ ĲȚμȒ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ȦȢ ĮȞİțĲȒ ĲȚμȒ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȠ 1/20 ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ ĲȚμȒȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 1 ȂPa.
ǱȜȜȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ
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ǱȜȜȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮʌȑμʌİȚ Ȓ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİȚ Ș μİȜȑĲȘ.

6.3 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
6.3.1

ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ

ǲȜİȖȤȠȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ǵĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ (țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ) μİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ
įȠțȚμȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İȓĲİ Ǽ1 İȓĲİ Ǽ2, įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮȞȩȞĮȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌĮȞİȜȑȖȤȠȣ.
Ȉİ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İȜȑȖȤȠȣ (Ǽ1 Ȓ Ǽ2) ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ Ȓ țĮȚ ȠȚ įȪȠ țĮȞȩȞİȢ
ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ : ǹʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ ĲȠ įȠțȓμȚȠ μİ
ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ ĮȞĲȠȤȒ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įȪȠ ʌȣȡȒȞİȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ƞ μȑıȠȢ ȩȡȠȢ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıμȑȞȠȢ μİ 1,25
ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ Xi ĲȠȣ ĮıșİȞȑıĲİȡȠȣ įȠțȚμȓȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ.
ǺĮıȚțȒ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȜȒȥȘȢ ʌȣȡȒȞȦȞ Ǽ.Ȉ. μİ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ȓįȚİȢ μİ ĮȣĲȑȢ ĲȦȞ ıȣμȕĮĲȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ. Ȉİ ȩıİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮĲȠ, ĲĮ įȠțȓμȚĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ μİ μȚțȡȩĲİȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲİțμȘȡȚȫȞİĲĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲĮ , Ș
ĮȞĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȠȣȢ ıİ ıȣμȕĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ. ȅȚ ĲȡȪʌİȢ ʌȠȣ ĮʌȠμȑȞȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ
ʌȣȡȒȞȦȞ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞȠ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ
ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ ȞȑİȢ șȑıİȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȖȚĮ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ ĮȞİʌĮȡțȑȢ. ǹȞ țĮȚ ʌȐȜȚ
įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ, İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȢ įȪȠ
ȞȑİȢ șȑıİȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȖȚĮ țȐșİ įȠțȓμȚȠ ʌȠȣ țȡȓșȘțİ ĮȞİʌĮȡțȑȢ, țĮȚ ʌİȡĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ. ǹȞ
ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ ȞȑȦȞ įȠțȚμȫȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ Ș İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǱȜȜȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ
ȅȚ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
6.3.2

ǻȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ȠʌĲȚțȠȪ, μȘȤĮȞȚțȠȪ (țȡȠȣıĲȚțȠȪ) Ȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ
ĮʌȠįİȓȟȠȣȞ ȩĲȚ ĲȠ ʌĮȡĮȤșȑȞ ʌȡȠȧȩȞ įİȞ ȑȤİȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ. ȅ μİȜİĲȘĲȒȢ İȓȞĮȚ ĮȡμȩįȚȠȢ ȞĮ įȚİȡİȣȞȒıİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ
ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ μȑșȠįȠ İʌĮȞİȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩ ĮμĳȚıȕȒĲȘıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ. ǹȞ țĮȚ ʌȐȜȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ Ƞ μİȜİĲȘĲȒȢ İȓȞĮȚ ĮȡμȩįȚȠȢ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ
įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ, ıĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

6.4 ȊʌȠȤȡȑȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȜȑȖȤȦȞ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ, ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ, țȐșİ İȡȖĮıȓĮȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ
Ǽ.Ȉ., İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ. ǼʌȓıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ įȠțȚμȑȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ1. ȁȠȚʌȠȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ȓ ĲȘȞ ıȪμȕĮıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǹʌȠȣıȓĮ İȚįȚțȒȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ, ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ
șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ıȣȞȐĳİȚĮȢ μİ įȠțȚμȑȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ2 șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İțĲȠȟİȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ:
Į)

ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮȚȦȡȠȪμİȞȘȢ ıțȩȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.

ȕ)

ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ȕȜȐȕȘ ıĲȠ įȑȡμĮ țĮȚ ĲĮ μȐĲȚĮ ȜȩȖȦ İȡİșȚıμȠȪ Įʌȩ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȣȥȘȜȒȢ ĮȜțĮȜȚțȩĲȘĲĮȢ.

Ȗ)

ȅ țȓȞįȣȞȠȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıμȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

į) ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ ĮʌİȖțȜȦȕȚıμȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıĲȚȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȚ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈǹȊ).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂǹȆ

7.3

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods. ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455-1: Medical gloves for single use - Part 1 : Requirements and
testing for freedom from holes. ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 :
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ʌȑȜμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use. ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458: Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document. ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ
- ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ǲȖȖȡĮĳȠ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ.

ȆȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǵĲĮȞ İțĲİȜİȓĲĮȚ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ țĮȚ ȠȚ
İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȞĮ ĳȠȡȠȪȞ ĳȩȡμĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȘ țȐȜȣȥȘ țİĳĮȜȒȢ.
ǼĳȓıĲĮĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ȟȘȡȒ μȑșȠįȠȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ, ıİ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ
țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞİʌĮȡțȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ, ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȠȪȞ țȡȐȞȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ
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Ǽȁȅȉ

ʌĮȡȠȤȒ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮʌȞȠȒ. ȅ ʌĮȡİȤȩμİȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȓȜĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ
ĲȦȞ ĮȚȦȡȠȪμİȞȦȞ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ.
ǼʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ʌȡȠıμȓțĲȦȞ μİ İȜȐȤȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮȜțȐȜȚĮ.
ǼʌȓıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮșȘμİȡȚȞȒ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮȡĲȚȩĲȘĲĮȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıμȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖțȜȦȕȚıμȠȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĲȚȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ Ȓ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ
İȞȑȡȖİȚİȢ:
-

ǻȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ ĮȑȡĮ țĮȚ ȞİȡȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȒȢ ĮȞȐįİȣıȘȢ.

-

ȈĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ʌȚșĮȞȑȢ
ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ ʌĮȜȚȞįȡȠμȒıİȚȢ.

-

ǹʌȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ȩĲĮȞ Ș ʌȓİıȘ ıĲȠȞ ıȦȜȒȞĮ ȑȤİȚ ȣʌȠȤȦȡȒıİȚ ʌȡȠıȑȤȠȞĲĮȢ ȞĮ μȘȞ
ȕȡİșȠȪȞ ȐĲȠμĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (Ǽ.Ȉ.) ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫșȘțİ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ. ȆȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫșȘțĮȞ țĮș’
ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ.
ǼʌȓıȘȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ĲȠ Ǽ.Ȉ. ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȠțȚμĮıĲȚțȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ Ȓ ıİ
İʌȚıțİȣȑȢ ĮıĲȠȤȚȫȞ Ȓ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ȤȦȡȓȢ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȑȡȖȠ İʌȑμȕĮıȘȢ ıİ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ, İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ :
-

ȉȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

-

ȉȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

-

ȉȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ĲȘȞ ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣ.

-

ȉȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-01-02 ȖȚĮ ıțȣȡȩįİμĮ, Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02 ȖȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ
țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-1501-14-01-09-01 ȖȚĮ ȤȐȜȣȕĮ).

-

ȉȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ, μİĲĮĳȠȡȐ-ʌȡȠȫșȘıȘ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ.

-

ȉȚȢ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

-

ȉȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.

-

ȉȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ĮȞĮțȜȫμİȞȠȣ, țĮȚ ĲȠȣ ȣʌİȡȥİțĮȗȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮȤȡȒıĲȦȞ.

-

ȉȘȞ ȜȒȥȘ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ μİ ĲȠȣȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ Įʌȩ ȩʌȠȣ
șĮ ĮʌȠțȠʌȠȪȞ ĲĮ įȠțȓμȚĮ – ʌȣȡȒȞİȢ.

-

ȉȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.

-

ȉȚȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1Ƞ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ǹȆȅǻȅȋǾȈ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ īǿǹ ǼȇīǹȈǿǼȈ
ǼȀȉȅȄǼȊȅȂǼȃȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ
ǼȡȖȠ:
ǹȞȐįȠȤȠȢ:
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ :
ǾμİȡȠμȘȞȓĮ:
ȂȑșȠįȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ:
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ǻȚĮșȑıȚμȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
- ȂȘȤĮȞȒ ǹȞȐμȚȟȘȢ
ǼȡȖȠıĲĮıȚĮțȩȢ ĲȪʌȠȢ țĮȚ ȠȞȠμĮıȓĮ:
- ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒȢ
ȆȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ:
ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ȆĮȡȠȤȒȢ ǹȑȡĮ:
- ȈȦȜȒȞİȢ
ǼıȦĲİȡ. ǻȚȐμİĲȡȠȢ:
ȊȜȚțȩ KĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ʌȓİıȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ:
- ǹțȡȠĳȪıȚȠ
ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ȉȪʌȠȢ:
ǼıȦĲİȡȚțȒ ǻȚȐμİĲȡȠȢ:
- ȂȘȤĮȞȒ ǹȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ
ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȩȢ ȉȪʌȠȢ:
ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ǹȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ:
ǹʌȠįȠȤȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ: ȃǹǿ – ȅȋǿ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:

ȅ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

29

37069

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2Ƞ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ǹȆȅǻȅȋǾȈ ȋǼǿȇǿȈȉǾ ǹȀȇȅĭȊȈǿȅȊ īǿǹ ǼȇīǹȈǿǼȈ
ǼȀȉȅȄǼȊȅȂǼȃȅȊ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ
ǲȡȖȠ:
ǹȞȐįȠȤȠȢ:
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ:
ǾμİȡȠμȘȞȓĮ:
ȂȑșȠįȠȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ: ȄȘȡȒ ǹȞȐμȚȟȘ – ȊȖȡȒ ǹȞȐμȚȟȘ
ȅȞȠμĮĲİʌȫȞȣμȠ ȋİȚȡȚıĲȒ:
ǹ.Ȃ. ǹıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ĭȠȡȑĮ ȋİȚȡȚıĲȒ:
ȋȡȩȞȠȢ ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ (ȘμȑȡİȢ):
ȆȠıȩĲȘĲĮ Ǽ.Ȉ. țĮȚ ȋȡȩȞȠȢ ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ İμʌİȚȡȓĮȢ ȋİȚȡȚıĲȒ
ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ (m3/ȫȡİȢ):
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȤİȚȡȚıĲȒ Įʌȩ ĲȘȞ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İțĲȩȟİȣıȘ
ǹȃǼȆǹȇȀǾȈ

ǹȆȅǻǼȀȉǾ

ǿȀǹȃȅȆȅǿǾȉǿȀǾ

ǹʌȠįȠȤȒ ȋİȚȡȚıĲȒ: ȃǹǿ – ȅȋǿ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:

ȅ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ǼțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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ǹȇǿȈȉǾ

37070
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3Ƞ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȁȅ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȊȁǿȀȅȊ

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ

ĲȠ

ıȤİĲȚțȩ

ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ

ĲȘȢ

Ǽȁȅȉ

ȉȆ

1501-01-01-01-00

31
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:2009

©

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4Ƞ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȉǼȁǼǿȍȂǼȃǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ

ǲȡȖȠ:
ǹȞȐįȠȤȠȢ:
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ:
ǾμİȡȠμȘȞȓĮ:
ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ
ȆȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ
(ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 3.1)
ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 3.5)
ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ʌĮȜĮȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ Ǽ.Ȉ. ȖȚĮ ȞĮ įİȤșİȓ ȞȑĮ
ȋİȚȡȚıμȩȢ ǹțȡȠĳȣıȓȠȣ
ǼȖțȚȕȦĲȚıμȩȢ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǹʌȠĳȣȖȒ İȖțȜȦȕȚıμȠȪ ĮȞĮțȜȫμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ
ǹʌȠĳȣȖȒ ĮıȣμʌȪțȞȦĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ Ȓ țİȞȫȞ Ȓ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮʌȩμȚȟȘȢ
ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣııȫȡİȣıȘȢ ȣʌİȡȥİțĮȗȩμİȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ Ȓ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ İʌȓ
ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ȖȚĮ ȊȥȘȜȑȢ Ȓ ȋĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȂȑĲȡĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ǹʌȠĳȣȖȒ İțĲİĲĮμȑȞȘȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ
īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ (țȡȠȣıĲȚțȩȢ) ȑȜİȖȤȠȢ
ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ǲȜİȖȤȠȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ĬȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μİ įȠțȚμȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ1
ǲȜİȖȤȠȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ μİ įȠțȚμȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǽ2
ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȞȐĳİȚĮȢ
ǱȜȜȠȚ ǲȜİȖȤȠȚ
ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ
ȂȑĲȡĮ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȆĮȡȠȤȒ țĮșĮȡȠȪ ĮȑȡĮ
ǼμʌİȚȡȓĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ Ȓ
ĮʌȡȩȕȜİʌĲȦȞ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ
ȉǼȁǿȀǾ ǹȆȅǻȅȋǾ
ǹʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ Ȓ ȐȜȜİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ (ĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ĲİȜȚțȒ ĮʌȠįȠȤȒ).

ȅ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ

32

ǹȆȅǻȅȋǾ
ȃǹǿ ȅȋǿ ǼȟȘȖȒıİȚȢ (ĮȞ ȩȤȚ):

Ǽȁȅȉ

37072
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:2009

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 5Ƞ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȉǼȁǼǿȍȂǼȃǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ ȂǼȉǹ ǹȆȅ ǻǿȅȇĬȍȉǿȀǹ
ȂǼȉȇǹ

ǲȡȖȠ:
ǹȞȐįȠȤȠȢ:
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ:
ǾμİȡȠμȘȞȓĮ:
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǻȚȠȡșȦĲȚțȫȞ ȂȑĲȡȦȞ (İʌȚȖȡĮμμĮĲȚțȒ):

ȉİȜȚțȒ ǹʌȠįȠȤȒ: ȃǹǿ – ȅȋǿ
ǹȚĲȚȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ʌȡȩĲĮıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǼȞİȡȖİȚȫȞ (ĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĲİȜȚțȒ ĮʌȠįȠȤȒ):

ȅ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:2009

©

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 6Ƞ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȈǾ ǼȂȆǼǿȇǿǹȈ ȋǼǿȇǿȈȉǾ ǹȀȇȅĭȊȈǿȅȊ ǼȀȉȅȄǼȊȅȂǼȃȅȊ
ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ
ȅȞȠμĮĲİʌȫȞȣμȠ ȋİȚȡȚıĲȒ:
ǹ.Ȃ. ǹıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ĭȠȡȑĮ ȋİȚȡȚıĲȒ:
ǲȡȖȠ:
ǹȞȐįȠȤȠȢ:
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ:
ȋȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ Ǽ.Ȉ.:
ȂȑșȠįȠȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ : ȄȘȡȒ ǹȞȐμȚȟȘ – ȊȖȡȒ ǹȞȐμȚȟȘ
ȋȡȩȞȠȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠ ǲȡȖȠ ȦȢ ȋİȚȡȚıĲȒ ǹțȡȠĳȣıȓȠȣ (ȫȡİȢ):
ȆȠıȩĲȘĲĮ Ǽ.Ȉ. ʌȠȣ İțĲȠȟİȪĲȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ (m3 țĮĲȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ):
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȤİȚȡȚıĲȒ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȡȖĮıȓĮ
ǹȃǼȆǹȇȀǾȈ

ǹȆȅǻǼȀȉǾ

ǿȀǹȃȅȆȅǿǾȉǿȀǾ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:

ǾμİȡȠμȘȞȓĮ:

ȅ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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Ǽȁȅȉ
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©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:2009

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 7Ƞ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȑȢ ǹȞĮĳȠȡȑȢ
1. ȀȉȈ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıȒμİȡĮ: Ȁ.ȉ.Ȉ.-97 (ĭǼȀ/315/Ǻ/17.04.97) țĮȚ
Ȋ.ǹ. ǹȡ. ǻ14/50504 (ĭǼȀ 537/Ǻǯ/01.05.02).
2. ASTM C1141-01: Standard Specification for Admixtures for Shotcrete -- ȆȡȩĲȣʌȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ʌȡȠıμȓțĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
3. ISO 4012:1978: Concrete -- Determination of compressive strength of test specimens -- ȈțȣȡȩįİμĮ.
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įȠțȚμȓȦȞ.
4. ASTM C78: Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete
5. ASTM C1018: Standard Test Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of FiberReinforced Concrete
6. ASTM C666: Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing
7. ASTM C617: Standard Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens
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2009-12-23

37075
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:2009

ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Removal of plaster and render coatings

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ
TȆ
1501-14-02-01-01
«ȀĮșĮȓȡİıȘ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-02-01-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ
Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-02-01-01
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
1. ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉȆ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ İʌȓ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĳȑȡȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȘ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșİȓ:
Į. ıĲȡȫıȘ ȞȑȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, İȞȚıȤȣμȑȞȦȞ Ȓ μȘ,
ȕ. ıĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
Ȗ. ıĲȡȫıȘ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
į. ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞİμȐĲȦȞ,
İ. ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ (ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲĮ).

2. ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ.

3. ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǻİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȜȘȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5 țĮȚ 6 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ.

5. ȂȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ
5.1. īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ, İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įȚĮțȠʌȒ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ (ȘȜİțĲȡȚțȒȢ, ȪįȡİȣıȘ, ĮİȡȓȠȣ ʌȩȜİȦȞ).
Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ :
-

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ

-

ȉȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

5.2. ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȪ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ- İȞȚıȤȪıİȦȞ).
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Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ȉİȤȞȠȜȩȖȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ
ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.

5.3. ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ ȕĮıȚțȩȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ :
-

ǼȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ. ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

-

ǾȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ.

-

ǼȚįȚțȩȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ, ĮμμȠȕȠȜȒȢ Ȓ ȣįȡȠĮμμȠȕȠȜȒȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.

5.4. ȂȑșȠįȠȚ țĮșĮȓȡİıȘȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ
5.4.1.

ȊįȡȠȕȠȜȒ

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 10 ȑȦȢ 20 MPa ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Ǿ ʌȓİıȘ
șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ıİ țȐșİ șȑıȘ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıșİȓ ȩĲȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. īȚĮ ĲȘȞ ȣįȡȠȕȠȜȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣįȡĮȞĲȜȓİȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȚȑıİȦȢ.
ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȓİıȘ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ μİȖȐȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ǵĲĮȞ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒ, įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș μȑșȠįȠȢ.
5.4.2.

ǹμμȠȕȠȜȒ

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȩțțȦȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ (ıțȦȡȓİȢ ȣȥȚțĮμȓȞȠȣ, ȤĮȜĮȗȚĮțȒ
ȐμμȠȢ), ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠ μİ μȑȖİșȠȢ țȩțțȦȞ 0,5
ȑȦȢ 3 mm țĮȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮĲȐ Mohs 6 țĮȚ ȐȞȦ. Ǿ ʌȓİıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.3.

YįȡȠĮμμȠȕȠȜȒ

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ (ıțȦȡȓİȢ ȣȥȚțĮμȓȞȦȞ Ȓ
ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ) μİ Ȟİȡȩ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Ǿ ʌȓİıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ,
ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ μȚțȡȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.4.

EȜĮĳȡȐ ĮİȡȩıĳȣȡĮ

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 1 MPa ʌİȡȓʌȠȣ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȕĮȡȚȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.5.

ǾȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ (ȘȜİțĲȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ) ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 500 W.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȚıȤȣȡȩĲİȡȦȞ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.6.

ȈĳȣȡȠțȐȜİμȠ

ȈȣμȕĮĲȚțȒ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ μȑșȠįȠȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ. ȆȡȠȢ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ μȚțȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ʌĮȡȠȤȑȢ ȡİȪμĮĲȠȢ Ȓ ȞİȡȠȪ.

5.5.

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ıİ
μȚțȡȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȜȐıʌȘȢ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȠȚ įȚȐįȡȠμȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ
İȜİȪșİȡȠȚ ʌȡȠȢ ĮıĳĮȜȒ ȤȡȒıȘ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȚȡİșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ, țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȑȤȠȣȞ μİĲĮĳİȡșİȓ țĮȚ
ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ ȩĲȚ :
-

ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ,

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Ȓ įȚĮĲĮȡĮȤȒ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ.

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȆȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȑșȠįȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȣʌȩ
ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ», (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ (ȣįȡȠȕȠȜȒ, ĮμμȠȕȠȜȒ) ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȠȪȞ
ĳȩȡμĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȘ țȐȜȣȥȘ țİĳĮȜȒȢ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ, ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȩȞİȡȦȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ
ıĲĮ ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ įȓțĲȣĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĳȓȜĲȡȦȞ Ȓ
ĮμμȠıȣȜȜİțĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫȞ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods.
ǹĲȠμȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠĳșĮȜμȫȞ - ȂȘ ȠʌĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȂȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ (m2) ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮșĮȚȡȑșȘțİ.
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-01-02
«ȀĮșĮȡȚıμȩȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ
ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1402-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Įʌȩ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ μİ ıĮșȡȐ Ȓ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞĮ ȣȜȚțȐ (ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ Ȓ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ). ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ
ĮȣĲȑȢ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ:

2

-

ıĲȡȫıȘ ȞȑȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, İȞȚıȤȣμȑȞȦȞ Ȓ μȘ,

-

ıĲȡȫıȘ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,

-

ıĲȡȫıȘ İȖȤȪĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞİμȐĲȦȞ,

-

ʌȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲĮ).

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ țĮȚ ĮȞ
ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İĳȠįȚĮıșİȓ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ-İȞȚıȤȪıİȦȞ).
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Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ĲİȤȞȚțȩ (ȉİȤȞȠȜȩȖȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩ).

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ. ȈȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ μȑıȦȞ:
-

ǼȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 1,0 kg (ĲȣʌȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ 0,45 m3/min). ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȪʌȠȚ țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞȦȞ ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ.

-

ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 500 W, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6,00 kg, įȚʌȜȒȢ μȩȞȦıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȫȞ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ).

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ȅȚ ʌȡȠȢ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȓİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ:
-

ǹʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ

-

ǹʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.4.1

ȊįȡȠȕȠȜȒ

īȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 10 ȑȦȢ 20 MPa (100 – 200 at) ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȚȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Ǿ ʌȓİıȘ
İțĲȩȟİȣıȘȢ șĮ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ
ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡțĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ
ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒμĮĲȠȢ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ μİȖȐȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲĮ
įȠμȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȣȥȘȜȫȞ ʌȚȑıİȦȞ ĲȘȢ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ. (ȩĲĮȞ ĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȤĮȜĮȡȩ Ȓ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮμĳȓȕȠȜȘ, įİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
μİșȩįȠȣ).
5.4.2

ǹμμȠȕȠȜȒ

īȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țȩțțȦȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ İȞĲȩȢ ȡİȪμĮĲȠȢ ĮȑȡĮ
ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ıțȦȡȓİȢ ȣȥȚțĮμȓȞȠȣ, ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ), ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȉȠ ȡİȪμĮ ĮȑȡĮ
μİĲĮĳȑȡİȚ İȞ ĮȚȦȡȒıİȚ ĲȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ĲȠȣ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ μİȖȑșȠȣȢ 0,5 ȑȦȢ 3 mm țĮȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ
Mosh 6 țĮȚ ȐȞȦ.
Ǿ ʌȓİıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ
țĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.3

ȊįȡĮμμȠȕȠȜȒ

īȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ĮȞĮμİȓȖμĮĲȠȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ (ıțȦȡȓİȢ
ȣȥȚțĮμȓȞȦȞ Ȓ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ) μİ Ȟİȡȩ. ȅȚ țȩțțȠȚ ĲȠȣ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ șĮ İȓȞĮȚ μİȖȑșȠȣȢ 0,5 ȑȦȢ 3 mm
țĮȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮĲȐ Mosh 6 țĮȚ ȐȞȦ.
Ǿ ʌȓİıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ, ȠȪĲȦȢ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ
ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ȖȚĮ μȚțȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
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ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 1,0 kg (ĲȣʌȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ 0,45 m3/min). ȈĲĮ
İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȪʌȠȚ țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞȦȞ ĮİȡȩıĳȣȡȦȞ. ǻİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȚıȤȣȡȩĲİȡȦȞ ĮİȡȩıĳȣȡȦȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.5

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 500 W, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6,00 kg, (įȚʌȜȒȢ
μȩȞȦıȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ıİ ȣȖȡȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ). ǻİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ȚıȤȣȡȠĲȑȡȦȞ
ȘȜİțĲȡȠıĳȣȡȫȞ, ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ, ȩĲĮȞ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ıĮșȡȩ ȣȜȚțȩ, țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȑȤȠȣȞ μİĲĮĳİȡșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ İȐȞ :
-

ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İʌİμȕȐıİȦȞ.

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Ȓ įȚĮĲĮȡĮȤȒ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ, μİĲĮȜȜȠȕȠȜȒȢ Ȓ ȣįȡȠμİĲĮȜȜȠȕȠȜȒȢ İȞȑȤİȚ ıȘμĮȞĲȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌĮȡİȣȡȚıțȠμȑȞȠȣȢ (ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ) İȐȞ
įİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ǼĳȓıĲĮĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ ȚȜȪȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌȠȞȑȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
μİșȩįȦȞ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ȣįȡȠμİĲĮȜȜȠȕȠȜȒȢ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮȣĲȐ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲȠ įȓțĲȣȠ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
ȅȚ ȤȫȡȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȩĲĮȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ĮʌȠμȠȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İțĲȚȞȐȟİȦȢ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ ȖİȚĲȠȞȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

7
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136: Respiratory protective devices - Full face masks Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 271: Respiratory protective devices - Compressed air line or
powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in
abrasive blasting operations - Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ – ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ įȚțĲȪȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ Ȓ ȣʌȠȕȠȘșȠȪμİȞȘȢ
ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ȞȦʌȠȪ ĮȑȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țȠȣțȠȪȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ
İȡȖĮıȓİȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods. ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149: Respiratory protective devices - Filtering half masks to
protect against particles - Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 14877: Synthetic surfaces for outdoor sports areas Specification. ȈȣȞșİĲȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĮșȜȘĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ țĮșĮȡȚıμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮșĮȡȚıμȠȪ (μİ ıȣμȕĮĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ, μİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ – ȣįȡȠμİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ țĮȚ ȣįȡȠȕȠȜȒ
ȣȥȘȜȒȢ ʌȚȑıİȦȢ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-01-03 «ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-01-03, ĮȞȑȜĮȕİ
Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ įȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȠȓ ȞĮ țĮĲĮıĲȠȪȞ ȑĲȠȚμȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İț ȞȑȠȣ ʌȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ (ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ) μİ
İȞȚıȤȣĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉȆ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȒ) țĮȚ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ
μʌȐȗĮ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ- İȞȚıȤȪıİȦȞ).
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ȉİȤȞȠȜȩȖȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ
ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
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5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ ȕĮıȚțȩȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ :
-

ǼȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ. ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

-

ǾȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ.

-

ǼȚįȚțȩȢ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ, ĮμμȠȕȠȜȒȢ Ȓ ȣįȡĮμμȠȕȠȜȒȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.

5.4 ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ
Ǿ μȑșȠįȠȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ :
-

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.

-

ȉȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȕȐșȠȢ, ıĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.1

ǻȚİȪȡȣȞıȘ μİ ıĳȣȡȠțȐȜİμȠ

īȓȞİĲĮȚ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ȤȡȒıȘ ıĳȪȡĮȢ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ țĮȜİμȚȠȪ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ıȣȞȒșȦȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.4.2

ǻȚİȪȡȣȞıȘ μİ ȣįȡȠȕȠȜȒ

Ȃİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȞĲȜȓĮȢ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 10 ȑȦȢ 20 MPa ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Ǿ ʌȓİıȘ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ țĮĲȐ șȑıȘ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ Ș įȚİȪȡȣȞıȘ șĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ ȫıĲİ
ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȓİıȘ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ.
5.4.3

ǻȚİȪȡȣȞıȘ μİ ĮμμȠȕȠȜȒ

ǼțĲȠȟİȪȠȞĲĮȚ μİ μİȖȐȜȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȩțțȠȚ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ (ıțȦȡȓİȢ ȣȥȚțĮμȓȞȠȣ, ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ), ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ μȑıȠ μİ μȑȖİșȠȢ țȩțțȦȞ 0,5 ȑȦȢ 3 mm țĮȚ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮĲȐ Mohs 6 țĮȚ ȐȞȦ. Ǿ ʌȓİıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.4

ǻȚİȪȡȣȞıȘ μİ ȣįȡĮμμȠȕȠȜȒ

īȓȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ, ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ĮȞĮμİȓȖμĮĲȠȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ μȑıȠȣ (ıțȦȡȓİȢ ȣȥȚțĮμȓȞȦȞ Ȓ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ)
μİ Ȟİȡȩ. Ǿ ʌȓİıȘ İțĲȩȟİȣıȘȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȚĮĲĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ
ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.5

ǻȚİȪȡȣȞıȘ μİ ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȜĮĳȡȐ ĮİȡȩıĳȣȡĮ μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 1 MPa ʌİȡȓʌȠȣ. ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȪʌȠȚ țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞȦȞ ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ. ȃĮ μȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ
ȚıȤȣȡȩĲİȡȘȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
5.4.6

ǻȚİȪȡȣȞıȘ μİ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒ ıĳȪȡĮ (ȘȜİțĲȡȠμĮĲıȐțȠȞȠ) ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 500 W. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ ȚıȤȣȡȩĲİȡȦȞ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ:
-

ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȑțĲĮıȘ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ.

-

ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȑȤİȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ įȚĮ
ĲȘȢ ĮĳȒȢ.

-

Ș įȚİȪȡȣȞıȘ ȑȤİȚ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȕȐșȠȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ țĮȚ
μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ.

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Ȓ įȚĮĲĮȡĮȤȒ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μȑșȠįȠȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȣʌȩ
ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods. ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ İțĲȩȟİȣıȘȢ (ȣįȡȠȕȠȜȒ, ĮμμȠȕȠȜȒ) ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȠȪȞ
ĳȩȡμĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȘ țȐȜȣȥȘ țİĳĮȜȒȢ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȞȑȡȦȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲĮ
ʌĮȡĮțİȓμİȞĮ įȓțĲȣĮ ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĳȓȜĲȡȦȞ Ȓ ĮμμȠıȣȜȜİțĲȫȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ İʌİȟİȡȖĮıșİȓıĮȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ,
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘȢ μİșȩįȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:

8

-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1402-02-01 «ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-02-01, ĮȞȑȜĮȕİ
Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ
2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ
ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ .......................................................................................... 6

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.................................................................................................................. 6

5.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 6

5.2

ȆȡȠıȦʌȚțȩ .................................................................................................................................. 6

5.3

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ................................................................................................................................. 7

5.4

ǼĳĮȡμȠȖȒ .................................................................................................................................... 7

5.5

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ............................................................................................ 9

6

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ .................................................................................. 9

6.1

īİȞȚțȑȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ..................................................................................................................... 9

6.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ .......................................................................................................... 9

6.3

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ .............................................................................................................. 10

7
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉȆ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, μİ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ μȘ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȐșȚțĲȘȢ.
Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓ μİμȠȞȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ įİȞ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȉĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉȆ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȩʌȦȢ:
-

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ.

-

ǾμȚȜȐȟİȣĲȘ ȜȚșȠįȠμȒ.

-

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ.

-

ȉȡȓıĲȡȦĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

-

ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ĲȠȪȕȜĮ ıȣμʌĮȖȒ Ȓ įȚȐĲȡȘĲĮ.

-

ȈȪȞșİĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȜȚșȠįȠμȒ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ – ȘμȚȜȐȟİȣĲȘ – ȜĮȟİȣĲȒ) țĮȚ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Įʌȩ ıȣμʌĮȖȒ
ĲȠȪȕȜĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00:

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ. Health - Safety
and Environmental Protection requirements for demolition works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00:

ǿțȡȚȫμĮĲĮ. Scaffolding (Falsework).

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings
from masonry.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry
retrofitting with grouting.

.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȓȞĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (İȞįȠĲȚțȒ, μİȖȐȜȠȣ Ș μȚțȡȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ) țĮȚ Ș șȑıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ȪȥȠȢ, ıĲȒȡȚȟȘ μİ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȪȥȠȢ ʌĲȫıȘȢ ĲȦȞ
ĮʌȠțȠμμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ).
ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȩʌȦȢ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȩμȘıȘȢ, Ș
ĮȜȜȘȜȠİμʌȜȠțȒ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ȐμİıĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ
țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİțĲȚμȫȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ:
-

Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ,

-

ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ – ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ,

-

ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠʌİȓ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ (ȡİȪμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮİȡȓȠȣ ʌȩȜİȦȢ),

-

ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȉȆ 15.04.01.00.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ/țĮȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. īȚĮ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00 ʌİȡȓ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ (ȖȚĮ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ) țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ/
İʌȚıțİȣȫȞ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ İȡȖȠįȘȖȩȢ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ, ʌȠȣ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İμʌİȚȡȓĮȢ
Ȓ/țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 «ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ»
(ĭǼȀ 451/Ǻ/83), țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ
10 İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ
ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ.
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5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȈȣȞȒșİȚȢ ĲȪʌȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ:
-

įȚıțȠʌȡȓȠȞĮ țȠʌȒȢ.

-

ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮįĮμĮȞĲȠțȠʌȒȢ ıȪȡμĮĲȠȢ.

-

ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȐ įȡȐʌĮȞĮ.

-

ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȠȓ ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠȚ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲİȢ.

-

İȜĮĳȡȑȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ ȕȐȡȠȣȢ 1,00 y 6,50 kg (ĲȣʌȚțȒ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7 MPa țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ
0,45 y 1,10 m3/min). ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

-

ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 500 W, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6,00 kg, μİ țĮȜȫįȚȠ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ
įȚʌȜȒȢ μȩȞȦıȘȢ.

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
5.4.1

ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ

Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ
ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ μȐȗĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04.00 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ ĲȘȢ
įȠμȒȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȠ ĮʌȠμȑȞȠȞ ĲμȒμĮ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ, ȩĲȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ (μȑȤȡȚ ĮȜȣıȦĲȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘ). īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș μİȜȑĲȘ (ȚțȡȚȫμĮĲĮ, ȗȫȞİȢ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ț.Ȝʌ.).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.
5.4.2

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ μİ įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ, ĳȠȡȘĲȩ Ȓ İʌȓ ȠįȘȖȫȞ

ȉĮ μȘȤĮȞȚțȐ ʌȡȚȩȞȚĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ μİ ĮȣȟȘμȑȞİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ. ȅȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıİȢ ĲȠμȑȢ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ĮțȡȚȕȠȪȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȒ
ĲȠȣȢ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ İȜȐȤȚıĲĮ Ș ȣʌȩȜȠȚʌȘ țĮĲĮıțİȣȒ.
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȡȠȤȩ μİ țȠʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țĮȡȕȓįȚĮ Ȓ/țĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ (ȡĮȖȫȞ) ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ. ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȞȚıȤȣĲȚțȐ İȞȑμĮĲĮ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ
ȠįȘȖȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ĲȠ ȑȞİμĮ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ 70 % ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȓıțȠȣ țĮȚ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ȥȪȟȘ ĲȠȣ įȓıțȠȣ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ țȠȞȚȠȡĲȠȪ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȡȩμȦȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ (ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ
μʌȐȗĮ) ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȈȤȒμĮ 1 – ȀȠʌȒ μİ įȓıțȠ

5.4.3

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮįĮμĮȞĲȠțȠʌȒȢ ıȪȡμĮĲȠȢ

Ǿ ĲİȤȞȚțȒ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ıİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ ȖȚĮ ȠȖțȫįȘ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌİȡȚȠȤȑȢ.
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ĮțȡȚȕȠȪȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȠμȑȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ İȜȐȤȚıĲĮ Ș ȣʌȩȜȠȚʌȘ
țĮĲĮıțİȣȒ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ țȠʌȒȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ μİ ĲİȤȞȘĲȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ țȜİȚıĲȩ ȕȡȩȖȤȠ
țĮȚ ȠįȘȖİȓĲĮȚ μȑıȦ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȡȠȤĮȜȚȫȞ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ǻȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮįĮμĮȞĲȠıȪȡμĮĲȠȢ. ǹȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȞȚıȤȣĲȚțȐ İȞȑμĮĲĮ Ș įȚȐȞȠȚȟȘ
ȠʌȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȪ ĲȠ ȑȞİμĮ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȒıİȚ ĲȠ 70 % ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ.

-

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȡȠȤĮȜȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȕȡȩȖȤȠȣ ȠįȒȖȘıȘȢ ĲȠȣ ĮįĮμĮȞĲȠıȪȡμĮĲȠȢ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮįĮμĮȞĲȠıȪȡμĮĲȠȢ.

-

ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ țȚȞįȪȞȦȞ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ ĮįĮμĮȞĲȠıȪȡμĮĲȠȢ (μʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ıȠȕĮȡȠȪȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ).

-

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ȥȪȟȘ ĲȠȣ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ, țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȠȡĲȠȪ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȡȩμȦȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ (ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ
μʌȐȗĮ) ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.4.4

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȠʌȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ ĲμȒμĮĲȠȢ țĮȚ
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. Ȃİ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ĮıșİȞȒȢ ȗȫȞȘ ȠʌȩĲİ μİ
ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ țȡȠȪıȘȢ, țĮȚ ȫșȘıȘȢ İʌȑȡȤİĲĮȚ ĮıĲȠȤȓĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ.
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īȚĮ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȐ įȡȐʌĮȞĮ Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩȢ
ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
5.4.5

ȉȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ μİ İȜĮĳȡȑȢ ȘȜİțĲȡȩıĳȣȡİȢ Ȓ ĮİȡȩıĳȣȡİȢ

Ȃİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĮȣĲȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ įȩμȘıȘȢ, ȠʌȩĲİ İȓȞĮȚ İȣȤİȡȒȢ Ș ĮĳĮȓȡİıȘ
ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, ʌȜȓȞșȦȞ ț.Ȝʌ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȞĲİȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ ĲȠμȑȢ, Ȓ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘĲȠ ıİ
țȡĮįĮıμȠȪȢ țĮȚ șȩȡȣȕȠ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ȉȠʌȚțȒ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ įȠμȒıİȦȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ, ĲȠȪȕȜĮ ț.Ȝʌ.

-

ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȩμȘıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

-

ȌİțĮıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȠȡĲȠȪ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ,
μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 0,60 MPa), ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ ȩμȦȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȜȐıʌȘȢ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȡȩμȦȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ (ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ
μʌȐȗĮ) ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıİȢ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
țĮșĮȓȡİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

6.1

īİȞȚțȑȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȉȆ 15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ
μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ».
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

6.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

6.3

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance. ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 345: Specification for safety footwear for professional use.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use. ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ.

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.

-

ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 MPa, ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

-

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ , ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ĲȘ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȠȣ țȠȞȚȠȡĲȠȪ

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
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įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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SPECIFICATION

ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ
Partial wall demolition with hand tools

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-02-02 «ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ
İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1402-02-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
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ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
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ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ȤȡȒıȘ
İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ, μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ μȘ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȐșȚțĲȘȢ.
ȉĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȩʌȦȢ:
-

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ.

-

ǾμȚȜȐȟİȣĲȘ ȜȚșȠįȠμȒ.

-

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ.

-

ȉȡȓıĲȡȦĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

-

ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ĲȠȪȕȜĮ ıȣμʌĮȖȒ Ȓ įȚȐĲȡȘĲĮ.

-

ȈȪȞșİĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȜȚșȠįȠμȒ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ – ȘμȚȜȐȟİȣĲȘ – ȜĮȟİȣĲȒ) țĮȚ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ ĲȠȪȕȜĮ.

Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓ μİμȠȞȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ įİȞ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00:

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ. Health - Safety and Environmental
Protection requirements for demolition works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00:

ǿțȡȚȫμĮĲĮ. Scaffolding (Falsework).

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings from
masonry.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

5
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4

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ İȡȖĮȜİȓĮ

īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ (ȩʌȦȢ ıĳȣȡȚȐ, țĮȜȑμȚĮ,
ȜȠıĲȠȓ, țĮıμȐįİȢ, ȕĮȡȚȑȢ), įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ μİȖİșȫȞ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ
ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ:
-

Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ,

-

ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ – ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ,

-

ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠʌİȓ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ (ȡİȪμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮİȡȓȠȣ ʌȩȜİȦȢ),

-

ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ/țĮȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. īȚĮ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00 ʌİȡȓ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ (μȑȤȡȚ ĮȜȣıȦĲȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘ). īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ Ș
μİȜȑĲȘ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ, ȚțȡȚȫμĮĲĮ, ȗȫȞİȢ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ț.Ȝʌ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ
ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ȑμʌİȚȡȠȢ
İȡȖȠįȘȖȩȢ (Ș İμʌİȚȡȓĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ).
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 «ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ» (ĭǼȀ
451/Ǻ/83), țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ
țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ.

5.3 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:

6

-

ȋȐȡĮȟȘ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ

-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ȉȠʌȚțȒ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ įȠμȒıİȦȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ μİ ȤȡȒıȘ
ıĳȣȡȠțȐȜİμȠȣ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-02:2009

-

ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȩμȘıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

-

ȌİțĮıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȠȡĲȠȪ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ,
μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 0,60 MPa), ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ ȩμȦȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȜȐıʌȘȢ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȡȩμȦȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ (ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ
μʌȐȗĮ) ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıİȢ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȓȡİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠıșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

6

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

6.1

īİȞȚțȑȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-0-01-00 «ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ, ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ - țĮșĮȚȡȑıİȚȢ țĮȚ ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ», ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ».
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

6.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00 «ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ –
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ, ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ – țĮșĮȚȡȑıİȚȢ țĮȚ
ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ».
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

6.3

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance. ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets. ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 345: Specification for safety footwear for professional use.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear.
ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:

7

-

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.

-

ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,00 MPa, ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

-

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ĲȘ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȠȣ țȠȞȚȠȡĲȠȪ

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ

37118
©
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-02:2009

įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..
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ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ
Partial wall demolition with thermic methods

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-02-03 «ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ
șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1402-02-03, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-03 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ șİȡμȚțȑȢ
μİșȩįȠȣȢ, μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ μȘ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȐșȚțĲȘȢ.
ȉĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȩʌȦȢ:
-

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ.

-

ǾμȚȜȐȟİȣĲȘ ȜȚșȠįȠμȒ.

-

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ.

-

ȉȡȓıĲȡȦĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

-

ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ĲȠȪȕȜĮ ıȣμʌĮȖȒ Ȓ įȚȐĲȡȘĲĮ.

ȈȪȞșİĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȜȚșȠįȠμȒ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ – ȘμȚȜȐȟİȣĲȘ – ȜĮȟİȣĲȒ) țĮȚ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Įʌȩ ıȣμʌĮȖȒ
ĲȠȪȕȜĮ.
Ǿ ĲȠʌȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓ μİμȠȞȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ įİȞ
İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00:

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ. Health - Safety and Environmental
Protection requirements for demolition works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00:

ǿțȡȚȫμĮĲĮ. Scaffolding (Falsework).

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings from
masonry.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-01:

ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ. Partial masonry wall
demolition with mechanical tools.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-02:

ȉȠʌȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ. Partial wall demolition
with hand tools.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

ȅ ıȣȞȒșȘȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȚĮĲȐȟİȚȢ țȠʌȒȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ - țĮȣıȓμȠȣ ĮİȡȓȠȣ (ĮıİĲȚȜȓȞȘȢ,
ʌȡȠʌĮȞȓȠȣ, ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ) μİ ʌȡȠıșȒțȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țȩȞİȦȞ. ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ ʌȠȜȪ
ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ 2500 - 4000 qC.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ /
ĮʌȠțȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ (įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ țĮȚ İȟĮİȡȚıμȠȪ).
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țȠʌȒ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ıİ įȠțȓμȚȠ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ
ȣȜȚțȩ μİ ĲȠ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ:
-

Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ,

-

ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ – ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ,

-

ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠʌİȓ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ (ȡİȪμĮĲȠȢ, ȞİȡȠȪ, ĮİȡȓȠȣ ʌȩȜİȦȢ),

-

ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ/țĮȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. īȚĮ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00 ʌİȡȓ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ.

5.2 ȆȡȠİȡȖĮıȓİȢ
Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ İțĲȑȜİıȘ İȞİμȐĲȦȞ
ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ μȐȗĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȠȣ ȚıĲȠȪ
ĲȘȢ įȠμȒȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȠ ĮʌȠμȑȞȠȞ ĲμȒμĮ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ (μȑȤȡȚ ĮȜȣıȦĲȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘ). īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș μİȜȑĲȘ (ȚțȡȚȫμĮĲĮ, ȗȫȞİȢ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ț.Ȝʌ.).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ șİȡμȚțȫȞ μİșȩįȦȞ șĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įİįȠμȑȞȠȣ
ȩĲȚ Ƞ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ İț ĲȠȣ ıȪȞİȖȖȣȢ.
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ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ, İȞȓıȤȣıȘ Ȓ İʌȚıțİȣȒ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ʌ.Ȥ. μİ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ, țȠȞȚȐμĮĲĮ İʌȚıțİȣȒȢ, țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȠʌȜȚıμȫȞ țȜʌ. ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ 14: “ǲȡȖĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȗȘμȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ».

5.3 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ șĮ
ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ/
İʌȚıțİȣȫȞ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ İȡȖȠįȘȖȩȢ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ, ʌȠȣ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İμʌİȚȡȓĮȢ
Ȓ/țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 «ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ» (ĭǼȀ
451/Ǻ/83), țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ
țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ.

5.4 ȉİȤȞȚțȑȢ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ
5.4.1

īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ μİșȩįȦȞ

ȅȚ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİ ĲȘȞ țĮȪıȘ ıİ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ μİĲȐȜȜȦȞ
(ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, μĮȖȞȘıȓȠȣ), İȓĲİ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ İȓĲİ ıİ μȠȡĳȒ ĮȞĮȜȚıțȩμİȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ.
Ȃİ ĲȘȞ ȕĮșμȚĮȓĮ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ȣʌȑȡșİȡμȘȢ įȑıμȘȢ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ țȠʌȒ μİ ĲȚȢ İȟȒȢ įȡȐıİȚȢ:
-

ǼȟȦșİȡμȚțȒ: μİ ıȤȘμĮĲȚıμȩ ȠȟİȚįȓȦȞ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣĮȜȦįȫȞ ĮĳȡȫȞ ʌȠȣ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ.

-

ȋȘμȚțȒ įȡȐıȘ: μİ ĮȞĲȓįȡĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠıȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ıȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ
ʌȠȣ İțȜȪİȚ Ș ȜȩȖȤȘ.

-

ȀȚȞȘĲȚțȒ įȡȐıȘ: ȆȡȠțĮȜİȓĲĮȚ țȠʌȒ μİ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ ȠʌȒ ĲȠȣ ȣĮȜȫįȠȣȢ
ĮĳȡȠȪ, įȚĮ ĲȘȢ ʌȚȑıİȦȢ ĲȦȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ.

5.4.2

ȀȠʌȒ μİ țĮȣıĲȒȡĮ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıțȩȞȘȢ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮȪıȘ μȓȖμĮĲȠȢ ıțȩȞȘȢ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, İȞĲȩȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ ʌȜȠȪıȚĮȢ ıİ
ȠȟȣȖȩȞȠ. ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĮĳİȞȩȢ μİȞ ȑțȜȣıȘ μİȖȐȜȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ıİ ȣȖȡȒ μȠȡĳȒ (slag). Ǿ įȠıoμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ
(ıȣȞȒșȦȢ 85% ıȓįȘȡȠȢ țĮȚ 15% ĮȜȠȣμȓȞȚȠ).
ȉȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȘȢ ȜȩȖȤȘȢ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıțȩȞȘȢ/ μİȓȖμĮĲȠȢ ĮȑȡȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ. Ǿ
ʌȠıȠıĲȚĮȓĮ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȡȣșμȚıĲȑȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.
ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ĲȠμȫȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 30-40 mm, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
ȡȣșμȓıİȚȢ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ țȠʌȒȢ.
Ȃİ İȟĮȓȡİıȘ ȗȫȞȘ 10-20 mm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ, Ș ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȐșȚțĲȘ, ȖİȖȠȞȩȢ
ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ (1-8 cm/min).
5.4.3

ȀȠʌȒ μİ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ

Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ıȦȜȒȞĮ μȒțȠȣȢ ȑȦȢ 3,0 m, İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 12 ȑȦȢ 20 mm,
ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ įȑıμȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ İȚįȚțȒȢ ıȣȞșȑıİȦȢ (ȤȐȜȣȕĮȢ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, μĮȖȞȒıȚȠ), įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
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Ǿ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȩȜȘȟȘ ĲȠȣ țĮȣıĲȒȡĮ μİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮȞȐμȚȟȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. Ǿ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ıȘμİȓĮ ĳĲȐȞȠȣȞ țĮȚ ĲȠȣȢ 5000 qC.
Ǿ țĮȪıȘ ĮȡȤȓȗİȚ μİ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȣȥȘȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ țĮȪıȘ μȓȖμĮĲȠȢ
ʌȜȠȪıȚȠȣ ıİ ȠȟȣȖȩȞȠ. Ǿ țȠʌȒ ĮȡȤȓȗİȚ ȩĲĮȞ Ș ĮȚȤμȒ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȚ ĮȣȟȘșİȓ Ș
ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮ 0,7 ȑȦȢ 1,1 MPa. Ǿ ȡȪșμȚıȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ
ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ țĮȪıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ ĮȞȐȜȦıȘȢ ĲȦȞ İμʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȪ
ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ), Ȓ ĲȘȞ ʌȡȩȦȡȘ ĮȞȐȜȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ). ȀĮșȫȢ Ș İȡȖĮıȓĮ
ʌȡȠȤȦȡİȓ, Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ μİ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ĮȞĮȜȓıțİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ țȠȞĲİȪİȚ ȞĮ ĲİȜİȚȫıİȚ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ
ȠȟȣȖȩȞȠȣ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μİ ȞȑȠ.

5.5 ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ȋȐȡĮȟȘ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ.

-

ǼțĲȑȜİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ).

-

ȊʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ - ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǼȡȖĮıȓİȢ țȠʌȒȢ.

-

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ ĲȣȤȩȞ țȠȞȚȠȡĲȠȪ, μİ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ, μȚțȡȩĲİȡȘ
0,60 MPa) ıİ μȚțȡȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȜȐıʌȘȢ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ.

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȡȩμȦȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ (ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ
μʌȐȗĮ) ıİ ĲĮțĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıİȢ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȓȡİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ʌİȡȚȕȐȜȜȦȞ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ İʌȘȡİȐıĲȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȩȞȘ
țĮȚ ĲȘȞ țȡȠȪıĲĮ ĲȘȖμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠıșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

6

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

6.1

īİȞȚțȑȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00 «ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ, ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ -

8
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ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ - țĮșĮȚȡȑıİȚȢ țĮȚ ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ», ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ».
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

6.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 345: Specification for safety footwear for professional use.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ȣʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear.
ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

6.3

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ țȩȞİȦȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ
ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ.

6.4

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ, ĮȜȜȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ İȞȩȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ
țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-0-02-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-02-02.

7

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ĲȘ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȠȣ țȠȞȚȠȡĲȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ μȑıȦȞ țĮĲȐıȕİıȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȖİȞȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ / İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ
μȐȗĮȢ), İȓĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ / İȞȓıȤȣıȘ ıİ șȑıİȚȢ ȕȜĮȕȫȞ Ȓ/țĮȚ ĳșȠȡȫȞ (ȡȦȖμȑȢ,
ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ț.Ȝʌ.).
ǼȞȑμĮĲĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ șȑıİȚȢ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȫȞ İʌİμȕȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ įȚĮĲȡȒıİȦȞ,
ĮȖțȪȡȦıȘ ıȣȞįȑıμȦȞ ț.Ȝ.ʌ.
ȅȚ ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ μİ İȞȑμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for common
cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 197-2

Cement - Part 2: Conformity evaluation. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size
distribution - Test sieves, nominal size of apertures. ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
țȠțțȠμİĲȡȚțȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ - ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚμȫȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠμȫȞ
țȠıțȓȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria. ǻȠμȚțȒ
ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-2

Building lime - Part 2: Test methods. ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȂȑșȠįȠȚ
įȠțȚμȒȢ.
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Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity.
ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00

ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. Existing masonry strengthening with a new,
high strength and/or reinforced render or plaster.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14.02-01-01

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster and render
coatings.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Filling of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Clearing of masonry surface.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ İȞȑμĮĲĮ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȣȜȚțȐ:
-

ĲıȚμȑȞĲȠ

-

Ȟİȡȩ

-

ʌȠȗȠȜȐȞȘ

-

ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ ıİ ıțȩȞȘ

-

ʌȡȩıμȚțĲĮ

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ (μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 10 mm) μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ țĮȚ ȐμμȠȢ
μȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ, dmax < 1,00 mm
4.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ EN 197-1 țĮȚ EN 197-2.
ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ șĮ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ șİȚȚțȐ ȐȜĮĲĮ țĮȚ ĮȜțȐȜȚĮ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ (įİȜĲȓȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȠȪ) ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ SO3 țĮȚ șĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ μİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ȈĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȤȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ
ĮȜțȐȜȚĮ, Ș İȚįȚțȒ ĲȠȣ İʌȚĳȐȞİȚĮ (m2/g) țĮȚ Ș țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ (μȑșȠįȠȢ LASER).
4.1.2

ȃİȡȩ

īȚĮ Ȟİȡȩ ĮȞĮμȓȟİȦȢ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȒıİȦȢ ȚıȤȪİȚ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ EN 1008.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĳȡȑıțȠ, țĮșĮȡȩ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ıȣıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ șĮ
μʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıμİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ
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4.1.3

37135

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

Ȉİ ıțȩȞȘ:
Ǿ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ șĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ 100% Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,80 țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2 țĮȚ ĲȠ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ țȩțțȦȞ șĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,045, șĮ ȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȤȡȫμĮ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ ıİ ıĳȡĮȖȚıμȑȞȠȣȢ ȤȐȡĲȚȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ Ȓ ȟȪȜȚȞĮ țȚȕȫĲȚĮ. Ǿ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ
ıȣıțİȣĮıμȑȞȘ ıİ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ, ĮʌȩȜȣĲĮ ȟȘȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.
Ǿ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ (įİȜĲȓȠ ĲİȤȞȚțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȠȪ), ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ ȤȘμȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȚıȤȣȩȞĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1 țĮȚ Ǽȃ 459-2. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜĲȠȪ, ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ȣįȡȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ĮıȕİıĲȓȠȣ [Ca(OH)2] șĮ İȓȞĮȚ >90% țĮȚ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ
<50%. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (m2/g) țĮȚ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ LASER. Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȞ
ĲȪʌȠ CL90 ĲȦȞ ȚıȤȣȩȞĲȦȞ țĮȞȠȞȚıμȫȞ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĳȪȡĮȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ȪȜȘȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 ȑĲȠȣȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ĮȖȠȡȐ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
Ș μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ʌİȡȓȠįȠȢ ĳȪȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ
ıĲİȖĮȞȑȢ įİȟĮμİȞȑȢ.
Ȉİ ʌȠȜĲȩ:
īȚĮ ĲȘȞ ȣįȡȐıȕİıĲȠ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 459-1 țĮȚ Ǽȃ 459-2. ȉȠ İȜİȪșİȡȠ Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ
ĲȠȣ 50%.
Ǿ ĮȖȠȡȐ ȩȜȘȢ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ
ʌİȡȓȠįȠȢ ĳȪȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ıĲİȖĮȞȑȢ įİȟĮμİȞȑȢ.
4.1.4

ȆȠȗȠȜȐȞȘ

Ǿ ʌȠȗȠȜȐȞȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȒ Ȓ ĲİȤȞȘĲȒ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȠĮȜİıμȑȞȘ (μȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ
75 μm țĮȚ μİ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ țȩțțȦȞ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 45 μm), șĮ ȑȤİȚ ȤȡȫμĮ Ȝİȣțȩ Ȓ ȣʌȩȜİȣțȠ,
șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ ĮȜțȐȜȚĮ, İȞȫ ĲĮ įȚĮșȑıȚμĮ ĮȜțȐȜȚĮ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 2%.
Ǿ ʌȠȗȠȜȐȞȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȒ Ȓ ĲİȤȞȘĲȒ. ĬĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
(įİȜĲȓȠ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȠȪ), ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș ȠȡȣțĲȠȜȠȖȚțȒ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘ, Ș
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȘȢ ıİ İȞİȡȖȩ ʌȣȡȓĲȚȠ țĮȚ ıİ ĮȜțȐȜȚĮ (įȚĮșȑıȚμĮ țĮȚ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ), Ș İȚįȚțȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ LASER țĮȚ Ƞ įİȓțĲȘȢ ʌȠȗȠȜĮȞȚțȩĲȘĲĮȢ. Ǿ ʌȠȗȠȜȐȞȘ ʌȡȑʌİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȘ (ĲȠ 90% ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ ĲȦȞ 75μm țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜİȚμμĮ ıĲĮ 45μm ȞĮ
μȘȞ ȟİʌİȡȞȐ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĲȠ 10%), ȞĮ ȑȤİȚ ȤȡȫμĮ Ȝİȣțȩ Ȓ ȣʌȩȜİȣțȠ, įİȓțĲȘ ʌȠȗȠȜĮȞȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
5MPa (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 244/80), ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȐ ĮȜțȐȜȚĮ, İȞȫ ĲĮ įȚĮșȑıȚμĮ
ĮȜțȐȜȚĮ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 2%.
4.1.5

ǱμμȠȢ

īȚĮ ĲȘȞ ȐμμȠ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00. Ǿ μȑȖȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ
șĮ İȓȞĮȚ dmax < 1,00 mm țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȚʌȐȜȘȢ 0%.
4.1.6

ȆȡȩıșİĲĮ / ʌȡȩıμȚțĲĮ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ĲȪʌȠ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȜȑȖȤȠȣ. ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲĮ
ʌȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȚȢ İȟȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:

-

-

ȋȘμȚțȒ ȠȞȠμĮĲȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ İȞİȡȖȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ – ʌȡȠıμȓțĲȦȞ.

-

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ – ʌȡȠıμȓțĲȦȞ ıİ ȤȜȫȡȚȠ İțĳȡĮıμȑȞȘ ıİ ȐȞȣįȡȠ CaCl2 ȦȢ
ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ʌȡȠıșȑĲȠȣ.
ǹȞ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĳȣıĮȜȓįİȢ ĮȑȡĮ.
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-

ȉȣʌȚțȒ įȠıȠȜȠȖȓĮ țĮȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȩıȘȢ.

-

ȉȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ șİȚȚțȑȢ ȡȓȗİȢ (ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ șİȚȚțȑȢ ȡȓȗİȢ).

-

ȁİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ.

-

ȉȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ įİȣĲİȡȠȖİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
ʌȒȟİȦȢ, ıĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ıĲȠ ĲİȜȚțȩ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȚȩȞĲĮ ȤȜȦȡȓȠȣ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ
ĲȘȞ ĮȣĲȒ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ μİ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒȞ.

4.2 ȂİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ
ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ İȞȑμĮĲĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
-

ǿțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ʌȜȘȡȠȪμİȞȘȢ μȐȗĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.

-

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- İȞȑμĮĲȠȢ.

-

ȉȠ ȑȞİμĮ Ȓ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ ȞĮ μȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ įİȣĲİȡȠȖİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

-

ǼȪȜȠȖȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ʌȒȟȘȢ.

-

ȆȡĮțĲȚțȫȢ μȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ıȣıĲȠȜȒ ȟȘȡȐȞıİȦȢ ĲȠȣ ıȪμμİȚțĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ȑȞİμĮ țĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ȣȜȚțȩ).

-

ȂİȖȐȜȘ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ.

-

ȅμȠȚȠȖȑȞİȚĮ.

-

ȀĮȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ μİ ĲȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ.

-

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.

Ǿ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ. Ǿ ıȪȞșİıȘ șĮ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ıȣȞșȑıİȦȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
ıȣȞșȒțİȢ μİĲȐ Įʌȩ ıȪμĳȦȞȘ ȖȞȫμȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.
Ǿ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ:
4.2.1

ȂȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ĬĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ țȣȕȚțȐ Ȓ ʌȡȚıμĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ 70x70x70 mm țĮȚ 40x40x160 mm , ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ EN 206-1 țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ 3, 7, 14, 28
ȘμȑȡİȢ, ıİ șȜȓȥȘ ĲĮ țȣȕȚțȐ įȠțȓμȚĮ țĮȚ ıİ İĳİȜțȣıμȩ Įʌȩ țȐμȥȘ ĲĮ ʌȡȚıμĮĲȚțȐ.
ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȚıμĮĲȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ țȐμȥȘȢ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ
șȜȓȥȘ.
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4.2.2

37137

ǼȟȓįȡȦıȘ (ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȡİȣıĲȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ: įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ)

Ǿ įȠțȚμȒ ȑȖțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ įȠțȚμĮıĲȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ 100 cm3 μİ ȑȞİμĮ țĮȚ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ
țĮșĮȡȠȪ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μȓȖμĮ ıİ ȤȡȩȞȠ 5, 20, 40, 120 țĮȚ 180 min.
ǹʌȠįİțĲȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ: ʌȠıȠıĲȩ įȚĮȤȦȡȚȗȩμİȞȠȣ țĮșĮȡȠȪ ȞİȡȠȪ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 5%.
4.2.3

ȇİȣıĲȩĲȘĲĮ (ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȡİȣıĲȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ: įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ)

Ǿ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ (μȑĲȡȘıȘ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ ȚȟȫįȠȣȢ) șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ țȫȞȠȣ MARSH, μİ μȑĲȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ȡȠȒȢ ȠȡȚıμȑȞȠȣ ȩȖțȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ 0,50 y 1,00 lit).
ȅ țȫȞȠȢ MARSH ĳȑȡİȚ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȠȣ ȠʌȒ įȚĮμȑĲȡȠȣ d=4 mm ȖȚĮ ĮȞȐμȚȖμĮ ȤȦȡȓȢ ȐμμȠ Ȓ d=10 mm ȖȚĮ
ĮȞȐμȚȖμĮ μİ ȐμμȠ. ǹĳȠȪ ʌȜȘȡȦșİȓ Ƞ țȫȞȠȢ μİ ĲȠ ȣʌȩ İȟȑĲĮıȘ ĮȞȐμȚȖμĮ, μİĲȡȐĲĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İțȡȠȒȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠμȑȞȠȣ ıİ ȕĮșμȠȞȠμȘμȑȞȠ įȠțȚμĮıĲȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ 500 - 1000 ml.
ǹʌȠįİțĲȠȓ ȤȡȩȞȠȚ İțȡȠȒȢ (ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ) İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ:
-

ȠʌȒ ĭ 4 mm, t = 30 y 45 sec.

-

ȠʌȒ ĭ 10 mm, t = 13 y 25 sec.

4.2.4

5

ĭȣıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

-

ĳȣıȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ,

-

ȣȖȡĮıȓĮ țȠȡİıμȠȪ,

-

ȣȖȡȩ, ȟȘȡȩ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ȕȐȡȠȢ,

-

ʌȠȡȫįİȢ

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, țĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ
İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ țĮȚ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ/ įȚȐįȡȠμȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ
ȘμȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ) ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞİȞȚıȤȪıİȦȞ).
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ İȞİμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ.), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ
ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ. Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ țĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ș ȓįȚĮ μİ
ĮȣĲȒȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıİ ĲȘȞ įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ

5.3 EȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ȩȜȠȞ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȉȆ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ İȚıʌȓİıȘȢ İȞİμȐĲȦȞ șĮ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
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ǺĮșμȓįĮ ĮȞȐμȚȟȘȢ (ǹ)

ȉȠ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠ Ȟİȡȩ, ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ șĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ
șĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ ȑȞĲȠȞĮ. ȅȣıȚȫįȘȢ İȓȞĮȚ ȩȤȚ μȩȞȠȞ Ș ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ
ĮʌȠįȩμȘıȘ ĲȦȞ ıȣııȦμĮĲȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (deflocculation). īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ Ƞ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȣȥȘȜȩ ȕĮșμȩ įȚȐıʌĮıȘȢ (shearing) țĮȚ ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȫıĲİ ĲȠ ȑȞİμĮ ȞĮ ĮʌȠțĲȐ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
ʌȠȣ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ țȠȜȜȠİȚįȠȪȢ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ İȓȞĮȚ ȠȚ ȣȥȘȜȠȪ ĲȣȡȕȫįȠȣȢ
ĲĮȤȪıĲȡȠĳȠȚ (t 1500 rpm) ĮȞĮμȚțĲȒȡİȢ (high turbulence vortex mixers).
ȉȠ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠ ȑȞİμĮ ʌȡȚȞ ȠįȘȖȘșİȓ ıĲȠȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ șĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĳȓȜĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȣȤȩȞ
ȟȑȞȦȞ ıȦμȐĲȦȞ Ȓ țȡȠțȚįȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
5.3.2

ǺĮșμȓįĮ ĮȞȐįİȣıȘȢ (Ǻ)

ȈĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ șĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ʌĲİȡȣȖȓȦȞ ıĲȡİĳȩμİȞȠȢ μİ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ 200 - 350 rpm, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȚȦȡȒμĮĲȠȢ. ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȤĮȡμȐȞȚ, İȞȫ Ș İȚıʌȓİıȘ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ, Ƞ
ĮȞĮįİȣĲȒȡĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ ȦȢ įİȟĮμİȞȒ ĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ (buffer).
5.3.3

ǹȞĲȜȓĮ İȞȑμĮĲȠȢ (C)

ȅȚ ĮȞĲȜȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ȠȖțȠμİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ İȓĲİ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡȠȒȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȦ ȩĲȚ ȠȚ
ȠȖțȠμİĲȡȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ĮȞĲȜȓİȢ (įȠıȠμİĲȡȚțȑȢ), ʌĮȡȐ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ įȚȠȤİĲİȪȠȣȞ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȜμȫȞ ĲȠ ȑȞİμĮ,
ȣıĲİȡȠȪȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ ȡȠȒȢ ȖȚĮĲȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İʌİȞİȡȖȠȪȞ ȠȚ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȠȓ
μȘȤĮȞȚıμȠȓ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ İʌȚįȡȠȪȞ ĮȡȞȘĲȚțȐ İʌȓ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ (ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ įȣıμİȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮțȩμĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘȞ ĮĳȣįȐĲȦıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ).
Ǿ ĮȞĲȜȓĮ ĲȘȢ μȠȞȐįȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İʌĮȡțȒ ʌȓİıȘ İȟȩįȠȣ (μİĲȡȠȪμİȞȘ ĮȞȐ 0,1atm) ȖȚĮ ĲȘȞ
ȚıȠıĲȐșμȚıȘ ĲȘȢ ȣįȡȠıĲĮĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȑȞİμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ μİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ (ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ). ȁĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ĲȠ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 1,6 gr/cm3, ȖȚĮ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲĮ 5,0 m ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȓİıȘ 8 at.
5.3.4

ǹȖȦȖȠȓ (D, E)

ĬĮ İȓȞĮȚ İȪțĮμʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ, İʌĮȡțȠȪȢ μȒțȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ țĮȚ μİ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȕȐıİȦȢ. Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ μİȖȐȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ μİȖȐȜȘ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ țĮșȣıĲİȡİȓ Ș
įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȜȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ İȚıĮȖȦȖȒȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ʌȐȡĮ ʌȠȜȪ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ ĮȖȦȖȩ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ȫıĲİ ĲȠ ȑȞİμĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȑȞİȚ İʌȓ
μĮțȡȩȞ ȤȡȩȞȠ ıĲȘȞ ıȦȜȒȞȦıȘ. ȅ ĮȖȦȖȩȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȠȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ.
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ȈȤȒμĮ 1 – ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ İȚıʌȓİıȘȢ İȞİμȐĲȦȞ
5.3.5

ȈȪıĲȘμĮ ȣʌȠįȠȤȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ (F, G, H)

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ȣʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ĳȑȡİȚ ĲĮȤȣıȣȞįȑıμȠȣȢ ıĲİȖĮȞȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ȡȣșμȚȗȩμİȞȘ ĲȡȓȠįȘ
ȕĮȜȕȓįĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ. ǵĲĮȞ Ș ʌȓİıȘ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȘȢ İʌȚȜİȤșİȓıĮȢ ĲȠ
ȑȞİμĮ șĮ ȠįȘȖİȓĲĮȚ ʌȓıȦ ıĲȠȞ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ (ȚıȠıĲȐșμȚıȘ ʌȓİıȘȢ). Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲĮ İțȐıĲȠĲİ İʌȚșȣμȘĲȐ İʌȓʌİįĮ, ĮțȩμȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȞĮȜȜĮȖȒ șȑıİȦȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ įȚĮȡțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμȐȞıİȚȢ:
Ȉİ μȚțȡȒȢ țȜȓμĮțĮȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢ İȞȑμĮĲȠȢ
İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ ȡȣșμȚıĲȑȢ țĮȚ μĮȞȩμİĲȡȠ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢ (ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲİȢ Ȓ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ) ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ İȟȩįȠȣ. ȉȣȤȩȞ ȣʌİȡʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ
İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ.
ȈȣıĲȒμĮĲĮ İȚıʌȓİıȘȢ ȤȦȡȓȢ ĮȖȦȖȩ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ İȓȞĮȚ İʌȚȡȡİʌȒ ıİ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ țĮȚ
ĲȘȞ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ.
Ǿ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ Įʌȩ ȑȞĮ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ʌȡȚȞ İțįȘȜȦșİȓ İȟȓįȡȦıȘ ıĲȠ İʌȩμİȞȠ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ȕĮıȚțȩĲİȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȞĮ ȑȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ıȣȞİȤȠȪȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ (įȘȜ. ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ - buffer).

5.4 ǼʌȓȕȜİȥȘ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠȣ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ
μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıİ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıțİȣȫȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ).
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5.5 ǹȞȐμȚȟȘ
īȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ
ıȪȞșİıȘȢ ȩʌȦȢ ĲȣȤȩȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμĮıĲȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ.
Ǿ ĮȞȐμȚȟȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲĮȤȪıĲȡȠĳȠ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ İȞİμȐĲȦȞ, ȫıĲİ ĲȠ μȓȖμĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ,
ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țȡȠțȚįȫıİȚȢ ĲȦȞ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

5.6 ǼĳĮȡμȠȖȒ
5.6.1

ǼȞȑμĮĲĮ ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘȢ μȐȗĮȢ

ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ:
-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-ȉȆ 14-02-01-03.

-

ȋȐȡĮȟȘ țȠȡȣĳȫȞ ȚįİĮĲȠȪ țĮȞȐȕȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ,
μȠȞȩʌȜİȣȡĮ Ȓ ĮμĳȓʌȜİȣȡĮ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǹȞ ıĲȘ μİȜȑĲȘ įİȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
țȐȞĮȕȠȢ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ʌȜİȣȡȐȢ 0,50 y 1,00 m țĮȚ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
ȅȚ țȠȡȣĳȑȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȞȐȕȠȣ įİȞ șĮ ĲĮȣĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡȐ ȕȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ μȚıȩ țȐȞĮȕȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ (ȕȜ. ȈȤ. 2).

ȈȤȒμĮ 2 – ǻȚȐĲĮȟȘ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȞȑμĮĲȠȢ
-
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮĳĮȞȫȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ 1 y 10 mm, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ
ĮȡμȫȞ. ȅȚ μȚıȠȓ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ șĮ İȚıȑȤȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ, İȞȫ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ țĮĲȐ ĲȠ 1/2. ȉȠ İȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ șĮ İȓȞĮȚ 0,50 m ʌİȡȓʌȠȣ.
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-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ.

-

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00, ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ Įĳǯ İȞȩȢ μİȞ įȚĮȡȡȠȫȞ, Įĳǯ İĲȑȡȠȣ ȖȚĮ
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ įȚİʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

-

ǼĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ, Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȐȞȦ ȦȢ İȟȒȢ:
o

ǹȡȚșμȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ μİ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșμȩ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ
İȚıʌȓİıȘȢ/ İȟȩįȠȣ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ.

o

ȈȣȞĲȐııİĲĮȚ ıțĮȡȓĳȘμĮ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ.

o

ȈȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȞȐ șȑıȘ İʌİμȕȐıİȦȞ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
 ȅȚ țĮĲȐ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȡȚșμȠȓ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ İȟȒȜșİ ĲȠ ȑȞİμĮ țĮȚ
ıĳȡĮȖȓıșȘțĮȞ.
 Ǿ İȟȑȜȚȟȘ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İȞȑμĮĲȠȢ ĮȞȐ ıȦȜȘȞȓıțȠ ʌȠȣ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ.
 ȅ ȩȖțȠȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ İȚıʌȚȑıșȘțİ Įʌȩ ĲȘ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ șȑıȘ İȚıȩįȠȣ.
 ȅȚ ĲȣȤȩȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȓİıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțĮȞ.
 Ǿ ĲȣȤȩȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑμĮĲȠȢ (țȡȚĲȒȡȚȠ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ).

o

ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȚıʌȓİıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ șĮ
įȑȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ įİμȑȞȠ ȐțȡȠ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ, ȫıĲİ ĲȠ ȑȞİμĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ.

o

Ǿ ʌȓİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ șȑıȘ İȚıȩįȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȫȢ İȜİȖȤȩμİȞȘ, ıĲĮșİȡȒ țĮĲȐ ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ, μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȐıȘ įȚȐȡȡȘȟȘȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ 0,05 y 0,10
MPa.

o

ǻİȞ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ (ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ șȑıȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ) ʌȡȚȞ Ș ʌȓİıȘ ıĲȘȞ șȑıȘ İȚıȩįȠȣ ĳșȐıİȚ
ĲĮ 0,10 MPa, İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ İȞįİȓȟİȚȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȖȓȞȠȣȞ μȘįİȞȚțȑȢ (ĮįȣȞĮμȓĮ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȚıʌȓİıȘȢ).

-

ȅȚ șȑıİȚȢ İȟȩįȠȣ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĮĳȠȪ İȟȑȜșİȚ ȩȜȠȢ Ƞ ĮȑȡĮȢ țĮȚ ĲȡȑȟİȚ țĮșĮȡȩ ȑȞİμĮ.

-

ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡȠȤȒȢ İȞȑμĮĲȠȢ.

-

ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐȡȡȘȟȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȘȞ İʌȚıțİȣĮȗȩμİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ (İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, ȩĲĮȞ țĮȚ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ).

ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȞȑμĮĲĮ ıĲȘȞ șİμİȜȓȦıȘ țĮȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ μİȖȐȜȘ ĮȞȐȜȦıȘ ȣȜȚțȠȪ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș
İĳĮȡμȠȖȒ İȞȑμĮĲȠȢ ĳȡĮȖμȠȪ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮȚ ȐμμȠ.
5.6.2

ǼȞȑμĮĲĮ ıİ șȑıİȚȢ ĲȠʌȚțȫȞ ĳșȠȡȫȞ / ȕȜĮȕȫȞ Ȓ İʌİμȕȐıİȦȞ

ȆİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İʌȚμȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ:
-

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĳșȠȡȐȢ/ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ İʌİμȕȐıİȦȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ȋȐȡĮȟȘ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, μȠȞȩʌȜİȣȡĮ Ȓ ĮμĳȓʌȜİȣȡĮ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǹȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȡȦȖμȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȣĲȫȞ ĮȞȐ 0,30 y 0,50 m țĮȚ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĮȣĲȫȞ ıİ ȗȫȞȘ ȓıȘ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȘȞ įİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȚțȒȢ İʌȑμȕĮıȘȢ șĮ
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ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐ 0,50 m ʌİȡȓʌȠȣ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȅȚ țȠȡȣĳȑȢ ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȞȐȕȠȣ įİȞ ĲĮȣĲȓȗȠȞĲĮȚ.
-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮĳĮȞȫȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ 1 y 10 mm, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ ıȦȜȘȞȓıțȠȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĮȡμȫȞ
(ȕȜ. ȈȤ. 1). ȅȚ μȚıȠȓ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ șĮ İȚıȑȤȠȣȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ, İȞȫ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ țĮĲȐ ĲȠ 1/2. ȉȠ İȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ șĮ İȓȞĮȚ 0,50 m ʌİȡȓʌȠȣ (ȕȜ. ȈȤ. 1).

-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡμȠȜȠȖȒıİȦȢ.

-

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚĮȡȡȠȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
ĲȣȤȩȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ įȚİʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

-

ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.1.

5.7 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒμİȡȠ μİ ȣȖȡȒ ȜȚȞȐĲıĮ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

5.8 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.5 Ȓ 5.6 țĮȚ 5.7 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ȉȆ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ İȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞİμȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ, ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ.

6

ȆȠȚȠĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ǹʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠȣȢ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȜȑȖȤȠȣȢ Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ, ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ıȣȤȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
6.1.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

-

ȆȡȚȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ: İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ȠȡșȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
įȚİȪȡȣȞıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 3.4).

-

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ: Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.6, μİ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮȚ ĲȚȢ
ȐμİıİȢ įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ ĲȑĲȠȚİȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș μȘ ĮȡȓșμȘıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ, Ș μȘ
ȠȡșȒ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ, Ș μȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ʌȓİıȘȢ İȚıʌȓİıȘȢ, Ș μȘ ȠȡșȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȓıțȦȞ ț.Ȝʌ.

-

ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: İȞĲȠʌȚıμȩȢ ĲȣȤȩȞ İμĳĮȞȫȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ.

6.1.2

ǲȜİȖȤȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ

ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4.2, ȦȢ İȟȒȢ:
-

Ȃİ ȜȒȥȘ 9 ʌȡȚıμĮĲȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ 40x40x160 mm ĮȞȐ ȘμȑȡĮ İȚıʌȓİıȘȢ. ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȣȖȡȩ șȐȜĮμȠ țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ıİ țȐμȥȘ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıİ șȜȓȥȘ ıİ ȘȜȚțȓİȢ 7, 14, 28 ȘμİȡȫȞ
(ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ).

-

Ǿ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, Ș İȟȓįȡȦıȘ, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ȡİȣıĲȩĲȘĲĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ įȪȠ įȠțȚμȑȢ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ȘμȑȡĮ İȚıʌȓİıȘȢ.
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ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ

ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȚıʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ "Ș
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ", ȦȢ İȟȒȢ:
-

Ȃİ ĮʌȠțȠʌȒ ʌȣȡȒȞȦȞ, įȚĮμȑĲȡȠȣ D=10 - 20 cm țĮȚ μȒțȠȣȢ 2 ȑȦȢ 3xD, Ȓ ȓıȠȣ μİ ĲĮ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 6 įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȚȫȞ ĮȞȐ 10.000 lit İȞȑμĮĲȠȢ.

-

Ȃİ İȞįȠıțȠʌȒıİȚȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ıİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 20 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 10.000 lit İȞȑμĮĲȠȢ.

-

Ȃİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣʌİȡȘȤȘĲȚțȫȞ μİșȩįȦȞ ıİ 40 șȑıİȚȢ ĮȞȐ 10.000 lit İȞȑμĮĲȠȢ (ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȠȚ
ȓįȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȑȤȠȣȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ).

6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
6.2.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȐıȚμİȢ.
6.2.2

ǲȜİȖȤȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ, įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ:
-

ȉĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȓȞĮȚ ĲȠ 80% țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ȕȐıİȚ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.

-

ȉĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȓȞĮȚ ĲȠ 95% țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȦȞ ĮȞĮμİȞȩμİȞȦȞ ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ ȕȐıİȚ ĲȘȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.

6.2.3

ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ

Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮ:
o

ȑȤİȚ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȑȞİμĮ ĲȠ 85% ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠȣ ȠȡĮĲȠȪ (ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ) μȒțȠȣȢ
ȡȦȖμȒȢ.

o

ȑȤȠȣȞ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ ȑȞİμĮ ĲȠ 85% ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȦȞ țİȞȫȞ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ İȞįȠıțȩʌȚȠ:
o

-

ĲĮ țİȞȐ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ įİȞ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 10% ıĲȠȞ
İıȦĲİȡȚțȩ ȚıĲȩ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ ȣʌİȡȒȤȠȣȢ:
o

Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣʌİȡȒȤȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ ʌȠȣ İȓȤİ μİĲȡȘșİȓ ıĲȘȞ ȓįȚĮ șȑıȘ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
İʌȑμȕĮıȘ.

6.3 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ – įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
ǵĲĮȞ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ, Ƞ
ȂİȜİĲȘĲȒȢ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ șĮ țȡȓȞİȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ Ȓ ȜȒȥȘ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
Ȓ/țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ İʌİμȕȐıİȚȢ, ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
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7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ,
ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ ț.Ȝʌ., ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȞİμȐĲȦȞ, İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ įȠȤİȓȦȞ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ȈǹȊ).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods –
ǹĲȠμȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠĳșĮȜμȫȞ. ȂȘ ȠʌĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455-1: Medical gloves for single use – Part 2 : Requirements
and testing for physical properties. – ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ – ȂȑȡȠȢ 2
: ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ. .

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use - ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458, Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document. - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮțȠȒȢ - ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ, ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ - ǲȖȖȡĮĳȠ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡİȓĲĮȚ ıİ ȩȖțȠ țĮĲĮȞĮȜȦșȑȞĲȠȢ İȞȑμĮĲȠȢ ıİ ȜȓĲȡĮ (lit).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ țĮȚ Ș įĮʌȐȞȘ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įĮʌȐȞȘ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ μİȜİĲȫȞ ıȣȞșȑıİȦȢ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, Ș įȚİȪȡȣȞıȘ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ,
İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȉȆ, ȩʌȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
o

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ :

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

o

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ :

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02.

o

Ǿ įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ

:

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

o

Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ

:

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00.
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȚıțİȣȑȢ μİȖȐȜȦȞ ȡȦȖμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȣĲȫȞ (ȜȚșȠıȣȡȡĮĳȒ)

ıʌȠȡĮįȚțȒ

ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ

ĲȦȞ

Repair of wide masonry cracks with sparse replacement of masonry units across the cracks

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-05-01:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-05-01
«ǼʌȚıțİȣȑȢ
μİȖȐȜȦȞ ȡȦȖμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ıʌȠȡĮįȚțȒ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĮȣĲȫȞ (ȜȚșȠıȣȡȡĮĳȒ)»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ
ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-05-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ
ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ
Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-05-01
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼʌȚıțİȣȑȢ μİȖȐȜȦȞ ȡȦȖμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ıʌȠȡĮįȚțȒ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĮȣĲȫȞ
(ȜȚșȠıȣȡȡĮĳȒ)

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ȡȦȖμȑȢ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ țĮȚ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȑȡȖĮ İʌİμȕȐıİȦȞ (İʌȚıțİȣȫȞ/İȞȚıȤȪıİȦȞ).
Ǿ ȜȚșȠıȣȡȡĮĳȒ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȣȡİȓİȢ ȡȦȖμȑȢ, (ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ Ȓ ȜȠȟȑȢ) țĮșȫȢ
țĮȚ İȖțȐȡıȚİȢ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ țĮȚ μȒțȠȣȢ, (İȪȡȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 10mm) įȚĮμʌİȡİȓȢ
Ȓ μȘ.
ȉĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ șȡĮȣıμȑȞĮ Ȓ μȘ Ȓ/țĮȚ μȚțȡȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ
ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ. Ǿ İʌȚıțİȣȒ ıİ ȖİȞȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȜȓșȦȞ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ȡȦȖμȒȢ μİ ȑȞİμĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 771-01:

Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ.

Ǽȁȅȉ EN 771-02:

Specification for masonry units - Part 2 : Calcium silicate masonry units.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2 : ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Įʌȩ ʌȣȡȚĲȚțȩ ĮıȕȑıĲȚȠ

Ǽȁȅȉ EN 771-03:

Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and light-weight aggregates). ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (μİ ıȣȞȒșȘ
țĮȚ İȜĮĳȡȐ ĮįȡĮȞȒ).

Ǽȁȅȉ EN 771-04:

Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȈĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ĮȣĲȩțȜİȚıĲȠ țȣȥİȜȦĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

Ǽȁȅȉ EN 771-05:

Specification for masonry units - Part 5 : Manufactured stone masonry
units. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 5 : ȈĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ĲİȤȞȘĲȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ EN 771-06:

Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 6: ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Įʌȩ ĳȣıȚțȩ ȜȓșȠ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00:

ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. Existing masonry
strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or
plaster.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00:

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Filling of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00:

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Steel reinforcement for concrete.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03:

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
4.1.1

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ

ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00.
4.1.2

ǼȞȑμĮĲĮ

ȉĮ İȞȑμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
4.1.3

ǹȡμȠȜȠȖȒμĮĲĮ

ȉĮ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00.
4.1.4

ȁȚșȠıȫμĮĲĮ

ȉĮ ȞȑĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚȒ, μİ ȣĳȒ ȓįȚĮ Ȓ ʌĮȡȩμȠȚĮ μİ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ,
ıȣμʌĮȖȒ, ȤȦȡȓȢ țȠμȠȪȢ țĮȚ įȚĮțȜȐıİȚȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȡĮȤİȓİȢ.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ (ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ, țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ, ĳĮȚȞȩμİȞȠ ȕȐȡȠȢ,
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ, μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, țȜʌ) șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȦȞ İʌİμȕȐıİȦȞ țĮȚ
șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 771-1 ȑȦȢ Ǽȁȅȉ EN 771-6.
4.1.5

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ

ȅ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲİȤȞȘĲȫȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȩ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȤĮȜȪȕȦȞ
țĮȚ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-05-01:2009

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ:
-

Ș ʌİȡȚȠȤȒ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ țĮȚ İȜİȪșİȡȘ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȞĲȩȢ İȓįȠȣȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ʌȠȣ șĮ įȣıȤİȡȐȞȠȣȞ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ.

-

ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.2 ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ
Ǿ μȑșȠįȠȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ İʌȚıțİȣȒ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ (μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 10 mm), țĮȚ μİȖȐȜȠȣ
μȒțȠȣȢ, įȚĮμʌİȡȫȞ Ȓ μȘ, ȩĲĮȞ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ İȓȞĮȚ ıʌĮıμȑȞĮ Ȓ ĲĮ ıȣȗȣȖȒ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȐ Ȓ ȠȚ
İȖțȐȡıȚȠȚ ĲȠȓȤȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ ȠȜȚțȒ Ȓ İʌȚȜİțĲȚțȒ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıʌĮıμȑȞȦȞ Ȓ ĲȦȞ μȚțȡȫȞ ıȣȗȣȖȫȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȩȜȠȣ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ ȑȞİμĮ.
Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ μİ ȞȑȠȣȢ ȣȖȚİȓȢ İʌȚȜİȖμȑȞȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ, İȓĲİ μİ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ Ȓ ʌȠȜȣμİȡȚțȩ țȠȞȓĮμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȠʌȜȚıμȩ Įʌȩ
țȠȚȞȩ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ.

5.3 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĲȘȢ ȜȚșȠıȣȡȡĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ- İȞȚıȤȪıİȦȞ).

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ :
-

ȌȘȜȩ μȣıĲȡȓ

-

ǼȜĮĳȡȐ ĮİȡȩıĳȣȡĮ ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6,0 Kg μİ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 0,7 MPa țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĮȑȡĮ 0,45
m3/min. ȈĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ μİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤĮμȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ, șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮıȚȖĮıμȑȞİȢ
ĮİȡȩıĳȣȡİȢ.

-

ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ȚıȤȪȠȢ 300 ȑȦȢ 800 W, ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 6,00 Kg, įȚʌȜȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ μȩȞȦıȘȢ.

-

ȈȣıțİȣȒ ĮȞȐμȚȟȘȢ/İȚıʌȓİıȘȢ.

5.5 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ǼțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ ĲȘ ıİȚȡȐ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 0,50 m İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ μȒțȠȢ
ĲȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȘμİȓȦȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ . Ǿ İȡȖĮıȓĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-0103.

-

ǼȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıʌĮıμȑȞĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ Ȓ ȠȚ șȑıİȚȢ İʌȓ ĲȠȣ ȓȤȞȠȣȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ
ȩʌȠȣ ĲĮ ıȣȗȣȖȒ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ, Ȓ ȩʌȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲĮ
ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ. īİȞȚțȐ ĮȞ įİȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ
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ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ĮȞȐ 0,80 – 1,00 m țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ μİ ȞȑĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȡȩıșİĲȘȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ.
-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ, țĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ĮȞȐ șȑıȘ țĮȚ ȩȤȚ ıĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, ĲȠ
ıȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ Ƞ ȜȓșȠȢ Ȓ ȠȚ ȜȓșȠȚ (ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ), ȫıĲİ ȞĮ
μȘȞ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ƞ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȣĲȒȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȕȡȑȤİĲĮȚ ȑȦȢ țȠȡİıμȠȪ (ȤȦȡȓȢ İʌȚțĮșȒıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ȪįĮĲȠȢ) Ș ĳȦȜİȐ ʌȠȣ
įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȜȚșȠıȫμĮĲȠȢ μİ Ȟİȡȩ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ ȪįȡİȣıȘȢ (įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ).

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ - İȟĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ
ĳȦȜİȐȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00. ȉĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ șĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ ĲȠȣ
İȞȑμĮĲȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ (ıȦȜȘȞȓıțȠȢ μİ ȕĮȜȕȓįĮ).

-

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȠȜȣμȕȘĲȐ ĲȠ ȞȑȠ ȣȖȚȑȢ ȜȚșȩıȦμĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Ƞ ĲİȤȞȘĲȩȢ ȜȓșȠȢ (Įʌȩ ȑȖȤȣĲȠ
ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ Ȓ ʌȠȜȣμİȡȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, μİ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ).

-

Ǿ ȓįȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȞȑȠȚ
ȜȓșȠȚ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȩȡȠȚ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.

-

ȈĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ș ȡȦȖμȒ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.

5.6 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İʌİμȕȐıİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒμİȡȠ μİ ȜȚȞȐĲıĮ ʌȠȣ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ țĮĲȐ
įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȣȖȡȒ.

5.7 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȉȆ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ, țĮȚ
μİĲĮĳİȡșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ, țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ
ĮʌȩșİıȘ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
īȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ țȡȠȣıĲȚțȐ ĲȠ 10% ĲȦȞ ȜȓșȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ.
6.1.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ (įİȞ
șĮ İȟȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ)..
6.1.2

ȀȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ
țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İʌĲȐ μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
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ǹȞ μİĲȐ Įʌȩ ĲȡİȚȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1kg įİȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ıȣȞįİĲȚțȠȪ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ-ȜȚșȠıȫμĮĲȠȢ, Ș İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ. ǼȐȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ ȜȚșȩıȦμĮ įİȞ ȑȤİȚ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȠʌȩĲİ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ șĮ
ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ İț ȞȑȠȣ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ μȚțȡȫȞ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠįȠμȒȢ. ǼȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȦȞ
ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ (țĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ-įȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ). ȉĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ
ĮȣĲȑȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ/İȞȓıȤȣıȘȢ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 166: Personal eye-protection - Specifications. ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 136: Respiratory protective devices - Full face masks Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȂȐıțİȢ
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 271 Respiratory protective devices - Compressed air line or
powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in
abrasive blasting operations - Requirements, testing, marking.
ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ - ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ
įȚțĲȪȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ Ȓ ȣʌȠȕȠȘșȠȪμİȞȘȢ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ȞȦʌȠȪ ĮȑȡĮ
ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țȠȣțȠȪȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets. ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȂȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ȜȚșȠıȣȡȡĮĳȒȢ ȡȦȖμȒȢ, ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘȢ
(ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ). Ǿ İȡȖĮıȓĮ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ıİ:
-

ȁȚșȠıȣȡȡĮĳȒ μİ ȤȡȒıȘ ĳȣıȚțȫȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ,

-

ȁȚșȠıȣȡȡĮĳȒ μİ ȤȡȒıȘ ĲİȤȞȘĲȫȞ, ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ.
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ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1.

Ȁȉȋ-2008 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ (ĭǼȀ/1416/Ǻ/17.07.08 țĮȚ ĭǼȀ/2113/Ǻ/13.10.08)

2.

ȀȉȈ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ
ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ȩʌȦȢ
ȚıȤȪİȚ
ıȒμİȡĮ:
(ĭǼȀ/315/Ǻ/17.04.97) țĮȚ Ȋ.ǹ. ǹȡ. ǻ14/50504 (ĭǼȀ 537/Ǻǯ/01.05.02).

Ȁ.ȉ.Ȉ.-97
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȚıțİȣȑȢ μİȖȐȜȦȞ ȡȦȖμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ȜİʌĲȑȢ ȠʌȜȚıμȑȞİȢ ȗȫȞİȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ
Repair of wide masonry cracks with wall-stitching

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-05-02
«ǼʌȚıțİȣȑȢ μİȖȐȜȦȞ ȡȦȖμȫȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ȜİʌĲȑȢ ȠʌȜȚıμȑȞİȢ ȗȫȞİȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
(ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ
ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-05-02,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-05-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ
23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚıțİȣȑȢ μİȖȐȜȦȞ ȡȦȖμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ȜİʌĲȑȢ
ȠʌȜȚıμȑȞİȢ ȗȫȞİȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıțİȣȒȢ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȗȦȞȫȞ ıȣȡȡĮĳȒȢ.
Ǿ ıȣȡȡĮĳȒ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İĳİȜțȣıĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ȡȦȖμȫȞ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ıȣȡȡĮĳȒȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȞįİȤȩμİȞȘȢ
ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ/țȐμȥȘȢ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȒȡȦȞ. Ȉİ
țĮμʌĲȩμİȞĮ μȑȡȘ Įȡțİȓ Ș μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıȣȡȡĮĳȒ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȡȦȖμȫȞ μİ ıȣȡȡĮĳȒ įİȞ İʌȚȜȪİȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ
ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ..
ǼĳĮȡμȠȖȑȢ μİșȩįȠȣ:

2

-

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȡȦȖμȫȞ ıȘμĮȞĲȚțȠȪ İȪȡȠȣȢ (ȐȞȦ ĲȦȞ 10 mm), ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ, țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ Ȓ ȜȠȟȫȞ,
įȚĮĲȡȘĲȫȞ Ȓ μȘ.

-

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȡȦȖμȫȞ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ İȖțĮȡıȓȦȢ ĲİμȞȩμİȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1:

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1008:

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ
ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 934-1:

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common requirements.
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀȠȚȞȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00:

EȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. Existing masonry
strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or
plaster.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings from
masonry.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȜȒĲȡȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Placement of
dowels in concrete elements.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ǽȫȞİȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ
ȅȚ ȗȫȞİȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȦȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ (ȤȦȞİȣĲȑȢ) țĮȚ İȟȑȤȠȣıİȢ țĮȚ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ȠʌȜȚıμȩ μȠȡĳȒȢ «Ȇ» μİ ıțȑȜȘ (ĮȖțȡȐĳİȢ) țĮȚ ȣȜȚțȩ ʌȜȒȡȦıȘȢ (țȠȞȓĮμĮ Ȓ
ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
4.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȉȠ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ, șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1.
4.1.2

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.1.3

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.1.4

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ

ȅȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȋĮȜȪȕȦȞ.
4.1.5

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

īȚĮ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 934-1.
4.1.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ

īȚĮ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00.
4.1.7

ǼȞȑμĮĲĮ

īȚĮ ĲĮ İȞȑμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
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ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, țĮȚ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ (ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ
μʌȐȗĮ) țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮĲİĲȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘȞ ıȣȞįȡȠμȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ
ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.4. īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȜȒȞ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞİμȐĲȦȞ (ȕȜ. Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-0400).

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
5.4.1

ǽȫȞİȢ ȡĮĳȒȢ ʌȜȒȡȦȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

-

ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ȜȠȟȫȞ.

-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ 50 cm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ
ĲȠȣȢ. īȚĮ ĲȚȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 14.02.01.00.

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 15 ÷ 20 cm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ μȑȤȡȚ 20 cm,
ȫıĲİ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ μȚĮ İʌȚμȒțȘȢ İȞĲȠȡμȓĮ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ, μİ ıĳȣȡȓ țĮȚ țĮȜȑμȚ Ȓ μİ
ȤȡȒıȘ İȜĮĳȡȐȢ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ Ȓ İȜĮĳȡȐȢ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ, țĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ƞ ȣʌȩȜȠȚʌȠȢ ȚıĲȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȅ ĲİȜȚțȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

-

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ įȚĮμȒțȘȢ țĮȚ İȖțȐȡıȚȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ. ȅ İȖțȐȡıȚȠȢ
ȠʌȜȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ ĮȖțȡȐĳĮȢ («Ȇ» μİ țȠȞĲȐ ıțȑȜȘ, stitching dogs) țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ȠʌȫȞ
ʌȠȣ įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ. Ǿ ʌȐțĲȦıȘ İʌȓ ĲȠȣ ıȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȤȡȒıȘ μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, įȚȠȖțȦĲȚțȫȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ (ȕȜ. ıȤİĲȚțȐ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-01)

-

ȅȚ İȖțȐȡıȚȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ (ĮȖțȡȐĳİȢ, įȚȤȐȜİȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȕȜȘĲȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ Ȓ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (Ȓ țĮȚ
ĲĮ įȪȠ) ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ʌȠȣ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ ȞĮ μȘȞ įȡȠȣȞ İʌȓ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĮȜȜȐ ȞĮ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ İʌȑμȕĮıȘȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȩȡȠȚ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ țİȞȫȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ, țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȗȫȞȘȢ ȡĮĳȒȢ.

-

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țĮȜȠȪʌȚ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ, ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ,
μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ.
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-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ Ș İȞĲȠȡμȓĮ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ) μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İʌȚțĮșȓıİȚȢ ȪįĮĲȠȢ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ μİ țȠȞȓĮμĮ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ, ĮĳȠȪ įİ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ʌȜȒȡȦıȘȢ.

-

īȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȚĮțȑȞȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ, (țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
țĮȚ ȗȫȞȘȢ ȡĮĳȒȢ), μİ İȞȑμĮĲĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ İȚıȩįȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.

ȈȤȒμĮ 1 – ȇȐȕįȠȚ ĮȖțȪȡȦıȘȢ (ĮȖțȡȐĳİȢ)
5.4.2

8

ǼȟȑȤȠȣıİȢ ȗȫȞİȢ ȡĮĳȒȢ

-

ǲȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȖȡĮμμȑȢ.

-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ 50 cm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ȐțȡȠ ĮȡȤȒȢ țĮȚ ĲȑȜȠȣȢ ĲȘȢ. īȚĮ ĲȚȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-14-02-01-01.

-

ǼȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ șȡȣμμĮĲȚıμȑȞĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲĮ μȚțȡȐ
ıȣȗȣȖȒ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮȚ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ.

-

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ıĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ, țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲİȜȚțȩȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

-

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ & (Į).

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȩȡȠȚ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ İȞȑμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ țİȞȫȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ, țȣȡȓȦȢ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȗȫȞȘȢ ȡĮĳȒȢ.
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-

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȜȠȪʌȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ İȓıȠįȠ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ.

-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ Ȟİȡȩ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ) μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İʌȚțĮșȓıİȚȢ ȪįĮĲȠȢ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș ʌȜȒȡȦıȘ μİ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ Ȓ țȠȞȓĮμĮ. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ ĮȞĲȓ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ıȣȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 5-ʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ μȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȚĮțȑȞȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ, (țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȗȫȞȘȢ ȡĮĳȒȢ). Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İȞȑμĮĲĮ Įʌȩ
ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ İȚıȩįȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-0204-00.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒμİȡȠ μİ įȚĮȕȡȠȤȒ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ Ȓ μİ ȣȖȡȒ ȜȚȞȐĲıĮ, ȫıĲİ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıȣȞİȤȫȢ ȣȖȡȒ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
5.4 țĮȚ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ
ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ, țȡȠȣıĲȚțȐ Ȓ/țĮȚ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ.
6.1.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, țȣȡȓȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ.
-

6.1.2

ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4 țĮȚ șĮ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ μȘ
ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ, ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
īİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ǹĳȠȡȐ țȣȡȓȦȢ ĲȚȢ İȟȑȤȠȣıİȢ ȗȫȞİȢ ȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, ȪȥȠȣȢ
ʌȡȠİȟȠȤȒȢ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ıȣȡȡĮĳȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȅȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ
ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ± 5%.
6.1.3

ȀȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įȚİȟȐȖİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ȡĮĳȒȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1,0
kg (μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȗȘμȚȫȞ). ǵĲĮȞ Ƞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȢ ȒȤȠȢ İȓȞĮȚ
ȣʌȩțȦĳȠȢ, Ȓ/țĮȚ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ
ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ/ıȣȞȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2).
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6.1.4

©

Ǽȁȅȉ

ǲȜİȖȤȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ șĮ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ĮĳȠȪ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
ıȣȡȡĮĳȒȢ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȒȜȠȢ Ȓ ĮȖțȪȡȚȠ ıĲȘȞ șȑıȘ įȠțȚμȒȢ țĮȚ μİ țȑȞĲȡȠ ĲȠ ıȘμİȓȠ ȑμʌȘȟȘȢ ĮʌȠμȠȞȫȞİĲĮȚ ʌȣȡȒȞĮȢ μİ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ 75-100 mm țĮȚ țĮĲȐ ȕȐșȠȢ
İțĲİȓȞİĲĮȚ 20-30 mm țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ȃİ ȤȡȒıȘ İȟȠȜțȑĮ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȠȣ İțĲȩȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ ĮıțİȓĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ įȪȞĮμȘ țĮȚ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĲȚμȒ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıĲȚȖμȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȣȡȒȞĮ. ȂİĲȡȐĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ
șȡĮȪıİȦȢ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ĲȐıȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ.
ǹȞĲȓ ĲȘȢ İμʌȒȟİȦȢ Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȖțȣȡȓȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȟȠȜțȑĮȢ μİ țİĳĮȜȒ İʌĮĳȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ
ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ.
ǼȐȞ Ș șȡĮȪıȘ (ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ) İʌȑȜșİȚ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș ĲȐıȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1/30
ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ıȣȡȡĮĳȒȢ (İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠțȠʌȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 ıȘμİȓĮ ĮȞȐ 100 m2 İʌȑμȕĮıȘȢ, țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ įİ ıİ 3
ıȘμİȓĮ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

6.2 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
6.2.1

ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ

ȅ ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ȦȢ ȐȞȦ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ, Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ȞȑİȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ μȘ ıȣμμȠȡĳȠȪμİȞȠ įİȓȖμĮ. ǹȞ țĮȚ ʌȐȜȚ įİȞ
ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮʌȠįȠȤȒȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ, ıİ įȪȠ ȞȑİȢ ĮțȩμȘ
ʌȡȩıșİĲİȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ μȘ ıȣμμȠȡĳȠȪμİȞȠ įȠțȓμȚȠ țĮȚ șĮ ʌİȡĮȚȫȞİĲĮȚ. ǹȞ ĲĮ ĲİȜȚțȐ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ İʌȑμȕĮıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
6.2.2

ǻȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ

-

ȅ ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȘȞ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ
İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞİȜȑȖȤȠȞĲĮȚ.

-

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ıȣȡȡĮĳȒȢ, șĮ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ Ƞ ȂİȜİĲȘĲȒȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ İȐȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İʌİμȕȐıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĮȣĲȫȞ (ʌ.Ȥ. țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȩıșİĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ).

-

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ ȒȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜȘμĮĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

-

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ (ȕȜ. ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.4)
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ǼȞȑμĮĲĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ μȘ ĮʌȠįİțĲȫȞ įİȚȖμȐĲȦȞ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ μİ ĲȘȞ ıȣȞȑȤȚıȘ
ĲȘȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ Ș İʌȑμȕĮıȘ țȡȓșȘțİ ȦȢ ĮʌȠįİțĲȒ (ĲȠʌȚțȑȢ ĮıĲȠȤȓİȢ).

6.3 ȊʌȠȤȡȑȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȜȑȖȤȦȞ
ȅ ȠʌĲȚțȩȢ, Ƞ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ țĮȚ Ƞ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ, İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ țĮȚ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ șȑıȘ
İʌȑμȕĮıȘȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠțȠʌȒȢ įİȓȖμĮĲȠȢ șĮ įȚİȟȐȖİĲĮȚ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ
İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 168: Personal eye-protection - Non-optical test methods. ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ - ȂȑșȠįȠȚ μȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ʌȑȜμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear.
ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets.. ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ (m) ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ İʌİμȕȐıİȚȢ μİ ʌȜȒȡvȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ țĮȚ me İȟȑȤȠȣıĮ «ȡĮĳȒ» ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İȚıʌȓİıȘȢ İȞİμȐĲȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1.

Ȁȉȋ-2008 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ (ĭǼȀ/1416/Ǻ/17.07.08 țĮȚ ĭǼȀ/2113/Ǻ/13.10.08)

2.

ȀȉȈ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ
ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ȩʌȦȢ
ȚıȤȪİȚ
ıȒμİȡĮ:
(ĭǼȀ/315/Ǻ/17.04.97) țĮȚ Ȋ.ǹ. ǹȡ. ǻ14/50504 (ĭǼȀ 537/Ǻǯ/01.05.02).

Ȁ.ȉ.Ȉ.-97
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ Ȓ/țĮȚ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
Existing masonry strengthening with a new high strength and/or reinforced render or plaster

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 6
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-07-00 «ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ
(ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1402-07-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5
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5.8

ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ .................................................................................................................... 11

6
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ .............................................................................................................. 13
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ
ȣȥȘȜȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ
Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1:

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1008:

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-5:

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for
sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling. ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ
5: ȆȡȩıșİĲĮ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 206-1:

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and
conformity. ȈțȣȡȩįİμĮ -ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ
țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-2:

Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of
mortars and preparation of test mortars. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
ȖȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǻİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮıțİȣȒ
ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ įȠțȚμȒȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-3:

Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of
consistence of fresh mortar (by flow table). ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȞȦʌȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ (μİ ĲȡȐʌİȗĮ İȟĮʌȜȫıİȦȢ).
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Ǽȁȅȉ EN 1015-6:

Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk
density of fresh mortar. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ ȂȑȡȠȢ 6: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-7:

Methods of test for mortar masonry - Part 7: Determination of air content
of fresh mortar. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ - ȂȑȡȠȢ 7:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĮȑȡĮ ȞȦʌȫȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-8:

Methods of Test for Mortar for Masonry - Part 8: Determination of Water
Retentivity of Fresh Mortar. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȠȚȤȠįȠμȫȞ.
ȂȑȡȠȢ 8: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȞȦʌȩ
țȠȞȓĮμĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-9:

Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of
workable life and correction time of fresh mortar. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 9: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İȡȖȐıȚμȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ İʌİμȕȐıİȦȞ ȞȦʌȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-10:

Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry
bulk density of hardened mortar ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 10: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȟȘȡȐȢ ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 1015-11:

Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of
flexural and compressive strength of hardened mortar. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
țȐμȥȘ țĮȚ șȜȓȥȘ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings from
masonry.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Clearing of masonry surface.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03:

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00:

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Filling of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
4.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȉĮ ĲıȚμȑȞĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȪʌȠȣ CEM I, CEM II țĮȚ CEM IV țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 197-1. ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȣʌȠıĲİȓ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ Įʌȩ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ Ȓ țĮțȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ.
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4.1.2

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȡȖĮȞȚțȐ țĮȚ ĮȞȩȡȖĮȞĮ ȠȟȑĮ, ȜȓʌȘ țĮȚ
ȜȐįȚĮ, įȚĮȜȣĲȐ ıȐțȤĮȡĮ, ĮȚȦȡȠȪμİȞİȢ ȠȣıȓİȢ țĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ʌȠıȐ įȚĮȜȣμȑȞȦȞ ĮȜȐĲȦȞ (țȣȡȓȦȢ șİȚȚțȫȞ țĮȚ
ȤȜȦȡȚȠȪȤȦȞ). ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ıțȜȘȡȠȪ ȞİȡȐ țĮșȫȢ țĮȚ șĮȜĮııȚȞȠȪ. ǿıȤȪȠȞ ʌȡȩĲȣʌȠ İȓȞĮȚ ĲȠ
Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.1.3

ǱμμȠȢ

Ǿ ȐμμȠȢ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ĲȘȢ įȚĮȕȐșμȚıȘ șĮ İȣȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ įȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 1 țĮȚ 2 țĮȚ ĲȠ
ıȤȒμĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǵȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ μȓȖμĮĲȠȢ șȡĮȣıĲȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ
8 mm, ȖȚĮ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ īİȡμĮȞȚțȫȞ țȠıțȓȞȦȞ DIN 4188 țĮȚ DIN 4187
ǻȚİȡȤȩμİȞĮ %

ȀȩıțȚȞĮ
ȅȞȠμĮıȓĮ

'ǹȞȠȚȖμĮ

ȊʌȠȗȫȞȘ ǻ

ȊʌȠȗȫȞȘ Ǽ

0,25

250 μm

5 - 11

11 - 21

1

1 mm

21 -42

42- 57

2

2 mm

36 - 57

57 -71

4

4 mm

61- 74

74 - 85

8

8 mm

95-100

100

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǵȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ μȓȖμĮĲȠȢ șȡĮȣıĲȫȞ ĮįȡĮȞȫȞ μİȖȓıĲȠȣ țȩțțȠȣ
3/8", ȖȚĮ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ AμİȡȚțĮȞȚțȦȞ țoıțiȞȦȞ ASTM E 11
ǻȚİȡȤȩμİȞĮ %

ȀȩıțȚȞĮ
ȅȞȠμĮıȓĮ

'ǹȞȠȚȖμĮ

ȊʌȠȗȫȞȘ ǻ

ȊʌȠȗȫȞȘ Ǽ

0,25*

250 μm

5 - 11

11 - 21

ȃȠ 50

300 μm

7 - 15

15 - 26

ȃȠ 30

600 μm

15 - 30

30 - 43

ȃȠ 16

1,18 mm

25 - 45

45 - 60

ȃȠ 8

2,36 mm

42 - 61

61 - 74

ȃȠ 4

4,75 mm

69 - 80

80 - 88

3/8''

9,5 mm

100

100

ȉȠ țȩıțȚȞȠ ĮȣĲȩ ĮȞȒțİȚ ıĲȘ īİȡμĮȞȚțȒ ıİȚȡȐ țȠıțȓȞȦȞ
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ȈȤȒμĮ 1 - ǵȡȚĮ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ įȚĮȕȐșμȚıȘȢ μȓȖμĮĲȠȢ ĮįȡĮȞȫȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ
Įʌȩ ĲȠ īİȡμĮȞȚțȩ țȩıțȚȞȠ no 8 Ȓ ĲȠ ǹμİȡȚțĮȞȚțȩ țȩıțȚȞȠ ĲȦȞ 3/8"
4.1.4

ȆȡȩıμȚțĲĮ/ʌȡȩıșİĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ, șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ
ȓįȚĮ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ μİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ
ĮȞĮȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒȞ.
ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ – ʌȡȩıμȚțĲĮ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȚȩȞĲĮ ȤȜȦȡȓȠȣ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ
ĲȪʌȠ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȜȑȖȤȠȣ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ
ĳȣȜȜȐįȚĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĲȚȢ İȟȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
-

ȋȘμȚțȒ ȠȞȠμĮĲȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ İȞİȡȖȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ – ʌȡȠıμȓțĲȦȞ

-

ȉȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ – ʌȡȠıμȓțĲȦȞ ıİ ȤȜȫȡȚȠ, İțĳȡĮıμȑȞȘ ıİ ȐȞȣįȡȠ CaCl2 ȦȢ
ʌȠıȠıĲȩ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ʌȡȠıșȑĲȠȣ.

-

ǹȞ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĳȣıĮȜȓįİȢ ĮȑȡĮ.

-

ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠ Įʌȩ șİȚȧțȑȢ ȡȓȗİȢ

-

ǹȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȚĳȑȡİȚ įİȣĲİȡȠȖİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ, ıĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ıĲȠ ĲİȜȚțȩ ȤȡȫμĮ
ĲȠȣ ĮȞĮμȓȖμĮĲȠȢ

-

ȉȣʌȚțȒ įȩıȘ țĮȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ įȩıȘȢ.

-

ȁİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ

-

ȉȠȞ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.

ȈȤİĲȚțȩ ʌȡȩĲȣʌȠ İȓȞĮȚ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN 934-5.
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4.1.5

ȈĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ

ȍȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İțȐıĲȠĲİ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ȠȚ
İȟȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȣȜȚțȫȞ:
-

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ʌȜȑȖμĮĲĮ (țȠĲİĲıȩıȣȡμĮ, įȠμȚțȩ ʌȜȑȖμĮ țȠȚȞȩ Ȓ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ, ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ ʌȜȑȖμĮĲĮ)

-

ȋĮȜȪȕįȚȞİȢ ȓȞİȢ (ıȤİĲȚțȩ ʌȡȩĲȣʌȠ ASTM A820)

-

ȈȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ (ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ).

-

ȈȣȞșİĲȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ.

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡȠȢ
ȑȖțȡȚıȘ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ĳȣȜȜȐįȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞĮ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȦȞ
İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ.

4.2 ȂİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ
ȅȚ ȕĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ:
-

ǿțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ȜȓșȠȣ - țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.

-

ǼȪȜȠȖȠȢ ȤȡȩȞȠ ʌȒȟȘȢ

-

ȀĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ μȚțȡȒ ıȣıĲȠȜȒ ȟȒȡĮȞıȘȢ.

-

ȅμȠȚȠȖȑȞİȚĮ

-

ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ

ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, țĮȚ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȓįȚĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ
įȠțȚμĮıĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȉĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ Ș İȟȐʌȜȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ țȣȕȚțȐ Ȓ ʌȡȚıμĮĲȚțȐ įȠțȓμȚĮ 70 x 70 x 70 mm
Ȓ 40 x 40 x160 mm ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ. ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 206-1, țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ıİ 7, 14 Ȓ/țĮȚ 28 ȘμȑȡİȢ, ıİ șȜȓȥȘ (ĲĮ țȣȕȚțȐ įȠțȓμȚĮ) țĮȚ ıİ
İĳİȜțȣıμȩ Įʌȩ țȐμȥȘ (ĲĮ ʌȡȚıμĮĲȚțȐ). ȉĮ ĲİμȐȤȚĮ ĲȦȞ ʌȡȚıμĮĲȚțȫȞ įȠțȚμȓȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ țȐμȥȘȢ șĮ
įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıİ șȜȓȥȘ.
ǼȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ ıİ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ. Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, İȓĲİ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, (İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ
țȠȞȓĮμĮ), İȓĲİ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲȠȚμĮ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ ıȐțȠȣȢ Ȓ șĮ İțĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ ıȚȜȩ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
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ȅȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĲȦȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ, Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȞȐμȚȟȘȢ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ.

5.2 ǹȞȐμȚȟȘ
ȅȣıȚȫįȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌİȡȚȕȠȜȒ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ μİ ıȣȞįİĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ, ȠμȠȚȠȖİȞȠȪȢ μȓȖμĮĲȠȢ. ȉȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲİȓ İʌĮȡțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıȣȞįİĲȚțȒȢ țȠȞȓĮȢ, țĮȚ İȞĲĮĲȚțȒ ĮȞȐμȚȟȘ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ. ǹȡȤȚțȐ șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
țȐįȠ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ țĮȚ Ș ıȣȞįİĲȚțȒ țȠȞȓĮ, (ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȪȞșİıȘȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ)
ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ μȓȖμĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ȤȡȠȚȐ. ǹțȠȜȠȪșȦȢ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ʌȡȠȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ țĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȘ șĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
ȠμȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, (țĮĲȐ ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȜİʌĲȐ), ȠʌȩĲİ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ, ĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȓȞİȢ Ȓ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȞȐμȚȟȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ.

5.3 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ, μİ ĲȘ ıȣȞįȡȠμȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȉİȤȞȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ, ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

5.4 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ

5.5 ǼĳĮȡμȠȖȒ
5.5.1

īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮȚ İȐȞ
ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș įȚĮțȠʌȒ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ
įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ șĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȠȡĲȫıİȦȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȐ (ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ
Įʌȩ μʌȐȗĮ) țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȉȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ șĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮȜȦșȠȪȞ İȞĲȩȢ 45 ȜİʌĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȞȐμȚȟȘ. ȊȜȚțȩ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮȣĲȠȪ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ ȦȢ ȐȤȡȘıĲȠ.
5.5.2

10

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

-

ȀĮșĮȓȡİıȘ ȣĳȚıĲȐμİȞȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ , İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01,

-

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02,

-

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03, (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ)

-

ǻȚĮȕȡȠȤȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ Ȟİȡȩ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ § 0,60 MPa), μȑȤȡȚ
țȠȡİıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ İʌȚțĮșȒıİȚȢ ȪįĮĲȠȢ.
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5.5.3

ǼĳĮȡμȠȖȒ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ μİ μȣıĲȡȓ Ȓ μİ İțĲȩȟİȣıȘ μİ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȒȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ıİ įȪȠ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȡȫıİȚȢ, ȦȢ İȟȒȢ:
ȉĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȐįȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
-

ǹȡμȠȜȩȖȘμĮ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00 ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ
ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ.

-

ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 12 mm, «ʌİĲĮȤĲȩ», (ȜȐıʌȦμĮ) μİ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ʌȜȒȡȦıȘ
ĲȦȞ ĮȡμȫȞ (ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ İȡȖĮıȓĮ).

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, (ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).

-

ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ĮĳȠȪ ĲİȞĲȦșİȓ, șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȖțȣȡȫȞİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ (ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ıȣȞșİĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ).

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 20 mm. ǹȞ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȐȤȠȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ Ș İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 20
mm. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ İʌȐȜȜȘȜȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ ʌĮȡȑȜșȠȣȞ 24 ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ
ĲȘȢ ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚțĮȜȣĳșİȓ μİ İʌȚțİȓμİȞȘ ıĲȡȫıȘ șĮ İȓȞĮȚ
ĮįȡȒ țĮȚ ĮμȑıȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ıĮșȡȐ țĮȚ ȤĮȜĮȡȐ
ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ μİ Ȟİȡȩ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (įȚțĲȪȠȣ).

-

Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ȠμĮȜȒ.

5.6 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǽʌȓ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȣȖȡȒ μİ
įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ ȜȚȞȐĲıİȢ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĲȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮĲĮșİȓ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣȥȘȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
Ȓ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.

5.7 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.5 țĮȚ 5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

5.8 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
īİȞȚțȫȢ įİȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȚȑȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ 5qC Ȓ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ 35qC. ǼȐȞ ȜȘĳșȠȪȞ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ, ȩʌȦȢ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐμȚȟȘȢ (ĮįȡĮȞȒ țĮȚ Ȟİȡȩ) Ȓ ȤȡȒıȘ ʌĮȖȦμȑȞȠȣ ȞİȡȠȪ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
șİȡμȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ȩȡȚĮ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚİȣȡȣȞșȠȪȞ (ʌȡȠȢ ĲĮ
ʌȐȞȦ Ȓ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
6.1.1

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ʌȡȠțȣʌĲȠȣıȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣȢ.
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-

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.5.

-

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.5, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ ĲȣȤȩȞ
μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ, ȩʌȦȢ Ș μȘ ȠȡșȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ, Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıİ μȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ʌȐȤȘ ıĲȡȫıİȦȞ, Ș μȘ ȠȡșȒ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȣʌȠțİȓμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ț.Ȝ.ʌ.

6.1.2

ǲȜİȖȤȠȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2 İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ
İȟȒȢ:
-

ȉĮ ĳȣıȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİ ȜȒȥȘ 12 įȠțȚμȓȦȞ, 6 țȣȕȚțȫȞ țĮȚ 6 ʌȡȚıμĮĲȚțȫȞ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ
İȡȖĮıȓĮȢ. ȉĮ įȠțȓμȚĮ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȣȖȡȩ șȐȜĮμȠ țĮȚ șĮ įȠțȚμȐȗȠȞĲĮȚ ıİ țȐμȥȘ țĮȚ ıİ șȜȓȥȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ: Ǽȁȅȉ EN 1015-2, Ǽȁȅȉ EN 1015-3, Ǽȁȅȉ EN 1015-11.

-

Ǿ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ, Ș İȟȓįȡȦıȘ țĮȚ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ μİ įȪȠ įȠțȚμȑȢ ĮȞȐ ȘμȑȡĮ İȡȖĮıȓĮȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ: Ǽȁȅȉ EN 1015-6, Ǽȁȅȉ EN 1015-7, Ǽȁȅȉ EN 1015-8, Ǽȁȅȉ EN 1015-9,
Ǽȁȅȉ EN 1015-10, Ǽȁȅȉ EN 1015-11.

ȍȢ ĮʌȠįİțĲȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ (İȐȞ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ) șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ȅȚ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 20% ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ĲȘȢ
μİȜȑĲȘȢ ıȪȞșİıȘȢ.

-

ȅȚ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ įİȞ șĮ ȣʌȠȜİȓʌȠȞĲĮȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 5% ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ
ıȪȞșİıȘȢ.

6.1.3

īİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠȢ

ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r1% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ
ȠȡȩĳȠȣ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İʌȓʌİįȠ țĮȚ Įʌȩ r2 cm ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ, (İțĲȩȢ ĮȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȘ μİȜȑĲȘ).
6.1.4

ȀȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ țĮȚ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ
ĲȘȢ ıĲİȡİȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȞȠȤȒȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1 kg μİĲĮȜȜȚțȒȢ
țİĳĮȜȒȢ μİ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞĮ ȐțȡĮ. ǼȐȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ Ȓ Ƞ ȒȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ, İȞįİȓȟİȚȢ țĮțȒȢ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ Ȓ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ, ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ șĮ ĮʌȠȟȘȜȫȞİĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ.
6.1.5

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

Ǿ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ĮʌȠțȠʌȒ țĮȚ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ įİȓȖμĮĲȠȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, μİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĮȣĲȠȪ. ǻȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘ įİȓȖμĮ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 7,50 – 15 cm μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ țȠʌȒ ıİ ȕȐșȠȢ 20 – 30 mm μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮʌȠıʌȐĲĮȚ μİ İȟȠȜțȑĮ İįȡĮȗȩμİȞȠ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ
țĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș įȪȞĮμȘ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ.
ȉȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȩĲĮȞ įİȞ İʌȑȜșİȚ șȡĮȪıȘ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Ȓ, ĮȞ Ș șȡĮȪıȘ ȖȓȞİȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ, ȣʌȩ ĲȐıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ (ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ). ȅ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, μİ ĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ı’ ĮȣĲȒȞ ĮȡȚșμȩ įȠțȚμȓȦȞ.
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6.1.6

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įȠțȚμȓȦȞ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, İʌȓ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȠμȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȠțȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ
įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ (ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ).
ȉĮ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ıȣıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ, ʌİȡȚıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ μİ ĲĮȚȞȓĮ, țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ țȚȕȫĲȚȠ μİ
ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.

6.2 ǼʌĮȞȑȜİȖȤȠȚ – įȚȠȡșȦĲȚțȐ μȑĲȡĮ
ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȩıĳȣıȘȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.1.5 Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ
İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ĲİȡμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ İȚıʌȚȑȗİĲĮȚ ȑȞİμĮ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ
İȞĲȠʌȓıșȘțİ ĮȡȤȚțȫȢ ĮıĲȠȤȓĮ.
ǹȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ įȫıȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȩĲİ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıİ įȪȠ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ
șȑıİȚȢ. ǼȐȞ ĲĮ ȞȑĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲİȡμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȠʌȚțȒ İȚıʌȓİıȘ
İȞİμȐĲȦȞ (ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ Ș ĮıĲȠȤȓĮ), įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș İȚıʌȓİıȘ ĲȦȞ İȞİμȐĲȦȞ șĮ
İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌİμȕȐıİȦȢ İʌȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ȃİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȡȩʌȠ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ
ȑȜİȖȤȠ.

6.3 ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ƞ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, Ƞ
ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ țĮȚ Ƞ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ
įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȆȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȞȒșİȚȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ĲȘȞ
ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İțĲȩȟİȣıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

13

37183

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 455-1: Medical gloves for single use - Part 1 : Requirements and
testing for freedom from holes. ǿĮĲȡȚțȐ ȖȐȞĲȚĮ μȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1 :
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ įȠțȚμȑȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ȠʌȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ʌȑȜμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety footwear.
ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets. ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods. ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ȂȑșȠįȠȚ μȘ ȠʌĲȚțȫȞ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458: Hearing protectors - Recommendations for selection use
care and maintenance - Guidance document. ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ
- ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ,ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ǲȖȖȡĮĳȠ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ (m2) ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĲȠȣ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ șĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĮȣĲȠȪ
(ȤĮȜȪȕįȚȞĮ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

-

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

-

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

-

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

-

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

-

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌĮȜĮȚȫȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, Ș įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, Ș
ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
ȀȉȈ
ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıȒμİȡĮ: Ȁ.ȉ.Ȉ.-97 (ĭǼȀ/315/Ǻ/17.04.97) țĮȚ
Ȋ.ǹ. ǹȡ. ǻ14/50504 (ĭǼȀ 537/Ǻǯ/01.05.02).
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ǼȁȁǾȃǿȀH ȉǼȋȃǿȀǾ
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC ȉǼCHNICAL
SPECIFICATION

ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ țĮĲĮıțİȣȒ ȞȑĮȢ İʌȐȜȜȘȜȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Strengthening masonry walls by placing an adjacent masonry wall

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 4
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-08-00
«ǼȞȓıȤȣıȘ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ țĮĲĮıțİȣȒ ȞȑĮȢ İʌȐȜȜȘȜȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ
ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1402-08-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-08-00 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3
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5
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ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ................................................................................................................................. 8
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ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ................................................................................................................................. 10
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6
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ǲȜİȖȤȠȚ ...................................................................................................................................... 10
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ .................................................................................................................. 11
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©
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

37189

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-08-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ țĮĲĮıțİȣȒ ȞȑĮȢ
İʌȐȜȜȘȜȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤİȚ ȦȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ʌȡȠșȒțȘ
ȞȑĮȢ İʌȐȜȜȘȜȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȚȢ İʌİμȕȐıİȚȢ İʌȚıțİȣȒȢ/İȞȓıȤȣıȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȚįȫȞ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ:

2

-

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȑȢ

-

ǾμȚȜĮȟİȣĲȑȢ ȜȚșȠįȠμȑȢ

-

ȁĮȟİȣĲȑȢ ȜȚșȠįȠμȑȢ

-

ȉȡȓıĲȡȦĲİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ

-

ȈȪȞșİĲİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒȢ Įʌȩ ıȣμʌĮȖȒ ĲȠȪȕȜĮ

-

ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ Įʌȩ ıȣμʌĮȖİȓȢ ʌȜȓȞșȠȣȢ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1:

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 413-1:

Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria.
ȉıȚμȑȞĲȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 13139:

Aggregates for mortar. ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 459-1:

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria.
ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
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Ǽȁȅȉ EN 1008:

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2:

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures
- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 771-01:

Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ.

Ǽȁȅȉ EN 771-02:

Specification for masonry units - Part 2 : Calcium silicate masonry units.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2 : ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Įʌȩ ʌȣȡȚĲȚțȩ ĮıȕȑıĲȚȠ

Ǽȁȅȉ EN 771-03:

Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and light-weight aggregates). ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 3: ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (μİ ıȣȞȒșȘ
țĮȚ İȜĮĳȡȐ ĮįȡĮȞȒ).

Ǽȁȅȉ EN 771-04:

Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 4: ȈĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ĮȣĲȩțȜİȚıĲȠ țȣȥİȜȦĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

Ǽȁȅȉ EN 771-05:

Specification for masonry units - Part 5 : Manufactured stone masonry
units. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 5 : ȈĲȠȚȤİȓĮ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ĲİȤȞȘĲȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ.

Ǽȁȅȉ EN 771-06:

Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units.
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 6: ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
Įʌȩ ĳȣıȚțȩ ȜȓșȠ.

Ǽȁȅȉ EN 933-02:

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination
of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures.
ǻȠțȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ
ĮįȡĮȞȫȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȫȞ țȜĮıμȐĲȦȞ ȀȩıțȚȞĮ įȠțȚμȫȞ, ȠȞȠμĮıĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ įȚĮĲȠμȫȞ țȠıțȓȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings from
masonry.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Clearing of masonry surface.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03:

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00:

EȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȞȑȠȣ ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ Ȓ/țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. Existing masonry
strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or
plaster.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
4.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲıȚμȑȞĲĮ μİ ȤĮμȘȜȒ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ șİȚȚțȐ ȐȜĮĲĮ țĮȚ ĮȜțȐȜȚĮ. ȈȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ İȓȞĮȚ ĲĮ
Ǽȁȅȉ EN 197-1 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 413-1.
4.1.2

ǱμμȠȢ

ǲȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13139.
4.1.3

ȈȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ

ȅȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ.
4.1.4

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ǲȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 459-1.
4.1.5

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.1.6

ȆȡȩıșİĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ǲȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 934-2.
4.1.7

ȁȚșȠıȫμĮĲĮ

ĬĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN 771-01 ȑȦȢ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 771-06 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ İĳİȜțȣıμȩ, ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ȕȐȡȠȢ, ĲȘȞ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ, ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, țȜʌ.
4.1.8

ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ

ǲȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 771-1.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȚıȤȣȩȞĲȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ.
4.2.1

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ȅ ʌȠȜĲȩȢ ĲȘȢ ȣįȡĮıȕȑıĲȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠȢ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ȩĲĮȞ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ȐıȕİıĲĮ ĲİμȐȤȚĮ
ĮıȕȑıĲȘ, ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ȕȐȡȠȢ İȓȞĮȚ 1,3 y 1,4 ton/m3 țĮȚ įȚİȡȤȩμİȞȠȢ Įʌȩ țȩıțȚȞȠ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ ȠʌȒȢ
ʌȜİȣȡȐȢ 0,84 mm (ȃȠ 20) įİȞ ĮĳȒȞİȚ ıȕȫȜȠȣȢ ĮıȕȑıĲȠȣ țĮȚ ȟȑȞİȢ ȪȜİȢ.
ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ ıİ ıțȩȞȘ, șĮ ȑȤİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ ȤȡȫμĮ, țĮȚ șĮ įȚȑȡȤİĲĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ
100 % Įʌȩ ĲȠ țȩıțȚȞȠ 0,25 țĮĲȐ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 933-2.
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ȁȚșȠıȫμĮĲĮ

ȉĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚȒ, ıțȜȘȡȐ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ, ȣĳȒȢ ȓįȚĮȢ Ȓ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ μİ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ, ıȣμʌĮȖȒ,
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ ȡȦȖμȫȞ, ıȤȚıμȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĳȣıȚțȫȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ, μȚțȡȒȢ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȤȠȞįȡȠțȡȣıĲĮȜȜȚțȩ ȚıĲȩ, țĮȚ ȜİȓİȢ Ȓ ĮȜȜȠȚȦμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ
ĲȦȞ țĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ İʌȚĳȐȞİȚİȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȩμȘıȘ șĮ İțȤȠȞįȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ıĳȣȡȓ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ Ȓ ʌȡȠİȟİȤȩȞĲȦȞ ȜİʌĲȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ.
4.2.3

ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ

ȅȚ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ǼȣȡȦțȫįȚțĮ 6.
4.2.4

ȀȠȞȓĮμĮ

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮțȓȞȘıȘ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
4.3.1

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

-

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȕȑıȘ/ĳȪȡĮȞıȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ įİȟĮμİȞȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠĳȣȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ȟȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȡȣʌĮȞĲȫȞ.

-

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑĲȠȚμȘ İıȕİıμȑȞȘ ȐıȕİıĲȠȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
μȑıȦ İȚįȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ įȚĮȞȠμȒȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ıĲİȖĮȞȑȢ įİȟĮμİȞȑȢ
ʌȠȣ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.

-

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣįȡȐıȕİıĲȠȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ șĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞȘ ıİ
ıȐțȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠĳȣȜĮȖμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ʌȠȗȠȜȐȞȘ șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıİ ıĳȡĮȖȚıμȑȞȠȣȢ ıȐțȠȣȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıİ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣȢ, ĮʌȩȜȣĲĮ ȟȘȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ. Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ
ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

5.2 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ
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5.3 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ:
-

Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ, İȜİȪșİȡȘ Įʌȩ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȣıȤİȡȐȞȠȣȞ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ.

-

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01

-

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ĳȦȜȚȑȢ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ, ĲȣĳȜȑȢ
Ȓ/țĮȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ. ȅȚ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮıșİȞȒ Ȓ ĮıĲĮșȒ
ĲİμȐȤȚĮ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ țĮȚ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ ȣʌȩ ʌȓİıȘ įȚțĲȪȠȣ (~0,60 MPa) Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ.

-

ȀĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚțĮșȓıİȚȢ ȪįĮĲȠȢ.

-

ǻȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȠ
țĮȚ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ țİȞȐ țĮȚ ĮȞȦμĮȜȓİȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȣμȕȘĲȐ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ, ȫıĲİ ĲȠ ıȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ ȟİȤİȚȜȓȗİȚ țĮȚ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ĲĮ
țİȞȐ (ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓııİȚĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ).

-

ȉĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĲȣʌȫȞĲĮȚ μİ ıĳȪȡĮ,
ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ, ĲȠ ʌȜİȠȞȐȗȠȞ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ ıȣȞșȜȓȕİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ μȚțȡȩĲİȡȠ.

-

ǼȐȞ ĲȠ ȜȚșȩıȦμĮ μİĲĮțȚȞȘșİȓ Ȓ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ șȡĮȣıșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȩμȘıȘ, ĲȠ ȜȚșȩıȦμĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ, ĲȠ
țȠȞȓĮμĮ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȜȐ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȜȚșȩıȦμĮ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ
İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ȞȑȠ ȞȦʌȩ țȠȞȓĮμĮ.

-

Ǿ įȩμȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ĮȞȫμĮȜȘ ĲȘȞ ʌȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

-

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȩμȘıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ ĲȠȣ țİȞȠȪ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȞȑĮȢ țĮȚ
ȣĳȚıĲȐμİȞȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ
țİȞȐ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ įȚİȣȡȣȞμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ
ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

-

ȀĮĲȐ ĲȘ įȩμȘıȘ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮȞȠȚȤșİȓ «ĳȦȜȚȑȢ» șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȣμȕȘĲȐ
ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ȚțĮȞȠȪ μİȖȑșȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞįȑȠȣȞ ĲȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ μİ ĲȘ ȞȑĮ ıĲȡȫıȘ (įȚȐĲȠȞȠȚ
ȜȓșȠȚ).

-

Ǿ įȩμȘıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ țĮș’ ȪȥȠȢ ıİ ȗȫȞİȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȠȣ 1,00 m.
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-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıȣȞİȤȫȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲȘȞ ȩȥȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȅȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ șĮ ĮʌȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȩȤȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĲȦȞ 15 cm.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ țİțȜȚμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȡμȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ įȚĮĲȩȞȦȞ ȜȓșȦȞ.

-

ĬĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜȘıȓȠȞ ıȣȗȣȖȫȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ μȚțȡȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ
ȠμȠȓȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ.

-

ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȩȜȠȚ ȠȚ
ȜȓșȠȚ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȠȓ țĮșǯ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș įȩμȘıȘ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ 35Ƞ C, Ȓ İȓȞĮȚ
ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5Ƞ C, İțĲȩȢ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ, ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

5.4 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ, İʌĲȐ μȑȡİȢ μİ ȕȡİȖμȑȞȘ ȜȚȞȐĲıĮ Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıȣȞİȤȫȢ
ȣȖȡȒ țĮȚ İʌĲȐ μȑȡİȢ μİ ĮʌȜȒ įȚĮȕȡȠȤȒ. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĲȘȢ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮĲĮșİȓ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣȥȘȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ).

5.5 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.3 țĮȚ 5.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ, μİ İȞįȠıțȩʌȘıȘ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
-

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ, (țİȞȐ, țĮșĮȡȚıμȩȢ ȜȓșȦȞ Įʌȩ
țȠȞȓĮμĮ ț.Ȝ.ʌ.).

-

ȅ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ıĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ, țĮȚ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮȢ,
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ
țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

-

ȀĮĲȐ ĲȚȢ İȞįȠıțȠʌȒıİȚȢ șĮ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓȗİĲĮȚ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
țİȞȐ ıĲȘ įȩμȘıȒ ĲȘȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȣĳȚıĲȐμİȞȘȢ țĮȚ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ.

-

ȅ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-07-00.

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ țĮȚ Ƞ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ μİ İȞįȠıțȩʌȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 10 șȑıİȦȞ ĮȞȐ 100 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.

10

37195

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-08-00:2009

Ǽȁȅȉ

6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ:
Į.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ, țĮȚ Ș ȠȡĮĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ İȓȞĮȚ
țĮșĮȡȒ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ.

ȕ.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ r 1 % ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ
ȠȡȩĳȠȣ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r 2 cm.

Ȗ.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ μİ İȞįȠıțȩʌȚȠ ĲĮ țİȞȐ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ țĮȚ ȞȑĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 10% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ İȜȑȖȤȠȣ.

į.

ȉȠ
țȠȞȓĮμĮ
ʌȠȣ
İĳĮȡμȩıșȘțİ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14.02.07.00.

ıȣμμȠȡĳȫȞİĲĮȚ

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

μİ

ĲĮ

țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ

ıĲȘȞ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ĬĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ - ȊȖİȓĮȢ (ȈǹȊ) ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets. ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 166: Personal eye protection – Specifications. ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ Ȓ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ «ĳȦȜİȫȞ» ıĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

x

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ țĮȚ Ș įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
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x

Ǿ įȩμȘıȘ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑμȕĮıȘ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

μİ

μȠȞȩʌȜİȣȡȘ

ıĲȡȫıȘ

ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ

Masonry strengthening with unilateral layer of reinforced concrete
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-09-01 «ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ
ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-02-09-01,
ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
«ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ
țİȓμİȞȠ
ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 1501-14-02-09-01 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ Ǽȁȅȉ 1501 – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıĲȡȫıȘ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıĲȡȫıȘ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȑȖȤȣĲȠȣ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ).
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ İȞȓıȤȣıȘȢ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ:

2

-

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ

-

ǾμȚȜȐȟİȣĲȘ ȜȚșȠįȠμȒ

-

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ

-

ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ĲȠȪȕȜĮ ıȣμʌĮȖȒ Ȓ įȚȐĲȡȘĲĮ

-

ȈȪȞșİĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȜȚșȠįȠμȒ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ – ȘμȚȜĮȟİȣĲȒ – ȜĮȟİȣĲȒ) țĮȚ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ ĲȠȪȕȜĮ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1:

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1008:

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2:

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00:

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Steel reinforcement for concrete.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ - ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μĮȞįȪĮ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Strengthening or retrofitting of concrete
structures with sprayed concrete coatings.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster and render
coatings.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03:

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00:

ǿțȡȚȫμĮĲĮ. Scaffolding.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00:

ǻȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Concrete casting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Clearing of masonry surface.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00:

ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Concrete production and
transport.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ. Filling of
narrow cracks of concrete elements.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
4.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ (ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ) șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1.
4.1.2

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.1.3

ȈȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ

ȅȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ.
4.1.4

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.1.5

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-2.
4.1.6

ȈĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ

īȚĮ ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȡȐȕįȦȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.

6

ȠʌȜȚıμȠȪ

(ĮʌȠıĲȐĲİȢ)

ȑȤȠȣȞ

İĳĮȡμȠȖȒ

ĲĮ

ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ

ıĲȘȞ
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ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

īȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȑȖȤȣĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȠȪȢ įİȞ șĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ, țĮȚ İȜİȪșİȡȘ Įʌȩ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
įȣıȤİȡȐȞȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ.

-

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İĳȠįȚĮıșİȓ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.4.1

ȈĲȡȫıȘ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ «ĳȦȜȚȑȢ» μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ȜȓșȦȞ Ȓ ĲȠȪȕȜȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ, ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȑįȚĮ.

-

ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ (ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ, μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȚ).

-

ǻȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ ıĲȘȞ ȑȞĮȞĲȚ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ʌȚȑıİȦȞ ĲȠȣ
ȞȦʌȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ʌȠȣ
șĮ
įȚĮıĲȡȦșİȓ
ıȪμĳȦȞĮ
μİ
ĲȘȞ
μİȜȑĲȘ,
țĮȚ
ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00.

-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȑμȕĮıȘȢ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ (įȚțĲȪȠȣ, 0,60ȂPa) μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ
İʌȚțȐșȚıȘ Ȓ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ȪįĮĲȠȢ.
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-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00.

-

ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.

5.4.2

2

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
3

İȚțȠıȚĲİĲȡȐȦȡĮ
İȚțȠıȚĲİĲȡȐȦȡĮ

μİĲȐ
μİĲȐ

ĲȘȞ
ĲȘȞ

Ǽȁȅȉ

ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ,

ȦȢ

ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ,

ȦȢ

ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01.

-

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ «ĳȦȜȚȑȢ» μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ȜȓșȦȞ Ȓ ĲȠȪȕȜȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ, ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȑįȚĮ.

-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ Ș ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ (įȚțĲȪȠȣ, 0,60ȂPa) μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ ȤȦȡȓȢ İʌȚțȐșȚıȘ Ȓ
ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ȪįĮĲȠȢ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒμİȡȠ μİ ȣȖȡȒ ȜȚȞȐĲıĮ, μİ įȚĮȕȡȠȤȒ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ Ȓ μİ μİμȕȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00. ȉȠ ȤȡȠȞȚțȩ ĮȣĲȩ įȚȐıĲȘμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
țȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.4 țĮȚ 5.5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ
ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ, țȡȠȣıĲȚțȐ Ȓ/țĮȚ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ.

8

-

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ. ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ șĮ
İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ, țĮȚ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ
ĮʌȠțȜȓıİȦȞ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ, İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ıĲİȡİȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞȠȤȒ ĲȘȢ İʌİμȕȐıİȦȢ μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ
μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1.00 kg. ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȡȦȖμȫȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ ȩʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ Ȓ Ƞ ȒȤȠȢ
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İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ, șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.
-

ǲȜİȖȤȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ

-

īȓȞİĲĮȚ ȑμʌȘȟȘ ȒȜȠȣ/ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȠ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘȢ, ȫıĲİ Ƞ
ȒȜȠȢ/ĮȖțȪȡȚȠ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ. ȅ İȟȠȜțȑĮȢ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ İțĲȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
įİȓȖμĮĲȠȢ. ǹʌȠțȩʌĲİĲĮȚ įİȓȖμĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ 7,50 y 10,00 cm țĮȚ ȕȐșȠȣȢ 20 y 30 mm μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ
ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȩȜțİȣıȘ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ μİĲȡȐĲĮȚ Ș ĮıțȠȪμİȞȘ
įȪȞĮμȘ.

-

Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ İȚįȚțȒ țİĳĮȜȒ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ
įİȓȖμĮ.

-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ șĮ ıȣıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ, șĮ
ʌİȡȚıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ μİ ĲĮȚȞȓĮ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ țȚȕȫĲȚȠ μİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮμİĲȐșİĲĮ
țĮĲȐ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.

-

Ǿ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.

-

Ǿ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

-

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ, Ƞ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ țĮȚ Ƞ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ.

-

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 3 įİȚȖμȐĲȦȞ ĮȞȐ 100 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ.

-

ȅ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ
țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ıȤİĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ.

6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ:
Į.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȐıȚμİȢ.

ȕ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ r 1 % ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ
ȠȡȩĳȠȣ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r 2 cm. ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
Ȗ. ǿțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ İȖȤȪĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-01-01-01-00.
į. ǿțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.
İ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ țĮȚ Ƞ ȒȤȠȢ įİȞ
İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ. ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ Ƞ ȒȤȠȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ, șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 Ȓ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.
ıĲ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮʌȠțȠʌȒȢ įİȓȖμĮĲȠȢ, įİȞ İʌȑȜșİȚ șȡĮȪıȘ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ-ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Ȓ ĮȞ Ș șȡĮȪıȘ İʌȑȜșİȚ ȣʌȩ ĲȐıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
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Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮıĲȩȤȘıĮȞ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ. ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲȚȢ ȞȑİȢ șȑıİȚȢ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȩĲİ ĲİȡμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮıĲȠȤȓĮȢ.
ǹȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ İȓȞĮȚ İʌȚĲȣȤİȓȢ ĲȩĲİ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıİ įȪȠ ĮțȩμĮ șȑıİȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
ǹȞ ȠȚ ȞȑİȢ įȠțȚμȑȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĲȩĲİ ĲİȡμĮĲȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮıĲȠȤȓĮȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȞȑμĮĲĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ
ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ-ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ, ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İțİȓȞĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵĲĮȞ
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

7.2

ıțȣȡȩįİμĮ

ȑȤȠȣȞ

İĳĮȡμȠȖȒ

ĲĮ

țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ

ıĲȘȞ

ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
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ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance. ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 14877: Protective clothing for abrasive blasting operations using
granular abrasives. ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ ȥȘȖμĮĲȠȕȠȜȒȢ
μİ ȤȡȒıȘ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ȜİȓĮȞıȘȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 166: Personal eye protection – Specifications. ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 135: Respiratory protective devices – Full face masks –
Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ – ȂȐıțİȢ
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 271: Respiratory protective devices – Compressed air line or
powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in
abrasive blasting operations – Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ – ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ įȚțĲȪȠȣ
ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ Ȓ ȣʌȠȕȠȘșȠȪμİȞȘȢ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ȞȦʌȠȪ ĮȑȡĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țȠȣțȠȪȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ,
įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149: Respiratory protective devices – Filtering half masks to
protect against particles – Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ – ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ – ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȂȠȞȐįĮ μȑĲȡȘıȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ İʌİμȕȐıİȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (m2).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȣȤȩȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĳȦȜİȫȞ

x

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ıĮșȡȐ ȣȜȚțȐ

x

Ǿ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

x

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ țĮȜȠȣʌȚȫȞ, ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4 țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ (ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ μİ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ, İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ,
ȡȘĲȚȞİȞȑıİȚȢ țȜʌ)
.
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ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

2.

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ
1501-14-02-09-02
«ǼȞȓıȤȣıȘ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĮμĳȓʌȜİȣȡȘ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ
ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ)
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 150114-02-09-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ǹ
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ
ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ
ȑȤİȚ
Ș
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ
ȉȆ
1501-14-02-09-02
İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ
ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ................................................................................................................................... 6

4.1

ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ................................................................................................................. 6

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.................................................................................................................. 7

5.1

īİȞȚțȐ ........................................................................................................................................... 7

5.2

ȆȡȠıȦʌȚțȩ .................................................................................................................................. 7

5.3

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ................................................................................................................................. 7

5.4

ǼĳĮȡμȠȖȒ .................................................................................................................................... 7

5.5

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ................................................................................................................................... 8

5.6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ............................................................................................ 8

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ................................................................ 8

6.1

ǲȜİȖȤȠȚ ........................................................................................................................................ 8

6.2

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ .................................................................................................................... 9

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ................................................................................ 10

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ................................................................... 10

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ ........................................................................................................ 10

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 11

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ................................................................................................................................................... 12
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ȆǼȉǼȆ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼȞȓıȤȣıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ĮμĳȓʌȜİȣȡȘ ıĲȡȫıȘ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮμĳȓʌȜİȣȡȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ ıĲȡȫıİȚȢ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȑȖȤȣĲȠȣ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ) İțĮĲȑȡȦșİȞ ĮȣĲȒȢ.
Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ İȞȓıȤȣıȘȢ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ:

2

-

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ

-

ǾμȚȜȐȟİȣĲȘ ȜȚșȠįȠμȒ

-

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ

-

ȉȡȓıĲȡȦĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

-

ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ĲȠȪȕȜĮ ıȣμʌĮȖȒ Ȓ įȚȐĲȡȘĲĮ

-

ȈȪȞșİĲȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ȜȚșȠįȠμȒ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ – ȘμȚȜĮȟİȣĲȒ – ȜĮȟİȣĲȒ) țĮȚ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ ĲȠȪȕȜĮ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-1:

Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ - ȂȑȡȠȢ 1 : ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
țȡȚĲȒȡȚĮ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 1008:

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete. ȃİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2:

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures
- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00:

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Steel reinforcement for concrete.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00:

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ - ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μĮȞįȪĮ
İțĲȠȟİȣȠμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Strengthening or retrofitting of concrete
structures with sprayed concrete jackets.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-01:

ȀĮșĮȓȡİıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Removal of plaster coatings
from masonry.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03:

ǻȚİȪȡȣȞıȘ ĮȡμȫȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Widening of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00:

ǻȚȐıĲȡȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Concrete casting.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02:

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Clearing of masonry surface.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00:

ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Concrete production and
transportation.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01:

ȆȜȒȡȦıȘ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ. Filling of
narrow concrete cracks.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00:

ǹʌȠțĮĲȐıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İȞİμȐĲȦȞ. Masonry retrofitting
with grouting.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
4.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ

ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȖȚĮ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ (ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ) șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 197-1.
4.1.2

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ

ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.1.3

ȈȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ

ȅȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ.
4.1.4

ȃİȡȩ

ȉȠ Ȟİȡȩ șĮ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.
4.1.5

ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȉĮ ʌȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-2. (ıȤİĲȚțȩ İȓȞĮȚ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ ASTM C1141-01).
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4.1.6
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ȈĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ

īȚĮ ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ (ĮʌȠıĲȐĲİȢ) ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150101-02-01-00.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲİμĮȤȓȦȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ.
4.1.7

ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

īȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȑȖȤȣĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ, Ƞ μȑȖȚıĲȠȢ țȩțțȠȢ ĮįȡĮȞȠȪȢ įİȞ șĮ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 1/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ.
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ, țĮȚ İȜİȪșİȡȘ Įʌȩ țȐșİ İȓįȠȣȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
įȣıȤİȡȐȞȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ.

-

ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İĳȠįȚĮıșİȓ μİ ĲĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

5.4.1

ȈĲȡȫıȘ ȑȖȤȣĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠįȑμĮĲȠȢ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

-

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ «ĳȦȜȚȑȢ» μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ȜȓșȦȞ Ȓ ĲȠȪȕȜȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ,
ĲȣĳȜȑȢ Ȓ įȚĮμʌİȡİȓȢ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȞ, ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȑįȚĮ.
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-

ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ (ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ Ȓ μİĲĮȜȜȩĲȣʌȠȚ).

-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ Ș ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ (įȚțĲȪȠȣ, 0,60 Ȃȇa) μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ
İʌȚțȐșȚıȘ Ȓ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ȪįĮĲȠȢ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00.

-

ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-02-01-00.

5.4.2

3

İȚțȠıȚĲİĲȡȐȦȡĮ

μİĲȐ

ĲȘȞ

ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ,

ȦȢ

ǼțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

-

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-03.

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ «ĳȦȜȚȑȢ» μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ȜȓșȦȞ Ȓ ĲȠȪȕȜȦȞ ıĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ șȑıİȚȢ,
ĲȣĳȜȑȢ Ȓ įȚĮμʌİȡİȓȢ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ, ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-01-02.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıİȦȢ, ĲȦȞ ĳȦȜİȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȑįȚĮ.

-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ Ș ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ (įȚțĲȪȠȣ, 0,60 Ȃȇa) μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ, ȤȦȡȓȢ
İʌȚțȐșȚıȘ Ȓ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ȪįĮĲȠȢ.

-

ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒμİȡȠ μİ ȣȖȡȒ ȜȚȞȐĲıĮ, μİ įȚĮȕȡȠȤȒ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ Ȓ μİ μİμȕȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-02-00. ȉȠ ȤȡȠȞȚțȩ ĮȣĲȩ įȚȐıĲȘμĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
țȜȚμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ § 5.4 țĮȚ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ
țĮȚ ĮʌȠĲİșİȓ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ, țȡȠȣıĲȚțȐ Ȓ/țĮȚ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

8

-

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ (țİȞȐ, ĳȦȜİȑȢ, ȖȣμȞȐ μȒțȘ
ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȫȞ, ĮʌȠμȓȟİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țȜʌ.). ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȦȞ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.

-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ, țĮȚ țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ
ĮʌȠțȜȓıİȦȞ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.
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-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ, İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ıĲİȡİȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞȠȤȒ ĲȘȢ İʌİμȕȐıİȦȢ μİ İȜĮĳȡȑȢ
țȡȠȪıİȚȢ μİ ıĳȣȡȓ ȕȐȡȠȣȢ 1.00 kg. ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȡȦȖμȫȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
İʌȑμȕĮıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ ȒȤȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ. ȅȚ șȑıİȚȢ ȩʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ Ȓ Ƞ ȒȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ, șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ.

īȓȞİĲĮȚ ȑμʌȘȟȘ ȒȜȠȣ / ĮȖțȣȡȓȠȣ ıĲȠ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘȢ, ȫıĲİ Ƞ ȒȜȠȢ /
ĮȖțȪȡȚȠ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ. ȅ İȟȠȜțȑĮȢ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
ǹʌȠțȩʌĲİĲĮȚ įİȓȖμĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ 7,50 y 10,00 cm țĮȚ ȕȐșȠȣȢ 20 y 30 mm μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȩȜțİȣıȘ ĲȠȣ įȠțȚμȓȠȣ, μİĲȡȐĲĮȚ Ș ĮıțȠȪμİȞȘ įȪȞĮμȘ.
Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ İȚįȚțȒ țİĳĮȜȒ ʌȠȣ ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ șĮ ıȣıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ, șĮ
ʌİȡȚıĳȓȖȖȠȞĲĮȚ μİ ĲĮȚȞȓĮ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ țȚȕȫĲȚȠ μİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮμİĲȐșİĲĮ țĮĲȐ ĲȘ
μİĲĮĳȠȡȐ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
-

Ǿ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ İȖȤȪĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00 «ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ».

-

Ǿ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

ȅ ȠʌĲȚțȩȢ, Ƞ ȖİȦμİĲȡȚțȩȢ țĮȚ Ƞ țȡȠȣıĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ įİȓȖμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 3 įİȚȖμȐĲȦȞ ĮȞȐ 100 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȑμȕĮıȘȢ,
ȖȚĮ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ.
ȅ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȠμȑȞȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ıȤİĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ.

6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
Ǿ İʌȑμȕĮıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȩĲĮȞ:
Į.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ Ȓ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȐıȚμİȢ.

ȕ.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȖİȦμİĲȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ r 1 % ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ
ȠȡȩĳȠȣ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ r 2 cm. ǹʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

Ȗ.

ǿțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ İȖȤȪĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-01-01-00.

į.

ǿțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-14-00.

İ.

ȀĮĲȐ ĲȠȞ țȡȠȣıĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ țĮȚ Ƞ ȒȤȠȢ įİȞ
İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ. ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȡȦȖμȫȞ țĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ Ƞ ȒȤȠȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ,
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-07-01 Ȓ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

ıĲ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮʌȠțȠʌȒȢ įİȓȖμĮĲȠȢ, įİȞ İʌȑȜșİȚ șȡĮȪıȘ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȞȑĮȢ ıĲȡȫıȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ-ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Ȓ ĮȞ Ș șȡĮȪıȘ İʌȑȜșİȚ ȣʌȩ ĲȐıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 1/30 ĲȘȢ șȜȚʌĲȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
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Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮıĲȩȤȘıĮȞ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ șȑıİȚȢ. ǹȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲȚȢ ȞȑİȢ șȑıİȚȢ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȩĲİ ĲİȡμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮıĲȠȤȓĮȢ.
ǹȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ İȓȞĮȚ İʌȚĲȣȤİȓȢ ĲȩĲİ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ıİ įȪȠ ĮțȩμĮ șȑıİȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
ǹȞ ȠȚ ȞȑİȢ įȠțȚμȑȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĲȩĲİ ĲİȡμĮĲȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ ȦȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-04-00 ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮıĲȠȤȓĮȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İȞȑμĮĲĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ
ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ-ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įİȚȖμȐĲȦȞ, ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İțİȓȞĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǵĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-0114-00.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance. ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 14877: Synthetic surfaces for outdoor sports areas Specification. ȈȣȞșİĲȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĮșȜȘĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets. ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

EȁOT EN 166: Personal eye protection – Specifications. ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ – ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 135: Respiratory protective devices - List of equivalent terms.
ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ȚıȠįȪȞĮμȦȞ ȩȡȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 271: Respiratory protective devices - Compressed air line or
powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in
abrasive blasting operations - Requirements, testing, marking.
ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ - ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ
įȚțĲȪȠȣ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ Ȓ ȣʌȠȕȠȘșȠȪμİȞȘȢ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ȞȦʌȠȪ ĮȑȡĮ
ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țȠȣțȠȪȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ĮμμȠȕȠȜȒȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149: Respiratory protective devices - Filtering half masks to
protect against particles - Requirements, testing, marking. ȂȑıĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ
ıȦμĮĲȚįȓȦȞ - ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌİμȕȐıİȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ (m2).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȣȤȩȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

x

Ǿ įȚȐȞȠȚȟȘ ĳȦȜİȫȞ

x

ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ıĮșȡȐ ȣȜȚțȐ

x

Ǿ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

x

Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ țĮȜȠȣʌȚȫȞ, ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

ȅȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ İʌȓ μȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ (ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ μİ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ
İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȫȞ, İȚıʌȓİıȘ İȞİμȐĲȦȞ, țȜʌ), İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1.

ȀȉȈ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıȒμİȡĮ: Ȁ.ȉ.Ȉ.-97 (ĭǼȀ/315/Ǻ/17.04.97) țĮȚ
Ȋ.ǹ. ǹȡ. ǻ14/50504 (ĭǼȀ 537/Ǻǯ/01.05.02).

2.

Ȁȉȋ-2008 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȋĮȜȪȕȦȞ (ĭǼȀ/1416/Ǻ/17.07.08 țĮȚ ĭǼȀ/2113/Ǻ/13.10.08)

3

ASTM C1141-01:Standard Specification for Admixtures for Shotcrete. ȆȡȩĲȣʌȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ʌȡȠıμȓțĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

.
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SPECIFICATION

ǹʌȠıȪȞįİıȘ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ
Ripping of filling walls from the concrete structure

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 7
© Ǽȁȅȉ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H
ʌĮȡȠȪıĮ
ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-14-03-01-00 «ǹʌȠıȪȞįİıȘ ĲȠȓȤȦȞ
Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ
(ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ
(2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1403-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-03-01-00 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4

37226
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-03-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǹʌȠıȪȞįİıȘ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00:

ȆȜȒȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȉȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ. Filling of masonry joints.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-02-01:

ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. Rust
protection of steel structures used in hydraulic works.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȖțȣȡȓȦȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ. Placement of simple
fully grouted bolts in concrete elements

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĮʌȠțȠʌȒ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete members without cut-off of existing
reinforcement.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-02:

ǻȚȐĲȡȘıȘ ȠʌȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȠȪ. Drilling in concrete members with cut-off of encountered
reinforcement.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ, ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

-

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ, ȖȚĮ ĲȘ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞįİıȒ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȩ.

-

ǹȖțȪȡȚĮ μȘȤĮȞȚțȐ Ȓ ȤȘμȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ.

-

ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.
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4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
īȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ȑĲȠȚμĮ ĲıȚμİȞĲȠİȚįȒ țȠȞȚȐμĮĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȤȡȒıȘ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮįȡĮȞȒ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, İȓĲİ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-02-03-00 (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮįȡĮȞȒ).
īȚĮ ĲȘȞ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȤȐȜȣȕĮ (ȚıȠıțİȜȒ țĮȚ
ĮȞȚıȠıțİȜȒ ȖȦȞȚĮțȐ țĮȚ ȜȐμİȢ) Ȓ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ ıĲȡȐȞĲȗĮ İȜȐıμĮĲĮ ıİ μȠȡĳȒ ȖȦȞȚĮțȠȪ.
ȅȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ șĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ Ȓ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȑȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ (ȕȜ. Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-07-02-01).
īȚĮ ĲȘ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:
-

ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ĮȖțȪȡȚĮ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȘȢ țİĳĮȜȒȢ, ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

-

ʌȜȘıȓȠȞ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ȤȘμȚțȐ ĮȖțȪȡȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ Ȓ ĮȖțȪȡȚĮ Įʌȩ ȡȐȕįȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-12-02
«ǹȖțȪȡȚĮ».

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȠȣ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ
țĮȚ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

4.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȐțĲȦıȘȢ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȠȪ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ĲĮ
μȑĲȡĮ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮȚ
İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ įȚĮțȠʌȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ, ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ
įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȕȐȡįȚĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ (μİ μȠȞȩĲȡȠȤȠ Ȓ ĳȠȡĲȦĲȐțȚ) țĮȚ
ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ǵȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ /įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ
Įʌȩ μʌȐȗĮ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
(ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ), ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İμʌİȚȡȓĮȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ȑȞĮȢ
ȉİȤȞȠȜȩȖȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ȓ ǼȡȖȠįȘȖȩȢ μİ ʌİȞĲĮİĲȒ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ İȞȚıȤȪıİȦȞ
ĮʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȘ μİ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȡȖȠįȠĲȫȞ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ țĮȚ ȐȡĲȚĮ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
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-

ȂȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ, (ȚțȡȚȫμĮĲĮ, μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ, țȠȤȜȚȦĲȐ
ʌȑȜμĮĲĮ țȜʌ).
-

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ

-

ǼȡȖĮȜİȓĮ țȠʌȒȢ/įȚȐĲȡȘıȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ

-

ǼȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓĮ Ȓ İȡȖĮȜİȓĮ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȑȢ
țĮșĮȚȡȑıİȚȢ.

-

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘȢ țȠʌȒȢ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ İȐȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.

-

ǻȚȐĲĮȟȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ μİ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ȖȚĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ıțȩȞȘȢ.

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
ȅȚ İʌİμȕȐıİȚȢ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ĲİȤȞȚțȑȢ:
-

Ȃİ ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ μİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ İȪȡȠȣȢ
ĮȡμȠȪ.

-

Ȃİ ĮʌȩĲμȘıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ıİ İȪȡȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ıĲȘ μİȜȑĲȘ İȪȡȠȢ ĮȡμȠȪ
(įȚİȣȡȣμȑȞȘ ĮʌȩĲμȘıȘ).

ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȑμȕĮıȘȢ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ:
5.4.1

ǹʌȩĲμȘıȘ ıĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

-

ǹȞĲȚıĲȘȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. Ǿ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȩĲĮȞ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩĲμȘıȒ ĲȠȣ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ țĮĲȐ įȪȠ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ.

-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȠʌȑȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-0103-02.

-

ǹʌȠțȩʌĲİĲĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ μİ ıȪıĲȘμĮ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘȢ țȠʌȒȢ (ĲȪʌȠȣ įȓıțȠȣ Ȓ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞȠȣ) țĮȚ
įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ĮȡμȩȢ İȪȡȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

-

ȀĮșĮȡȓȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ.

-

ȈĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ĮȡμȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

5.4.2

ǻȚİȣȡȣμȑȞȘ ĮʌȩĲμȘıȘ

-

ǹȞĲȚıĲȘȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ. Ǿ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȩĲĮȞ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩĲμȘıȒ ĲȠȣ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ țĮĲȐ įȪȠ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ.

-

ǻȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȠʌȑȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-01-03-01 țĮȚ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-0103-02.

-

ǹʌȠțȩʌĲİĲĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ İȓĲİ μİ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘȢ
țȠʌȒȢ (ĲȪʌȠȣ įȓıțȠȣ Ȓ ĮȜȣıȠʌȡȓȠȞȠȣ) İȓĲİ μİ ıĳȣȡȓ - țĮȜȑμȚ, İȜĮĳȡȐ ĮİȡȩıĳȣȡĮ ț.Ȝ.ʌ.
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-

ǹʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮıĲĮșȒ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ μȑĲȦʌȠ ĮʌȩĲμȘıȘȢ μİ
ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ.

-

ȈĲȠ μȑĲȦʌȠ ĲȘȢ ĮʌȩĲμȘıȘȢ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞȓıȤȣıȘȢ μİ ȤȪĲİȣıȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ĮįȡĮȞȒ) ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȢ ıĲȘ
μİȜȑĲȘ İȪȡȠȢ ĮȡμȠȪ.

-

īȚĮ ĲȘȞ ȤȪĲİȣıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İȞȓıȤȣıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ ĲȠʌȚțȠȓ ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ.

-

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ.

-

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İȞȓıȤȣıȘȢ, ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ
ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ, ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ĮȡμȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

-

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İȞȓıȤȣıȘȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ įȚİȣȡȣμȑȞȘȢ ĮʌȩĲμȘıȘȢ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ 4-ȒμİȡȠ
μİ țĮĲȐȕȡİȖμĮ Ȓ ȣȖȡȑȢ ȜȚȞȐĲıİȢ.
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.4 țĮȚ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ),
țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ
İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȑȞĲİȤȞȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.4 μİ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ȑȖțĮȚȡȠ İȞĲȠʌȚıμȩ țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ țĮȚ ĲȚȢ ȐμİıİȢ
įȚȠȡșȦĲȚțȑȢ ʌĮȡİμȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȍȢ
ʌȚșĮȞȑȢ țĮțȠĲİȤȞȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: Ș ĮȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, Ș ȤȡȒıȘ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȠʌȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, Ƞ İȜȜȚʌȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȒ ĲȠȣ ț.Ȝ.ʌ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ĮʌȩĲμȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıμȩ ĲȣȤȩȞ
țĮțȠĲİȤȞȚȫȞ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ıȣȞȒșȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȩșİıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ĲȘȞ
ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȦȞ, ȦȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ
İĲȠȓμȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘȢ țȠʌȒȢ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-03-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
ȆȓȞĮțĮȢ 8 - ȂǹȆ

8

ǼȓįȠȢ ȂǹȆ

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 168: Personal eye protection – Non-optical test methods.
ǹĲȠμȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠĳșĮȜμȫȞ - ȂȘ ȠʌĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345: Safety Footwear for Professional Use. ȊʌȠįȒμĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458: Hearing protectors – Recommendations for selection, use,
care and maintenance – Guidance document. ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ
– ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ȤȡȒıȘ, ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ – ǲȖȖȡĮĳȠ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ μȒțȠȣȢ (m) ĮȡμȠȪ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ĲİȤȞȚțȒ
ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ (ĮʌȩĲμȘıȘ ıĲȠ İȪȡȠȢ ĮȡμȠȪ Ȓ įȚİȣȡȣȞμȑȞȘ ĮʌȩĲμȘıȘ).
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

ǼȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ.

x

ǼȡȖĮıȚȫȞ țȠȞȚȠįȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İȞȓıȤȣıȘȢ.

x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x

Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȖțȣȡȓȦȞ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ĲȚμȑȢ μȠȞȐįȠȢ, Ƞ įİ ĲȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
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ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ
ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ
(ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ
(2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ
ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-1403-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ A ĲȘȢ
Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘ
ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-14-03-02-00 İȖțȡȓșȘțİ
ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009 Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȜĮȓıȚȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ.

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ǼȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞȑıȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, ıȣȞșİĲȚțȐ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ
ʌȜȑȖμĮĲĮ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.

4.2 ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ

5

-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȑĲȠȚμĮ Ȓ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, ʌȠȣ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ
ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȑȢ, ĮįȡĮȞȒ (ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȐ Ȓ ʌȣȡȚĲȚțȐ) țĮȚ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ.

-

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ Ȓ ȑĲȠȚμĮ ıİ ıȐțȠȣȢ

-

ǼȞȑıȚμĮ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȑĲȠȚμĮ ıİ ıȐțȠȣȢ μİ μȑȖȚıĲȠ țȩțțȠ 1 mm, «μȘ ıȣȡȡȚțȞȠȪμİȞĮ» Ȓ
«įȚȠȖțȠȪμİȞĮ».

-

ǼȞȑıȚμĮ șȚȟȠĲȡȠʌȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ μȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ 1 mm ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȚĲȩʌȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ μİȜȑĲȘ ıȣȞșȑıİȦȢ μİ ʌȡȩıșİĲĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ įȚȩȖțȦıȘȢ Ȓ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȩȖțȠȣ.

-

ȈȣȞșİĲȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ Ȓ İȟĮȖȦȞȚțȒȢ ȕȡȠȤȓįĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ Įʌȩ 5 mm ȑȦȢ 20 mm
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȑȢ, μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 0,5 mm ȑȦȢ 2 mm.

-

ǹȞȐȜȠȖĮ ʌȜȑȖμĮĲĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ İĳȩıȠȞ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ.

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 īİȞȚțȐ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȢ Įʌȩ įȓțĲȣĮ Ȓ İȐȞ ĲĮ ĲȣȤȩȞ
ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ įȓțĲȣĮ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲȚțȐ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌȠμȠȞȦșİȓ țĮȚ İȐȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ
μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
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ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ
șȑıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ. ȉĮ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ įȚȐįȡȠμȠȚ șĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țĮșĮȡȠȓ (ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȚ Įʌȩ μʌȐȗĮ)
țĮș’ ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.

5.2 ȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȉȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ șĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ
İμʌİȚȡȓĮ, ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ȑȡȖĮ (ȑȡȖĮ İʌȚıțİȣȫȞ - İȞȚıȤȪıİȦȞ).
Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ȉİȤȞȠȜȩȖȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ȑȡȖĮ.

5.3 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȉȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ İȟȠʌȜȚıμȩ:
-

ǹİȡȠıȣμʌȚİıĲȒ ʌȓİıȘȢ İȟȩįȠȣ 0,7 MPa μİ İȚįȚțȐ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ

-

ȈȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıİȢ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞİȢ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ĲȡȠȤȩ

-

ǾȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒ ıĳȪȡĮ ȚıȤȪȠȢ 300 W y 800 W

-

ȆȚıĲȠȜȑĲȠ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ǹȞĮμȚțĲȒȡĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ȅȖțȠμİĲȡȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ μȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ

5.4 ǼĳĮȡμȠȖȒ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȦȢ İȟȒȢ:
5.4.1

ȂİμȠȞȦμȑȞİȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ İȪȡȠȣȢ ȑȦȢ 3 mm Ȓ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȜĮȓıȚȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ȀĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ıİ ȚțĮȞȩ ʌȜȐĲȠȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ (ıȣȞȠȜȚțȐ 50
cm ʌİȡȓʌȠȣ), ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ İȜĮĳȡȐ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣμĮĲȚțȒ ıĳȪȡĮ Ȓ/țĮȚ țĮȜȑμȚ țĮȚ ıĳȣȡȓ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ʌȡȠțȜȘșİȓ ĮʌȠıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.

-

ȀĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ

-

ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ıțȩȞȘ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Ȓ ȡȚʌȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ

-

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ İȞȚıȤȣĲȚțȩ ʌȜȑȖμĮ țĮȚ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ, μİ ĮĲıĮȜȩțĮȡĳĮ,
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ȕȪıμĮĲĮ Ȓ μİ țȠȞȓĮμĮ.

-

ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ /țĮȚ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ʌĮȡĮμȑȞİȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Ȟİȡȩ.

-

ǹʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.

5.4.2

ǼțĲİĲĮμȑȞİȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ (μİ įȚĮțȜĮįȫıİȚȢ) İȪȡȠȣȢ ȑȦȢ 3 mm

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4.1 μİ țĮșȠȜȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ĲȘȢ
ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ țĮșȠȜȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ.
5.4.3

ȇȘȖμĮĲȫıİȚȢ μİ İȪȡȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 3mm

Ǿ İȡȖĮıȓĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.4.1 & 5.4.2 țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ʌȡȓȞ
ȩμȦȢ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
-

6

ǻȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ μİ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ıȣȞįİĲȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠʌȚțȩ ıʌȐıȚμȠ ĲȦȞ
ʌȜȓȞșȦȞ ĮȞ ȤȡİȚĮıĲİȓ, Ȓ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ.
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-

ǹʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮıĲĮșȒ ĲμȒμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ .

-

ȀĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȡȦȖμȑȢ μİ ȡȚʌȒ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ʌĮȡĮμȑȞİȚ Ȟİȡȩ.

-

ǼȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ ȡȦȖμȑȢ țȠȞȓĮμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ, μİ μȣıĲȡȓ Įʌȩ ĲĮ įȚİȣȡȣμȑȞĮ ȤİȓȜȘ Ȓ μİ
ȤȡȒıȘ ʌȚıĲȠȜȑĲȠȣ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țȦȞȚțȠȪ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ μȑıȦ ĲȦȞ įȚĮĲȡȒıİȦȞ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș
İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡİȢ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ ȡȦȖμȫȞ μİ
țȠȞȓĮμĮ.

5.5 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
Ǿ ıȣȞĲȒȡȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ İʌĲĮȒμİȡȠ μİ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ μȑȤȡȚ țȠȡİıμȠȪ Ȓ μİ ȣȖȡȑȢ ȜȚȞȐĲıİȢ (ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ ȣȖȡȑȢ).

5.6 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲİȜİȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.4
țĮȚ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉȆ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮȚ ĲĮ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ
ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĲİșİȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1 ǲȜİȖȤȠȚ
-

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚıțİȣȐıĲȘțİ, ȠʌĲȚțȐ țĮȚ μİ ʌȒȤȣ.

-

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮȜȒ ıȣȞȐĳİȚĮ ĲȠȣ ȞȑȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ μİ țȡȠȪıȘ İȜĮĳȡȐȢ ıĳȪȡĮȢ
(250 gr ʌİȡȓʌȠȣ). ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȡȦȖμȫȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ țĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ
ȩʌȠȣ Ƞ ȒȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩțȦĳȠȢ.

6.2 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ İĳȩıȠȞ:
-

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚıțİȣȐıĲȘțİ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ, ȤȦȡȓȢ İıȠȤȑȢ țĮȚ ıİ
ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲȘȞ ȖİȚĲȠȞȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ.

-

Ȃİ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ įİȞ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ țİȞȐ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ țİȞȐ țĮșĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ
İʌȓȤȡȚıμĮ, ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ

7.1

ȆȚșĮȞȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

7.2

ȂȑĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/EE, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 305/96) țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ʌİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ
Ȇ.ǻ. 159/99 ț.Ȝʌ.).
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:

7
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂǹȆ
ǼȓįȠȢ ȂǹȆ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ
ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

8

ȈȤİĲȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks. īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.
Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
Ǽȁȅȉ EN 168: Personal eye protection - Non-optical test methods.
ǹĲȠμȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠĳșĮȜμȫȞ - ȂȘ ȠʌĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȂȠȞȐįİȢ μȑĲȡȘıȘȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ:
-

ȂȑĲȡȠ μȒțȠȣȢ (m) ȠȡĮĲȠȪ ȓȤȞȠȣȢ ȡȦȖμȒȢ ȖȚĮ μİμȠȞȦμȑȞİȢ ȡȦȖμȑȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ
(μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ μİ țȠȞȓĮμĮ).

-

ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ (m2) İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İʌȑμȕĮıȘȢ ȖȚĮ įȚȐıʌĮȡĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ țĮȚ țĮșȠȜȚțȒ İʌȑμȕĮıȘ
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȡȦȖμȒȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ μİ țȠȞȓĮμĮ).

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ

x

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ

x

Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

x

Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

x

Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.

x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-0101-00 «ȆȜȒȡİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ȤȡȒıȘ
İțȡȘțĲȚțȫȞ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-01-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȜȒȡİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00 İȓȞĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ
țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ. ȈȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ:
 Ȃİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.
 Ȃİ ȤȡȒıȘ įȚȠȖțȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ įȚĮıʌȐıİȦȢ (ĮșȩȡȣȕĮ İțȡȘțĲȚțȐ).
 Ȃİ ȤȡȒıȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ İțĲȩȞȦıȘȢ ĮİȡȓȠȣ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ,
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ
ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

3

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǿ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĲȚıμȐĲȦȞ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲİȤȞȚțȑȢ İȜİȖȤȩμİȞȘȢ ȤȡȒıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ. Ǿ
μȑșȠįȠȢ ȕȡȓıțİȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣȥȘȜȫȞ țĲȚȡȓȦȞ, ȥȘȜȫȞ țĮμȚȞȐįȦȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩĲĮȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ
ȜȩȖȠȚ ĲĮȤİȓĮȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ ĮȟȚȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ʌĲȫıȘȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ țĮĲĮȡȡȑȠȣȞ țĮȚ
ʌĮȡĮıȪȡȠȣȞ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȤȡȠȞȚțȐ țȜȚμĮțȠȪμİȞİȢ İțȡȒȟİȚȢ. Ȃİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ ĲȘȢ
ĮȜȣıȦĲȒȢ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ ĲĮ ıȣȞĲȡȓμμȚĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐμμĮĲȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ ȜİʌĲȠμİȡȒ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ μİȖȑșȠȣȢ ĲȦȞ ȖȠμȫıİȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
ȤȡȠȞȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌȣȡȠįȠĲȒıİȦȞ. ȉȣȤȩȞ ıĳȐȜμĮĲĮ Ȓ ĮıĲȠȤȓİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘ
țĮĲȐȡȡİȣıȘ. īȚĮ ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ȂȘȤĮȞȚțȠȪȢ ʌȠȣ
įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009
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Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ įȚİȟȠįȚțȒ ȑȡİȣȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȟȚțȫȞ/ ȡȣʌĮȞĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ ıĲȠ
įȩμȘμĮ (ʌ.Ȥ. ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĮμȓĮȞĲȠ, μȩȜȣȕįȠ ț.Ȝʌ.). ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİ ȐȜȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ.
Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ʌȠȜȜȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ țĮȚ ıȣȤȞȐ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ,
ȜȩȖȦ μȘ İʌĮȡțȠȪȢ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĭǼȀ
451/Ǻ/83 (ȕȜȑʌİ țĮȚ ȆĮȡ 7.2) ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ȩĲȚ "Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ȓ μȑȡȠȣȢ
țĲȚȡȓȠȣ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȜİȪșİȡȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ țĲȓȡȚȠ μİ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ
ĲȠ 75% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȩȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ".
ǺĮıȚțȒ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȦȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ țĮȚ
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İțĲȠȟİȣȩμİȞȦȞ șȡĮȣıμȐĲȦȞ.
ȅȚ İțĲȠȟİȪıİȚȢ șȡĮȣıμȐĲȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıĲȠȪȞ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȘʌȚȩĲİȡȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ İȞ ʌȐıȘ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚ μİ ĲȘȞ ȠȡșȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ȖȠμȫıİȦȞ.
ǼȞįİȤȠμȑȞȦȢ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ İțȡȘțĲȚțȫȞ șĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țĮĲİįȐĳȚıȘ țĮȚ μİĲȐșȡĮȣıȘ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İțȡȘțĲȚțȫȞ, ıȣȞȒșȦȢ (țȠȚȞȒ ʌȡĮțĲȚțȒ) ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ,
ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ, țȠȣĳȫμĮĲĮ, įȓțĲȣĮ ț.Ȝʌ. țĮșȫȢ țĮȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮȟȚȠʌȠȚȒıȚμĮ/ ĮȞĮțȣțȜȫıȚμĮ ȣȜȚțȐ.
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ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ İțȡȘțĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȒȢ ĲȠȣȢ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȞȠμȚțȠȪ țĮȚ țĮȞȠȞȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚĮĲȐȟİȦȞ (ȕȜȑʌİ ʌȜȒȡȘ
țĮĲȐȜȠȖȠ ıĲȠ țİĳ. 7):
 Ȇ.ǻ. 455/95 (ĭǼȀ 268ǹ): ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ ıĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 93/15/ǼȅȀ ĲȠȣ
ıȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 5ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1993, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȓĮ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
İμʌȠȡȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ.
 Ȋ.ǹ. 3329/89 (ĭǼȀ 132Ǻ): «ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ıİ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ».
 Ȋ.ǹ. ĭ.28/18787/1032/00 (ĭǼȀ 1035/Ǻ): ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ Ȋ.ǹ. 3329/89 (ĭǼȀ132Ǻ)
«ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ıİ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ».
 Ȋ.ǹ. 3009/2/21-Ȗ/94 (ĭǼȀ 301Ǻ): «ǵȡȠȚ, ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțįȩıİȦȢ ȐįİȚĮȢ
įȚĮμİĲĮțȩμȚıȘȢ ȩʌȜȦȞ, ʌȣȡȠμĮȤȚțȫȞ, İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȠȪȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ».
 ȃ. 495/76 (ĭǼȀ 337ǹ/76) «Ȇİȡȓ ȩʌȜȦȞ țĮȚ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ».
 Ȇ.ǻ. 413/77 (ĭǼȀ 128ǹ/77) «Ȇİȡȓ ĮȖȠȡȐȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ».
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȃȠμȠșİıȓĮ ıȘμȐȞıİȚȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıȒμĮ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ CE, țĮȚ ȘμİȡȠμȘȞȓİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȜȒȟȘȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ıĲȘȞ ȀȊǹ ȣʌ’ ĮȡȚș. 3329/1989, «ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ıİ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ» ĭ.Ǽ.Ȁ. 132Ǻ ĲȘȢ 21 ĭİȕȡ. 1989, ǱȡșȡȠ 50 – «ȊʌȠȤȡȑȦıȘ ĮȞĮȖȡĮĳȒȢ
İȞįİȓȟİȦȞ ıĲȚȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ» ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
1. ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȢ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȚȠ țȐĲȦ İȞįİȓȟİȚȢ:
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Į) ǼĲĮȚȡİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȕ) ǼȓįȠȢ İțȡȘțĲȚțȠȪ - ĮȡȚșμȩȢ ȑȖțȡȚıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȊǺǼȉ, ȅμȐįĮ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ.
Ȗ) ǾμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ μİȡȓįĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
į) ȀĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.
İ) ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȕȐȡȠȢ ĳȣıȚȖȖȓȦȞ (ĮȞ Ș İțȡȘțĲȚțȒ ȪȜȘ İȓȞĮȚ ıİ μȠȡĳȒ ĳȣıȚȖȖȓȦȞ).
2. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȖȚĮ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țȐȡĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Į) ǹȞĲȠȤȒ ıİ țȡȠȪıȘ - ĲȡȚȕȒ - șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
ȕ) ȉĮȤȪĲȘĲĮ İțȡȒȟİȦȢ ıİ m/sec.
Ȗ) ǻİȓțĲȘȢ įȠțȚμȒȢ HESS ıİ mm.
į) ȆȣțȞȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ ıİ gr/lt.
İ) ǵȖțȠȢ İțȜȣȩμİȞȦȞ ĮİȡȓȦȞ (ȣʌȩ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ) ıİ lt/kg İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.
ıĲ) ǼȣĮȚıșȘıȓĮ ıİ mm.
ȗ) ǿıȤȪȢ ĲȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ. ȍȢ 100% ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ıȪȞșİıȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
92% ĲȡȚȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ țĮȚ 8% ȞȚĲȡȠȕȐμȕĮțĮ.
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞİȢ İȞįİȓȟİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμĳȦȞȠȪȞ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȊǺǼȉ țĮȚ μİ ĲĮ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.

5.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ țĮĲȑȤȠȣȞ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ Ș
Ȋ.ǹ. 2254/230/ĭ.6.9/94 (ĭǼȀ 73Ǻ): "ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ ȖȠμȦĲȒ țĮȚ ʌȣȡȠįȩĲȘ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ μİ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ".
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ μİ İțȡȘțĲȚțȐ.
Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ, ĳȪȜĮȟȘ, ĳȩȡĲȦıȘ - μİĲĮĳȠȡȐ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ İȞĮȣıμĮĲȚțȫȞ țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ȖȩμȦıȘȢ - ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ, șĮ ĮȞĮĲȓșİĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ıİ
İȚįȚțİȣμȑȞĮ, İțʌĮȚįİȣμȑȞĮ, ȞȘĳȐȜȚĮ țĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȐĲȠμĮ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ (ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
ǹȞĮįȩȤȠȣ).
Ǿ ȑȖȖȡĮĳȘ ĮȞȐșİıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İʌȓįȠıȘ ȜİʌĲȠμİȡȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ, İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞȦȞ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ μİ Įȡ. ǿǿ5Ș/ĭ17402/31.12.84 (ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ).
ȅȚ īȠμȦĲȑȢ - ȆȣȡȠįȩĲİȢ ȕȠȘșȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȓĲİȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȕȠȘșȠȓ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

5.3

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ.
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5.4
5.4.1

©

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ μİșȩįȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ
ǺĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ

ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȤȘμȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȡĮȖįĮȓĮ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ĲȠȣȢ
ıȪıĲĮıȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌİȞȑȡȖİȚĮ șİȡμȩĲȘĲĮȢ, țȡȠȪıȘȢ Ȓ ĲȡȚȕȒȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑțȡȘȟȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ʌȚȠ ıĲĮșİȡȑȢ
ȤȘμȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ, țȣȡȓȦȢ ĮȑȡȚĮȢ μȠȡĳȒȢ, țĮȚ İțȜȪȠȞĲĮȚ μİȖȐȜĮ ʌȠıȐ șİȡμȩĲȘĲĮȢ. ǵĲĮȞ Ș ȑțȡȘȟȘ ȜĮμȕȐȞİȚ
ȤȫȡĮ İȞĲȩȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ (ʌ.Ȥ. İȞĲȩȢ ȠʌȫȞ) įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȣȥȘȜȑȢ ʌȚȑıİȚȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĲȘȞ șȡĮȪıȘ Ȓ șȡȣμμȐĲȚıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȞ ȠʌȒ ȣȜȚțȠȪ.
ǵĲĮȞ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ (ȑțȡȘȟȘȢ) İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ, Ș İțȡȘțĲȚțȒ ȪȜȘ țĮȜİȓĲĮȚ
«ȣȥȘȜȒȢ ȚıȤȪȠȢ» (high explosive), İȞȫ İȐȞ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ țĮȜİȓĲĮȚ «ȤĮμȘȜȒȢ
ȚıȤȪȠȢ» (low explosive). ȅȚ ȩȡȠȚ ĮȣĲȠȓ ıȒμİȡĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ
įȡĮıĲȚțȑȢ Ȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ įȡĮıĲȚțȑȢ.
ȉĮ țȪȡȚĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ İȓȞĮȚ ĲĮ țĮȪıȚμĮ țĮȚ ȠȚ ȠȟİȚįȦĲȑȢ (oxidizers). ȉĮ ıȣȞȒșȘ țĮȪıȚμĮ
İȓȞĮȚ ʌİĲȡȑȜĮȚȠ, ȐȞșȡĮțĮȢ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ȉȃȉ, ȐțĮʌȞȘ ʌȣȡȓĲȚįĮ, ȞȚĲȡȚțȒ μȠȞȠμİșȣȜĮμȓȞȘ. ȅ ʌȚȠ ıȣȞȒșȘȢ
ȠȟİȚįȦĲȒȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ȞȚĲȡȚțȩ ĮμμȫȞȚȠ (ȃǾ4ȃȅ3). ȉĮ İțȡȘțĲȚțȐ İμʌİȡȚȑȤȠȣȞ Ȟİȡȩ, μĮıĲȓȤİȢ (gums), ȗİȜĮĲȓȞİȢ,
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ țĮȪıȘȢ.
Ȉİ ȠȡȚıμȑȞĮ İțȡȘțĲȚțȐ ȩʌȦȢ Ș ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ, ĲȠ TNT (ĲȡȚȞȚĲȡȠĲȠȜȠȣȩȜȚȠ), ĲȠ PETN (ʌİȞĲĮ-İȡȣșȡȠ-ĲİĲȡĮȞȚĲȡȓȞȘ), ĲȠ țĮȪıȚμȠ țĮȚ Ƞ ȠȟİȚįȦĲȒȢ İμʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘȞ ıȪȞșİıȘ.
Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ, ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ, ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ
μȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ
țĮȣıȓμȦȞ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ʌİȡȓııȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓįȡĮıȘ μİ ĲȠ ȐȗȦĲȠ țĮȚ ĲȠȞ ıȤȘμĮĲȚıμȩ ȠȟİȚįȓȦȞ ĲȠȣ ĮȗȫĲȠȣ.
Ȋʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ, ĲĮ ĮȑȡȚĮ ʌȠȣ İțȜȪȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ H2O (ĮĲμȩȢ), CO2 țĮȚ N2 (ĮȞ țĮȚ ıĲȘȞ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȩĲȘĲĮ İțȜȪȠȞĲĮȚ NO, CO, NH2, CH4 țĮȚ ȐȜȜĮ ĮȑȡȚĮ). ȉĮ ĮȑȡȚĮ ʌȠȣ İțȜȪȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ș
ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ șİȡμȩĲȘĲĮ țĮȚ İȓȞĮȚ įȘȜȘĲȘȡȚȫįȘ.
Ǿ ıȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȞĲȐıİȦȢ ĲȘȢ ȑțȡȘȟȘȢ (ĲĮȤȪĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ) țĮȚ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ʌȠȣ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ıȣȞİțĲȚμȐĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ.
ȉȣʌȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖμĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȚ ıȣȤȞȩĲĮĲĮ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ Įʌȩ ȞȚĲȡȚțȩ
ĮμμȫȞȚȠ țĮȚ ʌİĲȡȑȜĮȚȠ (AN-FO).
5.4.1.1 ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ǹμİȡȚțȐȞȚțȘ ʌȡĮțĲȚțȒ ĲĮ İțȡȘțĲȚțȐ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ȕĮıȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
 Explosives (İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ).
 Blasting agents (İțȡȘțĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ).
ȍȢ "blasting agent" ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȑȞĮ İțȡȘțĲȚțȩ ȩĲĮȞ įİȞ ĮȞĮĲȚȞȐııİĲĮȚ μİ ĲȠ ĲȣʌȚțȩ țĮȥȪȜȜȚȠ ȃȠ 8, İȞȫ
ĮȞ ĮȞĮĲȚȞȐııİĲĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ "explosive".
5.4.1.2 ǼțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ
ȅȚ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ μȠȡĳȒȢ ıȦȜȒȞĮ, įȚĮμȑĲȡȠȣ <10 mm ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ μȚțȡȒ
ʌȠıȩĲȘĲĮ İȣĮȓıșȘĲȘȢ ıİ șİȡμȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ PETN - ʌİȞĲĮİȡȣșȡȓĲȘȢ). ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ
țȠȚȞȐ țĮȥȪȜȜȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȣȡȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȡĮįȪțĮȣıĲȠ ʌȣȡĮȖȦȖȩ ıȤȠȚȞȓ țĮȚ ĲĮ ȘȜİțĲȡȚțȐ țĮȥȪȜȜȚĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌȣȡȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȘȜİțĲȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ (įȣȞĮμȠİțȡȘțĲȒȡĮ).
ȆȐȖȚĮ ĮȡȤȒ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ İȓȞĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ȠȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ȠȚ
ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ (ȕȜȑʌİ ȃȠμȠșİıȓĮ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ).
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5.4.1.3 ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ
Į)

ǼțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ (ȣȥȘȜȒȢ ȚıȤȪȠȢ, high explosives).
ǹȞ İȟĮȚȡİșȠȪȞ ȠȚ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ, ȠȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ
İȣĮȓıșȘĲİȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ. ǹȞ țĮȚ ıȣȞȚıĲȠȪȞ μȩȞȠȞ ĲȠ 5% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ
İțȡȘțĲȚțȫȞ İȓȞĮȚ ıȤİįȩȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ȖȚĮ İțȡȒȟİȚȢ ıİ ȠʌȑȢ μȚțȡȫȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ.
 Ǿ ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ (NG) ıȣȞȒșȦȢ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıμİȓȟİȚȢ. ǲȤİȚ İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ 1.6 țĮȚ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ İțȡȒȟİȦȢ ʌİȡȓʌȠȣ 7500 m/sec. ǼȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ İȣĮȓıșȘĲȘ ıİ țȡȠȪıȘ, ĲȡȚȕȒ țĮȚ
șİȡμȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȠȜȪ İʌȚțȓȞįȣȞȘ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ.
 ȅ țĮșĮȡȩȢ (straight) įȣȞĮμȓĲȘȢ (țĮȜİȓĲĮȚ ȑĲıȚ įȚȩĲȚ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ȞȚĲȡȚțȩ ĮμμȫȞȚȠ) ʌİȡȚȑȤİȚ
ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ ȑȦȢ 50%, ʌȠıȠıĲȩ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș İțȡȘțĲȚțȒ ĮȣĲȒ ȪȜȘ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȘ.
 ǻȣȞĮμȓĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĮμμȫȞȚȠ. ǼȓȞĮȚ Ș ʌȚȠ ıȣȞȒșȘȢ μȠȡĳȒ ĲȠȣ įȣȞĮμȓĲȘ ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ĲȠ ȞȚĲȡȚțȩ ĮμμȫȞȚȠ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ȑȞĮ μȑȡȠȢ ĲȘȢ ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘȢ țĮȚ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ıİ țȜȐıİȚȢ 20%60%.
 ǻȣȞĮμȓĲȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ĮμμȫȞȚȠ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ șȡĮȪıİȚȢ ıİ ȜĮĲȠμİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μİȖȐȜȦȞ țȠμμĮĲȚȫȞ ʌȑĲȡĮȢ.
 ȃȚĲȡȠțȣĲĲĮȡȓȞȘ (Nitrostarch). ǼȓȞĮȚ İțȡȘțĲȚțȒ ȪȜȘ ȚıȠįȪȞĮμȘȢ ȚıȤȪȠȢ μİ ĮȣĲȒ ĲȦȞ įȣȞĮμȚĲȫȞ, ĮȜȜȐ
ʌȚȠ ĮȣșİȞĲȚțȒ ıİ țȡȠȪıİȚȢ.

ȕ)

ȁȚȖȩĲİȡȠ įȡĮıĲȚțȑȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ (ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ ȚıȤȪȠȢ, lour explosives).
 AN-FO (ammonium nitrate - fuel oil)
ȉȠ AN-FO ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘȞ ʌȚȠ ĳșȘȞȒ İțȡȘțĲȚțȒ ȪȜȘ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ, țĮȚ Ș
ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ȤĮμȘȜȒ ĮʌȩįȠıȘ ȑȦȢ țĮȚ ıİ μȒ-ĮȞȐĳȜİȟȘ.
ȉȠ ǹȃ-FO ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ:
-

ȋȦȡȚıĲȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.

-

ȆȡȠĮȞĮμȚȖμȑȞȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ.

-

Ȉİ ȣįĮĲȠıĲİȖİȓȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ.

 ȆȠȜĲȫįȘ μȓȖμĮĲĮ (gel, slurries)
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȓȖμĮĲĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ įȡĮıĲȚțȫȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ μİ Ȟİȡȩ, μİ ʌȡȠıșȒțȘ țİȡȚȫȞ
țĮȚ μĮıĲȚȤȫȞ ȫıĲİ ȞĮ țĮșȓıĲĮȞĲĮȚ μȘ ȣįȡȠʌİȡĮĲȐ. Ǿ İțȡȘțĲȚțȒ ȚıȤȪȢ ĲȠȣȢ ʌȠȚțȓȜİȚ.
5.4.1.4 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ:
 ȉȘȞ İțȡȘțĲȚțȒ įȪȞĮμȘ.
 ȉȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ.
 ȉȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ.
 ȉȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȠ Ȟİȡȩ.
 ȉĮ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ĮȑȡȚĮ.
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 ȉȘȞ İȣĮȚıșȘıȓĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȈȣıĲĮĲȚțȐ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ

(Blasting gelatin)

ȀĮșĮȡȩȢ įȣȞĮμȓĲȘȢ

ȀĮșĮȡȒ ȗİȜĮĲȓȞȘ

(straight dymanite)

(Straight gelatin)

ȊȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ĮμμȦȞȚȠįȣȞĮμȓĲȘȢ
(High density ammonia
dynamite)
ȋĮμȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ĮμμȦȞȚȠįȣȞĮμȓĲȘȢ

ǹμμȦȞȚȠȗİȜĮĲȓȞȘ
(Ammonia gelatin)

HμȚȗİȜĮĲȓȞȘ

(Low density ammonia
dynamite)

(Semigelatin)

ȄȘȡȑȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ

ȆȠȜĲȫįȘ μȓȖμĮĲĮ

(Dry blasting agents)

(Slurries)

ǹȣȟĮȞȩμİȞȘ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȠ Ȟİȡȩ

ǽİȜĮĲȓȞȘ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ

ǿįȚȩĲȘĲİȢ
ȂİȚȠȣμȑȞȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ İțȡȒȟİȦȢ

ȃȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘ

ǽİȜĮĲȚȞȠİȚįȒ
ȂİȚȠȣμȑȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

ȂȘ ȗİȜĮĲȚȞȠİȚįȒ
ȂİȚȠȪμİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ ȞȚĲȡȠȖȜȣțİȡȓȞȘȢ

ǹȣȟĮȞȩμİȞȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮμμȦȞȓĮȢ

ȂİȚȠȪμİȞȠ țȩıĲȠȢ

ȈȣıĲĮĲȚțȐ

ǹȣȟĮȞȩμİȞȘ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȠ Ȟİȡȩ

5.4.2

ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ İȡȖĮıȓİȢ İȟĮȚȡİĲȚțȐ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ. ȉĮ
ĮȣıĲȘȡȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, Ƞ ıȦıĲȩȢ ȜİʌĲȠμİȡȒȢ țĮȚ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȩȢ ıȤİįȚĮıμȩȢ, Ș ĲİțμȘȡȚȦμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ
ĲȦȞ ĮıȤȠȜȠȣμȑȞȦȞ μİ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ, Ș ʌİȚșĮȡȤȓĮ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ Ș ıȤȠȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȆĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ȖİȞȚțȑȢ ıȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ. Ȉİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȠȚ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
 ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȤȡȒıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
İȡȖĮıȚȫȞ μİ ıĮĳİȓȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμİȡȫȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĮȡμȠįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ İȣșȪȞİȢ ĲȦȞ İμʌȜİțȩμİȞȦȞ
ĮĲȩμȦȞ.
 ȅȚ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ, ȠȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĮıĳȐȜİȚİȢ, ȠȚ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ țĮȚ Ƞ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ
șĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĮȣıĲȘȡȫȢ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
 ȅȚ įȣȞĮμȓĲİȢ įİȞ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ, μȑȤȡȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲĮ
įȚĮĲȡȒμĮĲĮ.
 ȈĲȠ μȑĲȡȠ ĲȠȣ İĳȚțĲȠȪ, ȠȚ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȚȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĳȦȢ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
 ǼȐȞ Ș ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȞȪȤĲĮȢ, ĲȠ ȠįȚțȩ įȓțĲȣȠ ĲȘȢ
ȖȪȡȦ ʌİȡȚȠȤȒȢ șĮ ĳȦĲȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ.
 ȅȚ ȠʌȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȠμȦșİȓ (İμʌȣȡİȣμĮĲȚıșİȓ), įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ĮĳȪȜĮțĲİȢ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ȕȐȡįȚĮȢ.

10

37250
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009

 ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ, ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ
ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıμȑȞȠ ĮıĳĮȜȑȢ μȑȡȠȢ.
 Ǿ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞȒȢ țĮȚ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ ȑȞĮ ȜİʌĲȩ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘ
ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
 ǵĲĮȞ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ İȣțȡȚȞȫȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ Ș ĳȡȐıȘ "ȩȜĮ țĮȜȐ".
 ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ μȘ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȦȞ ĮĲȩμȦȞ ıĲȘȞ İʌȚțȓȞįȣȞȘ ȗȫȞȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ:
-

ĬĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ʌĮȡĮĲȘȡȘĲȑȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ĬĮ ȣȥȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıȘμĮȓİȢ.

-

ĬĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȣįȚȐțȡȚĲİȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ıȘμİȓĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ ʌİȡȚȠȤȒ
İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

 ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȖȩμȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ, ȩȜȠȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ șĮ ĮʌȠıȪȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȑȢ μȑȡȠȢ.
 ȉȠ țȐʌȞȚıμĮ țĮȚ Ș ȖȣμȞȒ ĳȜȩȖĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȖȩμȦıȘȢ.
 Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ (İȞȑȤȠȣȞ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ ĮșȑȜȘĲȘȢ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ ȜȩȖȦ
ȘȜİțĲȡȠμĮȖȞȘĲȚțȫȞ ʌĮȡİμȕȠȜȫȞ) șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ İʌȓįȡĮıȘ ĮțȩμĮ țĮȚ ıȣȞȒșȦȞ
ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ ȩʌȦȢ țȚȞȘĲȫȞ ĲȘȜİĳȫȞȦȞ, ĮıȣȡμȐĲȦȞ, țĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İțțİȞȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
țĮĲĮȚȖȓįȦȞ (ĮıĲȡĮʌȑȢ, țİȡĮȣȞȠȓ).
5.4.3

ǼĳĮȡμȠȖȒ įȚĮĲȐȟİȦȞ İțĲȩȞȦıȘȢ ĮİȡȓȠȣ ȣʌȩ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞșİțĲȚțȠȪȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ ıȦȜȒȞİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȞĮ ȐțȡȠ μİ țİĳĮȜȒ
İțĲȠȞȫıİȦȢ țĮȚ ıĲȠ ȐȜȜȠ μİ ıȪıĲȘμĮ ʌȣȡȠįȠĲȒıİȦȢ. ȉȠ țȑȜȣĳȠȢ ʌİȡȚȑȤİȚ ȣȖȡȩ CO2 țĮȚ ȤȘμȚțȩ įȚİȖȑȡĲȘ.
ȉȠ ıĲȑȜİȤȠȢ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ įȚȐĲȡȘμĮ țĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȑıȦ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ. ǵĲĮȞ ĲȠ ȘȜİțĲȡȚțȩ
țȪțȜȦμĮ țȜİȓıİȚ Ƞ įȚİȖȑȡĲȘȢ įȡĮ İʌȓ ĲȠȣ CO2 (ȕȡȓıțİĲĮȚ ȣʌȩ ʌȓİıȘ 20 MPa), ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮİȡȫȞİĲĮȚ ıİ 20 40 milisec. Ǿ ʌȓİıȘ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȣȥȘȜȒ (110-270 Mȇa) țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ
ĲȠȣ įȓıțȠȣ İμĳȡȐȟİȦȢ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĮİȡȓȠȣ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȘ șȡĮȪıȘ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȒ (įȚȐĲȡȘμĮ).
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚıȤȣȡȒ ĮȖțȪȡȦıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ İțĲȩȞȦıȘȢ ȜȩȖȦ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ įȣȞȐμİȦȞ ʌȠȣ
ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ. ȂİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȞȑȠȢ įȓıțȠȢ İțĲȠȞȫıİȦȢ țĮȚ Ƞ țȪȜȚȞįȡȠȢ
İʌĮȞĮʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ μİ ȣȖȡȩ CO2. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ ĮʌĮȚĲİȓ İȚįȚțȒ ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ țĮȚ İȚįȚțȩ
ıȤİįȚĮıμȩ.
5.4.4

ȋȡȒıȘ įȚȠȖțȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ įȚĮıʌȐıİȦȢ (ĮșȩȡȣȕĮ İțȡȘțĲȚțȐ)

ȉĮ įȚȠȖțȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ țĮĲȐ ȕȐıȘ Įʌȩ CaO, SiO2 ț.Ȝʌ. İȞȫıİȚȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȞȣįĮĲȠȪμİȞİȢ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮȪȟȘıȘ ȩȖțȠȣ.
ǹȞȠȓȖȠȞĲĮȚ įȚĮĲȡȒμĮĲĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĭ38 - ĭ80 mm ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ 8xD (įȚȐμİĲȡȠȢ ȠʌȒȢ), ıİ įȚȐĲĮȟȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ μİȜȑĲȘ, țĮȚ ȖȠμȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ İȚįȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ. ȅȚ ȠʌȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
ıĲİȖȞȑȢ, İȞȫ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ĮȞȐ μȑĲȡȠ ȕȐșȠȣȢ ȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ȖȚĮ ĭ35 mm ʌ.Ȥ. 1,6 kg țĮȚ ȖȚĮ ĭ51
mm 3,3 kg. Ȉİ įȚȐıĲȘμĮ μİȡȚțȫȞ ȦȡȫȞ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ʌȓİıȘ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 30 MPa ʌȠȣ ıȣȞİȤȫȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ
μİ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ. ȅȚ ʌȚȑıİȚȢ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ ȕȑȕĮȚĮ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȩĲİȡİȢ İțİȓȞȦȞ ĲȘȢ ʌȚȑıİȦȢ ĮİȡȓȠȣ, Ȓ ĲȦȞ
İțȡȘțĲȚțȫȞ, İȓȞĮȚ ȩμȦȢ ĮȡțİĲȑȢ ȖȚĮ įȚȐıʌĮıȘ țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ĮțȩμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 1 - ǻȚȐıʌĮıȘ ȣȜȚțȫȞ μİ įȚȠȖțȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ (ĮșȩȡȣȕĮ İțȡȘțĲȚțȐ)

ȈȤȒμĮ 2 - ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȩμȦıȘȢ μİ įȚȠȖțȠȪμİȞĮ įȚĮıʌĮıĲȚțȐ μȑıĮ (ĮșȩȡȣȕĮ İțȡȘțĲȚțȐ)
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5.5

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ – țĮșĮȓȡİıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıİȢ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĮĳĮȚȡİșİȓ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖİȚșȑȞĲĮ Ȓ ʌĮȡĮȤșȑȞĲĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠıșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȑȡ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȠμȒμĮĲȠȢ
ȑȤİȚ țĮșĮȚȡİșİȓ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıșİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ μİȡȚțȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ".
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ, ȑȤȠȣȞ ȚıȤȪ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ
31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83). ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜȠȚ ȖİȞȚțȐ ȠȚ ȤİȚȡȚıμȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ μİ
İțȡȘțĲȚțȐ, ȩʌȦȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ ț.Ȝʌ. ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮĲȠʌȚıμȑȞȠ țĮȚ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȦȢ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ʌȠȣ ȑȤİȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ, țĮȚ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ
ȞȠμȠșİıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮıĲȣȞȠμȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
 Ǿ țĮĲİįȐĳȚıȘ μİ İțȡȘțĲȚțȐ ıİ țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞ ȖȑȞİȚ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ. Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȠȡȘȖȘșİȓ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ǹıĲȣȞȠμȚțȒ ǹȡȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠμȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȣʌȩ
ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
-

-

-

Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ Ȓ μȑȡȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȜİȪșİȡȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ įȩμȘμĮ İȪȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ 75% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȩȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ.
Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ ȠȜȩıȦμȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ȩʌȦȢ silos, țĮʌȞȠįȩȤȦȞ ț.Ȝʌ.
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȠȚțĲȩȢ ȤȫȡȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ʌĲȫıȘȢ,
İȪȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ 150% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș țȜȓıȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ
ĲȘȞ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩıțȡȠȣıȘ ĲİμĮȤȓȦȞ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮĲȐȞĲȘ.
Ǿ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ȕȐıİȦȞ, șİμİȜȚȫıİȦȞ, ʌĮııȐȜȦȞ, ȕȐșȡȦȞ țĮȚ ȠμȠȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ
țĮȜȣμμȐĲȦȞ, ʌȠȣ șĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ įȚĮıʌȠȡȐ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ
șȡĮȣıμȐĲȦȞ.
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ȆĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚ ȕĮıȚțȑȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İʌȓ șİμȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ:
 ȉȠ Ȇ.ǻ. 252/89 (ĭǼȀ 106ǹ/2.5.89) "Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ".
 Ǿ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ 3046/304/30.1.89 (ĭǼȀ 59ǻ/89) "ȀĲȚȡȚȠįȠμȚțȩȢ țĮȞȠȞȚıμȩȢ" (ǼȚįȚțȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ
5, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2 ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ).

7.3 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μİ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ
ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
 ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 atm) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
 ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

7.4 ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȤȠȜĮıĲȚțȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȦȞ ȂȑıȦȞ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ȉĮ ȂǹȆ șĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
ǵȜȠ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ ĳȑȡİȚ țȡȐȞȠȢ μİ ĲĮ İȟȒȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țȡȐȞȠȣȢ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
ǿįȚȩĲȘĲĮ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, ǼȡȖȠįȘȖȩȢ, ǼʌȚıĲȐĲȘȢ

ȋȡȫμĮ ȀȡȐȞȠȣȢ
ȂʌȜİ

ǼʌȚțİĳĮȜȒȢ, īȠμȦĲȒȢ-ȆȣȡȠįȩĲȘȢ, ǺȠȘșȩȢ,
ǹʌȠșȘțȐȡȚȠȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ, ĭȪȜĮțĮȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ,
ȅįȘȖȩȢ-ȋİȚȡȚıĲȒȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ (İțĲȩȢ
ȠȤȒμĮĲȠȢ)

ȀȩțțȚȞȠ

ȁȠȚʌȠȓ ǼȡȖĮȗȩμİȞȠȚ

ȀȓĲȡȚȞȠ

ȉĮ ȖȣĮȜȚȐ țĮȚ Ș μȐıțĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ıțȩȞȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ țȠȞȚȠȡĲȠȪ ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȠȣȢ
țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ μȒȞİȢ.
ȅȚ ĳȩȡμİȢ (ıĮțȐțȚ-ʌĮȞĲİȜȩȞȚ) ĲȦȞ μİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ İȡȤȩμİȞȦȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ
țĮȥȪȜȜȚĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚıĲĮĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ȤȡȫμĮĲȠȢ țȓĲȡȚȞȠȣ Ȓ ʌȠȡĲȠțĮȜȓ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İʌȠȤȒ țĮȚ ĲȠȞ İȡȖĮıȚĮțȩ ȤȫȡȠ (ıĲİȖȞȩ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ȜĮıʌȫįİȢ), șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μʌȩĲİȢ
Ȓ ȐȡȕȣȜĮ, İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ȐțȡȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ʌĲȫıȘȢ ȕĮȡȫȞ țĮȚ ıȩȜİȢ ĮȞĲȚĲȡȚȕȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
İȡȤȩμİȞȠȣȢ ıİ İʌĮĳȒ μİ İțȡȘțĲȚțȐ. ȉĮ ȐȡȕȣȜĮ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĮıĲȡĮȖȐȜȠȣ.
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ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠıșȒțȘ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ȂǹȆ, ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȠ īȚĮĲȡȩ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ȂǹȆ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȉİȤȞȚțȠȪ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȣ īȚĮĲȡȠȪ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) μİĲȐ Įʌȩ İȟȑĲĮıȘ įİȚȖμȐĲȦȞ.

ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
īȊǹȁǿǹ

ȀȇǹȃȅȈ

8

ȂǹȈȀǹ
ȈȀȅȃǾȈ

ĭȅȇȂǹ

ǹǻǿǹǺȇȅȋȅ

ȂȆȅȉǼȈ Ȓ
ǹȇǺȊȁǹ

ǼȆǼȃǻȊȉǾȈ
(ȂȆȅȊĭǹȃ)

ǹȃȉǹȃǹȀȁǹȈȉǿȀȅ
ȋǿȉȍȃǿȅ

ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ
ǼȆǿǺȁǼȌǾȈ

ȃǹǿ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ǼȇīȅǻǾīȅȈ –
ǼȆǿȈȉǹȉǾȈ

ȃǹǿ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ǼȆǿȀǼĭǹȁǾȈ,
īȅȂȍȉǾȈ ȆȊȇȅǻȅȉǾȈ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ǺȅǾĬȅǿ
īȅȂȍȉǾ –
ȆȊȇȅǻȅȉǾ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ǹȆȅĬǾȀǹȇǿȅȈ
ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ĭȊȁǹȀǼȈ
ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅǻǾīȅȈ ȋǼǿȇǿȈȉǾȈ
ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ ʌȜȒȡİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ İțȡȘțĲȚțȐ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ıȣȞȠȜȚțȩ ȩȖțȠ
ĲȠȣ įȠμȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ĲȠȣ įȚĮıĲȐıİȚȢ. ȅĲĮȞ ıİ țȐʌȠȚȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ĮțȡȚȕȑıĲİȡİȢ μȑșȠįȠȚ țȠʌȒȢ Ȓ ĮįȣȞĮĲȓıμĮĲȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ĮȣĲȑȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĮȚ Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠȢ
ĮʌȩșİıȘ Ȓ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
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Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ȆĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 4 «ǹȆȅȈȆǹȈȂǹ ǹȆȅ ȉǾȃ ȀȊǹ ȊȆ' ǹȇǿĬ. 3329/1989 «ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ıİ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ» ĭ.Ǽ.Ȁ. 132Ǻ ĲȘȢ 21 ĭİȕȡ. 1989»

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4
ǼȚįȚțȠȓ ȀĮȞȠȞȚıμȠȓ

4.1. EȚįȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȖȚĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ țĮȚ μȩȞȚμİȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ İțĲȩȢ
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ.
4.1.1.

ȅȡȚıμȩȢ-ȆİįȓȠȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ȈĮȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ
ĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ İĳȩıȠȞ Ƞ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ȤȡȩȞȠȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ įİȞ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠȣȢ 12 μȒȞİȢ țĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ
ĮʌȠșȘțİȣȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ 2 ĲȩȞȠȣȢ. īȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ 2
ĲȩȞȠȣȢ. īȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ǼȚįȚțȠȪ
ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ țĮȚ įİȞ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ȐȡșȡĮ 1-53 țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ 1,2 țĮȚ 3. ȅȚ ȜȠȚʌȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ
(ȒĲȠȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĮȞ μȩȞȚμİȢ țĮȚ ȖȚ’ ĮȣĲȑȢ
ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ 4.1.4.1. ȑȦȢ 4.1.4.6. ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĮȣĲȠȪ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ (4.1.) țĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚȗȩμİȞİȢ μİ ĲȠ
ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ĮȣĲȠȪ (ȐȡșȡȠ 1 ȦȢ țĮȚ ȐȡșȡȠ 53 țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ
ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ 1,2 țĮȚ 3).
4.1.2. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȘțȫȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ĮįİȚȫȞ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ǹȡȤȑȢ - ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩμİȞȠ ıĲȘȞ ĮȡμȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ
ȊǺǼȉ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ. 105/69 ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:
Į) Ǿ İʌȦȞȣμȓĮ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ țĮȚ ĲȠ İțĲİȜȠȪμİȞȠ ȑȡȖȠ.
ȕ) ȅȚ ıȣȞȠȜȚțȐ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȦșȠȪȞ ʌȠıȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĮȞȐ İȓįȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ȘμİȡȒıȚĮ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ.
Ȗ) ȅ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ țĮȚ Ș μȑȖȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ
ĮʌȠșȘțİȪİĲĮȚ.
į) ǵĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ĮȣĲȠȪ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ȤȡȒıİȦȢ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȐȜȚ ıȤİĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ıĲȘȞ ĮȡμȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ
ȊǺǼȉ.
4.1.2.1. Ǿ ĮȡμȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȊǺǼȉ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ ĮȚĲȒıİȦȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓ ĮȣĲȠȥȓĮ țĮȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ǼȚįȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȤȠȡȘȖİȓ ȑȖțȡȚıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌȠșȒțȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ. Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ĮʌȠșȒțİȣıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ İĲĮȚȡİȓĮ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓ ĲȠ ȑȡȖȠ.
4.1.2.2. ȈĲȘȞ ĮʌȠșȒțȘ ĲȘȡİȓĲĮȚ ȕȚȕȜȓȠ μİ ĲȚȢ ȘμİȡȒıȚİȢ İȚıĮȖȩμİȞİȢ țĮȚ țĮĲĮȞĮȜȚıțȩμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ
İțȡȘțĲȚțȫȞ. Ǿ įȚȐșİıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠ Ȓ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ țȐĲȠȤȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ
ıİ ȐȜȜȠ ȑȡȖȠ İțĲȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ įȒȜȦıȘ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
4.1.3.

ĬȑıȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȘțȫȞ

4.1.3.1. ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıİ ıȘμİȓĮ ĮʌȠμĮțȡȣıμȑȞĮ Įʌȩ
įȡȩμȠȣȢ, İȡȖȠıĲȐıȚĮ, ȠȚțȓİȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ șȑıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȐȞșȡȦʌȠȚ țĮȚ μĮțȡȚȐ Įʌȩ ĲĮ ıȘμİȓĮ
ȤȡȒıİȦȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ. ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȘμİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 200 m. ǹțȩμȘ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȦȞȠĳȩȡĮ įȑȞįȡĮ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 50 m.
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4.1.3.2. ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌİȡȚĳȡȐııȠȞĲĮȚ μİ ıȣȡμĮĲȠʌȜȑȖμĮĲĮ ıİ ĮțĲȓȞĮ 25
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȑĲȡĮ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ 1,8 m țĮȚ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȪȜĮțĮ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ 24ȦȡȠ ĮʌĮȖȠȡİȣȠμȑȞȘȢ
ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĮȞĮȡμȩįȚȠ ȐĲȠμȠ.
Ǿ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȖȞȦıĲȒ μİ İȣįȚȐțȡȚĲȘ ʌȚȞĮțȓįĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ. ȈĲȠȞ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ ȤȫȡȠ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȟİȡȐ ȤȩȡĲĮ, șȐμȞȠȚ țȜʌ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ȞĮ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣįȡȩĳȚȜĮ įȑȞįȡĮ.
4.1.3.3. ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȜĮĳȡȩ ȐțĮȣıĲȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıİ ʌȣȡȠȕȠȜȚıμȠȪȢ, ĮıĳĮȜİȓȢ ȑȞĮȞĲȚ țȜȠʌȒȢ țĮȚ ʌȡȠĳȣȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȚıȡȠȒ ȞİȡȫȞ ĲȘȢ
ȕȡȠȤȒȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
4.1.4.

ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

4.1.4.1. ȂȑıĮ ıĲȠȞ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȠ ȤȫȡȠ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ țȐʌȞȚıμĮ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țĮȚ
ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮȞȐĳȜİȟȘ. ȂȑıĮ ıĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ. ȅȚ ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
4.1.4.2. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȫȞ țĮȚ ĮțĮȡȚĮȓĮȢ șȡȣĮȜȜȓįĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠșȒțȘ
ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 μȑĲȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
4.1.4.3. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțĲȑȜİıȘȢ İʌȚıțİȣȫȞ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȫĲĮ ȩȜĮ ĲĮ
İțȡȘțĲȚțȐ țĮȚ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ Ƞ ȤȫȡȠȢ.
4.1.4.4. Ǿ įȚȐșİıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ țȣțȜȚțȐ ȫıĲİ ȞĮ μȘ μȑȞȠȣȞ ĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘĲĮ İʌȓ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘμĮ. ȉĮ İȡȖĮȜİȓĮ ĮʌȠıȣıțİȣĮıȓĮȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ıʌȚȞșȒȡİȢ.
Ǿ ıȣȞĮʌȠșȒțİȣıȘ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ Ș ȪʌĮȡȟȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ μȑıĮ ıĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
4.1.4.5. ȅ ȤȫȡȠȢ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ țĮșĮȡȩȢ.
ȈțȠȣʌȓįȚĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İțȡȘțĲȚțȒ ȪȜȘ țĮȚ țİȞȐ țȚȕȫĲȚĮ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ țĮȚ μİ
ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ĮĲȩμȠȣ țĮȚ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİȚ ĲĮ İțȡȘțĲȚțȐ. ȁİțȑįİȢ
ıĲȠ ʌȐĲȦμĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞȠȚ Įʌȩ İʌȓįȡĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
4.1.4.6. ǼțȡȘțĲȚțȐ ʌȠȣ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕĮșμȚıșİȓ ʌȠȚȠĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.
ȅμȠȓȦȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ʌȠȣ įİȞ İȟİȡȡȐȖȘıĮȞ. ǹȣĲȑȢ
μȑȤȡȚ ĲȘȞ įȚȐșİıȒ ĲȠȣȢ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲĮ ȐȜȜĮ İțȡȘțĲȚțȐ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǻ
ǼțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ : ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ȆȡĮțĲȚțȒȢ ĲȘȢ ǻȚİșȞȠȪȢ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ
(ILO) ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȊȖİȓĮ ıĲȚȢ ȀĮĲĮıțİȣȑȢ
1.

īǼȃǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐ μȩȞȠȞ:
Į) ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ İșȞȚțȠȪȢ ȞȩμȠȣȢ Ȓ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ.
ȕ) Įʌȩ ĮȡμȩįȚĮ ʌȡȩıȦʌĮ, ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ μȑĲȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
ȩĲȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ Ȓ ȐȜȜĮ ʌȡȩıȦʌĮ įİȞ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ țȓȞįȣȞȠ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ.
ȆȡȚȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ȖȚĮ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ıİ ȑȞĮ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ ȑȞĮ
ıȣμĳȦȞȘμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȖȡĮʌĲȫȢ μİ ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ȠȚ İȣșȪȞİȢ ĲȦȞ
İμʌȜİțȩμİȞȦȞ ĮĲȩμȦȞ.
ȆȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĮıĳȐȜİȚİȢ, țĮȜȦįȓȦıȘ țĮȚ ȐȜȜȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞĮĲȚȞȐȟİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμĳȦȞȠȪȞ μİ ĲȚȢ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ İșȞȚțȫȞ ȞȩμȦȞ țĮȚ țĮȞȠȞȚıμȫȞ.
ȅ įȣȞĮμȓĲȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮțȚȞȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ ıȣıțİȣĮıȓĮ, μȑȤȡȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȚȢ ȠʌȑȢ ĲȘȢ
ȖİȫĲȡȘıȘȢ.
ǵıȠ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, Ș ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İțĲȩȢ ȕȐȡįȚĮȢ Ȓ țĮĲȐ ĲĮ įȚĮȜİȓμμĮĲĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ǵıȠ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, Ș ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ĳȦȢ ĲȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ǼȐȞ Ș ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȞȪȤĲĮȢ, ȠȚ įȡȩμȠȚ țĮȚ ĲĮ
ʌİȗȠįȡȩμȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȦĲȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ.
ǼȐȞ Ș ĮȞĮĲȓȞĮȟȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ șȑıİȚ ıİ țȓȞįȣȞȠ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ȐȜȜȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ:
Į) Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĲȘȢ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμĳȦȞȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ.
ȕ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ İțȡȒȟİȚȢ, μȑȤȡȚ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ.
ȅʌȑȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȖȩμȦıȘ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ĮĳȪȜĮțĲİȢ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ
ȕȐȡįȚĮȢ.
ȉȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲȚȖμȒ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ, ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
μİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ ıİ ȑȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȑȞȠ ĮıĳĮȜȑȢ μȑȡȠȢ.
ȂȚĮ İȣțȡȚȞȒȢ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ ȑȞĮ ȜİʌĲȩ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İțʌȣȡıȠțȡȩĲȘıȘ ĲȦȞ
İțȡȘțĲȚțȫȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩĲĮȞ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıȣȞșȒțİȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ ȑȞĮ "ȩȜĮ țĮȜȐ".
īȚĮ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ ĮĲȩμȦȞ ıİ İʌȚțȓȞįȣȞȘ ȗȫȞȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ:
Į) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌĮȡĮĲȘȡȘĲȒȡȚĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȕ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȥȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıȘμĮȓİȢ.
Ȗ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȣįȚȐțȡȚĲİȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ıȘμİȓĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȖȩμȦıȘ μȚĮȢ ȠʌȒȢ ȖİȫĲȡȘıȘȢ, ȩȜȠȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ
ĮȞĮĲȓȞĮȟȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠıȣȡșȠȪȞ ıİ ȑȞĮ ĮıĳĮȜȑȢ μȑȡȠȢ.
ȉȠ țȐʌȞȚıμĮ țĮȚ Ș ȖȣμȞȒ ĳȜȩȖĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȖȩμȦıȘȢ.
2.

ȂǼȉǹĭȅȇǹ, ǹȆȅĬǾȀǼȊȈǾ, ȋǼǿȇǿȈȂȅȈ

ǵȜĮ ĲĮ İțȡȘțĲȚțȐ ʌȠȣ İȟȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ ʌȣȡȚĲȚįĮʌȠșȒțȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮμİĲȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
țĮȚ ĲĮ ĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĮʌȠșȒțȘ, μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İțʌȣȡıȠțȡȠĲȘĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ Ȓ ȤİȚȡȚıμȩ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ Ȓ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıİ ȠȤȒμĮĲĮ ʌȠȣ
μİĲĮĳȑȡȠȣȞ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮʌȞȓȗȠȣȞ Ȓ ȞĮ țȡĮĲȠȪȞ ȖȣμȞȒ ĳȜȩȖĮ.
ȉĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ Ȓ ĲĮ ĲȡĮȓȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ʌȡȑʌİȚ:
Į) ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȑĲȠȚμĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ.
ȕ) ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖĮȞȩ ȟȪȜȚȞȠ Ȓ μȘ ıʌȚȞșȘȡȚıĲȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ įȐʌİįȠ.
Ȗ) ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜİȣȡȑȢ țĮȚ ȐțȡĮ μİ ĮȡțİĲȩ ȪȥȠȢ ȖȚĮ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
į) ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ.
İ) ȃĮ İʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İμĳĮȞȫȢ μİ μȚĮ țȩțțȚȞȘ ıȘμĮȓĮ Ȓ İʌȚȖȡĮĳȒ Ȓ μİ ȐȜȜȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ
İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ.
ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ȠȚ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȣȡȚĲȚįĮʌȠșȒțȘ ıĲȠ
ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ μȑıĮ ıĲĮ ĮȡȤȚțȐ ĲȠȣȢ įȠȤİȓĮ Ȓ ıİ İȚįȚțȐ țȜİȚıĲȐ įȠȤİȓĮ Įʌȩ İȚįȚțȩ μȘ ıʌȚȞșȘȡȚıĲȚțȩ
μȑĲĮȜȜȠ.
ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ İȓįȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȓįȚȠ įȠȤİȓȠ.
ȉĮ įȠȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ.
ȉĮ İțȡȘțĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ μȩȞȚμĮ μȩȞȠ ıİ ʌȣȡȚĲȚįĮʌȠșȒțİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȑʌİȚ:
Į) ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ țĮĲȠȚțȘμȑȞĮ țĲȓȡȚĮ Ȓ ʌİȡȚȠȤȑȢ.
ȕ) ȞĮ İȓȞĮȚ ȖİȡȐ țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ Įʌȩ ĮȜİȟȓıĳĮȚȡȠ țĮȚ ʌȣȡȓμĮȤȠ ȣȜȚțȩ.
Ȗ) ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ȟȘȡȑȢ, țĮȜȐ ĮİȡȚȗȩμİȞİȢ, įȡȠıİȡȑȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ.
į) ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ țȜİȚįȦμȑȞİȢ.
ȂȩȞȠȞ ĮȜİȟȓʌȣȡȠȢ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĳȦĲȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıİ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
ǼȪĳȜİțĲİȢ ȠȣıȓİȢ Ȓ ıʌȚȞșȘȡȚıĲȚțȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
Ȉİ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ıİ μȚĮ ĮʌĮȖȠȡİȣμȑȞȘ țĮȚ İȣțȡȚȞȫȢ ȠȡȚȠșİĲȘμȑȞȘ ȗȫȞȘ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ:
Į) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ țȐʌȞȚıμĮ, ĲĮ ıʌȓȡĲĮ Ȓ Ș ȖȣμȞȒ ĳȜȩȖĮ.
ȕ) ĲĮ ȩʌȜĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȐıĳĮȚȡĮ.
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Ȗ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ıȣııȫȡİȣıȘ ıțȠȣʌȚįȚȫȞ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĮĳȜİȖȠȪȞ, ȩʌȦȢ ȤȩȡĲĮ, ĳȪȜȜĮ
Ȓ ȤĮμȩțȜĮįĮ.
ȅȚ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚțĲȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ Ȓ İȞ ȩȥİȚ țĮĲĮȚȖȓįĮȢ μİ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ
İțțİȞȫıİȚȢ.
ǼȐȞ ʌȠıȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȣĲȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘȞ țȪȡȚĮ
ʌȣȡȚĲȚįĮʌȠșȒțȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ İȚįȚțȩ țĮĲȐȜȣμĮ, ȩʌȦȢ İȚįȚțȩ įȦμȐĲȚȠ, ĳȠȡȘĲȒ ĮʌȠșȒțȘ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
įȠȤİȓȠ.
Ȉİ țȐșİ ĮʌȠșȒțȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȖĮȜȩĲıİȢ ȖȚĮ ȞĮ ĲȚȢ ĳȠȡȐȞİ ȩıȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȚıȑȜșȠȣȞ.
ȂȩȞȠ ȐĲȠμĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞĮ ȖȚĮ ĲȠ ȤİȚȡȚıμȩ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ țȜİȚįȚȐ ĲȦȞ ʌȣȡȚĲȚįĮʌȠșȘțȫȞ,
ĮʌȠșȘțȫȞ Ȓ țȚȕȦĲȓȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İțȡȘțĲȚțȐ.
ȉĮ įȠȤİȓĮ μİ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ ʌİĲȠȪȞ ıʌȓșİȢ, İȓȞĮȚ ȩμȦȢ įȣȞĮĲȩȞ
ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ ȖȚĮ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ȤĮȡĲȠțȚȕȦĲȓȦȞ Ȓ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ įȠȤİȓȦȞ.
ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıțȡȠȣıȘ.
ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲıȑʌİȢ Ȓ țȐʌȠȣ ĮȜȜȠȪ ʌȐȞȦ ıĲȠ ȐĲȠμȠ.
ȂȩȜȚȢ ĮȞĲȚȜȘĳșȠȪμİ ȩĲȚ ʌȜȘıȚȐȗİȚ țĮĲĮȚȖȓįĮ μİ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İțțİȞȫıİȚȢ, ʌȡȑʌİȚ ȩȜȠȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞĮ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İțȡȘțĲȚțȐ.
ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȑȞȠȣȞ İțĲȩȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ȤȦȡȓȢ İʌȓȕȜİȥȘ.
3.

ǻǿǹĬǼȈǾ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ

ȅȚ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȀĮȞȑȞĮ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ Ȓ ıĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȓȖİĲĮȚ
ıİ șİȡμȐıĲȡĮ, ĲȗȐțȚ Ȓ ȐȜȜȠ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ.
ȀĮȞȑȞĮ ȐĲȠμȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȡȚȐȞĲĮ μȑĲȡȦȞ Įʌȩ ĳȦĲȚȐ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮȓȖȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ
ʌİȡȚĲȣȜȓȖμĮĲȠȢ Ȓ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ī
ȈĲȠȚȤİȓĮ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ, Įʌȩ ĲȘȞ İȚıȒȖȘıȘ ĲȠȣ ț. ȃ. ȆĮʌĮįȚȠȞȣıȓȠȣ (Ȉȣμȕ.
ǹıĳȐȜİȚĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ), μİ șȑμĮ “ǹıĳĮȜȒȢ ȋȡȒıȘ, ȂİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ǹʌȠșȒțİȣıȘ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ ıĲĮ
ȉİȤȞȚțȐ ǲȡȖĮ”, ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ıİμȚȞĮȡȓȠȣ “ȊȖİȓĮ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮ ıĲĮ ȉİȤȞȚțȐ ǲȡȖĮ”, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ĲȘȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ (Ǽȁ.ǿȃ.Ȋ.ǹ.Ǽ.) țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ 09/10–15/12/2000.
1. ǺǿǺȁǿǹ ȆȇȅȂǾĬǼǿǹȈ Ȁǹǿ ȀǹȉǹȃǹȁȍȈǾȈ ȆȅȊ ǼȆǿǺǹȁȁȅȃȉǹǿ ǹȆȅ ȉǾ ȃȅȂȅĬǼȈǿǹ ǳ
ȈȊȃǿȈȉȍȃȉǹǿ īǿǹ ȉȅȃ ǼȁǼīȋȅ ȉǾȈ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ ȉǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ
-

ǺȚȕȜȓȠ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ μȑıȦȞ ȑȞĮȣıȘȢ – ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ.
ǺȚȕȜȓȠ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ʌĮȡȐįȠıȘȢ țĮȚ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ȂȑıȦȞ ȑȞĮȣıȘȢ –
ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ.

-

ǺȚȕȜȓȠ ĮʌȠĲȣȤȘμȑȞȦȞ ȣʌȠȞȩμȦȞ.

-

ǹȡȤİȓȠ İȜȑȖȤȠȣ ĮıĳȐȜİȚĮȢ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.

-

-

ǹȡȤİȓȠ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ – ȠįȘȖȚȫȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ıĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ıĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ.
ǹȡȤİȓȠ μİȜİĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ.

2. ǺǹȈǿȀǼȈ ȊȆǼȊĬȊȃȅȉǾȉǼȈ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ ǼȇīȅȊ īǿǹ ȉǿȈ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǼȈ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ
Ȋȁȍȃ
ȆȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ ǹʌȠșȒțİȣıȘȢ, ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȋȡȒıȘȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ țĮȚ ȀĮȥȣȜȜȓȦȞ μİ
İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǼȡȖȠĲĮȟȚȐȡȤȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȦȞ ǹȡȤİȓȦȞ țĮȚ ǺȚȕȜȓȦȞ ĲȦȞ ǼȚįȚțȫȞ
ǹʌĮȚĲȒıİȦȞ.
Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ǹȡȤİȓĮ țĮȚ ǺȚȕȜȓĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĮıĳȐȜİȚĮȢ Ƞ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ
Ƞ ȆİȜȐĲȘȢ (țȐșİ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠμȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȞĮ ȑȡȖȠ) țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȉİȤȞȚțȠȓ
ǼʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ĮȞ ĲȠ ȗȘĲȒıȠȣȞ.
īȚĮ ĲĮ ȕȚȕȜȓĮ 1 țĮȚ 2 ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ȠȚ ǹıĲȣȞȠμȚțȑȢ ǹȡȤȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ
ȃȠμȠșİıȓĮ.
ȅ İȡȖȠĲĮȟȚȐȡȤȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ, İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ
İȞȘμİȡȫȞİȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȕĮıȚțȒ μİĲĮȕȠȜȒ, ʌȡȠıșȒțȘ Ȓ ıȣμȕȐȞ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȐ țĮȚ ĲĮ șȑμĮĲĮ ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȊȖİȓĮȢ ıĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.
ȅ İȡȖȠĲĮȟȚȐȡȤȘȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
İȞįİįİȚȖμȑȞȦȞ ĮıĳĮȜȫȞ μİșȩįȦȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ĲȘ
ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȘ ıȣȤȞȒ İțʌĮȓįİȣıȒ ĲȠȣ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠȣ, țĮĲȠȓțȦȞ țĮȚ ĲȡȓĲȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ țĮȞȠȞȚıμȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
ȅ İȡȖȠĲĮȟȚȐȡȤȘȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞ ıȣȤȞȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ȃȠμȠșİıȓĮ ȩȜİȢ
ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ȞĮ ʌĮȓȡȞȠȣȞ ȑȖțĮȚȡĮ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ țȡȓȞȠȣȞ ȠȚ ȓįȚȠȚ
Ȓ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ȖȚĮĲȡȩ İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ
İȚıȘȖȠȪμİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ Ǽ.Ȋ.ǹ.Ǽ.
ȅ İȡȖȠĲĮȟȚȐȡȤȘȢ țĮȚ ȠȚ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲİȢ ȑȤȠȞĲĮȢ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ȣʌİȡȖȠȜȐȕȦȞ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȟȠȣȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȢ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫȞȠȞĲȐȢ ĲȠȣȢ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ ĲȚȢ
ʌĮȡȠȪıİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009

ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ ĲȦȞ ȞȠμȓμȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ ıȣμĳȦȞİȓ ĲȘȞ ĮȞȐșİıȘ ȑȡȖȠȣ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıİ ȣʌİȡȖȠȜȐȕȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμĳȦȞȒıİȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ
ȩȡȦȞ țĮȚ μȑĲȡȦȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ ĲȒȡȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌİȡȖȠȜȐȕȠ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚıμȫȞ
įȚĮțȓȞȘıȘȢ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌİȡȖȠȜȐȕȠȣȢ
ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ țİȓμİȞȘ ȞȠμȠșİıȓĮ.
3.

ȀȊȇǿǹ ǺȅǾĬǾȂǹȉǹ īǿǹ ȉǾȃ ǹȈĭǹȁǾ ǹȆȅĬǾȀǼȊȈǾ, ȂǼȉǹĭȅȇǹ, ȋȇǾȈǾ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ
Ȉȉǹ ȉǼȋȃǿȀǹ Ǽȇīǹ
-

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ Įȡ. ǿǿ-5Ș/ĭ17402/1984 (ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ)

-

BS 5607 FOR THE STORAGE, HANDLING AND USE OF EXPLOSIVES

-

-

ȀȊǹ 3329/89, ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȆĮȡĮȖȦȖȒ, ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ ǻȚȐșİıȘ ıİ ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘ
ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ
Ȇ.ǻ. 105/95, ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȈȒμĮȞıȘ ǹıĳȐȜİȚĮȢ – ȊȖİȓĮȢ, ıĲȘȞ ǼȡȖĮıȓĮ
(ȈȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/58/ǼȅȀ)

ȁȠȚʌȐ ǺȠȘșȒμĮĲĮ:
-

Recommendations of the Transport of Dangerous Goods, OHE

-

ȈȣμĳȦȞȓĮ ADR (Accord Dangereux Routier)

-

ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ȅįȘȖȫȞ Įʌȩ İʌȚțȓȞįȣȞĮ İμʌȠȡİȪμĮĲĮ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠįȚțȫȢ (ǹ. ȀȫȞıĲĮ)

-

Ȇ.ǻ. 329/83 țĮȚ ǻȚȐĳȠȡİȢ ȆȡȠıșȒțİȢ țĮȚ ȉȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ –ȈȣıțİȣĮıȓĮ –
ǼʌȚıȒμĮȞıȘ ǼʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȅȣıȚȫȞ – M.S.D.S.

ȉĮ ıȤİĲȚțȐ ȕȠȘșȒμĮĲĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲĮĲȠʌȚıĲȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ –
țĮȥȣȜȓȦȞ ț.Ȝʌ., İȚıȘȖȒıİȚȢ ıİ ıİμȚȞȐȡȚĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ ĳȠȡȑȦȞ (ʌ.Ȥ. Ǽȁ.ǿȃ.Ȋ.ǹ.Ǽ.) țĮȚ ȜȠȚʌȒ
İȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ ȟȑȞȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ.
4.

ǹȇȋǼǿȅ ǼȁǼīȋȅȊ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ

Ȃİ μȑȡȚμȞĮ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, ĲȚ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ĲȘȡİȓ ǹȡȤİȓȠ ǼȜȑȖȤȠȣ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıȕĮıȘ Ƞ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ, Ƞ ȈȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ țĮȚ Ƞ ȆİȜȐĲȘȢ, İȐȞ ĲȠ
ȗȘĲȒıİȚ.
ȈĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȡȤİȓȠ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ:
-

ȀĮșĮȡȐ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮįİȚȫȞ īȠμȦĲȫȞ – ȆȣȡȠįȠĲȫȞ.

-

ȀĮșĮȡȐ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮįİȚȫȞ ȠįȘȖȫȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ȤİȚȡȚıĲȫȞ.

-

ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ĮȞȐșİıȘȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒȢ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ, ǹʌȠșȘțȐȡȚȠȣ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ, ĭȣȜȐțȦȞ, ĭȠȡĲȦĲȫȞ, ȂİĲĮĳȠȡȑȦȞ, ȅįȘȖȫȞ – ȋİȚȡȚıĲȫȞ, īȠμȦĲȫȞ –
ȆȣȡȠįȠĲȫȞ, ǼʌȚıĲĮĲȫȞ, ǼȡȖȠįȘȖȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ

-

ȆȓȞĮțĮȢ İĳİįȡȚțȫȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȖȚĮ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȠȣıȚȫȞ.

-

ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȦȞ ȅįȘȖȚȫȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ. ȅȚ ȠįȘȖȓİȢ ĮȞĮȖȚȖȞȫıțȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ıĲĮ İțȡȘțĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ʌȡȩıȜȘȥȒ ĲȠȣȢ Ȓ μİ ĲȘȞ ĮȞȐșİıȘ țĮșȘțȩȞĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ.

-

ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ǱįİȚĮȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ǹʌȠșȒțȘȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ țĮȚ ȀĮȥȣȜȓȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

-

ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ǼȜȑȖȤȠȣ ǹȜİȟȚțȑȡĮȣȞȠȣ ĲȦȞ ǹʌȠșȘțȫȞ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȓȦȞ,
ȣʌȠȖİȖȡĮμμȑȞİȢ Įʌȩ ȣʌİȪșȣȞȠ ȐĲȠμȠ țĮșȠȡȚıμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣȢ ǼȡȖȠĲĮȟȓȠȣ Ȓ ĲȠȞ
ǼȡȖȠȜȐȕȠ.

-

ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ȅįȘȖȚȫȞ ǹıĳĮȜȠȪȢ ǹʌȠșȒțİȣıȘȢ, ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȋȡȒıȘȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ
ĲȣȤȩȞ ȆȡȠıșȘțȫȞ, ĮʌȠįİțĲȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ǹıĳȐȜİȚĮȢ.

-

-

-

-

-

-

5.

©

ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮȞĮĳȠȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȦȞ – ıȣȗȘĲȒıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮȗȩμİȞȦȞ μİ ĲȠȣȢ
μȘȤĮȞȚțȠȪȢ, İȡȖȠįȘȖȠȪȢ țĮȚ İʌȚıĲȐĲİȢ ȖȚĮ șȑμĮĲĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ İțșȑıİȦȞ ıȣμȕȐȞĲȦȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ șȪμĮĲĮ țĮȚ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İțȡȘțĲȚțȐ țĮĲȐ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ, μİ ıȣμʌİȡȐıμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ țĮȚ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ȜȒȥȘȢ
μȑĲȡȦȞ μȘ İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĮȞĮĳȠȡȫȞ ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ (ǹıĲȣȞȠμȓĮ, ȀǼȆǼȀ, ȆİȜȐĲȘȢ).
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ İȞİȡȖİȚȫȞ (ıȣıĲȐıİȚȢ, İʌȚʌȜȒȟİȚȢ) ʌȠȣ ĳșȐȞȠȣȞ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ʌȠȚȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȕĮıȘ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮȞĮĳȠȡȫȞ ʌİȡȚȠįȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ Ȓ ĲȠ ȈȣȞĲȠȞȚıĲȒ Ȓ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ȆİȜȐĲȘ Ȓ ĲȠȞ ǼʌȚșİȦȡȘĲȒ ǼȡȖĮıȓĮȢ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȠȣ İȜȒĳșȘıĮȞ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȣȤȩȞ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȩĲȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ȠȚ İĳİįȡȚțȠȓ, ȑȤȠȣȞ İțʌĮȚįİȣĲİȓ ıİ ȆȣȡĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ, ʌȠȣ μİȜȑĲȘıİ ĲȠȣȢ
ĲȡȩʌȠȣȢ ȖȩμȦıȘȢ- ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ İȓįȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ʌȣȡȠįȠĲȚțȫȞ μȑıȦȞ, ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠμȐįĮ Ȓ İʌȚțİĳĮȜȒ ȠμȐįĮ īȠμȦĲȫȞ – ȆȣȡȠįȠĲȫȞ.

īǼȃǿȀǼȈ ȅǻǾīǿǼȈ īǿǹ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǼȈ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ, ĳȪȜĮȟȘ, ĳȩȡĲȦıȘ – μİĲĮĳȠȡȐ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ İȞĮȣıμĮĲȚțȫȞ țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ μȑıȦȞ ȖȩμȦıȘȢ – ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ, ĮȞĮĲȓșİĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ıİ
İȚįȚțİȣμȑȞĮ, İțʌĮȚįİȣμȑȞĮ, ȞȘĳȐȜȚĮ țĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȐĲȠμĮ μİ μȑȡȚμȞĮ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣȢ ǲȡȖȠȣ.
Ǿ ȑȖȖȡĮĳȘ ĮȞȐșİıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ İʌȓįȠıȘ ȜİʌĲȠμİȡȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȤȦȡȚıĲȐ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞİȢ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ
ǹʌȩĳĮıȘȢ μİ Įȡ. ǿǿ- 5Ș/ĭ17402/31.12.84 (ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ).
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȩμȦıȘȢ – ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ Įʌȩ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ
ȐįİȚĮ īȠμȦĲȒ – ȆȣȡȠįȩĲȘ.
ȅȚ īȠμȦĲȑȢ – ȆȣȡȠįȩĲİȢ ȕȠȘșȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȕȠȘșȠȓ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ țȐʌȞȚıμĮ țĮȚ țȐșİ ȤȡȒıȘ ĳȦĲȚȐȢ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĮıȤȠȜİȓĲĮȚ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ĲȡȓĲȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ Ȓ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȤȫȡȠ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ, μİ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ
ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ (ĮʌȩıĲĮıȘ 8 m).
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ȠȚȞȠʌȞİȣμĮĲȦįȫȞ ʌȠĲȫȞ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
ĳĮȡμȐțȦȞ ȤȦȡȓȢ ȚĮĲȡȚțȒ ıȣȞĲĮȖȒ Įʌȩ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ țȚȞȘĲȫȞ ĲȘȜİĳȫȞȦȞ țĮȚ ĮıȣȡμȐĲȦȞ Įʌȩ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ țȠȞĲȐ ıİ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ
țĮȥȪȜȜȚĮ, μİ İȚįȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȞȘĳĮȜȚȩĲȘĲĮȢ, ȣʌȞȘȜȓĮȢ, ĮįȚĮșİıȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȐμİıȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ, μİ
μȑȡȚμȞĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ İʌȚıĲĮıȓĮȢ – İʌȓȕȜİȥȘȢ.
Ǿ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ μİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İʌȚıĲĮıȓĮȢ – İʌȓȕȜİȥȘȢ İȜȑȖȤİȚ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȅįȘȖȚȫȞ
ǹıĳĮȜȠȪȢ ǹʌȠșȒțİȣıȘȢ, ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȋȡȒıȘȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠȣȢ ıĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ, ĲȠȣȢ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ĲȡȓĲȠȣȢ, ĳșȐȞȠȞĲĮȢ, ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ʌĮȡĮȕȐıİȦȞ μȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ȆİȚșĮȡȤȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ, μİ μȑȡȚμȞĮ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ, įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ ıȣȗȘĲȒıİȚȢ μİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ șȑμĮĲĮ, ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȕȐȡįȚĮȢ țĮȚ ǼȡȖȠįȘȖȠȪ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ıȣȗȘĲȫȞĲĮȚ ıȣμȕȐȞĲĮ țĮȚ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ - ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚȢ įȚĮĳȩȡȦȞ șİμȐĲȦȞ [ȤȡȩȞȠȢ: 15-20ǯ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ].
īȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȡİȓĲĮȚ ĮȡȤİȓȠ ȩʌȠȣ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ:
-

ȆĮȡȚıĲȐμİȞȠȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȓ, ǼȡȖȠįȘȖȠȓ țĮȚ ǼʌȚıĲȐĲȘȢ.

-

ǾμİȡȠμȘȞȓĮ, ǷȡĮ, ǺȐȡįȚĮ, ǼȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ȤȫȡȠȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ.

-

ĬȑμĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĮȜȪșȘțĮȞ – ıȣȗȘĲȒșȘțĮȞ.

-

ȅȞȠμĮĲİʌȫȞȣμĮ – İȚįȚțȩĲȘĲĮ ʌĮȡȚıĲĮμȑȞȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ʌĮȡȚıĲȐμİȞȠȣ ʌȠȣ
ȕİȕĮȚȫȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ.

6. ȅǻǾīǿǼȈ īǿǹ ȉǾȃ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ ǹȈĭǹȁȍȃ ȊȆǹǿĬȇǿȍȃ ǹȆȅĬǾȀȍȃ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȁǹǿ
ȀǹȌȊȁǿȍȃ - ȈǾȂǹȃȈǾ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ
ȅȚ ȣʌĮȓșȡȚİȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μĮțȡȚȐ Įʌȩ țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ, įȘμȩıȚȠȣȢ įȡȩμȠȣȢ, ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȑȢ ȖȡĮμμȑȢ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȑȡȖȦȞ, μȑĲȦʌĮ İȟȩȡȣȟȘȢ țĮȚ
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪȢ įȡȩμȠȣȢ.
ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮȢ ıȣıȤİĲȚıμȠȪ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ
țĮȥȣȜȜȓȦȞ țĮȚ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ıİ ȣʌĮȓșȡȚİȢ ĮʌȠșȒțİȢ. ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ μİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ μȚıȩ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ǹȃ/FO SLURIES țĮȚ ʌȣȡȓĲȚįȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ĲİȤȞȘĲȐ ĮȞĮȤȫμĮĲĮ ȪȥȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ ǹʌȠșȘțȫȞ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ
μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ıĲȠ μȚıȩ μİĲĮȟȪ ĮʌȠșȘțȫȞ țĮȚ ȠȚțȠįȠμȫȞ, ȠįȫȞ ıȚįȘȡȠįȡȠμȚțȫȞ ȖȡĮμμȫȞ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ,
μİĲȫʌȦȞ ț.Ȝʌ.
ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ įȪȠ ĮʌȠșȘțȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ (İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ) ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȕȐȡȘ ıİ (Kg) ʌȠȣ
ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, ĲȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ȚıȤȪȠȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțİȣȩμİȞȦȞ țĮȥȣȜȜȓȦȞ,
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 50 ʌĮȡ. 5 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ȂİĲĮȜȜİȣĲȚțȫȞ țĮȚ ȁĮĲȠμȚțȫȞ ǼȡȖĮıȚȫȞ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ĮʌȠșȘțȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 20 m, ȐıȤİĲĮ ĲȘȢ μȚțȡȒȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ.
ȅȚ ĮʌȠșȒțİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ șȑıȘ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲȚȢ İȚıȩįȠȣȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
(İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ 300 m).
ȀĮĲĮıțİȣȒ ȊʌĮȓșȡȚȦȞ ǹʌȠșȘțȫȞ
ȉĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȞĲȠȤȒ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ
ıĲĮĲȚțȒ μİȜȑĲȘ.
Ǿ ıĲȑȖȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȖȚĮ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲȠȞȦșİȓ μİ ıȤİĲȚțȐ μȚțȡȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑțȡȘȟȘȢ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ıĲȑȖȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
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Ǿ ıĲȑȖȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȠȞȦμȑȞȘ Įʌȩ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. ȤȚȩȞȚĮ, ĮȞȑμȠȣȢ).
ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȪʌĮȡȟȘ ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ Įʌȩ μȠȞȦĲȚțȩ ĮȞĲȚĲȡȚȕȚțȩ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. ȟȪȜȠ) μİ ıĲȡȫμĮ ȐμμȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm.
ǻȐʌİįȠ Įʌȩ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉĮ țĮȡĳȚȐ ȤȦȞİȣĲȐ țĮȚ țĮȜȣμμȑȞĮ.
ȀĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠșȐȜĮμȠȣ μİ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ıĮȞ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ.
ȀĮĲĮıțİȣȒ įȚĮĲȐȟİȦȞ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ ĮȑȡĮ ȖȚĮ țĮȜȩ ĳȣıȚțȩ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ,
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıțȩʌȚμȘȢ İȚıȩįȠȣ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ Ȓ ȕȡȠȤȒȢ ıĲȠȞ
țȪȡȚȠ ȤȫȡȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ.
Ǿ ʌȩȡĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȚĮʌİȡȞȐĲĮȚ Įʌȩ μȚțȡȐ ʌȣȡȠȕȩȜĮ ȩʌȜĮ,
İʌİȞįİįȣμȑȞȘ İıȦĲİȡȚțȐ μİ ȟȪȜȠ țĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȘ μİ ȚıȤȣȡȑȢ țȜİȚįĮȡȚȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȩȡĲĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İȚıȩįȠȣ țĮȚ
İȟȩįȠȣ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.
ĭȦĲȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ μİ ȘȜİțĲȡȚțȩ ȡİȪμĮ țĮȚ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ ȜĮμʌȫȞ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (ȑȞĲĮıȘ
ĳȦĲȚıμȠȪ 150 lux). Ǿ ȘȜİțĲȡȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȦȞİȣĲȒ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ țĮȚ Ƞ įȚĮțȩʌĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ĮʌȠșȒțȘȢ Ȓ ıĲȠȞ ʌȡȠșȐȜĮμȠ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȠȓ ıĲİȖĮȞȠȓ ĳĮȞȠȓ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȠȚ ȐįİȚİȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȣʌȠȕȠȜȒ ıĲȚȢ ĮȡμȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ 101 țĮȚ 102 ĲȠȣ Ȁ.Ȃ.ȁ.Ǽ., μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ Ƞ ǼȚįȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ
ȆȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȠ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȆȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓ Ș ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȖȚĮ ĲȘȞ ǱįİȚĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ǼȟȦĲİȡȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȊʌĮȓșȡȚȦȞ ǹʌȠșȘțȫȞ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ țĮȚ ȀĮȥȣȜȜȓȦȞ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĮȜİȟȚțȑȡĮȣȞȠ, Ș ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȤȞȐ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ
ĳȠȡȐ Ƞ ȤȡȩȞȠ ʌȡȚȞ ĲȘ ȤİȚμİȡȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ. ǼȖȖȡĮĳȑȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ ʌȠȣ ȕİȕĮȚȫȞȠȣȞ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ȕȚȕȜȓȠ İȜȑȖȤȦȞ.
ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȠȢ țĮȚ ıȣȡμĮĲȠʌȜİȖμȑȞȠȢ ıİ μȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 m
Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ĲȦȞ ǹʌȠșȘțȫȞ. ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ 2,80 m. ȉȠ țȐĲȦ μȑȡȠȢ
ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıțȣȡȩįİμĮ, ȫıĲİ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș İȓıȠįȠȢ μİ ĮȞĮıȒțȦıȘ
ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȟȠįȠȚ ʌȜȐĲȠȣȢ ȚțĮȞȠȪ ȖȚĮ İȓıȠįȠ țĮȚ ȑȟȠįȠ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȠȪ
ȠȤȒμĮĲȠȢ. ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȑȖțĮȚȡĮ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ țĮȜȠțĮȚȡȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ ȞĮ ĮʌȠȥȚȜȫȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐșİ ȕȜȐıĲȘıȘ ȖȚĮ
ȜȩȖȠȣȢ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ȣįȡȩĳȚȜȦȞ įȑȞįȡȦȞ.
ȅ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȠȢ ȤȫȡȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȩșİıȘ ȐȤȡȘıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȖȚĮ
ȣʌĮȓșȡȚĮ ĮʌȠșȒțȘ țĮȚ ʌȠȜȪ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȖȚĮ ĮʌȩșİıȘ țĮȣıȓμȦȞ Ȓ İȪĳȜİțĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȦȢ ĲĮ İȓįȘ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.
ȅ įȡȩμȠȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ įȪȠ ȠȤȘμȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȉȠ ĳȣȜȐțȚȠ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ, țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȠȣȢ ĳȪȜĮțİȢ
Įʌȩ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ, ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ țĮȚ ĲȘ ȖȪȡȦ
ʌİȡȚȠȤȒ țĮȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȘȜİĳȦȞȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ μİ ĲȠ ȖȡĮĳİȓȠ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞȐȖțȘȢ.
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ȅȚ İȚıİȡȤȩμİȞȠȚ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįȠȣȞ ıĲȠȣȢ ĳȪȜĮțİȢ ıʌȓȡĲĮ țĮȚ ĮȞĮʌĲȒȡİȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȩ ĲȠȣȢ.
ȅ ĳȦĲȚıμȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȐʌȜİĲȠȢ ĲȠ ȕȡȐįȣ, μİ ȣʌȩȖİȚĮ țĮȜȫįȚĮ țĮȚ ʌȡȠȕȠȜİȓȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ıțȠĲİȚȞȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ȠȡșȒ İʌȚĲȒȡȘıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĳȪȜĮțİȢ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ ıȒμĮȞıȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ, ıİ ʌȓȞĮțĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȒμĮĲĮ ȖȚĮ
ĲȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ, ȠȚ ıȣȞȚıĲȫμİȞİȢ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ İȣțȡȚȞȠȪȢ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮȢ, ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıȘμȐĲȦȞ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȠȣȢ.
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ȈȊȈȋǼȉǿȈǾ ǼȆǿȉȇǼȆȅȂǼȃȍȃ ȆȅȈȅȉǾȉȍȃ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȁǹǿ ȀǹȌȊȁǿȍȃ Ȁǹǿ ǹȆȅȈȉǹȈǼȍȃ ȈǼ
ȊȆǹǿĬȇǿǼȈ ǹȆȅĬǾȀǼȈ

ȁįȦȫȝțį Ĳı ĳıμ. X 103 ǽȜȢșȜĳțȜȒȣ ȫȝıȣ Ĳı Ȝțȝȑ

ǺʍȡĲĳȑĲıțȣ įʍȪ

Ȓȧȣ

įʍȪ

Ȓȧȣ

ĬȢįμμȒȣ Ǽǽǿ ȡțȜȡİȡμȒȣ

5

-

-

15

10

10

5

10

-

-

25

20

15

10

25

-

25

60

35

25

25

50

25

50

90

55

35

50

100

50

100

110

75

45

100

200

100

200

200

120

75

200

300

200

300

260

155

90

300

400

300

400

290

170

105

400

500

400

500

310

185

120

500

600

500

600

325

195

135

600

800

600

800

355

215

140

800

1000

800

1000

375

225

155

1000

1500

1000

1500

415

250

170

1500

2000

1500

2000

445

265

180

2000

3000

485

290

190

3000

4000

515

310

200

4000

5000

550

330

210

5000

7000

600

355

225

7000

10000

660

400

250

10000

15000

720

435

270

15000

20000

820

490

290

20000

25000

880

525

320

25000

30000

950

570

340

30000

35000

1010

595

360

35000

40000

1070

620

380

40000

45000

1130

650

400

įʍȪ

28
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ȁįȦȫȝțį Ĳı ĳıμ. X 103 ǽȜȢșȜĳțȜȒȣ ȫȝıȣ Ĳı Ȝțȝȑ
įʍȪ

Ȓȧȣ

ǺʍȡĲĳȑĲıțȣ įʍȪ

įʍȪ

Ȓȧȣ

ĬȢįμμȒȣ Ǽǽǿ ȡțȜȡİȡμȒȣ

45000

50000

1200

ȉțİșȢȡİȢȡμțȜȒȣ ȗȢįμμȒȣ, ȃȒĳȧʍį, ıȗȜįĳįĲĳȑĲıțȣ,
İșμȪĲțȡȤȣ İȢȪμȡȤȣ
İȢȪμȡȤȣ ȒȢȗȡȤ
670

420
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ȈǾȂǹȉǹ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ ǼȄȍȉǼȇǿȀȍȃ ȋȍȇȍȃ ǹȆȅĬǾȀȍȃ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȁǹǿ ȀǹȌȊȁǿȍȃ

ȈǾȂǹ

ǹȆȅȈȉǹȈǾ
ǼȊȀȇǿȃȅȊȈ
ȅȇǹȈǾȈ

ȂǼīǼĬȅȈ
(cm)

ȋȍȇȅȈ ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈ

ȉǼȂ

(m)

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:

20

50

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ

1

20

50

ǼȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ

4

8

20

ȈĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ĮȞȐ ĮʌȠșȒțȘ

1

30

75

ȈĲȠ įȡȩμȠ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ

1

20

50

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ

20

50

ǼȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ

8

20

ȈĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ĮȞȐ ĮʌȠșȒțȘ

30

75

ȈĲȠ įȡȩμȠ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ

20

50

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ

1

20

50

ǼȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ

4

8

20

ȈĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ĮȞȐ ĮʌȠșȒțȘ

1

20

50

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȡĮȖμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ

20

50

ǼȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ

8

20

ȈĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȠșȒțȘȢ ĮȞȐ ĮʌȠșȒțȘ

40

90

ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȢ
ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȩȢ țȡȠȣȞȩȢ țĮȚ μȐȞȚțĮ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ

50

75x50

1
4
1
1

1
4
1

ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțĮĲİıĲȘμȑȞȠȢ
ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ μİȜȑĲȘ

ȉĮ ıȒμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȡȩμȠ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ șĮ μʌȠȣȞ ıĲȘȞ ȐțȡȘ įİȟȚȐ ĲȠȣ įȡȩμȠȣ
ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ~50 m Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ıĲȠ ȤȫȡȠ.
ȉĮ ıȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ μʌȠȣȞ ıĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ țȐșİĲȘ İȣșİȓĮ.
ȆĮȡȠμȠȓȦȢ ĲĮ ıȒμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ μʌȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȩȡĲİȢ ĲȦȞ ǹʌȠșȘțȫȞ.
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ȉĮ ıȒμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȘȢ ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ șĮ μʌȠȣȞ ıĲȘȞ μȑıȘ țȐșİ ʌȜİȣȡȐȢ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ İȣșİȓĮ
țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 2 m μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.

ȆǿȃǹȀǿǻǹ ǼȆǿȈǾȂǹȃȈǾȈ ǼȀȇǾȄǼȍȃ – ǹȆǹīȅȇǼȊȈǾȈ ǻǿǼȁǼȊȈǾȈ ȉȇǿȉȍȃ
S T O P ȀǿȃǻȊȃȅȈ – ĬǹȃǹȉȅȈ
Ǽ Ȁ ȇ Ǿ Ȅ Ǽ ǿ Ȉ
ȈǾȂǹȉǹ ǼȀȇǾȄǾȈ ȂǼ ȈǼǿȇǾȃǹ
Ǽȃǹ ȆǹȇǹȉǼȉǹȂǼȃȅ ȈǾȂǹ

xx
xxx

: ǹȂǼȈǾ ȁǾȌǾ ǹȈĭǹȁȅȊȈ ĬǼȈǾȈ

ǻȊȅ ȂǿȀȇǾȈ ǻǿǹȇȀǼǿǹȈ ȈǾȂǹȉǹ

: ǼȃǹȇȄǾ ǼȀȇǾȄǼȍȃ

ȉȇǿǹ ȂǿȀȇǾȈ ǻǿǹȇȀǼǿǹȈ ȈǾȂǹȉǹ

: ǼȁǼȊĬǼȇǾ ǻǿȅǻȅȈ

ȋȇȅȃȅǿ ǼȀȇǾȄǼȍȃ : ǹȆȅ ……… ȂǼȋȇǿ …………

ǼȁǹȋǿȈȉǼȈ ǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ǼȊȀȇǿȃȅȊȈ ȅȇǹȈǾȈ ǹȆȅ ǹȆȅȈȉǹȈǾ 50 m: 100x75 cm
TOȆȅĬǼȉǾȈǾ: Ȉȉȅ ǻǼȄǿȅ ȂǼȇȅȈ ȆǹȈǾȈ ĭȊȈǾȈ ȆȇȅȈǺǹȈǼȍȃ ȉȇǿȉȍȃ (ȅǻȍȃ, ȂȅȃȅȆǹȉǿȍȃ)
Ȁǹǿ ȈǼ ǹȈĭǹȁǾ ǹȆȅȈȉǹȈǾ ǹȆȅ ȉǿȈ ǼȀȇǾȄǼǿȈ.

6.

ȅǻǾīǿǼȈ ǹȈĭǹȁȅȊȈ ǹȆȅĬǾȀǼȊȈǾȈ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȁǹǿ ȀǹȌȊȁǿȍȃ
1.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıĲȚȢ ȓįȚİȢ ĮʌȠșȒțİȢ μİ țĮȥȪȜȜȚĮ.

2.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ Ș ĳȪȜĮȟȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ.

3.

īȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, İʌȑțĲĮıȘ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȠșȘțȫȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ μİ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ
100 kg įȣȞĮμȓĲȚįȦȞ Ȓ ĮμμȦȞȚĲȓįȦȞ , Ȓ 200 kg AN/FO Ȓ SLURRIES Ș ʌȣȡȓĲȚįȦȞ, Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ
Įʌȩ 200 ĲİμȐȤȚĮ țĮȥȣȜȜȓȦȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ (ȐȡșȡȠ 101 țĮȚ 102 ĲȠȣ Ȁ.Ȃ.ȁ.Ǽ).

4.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ Ș ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ
țĮȥȣȜȜȓȦȞ.

5.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ Ș ĲȠ țȜİȓıȚμȠ țȚȕȦĲȓȦȞ μȑıĮ ıĲȚȢ ǹʌȠșȒțİȢ.

6.

ȉĮ İțȡȘțĲȚțȐ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ μİ ĲȠ ʌȐȞȦ μȑȡȠȢ ıĲȘȞ ıȦıĲȒ
șȑıȘ, ȩʌȦȢ įİȓȤȞİȚ Ș ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ. Ǿ ȤȡȒıȘ ȟȪȜȚȞȘȢ, ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȜȑĲĮȢ, ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ țĮȡĳȚȐ İȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.

7.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ – țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ Įʌȩ ĮȞĲȚıʌȚȞșȘȡȚıĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ȟȪȜȠ, ȠȡİȓȤĮȜțȠȢ, ț.Ȝʌ.).

8.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ – țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ μȑıĮ ıĲȠȞ țȪȡȚȠ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȩ ȤȫȡȠ ĲȘȢ
ǹʌȠșȒțȘȢ, ʌĮȡȐ μȩȞȠ ıĲȠȞ ʌȡȠșȐȜĮμȠ.

9.

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȦȞ țİȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ μȑıĮ ıĲȘȞ ǹʌȠșȒțȘ Ȓ ıĲȠȞ ȖȪȡȦ
ȤȫȡȠ ĮȣĲȒȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 20 m. ǹʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȩȡȡȚȥȘ μİĲȐ Įʌȩ İʌȚıĲȐμİȞȠ ȑȜİȖȤȠ
ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣȢ, μİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ǹʌȠșȘțȐȡȚȠȣ.
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10. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țĮțȠμİĲĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣȢ μȑıĮ ıĲȘȞ
ĮʌȠșȒțȘ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȞĮ ıȪȡȠȞĲĮȚ, ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȪȥȠȢ ț.Ȝʌ.).
11. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ țȚȕȦĲȓȦȞ ıİ μİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ ȩĲĮȞ įİȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
İȣıĲĮșȒȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȣțȠȜȓĮȢ ȤİȚȡȚıμȠȪ ĲȠȣȢ.
12. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ įȚȐįȡȠμȠȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 60 cm)
μİĲĮȟȪ ıȦȡȫȞ țĮȚ țȚȕȫĲȚȦȞ. ȅȚ įȚȐįȡȠμȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ İȜİȪșİȡȠȚ Įʌȩ ȠĲȚįȒʌȠĲİ.
13. ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș țȣțȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȦȞ ʌĮȜĮȚȠĲȑȡȦȞ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȫȢ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐıȠȣȞ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ μİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ.
14. ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ șȡȣĮȜȜȓįĮȢ ıĲȘȞ ǹʌȠșȒțȘ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ țĮȚ ĲȚȢ
șȡȣĮȜȜȓįĮȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȘȞ ǹʌȠșȒțȘ ȀĮȥȣȜȜȓȦȞ.
15. Ȃİ İȣșȪȞȘ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ țĮȚ ıİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȚȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ǺȚȕȜȓȠ ȆȡȠμȒșİȚĮȢ țĮȚ ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ țĮȚ ȂȑıȦȞ ǲȞĮȣıȘȢ – ȆȣȡȠįȩĲȘıȘȢ.
ȉȠ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȕȚȕȜȓȠ İȓȞĮȚ șİȦȡȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡμȩįȚĮ ǹıĲȣȞȠμȚțȒ ǹȡȤȒ, Ș ȠʌȠȓĮ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ
ȖȚĮ țȐșİ μİĲĮȕȠȜȒ Ȓ ĮʌȫȜİȚĮ Ȓ țȜȠʌȒ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
īȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ȐμİıĮ țĮȚ Ƞ ȆİȜȐĲȘȢ.
16. Ȃİ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ǹʌȠșȘțȐȡȚȠȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘ
ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ (ĳȪȜĮȟȘ țȜİȚįȚȫȞ),ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ İȚıȩįȠȣ ıİ μȘ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞĮ ȐĲȠμĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ȠįȘȖȚȫȞ ǹıĳĮȜȠȪȢ ǹʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.
17. īȚĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ Ƞ ĮʌȠșȘțȐȡȚȠȢ ĲȘȡİȓ ǺȚȕȜȓȠ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ, ȆĮȡȐįȠıȘȢ țĮȚ ǼʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ǼțȡȘțĲȚțȫȞ ȊȜȫȞ țĮȚ ȂȑıȦȞ ǲȞĮȣıȘȢ – ȆȣȡȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȞȘμİȡȫȞİȚ ȐμİıĮ μİĲȐ Įʌȩ
țȐșİ ʌȡȐȟȘ.
18. Ǿ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ĮʌȠșȘțȐȡȚȠȣ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ,
İȞĲȠȜȑȢ țĮȚ İȞȘμİȡȫıİȚȢ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȚİȡĮȡȤȚțȐ ʌȡȠȧıĲĮμȑȞȦȞ ĲȠȣ, ıĲȠȣȢ
ȠʌȠȓȠȣȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ țĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ Ȓ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ – ȆȣȡĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ĮʌȠșȘțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȖȪȡȦ ȤȫȡȦȞ ĲȠȣȢ.
19. Ȃİ İȣșȪȞȘ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȐĲȠμĮ ȦȢ ĳȪȜĮțİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțȘ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȦȞ İʌȓ 24ȦȡȠȣ ȕȐıİȦȢ, ȖȚĮ ʌȡȩȜȘȥȘ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ țȜȠʌȒȢ,
ʌȡȐȟİȦȞ įȠȜȚȠĳșȠȡȐȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȖİȖȠȞȩĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ʌȣȡțĮȖȚȐ, ʌȡȠıʌȐșİȚĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȠ ȤȫȡȠ
ĲȡȓĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ʌĮȚįȚȫȞ) ț.Ȝʌ.
7.
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ȅǻǾīǿǼȈ ǹȈĭǹȁȅȊȈ ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȉȉȅ ȋȍȇȅ ȉȅȊ ǼȇīȅȉǹȄǿȅȊ
1.

Ǿ μİĲĮĳİȡȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȡȖĮȗȩμİȞȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ
Ȓ ȓıȘ μİ 25 kg.

2.

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȑıĮ ıİ İʌĮȡțȠȪȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĮıĳĮȜȒ ȟȪȜȚȞĮ
țȚȕȫĲȚĮ, ȤȦȡȓȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ țĮȚ țĮȡĳȚȫȞ Ȓ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ
ĲȠȣȢ ıȣıțİȣĮıȓĮ.

3.

ȂİĲĮĳȠȡȐ μİ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠ
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-

Ǿ ıțȐĳȘ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİμȑȞȘ μİ ĮȞĲȚıĲĮĲȚțȩ ȣȜȚțȩ Ȓ ȟȪȜȠ
įȪıțȠȜĮ ĮȞĮĳȜȑȟȚμȠ.

-

ȉȠ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ Ȓ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠ ȞĮ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ μİ ĮįȚȐȕȡȠȤȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȞĮ țĮȓȖİĲĮȚ įȪıțȠȜĮ.

-

ȃĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȑȞĮ ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠ ȩȤȘμĮ.

-

-

Ǿ İȟȐĲμȚıȘ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲȡȐțĲȠȡĮ ȞĮ İȓȞĮȚ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ ĲȘȢ țĮȡȩĲıĮȢ Ș ĲȠȣ
ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ,ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȤȫȡȚıμĮ.
ȃĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȘȜİțĲȡȚțȐ țȣțȜȫμĮĲĮ ıĲȠ ȤȫȡȠ μİĲĮĳȠȡȐȢ Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚİțȡȘțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
(ıĲİȖĮȞȐ).

-

ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȖİȓȦıȘ μİ ĮȜȣıȓįĮ Ȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ İȜĮıĲȚțȐ İʌȓıȦĲȡĮ.

-

ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȩȡȞĮ, țĮȜȐ ĳȡȑȞĮ țĮȚ ĳȫĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ Ȁ.ȅ.Ȁ.

-

ȃĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

-

ȃĮ ĳȑȡȠȣȞ ĮȣĲȩμĮĲȠ ȘȤȘĲȚțȩ ıȒμĮ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ.

-

ȃĮ ĳȑȡȠȣȞ ȑȞĲȠȞȠ țȓĲȡȚȞȠ ȠʌĲȚțȩ ıȒμĮ țȣțȜȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȣȞİȤȫȢ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒȢ ıĲȐșμİȣıȘȢ.

-

ȅ țȚȞȘĲȒȡĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȕȘıĲȩȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ – İțĳȩȡĲȦıȘ.

-

ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȐțȠȢ ȖȚĮ țĮȜȪĲİȡȘ ʌȑįȘıȘ.

-

ȃĮ μȘȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȩĲȠμȘ ȠįȒȖȘıȘ.

-

ȃĮ μȘȞ ıĲĮșμİȪȠȣȞ ıİ ʌȠȜȣıȪȤȞĮıĲĮ μȑȡȘ Ȓ ıĲĮșμȠȪȢ țĮȣıȓμȦȞ.

-

-

ȉȠ ĳȠȡĲȓȠ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ıĲİȡİȦμȑȞȠ μȑıĮ ıĲȠ ȩȤȘμĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ μİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ıĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ
ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ Ȓ ĲȚȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ țĮȚ țȜȓıİȚȢ ĲȠȣ įȡȩμȠȣ.
ȃĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒμĮĲĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ȑȞįİȚȟȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ) İμʌȡȩȢ țĮȚ ʌȓıȦ țĮȚ ʌȚȞĮțȓįİȢ μİ
ȑȞįİȚȟȘ "ȆȇȅȈȅȋǾ ǼȀȇǾȀȉǿȀǹ".

-

TĮ ȤȡȫμĮĲĮ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȗȦȘȡȐ ȖȚĮ İȪțȠȜȘ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ.

-

ȃĮ ĳȑȡȠȣȞ țȩțțȚȞİȢ ıȘμĮȓİȢ.

-

ȉȠ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ Ȓ Ƞ ĲȡȐțĲȠȡĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ įȣȠ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ țȩȞİȦȢ 6 kg țĮȜȐ
ıĲİȡİȦμȑȞȠȣȢ. ǲȞĮȞ ȖȚĮ ĲȠ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ (μʌȡȠıĲȐ) Ȓ ĲȠȞ ĲȡȐțĲȠȡĮ țĮȚ ȑȞĮȞ ȖȚĮ ĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĲȠ țȐʌȞȚıμĮ țĮȚ țȐșİ ȤȡȒıȘ ĳȦĲȚȐȢ.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ μİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ μİĲĮĳİȡȩμİȞȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.

4.
-

ȂİĲĮĳȠȡȐ μİ ıȣȡμȩ
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ıȣȡμȩ (ȞĲȓȗİȜ – ȘȜİțĲȡȐμĮȟĮ).
ȉĮ İțȡȘțĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟİȤȦȡȚıĲȩ İȚįȚțȩ ȕĮȖȩȞȚ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.
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5.

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȥȣȜȜȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ İįȚțȐ įȚĮȡȡȣșμȚıμȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ
ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐȜȠȖȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ȕȐȡįȚĮȢ, ĮʌȠμȠȞȦμȑȞȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȜȠȚʌȩ ȤȫȡȠ
ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȠȤȒμĮĲȠȢ, ȡȣμȠȣȜțȠȪμİȞȠȣ Ȓ ȕĮȖȠȞȚȠȪ μİĲĮĳȠȡȐȢ
İțȡȘțĲȚțȫȞ.

6.

ȀĮĲȐ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ ȣʌȩȖİȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ
μİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ.

7.

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ țȚȞȘĲȫȞ ĲȘȜİĳȫȞȦȞ țĮȚ ĮıȣȡμȐĲȦȞ țȠȞĲȐ ıİ țĮȥȪȜȜȚĮ țĮȚ İțȡȘțĲȚțȐ.

8.

ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮȥȣȜȜȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ–İțĳȩȡĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıİțĲȚțȩȢ.

9.

ǵȜȠ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ İμʌȜȑțİĲĮȚ ıĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ
ȣȜȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȘĳȐȜȚȠ.

10. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ȠȚȞȠʌȞİȣμĮĲȦįȫȞ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ ĳȐȡμĮțȦȞ ȤȦȡȓȢ ȚĮĲȡȚțȒ ıȣȞĲĮȖȒ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ țĮȚ ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȑȜȜİȚȥȘ
ȞȘĳĮȜȚȩĲȘĲĮȢ, ȣʌȞȘȜȓĮ Ȓ ȗĮȜȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ Ș ȚİȡĮȡȤȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ǼȡȖȠįȘȖȩȢ, ȂȘȤĮȞȚțȠȓ ȕȐȡįȚĮȢ) ȖȚĮ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ.
11. ȅȚ ȠįȘȖȠȓ ĲȦȞ ȠȤȘμȐĲȦȞ Ȓ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲȘȞ ȐįİȚĮ țĮȚ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ
μȘȤĮȞȒȢ ȑȜȟȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠȚ, ʌİʌİȚȡĮμȑȞȠȚ țĮȚ ȣȖȚİȓȢ.
8.

ǹȈĭǹȁǾȈ ȂǼȉǹĭȅȇǹ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȉȉȅ ȅǻǿȀȅ ǻǿȀȉȊȅ ȉǾȈ ȋȍȇǹȈ

īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ ıĲȠ μȑȖȚıĲȠ ȕĮșμȩ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȠȣȢ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ǼʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ĭȠȡĲȓȦȞ – ǹccord Dangereux Routier (ADR), ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĮȞȫĲĮĲĮ İʌȚĲȡİʌĲȐ
ȩȡȚĮ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, İȚįȚțȒ ıȒμĮȞıȘ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ȠįȘȖȠȪ, ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ μİĲĮĳȠȡȐȢ İʌȚȕĮĲȫȞ
ț.Ȝʌ.
9.

ȂǼȈǹ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ ȈǼ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǼȈ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ

ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌȚȞĮțȠʌȠȚȘμȑȞȘ μȠȡĳȒ ĲĮ ıȣȞȚıĲȫμİȞĮ ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ. ȀĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
İʌȓıȘȢ țȐʌȠȚİȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ.
ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ țȡȐȞȠȣȢ:

ǿįȚȩĲȘĲĮ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, ǼȡȖȠįȘȖȩȢ, ǼʌȚıĲȐĲȘȢ

ȋȡȫμĮ ȀȡȐȞȠȣȢ
ȂʌȜİ

ǼʌȚțİĳĮȜȒȢ, īȠμȦĲȒȢ-ȆȣȡȠįȩĲȘȢ, ǺȠȘșȩȢ,
ǹʌȠșȘțȐȡȚȠȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ, ĭȪȜĮțĮȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ,
ȅįȘȖȩȢ-ȋİȚȡȚıĲȒȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ (İțĲȩȢ
ȠȤȒμĮĲȠȢ)

ȀȩțțȚȞȠ

ȁȠȚʌȠȓ ǼȡȖĮȗȩμİȞȠȚ

ȀȓĲȡȚȞȠ

Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȀȡȐȞȠȣȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İțĲȩȢ ȖȡĮĳİȓȦȞ, ȤȫȡȦȞ ĮȞȐʌĮȣıȘȢ, İıĲȓĮıȘȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ.
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ȉĮ ȖȣĮȜȚȐ (goggles) țĮȚ Ș μȐıțĮ ıțȩȞȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ (ĮȞȐįȠȤȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
İȡȖȠȜȐȕȠȣȢ/ ȣʌİȡȖȠȜȐȕȠȣȢ) ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țȠȞȚȠȡĲȠȪ, İȚįȚțȐ ıİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣȢ
țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ μȒȞİȢ Ȓ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ıțȩȞȘ țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ.
ȅȚ ĳȩȡμİȢ (ıĮțȐțȚ-ʌĮȞĲİȜȩȞȚ) ĲȦȞ μİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ İȡȤȩμİȞȦȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ
țĮȥȪȜȚĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıĲĮĲȚțȠȪ ȘȜİțĲȡȚıμȠȪ. ȋȡȫμĮ: țȓĲȡȚȞȠ Ȓ
ʌȠȡĲȠțĮȜȓ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮȚ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉȠ ĮįȚȐȕȡȠȤȠ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȡȠȤȒȢ Ȓ İȡȖĮıȓĮ ıİ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ μİ ıĲĮȜȐȖμĮĲĮ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ İʌȠȤȒ țĮȚ ĲȠȞ İȡȖĮıȚĮțȩ ȤȫȡȠ (ıĲİȖȞȩ ȑįĮĳȠȢ Ȓ ȜĮıʌȫįȘ ȞİȡȐ), ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μʌȩĲİȢ
Ȓ ȐȡȕȣȜĮ, İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ȐțȡȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ʌĲȫıȘ ȕĮȡȫȞ. ȈȩȜİȢ ĮȞĲȚĲȡȚȕȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
İȡȤȩμİȞȠȣȢ ıİ İʌĮĳȒ μİ İțȡȘțĲȚțȐ. ȉĮ ȐȡȕȣȜĮ İĳȠįȚĮıμȑȞĮ μİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĮıĲȡĮȖȐȜȠȣ.
īȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ıĲȠ ȪʌĮȚșȡȠ ĲȠȣȢ ȤİȚμİȡȚȞȠȪȢ μȒȞİȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ İʌİȞįȪĲȘ (μʌȠȣĳȐȞ) μȐȜȜȚȞȠȣ ȤȦȡȓȢ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ.
īȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ıİ ȣʌȩȖİȚİȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȪ
ȤȚĲȦȞȓȠȣ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞȘıȘ ȠȤȘμȐĲȦȞ – μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠıșȒțȘ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ Ȃ.ǹ.Ȇ., ĮʌȠĳĮıȓȗİĲĮȚ țĮȚ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȠ īȚĮĲȡȩ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ Ȃ.ǹ.Ȇ. ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȣ īȚĮĲȡȠȪ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, μİĲȐ Įʌȩ İȟȑĲĮıȘ įİȚȖμȐĲȦȞ.

ȂǼȈǹ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ǿǿȇȅȈȉǹȈ1ǹȈ ǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ ȈǼ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǳȉǼȈ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǼȆǼȃǻȊȉǾȈ
(ȂȆȅȊĭǹȃ)

ǹȃȉǹȃǹȀȁǹȈȉǿȀȅ
ȋǿȉȍȃǿȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȀȇǹȃȅȈ

īȊǹȁǿǹ

ȂǹȈȀǹ
ȈȀȅȃǾȈ

ĭȅȇȂǹ

ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ
ǼȆǿǺȁǼȌǾȈ

ȃǹǿ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ǼȇīȅǻǾīȅȈ ǼȆǿȈȉǹȉǾȈ

ȃǹǿ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐ

ȃǹǿ

ǼȆǿȀǼĭǹȁǾȈ,
īȅȂȍȉǾȈ ȆȊȇȅǻȅȉǾȈ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ǺȅǾĬȅǿ
īȅȂȍȉǾ ȆȊȇȅǻȅȉǾ

ȃǹǿ

ȃǹǿ

ǹȆȅĬǾȀǹȇǿȅȈ
ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ

ȃǹǿ

ĭȊȁǹȀǼȈ
ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ
ȅǻǾīȅȈ ȋǼǿȇǿȈȉǾȈ
ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ

ǹǻǿǹǺȇȅȋȅ ȂȆȅȉǼȈ Ȓ
ǹȇǺȊȁǹ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

10. ȅǻǾīǿǼȈ īǿǹ ȉȅȃ ǲȁǼīȋȅ ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹȈ ȉȍȃ ȆȇȅȂǾĬǼȊȅȂǼȃȍȃ – ȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǾȂǼȃȍȃ
ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ – ĭȊȁȁǹ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ Ȁǹǿ ȊīǼǿǹȈ ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ (MATERIAL SAFETY DATA
SHEETS – M.S.D.S.)
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞİȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ Įʌȩ ĲĮ ĮȡμȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ,
ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡșȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ȋ.ǹ.
3329/12.2.89.
1.

Ǿ ıȣıțİȣĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ
(țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ) țĮȚ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ʌȠȣ İμʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ.

2.

Ǿ ıȣıțİȣĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ.

3.

ǼțȡȘțĲȚțȐ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μİ ʌȜȠȓȠ, ıȚįȘȡȩįȡȠμȠ Ȓ ȠįȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ țĮȚ ıȒμĮȞıȘȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ μİĲĮĳȠȡȚțȩ μȑıȠ țĮȚ ȞĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ įȚİșȞİȓȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ȖȚĮ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȓįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ.

4.

Ǿ μȑȖȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȫȞ ĮȞȐ ıȣıțİȣĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ
50 kg.

5.

ȈĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İȞįİȓȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘ ıĲȠȓȕĮȟȘ.

6.

ȈĲȚȢ ȣʌȠıȣıțİȣĮıȓİȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ (ʌ.Ȥ. ĳȣıȓȖȖȚĮ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫȞİĲĮȚ μİ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ
İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.

7.

ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ıȣıțİȣĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
-

8.

9.

36

ǼĲĮȚȡİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ǼȓįȠȢ İțȡȘțĲȚțȠȪ – ǹȡȚșμȩȢ ȑȖțȡȚıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȋ.Ǻ.Ǽ.ȉ. – ȠμȐįĮ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ.

-

ǾμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ – μİȡȓįĮ.

-

ȀĮșĮȡȩ ȕȐȡȠȢ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.

-

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȕȐȡȠȢ ĳȣıȚȖȖȓȦȞ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ).

ȈĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ȤȫȡȠ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țȐȡĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ. Ȉİ ĮȣĲȒȞ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ țȡȠȪıȘ, ĲȡȚȕȒ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.

-

ȉĮȤȪĲȘĲĮ ȑțȡȘȟȘȢ (m/sec).

-

ǻȠțȚμȒ HESS.

-

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.

-

ǵȖțȠȢ İțȜȣȩμİȞȦȞ ĮİȡȓȦȞ ıİ lt/kg İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.

-

ǼȣĮȚıșȘıȓĮ.

-

ǿıȤȪȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ.

Ȃİ μȓĮ ıİȚȡȐ ȃȩμȦȞ, Ȇ.ǻ. țĮȚ ȊʌȠȣȡȖȚțȫȞ ǹʌȠĳȐıİȦȞ țĮȚ ȖȚĮ İȞĮȡμȩȞȚıȘ μİ ĲȠ įȓțĮȚȠ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ.,
Ƞ ȆȡȠμȘșİȣĲȒȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞȠȢ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįİȚ ıĲȠȞ țĮĲĮȞĮȜȦĲȒ ĭȪȜȜĮ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-01-00:2009

ȆȡȠȧȩȞĲȠȢ (Material Safety Data Sheets, M.S.D.S.) ȖȚĮ țȐșİ ʌȡȠȧȩȞ, ȩʌȦȢ ıȣμȕĮȓȞİȚ ȖȚĮ ĲĮ
İțȡȘțĲȚțȐ ʌȠȣ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȤȫȡİȢ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ.
ȉĮ ĭȪȜȜĮ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ȆȡȠȧȩȞĲȠȢ (M.S.D.S.) ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
ȩʌȦȢ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡ. 7 țĮȚ 8 țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞİȢ ȠįȘȖȓİȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ĮȞȐ
ʌȡȠȧȩȞ.
ȉĮ M.S.D.S. ʌȡȑʌİȚ μİ ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣ ȉμȒμĮĲȠȢ ȆȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ȞĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȆȡȠμȘșİȣĲȒ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ Ȓ ıİ ȖȜȫııĮ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ. (ʌ.Ȥ. ǹȖȖȜȚțȐ) ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
İȚıĮȖȩμİȞĮ İțȡȘțĲȚțȐ, ĳșȐȞȠȞĲĮȢ μȑȤȡȚ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ.
ȉĮ M.S.D.S. ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ ĲȦȞ ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ ǼțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣȢ ȂȘȤĮȞȚțȠȪȢ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ īȚĮĲȡȩ ǼȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ μİĲȐ Įʌȩ μİȜȑĲȘ ıȣȞȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ʌȡȩıșİĲĮ μȑĲȡĮ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ.
11. ȅǻǾīǿǼȈ īǿǹ ȉǾȃ ǹȃǹǽǾȉǾȈǾ ȂǾ ǼȀȇǹīǼȃȉȍȃ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȉȉǹ ȆȇȅȎȅȃȉǹ ȉȍȃ
ǼȀȇǾȄǼȍȃ
1.

ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĳȩȡĲȦıȘȢ – μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȑțȡȘȟȘȢ ıĲĮ
μȑĲȦʌĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İʌȚıĲĮıȓĮȢ – İʌȓȕȜİȥȘȢ, ȤİȚȡȚıĲȑȢ țĮȚ ȠįȘȖȠȪȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮțȐȜȣȥȘ
μȘ İțȡĮȖȑȞĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ μȑıĮ ıĲĮ ȣȜȚțȐ.

2.

ȉĮ İțȡȘțĲȚțȐ ĮȣĲȐ įİȞ ȑȤȠȣȞ İțȡĮȖİȓ ȜȩȖȦ ĲȡȩʌȠȣ ȖȩμȦıȘȢ țĮȚ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ (ʌ.Ȥ.
įȚĮțİțȠμμȑȞȘ) Ȓ ȜȩȖȦ įȚĮțȠʌȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ȖȩμȦıȘȢ Įʌȩ țĮĲȐʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȦȞ
įȚĮμİĲȡȘμȐĲȦȞ Ȓ ȜȩȖȦ İʌȓįȡĮıȘȢ ȣʌȩȞȠμȠȣ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȩ ĲȠȣ Ȓ ȜȩȖȦ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ.

3.

ȅȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚİȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȤȞȩĲİȡȘȢ İμĳȐȞȚıȘȢ ĲȠȣ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩȜȘȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ īȩμȦıȘȢ–ȆȣȡȠįȩĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ȂȘȤĮȞȚțȩ.

4.

ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȗȒĲȘıȘ μȘ İțȡĮȖȑȞĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ
ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İțȡȒȟİȦȞ ıĲȚȢ ʌȜĮĲİȓİȢ ĮʌȩșİıȘȢ Ȓ įĮȞİȚȠșȐȜĮμȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ İʌȚıĲĮıȓĮȢ, ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıĲȑȢ–ȕȠȘșȠȪȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȡȠȫșȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
țĮșȠįȒȖȘıȘȢ ĮʌȩșİıȘȢ (ĲȠȣμʌĮįȩȡȠȣȢ).

5.

ȉĮ İțȡȘțĲȚțȐ ĲĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ Įʌȩ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ Ȓ ĲȡȓĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌĮȡȐȞȠμĮ.

6.

ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȗȒĲȘıȘ μȘ İțȡĮȖȑȞĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıĲȘ ĳȐıȘ
İțĳȩȡĲȦıȘȢ ıĲİȓȡȦȞ Ȓ Įʌȩ ĲȠ μȑĲȦʌȠ Ȓ Įʌȩ įĮȞİȚȠșȐȜĮμȠȣȢ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ĮįȡĮȞȫȞ țĮȚ μȐȜȚıĲĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ıʌĮıĲȒȡĮ.

7.

Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ , μİ ĲȘȞ İȪȡİıȘ μȘ İțȡĮȖȑȞĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
Ș İȡȖĮıȓĮ țĮȚ İȚįȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȐμİıĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țĮȚ ȠȚ īȠμȦĲȑȢ–ȆȣȡȠįȩĲİȢ ȖȚĮ
ȜȒȥȘ ĮȞȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ μȑĲȡȦȞ İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘȢ Ȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ȓ μİ μİĲĮĳȠȡȐ ĮȜȜȠȪ.

12. ȅǻǾīǿǼȈ īǿǹ ȉǾȃ ȀǹȉǹȈȉȇȅĭǾ ǼȀȇǾȀȉǿȀȍȃ Ȋȁȍȃ Ȁǹǿ ȀǹȌȊȁǿȍȃ
1.

ǹȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĮțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ Ȓ ĲĮ țĮȥȪȜȜȚĮ, İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ȆȡȠμȘșİȣĲȒ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ μİ ʌĮȡȐįȠıȘ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.

2.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ Ȓ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ.

3.

Ǿ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ μİ İȜİȖȤȩμİȞȘ țĮȪıȘ.

4.

ȅ ȤȫȡȠȢ țĮȪıȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ μĮțȡȚȐ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ȠȚțȚıμȠȪȢ įȡȩμȠȣȢ țĮȚ įȓțĲȣĮ ıĲȘȞ
İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǼȓȞĮȚ ĮʌȠȥȚȜȦμȑȞȠȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ĳȣıȚțȒ Ȓ ĲİȤȞȘĲȒ țȐȜȣȥȘ ȖȚĮ ĲȠ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȐĲȠμȠ ʌȠȣ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȘȞ țĮȪıȘ țĮȚ
ĲȦȞ ĮĲȩμȦȞ ʌȠȣ șĮ țȐȞȠȣȞ ĲȘ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȕȐıİȦȞ (Ƞ īȠμȦĲȒȢ μİ ĲȘȞ ȠμȐįĮ ĲȠȣ).
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5.

Ǿ țĮȪıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȚțȡȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ĲȠ ʌȠȜȪ 25 Kg ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞȚıĲȠȪȞ
μȓĮ ıĲİȞȒ, μĮțȡȚȐ ȜȦȡȓįĮ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ μȑȖȚıĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 15-20 cm.

6.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ īȠμȦĲȒ, μİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĮȪıȚμĮ ȣȜȚțȐ μȘ İțȡȘțĲȚțȐ
(ȤĮȡĲȚȐ, ȡȠțĮȞȓįȚĮ) įȚĮȕȡİȖμȑȞĮ μİ ʌİĲȡȑȜĮȚȠ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ĳȜȩȖĮ ıĲȚȢ İțȡȘțĲȚțȑȢ ȪȜİȢ
ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ȐĲȠμȠ ʌȠȣ țȐȞİȚ ĲȘȞ ȑȞĮȣıȘ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȒ ʌİȡȚȠȤȒ
μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ (μȚțȡȩ țĮĲĮĳȪȖȚȠ).

7.

ȉĮ țȠȚȞȐ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȐ țĮȥȪȜȜȚĮ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ μİ ȑțȡȘȟȘ ıİ ȜȐțțȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ 50 cm ıĲȠ ȤȫμĮ, ĮĳȠȪ țȠʌȠȪȞ μİ İȚįȚțȠȪȢ țȠʌĲȒȡİȢ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ĲȦȞ
șȡȣĮȜȜȓįȦȞ Ȓ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 10 cm Įʌȩ ĲȠȞ țȐȜȣțĮ ĲȦȞ țĮȥȣȜȜȓȦȞ. Ǿ μȑȖȚıĲȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȥȣȜȜȓȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȑĳİĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıĲĮ 100 ĲİμȐȤȚĮ
ʌİȡȓʌȠȣ.

8.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȡȘμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ țĮȥȣȜȜȓȦȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ, ȖȚĮĲȓ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȜȚțȒȢ Ȓ μİȡȚțȒȢ ĮʌȠĲȣȤȓĮȢ șĮ ȕȡİșȠȪȞ ıĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ İțıțĮĳȒȢ.

9.

ǼȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ıȘμİȚȦșİȓ ȩĲȚ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĮʌȠțȠʌȒ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ μİ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ İʌĮȖȦȖȚțȫȞ ȡİȣμȐĲȦȞ.

10. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȠįȘȖȓİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌİȡȓ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ
țĮȥȣȜȜȓȦȞ.
11. ȆȡȩıșİĲİȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ȂȘȤĮȞȚțȩ ĮȞȐ İȓįȠȢ İțȡȘțĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ
țĮȚ țĮȥȣȜȜȓȠȣ.
12. Ȃİ țĮȪıȘ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ șȡȣĮȜȜȓįİȢ.
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȆȜȒȡİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ μİ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠ ȕȐȡȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-02-00 İȓȞĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ
țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ĲȘȞ İʌİȞȑȡȖİȚĮ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ įȠμȘμȐĲȦȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ ĮȚȦȡȠȪμİȞȘȢ μȐȗĮȢ (ıȣȞȒșȦȢ
μİĲĮȜȜȚțȒ ıĳĮȓȡĮ) ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȠȡμȒȢ ʌȠȣ ĮʌȠțĲȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȚȫȡȘıȘ ĲȘȢ Ș μȐȗĮ ĮȣĲȒ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȩȕȠȜȠ (μʌȠȪμĮ) įȚțĲȣȦĲȠȪ ȖİȡĮȞȠȪ. Ȉİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș įȡȫıĮ μȐȗĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ʌȑıİȚ
İȜİȪșİȡĮ, ĮȞĲȓ ĲȘȢ ĮȚȦȡȒıİȦȢ.

ȈȤȒμĮ 1 - ǹȞȐȡĲȘıȘ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-05-01-02-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ,
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ
ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ

Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ĲȠȣ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ĮĳȠȡȐ ʌȜȒȡİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ʌĮȞĲĮȤȩșİȞ
İȜİȪșİȡȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ. Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ μİ ĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ μȑșȠįȠ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜİțĲȚțȒ
ĮĳĮȓȡİıȘ ȤȡȒıȚμȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
Ǿ șȡĮȪıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ʌȜȘȡȫıİȦȢ μİ ĲȘȞ ĮȚȦȡȠȪμİȞȘ
μȐȗĮ ȠįȘȖİȓ ıİ ĲİμȐȤȚĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠȣ μİȖȑșȠȣȢ ĮȜȜȐ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ıȣȞįȣĮıĲİȓ țĮȚ μİ ȐȜȜİȢ μİșȩįȠȣȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĲİμĮȤȚıμȩ, μİĲȐșȡĮȣıȘ Ȓ țȠʌȒ ȡȐȕįȦȞ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪ (ȩʌȦȢ μİ
ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ Ȓ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ țȩĳĲȘ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠȣ ıİ İțıțĮĳȑĮ).

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȠȢ İțıțĮĳȑĮȢ μİ įȚțĲȣȦĲȩ ʌȡȩȕȠȜȠ
(μʌȠȪμĮ), μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ ıȫμĮĲȠȢ μȑıȦ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ. ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ İțıțĮĳİȓȢ ıȣȡȩμİȞȠȣ țȐįȠȣ (dragline), ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ Ƞ țȠȣȕȐȢ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠ ıȫμĮ Ȓ «μʌȐȜĮ». Ǿ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ
ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ.
Ǿ «μʌȐȜĮ» İȓȞĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ Ȓ ȤȣĲȠıȚįȘȡȐ, ıȤȒμĮĲȠȢ ıĳĮȚȡȚțȠȪ, țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ Ȓ ĮʌȚȠİȚįȠȪȢ (ĮȤȜȐįȚ). ȉȠ
ȕȐȡȠȢ ȟİțȚȞȐİȚ Įʌȩ 500Kg (5Ȁȃ) țĮȚ ĳșȐȞİȚ ĲȠȣȢ 5 ĲȩȞȠȣȢ (50Ȁȃ).
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ «μʌȐȜİȢ» įȚĮĳȩȡȦȞ ȕĮȡȫȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ İțıțĮĳȑĮ
(İʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ȡȠʌȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ țȡȠȣıĲȚțȒ șȡĮȪıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, įİȞ İʌĮȡțİȓ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ĲȠȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣȢ
țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıȣȞįİįİμȑȞĮ μİ ĲȚȢ ȡȐȕįȠȣȢ ĲȠȣ ıȚįȘȡȠʌȜȚıμȠȪ.

6

37284
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-02-00:2009

Ǽȁȅȉ

ǳμȚıȣ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ

ȈĲȑȥȘ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ȖİȡĮȞȠȪ ʌİȡȓʌȠȣ
3,00m İʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ
țĮĲİįȐĳȚıȘ țĲȓȡȚȠ

ǳμȚıȣ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ

ȈȤȒμĮ 2: ȀĮĲİįȐĳȚıȘ μİ ĮȚȫȡȘıȘ țĮȚ μİ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ
īȚĮ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İȓĲİ μİ
ȠȟȣȖȠȞȠțȠʌȒ İȓĲİ μİ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ țȩĳĲȘ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȠȣ ıİ İțıțĮĳȑĮ.

5.2 ǹʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, İμʌİȚȡȓĮ
țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȚ ĮįİȓĮȢ (ȤİȚȡȚıĲȒ ȖİȡĮȞȠȪ Ȓ İțıțĮĳȑĮ).
Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ, ĮʌĮȚĲİȓ ȠȡșȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ (İȪȡȠȢ ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ
μȐȗĮȢ, ĲĮȜȐȞĲȦıȘ Ȓ İȜİȪșİȡȘ ʌĲȫıȘ, ȪȥȠȢ ʌĲȫıİȦȢ) țĮșȫȢ țĮȚ ıȦıĲȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ ıȘμİȓȠȣ
ʌȡȩıʌĲȦıȘȢ ĲȘȢ μȐȗĮȢ.
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ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ țȡȓıȚμȠ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ, Ș İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ʌĲȫıİȦȢ ĲȦȞ ĮʌȠıȣȞĲİșİȚμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ, Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠıȕĮȜȜȩμİȞȠ ıĲȩȤȠ. Ǿ
İʌȚȜİȖȩμİȞȘ ĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮ țȡȠȪıİȦȞ - ʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ μȐȗĮȢ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȣȤİȡȒ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.

5.3 ǼʌȓȕȜİȥȘ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ǻȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ
ıĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83)
"țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ
țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".
ǵȜĮ ĲĮ țȜȚμȐțȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ șĮ İȞȘμİȡȫȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ
ĳȐıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ.

5.4 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ – țĮșĮȓȡİıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ, țĮșĮȚȡİșİȓ,
ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ʌȜȒȡȦȢ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ țĮȚ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ
İʌĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠ ıĲȘȞ ʌȡȠĲȑȡĮ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ʌĮȡȐįȠıȘ ȤȡȘıȓμȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, ĮȣĲȐ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ
μİ ĲȐȟȘ țĮĲȐ İȓįȠȢ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ȤȫȡȠ.
ȉĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșĮȓȡİıȘȢ șĮ ĲİμĮȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȚȦȡȠȪμİȞȘȢ μȐȗĮȢ ʌȡȠıĳȑȡİĲĮȚ μȩȞȠȞ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ, ȣʌȑȡȖİȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țĮșĮȓȡİıȘ μȚĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ĲȦȞ ȣʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȒȢ
ĮʌĮȚĲİȓ ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ μİșȠįȠȜȠȖȓĮ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ μİ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȑȡ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȠμȒμĮĲȠȢ
ȑȤİȚ țĮșĮȚȡİșİȓ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıșİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ʌȡȠȢ ĮʌȩșİıȘ
ıİ ȤȫȡȠȣȢ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡμȩįȚİȢ ǹȡȤȑȢ.
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ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǿıȤȪİȚ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ
ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ș ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ
451/Ǻ/83), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ʌȐȖȚĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
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7.2 ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μİ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠ ȕȐȡȠȢ
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ İĳȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
Į)

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ, Ȓ įȚĮȕȐıİȚȢ țȠȚȞȠȪ țĮȚ
ȠȤȘμȐĲȦȞ ĮțȩμȘ țĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ (ıțİʌĮıĲȑȢ).

ȕ)

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖİȡĮȞȩȢ ȩĲĮȞ Ș ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞȐ ĲȠȣ ȣʌȠȜİȓʌİĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ
2,00 m ĲȘȢ țȠȡȣĳȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.

Ȗ)

ȉȠ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠ ȕȐȡȠȢ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% ĲȘȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȖİȡĮȞȠȪ, ıİ
ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞĮ țĮȚ ĲȘ ȖȦȞȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, ȠȪĲİ ĲȠ 25% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șȡĮȪıȘȢ
ĲȦȞ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.

į)

ȉȠ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠ ȕȐȡȠȢ șĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲĮ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș
ıȣıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ țĮȚ Ș ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ʌİȡȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȐȟȠȞĮ.

İ)

ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȜĮıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.

ıĲ) ǵĲĮȞ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȓȤȠȚ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣȢ μİ μʌȐȜĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ įȚĮțȠʌȒ Ȓ ĮʌȠμȩȞȦıȘ
ĲȣȤȩȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ įȚțĲȪȦȞ.

7.3 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μİ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
 ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 atm) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
 ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

7.4 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ȉĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ʌȠȣ İȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȦ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ, ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ
įȚİȟȠįȚțȐ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00 "ȂȑĲȡĮ ǹıĳĮȜİȓĮȢ - ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ
ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ".

8

ȉȡȩʌȠȚ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ĮȚȦȡȠȪμİȞȠ ȕȐȡȠȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ μİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ıȣȞȠȜȚțȩ ȩȖțȠ ĲȠȣ įȠμȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ĲȠȣ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
ȅĲĮȞ ıİ țȐʌȠȚȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ĮțȡȚȕȑıĲİȡİȢ μȑșȠįȠȚ țȠʌȒȢ Ȓ ĮįȣȞĮĲȓıμĮĲȠȢ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĮȚ Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠȢ
ĮʌȩșİıȘ Ȓ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
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ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
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ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȆȜȒȡİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-03-00 İȓȞĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-03-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- ǿțȡȚȫμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-01-00

Demolition of post-tensioned concrete structures -- ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ
țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ μȘ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ
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Ǽȁȅȉ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ μȑșȠįȠȚ – ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

4.1 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ ıȣȞȒșȘȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ İȓȞĮȚ ĲȦȞ İȟȒȢ ȕĮıȚțȫȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ:
 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲμȘμĮĲȚțȒȢ șȡĮȪıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ țȡȠȪıȘȢ/ ȫșȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ ĲμȘμȐĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
 ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ μİĲȐșȡĮȣıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
ȀȐșİ ĲȪʌȠȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ įȚȐĳȠȡİȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
(İȞįȠĲȚțȒ, μİȖȐȜȠȣ Ȓ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ) țĮȚ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ȪȥȠȢ, ıȣȞįȑıİȚȢ μİ ȐȜȜĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ, ȪȥȠȢ ʌĲȫıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ).
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȡĮ μȘȤĮȞȚțȐ İʌȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μİ İʌİȞȑȡȖİȚĮ ĲȠʌȚțȒȢ șȡĮȪıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȞĮȡʌĮȖȒȢ,
ȫıȘȢ, ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ʌȡȩțȜȘıȘ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ-ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ.
ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȩʌȦȢ Ș İʌȚμȑȡȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ʌȜĮıĲȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țȩμȕȦȞ ıȪȞįİıȘȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ șȑıȘ șȡĮȪıİȦȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ
İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȘȢ ıĲĮįȚĮțȒȢ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ ȞĮ ıȣȞİțĲȚμȘșȠȪȞ ʌȡȠıİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ.
ȈȣȞȒșİȚȢ ĲȪʌȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ:
 ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (hydraulic hammers) Ȓ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (impact hammers).
 ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȚĮȖȫȞİȢ (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers).
ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
İįȐĳȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

4.2 ǼȓįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȠȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ
ȅȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȠȚțȚȜȓĮ μȠȡĳȫȞ țĮȚ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
ȆȜȐțİȢ, įȠțȠȓ, ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ, ĲȠȚȤȓĮ, İȟȫıĲİȢ, șİμȑȜȚĮ μİμȠȞȦμȑȞĮ Ȓ ıȣȞİȤȒ, ȕȐșȡĮ ȖİĳȣȡȫȞ,
μİμȠȞȦμȑȞİȢ įȠțȠȓ ȖİĳȣȡȫȞ, ʌȜȐțİȢ ȖİĳȣȡȫȞ, ʌĲİȡȣȖȩĲȠȚȤȠȚ, șȠȜȦĲȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȩĲȠȚȤİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ,
įİȟĮμİȞȑȢ, ĲȠȓȤȠȚ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ μİȖȐȜȠȣ Ȓ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ,
ȐȠʌȜĮ, İȜĮĳȡȫȢ țĮȚ ȚıȤȣȡȫȢ ȠʌȜȚıμȑȞĮ.
ȈȘμĮȞĲȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȓȞĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ Ș įȠμȒ țĮȚ Ș μȠȡĳȒ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ȖİȚĲȞȓĮıȒ ĲȘȢ μİ ȐȜȜİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ǹʌȩ ĲȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĮȣĲȠȪȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ʌĲȫıİȦȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠıȣȞĲȓșİȞĲĮȚ țĮȚ
ʌȑĳĲȠȣȞ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜȠȪȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠıȕĮȜȜȩμİȞȠ
ıĲȩȤȠ.
Ǿ ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ȣʌȠțİȓμİȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ (μȑȤȡȚ ĮȜȣıȚįȦĲȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘ).
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Ǽȁȅȉ

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ
țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ,
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ/țĮȚ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ. ȅȚ
İȡȖĮıȓİȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0103-00-00.

5.2 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ (ȖȚĮ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ) țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83)
"țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ
țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".

5.4 ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
īȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ țĮȚ ȠȚ μȑșȠįȠȚ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ μİμȠȞȦμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲĮ ĮȡȤȚțȐ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ
țĮșĮȓȡİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜİțĲȚțȒ ĮʌȠμİȓȦıȘ/ șȡĮȪıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ȕȜ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-0100).
5.4.1

ȀĮĲİįȐĳȚıȘ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ Ȓ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (hydraulic hammers, impact hammers)

ȉĮ μȘȤĮȞȚțȐ ʌȡȚȩȞȚĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐȠʌȜȠȣ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ. ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȡȠȤȩ μİ țȠʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țĮȡȕȓįȚĮ Ȓ/țĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ.
ȆȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡȠȤȠĳȩȡȠ ıȪıĲȘμĮ țȪȜȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȠμȑȢ įĮʌȑįȦȞ Ȓ ıİ ıȪıĲȘμĮ ȠįȘȖȫȞ (ȡȐȖİȢ) ȖȚĮ
ĲȠμȑȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȚȤȓȦȞ. Ǿ ʌĮȡĮȖȩμİȞȘ ıțȩȞȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠʌȚțȩ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩ ȞİȡȠȪ.
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Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 1 - ȀĮĲİįȐĳȚıȘ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ıĳȪȡĮ

5.4.2

ȀĮĲİįȐĳȚıȘ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ Ȓ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (hydraulic hammers, impact hammers)

Ǿ ĲİȤȞȚțȒ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ıİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ Įʌȩ ȠȖțȫįȘ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȤȑȢ.
ǻȘμȚȠȣȡȖİȓ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ĮțȡȚȕȠȪȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȠμȑȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ İʌȘȡİȐȗİȚ İȜȐȤȚıĲĮ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ
țĮĲĮıțİȣȒ. ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲȐșȡĮȣıȘ ȒįȘ ĮʌȠțȠμμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
5.4.3

ȀĮĲİįȐĳȚıȘ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȚĮȖȫȞİȢ (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers)

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ĲİȤȞȘĲȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ țȜİȚıĲȩ
ȕȡȩȤȠ μȑıȦ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȡȠȤĮȜȚȫȞ.
ǹȡȤȚțȐ, įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȠʌȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮįĮμĮȞĲȠıȪȡμĮĲȠȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș İȡȖĮıȓĮ țȠʌȒȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ, ȖȚĮĲȓ ĲȣȤȩȞ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
ıȠȕĮȡȩĲĮĲȠȣȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ.

ȈȤȒμĮ 2 - ȀĮĲİįȐĳȚıȘ țĲȚȡȓȠȣ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıȚĮȖȫȞĮȢ İʌȓ İțıțĮĳȑĮ μİ İʌȚμȒțȘ μʌȠȪμĮ
(long reach boom)
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ȈȤȒμĮ 3 - ȀĮșĮȓȡİıȘ ĳȠȡȑĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ıȚĮȖȫȞĮ ȕĮȡȑȦȢ ĲȪʌȠȣ
5.4.4

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİ ȫıȘ, ȑȜȟȘ țĮȚ țȡȠȪıȘ

5.4.4.1 ǲȜȟȘ μİ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ
Ȃİ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ ʌȡȠıįİįİμȑȞĮ İʌȓ ȕĮȡȑȦȞ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĮıțİȓĲĮȚ İʌȚȜİțĲȚțȐ ȑȜȟȘ İʌȓ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ. ȉĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ įİ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞĮ ĲȘȞ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȣȤȩȞ șȡĮȪıȘ ĲȠȣȢ. Ǿ ȑȜȟȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮȚ μİ
ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ μȑıȦ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȕĮȡȠȪȜțȦȞ ȚıȤȣȡȐ ʌĮțĲȦμȑȞȦȞ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
5.4.4.2 ǷșȘıȘ μİ ĲȘȜİıțȠʌȚțȩ țȡȚȩ
ȅȚ ĲȘȜİıțȠʌȚțȠȓ țȡȚȠȓ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ İȟĮȡĲȒıİȚȢ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ İțıțĮĳȑȦȞ ȕȐȡȠȣȢ ĳȠȡİȓȠȣ ȐȞȦ ĲȦȞ 30 ton. ȈĲȠ
ȐțȡȠ ĲȠȣȢ ĳȑȡȠȣȞ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȑμȕȠȜȠ μİ ĮȚȤμȘȡȒ ĮʌȩȜȘȟȘ. ǼȣȡȓıțȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ Ȓ ȦȢ
ȕȠȘșȘĲȚțȩ μȑıȠȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦșİȓ μİ
ȤȡȒıȘ ȐȜȜȦȞ μİșȩįȦȞ.
5.4.4.3 Ȃİ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ İțıțĮĳİȓȢ
ǼȓȞĮȚ μȚĮ İț ĲȦȞ ĮıĳĮȜȑıĲİȡȦȞ μİșȩįȦȞ țĮșĮȓȡİıȘȢ. ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ İțıțĮĳİȓȢ μİ ĲȘȞ ıȣȞȒșȘ İȟȐȡĲȘıȘ
(ĲıȐʌİȢ) Ȓ μİ İȚįȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ İȟĮȡĲȒıİȚȢ (ĮȡʌȐȖİȢ, ĮȤȚȕȐįİȢ ț.Ȝʌ.) ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ıȣȞȒșȘ μȑıĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Ȓ ĲȠȞ ĲİμĮȤȚıμȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ. ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ Įʌ’ ĮȡȤȒȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ ĮțĲȓȞĮȢ
įȡȐıȘȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ ȡȐȕįȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮșĮȚȡİșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ μİ ȤȡȒıȘ
İȟȐȡĲȘıȘȢ ȥĮȜȚįȚȠȪ/ țȩĳĲȘ Ȓ ıȣıțİȣȫȞ ȠȟȣȖȠȞȠțȠʌȒȢ.
5.4.5

ȂİĲĮșȡĮȪıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ

Ǿ μİĲȐșȡĮȣıȘ ȠȖțȦįȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȚĮȖȫȞİȢ (concrete-pulverizers,
demolition pliers), ȥĮȜȓįȚĮ-țȩĳĲİȢ (shears, universal processors) țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ. ȈȣȞȒșȦȢ μİ ĲȠȞ
İȟȠʌȜȚıμȩ ĮȣĲȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ș țȠʌȒ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ǿįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠțȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦșİȓ țĮȚ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ
ıȣȖțȡĮĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ μȘ İȚıȑĲȚ țĮĲİįĮĳȚıĲȑĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μȑıȦ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȚȡİșİȓ țĮȚ ĲİμĮȤȚıĲİȓ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȉȠ ȖȒʌİįȠ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ʌȡȠȨʌȒȡȤİ Ș țĮĲĮıțİȣȒ șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ İȜİȪșİȡȠ įȠμȘμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ʌİȡȚȕȐȜȜȦȞ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐıĲȘțİ țĮĲȐ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ, șĮ
ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠĲȑȡĮ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȠȢ Įʌȩ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ țĮȚ țĮșĮȡȩȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ ȖȚĮ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ,
ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ įȚİȣșİĲȘμȑȞĮ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ıİ șȑıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

7.3 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȚȫȞ, ĲȦȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-01-03-00:2009

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
 ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 atm) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
 ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ μİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ıȣȞȠȜȚțȩ ȩȖțȠ ĲȠȣ įȠμȒμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ĲȠȣ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
ȅĲĮȞ ıİ țȐʌȠȚȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ĮțȡȚȕȑıĲİȡİȢ μȑșȠįȠȚ țȠʌȒȢ Ȓ ĮįȣȞĮĲȓıμĮĲȠȢ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ/ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Ș ʌȜȒȡȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĮȚ Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș
ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠȢ ĮʌȩșİıȘ Ȓ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
țĮȚ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-02-01-01:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-0201-01 «ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-02-01-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ
μȑıĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȠȜȩțȜȘȡȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ μȘ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȘȢ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȐșȚțĲȘȢ.
Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ μİμȠȞȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ įİȞ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-01-00

Demolition of post-tensioned concrete structures -- ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ
țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ μȘ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ
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Ǽȁȅȉ

ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ μȑșȠįȠȚ – ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

4.1

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ

ȀȐșİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȢ ĲȪʌȠȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȠȜȜȑȢ ȤȡȒıİȚȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
(İȞįȠĲȚțȒ, μİȖȐȜȠȣ Ȓ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ) țĮȚ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ȪȥȠȢ, ıĲȒȡȚȟȘ μİ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȠμμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ). ȅȚ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ țĮȚ ĲĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȚĮȖȦȞȠĳȩȡĮ țȠʌĲȚțȐ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ıĲĮįȚĮțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȒ μȩȞȠȞ șȡĮȪıȘ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȡĮ μȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ șİȡμȚțȐ İʌȓ ĲȦȞ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİ İʌİȞȑȡȖİȚĮ țȠʌȒȢ,
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠμȒȢ, ʌȡȩțȜȘıȘ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ - ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ, ȫıȘȢ Ȓ ĮȡʌĮȖȒȢ.
ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȩʌȦȢ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ Ș ʌȜĮıĲȚμȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țȩμȕȦȞ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ȐμİıĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ. ȆȡȑʌİȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ
ȞĮ ıȣȞİțĲȚμȘșȠȪȞ ʌȡȠıİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ Ș
μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ.
ȈȣȞȒșİȚȢ ĲȪʌȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ:
-

ǻȚıțȠʌȡȓȠȞĮ țȠʌȒȢ ĲȠȚȤȓȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ (Wall and floor saws).

-

ȈȣıĲȒμĮĲĮ ĮįĮμĮȞĲȠțȠʌȒȢ ıȪȡμĮĲȠȢ (diamond wires).

-

ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȥĮȜȓįȚĮ (mobile shears, universal processors).

-

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȚĮȖȫȞİȢ (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers).

-

ȊįȡĮȣȜȚțȐ įȡȐʌĮȞĮ (drills) Ȓ ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡĮ țȠʌĲȚțȐ ʌȣȡȘȞȠȜȘȥȓĮȢ (diamond corers).

-

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȒȞİȢ (Rock splitters).

-

ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (hydraulic hammers).

-

ȀȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (impact hammers).

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȠȚ ıȣȞȒșİȚȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ
İįȐĳȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

4.2

ǼȓįȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ

ȅȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȠȚțȚȜȓĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
ȆȜȐțİȢ, įȠțȠȓ, ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ, ĲȠȚȤȓĮ, İȟȫıĲİȢ, șİμȑȜȚĮ μİμȠȞȦμȑȞĮ Ȓ ıȣȞİȤȒ, ȕȐșȡĮ ȖİĳȣȡȫȞ,
μİμȠȞȦμȑȞİȢ įȠțȠȓ ȖİĳȣȡȫȞ, ʌȜȐțİȢ ȖİĳȣȡȫȞ, ʌĲİȡȣȖȩĲȠȚȤȠȚ, șȠȜȦĲȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȩĲȠȚȤİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ,
įİȟĮμİȞȑȢ, ĲȠȓȤȠȚ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ μİȖȐȜȠȣ Ȓ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ȐȠʌȜĮ, İȜĮĳȡȫȢ țĮȚ ȚıȤȣȡȫȢ ȠʌȜȚıμȑȞĮ.
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Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-01:2009

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ țȡȓıȚμȠ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ Ș İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ʌĲȫıİȦȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ
ĮʌȠıȣȞĲȓșİȞĲĮȚ țĮȚ ʌȑĳĲȠȣȞ țĮȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ (μȑȤȡȚ ĮȜȣıȚįȦĲȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘ).
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȈĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ (İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ μİȜȑĲȘ) ȞĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȢ Ȓ/țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ. īȚĮ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00.

5.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ įȚĮșȑĲİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ (ȖȚĮ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ
İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ İȟȠʌȜȚıμȩ) țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.3

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ
451/Ǻ/83), "țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ
țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".

5.4
5.1.1

ȈȣȞȒșİȚȢ μȑșȠįȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ įȚıțȠʌȡȓȠȞĮ (wall and floor saws)

ȉĮ μȘȤĮȞȚțȐ ʌȡȚȩȞȚĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐȠʌȜȠȣ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μȚțȡȠȪ
ʌȐȤȠȣȢ. ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȡȠȤȩ μİ țȠʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ țĮȡȕȓįȚĮ Ȓ/țĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ.
ȆȡȠıĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡȠȤȠĳȩȡȠ ıȪıĲȘμĮ țȪȜȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȠμȑȢ įĮʌȑįȦȞ Ȓ ıİ ıȪıĲȘμĮ ȠįȘȖȫȞ (ȡȐȖİȢ) ȖȚĮ
ĲȠμȑȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȚȤȓȦȞ. Ǿ ʌĮȡĮȖȩμİȞȘ ıțȩȞȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠʌȚțȩ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩ ȞİȡȠȪ.
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ȈȤȒμĮ 1 - ǻȚıțȠʌȡȓȠȞȠ μİ ıȪıĲȘμĮ țȪȜȚıȘȢ

ȈȤȒμĮ 2 - ȀȠʌȒ ĲȠȓȤȠȣ μİ įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ İʌȓ ĲȡȠȤȚȫȞ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ
5.1.2

ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮįĮμĮȞĲȠțȠʌȒȢ ıȪȡμĮĲȠȢ (diamond wires)

Ǿ ĲİȤȞȚțȒ İȓȞĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ıİ įȣıʌȡȩıȚĲİȢ Įʌȩ ȠȖțȫįȘ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌİȡȚȠȤȑȢ.
ǻȘμȚȠȣȡȖİȓ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ĮțȡȚȕȠȪȢ ȖİȦμİĲȡȓĮȢ ĲȠμȑȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ İʌȘȡİȐȗİȚ İȜȐȤȚıĲĮ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ
țĮĲĮıțİȣȒ. ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲȐșȡĮȣıȘ ȒįȘ ĮʌȠțȠμμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ĲİȤȞȘĲȐ įȚĮμȐȞĲȚĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ țȜİȚıĲȩ
ȕȡȩȤȠ țĮȚ ȠįȘȖİȓĲĮȚ μȑıȦ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȡȠȤĮȜȚȫȞ.
ǹȡȤȚțȐ įȚĮȞȠȓȖİĲĮȚ ȠʌȒ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮįĮμĮȞĲȠıȪȡμĮĲȠȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș İȡȖĮıȓĮ țȠʌȒȢ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ, ȖȚĮĲȓ ĲȣȤȩȞ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
ıȠȕĮȡȩĲĮĲȠȣȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ.
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5.1.3

ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȥĮȜȓįȚĮ (mobile shears)

ȉĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ ȥĮȜȓįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (mobile shears, universal processors)
ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ĮȡșȡȦĲȑȢ ȜİʌȓįİȢ ıĲȠ ȐțȡȠ Įʌȩ İȚįȚțȐ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞȠ ȤȐȜȣȕĮ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ țȚȞȠȪȞĲĮȚ μȑıȦ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ. ǻȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ʌȠȚțȚȜȓĮ ĲȪʌȦȞ țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ
ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȂʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ μȐȗĮ
ĲȠȣȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǿ ʌĮȡĮȖȩμİȞȘ ıțȩȞȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ țĮĲĮȚȠȞȚıμȩ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ μȑıȦ ȥİțĮıĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ.
Ǿ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ, ĮȜȜȐ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĮțȡȓȕİȚĮ.

ȈȤȒμĮ 3 – ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȥĮȜȓįȚĮ
5.1.4

ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıȚĮȖȫȞİȢ (concrete crushers - pulverizers,
demolition pliers)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ İȟĮȡĲȒıİȚȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡİȓȢ İțıțĮĳȑȦȞ. ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȗİȪȖȠȢ
ıȚĮȖȫȞȦȞ μİ ȚıȤȣȡȐ įȩȞĲȚĮ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ıȪıĲȘμĮ. ǼȓȞĮȚ ȣȥȘȜȒȢ
ĮʌȠįȩıİȦȢ ĮȜȜȐ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȣȟȘμȑȞİȢ ĳșȠȡȑȢ ıĲȚȢ ıȚĮȖȫȞİȢ.
ȅȚ ĲȠμȑȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ĮțĮȞȩȞȚıĲİȢ țĮȚ μİ ĲȡĮȤİȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ǲȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ șȡĮȪıȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ μȚțȡȐ țȠμμȐĲȚĮ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲĮįȚĮțȒ ĮʌȠμİȓȦıȘ
țĮșĮȚȡİșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.
5.1.5

ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȣĲȒ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ȠʌȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮȚ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ĲȠȓȤȦȞ, įĮʌȑįȦȞ). Ȃİ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ
ĮıșİȞȒȢ ȗȫȞȘ ȠʌȩĲİ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ țȡȠȪıȘȢ, ȫıȘȢ Ȓ ȑȜȟȘȢ İʌȑȡȤİĲĮȚ ĮıĲȠȤȓĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ
ȠʌȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩ įȡȐʌĮȞȠ (drill) Ȓ ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȩȢ
ĮįĮμĮȞĲȠĳȩȡȠȢ įİȚȖμĮĲȠȜȒʌĲȘȢ (diamond corer) įȚĮμȑĲȡȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĮʌȠțȠʌȒ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
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ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȒȞİȢ (rock splitters)

Ǿ μȑșȠįȠȢ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ ĮȡȤȚțȒȢ ȠʌȒȢ ıĲȠ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȚ ıĲȘȞ İʌİȞȑȡȖİȚĮ İʌȓ ĲȘȢ
ȐȞĲȚȖȠȢ ĲȘȢ ȠʌȒȢ μİ ȣįȡĮȣȜȚțȒ ıĳȒȞĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (rock splitter). ȅȚ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞİȢ ȚıȤȣȡȑȢ ĲȐıİȚȢ
ȠįȘȖȠȪȞ ıĲȘȞ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠıȣȞĲİșİȓ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İȣȤİȡȫȢ μİ
țȡȠȪıȘ Ȓ ȫșȘıȘ. Ǿ μȑșȠįȠȢ įİȞ ʌĮȡȑȤİȚ ĮțȡȓȕİȚĮ țȠʌȒȢ țĮȚ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȐȜȜİȢ
μİșȩįȠȣȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ ȠȖțȦįȫȞ ȐȠʌȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Ȓ/țĮȚ μİĲĮșȡĮȪıİȦȢ.
5.1.7

ȀĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. μİ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ Ȓ μİ țȡȠȣıĲȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ (hydraulic
hammers, impact hammers)

ǹʌȠĲİȜİȓ μȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȜȠȪıĲİȡİȢ țĮȚ ʌȚȠ ıȣȞȘșȚıμȑȞİȢ μİșȩįȠȣȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. ȅȚ ıĳȪȡİȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ, ĲȘȞ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țȡȠȪıȘȢ ĲȠȣȢ ıİ
Joule, ĲȘȞ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țȡȠȪıİȦȞ ĮȞȐ ȜİʌĲȩ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ țȠʌĲȚțȠȪ ĲȠȣȢ İȡȖĮȜİȓȠȣ.
Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ İʌȚĲİȜİȓĲĮȚ İȓĲİ μİ ĲȘȞ ıĲĮįȚĮțȒ ĮʌȩĲμȘıȘ/ ĮʌȠμİȓȦıȘ - țĮĲĮıĲȡȠĳȒ, İȓĲİ μİ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ĮıșİȞȫȞ ȗȦȞȫȞ, ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ șȡĮȪıȘ μİ ȑȜȟȘ Ȓ ȫșȘıȘ. Ǿ μȑșȠįȠȢ ĮȞĲİȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ ȖȚĮ țĮșĮȡȑȢ
ĲȠμȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȣĮȓıșȘĲȠ ıİ țȡĮįĮıμȠȪȢ țĮȚ șȩȡȣȕȠ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ - țĮșĮȓȡİıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıİȢ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĮĳĮȚȡİșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ, ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ĲȩʌȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠıșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚʌĲȫıİȦȞ
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ μİȡȚțȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

-

8

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 atm) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ țȠʌȒ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ʌ.Ȥ. ĲμȒμĮĲȠȢ İȞȩȢ ĲȠȚȤȓȠȣ). Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ
μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ μȘ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȘȢ țȠʌȒȢ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ, ȠȚ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ, Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș ĳȩȡĲȦıȘ ĮȣĲȫȞ İʌȓ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
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Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ
Thermic demolition of members of concrete structures

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 3
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-02-01-02:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-0201-02 «ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-02-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ șİȡμȚțȑȢ
μİșȩįȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ĲμȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ, μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȐșȚțĲȘȢ.
ȅȚ șİȡμȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ȣȥȘȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ μȑșȠįȠȚ ĮțȡȚȕİȓĮȢ, țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĲȠ ʌȜİȠȞȑțĲȘμĮ ĲȘȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ įȠȞȒıİȦȞ țĮȚ șȠȡȪȕȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. .

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-00

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- ǿțȡȚȫμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ
țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ μȘ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 458

Hearing protectors - Recommendations for selection use care and
maintenance - Guidance document. - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ,ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ǲȖȖȡĮĳȠ ȀĮșȠįȒȖȘıȘȢ

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ
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Ǽȁȅȉ EN 149

3

©

Ǽȁȅȉ

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ.

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4
4.1

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ μȑșȠįȠȚ – ʌİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ įȡĮ șİȡμȚțȐ İʌȓ ĲȦȞ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİ İʌİȞȑȡȖİȚĮ țȠʌȒȢ, įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠμȒȢ Ȓ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠʌȒȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮʌȩĲȠμȘȢ ʌĲȫıȘȢ ĲȠȣ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-00.
ǿįȚĮȓĲİȡĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ Ȓ İțȡȒȟİȦȢ.
ȅ ıȣȞȒșȘȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȣıțİȣȑȢ ȠȟȣįȡȚțȑȢ ĳȜȩȖĮȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ țȩȞİȚȢ țĮȚ
ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 2500 °C țĮȚ ȑȦȢ țĮȚ 4000 °C (Alt 248).
ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȠȚ ıȣȞȒșİȚȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

4.2

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ

ȅȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȠȚțȚȜȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ, ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ ĮȣĲȫȞ.
ȆȜȐțİȢ, įȠțȠȓ, ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ, ĲȠȚȤȓĮ, İȟȫıĲİȢ, șİμȑȜȚĮ μİμȠȞȦμȑȞĮ Ș ıȣȞİȤȒ, ȕȐșȡĮ ȖİĳȣȡȫȞ,
μİμȠȞȦμȑȞİȢ įȠțȠȓ ȖİĳȣȡȫȞ, ʌȜȐțİȢ ȖİĳȣȡȫȞ, ʌĲİȡȣȖȩĲȠȚȤȠȚ, șȠȜȦĲȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȩĲȠȚȤİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ,
įİȟĮμİȞȑȢ, ĲȠȓȤȠȚ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ μİȖȐȜȠȣ Ȓ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ, ȐȠʌȜĮ, İȜĮĳȡȐ
țĮȚ ȚıȤȣȡȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ șİȡμȚțȫȞ μİșȩįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ƞ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ İț ĲȠȣ ıȪȞİȖȖȣȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ Ș μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȠȣ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ
įȩȞȘıȘ țĮȚ șȩȡȣȕȠ.

5
5.1

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

ȈĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ μİ șİȡμȚțȐ μȑıĮ (μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȐșȚțĲȘȢ ĲȘȢ ȣʌȩȜȠȚʌȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ),
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ/țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ. īȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00.
ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘ, İȞȓıȤȣıȘ Ȓ İʌȚıțİȣȒ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ʌ.Ȥ. μİ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ, țȠȞȚȐμĮĲĮ İʌȚıțİȣȒȢ, ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȠʌȜȚıμȫȞ ț.Ȝʌ. ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501 ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 14.
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5.2

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-02:2009

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ/
ĮʌȠțȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ (įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ țĮȚ İȟĮİȡȚıμȠȪ), ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ țȠʌȒ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ (10 cm) ıİ įȠțȓμȚȠ
Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ μİ ĲȠ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ.

5.3

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

5.4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ/ȫȞ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ıĲȚȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ. ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ"
(ĭǼȀ 451/Ǻ/83), "țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ
10 İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ
ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".
Ǿ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȦȞ ȈȣȞİȡȖİȓȦȞ țĮȚ Ƞ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ, μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ıİ țȠȚȞȑȢ
ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ, ȩʌȠȣ șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȜȚμȐțȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲĮ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ĳȐıȘ, ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

5.5

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ

5.5.1

īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ μİșȩįȦȞ

ȉȠ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ įȪȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ)
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȘȞ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲĮ ȩĲȚ Ƞ μİȞ ȤȐȜȣȕĮȢ μİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ įȡȐıİȦȞ,
ĲȠ įİ ıțȣȡȩįİμĮ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȐȜȣȕĮ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȟȘ ĲȠȣ.
ȅȚ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİ ĲȘȞ țĮȪıȘ ıİ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ μİĲȐȜȜȦȞ
(ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, μĮȖȞȘıȓȠȣ), İȓĲİ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ İȓĲİ ıİ μȠȡĳȒ ĮȞĮȜȚıțȩμİȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ.
Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȒȟȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌȠȜȣĳĮıȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĮȜȜȐ
İȞįİȚțĲȚțȐ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 1800 – 2500 °C Ȓ țĮȚ ȑȦȢ 3000 °C (Alt 248).
ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıİ ĮıȕȑıĲȚȠ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
Ȃİ ĲȘȞ ȕĮșμȚĮȓĮ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ İțıțĮμμȑȞȘȢ ȣʌȑȡșİȡμȘȢ įȑıμȘȢ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ țȠʌȒ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ĲȚȢ İȟȒȢ įȡȐıİȚȢ:
-

-

ǼȟȦșİȡμȚțȒ, μİ ıȤȘμĮĲȚıμȩ ȠȟİȚįȓȦȞ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ȡİȣıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ĮĳȡȫȞ ʌȠȣ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ.
ȋȘμȚțȒ, μİ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠıȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ıȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ ʌȠȣ İțȜȪİȚ Ș ȜȩȖȤȘ.
ȀȚȞȘĲȚțȒ, μİ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ ȠʌȒ ĲȠȣ ȣĮȜȫįȠȣȢ ĮĳȡȠȪ, įȚĮ ĲȘȢ ʌȚȑıİȦȢ ĲȦȞ
țĮȣıĮİȡȓȦȞ.
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5.5.2

©

Ǽȁȅȉ

ȀȠʌȒ μİ țĮȣıĲȒȡĮ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıțȩȞȘȢ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮȪıȘ μȓȖμĮĲȠȢ ıțȩȞȘȢ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, İȞĲȩȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ. ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
ĮĳİȞȩȢ ȑțȜȣıȘ μİȖȐȜȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ıİ ȣȖȡȒ
μȠȡĳȒ (slag). Ǿ įȠıȘμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚȐĲĮȟȘ (ıȣȞȒșȦȢ 85% ıȓįȘȡȠȢ țĮȚ 15%
ĮȜȠȣμȓȞȚȠ).
ȉȠ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȘȢ ȜȩȖȤȘȢ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıțȩȞȘȢ μİȓȖμĮĲȠȢ ĮȑȡȠȢ, țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ. Ǿ
ʌȠıȠıĲȚĮȓĮ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȡȣșμȚıĲȑȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.
ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ĲȠμȫȞ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 30-40 mm, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ
ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
Ȃİ İȟĮȓȡİıȘ ȗȫȞȘ 10-20 mm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ, ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȐșȚțĲȠ, ȖİȖȠȞȩȢ
ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ (1-8 cm/min).
5.5.3

ȀȠʌȒ μİ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ

Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ıȦȜȒȞĮ, İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 12 ȑȦȢ 20 mm, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ įȑıμȘ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ İȚįȚțȒȢ ıȣȞșȑıİȦȢ (ȤȐȜȣȕĮȢ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, μĮȖȞȒıȚȠ) įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ
ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȩȜȘȟȘ ĲȠȣ țĮȣıĲȒȡĮ, ȩʌȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ. ȅȚ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ıȘμİȓĮ ĳĲȐȞȠȣȞ țĮȚ ĲȠȣȢ 5000 °C.
Ǿ țĮȪıȘ ĮȡȤȓȗİȚ μİ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȣȥȘȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ țĮȪıȘ μȓȖμĮĲȠȢ
ʌȜȠȪıȚȠȣ ıİ ȠȟȣȖȩȞȠ. Ǿ țȠʌȒ ĮȡȤȓȗİȚ, ȩĲĮȞ Ș ĮȚȤμȒ ĲȘȢ ĳȜȩȖĮȢ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȚ ĮȣȟȘșİȓ Ș
ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ ʌȓİıȘ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ȡȣșμȓȗİĲĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮ 0,7 ȑȦȢ 1,1 Mpa. Ǿ ȡȪșμȚıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ țĮȪıȘȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠ ĲȘȢ ĮȞȐȜȦıȘȢ ĲȦȞ İμʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ȡȐȕįȦȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ) Ȓ ĲȘȞ ʌȡȩȦȡȘ ĮȞȐȜȦıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ). ȀĮșȫȢ Ș
İȡȖĮıȓĮ ʌȡȠȤȦȡİȓ, Ș ȜȩȖȤȘ ĮȞĮȜȓıțİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ țȠȞĲİȪİȚ ȞĮ ĲİȜİȚȫıİȚ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ țĮȚ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĮȜȦșȑȞĲĮ ȣȜȚțȐ.
ȉȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ İȓȞĮȚ ȑȦȢ țĮȚ 3,0 m, Ș įİ İȟȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 10 mm ȑȦȢ 30 mm.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȞĲĮ ȣȜȚțȐ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ.
ȅ ʌİȡȚȕȐȜȜȦȞ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ İʌȘȡİȐıĲȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȩȞȘ
țĮȚ țȡȠȪıĲĮ ĲȘȖμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ șĮ ĲİμĮȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İμʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ș ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ
ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ʌȐȖȚĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
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7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

īİȞȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȢ, ȚıȤȪȠȣȞ ȩıĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ șİȡμȚțȫȞ μİșȩįȦȞ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ țĮȚ ȠȚ ȕȠȘșȠȓ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜȒȡȘ
İȟȠʌȜȚıμȩ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ țĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 458

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ țȩȞİȦȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ
ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ.

7.4

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ, ĮȜȜȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ İȞȩȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȚȫȞ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ
țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ țȠʌȒ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ʌ.Ȥ. ĲμȒμĮĲȠȢ İȞȩȢ ĲȠȚȤȓȠȣ). Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ
μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ μȘ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȘȢ țȠʌȒȢ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ȕȐıȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
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ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ, ȠȚ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ, Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș ĳȩȡĲȦıȘ ĮȣĲȫȞ İʌȓ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș ĮįȚĮĲȐȡĮțĲȘ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (Ȓ ĲμȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ), μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ..

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ
țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ μȘ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȩĲȘĲĮȢ.

3

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ:
3.1.1

ȊįȡȠțȠʌȒ

ǼȓȞĮȚ Ș įȡȐıȘ ȜİʌĲȒȢ ĳȜȑȕĮȢ ȞİȡȠȪ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȩıʌĲȦıȒ ĲȘȢ
ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȫȞİȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

5
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4
4.1
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ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
īİȞȚțȐ

Ǿ μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ İμĳĮȞȓȗİȚ ıȣȖțȡȚĲȚțȐ ʌȜİȠȞİțĲȒμĮĲĮ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
-

-

ǹĳĮȓȡİıȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ıĲȠȚȕȐįĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȡĮȤİȓĮȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ȞȑȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ȝ.Ȥ. İʌȚıțİȣȒȢ
țĮĲĮıĲȡȦμȐĲȦȞ ȖİĳȣȡȫȞ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĳșȠȡȑȢ Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ).
ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮ ʌȜȒȡȠȣȢ Ȓ μİȡȚțȒȢ ĲȠμȒȢ, Ȓ İȖțȠʌȫȞ ıİ įȚĮĲȠμȑȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ĮȩʌȜȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
ĮʌȠĳȣȖȒ:
-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıțȩȞȘȢ.

-

ĬȠȡȪȕȠȣ.

-

ȀȡȠȣıĲȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ įȠȞȒıİȦȞ ıĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ țĮĲĮıțİȣȒ.

-

ȋȡȒıȘȢ șİȡμȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ (ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ) ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ʌȠȣ įİȞ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ
(μİ ȣȥȘȜȩ ʌ.Ȥ. ʌȣȡȚțȩ ĳȠȡĲȓȠ).

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞȘ ʌȓİıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ Ȓ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ ĲȠȣȢ Įʌȩ ıȘμȐȞıİȚȢ, ȖȡĮĳȚıĲȚțȒ ț.Ȝʌ.

4.2 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĮȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣʌİȡȣȥȘȜȒȢ ʌȚȑıİȦȢ (ȑȦȢ țĮȚ 2000 bar),
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞĮ ıİ ȡȠμʌȠĲȚțȩ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ĲȘȜİȤİȚȡȚȗȩμİȞȠ.
ȉĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ĳȑȡȠȣȞ ȡȣșμȚıĲȚțȐ ĲȘȢ İıĲȓĮıȘȢ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ (jet) țĮȚ ĲȘȢ ʌȚȑıİȦȢ.

5
5.1

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮʌȠμİȓȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞįȑȤİĲĮȚ
ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ țĮȚ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ.
ǵĲĮȞ Ș ȣįȡȠțȠʌȒ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİ ȑȖȤȣĲȠ Ȓ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ,
μİĲĮȜȜȚțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ, țȠȞȚȐμĮĲĮ İʌȚıțİȣȒȢ, ț.Ȝʌ., ȠȚ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İʌȚıțİȣĮıĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 14.

5.2

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ʌȡȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıİȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ İʌȓįİȚȟȘ ĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȒμĮĲȠȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȠțȓμȚȠ. Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮʌȠĲİȜİȓ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȩıȠ
ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ȩıȠ țĮȚ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȠȪ.

6
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ İʌȓ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ
ȣįȡȠțȠʌȒȢ (İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȜȓĮȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȚȑıİȦȢ).

5.4

ȉİȤȞȚțȒ ȣįȡȠțȠʌȒȢ

Ǿ ȣįȡȠțȠʌȒ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ įȡȐıȘ ȜİʌĲȒȢ ĳȜȑȕĮȢ ȞİȡȠȪ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩıʌĲȦıȒ ĲȘȢ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȫȞİȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȉȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ Ȟİȡȩ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ μʌȠȡİȓ İȓĲİ ȞĮ įȚĮıʌȐ ĲĮ ĮįȡĮȞȒ İȓĲİ ȩȤȚ.
Ȃİ ȣȥȘȜȒ İıĲȓĮıȘ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ (jet) țĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ ĮțȡȠĳȪıȚȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȠʌİȓ țĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ.
ȈĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ Ȟİȡȩ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țȩȞİȦȢ ȖȚĮ ĮȣȟȘμȑȞȘ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ (ȩʌȦȢ țȠȡȠȪȞįȚȠȣ, ȤĮȜĮȗȓĮ Ȓ ʌȣȡȚĲȚțȫȞ țĮȡȕȚįȓȦȞ). Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ țȩțțȠȣ țĮȚ Ș įȠıȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ.
ȉĮ ıĲȩμȚĮ ĲȦȞ ĮțȡȠĳȣıȓȦȞ ĲİȓȞȠȣȞ ȞĮ įȚİȣȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ, ĮĳȠȪ ĮțȩμĮ țĮȚ ĲȠ ʌȩıȚμȠ Ȟİȡȩ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ĲĮ įȚĮȕȡȫıİȚ. Ǿ ĲȣʌȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ ȣįȡȠıĲȠμȓȦȞ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 800 ȦȡȫȞ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ĲĮ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȞȑȡȖİȚĮ İȟ ĮʌȠıĲȐıİȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĮțȡȠĳȪıȚĮ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲȘȞ ıȤȚıμȒ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ.
Ȃİ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İȓĲİ Ș ʌȜȒȡȘȢ țȠʌȒ, İȓĲİ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȒ ĲȠȣ.
Ǿ ȖȦȞȓĮ ʌȡȩıʌĲȦıȘȢ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ƞ ȡȣșμȩȢ ʌȡȠȤȫȡȘıȘȢ
țĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ įȚĮȜȣμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ.

ȈȤȒμĮ 1. ǹʌȠıȪȞșİıȘ ʌȜȐțĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ (hydrodemolition) μİ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ

7
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Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 2: ǹʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ (hydrodemolition) ıİ țȐșİĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ
(ȋȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȡȠμʌȠȕȡĮȤȓȠȞĮ)

ȈȤȒμĮ 3: ǹʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ
(hydrodemolition)

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȐȖİȚ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȓĲİ Ș țȠʌȒ țĮĲȐ μȒțȠȢ μȚĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȠʌȒȢ, İȓĲİ Ș
ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ İȞȩȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȩȖțȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ țĮșĮȚȡİșİȓ, ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.
Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ șĮ ʌȡȠȤȦȡȐ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țȠʌȒȢ, Ȓ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȠțȐȜȣȥȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ) ȑȦȢ ĲȠ İʌȚșȣμȘĲȩ ȕȐșȠȢ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ, țĮȚ ȩȤȚ ʌȑȡĮȞ ĮȣĲȠȪ.
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Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ įİȞ ʌĮȡȐȖİȚ ıțȩȞȘ ĮȜȜȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ
ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮȜȠȓʌȦȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌȠıȣȞĲİșİȚμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ĬĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ ıȣȞĲȡȓμμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș ȜȐıʌȘ, ț.Ȝʌ. țĮȚ șĮ İʌĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȤȫȡȠȢ ıĲȘȞ ʌȡȠĲȑȡĮ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȉĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İμʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ș ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ
ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ʌȐȖȚĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
ȣįȡȠțȠʌȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ μİșȩįȠȣȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ
– țĮșĮȓȡİıȘȢ. Ǿ ȜȩȖȤȘ ĲȘȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ țĮȚ Ș ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ʌȠȜȪ ıȠȕĮȡȐ
ĮĲȣȤȒμĮĲĮ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȚıȤȪİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ ȆȡȠİįȡȚțȩ
ǻȚȐĲĮȖμĮ 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2
7.2.1

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȀĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİ ĲĮ μȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȣįȡȠțȠʌȒȢ.
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ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȅȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȓ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ȜȩȖȤȘȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ ıĲȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫμĮ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ıȠȕĮȡȠȓ țĮȚ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ȐμİıȠ ĮțȡȦĲȘȡȚĮıμȩ ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ ĮțȡȦĲȘȡȚĮıμȩ ȜȩȖȦ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘȢ
μȩȜȣȞıȘȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Ǿ ʌȓİıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȓıįȣıȘ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ĮȞșȡȦʌȓȞȠȣ įȑȡμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 700 kPa
(100 psi), İȞȫ ıĲȚȢ ȜȩȖȤİȢ ȣįȡȠțȠʌȒȢ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ʌȚȑıİȚȢ μȑȤȡȚ țĮȚ 250.000 kPa (355000 psi), Ș įİ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ ĳȜȑȕĮȢ ȞİȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĳĲȐıİȚ ĲȠʌȚțȐ ĲĮ 2500 km/h.
ȅȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȐμİıĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȐ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ.
ȁȩȖȦ ĲȘȢ ȣʌȩ ʌȓİıȘ įȚİȓıįȣıȘȢ ȞİȡȠȪ ıĲȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫμĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮĲȣȤȒμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȘ Ș
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ıȠȕĮȡȫȞ μȠȜȪȞıİȦȞ țĮȚ ȖȐȖȖȡĮȚȞĮȢ.

8
-

-

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ įȚĮμʌİȡȫȞ ĲȠμȫȞ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ m2
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠμȒȢ.
Ǿ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
m3 ȩȖțȠȣ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦμȑȞȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ, ȠȚ
ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ, Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș ĳȩȡĲȦıȘ ĮȣĲȫȞ İʌȓ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȣȤȩȞ țĮșĮȓȡİıȘ ȣȜȚțȠȪ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȕȐșȠȣȢ țĮȚ ȑțĲĮıȘȢ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
įİȞ ʌȡȠıμİĲȡȐĲĮȚ, Ș įİ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡțĮșĮȓȡİıȘȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) İʌȚȕĮȡȪȞİȚ ıĲȠ ĮțȑȡĮȚȠ ĲȠȞ
ǹȞȐįȠȤȠ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
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ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș țĮșĮȓȡİıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Ȓ ĲμȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ μİ
șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-04-01-00

3

Health - Safety and Environmental
requirements for demolition works
ȣȖİȓĮȢ
ǹıĳȐȜİȚĮ
țĮȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Protection
-- ȂȑĲȡĮ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
țĮĲȐ
ĲȚȢ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ.
3.1.1

ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ șİȡμȚțȒȢ μİșȩįȠȣ țĮșĮȓȡİıȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲȠȪȞ ȠȟȣȖȩȞȠ țĮȚ țĮȪıȚμȠ ĮȑȡȚȠ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ țȩȞİȚȢ μİĲȐȜȜȦȞ,
țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ țİĳĮȜȑȢ țȠʌȒȢ (țĮȣıĲȒȡİȢ).
Ǿ İȜİȖȤȩμİȞȘ țĮȪıȘ ʌĮȡȐȖİȚ ȜȓĮȞ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ. ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
 ȀȠʌĲȚțȐ ȠȟȣįȡȚțȒȢ ĳȜȩȖĮȢ (ıȣıĲȒμĮĲĮ ĳȜȠȖȠțȠʌȒȢ) (oxyfuel cutting, oxyacetylene cutting).
 ȀȠʌĲȚțȐ ĲȩȟȠȣ ʌȜȐıμĮĲȠȢ (plasma arc cutting).
 ĬİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ (thermic lance).
ȅ șİȡμȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ĳȜȠȖȓıĲȡȦȞ, ĲȠȣ
țĮȣıȓμȠȣ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĲȪʌȦȞ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ. ǹȣĲȠȓ ȠȚ μȑșȠįȠȚ țĮșĮȓȡİıȘȢ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȣȥȘȜȒ ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ įİȞ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ șȠȡȪȕȠȣȢ Ȓ
țȡĮįĮıμȠȪȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ.
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ĭȜȠȖȠțȠʌȒ (oxyfuel cutting, oxyacetylene cutting)

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĳȜȠȖȠțȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
ȂȓȖμĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ țĮȚ țĮȣıȓμȠȣ ĮİȡȓȠȣ (ʌ.Ȥ. ʌȡȠʌȐȞȚȠ, ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ) țĮȚȖȩμİȞȠ șİȡμĮȓȞİȚ ĲȠ μȑĲĮȜȜȠ ıİ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ ĲȦȞ 700-900°C (Alt 248) țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ıȘμİȓȠ ĲȒȟİȦȢ.
ȀĮĲȩʌȚȞ μȚĮ ȡȚʌȒȢ țĮșĮȡȠȪ ȠȟȣȖȩȞȠȣ İıĲȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮĲİȣșȪȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ μȑĲĮȜȜȠ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ ȐμİıȘ
İȟȫșİȡμȘ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ȠȟȣȖȩȞȠȣ - μȑĲĮȜȜȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȠȟİȓįȚĮ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ (ıĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ
șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȡİȣıĲȒ μȠȡĳȒ). Ǿ ȡȚʌȒ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ĲĮ ȡİȣıĲȐ ȠȟİȓįȚĮ,
ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ ȑĲıȚ ĲȘȞ ıĲĮįȚĮțȒ įȚȐĲȡȘıȘ/ țȠʌȒ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ (ȈȤȒμĮ 1).
ȅȟȣȖȩȞȠ
ȀĮȪıȚμȠ ĮȑȡȚȠ țĮȚ
ȠȟȣȖȩȞȠ

ĭȜȩȖĮ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘȢ

ȇȚʌȒ ĲȘȖμȑȞȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ

ĭȜȠȖȠțȠʌȒ
ȈȤȒμĮ 1
Ǿ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 99,5%. ȂȚțȡȒ ȑıĲȦ μİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ
(ȑıĲȦ țĮȚ 1%) ȑȤİȚ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țȠʌȒȢ țĮȚ ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ĲȩıȠ țĮȣıȓμȠȣ ĮİȡȓȠȣ, ȩıȠ țĮȚ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ ĮıİĲȚȜȓȞȘ ʌĮȡȐȖİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮȪıȘ ĲȘȢ ĲȘȞ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ Įʌȩ ȩȜĮ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ
ĮȑȡȚĮ. Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĳșȐȞİȚ ĲȠȣȢ 3160° (ȑȞĮȞĲȚ 2810° ĲȠȣ ʌȡȠʌĮȞȓȠȣ). ȉȘȞ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȑȤİȚ
ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ.
3.1.3

ȉȩȟȠ ʌȜȐıμĮĲȠȢ (plasma arc cutting)

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĳȜȑȕĮȢ ʌȜȐıμĮĲȠȢ (ȚȠȞȚıμȑȞȠ ĮȑȡȚȠ) țĮȚ ĲȘȞ İıĲȓĮıȒ ĲȘȢ, įȚĮμȑıȠȣ
ȤȐȜțȚȞȠȣ ıĲȠμȓȠȣ μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İȟȩįȠȣ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
(ȈȤȒμĮ 2).
īȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ ʌȜȐıμĮĲȠȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡȐ įȣȞĮμȚțȠȪ İȓĲİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȠȣ μİĲȐȜȜȠȣ İȓĲİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜțȚȞȠȣ ıĲȠμȓȠȣ. Ȉİ ʌȠȜȜȐ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ
ĳȜȑȕĮȢ ĲȠȣ ʌȜȐıμĮĲȠȢ ȠȚ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ĳĲȐȞȠȣȞ ĲĮ 14.000 țĮȚ ĲĮ 24.000 °Ȁ.
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ǾȜİțĲȡȩįȚȠ
ȃİȡȩ ȥȪȟȘȢ
ǾȜİțĲȡȚțȒ ʌȘȖȒ

ǹȑȡȚȠ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ
ʌȜȐıμĮĲȠȢ

ȅįȘȖȠȪȞ ĲȩȟȠ
(Pilot arc)

ĬȪııĮȞȠȢ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ

ǻȚȐȖȡĮμμĮ įȚȐĲĮȟȘȢ țȠʌȒȢ μİ ĲȩȟȠ ʌȜȐıμĮĲȠȢ
ȈȤȒμĮ 2
ȀĮĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ μİ ʌȜȐıμĮ ĲȠ μȑĲĮȜȜȠ ĲȒțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘ ĳȜȑȕĮ (ıİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȘȞ țȠʌȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ʌȠȣ
Ș ĲȒȟȘ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȟȫșİȡμȘȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ȠȟİȓįȦıȘȢ).
ȉĮ ĮȑȡȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȜȐıμĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ȐȗȦĲȠ, argon – H2CO2.
3.1.4

ĬİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ

Ǿ ıȣıțİȣȒ șİȡμȚțȒȢ ȜȩȖȤȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ıȦȜȒȞĮ μȒțȠȣȢ ȑȦȢ 3,00 m, İȟȦĲİȡȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
12 ȑȦȢ 20 mm, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ įȑıμȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ İȚįȚțȒȢ ıȣȞșȑıİȦȢ (ȤȐȜȣȕĮȢ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, μĮȖȞȒıȚȠ)
μȑıĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įȚȑȡȤİĲĮȚ ȠȟȣȖȩȞȠ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.
Ǿ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ țĮȣıĲȒȡĮ ȩʌȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ. ȅȚ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ıȘμİȓĮ ĳĲȐȞȠȣȞ țĮȚ ĲȚȢ 5000°C.

4
4.1

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǼȟȠʌȜȚıμȩȢ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ĳȑȡİȚ ıȒμĮȞıȘ CE ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ
Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ (ĳȜȩȖİȢ ĮİȡȓȦȞ, ıȦȜȒȞİȢ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ,
ĮțȡȠĳȪıȚĮ) țĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ.
Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ʌȐȤȠȢ
İȜĮıμȐĲȦȞ, İȓįȠȢ μİĲȐȜȜȠȣ) țĮȚ ĲȠȞ ȤȫȡȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ (ıȣȞșȒțİȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ, ʌȪȡȚȞȠ ĳȠȡĲȓȠ
ț.Ȝʌ.).
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ȆȡȠıȦʌȚțȩ

ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠȚ, ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ
İʌȚȜİȖȩμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ. ȉȩıȠ ȠȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ, ȩıȠ țĮȚ ĲȠ ȜȠȚʌȩ ȕȠȘșȘĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ
İȞȘμİȡȦμȑȞȠȚ İʌȓ șİμȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ǿįȚĮȓĲİȡĮ ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ ȤȦȡȓȢ ȚțȡȚȫμĮĲĮ (İȞĮİȡȓĲİȢ) șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ıȣȞĮĳȒ ȑȡȖĮ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ȑμʌİȚȡȠȚ ĮȞĮȡȡȚȤȘĲȑȢ-țĮĲĮȡȡȚȤȘĲȑȢ.

4.3

ǼʌȓȕȜİȥȘ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ
451/Ǻ/83), "țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10 İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ,
ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ-ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".

4.4

ȆİȡĮĲȦșİȓıĮ İȡȖĮıȓĮ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮĲȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠʌİȓ, ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ȩȜĮ
ĲĮ μȑȜȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲİȪȤȘ įȘμȠʌȡȐĲȘıȘȢ.
ȅ ȕĮșμȩȢ țĮȚ Ș İʌȚμȑȜİȚĮ țĮșĮȓȡİıȘȢ țĮȚ ĲİμĮȤȚıμȠȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĮȣĲȫȞ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

5

ȀĮșĮȓȡİıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

5.1

ǹʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ țȠȤȜȚȦĲȫȞ Ȓ ȘȜȦĲȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

ǵĲĮȞ ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȠȟİȚįȦșİȓ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ȣĳȚıĲĮμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ.
Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș ıİȚȡȐ țĮșĮȓȡİıȘȢ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ (ĮȞĲȓıĲȡȠĳĮ Įʌȩ ĲȘ ıİȚȡȐ ĮȞȑȖİȡıȘȢ) țĮȚ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİ ĮȞȐȡĲȘıȒ ĲȠȣȢ Ȓ țĮȚ μİ ıĲȒȡȚȟȒ ĲȠȣȢ μİ ȚțȡȚȫμĮĲĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȒȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ İμĳĮȞȫȢ Įʌȩ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȠȡĮĲȑȢ ʌȜİȣȡȑȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒ ĲȠȣȢ, țĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıİȚȡȐ
țĮșĮȓȡİıȘȢ.

5.2

ĭȜȠȖȠțȠʌȒ (oxyfuel cutting, oxyacetylene cutting)

Ȃİ ĳȜȠȖȠțȠʌȒ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ țĮșĮȚȡİșȠȪȞ μİ įȚĮįȠȤȚțȒ ĮʌȠțȠʌȒ ȩȜĮ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μȚĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȀȡȚĲȒȡȚĮ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ μİĲȐȜȜȦȞ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
 Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȒȟȘȢ ĲȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȒȟİȦȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μİĲȐȜȜȠȣ, ȖȚĮĲȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĲȠ μȑĲĮȜȜȠ ȜİȚȫȞİȚ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮıȑȡȞİĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ
ȡȚʌȒ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
 Ǿ șİȡμȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȟȫșİȡμȘȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țȠʌȒȢ.
 ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȑȞĮȢ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȩȖțȠȢ ĮİȡȓȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȚĮȤȑİĲĮȚ ĲȠ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ȠȟȣȖȩȞȠ.
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ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ įİȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ, ȠȪĲİ ȖȚĮ ĲĮ μȘ
ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ țĮȚ ĲȠȞ ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ. Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠ ıȘμİȓȠ ĲȒȟİȦȢ ĲȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ İȓȞĮȚ
ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ μİĲȐȜȜȠȣ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ʌȡȩıμȚțĲȠȣ țȩȞİȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ ĲȒȟİȦȢ ĲȦȞ ȠȟİȚįȓȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:


Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ Ȓ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ țİĳĮȜȒȢ țȠʌȒȢ-İʌȚĳĮȞİȓĮȢ μİĲȐȜȜȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ
ĲȘȞ ȡȠȒ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.



Ǿ ĮȣȟȘμȑȞȘ ʌĮȡȠȤȒ țĮȣıȓμȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȒȟȘ ıĲȘȞ İʌȐȞȦ ʌĮȡİȚȐ ĲȠȣ ʌȡȠȢ țȠʌȒ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.



Ǿ ȤĮμȘȜȒ ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ȤĮμȘȜȒ ȡȠȒ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȡİȣıĲȫȞ ȠȟİȚįȓȦȞ, İȞȫ Ș
ȣȥȘȜȒ ʌĮȡȠȤȒ μİȚȫȞİȚ ĲȘȞ țĮșĮȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ ĳȚȞȓȡȚıμĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȠʌȒȢ.

Ȃİ ȠȟȣȖȠȞȠțȠʌȒ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȠʌȠȪȞ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȘμĮȞĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ, ȩȤȚ ȩμȦȢ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ
ȤȐȜȣȕİȢ ȣȥȘȜȒȢ țȡĮμμȐĲȦıȘȢ.

5.3

ȀȠʌȒ μİ ĲȩȟȠ ʌȜȐıμĮĲȠȢ (plasma arc cutting)

Ȃİ ıȣıțİȣȑȢ țȠʌȒȢ ĲȩȟȠȣ ʌȜȐıμĮĲȠȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȠʌȠȪȞ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ țĮȚ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ.
Ȃİ ıȣıțİȣȑȢ ʌȜȐıμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ țȠʌȠȪȞ μȑĲĮȜȜĮ ʌȐȤȠȣȢ ȑȦȢ 80 mm.

5.4

ȀȠʌȒ μİ șİȡμȚțȒ ȜȩȖȤȘ

Ǿ țĮȪıȘ ĮȡȤȓȗİȚ μİ ʌȡȠșȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ țĮȪıȘ ȠȟȣȖȩȞȠȣ. Ǿ țȠʌȒ ĮȡȤȓȗİȚ, μȩȜȚȢ ȑȜșİȚ ıİ
İʌĮĳȒ Ș ĮȞĮμμȑȞȘ ȐțȡȘ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ μİ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȚ ĮȣȟȘșİȓ Ș ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ.
Ǿ ȡȪșμȚıȘ ĲȘȢ ʌȚȑıİȦȢ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȑıȦ μĮȞȠμİĲȡȚțȠȪ İțĲȠȞȦĲȠȪ ȡȠȒȢ țĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ, ıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮ 0,7 ȑȦȢ 1,1 Mȇa. Ǿ ȡȪșμȚıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ țĮȪıȘȢ ĲȠȣ
ıȦȜȘȞȦĲȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ ʌȡȠ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȡȐȕįȦȞ (μİ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ), Ȓ ĲȦȞ ȓįȚȦȞ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ
(μİ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȒ ʌȓİıȘ). ȀĮșȫȢ Ș İȡȖĮıȓĮ ʌȡȠȤȦȡİȓ, Ș ȜȩȖȤȘ ĮȞĮȜȓıțİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ țȠȞĲİȪİȚ ȞĮ ĲİȜİȚȫıİȚ
įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȪıȘȢ (ıȦȜȒȞĮȢ μİ ȡȐȕįȠȣȢ).
ȅȚ ıȦȜȒȞİȢ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ μȒțȠȢ ȑȦȢ 3,00 m μİ İȟȦĲİȡȚțȒ įȚȐμİĲȡȠ Įʌȩ 1,00 ȑȦȢ 30,00 mm.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ İțĲİȜȑıİȚ įȠțȚμĮıĲȚțȐ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, țȠʌȒ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȠȪ įȠțȚμȓȠȣ ȣʌȩ
ıȣȞșȒțİȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ μİ İțİȓȞİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
Ǿ İʌȚĲȣȤȒȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ĮʌȠĲİȜİȓ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȤİȚȡȚıĲȒ.

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ș ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ
țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ʌȐȖȚĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96). ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ Ș İȞĮʌȠμȑȞȠȣıĮ țĮĲĮıțİȣȒ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮĲȚțȐ ĮıĳĮȜȒȢ țĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ įİȤĲİȓ ĲĮ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ. ȀȡȓıȚμȠ ĳȠȡĲȓȠ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ (ʌ.Ȥ. ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȣʌȩıĲİȖĮ) ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ĮȞİμȠʌȓİıȘ, ĳȩȡĲȚıȘ Ș ȠʌȠȓĮ
İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȠȜȪ ıȣȤȞȐ. ȅ ʌĮȡȐȖȦȞ ĮȣĲȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȐĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ıİȚȡȐ țĮșĮȓȡİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘ Įʌȩ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ĮȞȑȖİȡıȘȢ.
ǼȓȞĮȚ İȪȜȠȖȠ Ș țĮșĮȓȡİıȘ ȞĮ ȟİțȚȞȐİȚ μİ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİȚȫȞȠȞĲĮȢ ȑĲıȚ ĲĮ
ĳȠȡĲȓĮ Įʌȩ ĮȞİμȠʌȓİıȘ.
ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ʌȜȒȡȘȢ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ μİ ĮȞȐȡĲȘıȒ ĲȠȣȢ Ȓ țĮȚ μİ ıĲȒȡȚȟȒ ĲȠȣȢ
μİ ȚțȡȚȫμĮĲĮ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȒȢ ĲȠȣȢ Ȓ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ
șĮ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ İμĳĮȞȫȢ Įʌȩ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȠȡĮĲȑȢ ʌȜİȣȡȑȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒ ĲȠȣȢ, țĮȚ Ƞ
țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ ıİȚȡȐȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȑȤȠȣȞ İȚıĮȤșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İıȦĲİȡȚțȑȢ
ĲȐıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ș ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ ȠȚ ĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȓĲȚȠ ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ.
īİȞȚțȐ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȃȠμȠșİıȓĮ İʌȚȕĮȜȜȩμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞȑȖİȡıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
ǼĳȚıĲȐĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ȩʌȦȢ ȡȐȕįȠȚ Ȓ İȞįȚȐμİıİȢ įȠțȠȓ ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ, ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμİȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ȜȣȖȚıμȠȪ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İʌȚȤİȚȡİȓĲĮȚ Ș țȠʌȒ İĳİȜțȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȠĲȠȪ ĮȣĲȐ ĮʌȠĲĮȞȣșȠȪȞ
ʌȜȒȡȦȢ.
ȉĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ įȚİȟȠįȚțȐ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȫȢ įİμȑȞȠȚ Įʌȩ ıĲĮșİȡȐ ıȘμİȓĮ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
ĮȞĮȡĲȒȡİȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ ıİ İȡȖȐĲİȢ, İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ țĮĲȐ μȩȞĮȢ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ıİ
μİȖȐȜĮ ȪȥȘ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȠμȐįİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĮĲȩμȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȞȠȒȢ ȚıȤȣȡȫȞ ĮȞȑμȦȞ įİȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ.
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȒ ʌȡȠıȠȤȒ ȩĲĮȞ țȩȕȠȞĲĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Ȓ μȑĲĮȜȜĮ μİ ʌĮȤȪ ıĲȡȫμĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ μȩȜȣȕįȠ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȑțȜȣıȘȢ
ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ.
ȆȡȑʌİȚ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ İȟĮİȡȚıμȩȢ.
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞİȢ μİ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ įȚĮȡȡȠȒȢ.
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ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ȠȚ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ țȠʌȒȢ μİĲȐȜȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ țĮȚ ȞĮ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ, İȚįȐȜȜȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠıȪȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮȡȡȠȒ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ʌȚșĮȞȒ įȚĮȡȡȠȒ ĮİȡȓȠȣ μİ
ıĮʌȠȣȞȩȞİȡȠ Ȓ ȐȜȜȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ μȑșȠįȠ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĳȜȩȖĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
įȚĮȡȡȠȒȢ.
ȅȚ ĳȚȐȜİȢ ĮİȡȓȠȣ șĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮȡțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ȩʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș țȩȜȜȘıȘ Ȓ Ș țȠʌȒ,
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ Įʌ’ ĲȠȣȢ ıʌȚȞșȒȡİȢ. ȈȣȞȓıĲĮĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞĲȚʌȣȡȚțȑȢ ĮıʌȓįİȢ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ĳȚȐȜİȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ (İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ 6,00 m) Įʌȩ ĲȚȢ ĳȚȐȜİȢ ĲȦȞ țĮȣıȓμȦȞ
ĮİȡȓȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ȣȜȫȞ (İȚįȚțȐ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ) ȐȜȜȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ μȘ İȪĳȜİțĲȠ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȩ ʌȑĲĮıμĮ, ȪȥȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘ μȚĮȢ
ȫȡĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ȅȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıμȫȞ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ țĮĲȐ
ȕȐȡȠȢ ıİ ȤȚȜȚȩȖȡĮμμĮ, İȓĲİ ȕȐıİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ İȓĲİ įȚĮ ȗȣȖȓıİȦȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮșĮȓȡİıȘȢ.
(ȕ) ȅȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȚȤȠʌİĲĮıμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ
ĳȪȜȜĮ țĮȚ ıȚįȘȡȫȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮșĮȚȡİșȑȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
(Ȗ) ȅȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ Ȓ țĲȚıμȐĲȦȞ Įʌȩ ȜĮμĮȡȚȞȠțĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ıțİȜİĲȩ Įʌȩ ȟȪȜȠ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ȩȖțȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ.
(į) ȅȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ ȠȜȩıȦμȦȞ ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ Ȓ ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ıȣȡμĮĲȩʌȜİȖμĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ
ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ.
(İ)

ȅȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲİȤȞȚțȫȞ μȘ įȚĮĲĮȡĮȖμȑȞȘȢ țȠʌȒȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȒțȠȢ țȠʌȒȢ
ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıİ μȑĲȡĮ.

ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:


ȉȘȞ ĮȡȤȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ, ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ



ȉȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ



ȉȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ μİȜȑĲİȢ țĮȚ ȑȡİȣȞİȢ



ȉȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ



ȉȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲİμĮȤȚıμȩ ĲȦȞ μȒ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȣμȑȞȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ



ȉȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠȢ
ĮʌȩșİıȘ, Ȓ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ıİ șȑıİȚȢ
İȖțİțȡȚμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡμȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ
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ȉȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
țĮȚ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȟ
ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ȓ İȞ μȑȡİȚ Įʌȩ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮʌȠșȘțİȣμȑȞȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓ μİ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȠ țĮȚ ȕȓĮȚȠ ĲȡȩʌȠ İȐȞ įİȞ ĲȘȡȘșİȓ
ıȤȠȜĮıĲȚțȐ μȚĮ ıİȚȡȐ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ (ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ).
ȈȘμĮȞĲȚțȩĲĮĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ, ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ
ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ıĲĮįȓȦȞ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-01-03-00-00

Scaffolding (falsework) -- ǿțȡȚȫμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μĮĲȚȫȞ
țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȪʌȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ μȘ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ
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Ǽȁȅȉ

ĮȞĮʌȞȠȒȢ - ĭȚȜĲȡȩμĮıțİȢ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ıȦμĮĲȚįȓȦȞ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ, įȠțȚμȑȢ, ıȒμĮȞıȘ

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

4.1

īİȞȚțȐ

ȅȚ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ «ĮʌȠșȒțİȣıȘ» İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠȣȢ
ĲȑȞȠȞĲİȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮıțȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȣȞȐμİȚȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ.
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ İʌİȞȑȡȖİȚİȢ (ıȣȞȒșİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ) μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ȕȓĮȚȘ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ
ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ μİ ıȣȞȑʌİȚİȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞįİȩμİȞİȢ Ȓ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ μİ
ĲȘȞ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
-

ǹʌȩĲȠμȘ țȠʌȒ ĲȠȣ ĲȑȞȠȞĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ǹıĲȠȤȓĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮʌȠμİȓȦıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ
țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.

-

ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ μȠȞȓμȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ Įʌȩ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.

-

ǹȞȐȡĲȘıȘ Ȓ/țĮȚ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ĲȡȩʌȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ Įʌȩ ȩĲȚ μİȜİĲȒșȘțİ.
ȈĲȡȠĳȒ Ȓ ĮȞĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ.

-

ǼȞİȡȖȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ʌȠȣ ȚıȠįȣȞĮμİȓ μİ ȐȡıȘ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ȕȐȡȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ
ĮμĳȚȑȡİȚıĲȘȢ įȠțȠȪ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȘȢ).

-

ǱȡıȘ ĲȘȢ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȫȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.

-

ǵȜİȢ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İʌİȞȑȡȖİȚİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ. Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ Ș İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘ
ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ İȜİȖȤȩμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ.

4.2

ǼȓįȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ, ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ

4.2.1

īİȞȚțȐ

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȠȣȢ μʌȠȡİȓ (İȞįİȚțĲȚțȐ) ȞĮ İȓȞĮȚ:
Į)

6

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȖİĳȣȡȫȞ

-

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖİĳȣȡȫȞ.

-

ȆȜȐțİȢ, ʌȜĮțȠįȠțȠȓ ȖİĳȣȡȫȞ.

-

ȉμȘμĮĲȚțȐ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ țȚȕȦĲȠİȚįİȓȢ ȖȑĳȣȡİȢ.

-

ȆȡȩȕȠȜȠȚ țȚȕȦĲȠİȚįȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıĲİȓ ʌȜİȣȡȚțȒ ʌȡȠȑȞĲĮıȘ.

-

ȆİȡȚμİĲȡȚțȐ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ įİȟĮμİȞȫȞ,silos,ț.Ȝʌ.
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Ǽȁȅȉ

ȀȚȕȦĲȠİȚįİȓȢ ȖȑĳȣȡİȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠȑȞĲĮıȘ.

-

ȕ)

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ țĲȚȡȓȦȞ. ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĲȚȡȓȦȞ μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ
ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȘȢ țȜȓȞȘȢ (įȠțȠȓ, ʌȜȐțİȢ, ʌȜĮȓıȚĮ, įȠțȓįİȢ ʌȜĮțȫȞ).

ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȦȢ İȟȒȢ:
-

-

-

-

ȅȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȑȤȠȣȞ ĲĮȞȘșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ıİ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȘ țȜȓȞȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȐμİıȘ
ʌȡȩıĳȣıȘ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȅȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȑȤȠȣȞ ĲĮȞȘșİȓ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ ȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ȑȤȠȣȞ ʌȜȘȡȦșİȓ μİ
ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ.
ȅȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȑȤȠȣȞ ĲĮȞȘșİȓ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıĲİȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİμĮ, ȠʌȩĲİ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıĳȣıȘ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
ȅȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȑȤȠȣȞ ĲĮȞȘșİȓ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ.

Ǿ İȞįİįİȚȖμȑȞȘ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȩĲĮȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȚȡİșȠȪȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲİȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ, ȠʌȩĲİ ʌȡȦĲĮȡȤȚțȒȢ ıȘμĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮțȩμȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ (ıȤȑįȚĮ, μİȜȑĲİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ) ȖȚĮ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ.
Ǿ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĮȣĲȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞİȟȑȜİȖțĲİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ
(μȑȤȡȚ ĮȜȣıȚįȦĲȒ țĮĲȐȡȡİȣıȘ).
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȣȤİȡȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ.
4.2.2

ȂȑșȠįȠȚ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĲȚȡȓȦȞ Įʌȩ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȈĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲȣʌȚțȑȢ ȜȣȖȘȡȩĲȘĲİȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș
ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞįİȚȟȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ʌȘȖȒ: Draft code of practice
for demolition of buildings: Hong Kong buildings department):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȉȣʌȚțȑȢ ȜȣȖȘȡȩĲȘĲİȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĲȚȡȓȦȞ
ȈȣȞȒșȘȢ ȜȣȖȘȡȩĲȘĲĮ
ȈȪıĲȘμĮ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ

(μȒțȠȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ȪȥȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ)
ǼȞȩȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ

ȈȣȞİȤȫȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ

ȆȜȐțĮ țĮĲȐ μȚĮ įȚİȪșȣȞıȘ (ĮμĳȚȑȡİȚıĲȘ)

25 ȑȦȢ 30

30 ȑȦȢ 35

ȆȜȐțĮ țĮĲȐ įȣȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ (ĲİĲȡĮȑȡİȚıĲȘ)

30 ȑȦȢ 35

35 ȑȦȢ 40

ǻȠțȓįİȢ ʌĮĲȫμĮĲȠȢ

20 ȑȦȢ 25

25 ȑȦȢ 28

ǻȠțȠȓ

18 ȑȦȢ 20

20 ȑȦȢ 25

ȆȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ μİȜȑĲȘ
İĳĮȡμȠȖȒȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȣȞ țĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

ǼȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ įȠμȚțȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ. ǲȞįİȚȟȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ Ș
įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȜȐțĮȢ ĮμĳȚȑȡİȚıĲȘȢ Ȓ ĲİĲȡĮȑȡİȚıĲȘȢ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 8 m, Ȓ ȩĲȚ
ıȪıĲȘμĮ įȠțȓįȦȞ - ʌȜĮțȫȞ ȑȤİȚ ȐȞȠȚȖμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 11 m Ȓ ȩĲĮȞ ıȪıĲȘμĮ įȠțȫȞ ȑȤİȚ ȐȞȠȚȖμĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 25 m («ĳȣĲİȣĲȩ»).
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ǻȠțȠȓ μİȖȐȜȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȑȞįİȚȟȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ, ĲȘȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȦȞ ĳȡİĮĲȓȦȞ ĲȦȞ țȜȚμĮțȠıĲĮıȓȦȞ țĮȚ
ĮȞİȜțȣıĲȒȡȦȞ, ȖȚĮ İȞįİȓȟİȚȢ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȦȞ įȠțȫȞ țĮȚ İȞįȚȐμİıȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ įȠțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȪʌĮȡȟȘ ĮȖțȣȡȫıİȦȞ.

-

ǼȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȠȡȚıμȑȞĮ ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȣȥȘȜȒ ʌȜĮıĲȚμȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ șȡĮȪıȘ,
ĮȣĲȩ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞįİȚȟȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ.

4.3

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ

ȅȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ μİ ĲȠȞ ȓįȚȠ İȟȠʌȜȚıμȩ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ.
Ǿ ȤȡȒıȘ șİȡμȚțȫȞ μİșȩįȦȞ țĮȚ Ș ȐμİıȘ ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ įİȞ İȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, țĮșȩıȠȞ
İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ĮȣȟȘμȑȞȠȣȢ, ȖȚĮ ĲȠ ȣʌȩ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȠ, țȚȞįȪȞȠȣȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ μİ İʌȓȖȞȦıȘ ĲȦȞ
ȚįȚĮȚĲİȡȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ.

4.4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ

ȈĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ, ȣȜȚțȐ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ
țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ. īȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0103-00-00 Ȓ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 14.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ Ș İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İȚıʌȓİıȘ
ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ İȓȤİ İĳĮȡμȠıșİȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ
(ʌ.Ȥ. ıȣıĲȒμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ).
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5.1

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣμȑȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ μİ ĲȘȞ
İțȐıĲȠĲİ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ ıȤȑįȚȠ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

5.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ

Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ/ȫȞ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ıĲȚȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ. ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 (ĭǼȀ 451/Ǻ/83) "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ", "țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
Įʌȩ 10 İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ
ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".
Ǿ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ țĮȚ Ƞ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țȠȚȞȑȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȜȚμȐțȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲĮ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ
țȐșİ ĳȐıȘ, ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țĮȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ʌȡȠȩįȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ǿ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ Ƞ ıȤİįȚĮıμȩȢ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ȆȠȜȚĲȚțȩ
ȂȘȤĮȞȚțȩ μİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ İμʌİȚȡȓĮ ıĲȚȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
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5.3
5.3.1
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ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ μİșȩįȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
īİȞȚțȐ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠĲȐȞȣıȘ (ȤĮȜȐȡȦμĮ) ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ʌİĲȐıμĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĮμμȩıĮțȠȣȢ. (ȕȜ. ȈȤȒμĮ 1Į) Ȓ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȟȪȜȚȞȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ (ȈȤȒμĮ 1ȕ).
ȅȚ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȚțȡȚȫμĮĲĮ Ȓ ȐȜȜİȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ μİșȩįȠȣȢ. Ǿ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȒ țĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȩȜȠȚʌȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ. ǵȜȠ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ
İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ĲȦȞ
İʌİμȕȐıİȦȞ țĮȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ȖİȞȚțȩĲİȡȠ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȦȞ İʌİμȕȐıİȦȞ.
ȈĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİȞĲĮșİȓ μİ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȤȦȡȓȢ ıȣȞȐĳİȚĮ, țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıĲİȓ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ,
ıĮȞ ʌȡȫĲȠ ȕȒμĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȕȜȘμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİ ĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȠ țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ țİȞȫȞ.

ȈȤȒμĮ 1Į - ȆȑĲĮıμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĮμμȩıĮțȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 1ȕ - ȄȪȜȚȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȈȤȒμĮ 1 - ȆȑĲĮıμĮ Įʌȩ ĮμμȩıĮțȠȣȢ (1Į) Ȓ Įʌȩ ȟȪȜȠ (1ȕ) ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȦȞ
ĲİȞȩȞĲȦȞ

9

37354

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-01-00:2009

5.4
5.4.1

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮșĮȓȡİıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
Ȃİ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ (țȜȓȞȘ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ).

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ȠȚ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȚ
ĲȑȞȠȞĲȑȢ ĲȠȣȢ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ ȐμİıȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ, μİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠțĲȠȪȞ ʌȡȩıĳȣıȘ μİ ĲȘȞ ʌȡȩȠįȠ
ĲȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌİȡȚȕȜȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĮʌȜȒ
Ȓ/țĮȚ İȣșȪȖȡĮμμȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲİȞȩȞĲȦȞ İȞȩȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ (țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ ĳȠȡİȓȢ) țĮȚ ȩȤȚ ıȣȞİȤȒ
ĮȞȠȓȖμĮĲĮ.
5.4.2

Ȃİ ĲȐȞȣıȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

Ǿ įȪȞĮμȘ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ μİ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ Ș ĮȖțȪȡȦıȘ ȤĮȜĮȡȫıİȚ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ μʌȠȡİȓ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țȠʌȒ (ʌ.Ȥ. μİ
μȘȤĮȞȚțȩ ʌȡȚȩȞȚ) ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȘμİȓĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.
īİȞȚțȐ, Ș țȠʌȒ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ ʌİȡȓ ĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣȢ (ıİ ıȤȑıȘ μİ ȐȜȜİȢ șȑıİȚȢ) μİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮȞȐįȡĮıȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.

5.5
5.5.1

ǲȖȤȣĲĮ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
Ȃİ İĳĮȡμȠȖȒ μİĲȑȞĲĮıȘȢ (post tensioning) (ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) țĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȕȜȘμȐĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ).

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ țĮĲİįĮĳȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ĮʌȜȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȉĮ ĮμĳȚȑȡİȚıĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ «țȩȕȠȞĲĮȚ» ıİ țȠμμȐĲȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞİȤȫȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ Ș ʌȡȠȑȞĲĮıȘ ıĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ șĮ ĮʌȠĲȠȞȫȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȠʌȒ
ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ıİ ĲμȒμĮĲĮ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ʌȜȐțİȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞİȢ țĮĲȐ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ,
ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ıĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȘȢ İʌȑμȕĮıȘȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ĮıĲȠȤȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ įȠțȫȞ ȜȩȖȦ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȠȪȢ Ȟİțȡȩ ȕȐȡȠȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠĲȩȞȦıȘ ĲȦȞ
ĲİȞȩȞĲȦȞ ȠȚ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ȠȚ įȠțȠȓ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĮʌȡȩțȜȘĲȘ țĮĲȐȡȡİȣıȘ.
5.5.2

Ȃİ İĳĮȡμȠȖȒ μİĲȑȞĲĮıȘȢ (ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) ȐȞİȣ
ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȕȜȘμȐĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ʌȡȠȤȦȡİȓ ȦȢ İȟȒȢ:
-

ǼȚıʌȓİıȘ ĲıȚμİȞĲİȞȑμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ (ıĲȠ μȑĲȡȠ ĲȠȣ İĳȚțĲȠȪ).

-

ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮȚ įȠțȫȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠĲȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ μȠȞȓμȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ.

-

-

5.5.3

ǹʌȠıȪȞșİıȘ (ıĲĮįȚĮțȐ ĮȞȐ ĲȑȞȠȞĲĮ) ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȗȫȞȘ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ. ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȠȚ įȣȞȐμİȚȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșȠȪȞ μİ ĲȘȞ țȠʌȒ (ʌ.Ȥ.
μİ μȘȤĮȞȚțȩ ʌȡȚȩȞȚ) ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȘμİȓĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ. ȀĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȣĲȑȢ șĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İțĲȩȟİȣıȘȢ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.
ȀĮĲȩʌȚȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ μȑșȠįȠȚ țĮșĮȓȡİıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ
Ȃİ İĳĮȡμȠȖȒ μİĲȑȞĲĮıȘȢ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ (ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ)
țĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȑȞİıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȕȜȘμȐĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.

ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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ȈȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠİțĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ǼȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ Ș ȤȐȡĮȟȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.

-

ǹʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȑȞȠȞĲİȢ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ, ĲȠȣ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌİȡȓ ĲȠ μȑıȠȞ
ĮȣĲȠȪ (μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ).

-

ǹȡȤȓȗİȚ Ș țȠʌȒ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ Įʌȩ ĲȠ μȑıȠȞ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȤȦȡİȓ
ıȣμμİĲȡȚțȐ (μİĲȐ ĲȘȞ țȠʌȒ ĲȑȞȠȞĲĮ ıĲȘȞ μȓĮ ʌĮȡİȚȐ, ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș țȠʌȒ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ıĲȘȞ ĮʌȑȞĮȞĲȚ
ʌĮȡİȚȐ).

-

ǼʌĮȞĮȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ įȣȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȕȒμĮĲĮ ȑȦȢ ȩĲȠȣ İȟȠȣįİĲİȡȦșȠȪȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ.

-

ȈĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ĮȞĮμİȞȩμİȞȘ İȜĮıĲȚțȒ ȕȡȐȤȣȞıȘ ĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ μİĲȐ
ĲȘȞ țȠʌȒ.
5.5.4

Ȃİ İĳĮȡμȠȖȒ μİĲȑȞĲĮıȘȢ țĮĲȐ ıĲȐįȚĮ (ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ)
ȐȞİȣ ĲıȚμİȞĲİȞȑıİȦȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȕȜȘμȐĲȦȞ ĲİȞȩȞĲȦȞ.

ĬĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ĮıĲȠȤȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ
ĮĳĮȓȡİıȘȢ μȩȞȚμȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ. ȅȚ įȣȞȐμİȚȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ șĮ ĮʌȠĲȠȞȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘ
ıİȚȡȐ ĲȘȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȡȠȑȞĲĮıȘȢ, țĮȚ ĮĳȠȪ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȐ ĲĮ μȩȞȚμĮ ĳȠȡĲȓĮ. ȈĲȘȞ
ıȣȞȑȤİȚĮ, Ș țĮșĮȓȡİıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ – țĮșĮȓȡİıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ, țĮșĮȚȡİșİȓ,
ĲİμĮȤȚıĲİȓ țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıĲİȓ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȩȜİȚμμĮ
ĲȑȞȠȞĲĮ ȣʌȩ ĲȐıȘ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮĲȣȤȒμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ μİĲȐșȡĮȣıȘ.
ȅ ʌİȡȚȕȐȜȜȦȞ ȤȫȡȠȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐıĲȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ țĮșĮȓȡİıȘ șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ țĮșĮȡȩȢ (ıĲȘȞ
ʌȡȠĲȑȡĮ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȗȘĲȘșİȓ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ȖȚĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ȤȡȒıȘ, ĮȣĲȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ μİ ĲȐȟȘ țĮĲȐ İȓįȠȢ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȤȫȡȠ,
țȠȚȞȐ ıȣμĳȦȞȘμȑȞȠ, țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȜİȖȤșİȓ ȩĲȚ įİȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İʌȚțȓȞįȣȞĮ Ȓ ĲȠȟȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ.
ȉĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșĮȓȡİıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲİμĮȤȚıșİȓ țĮȚ
ĮʌȠțȠμȚıșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7
7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İμʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ș ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ
ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ ʌȐȖȚĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ μİȡȚțȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲĮ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ȚıȤȪİȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ ȆȡȠİįȡȚțȩ
ǻȚȐĲĮȖμĮ 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ȉĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μİ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ μȑșȠįȠ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ țĮȚ
ĲİμĮȤȚıμȩ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

-

8

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 atm) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ İțĲİȜİȓĲĮȚ țĮȚ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȩȖțȠ
ĮȣĲȫȞ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ țĮȚ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ μȚĮ ʌȜȒȡȘ Ș μİȡȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ/țĮĲİįȐĳȚıȘ.
Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
-

12

ȉȘȞ ĮȡȤȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ, ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
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-

ȉȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ

-

ȉĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ,

-

-

-

-
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ȉȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ μİȜȑĲİȢ țĮȚ ȑȡİȣȞİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ țĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮșĮȓȡİıȘ țĮȚ ĲİμĮȤȚıμȩ ĲȦȞ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
ȉȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȘȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠȢ
ĮʌȩșİıȘ, Ȓ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ıİ șȑıİȚȢ
İȖțİțȡȚμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡμȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ
ȉȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
țĮȚ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ.

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ țĮșĮȡȒ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼȟȠȜțȪıİȚȢ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș İȟĮȖȦȖȒ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İμʌȘȖμȑȞȦȞ
ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, İʌȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, μİ İȟȩȜțȣıȘ.
Ǿ İȟȩȜțȣıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȞȑȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Ȓ
İțıțĮĳȫȞ Ȓ/țĮȚ ĲȘȞ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǼʌȓıȘȢ, Ș İȟȩȜțȣıȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌĮııĮȜȠıĲȠȚȤİȓȦȞ Ȓ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ
ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
ȅȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ıȣȞȒșȦȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ țĮȚ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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©

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

4.1

ǼȓįȘ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ

ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȠȚ ʌȐııĮȜȠȚ įİȞ μİȜİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ (ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ
șȜȚʌĲȚțȐ țĮȚ țĮμʌĲȚțȐ ĳȠȡĲȓĮ).
Ǿ įȪȞĮμȘ İȟȩȜțȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșμȓıİȚ ĲȠ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, ĮȜȜȐ țȣȡȓȦȢ ĲȘȞ įȪȞĮμȘ
İįĮĳȚțȒȢ ĲȡȚȕȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ıĲȠ İμʌȘȖμȑȞȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȩȜțȣıȘ, Ș İĳİȜțȣıĲȚțȒ
ĮȣĲȒ įȪȞĮμȘ ĮıțİȓĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȘȞ ĮȞĮȜȐȕİȚ. īȚĮ ĮȣĲȩ
ĲȠȞ ȜȩȖȠ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ μİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ.
ȅȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ μʌȠȡȠȪȞ ʌȚȠ İȪțȠȜĮ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ĲȚȢ įȣȞȐμİȚȢ İȟȠȜțȪıİȦȢ.
ȅȚ įȣȞȐμİȚȢ ĲȡȚȕȒȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ μİȖȐȜİȢ, İȚįȚțȐ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ĳȐıȘ ĲȘȢ İȟȠȜțȪıİȦȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮȚ Ș ʌȚȠ țȡȓıȚμȘ.
Ǿ İȟȩȜțȣıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ İĳİȜțȣıĲȚțȒ
țĮȚ ȩȤȚ țĮμʌĲȚțȒ Ȓ ıĲȡİʌĲȚțȒ.

4.2

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĳȪıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȚĮĳȑȡİȚ ıİ ȚıȤȪ, ıİ ĲȡȩʌȠ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ
įȚȐĲĮȟȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȪȞĮμȘȢ.
ȅȚ ıȣȞșȒțİȢ șİμİȜȓȦıȘȢ țĮȚ Ș İʌȚșȣμȘĲȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ İȟȩȜțȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİțĲȚμȘșȠȪȞ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ Ƞ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟȠʌȜȚıμȩȢ țĮȚ Ș μİșȠįȠȜȠȖȓĮ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ.
ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ĲȪʌȠȚ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȓȞĮȚ:
-

ǻȠȞȘĲȚțȠȓ ʌĮııĮȜȠʌȒțĲİȢ/ İȟȠȜțİȓȢ.

-

ȈĳȪȡĮ İȟȩȜțİȣıȘȢ.

-

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ.

ȆȡȠȢ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ İȟȠȜțȪıİȦȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȠȣ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș
ȜȩȖȤȘ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ Ȓ/țĮȚ İțıțĮʌĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ.
ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ țȠʌȒ Ȓ ıĲĮįȚĮțȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ, țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ, ıĲȘ μİȜȑĲȘ.

5
5.1

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ
șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȕȐıİȚ μİȜȑĲȘȢ. ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȤșİȓ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ıĲĮșİȡȒȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ įȣȞȐμİȦȞ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ.

5.2

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ șĮ İȓȞĮȚ İȟȠȚțİȚȦμȑȞȠ μİ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ μȑșȠįȠ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩ
țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ıȤȑįȚĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
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5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ/ȫȞ İȚįȚțİȣμȑȞȦȞ ıĲȘȞ
ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ ȑμʌȘȟȘ/ țĮĲĮıțİȣȒ ʌĮııȐȜȦȞ - ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ.
Ǿ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȦȞ ȈȣȞİȡȖİȓȦȞ țĮȚ Ƞ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ, μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, ıİ țȠȚȞȑȢ
ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ, ȩʌȠȣ șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȜȚμȐțȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲĮ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ
İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ĳȐıȘ țĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ.

6

ǼțĲİȜȑıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

6.1.1

īİȞȚțȐ

ȆȡȠ ĲȘȢ İȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȠțȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĮȞȦįȠμȫȞ țĮȚ
țİĳĮȜȩįİıμȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ ĲȘȢ İȟȠȜțȪıİȦȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲİȤȞȚțȑȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ
ʌİȡȚıĳȓȖȖİȚ ĲȠȞ ʌȐııĮȜȠ, ȩʌȦȢ Ș ȤȡȒıȘ ȜȩȖȤȘȢ ȣįȡȠȕȠȜȒȢ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȒ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıȦȜȒȞĮ μȒțȠȣȢ ĮȞĮȜȩȖȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ, (ʌ.Ȥ. 15-20 m),
įȚĮμȑĲȡȠȣ 40-60 mm, μȑıĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ, ʌȠȣ İȟȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡȠĳȪıȚȠ ıĲȠ
țȐĲȦ μȑȡȠȢ. ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ǼȐȞ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ μİȖȐȜȘ țĮȚ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ Ș İȟȩȜțİȣıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȪıțȠȜȘ, Ș ȤĮȜȐȡȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ įȚȐȤȣıȘ ĮȑȡĮ ȣʌȩ ʌȓİıȘ μȑıȦ ĲȘȢ ȜȩȖȤȘȢ. ǼȐȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȜȩȖȤȘȢ
įİȞ İʌĮȡțİȓ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȚμȘțȪȞıİȚȢ. Ǿ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĳșȐȞİȚ ĲĮ 30-60 m3/h, Ș įİ ȚıȤȪȢ ĲȘȢ ĮȞĲȜȓĮȢ
50-60 kW.
6.1.2

ǼȟȩȜțȣıȘ ʌĮııȐȜȦȞ–ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ ʌĮııĮȜȠʌȒțĲȘ/ İȟȠȜțȑĮ

ȈȣȞȒșȘȢ ĲİȤȞȚțȒ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ Ș įȠȞȘĲȚțȒ İȟȩȜțİȣıȘ. Ǿ
ĮȞĮȡĲȘμȑȞȘ Įʌȩ ȖİȡĮȞȩ įȠȞȘĲȚțȒ țİĳĮȜȒ ĳȑȡİȚ İȚįȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĲȠȣ ʌȐııĮȜȠȣ
(ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ʌȡȠİȟȠȤȒ Ȓ įȚĮμȠȡĳȠȪμİȞȘ İȖțȠʌȒ).
ǹȡȤȚțȐ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ įȪȞĮμȘ μİ ĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ ȑμʌȘȟȘ. Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ țĮĲĮȜȪİĲĮȚ ıİ
ȑȞĮ ȕĮșμȩ Ș ıȣȞȠȤȒ μİĲĮȟȪ ʌĮııȐȜȠȣ țĮȚ İįĮĳȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ.
ȀĮĲȩʌȚȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȪȞĮμȘ İȟȩȜțȣıȘȢ μİ ȡȣșμȩ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıĲȒ țĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ
μȘȞ ĮıțȠȪȞĲĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢ įȣȞȐμİȚȢ ıĲȠȞ ʌȐııĮȜȠ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȞ İȟȩȜțȣıȘȢ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ ȠȚ ȜȩȖȦ ĲȡȚȕȒȢ įȣȞȐμİȚȢ μİȚȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌȠȜȪ țĮȚ Ƞ
ȤİȚȡȚıĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİȚȫȞİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȞ įȪȞĮμȘ İȟȠȜțȪıİȦȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮʌȠțȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ, ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ʌȐııĮȜȠȚ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįİȢ ȠįȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȣȤȩȞ șĮȜȐııȚĮ ȕȜȐıĲȘıȘ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȪĳĮȜȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ʌĮııȐȜȠȣ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȜȚμİȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ).
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ȈȤȒμĮ 1 - ǼȟȩȜțȣıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌĮııȐȜȦȞ ȜȚμİȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ
ʌĮııĮȜȠʌȒțĲȘ/ İȟȠȜțȑĮ

ȈȤȒμĮ 2 -ǼȟȩȜțȣıȘ ʌĮııȐȜȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ ʌĮııĮȜȠʌȒțĲȘ/
İȟȠȜțȑĮ
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȐııȐȜȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İȟȩȜțİȣıȘ, Ƞ ʌȐııĮȜȠȢ șĮ țȩȕİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ İȟȩȜțȣıȘȢ İȞȩȢ ĲμȒμĮĲȠȢ, ȞĮ
ĮʌȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘșȠȪȞ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ, șİȡμȚțȐ Ȓ ȤȘμȚțȐ μȑıĮ.
ǼȐȞ Ș μİȜȑĲȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ʌȜȒȡȘ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ, ĲȣȤȩȞ ĮʌȠμȑȞȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠȟȘȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ μİșȩįȦȞ ĲμȘμĮĲȚțȒȢ țĮșĮȓȡİıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ȜȚμİȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ țİĳĮȜȑȢ ʌĮııȐȜȦȞ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ıĲȐșμȘ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ, įȚȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ıȘμİȓĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĳİȡĲȫȞ.

ȈȤȒμĮ 3 - ǼȟȩȜțȣıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįĮȢ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ įȠȞȘĲȚțȠȪ ʌĮııĮȜȠʌȒțĲȘ/ İȟȠȜțȑĮ
țĮȚ ȖİȡĮȞȠȪ

6.1.3

ǼȟȩȜțİȣıȘ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıĳȪȡĮȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĮȣĲȒ, ĮıțİȓĲĮȚ įȪȞĮμȘ İȟȩȜțȣıȘȢ țȡȠȣıĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮİȡȩıĳȣȡĮȢ,
ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ, Ȓ ĮȞĮıȣȡȩμİȞȠȣ ȕȐȡȠȣȢ.
6.1.4

ǼȟȩȜțİȣıȘ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ įȚȐĲĮȟȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ

ȀĮĲǯĮȣĲȒ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ, Ƞ ʌȐııĮȜȠȢ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ μȑıȦ ĮȜȣıȓįȦȞ Ȓ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ Įʌȩ ıȪıĲȘμĮ ĮȞĲȓȕĮȡȦȞ.
Ǿ įȪȞĮμȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ ĮʌȩĲȠμȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȦȢ ʌȠȚțȓȜȠȣȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ
ʌȠȣ șĮ İȟȠȜțȣșȠȪȞ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ İȟȩȜțȣıȘȢ ʌĮııȐȜȦȞ țĮȚ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ İȟȠȜțȣșİȓ
ȩȜĮ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ĲĮ ĮțȑȡĮȚĮ ĲμȒμĮĲĮ ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ. ȉĮ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌĮııȐȜȦȞ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıĲİȓ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ
ĮȡȚșμȘșİȓ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȒ Ș șȑıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲȐșμİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮĳĮȚȡȑșȘțĮȞ.
ȅ ȤȫȡȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ
ȩȜĮ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ ȖȚĮ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ Ȓ ȐȜȜȘ
ȤȡȒıȘ, șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ĲĮțĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ țĮĲȐ İȓįȠȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.

8
8.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿıȤȪİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İμʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ș
ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83), ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ
ĲȘȞ ʌȐȖȚĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȡȖȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮȜȐııȚȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 09-19-01-00.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠİįȡȚțȠȪ ǻȚĮĲȐȖμĮĲȠȢ 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ
ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ". (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȑțșİıȘ μİșȠįȠȜȠȖȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ Ƞ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ, șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
įȣȞȐμİȚȢ İȟȩȜțȣıȘȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ ț.Ȝʌ.
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ. ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ ıȣȡμĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ ıİ șȡĮȪıȘ șĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ t 4.

8.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 15-04-01-00.
ȉĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
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ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

37368
©
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-02-00:2009

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȟȠȜțȪıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ, ĲȦȞ įİ ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ
μȑĲȡĮ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĮȞ ĲĮ İȟȠȜțȣȩμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μʌȠȡȠȪȞ Ȓ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ,
Ǿ İȟȩȜțȣıȘ / ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌĮııȐȜȦȞ / ʌĮııĮȜȠıĮȞȓįȦȞ, İʌȚμİĲȡȠȪμİȞȘ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȘ
İȡȖĮıȓĮ, ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ, ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ țĮșĮȓȡİıȘ ĮȞȦįȠμȫȞ, țİĳĮȜȠįȑıμȦȞ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ, ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑıĮ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȑȡȖĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ
ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıĲȠ ȤȫȡȠ, ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮĳĮȓȡİıȘ țĮȚ ĲİμĮȤȚıμȩ ĲȦȞ ȐȤȡȘıĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȠȡȐ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ
μİȜȑĲİȢ țĮȚ ȑȡİȣȞİȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.



Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ..

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮȤȡȒıĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23

37369
ICS: 91.040

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-03-00:2009

ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ
Demolition of slabs on the ground

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 2
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

37370

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-03-03-00:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-0303-00 «ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ»
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ)
ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ)
ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ
(ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-03-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-03-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 4
1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ .................................................................................................................................. 5

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 5

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ ......................................................................................................................... 6

4

ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ – ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ............................................................ 6

5

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ........................................................................................... 6

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ............................................................................................ 7

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ......................... 7

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ...................................................................................................................... 7

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ........................................................................................................... 7

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ .................................................................................................................. 8
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İȓȞĮȚ Ș țĮșĮȓȡİıȘ-ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ
İįȐĳȠȣȢ, ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ Ȓ ȐȠʌȜȦȞ, ȩĲĮȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ Ȓ ȜȠȚʌȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-01

Demolition of members of concrete structures by mechanical means -ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-02

Thermic demolition of members of concrete structures -- ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ șİȡμȚțȑȢ μİșȩįȠȣȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-03

Hydrodemolition of members of concrete structures -- ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȣįȡȠțȠʌȒ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 458

Hearing protectors - Recommendations for selection use care and
maintenance - Guidance document. - ȂȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, ĲȘ ȤȡȒıȘ,ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ǲȖȖȡĮĳȠ ȀĮșȠįȒȖȘıȘȢ

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȆİįȓȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ – ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ

Ǿ μİμȠȞȦμȑȞȘ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ʌȜĮțȫȞ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ ĮĳȠȡȐ ȠįȠıĲȡȫμĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, İʌİȞįȪıİȚȢ ʌȡĮȞȫȞ
Įʌȩ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, įȐʌİįĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ, įȚĮĳȩȡȦȞ
ʌĮȤȫȞ țĮȚ ʌȠȚȠĲȒĲȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ Ȓ ȐȠʌȜȦȞ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ, ʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȣȤİȡȑıĲİȡȘ ĲȦȞ ıȣȞȒșȦȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮȜȜȐ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ĲȠ İȞįİȤȩμİȞȠ ȪʌĮȡȟȘȢ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ Ȓ İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞȦȞ įȚțĲȪȦȞ
ıİ ȤĮμȘȜȩ ȕȐșȠȢ (ʌ.Ȥ. ȣįȡȠȡȡȠȑȢ İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞİȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ ʌİȗȠįȡȠμȓȠȣ,
țĮȜȫįȚĮ İȞĲȩȢ ıȦȜȒȞȦȞ İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞĮ Ȓ ȣʌȠțİȓμİȞĮ țȠȚĲȠıĲȡȫıİȦȞ ț.Ȝʌ.).
ȅȚ ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ țȡȠȣıĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ, ĲȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȣʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ
ȠȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ:
-

-

-

5

ǹİȡȩıĳȣȡİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ țĮȚ șȡĮȪıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μȚțȡȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ,
Ȓ ĲμȘμȐĲȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ șȡĮȣĲȠȪȞ μİ μİȖĮȜȪĲİȡȠ İȟȠʌȜȚıμȩ (ȐțȡİȢ,
ȖȦȞȓİȢ, İʌĮĳȒ μİ ȜȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ).
ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ İʌȓ μȚțȡȫȞ İțıțĮĳȑȦȞ (mini excavators) ȕȐȡȠȣȢ ȑȦȢ 300 kg ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ʌȜĮțȫȞ İʌȓ ʌİȗȠįȡȠμȓȦȞ.
ȈȣȞȒșİȚȢ ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ μİıĮȓȠȣ μİȖȑșȠȣȢ (400-1000 kg) İʌȓ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȠȣ İțıțĮĳȑĮ.

ȂȑșȠįȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

ȉĮ ʌȡȠȢ țĮșĮȓȡİıȘ įȐʌİįĮ șĮ ĲİμĮȤȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țȡȠȣıĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲĮ
ĮʌȠıʌȫμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ĳȠȡĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ, μİ ȤȡȒıȘ μȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ μȚțȡȫȞ ĳȠȡĲȦĲȫȞ ʌȜĮȖȚȠȜȓıșȘıȘȢ (skid steer loaders) ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ
ıĲİȞȩĲȘĲĮȢ ȤȫȡȠȣ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĲȪʌȠȣ İțıțĮĳȑĮȢ - ĳȠȡĲȦĲȒȢ (excavator - loader İȞįİȚțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ JCB,
Case, Caterpillar Ȓ ʌĮȡİμĳİȡȫȞ ȚıȠįȣȞȐμȦȞ) ȖȚĮ μİıĮȓĮȢ țȜȓμĮțĮȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĳȠȡĲȦĲȫȞ İȜĮıĲȚțȠĳȩȡȦȞ
Ȓ İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ ȖȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ țȜȓμĮțĮȢ ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ.
ǼʌİȚįȒ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ȠʌȜȚıμȠȓ įİȞ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ șȡĮȪıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ țȠʌĲȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș țȠʌȒ μİ ıȣȞȒșȘ ȥĮȜȓįȚĮ ȠʌȜȚıμȠȪ (ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ) Ȓ ıȣıțİȣȒ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ĮıİĲȚȜȓȞȘȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ μİ ȤȡȒıȘ ĮȞĮμȠȤȜİȣĲȒȡȦȞ ʌȡȠȦșȘĲȫȞ (rippers), Ȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ
μİ ĲȠȞ țȠȣȕȐ ĲıȐʌĮȢ (İʌĮȡțȠȪȢ ȚıȤȪȠȢ), İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤİȚ İȟĮțȡȚȕȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌȠțİȓμİȞĮ ĮȕĮșȒ
įȓțĲȣĮ Ȓ İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȚ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, μİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩĲĮȞ Ș İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ȖİȞȚțȑȢ İțıțĮĳȑȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮȜȪʌĲİȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ), ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȫıİȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ, ȠʌȦıįȒʌȠĲİ,
ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ĮĳȠȪ ĲİμĮȤȚıĲȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ
ȠȤȒμĮĲĮ μİĲĮĳȠȡȐȢ (ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ).
ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ȤȦμĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ (ȚıȠʌİįȫıİȚȢ, İțıțĮĳȑȢ ȤĮȞįȐțȦȞ ț.Ȝʌ.), șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ țĮȚ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ.
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ǼȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ, Ȓ ĮμȑıȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ,
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ ĳȡİȐĲȚĮ Ȓ ȜȠȚʌȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ȐșȚțĲİȢ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȜȘıȓȠȞ ĮȣĲȫȞ, țĮĲ’ ĮȞȐȖțȘ
įİ μȩȞȠȞ μİ ȤȡȒıȘ ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ.
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ȑμʌİȚȡȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ (İȡȖȠįȘȖȠȪ Ȓ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣ
ȤȦμĮĲȠȣȡȖȠȪ).
ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ ĮįİȚȠȪȤȠȣȢ ȤİȚȡȚıĲȑȢ (ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȣμȑȞȦȞ μȚțȡȠİțıțĮĳȑȦȞ - mini excavators țĮȚ ĲȦȞ μȚțȡȠĳȠȡĲȦĲȫȞ - ĲȪʌȠȣ
Bobcat Ȓ ĮȞȐȜȠȖȦȞ).

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

Ǿ İȡȖĮıȓĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦșİȓıĮ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ ĮʌȠȟȘȜȦșİȓ țĮȚ ĲİμĮȤȚıĲİȓ ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ įȐʌİįȠ Ȓ Ș İʌȑȞįȣıȘ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȑțĲĮıȘ, ĲĮ įİ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ ȑȤȠȣȞ μİĲĮĳİȡșİȓ
ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ İțĲȩȢ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ įİȞ șĮ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șĮ
ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ȠμĮȜȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȉĮ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩμİȞĮ įȓțĲȣĮ İȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ. μİ ĲȐțȠȣȢ Ȓ ʌȡȩıįİıȘ Įʌȩ
ʌĮııȐȜȠȣȢ) țĮȚ șĮ İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ įȚțĲȣȦĲȩ ʌȜȑȖμĮ Ȓ ȐȜȜȠ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓıİȚ Ș
ȊʌȘȡİıȓĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ μİ ĲĮțĲȚțȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ țİȓμİȞİȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ țĮȚ ȀȠȚȞȠĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ĮȞȦĲȐĲȦȞ ȠȡȓȦȞ șȠȡȪȕȠȣ țĮĲȐ
ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ʌ.Ȥ.
ĮȞȫĲĮĲȘ ıĲȐșμȘ șȠȡȪȕȠȣ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȫȞ 80db[A]).
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7.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȣȥȘȜȑȢ ıĲȐșμİȢ șȠȡȪȕȠȣ țĮȚ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıțȩȞȘȢ.

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

8

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȩȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 458

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ʌȜĮțȫȞ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ, μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İįĮĳȩʌȜĮțĮȢ
țĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ șĮ μİĲȡȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ
ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ ĮȩʌȜȦȞ țĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ.
ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ:
-

Ǿ ʌȡȠıțȩμȚıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ĮʌĮıȤȠȜȠȣμȑȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıμȠȪ,
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ ıĲĮȜȓĮȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ μİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ.

-

ȉȠ ĮʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.

-

ȅȚ ʌȡȩıșİĲİȢ įȣıȤȑȡİȚİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȣʌȠțİȚμȑȞȦȞ Ȓ İȖțȚȕȦĲȚıμȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

-

-

ȅ ĲİμĮȤȚıμȩȢ μİ μİĲȐșȡĮȣıȘ Ȓ țȠʌȒ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȦȞ ʌȡȠțȣʌĲȩȞĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȘȢ İįĮĳȩʌȜĮțĮȢ.
Ǿ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ İʌȓ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȠȡȐ ȖȚĮ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
Ǿ İʌȚıȒμĮȞıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (μİ ʌȡȩıįİıȘ Ȓ ȣʌȠșȑμĮĲĮ) ĲȦȞ ĮʌȠțĮȜȣʌĲȠμȑȞȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ.

-

Ǿ ȜȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ȉĮ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞĮ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȂǹȆ.

ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ



Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ



Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
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Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.



Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.



Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ
(İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.

Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ İįĮĳȠʌȜĮțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ μİ ȕȐıȘ
ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ. ȅȚ ȜȠȚʌȑȢ μȑșȠįȠȚ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ/țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ Ȓ
ȐȠʌȜȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ȩʌȦȢ ȠȚ μȑșȠįȠȚ ĲȦȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-02-01-01, 1501-15-02-01-02,
1501-15-02-01-03), įİȞ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ ʌȜĮțȫȞ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-0401-00 «ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢțĮșĮȚȡȑıİȚȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-15-04-01-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ-ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮĲȐ
ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-04-01-00 İȓȞĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ-ȣȖİȓĮȢ țĮȚ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, țĮșĮȚȡȑıİȦȞ
țĮȚ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ-țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȣȥȘȜȒ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ Ƞ ıȤİįȚĮıμȩȢ
țĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ıȣıĲȘμĮĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȣıĲȘȡȒ ĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ.
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣıĲȘμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȕĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ
ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ țĮȚ μİșȩįȠȣȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ țĮȚ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ǼșȞȚțȒ țĮȚ ȀȠȚȞȠĲȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȇǻ 305/96 ʌİȡȓ ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĭĮțȑȜȠȣ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ
ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-04-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ
įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for
demolition works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ǻȠțȚμȒ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets
ĮıĳȐȜİȚĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

(Amendment A1) – ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ȀȡȐȞȘ
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3

©

Ǽȁȅȉ

ȃȠμȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ

ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȕĮıȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ:
-

-

4

ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ" (ĭǼȀ 451/Ǻ/83).
Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
ȃ495/76 (ĭǼȀ 337/ǹ) "Ȇİȡȓ ȩʌȜȦȞ țĮȚ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ".

ȈȤİįȚĮıμȩȢ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

4.1 ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȅȚ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ:
-

-

ȅ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ, ĲĮ İȚįȚțȐ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȠȚ ȗȫȞİȢ
ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȖİȞȚțȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ıĲȐįȚĮ țĮșĮȓȡİıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ
μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ įȠμȚțȐ μȑȜȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.

-

ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ĮȞĮμȑȞȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲĮ μȑĲȡĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĮȣĲȫȞ.

-

ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȐįȚȠ.

-

-

ȉĮ μȑıĮ İȞįȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, ȖȡĮʌĲȒȢ țĮȚ ĳȦĲİȚȞȒȢ ıȒμĮȞıȘȢ țĮȚ ȘȤȘĲȚțȫȞ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ ıİ ȖȜȫııĮ
Ȓ ȖȜȫııİȢ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮȞȠȘĲȑȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ.
ȉȠ ıȤȑįȚȠ ĮʌȠțȜİȚıμȠȪ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ıȤȑįȚȠ İȞȘμȑȡȦıȘȢ ĲȦȞ μȘ ȐμİıĮ İμʌȜİțȠμȑȞȦȞ
(ʌİȡȚȠȓțȦȞ, ʌİȡĮıĲȚțȫȞ, İȜİȖȤȩȞĲȦȞ, İʌȚıțİʌĲȫȞ, ț.Ȝʌ.).

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ, Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ĲȒȡȘıȘȢ ȈȤİįȓȠȣ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ įȚĮȡțȒȢ
İȞȘμȑȡȦıȘ ĮȣĲȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ İȚįȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȥȚįȦĲȑȢ Ȓ șȠȜȦĲȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ,
țİȜȪĳȘ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ıȚȜȩ, ȣȥȘȜȑȢ țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, ȠȖțȫįȘ ȑȡȖĮ, ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ, șĮȜȐııȚĮ ȑȡȖĮ
ț.Ȝʌ.) Ș İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ıİȚȡȐ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ
İȚįȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌȜȒȡȘȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȣȤȩȞ
ȡȣʌȠȖȩȞȦȞ įȠμȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȠȣ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡȦȞ μȑĲȡȦȞ (ʌ.Ȥ. ıĲȠȚȤİȓĮ
Įʌȩ ĮμȓĮȞĲȠ, țĮĲȐȜȠȚʌĮ ȕĮȡȑȦȞ μİĲȐȜȜȦȞ, țĮȣıȓμȦȞ, ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ț.Ȝʌ.), ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ
İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ. īȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȓȦȞ ıİ ĲμȒμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ĲȠȣ ȃȠμȐȡȤȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȠȚȞȒ
ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 49541/1986 (ĭǼȀ 444/Ǻ), ʌȠȣ İȟİįȩșȘ țĮĲ’ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 75/442 ĲȘȢ Ǽ.ȅ.Ȁ.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ:
-

-
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ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĮĳĮȓȡİıȘ Ȓ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ (ȕȜ. țĮȚ ȐȡșȡȠ 2 ĲȠȣ ĭǼȀ 454: ĮĳĮȓȡİıȘ
ıȦȜȒȞȦȞ, įİȟĮμİȞȫȞ, ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ).
ĲȘȞ ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘ țĮȚ ȖİȞȚțȒ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĲȠ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ İʌȘȡİȐıĲȘțĮȞ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
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4.2 ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮȚ țĮșĮȚȡȑıİȚȢ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲĮ İȟȒȢ:
Į. ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ Įʌȩ ĲĮ ʌȓʌĲȠȞĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
ȕ. ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ (țĮĲĮıțİȣȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȦȞ įȚĮȕȐıİȦȞ țĮȚ ĮıĳĮȜȫȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ).
Ȗ. ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ʌİȡȚȠȣıȚȫȞ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ǱȡșȡȠ 3 ĲȠȣ ĭǼȀ 451/Ǻ/83).
į. ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
İ. ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ.
ıĲ. ȁȒȥȘ μȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȘ ıțȩȞȘ.
ȉĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
4.2.1. ȋȡȒıȘ μȑıȦȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ǿıȤȪİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠ ȆȡȠİįȡȚțȩ ǻȚȐĲĮȖμĮ 396/1994, "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩμİȞȠȣȢ İȟȠʌȜȚıμȫȞ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ıİ ȤȡȒıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ ĲȠȣ ȈȣμȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 89/656/ǼȅȀ" (ĭǼȀ 220/ǹ/19-12-1994).
ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.
ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- ȀȡȐȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 345-2: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ (ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ EN ISO
20345:2004).

ǼĳȓıĲĮĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠİȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲĮ țĮȜȫįȚĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ
ĲȠȣȢ (ȞĮ ʌȡȠĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ, ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĳșĮȡμȑȞĮ, ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ıİ ȡİȣμĮĲȠȜȒʌĲİȢ μİ
ȖİȓȦıȘ).
4.2.2. ȋȡȒıȘ ĮİȡȠıȣμʌȚİıĲȫȞ țĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ıĳȪȡĮȢ
-

ȅ ȤİȚȡȚıμȩȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.

-

ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ μȐıțİȢ, ȦĲȠĮıʌȓįİȢ țĮȚ ȖȣĮȜȚȐ.

ǼĳȓıĲĮĲĮȚ Ș ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țİȚμȑȞȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌİȡȓ șȠȡȪȕȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țȡȠȣıĲȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
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4.2.3. ȋȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ șİȡμȚțȒȢ țȠʌȒȢ
-

-

ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ șĮ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ İμʌİȚȡȓĮȢ (hydrodemolition) ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ
İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜȒȡȘ İȟȠʌȜȚıμȩ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ, țĮșȫȢ țĮȚ μȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȑțșİıȘ
ıİ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, țĮʌȞȩ țĮȚ ĳȜȩȖĮ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).

4.2.4. ȋȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȣįȡȠțȠʌȒȢ (hydrodemolition)
-

ĬĮ ĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȠȜȒ țĮȚ țȡȐȞȠȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ μİ ʌȜȒȡȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ.

4.2.5. ȋȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ
ȆĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ:
-

ȃ. 495/76 (ĭǼȀ 337ǹ/76) "Ȇİȡȓ ȩʌȜȦȞ țĮȚ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ".

-

Ȇ.ǻ. 413/77 (ĭǼȀ 128ǹ/77) "Ȇİȡȓ ĮȖȠȡȐ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ".

-

Ȇ.ǻ. 252/89 (ĭǼȀ 106ǹ/2.5.89) "Ȇİȡȓ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ȣʌȩȖİȚĮ ȑȡȖĮ".

-
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ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ 3046/304/30.1.89 (ĭǼȀ 59ǻ/89) "ȀĲȚȡȚȠįȠμȚțȩȢ țĮȞȠȞȚıμȩȢ" (ǼȚįȚțȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 5,
ʌĮȡĮȖȡ. 4.2 ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȦȞ).
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4.3 īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ
ȉĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ ȠȡȩĳȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șȡĮȪȠȞĲĮȚ Ȓ ȞĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ, ʌȡȚȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ ȠȡȩĳȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȜİȪșİȡȠȣ ȪȥȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 4,00 m, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲİįȐĳȚıȘ įȠțȫȞ țĮȚ ʌĮȡİμĳİȡȫȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȪȥȠȣȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
ıĲĮșİȡȠȪ ȚțȡȚȫμĮĲȠȢ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚȗȠμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ıĲĮĲȚțȫȢ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȠȣ Įʌȩ
ĮȣĲȩ.
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ǵĲĮȞ ȠȚ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȓȞĮȚ įȣıμİȞİȓȢ (ȚıȤȣȡȩȢ ȐȞİμȠȢ, ʌȐȖȠȢ, ȤȚȩȞȚ ț.Ȝʌ.) șĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıİ ȣȥȘȜȐ ıȘμİȓĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ (ȚțȡȚȫμĮĲĮ,
ȤȡȒıȘȢ ȗȫȞȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȫȞ ʌĮʌȠȣĲıȚȫȞ ț.Ȝʌ.).

4.4 ǹʌĮıȤȠȜȠȪμİȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȅȚ ȤİȚȡȚıĲȑȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ șĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ, μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, İμʌİȚȡȓĮ.

4.5 ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ
ȅ μȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȜȘıȓȦȞ șȑıİȦȞ ʌĲȫıİȦȞ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ĳȑȡİȚ șȦȡȐțȚıȘ ĲȘȢ
țĮμʌȓȞĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪȢ ʌȜİȣȡȚțȠȪȢ ʌȡȠıțȡȠȣıĲȒȡİȢ.

4.6 ǼʌȓȕȜİȥȘ
Ǿ ǼțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ įȚʌȜȦμĮĲȠȪȤȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĭǼȀ 454 "țȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10 İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ
ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȒȜȦıȘȢ- ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ
ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȩĲĮȞ įİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ
ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ ĮȣĲȫȞ".

5

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

5.1 ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ
ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ (μȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, μȠȞȦĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ĮμȚĮȞĲȠıȦȜȒȞİȢ, țĮĲĮıțİȣȒ ĮμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠȣ, İȜĮĳȡȠțȠȞȚȐμĮĲĮ, ț.Ȝʌ.) ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮș’ ĮȣĲȩ țĮĲİįȐĳȚıȒ ĲȠȣ, ĲȘȡȠȣμȑȞȦȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ țİȓμİȞȘȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ.
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ Ȇ.ǻ. 70Į/88, Ȇ.ǻ. 175/97, Ȇ.ǻ. 159/99 țĮȚ Ș ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ
31245/22.05.93 "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ".

5.2 ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ıțȩȞȘȢ țĮȚ șȠȡȪȕȠȣ
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓ ıțȩȞȘ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠıȪȞșİıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȒ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞİȤȒ įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȦȞ țĮșĮȚȡȠȪμİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

-

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ įȓțĲȣȠ ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ Ȓ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
ǹȞĲȜȘĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘμĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ 9’’ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 atm) ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ, ĮțȡȠĳȪıȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȥİțĮıμȠȪ.

5.3 ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ & ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȑȤİȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞİȚ ʌȜȒȡȦȢ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ țĮȚ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ țĮȚ șĮ
İʌĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠ ıĲȘȞ ʌȡȠĲȑȡĮ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ.
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ʌĮȡȐįȠıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ, ĮȣĲȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ μİ ĲȐȟȘ
țĮĲȐ İȓįȠȢ ıĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȤȫȡȠ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȣȜȚțȐ, ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ț.Ȝʌ.
ȉĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșĮȓȡİıȘȢ, șĮ ĲİμĮȤȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠȢ μİĲĮĳȩȡĮ ıİ șȑıİȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡμȩįȚİȢ
ǹȡȤȑȢ.
ĬĮ İȜȑȖİĲĮȚ İʌȓıȘȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ İʌȘȡİĮıĲİȓ ȠȚ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ. īȚĮ ĲȠȞ
ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ, ʌȡȠ ĲȘȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȖȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȠȥȓĮ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĲȘȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ıȪȖțȡȚıȘ țĮȚ Ș ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ȗȘμȚȫȞ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ

ȊȆȅȊȇīǿȀǾ ǹȆȅĭǹȈǾ 31245
«ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ», ĭǼȀ 451/Ǻ/93
ȅ ȊȆȅȊȇīȅȈ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ ȋȍȇȅȉǹȄǿǹȈ Ȁǹǿ ǻǾȂ. Ǽȇīȍȃ
ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 26 ĲȠȣ ȃ. 1577/1985 "īİȞȚțȩȢ ȅȚțȠįȠμȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ" (ĭǼȀ 210/ǹ).
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ʌĮȡ. 1 (İį. Țį) ĲȠȣ ȃ. 1558 (ĭǼȀ 137/ǹ) "ȀȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ ȀȣȕİȡȞȘĲȚțȐ
ǵȡȖĮȞĮ".
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 51/1988 (ĭǼȀ 19/ǹ/1.2.88) "Ȇİȡȓ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ,
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ".
4. ȉȘȞ Ȋ 1958/1992 (ĭǼȀ 744/Ǻ) ǹʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȆȡȦșȣʌȠȣȡȖȠȪ țĮȚ. ȉȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȆǼ.ȋȍ.ǻ.Ǽ. "ǹȞȐșİıȘ
ĮȡμȠįȚȠĲȒĲȦȞ ıĲȠȣȢ ȊĳȣʌȠȣȡȖȠȪȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ" ȋȡȒıĲȠ
ȀĮĲıȚȖȚȐȞȞȘ țĮȚ īİȫȡȖȚȠ ǺȠȣȜȖĮȡȐțȘ".
5. ȉȘȞ ĮȞȐȖțȘ ȡȪșμȚıȘȢ șİμȐĲȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ țĮȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȣĲȫȞ.
6. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 29ǹ ĲȠȣ ȃ.1558/1985 ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠıĲȑșȘțİ μİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 27 ĲȠȣ ȃ.
2081/1992 (ĭǼȀ 154/ǹ), ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣμİ:
ǼȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ "ȈȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ȀĲȚȡȓȦȞ" ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲĮ İʌȩμİȞĮ ȐȡșȡĮ.
Ǳȡșȡo 1
īİȞȚțȐ
1. ȈțȠʌȩȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȡȪșμȚıȘ ĲȦȞ șİμȐĲȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲμȘμȐĲȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĮȣĲȫȞ, μİ ıĲȩȤȠȣȢ:
Į) ȉȘ ȜȒȥȘ ĲȦȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ȚıȤȣȠȣıȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, μȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȚȢ
țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ĲȦȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ, ĲȦȞ ʌİȡȚȠȓțȦȞ ț.Ȝʌ., țĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ țȜʌ.
ȕ) ȉȘ μİȓȦıȘ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐıțȠʌȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ.
Ȗ) ȉȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ĲȘ ȡȪʌĮȞıȘ, ĲȠ șȩȡȣȕȠ țĮȚ ĲȘȞ İțʌȠμʌȒ İʌȚțȚȞįȪȞȦȞ
ȠȣıȚȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡİȞȩȤȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȓțȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ.
į) ȉȘȞ ȠȚțȠȞȠμȓĮ μİ ĲȘȞ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ șĮ țĮĲİįĮĳȚıșİȓ.
2. ȅȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ıĲȠ ıȫμĮ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ İȓȞĮȚ:
2.1. ȅȜȚțȒ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĲȚȡȓȠȣ μİ ĮȚĲȓĮ:
Į) ĲȘȞ ĮȞȠȚțȠįȩμȘıȘ ȞȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ʌĮȜĮȚȠȪ
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ȕ) ĲȘȞ ĮȣșĮȓȡİĲȘ įȩμȘıȘ
Ȗ) ĲȘȞ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ
į) ĲȘȞ ȡȣμȠĲȩμȘıȘ ț.Ȝʌ.
2.2. ȂİȡȚțȒ țĮĲİįȐĳȚıȘ ĲμȒμĮĲȠȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȚĲȓİȢ, ĮȜȜȐ İʌȓ ʌȜȑȠȞ țĮȚ ȖȚĮ:
Į) ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȒıȘȢ - įȚĮȡȡȪșμȚıȘȢ
ȕ) ĲȘȞ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ĲμȒμĮĲȠȢ įȚĮĲȘȡȘĲȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țȜʌ.
3. īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȓĮ Įʌ1 ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ μİșȩįȠȣȢ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ
ĮȣĲȫȞ:
3.1. Ȃİ ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ țĮȚ İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤİȚȡȩȢ
3.2. Ȃİ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ
3.3. Ȃİ ĳȜȩȖĮ ĮİȡȓȠȣ
3.4. Ȃİ İțȡȘțĲȚțȐ.
4. ȅȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȖİȞȚțȐ ıĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌĮȡțȒ ȖȞȫıȘ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ȞĮ
ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȩıȠ ĲȦȞ ȚįȓȦȞ ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȓ ĮȣĲȫȞ (ıȣȞĮįȑȜĳȦȞ ĲȠȣȢ,
įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ țȜʌ.)·ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȚįȚțȐ Ș țĮĲİįȐĳȚıȘ μİ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ İȓȞĮȚ μȓĮ İȚįȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȒ İμʌİȚȡȓĮ (ȕİȕĮȚȦμȑȞİȢ İʌȚĲȣȤİȓȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ),
İȚįȓțİȣıȘ țĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ.
5. ȀȐșİ ʌȡȠȧıĲȐμİȞȠȢ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 10
İȡȖĮȗȠμȑȞȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ įİ ȞĮ ȑȤİȚ Įĳ’ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȚȫįȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲĮĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țĮȚ Įĳ’ İĲȑȡȠȣ
ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ İμʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ - ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ
μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞĲȠȞȚıĲȒȢ
ĮȣĲȫȞ.
'ǹȡșȡȠ 2
īİȞȚțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ
1. ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȆȡȚȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ:
1.1. ǼȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ȂȘȤĮȞȚțȩ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ. Ș țĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ, ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ., ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠțȜİȓıȠȣȞ ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘ țĮĲȐȡȡİȣıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ μȑȡȠȣȢ ĮȣĲȒȢ ȅ
İʌȚȕȜȑʌȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȩȢ İʌȓıȘȢ İȟİĲȐȗİȚ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌȡȩțȜȘıȘȢ țȚȞįȪȞȠȣ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ,
țĮĲĮıțİȣȑȢ Ȓ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ
ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚȗȩμİȞȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ μȑĲȡĮ.
1.2. ǵȜİȢ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ (ȪįȡİȣıȘ, ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ, ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘ, ĲȘȜȑĳȦȞĮ, ʌĮȡȠȤȒ ĮİȡȓȠȣ
țȜʌ.) įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ. īȚĮ ĲȘȞ įȚĮțȠʌȒ İȚįȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
İȖțĮȓȡȦȢ ȠȚ ĮȡμȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ. ǹȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌĮȡȠȤȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ (ȞİȡȠȪ, ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪμĮĲȠȢ, ĲȘȜİĳȫȞȠȣ, ț.Ȝʌ.) ĮȣĲȑȢ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȘμİȓĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ.
1.3. ȅȚ ȤȫȡȠȚ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȕȩșȡȠȚ, ʌȘȖȐįȚĮ, ıțȐμμĮĲĮ ț.Ȝʌ. İʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ oȚ İȡȖĮıȓİȢ ȖȪȡȦ
Įʌ'ĮȣĲȠȪȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ μİȖȐȜȘ ʌȡȠıȠȤȒ.
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1.4. ȅȚ įİȟĮμİȞȑȢ - įȠȤİȓĮ, ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȣȜȚțȐ (İȪĳȜİțĲĮ ĲȠȟȚțȐ Ȓ
įȣȞȐμİȞȠȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȑțȡȘȟȘ), ĮʌȩμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ
ıȤİĲȚțȩ ȐȡșȡȠ 9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
1.5. ȂȠȞȫıİȚȢ ĮμȚȐȞĲȠȣ·țĮȚ İȪșȡȣʌĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ (İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ĮμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ, ț.Ȝʌ.) ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȫıȠȣȞ ıĲȘȞ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȓȞİȢ ĮμȚȐȞĲȠȣ
țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ įȚĮȕȡȠȤȒ, țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. Ǿ țĮșĮȓȡİıȘ, ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ,ĮʌȩșİıȘ, ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ țĮȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ĮȣĲȫȞ įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ μȞȘμȠȞİȪȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ 9 țĮȚ 14 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ.
1.6. ȅȚ İʌȚțȓȞįȣȞȠȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ, țȠȣĳȫμĮĲĮ,
țȚȖțȜȚįȫμĮĲĮ, ıȚįİȡȚȑȢ, ĳȠȣȡȠȪıȚĮ Ȓ ȩıĮ ȣȜȚțȐ șĮ İʌĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȦȜȘșȠȪȞ, ĮȞ Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ.
2. ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȖİȞȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ.
2.1. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ȂȘȤĮȞȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ĲȣȤȩȞ țȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦμȑȞĮ Ȓ μİȚȦμȑȞȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ, Ƞ ȩʌȠȚȠȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĲȘȞ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ μȑȤȡȚ ȞĮ ȜȘȡșȠȪȞ
ĲĮ İȞįİȚțȞȣȩμİȞĮ μȑĲȡĮ.
2.2. ȈĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ μȩȞȠ ĲȦȞ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ İȡȖĮĲȫȞ, Ƞ Ț ȠʌȠȓȠȚ
ĲȘȡȠȪȞ μİ ıȤȠȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ (İȟȠʌȜȚıμȩȢ,
ȑȞįȣıȘ, ȚțȡȚȫμĮĲĮ, ț.Ȝʌ.). ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚȞĮțȓįĮ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ıĲȠ
țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ ĮĲȩμȦȞ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ʌȡȠȢ țĮĲİįȐĳȚıȘ.
2.3. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ıȚȞĲȠȞȚıĲȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ μİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ
ĮıȤȠȜȠȪμİȞȠȣȢ μİ ĲȘ țĮĲİįȐĳȚıȘ kc.l țȣȡȓȦȢ μİ ĲȠȣȢ ȤİȚȡȚıĲȑȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ
μİȖȐȜȠ șȩȡȣȕȠ.
2.4. ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȘȜİȕȩĮ Ȓ ĮĲȠμȚțȫȞ ĮıȣȡμȐĲȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ("īȠȣȫțȚ - ȉȫțȚ"), ıȘμĮȚȫȞ
ıȘμĮĲȠįȠıȓĮȢ, ț.Ȝʌ. ıȣıțİȣȫȞ
2.5. ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠȥȓĮ ȪʌĮȡȟȘȢ įȘȜȘĲȘȡȚȦįȫȞ ĮİȡȓȦȞ, ĲȠȟȚțȫȞ ȠȚ raȚȫȞ, ĮμȚȐȞĲȠȣ Ȓ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟȠʌȜȚıμȩȢ (μȐıțİȢ, ȖȐȞĲȚĮ, ıĲȠȜȑȢ ț.Ȝʌ.) ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, ȦȢ ȠȡȓȗȠȣȞ Ƞ l ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
2.6. īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ țȡȐȞȠȣȢ țĮȚ ȊʌȠįȘμȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, țĮȚ ıİ İȟİȚįȚțİȣμȑȞİȢ
İȡȖĮıȓİȢ (țȠμʌȡİıȑȡ, țȩȥȚμȠ μİĲȐȜȜȦȞ ț.Ȝ.ʌ.) ȤȡȒıȘ μȐıțĮȢ, ȦĲȠĮıʌȓįȦȞ, ȖȣĮȜȚȫȞ, ȖĮȞĲȚȫȞ,
ț.Ȝʌ.
2.7. Ǿ ĮʌȩșİıȘ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ (μʌĮȗȫȞ) ıİ įȐʌİįĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȫıĲİ ȞĮ
μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȣʌİȡĳȩȡĲȚıȘȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ȣʌȑȡȕĮıȘ İʌȚĲȡİʌȠμȑȞȦȞ ĲȐıİȦȞ), țĮȚ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȕȡȠȤȒ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țȠȞȚȠȡĲȠȪ ț.Ȝʌ.
2.8. īȚĮ ĲĮ ʌȠȜȣȩȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ μİ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ, ıĲȑȖİȢ ț.Ȝʌ., țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ
țȓȞįȣȞȠȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ, ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ
țĮȚ țĮĲĮıĲȠȜȒȢ ʌȣȡțĮȖȚȫȞ, ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ μȘ țĮĲİįĮĳȚȗȩμİȞĮ țĲȓȡȚĮ. ǼȚįȚțȐ ȠȚ șİȡμȐıĲȡİȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ șİȡμȩĲȘĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȣȡȩȕȜȘĲĮ
įȐʌİįĮ (ȤȫμĮ, μʌİĲȩȞ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ț.Ȝʌ.) .
2.9. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ țĮȓȖȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ĮȡμȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ. ǵĲĮȞ Ș
țĮȪıȘ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, ʌȡȑʌİȚ.
Į) ȅȚ ĳȦĲȚȑȢ ȞĮ ıȕȒȞȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 ȜİʌĲȐ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȜȒȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ İȡȖĮĲȫȞ.
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ȕ) ǲȞĮȢ İȡȖȐĲȘȢ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȢ μİ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡĮ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ ıȣȞİȤȫȢ ĲȘȞ țĮȪıȘ, Ș įİ
İʌȓȕȜİȥȘ ȞĮ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ 30 ȜİʌĲȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ țĮȪıȘȢ.
Ȗ) ȃĮ μȘȞ țĮȓȖȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ įȘȜȘĲȘȡȚȫįȘ ĮȑȡȚĮ, Ȓ İȞȠȤȜȘĲȚțȩ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ țĮʌȞȩ, ȩʌȦȢ ȤȡȫμĮĲĮ, ʌȜĮıĲȚțȐ, ȜȐıĲȚȤĮ ț.Ȝʌ.
ǱȡșȡȠ 3
ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ, țȠȚȞȠȪ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ.
1. īİȞȚțȐ.
ǹȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ Įʌȩ ʌİȗȠȪȢ țĮȚ ȠȤȒμĮĲĮ μȓĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ
ĲȠ țĲȓȡȚȠ ʌȜȐĲȠȣȢ ȓıȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ ĲȠ 1/4 ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ
ʌȜİȣȡȐ (ıȤ. 1 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ). ǵʌȠȣ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ "ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ
įȚĮȕȐıİȚȢ" țĮȚ "ıȣȜȜİțĲȒȡȚĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ" ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ǼʌȓıȘȢ, ȩĲĮȞ İĳĮʌĲȩμİȞȠ țĮĲȠȚțȘμȑȞȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ, ȑȠȞ țĮȚ ĮʌȑȤİȚ
ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/4 ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠȣ, ĲȩĲİ Ș ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ıİ
ıȣȜȜİțĲȒȡȚĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ (ıȤ. 4 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ).
ȆİȡȚμİĲȡȚțȐ ĲȠȚȤİȓĮ șİμİȜȓȦıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ,
ȤȦμȐĲȦȞ, μʌĮȗȫȞ ț.Ȝʌ. įİȞ țĮĲİįĮĳȓȗȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȣĲȐ
ȑȤȠȣȞ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ.
ǹʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȞȪțĲĮȢ, İțĲȩȢ İȟĮȚȡİĲȚțȫȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ
(İʌȚțȓȞįȣȞĮ İĲȠȚμȩȡȡȠʌİȢ ȠȚțȠįȠμȑȢ, ıİȚıμȠȓ, ț.Ȝʌ.).
2. ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ įȚĮȕȐıİȚȢ, (ıȤ.2 ĲȠȣ ȆĮȡ/ĲȠȢ).
ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ įȚĮȕȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ıțİʌĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȑĲȠȚȠ ʌȜȐĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȒ ıȣμĳȩȡȘıȘ ʌİȗȫȞ Ȓ ȠȤȘμȐĲȦȞ (ȖȚĮ țȐșİ ʌİȗȩ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ʌȜȐĲȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,60 μ. țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȩȤȘμĮ 2,50 μ). ȅȚ İȓıȠįȠȚ - ȑȟȠįȠȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮıĳĮȜȑȢ ıȘμİȓȠ įȘȜ.
ıȘμİȓȠ ʌȠȣ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1/4 ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȩ įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ĲȩĲİ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ "ıȣȜȜİțĲȒȡȚĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ", ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ. ȅȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ įȚĮȕȐıİȚȢ ĳȦĲȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ μİ ĳȣıȚțȩ Ȓ ĲİȤȞȘĲȩ ĳȦĲȚıμȩ, ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ıȣȞİȤȫȢ
İȜİȪșİȡİȢ țĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌȩȡĲİȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞȠȓȖȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, țĮȚ ĲĮ İʌȓ
μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
Į) ȅȡȠĳȑȢ
ȅȚ ȅȡȠĳȑȢ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣȠμȑȞȦȞ įȚĮȕȐıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ vĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȚȞȘĲȩ ĳȠȡĲȓȠ 750 ȤȜȖ/μ2
țĮȚ ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ İʌ' ĮȣĲȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ İʌȓ.
ʌȜȑȠȞ ĮȣĲȩ ĳȠȡĲȓȠ. ȉȠ țĮĲȫĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĮȣĲȫȞ ĮʌİȤİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,50 μ. Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ ĲȘȢ
įȚȐȕĮıȘȢ. ȅȚ ȠȡȠĳȑȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞșİțĲȚțȒ ȟȣȜİȓĮ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 İț. țĮȚ μİ
ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚİȡȤȩμİȞȠȚ ȩȤȚ μȩȞȠ Įʌȩ ĲĮ țĮĲĮțȡȘμȞȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ,
ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ıțȩȞİȢ, ȞİȡȐ ț.Ȝ.ʌ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȑȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ ĮȞĲȓ ȟȣȜİȓĮȢ. ȈĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ȐțȡȠ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ ȣʌȐȡȤİȚ ĳȡȐțĲȘȢ (ʌȠįȚȐ) ȪȥȠȣȢ 1,0 μ.
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȠĳȒ. Ǿ ʌȠįȚȐ ĮȣĲȒ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ Ȓ țİțȜȚμȑȞȘ ĲȠ ʌȠȜȪ țĮĲȐ 45 μȠȓȡİȢ.
ǹȣĲȒ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ, Įʌȩ ȐʌȠȥȘȢ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ
Ș ȠȡȠĳȒ, țĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
ȕ) ȁȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣȠμȑȞȦȞ įȚĮȕȐıİȦȞ.
ȉĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıȣȞįİįİμȑȞĮ țĮȚ ıĲȘȡȚȖμȑȞĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ȤȡȒıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
įȚțĲȣȦμȐĲȦȞ). ǹȞ Ș įȚȐȕĮıȘ įİȞ İĳȐʌĲİĲĮȚ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȩĲİ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȠȓȤȦμĮ Įʌȩ ĮȞșİțĲȚțȒ ȟȣȜİȓĮ Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ țĮș’ȩȜȠ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ
įȚȐȕĮıȘȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠıȕȐıİȚȢ (ʌȩȡĲİȢ) ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ǹȞ Ș İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ
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įȚȐȕĮıȘȢ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 1/4 ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȩĲİ
İțİȓ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȚȖțȜȓįȦμĮ ȑĲıȚ ʌȠȣ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȑȟȠįȠȢ ʌİȗȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ
ĮȣĲȒ.
3. ȈȣȜȜİțĲȒȡȚĮ ȆİĲȐıμĮĲĮ (ıȤ. 3,4 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ)
ǹȞ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌİȗȫȞ Ȓ ȠȤȘμȐĲȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ μİĲĮĳİȡșİȓ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1/4
ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ ȑȤİȚ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 1,70 μ., ĲȩĲİ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ʌȡȠıĲĮĲİȣȠμȑȞȦȞ įȚĮȕȐıİȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȜȜİțĲȒȡȚĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ. ȉĮ ıȣȜȜİțĲȒȡȚĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ 12,0 μ. ȤĮμȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȠȣ țĮĲİįĮĳȓȗİĲĮȚ.
ȆİĲȐıμĮĲĮ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ, ȩĲĮȞ Ș țĮĲİįȐĳȚıȘ ȑȤİȚ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıİ ȪȥȠȢ
μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 17,0 μ. Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ. ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȘ ıĲȘȞ ȐțȡȘ
ĲȠȣȢ ʌȠįȚȐ, İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2.0 μ. (μİĲȡȠȪμİȞȠ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ). ȉĮ
ʌİĲȐıμĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ țĲȓȡȚȠ, ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȚȞȘĲȩ ĳȠȡĲȓȠ 500 ȤȜȖ/ μ2, ȠȚ įİ ıĲȘȡȓȟİȚȢ
ĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ʌȡȠȕȩȜȠȣȢ (įȠțȠȪȢ) İʌĮȡțȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ ȓıȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ȣȜȚțȩ (ıȦȜȘȞȦĲȠȓ įȠțȠȓ). ol ʌȡȩȕȠȜȠȚ ĮȣĲȠȓ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıĲȡȠĳȒ Ȓ μİĲĮĲȩʌȚıȘ țĮȚ Ș μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2,50 μ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮȞșİțĲȚțȩ ȣȜȚțȩ. ǹȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȟȪȜȚȞİȢ ıĮȞȓįİȢ, ĮȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ʌȐȤȠȢ 5 İț. ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, țĮȚ ȠȚ ȐțȡİȢ ĲȦȞ ȞĮ ĮȜȜȘȜȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ. Ǿ ȟȣȜİȓĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȑȞĮȞĲȚ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȠȚ ʌȡȩȕȠȜȠȚ İȓȞĮȚ ĮțȜȩȞȘĲĮ ıĲȘȡȚȖμȑȞȠȚ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ. ȉĮ
ʌİĲȐıμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țȜȓıȘ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ Ș İȟȦĲİȡȚțȒ ȐțȡȘ ĲȠȣȢ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ 15 İț. ȥȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ
İıȦĲİȡȚțȒ. ȈĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ȐțȡȘ ĲȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ İȟȦĲİȡȚțȒ ȐțȡȘ ĲȠȣ ʌİĲȐıμĮĲȠȢ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ "ʌȠįȚȐ" ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 60 μȠȚȡȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮ țĮȚ țİțȜȚμȑȞȠȣ μȒțȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,20 μ. ȈĲĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ įİȞ ıȣııȦȡİȪȠȞĲĮȚ Ȓ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ, ȖȚ’ ĮȣĲȩ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ
ıȣȞİȤȒȢ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚĮ ĳȠȡȐ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ.
4. ȆȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȂȑĲȡĮ.
Ȉİ İμĳĮȞȒ ıȘμİȓĮ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ "ıȒμĮĲĮ țȚȞįȪȞȠȣ" țĮȚ "ıȒμĮĲĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ" ʌİȗȫȞ țĮȚ
ȠȤȘμȐĲȦȞ. ȉĮ ıȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ĳȦĲȚȗȩμİȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȞȪȤĲĮ țĮȚ. țĮĲȐ ĲȘȞ ȘμȑȡĮ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. ǵĲĮȞ
ȣʌȐȡȤİȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ μİȖȐȜȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ țȠȚȞȠȪ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ İȡȖĮıȓĮȢ ȜȩȖȦ șȑıİȦȢ, μİȖȑșȠȣȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȪȜĮțĮȢ ĮțȩμȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ȫȡİȢ ʌȠȣ įİȞ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ, ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠĲȡȑʌİȚ țĮȚ. ȞĮ İȜȑȖȤİȚ ʌȚșĮȞȑȢ ʌȣȡțĮȖȚȑȢ, ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ ȞĮ
İȜȑȖȤİȚ ĲĮ ıȒμĮĲĮ țȚȞįȪȞȠȣ, ĲĮ ĳȫĲĮ, ĲĮ ʌİȡȚĳȡȐȖμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ǱȡșȡȠ 4
ȆȡȩıșİĲĮ ȂȑĲȡĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ ıĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȐȡșȡĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ
μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȐȡșȡĮ.
ǱȡșȡȠ 5
ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ
1. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıİ țĲȓȡȚĮ Ș țĮĲİįȐĳȚıȘ įȚĮ ȤİȚȡȩȢ (țȠμʌȡİıȑȡ, ĮȟȓȞİȢ, ȜȠıĲȠȪȢ, ț.Ȝʌ.) ȩĲĮȞ, İțĲȩȢ ĲȦȞ
ĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȐȡșȡĮ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑĲȡĮ:
2. ȂİȡȚțȒ țĮĲİįȐĳȚıȘ įĮʌȑįȦȞ ȤĮμȘȜȩĲİȡȦȞ ȠȡȩĳȦȞ.
Ȉİ ʌȠȜȣȩȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș μİȡȚțȒ țĮĲİįȐĳȚıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĲȦȞ 2 ȤĮμȘȜȩĲİȡȦȞ ȠȡȩĳȦȞ
ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ Ƞ İȜİȪșİȡȠȢ ȤȫȡȠȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ıȣııȫȡİȣıȘ μʌĮȗȫȞ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
μȚĮ ĲȑĲȠȚĮ μİĲĮĲȡȠʌȒ įİȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠ țĲȓȡȚȠ μȑȤȡȚ ȞĮ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ.
3. ȋȫȡȠȚ ıȣııȫȡİȣıȘȢ.
ȅ ȤȫȡȠȚ ıȣııȫȡİȣıȘȢ, μȑıĮ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȡȓʌĲȠȞĲĮȚ μʌȐȗĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıμȑȞȠȚ țĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲİȢ
ĮȣĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȦșȒıİȚȢ Įʌ' ĲĮ ıȣııȦȡİȣμȑȞȠȚ

16

37394
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȣȜȚțȐ Ȓ ıİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ țȡȠȣıĲȚțȐ ĳȠȡĲȓĮ Įʌȩ ĲĮ ȡȚʌĲȩμİȞĮ μʌȐȗĮ. ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțȠμȚįȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
4. ǹȖȦȖȠȓ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ.
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲİįĮĳȓıİȦȢ (μʌȐȗĮ) ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ μİ "ĮȖȦȖȠȪȢ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ" (țĮȞĮȜȑĲĮ) ȑȟȦ Ȓ μȑıĮ
ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤİȚ ĮʌȠțȜİȚıșİȓ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ıĲȠ
ȤȫȡȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠțȜİȚıșİȓ Ș įȚĮıʌȠȡȐ ĲȠȣȢ țĮȚ Ș ȡȪʌĮȞıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȤȫȡȠȣ
(ıțȩȞȘ țȜʌ.).
ȅȚ ĮȖȦȖȠȓ ĮʌȠțȠμȚįȒȢ μİ țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 45 μȠȓȡİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮ İȓȞĮȚ ĲİȜİȓȦȢ țȜİȚıĲȠȓ
țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ (țĮʌȐțȚĮ) ȖȚĮ. ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȉĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȐ μȑȞȠȣȞ țȜİȚıĲȐ ȩĲĮȞ įİȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. ȅȚ ĮȖȦȖȠȓ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȚ Ȓ ȕȜȐȕİȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȩıțȡȠȣıȘ ĲȦȞ ȡȚʌĲȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǹȣĲȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ
İʌȚȕȡĮįȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Ȓ μİ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ĳȠȡȐ ȖȚĮ
țȐșİ 2 ȠȡȩĳȠȣȢ. Ȉİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ İȡȖȐĲȘȢ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ Ȓ
ĮʌȠıȣμĳȩȡȘıȘ ȣȜȚțȫȞ. ȉĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ· ʌİȡȚμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ·ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ,
ȩʌȠȣ ʌİȡȞȐ Ƞ ĮȖȦȖȩȢ, İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȫȢ țĮȜȣμμȑȞĮ. ȀȐșİ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȡȓȥȘ μȑıĮ ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ ȣȜȚțȫȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ȚıȤȣȡȩ țȚȖțȜȓįȦμĮ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
1,00 μ. Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ. ǵĲĮȞ ĲĮ μʌȐȗĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ μİ țĮȡȠĲıȐțȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮįİȚȐıȠȣȞ μȑıĮ
ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ, ĲȩĲİ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İμʌȩįȚȠ (įȠțĮȡȐțȚ) įȚĮıĲȐıİȦȞ
ʌİȡȓʌȠȣ 10Ȥ15 İț. ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ μȑıĮ ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ. ȈĲȠ țȐĲȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ
(ĮʌȩȜȘȟȘ) ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞșİțĲȚțȒ ʌȩȡĲĮ, ʌȠȣ ĲȘȞ ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ İȡȖȐĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș įȚȑȜİȣıȘ ĮĲȩμȦȞ țȐĲȦ Ȓ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ ĮʌȩȜȘȟȘ ĮȣĲȒ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ, İȓĲİ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
İȡȖĮıȓİȢ İȓĲİ ȩȤȚ.
5. ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ μʌĮȗȫȞ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲĮ įȐʌİįĮ.
Į)

ȀȐșİ ȐȞȠȚȖμĮ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲĮ įȐʌİįĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ
μʌĮȗȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ, ıİ ȑțĲĮıȘ ĲȠ 25% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȜȐțĮȢ,
İțĲȩȢ ĮȞ ȖȓȞİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĮȣĲȒȢ. ȉĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȨʌȒȡȤĮȞ ıĲȘ ʌȜȐțĮ, șĮ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȒȢ. ǹȞȠȓȖμĮĲĮ ıİ įȐʌİįĮ, ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ
ȤĮμȘȜȩĲİȡȠ ȩȡȠĳȠ Įʌ’ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ
ıĮȞȚįȫμĮĲĮ, ʌİȡȚĳȡȐȖμĮĲĮ, țȚȖțȜȚįȫμĮĲĮ ț.Ȝʌ. İțĲȩȢ ȞĮ ȑȤİȚ ĮʌȠțȜİȚıșİȓ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠȞ
ȩȡȠĳȠ ĮȣĲȩ.

ȕ)

ǼȟĮıșİȞȘμȑȞĮ įȐʌİįĮ, ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ İʌȚıĳĮȜȒ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ĮȡȤȚțȐ
ĳȠȡĲȓĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȜȠȖȓıșȘțİ ĲȠ țĲȓȡȚȠ țĮȚ μİ ĲȠȞ ĮȡȤȚțȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.

6. ȀȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ, įȓȠįȠȚ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ĲĮ țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ țĮȚ ȠȚ įȓȠįȠȚ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐıșȘțĮȞ İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ
Ȓ ʌȠȣ ʌȡȠȨʌȒȡȤĮȞ, ĮȜȜȐ țĮĲȩʌȚȞ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ μȘȤĮȞȚțȩ țȡȓșȘțĮȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮȚ
ĮıĳĮȜȒ ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȚıȤȪȠȞĲİȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ. ȅȚ ȐȜȜİȢ
ʌȡȠıȕȐıİȚȢ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ.
ǵĲĮȞ ıİ ʌȠȜȣȩȡȠĳȠ țĲȓȡȚȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣʌȐȡȤȠȞ țȜȚμĮțȠıĲȐıȚȠ ĮȣĲȩ ĳȦĲȓȗİĲĮȚ μİ ĳȣıȚțȐ Ȓ ĲİȤȞȘĲȐ
μȑıĮ, Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ıĲĮμĮĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 ȠȡȩĳȠȣȢ ȤĮμȘȜȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȩȡȠĳȠ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮȚ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ȥȘȜȩĲİȡȠȣȢ· ȠȡȩĳȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ, Įʌȩ İȚįȚțȑȢ
İʌĮȡțȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ įȚĮȕȐıİȚȢ Ȓ țȜȓμĮțİȢ. ȅȚ İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȑȢ țȜȓμĮțİȢ Ȓ įȚĮȕȐıİȚȢ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ȠȜȚıșȒıİȚȢ, ĮȞĮĲȡȠʌȑȢ, μİĲĮĲȠʌȓıİȚȢ ț.Ȝʌ., įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȑȢ, ıİ țĮȜȒ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
țĮȚ ȖȚǯĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮțĲȚțȐ. ȉĮ ʌȜİȣȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
țĮĲȐ 0.90 μ. ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ Ȓ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ĲȠȣȢ.
7. ǼȡȖĮıȓİȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
ĭȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ ȠȡȩĳȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șȡĮȪȠȞĲĮȚ, Ȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ țĮĲİįĮĳȚıșȠȪȞ țĮȚ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȚμȑȞȦȞ ȠȡȩĳȦȞ. Ǿ țĮĲİįȐĳȚıȘ İțĲİȜİȓĲĮȚ
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Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ ol İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ İȞȐμȚıȘ
(1,50) μ. Įʌȩ ĲȠ įȐʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȞ įİ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İʌȓ ȚțȡȚȫμĮĲȠȢ ĲȩĲİ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȞĮ μȘȞ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ μȚıȠȪ (0,50) μ. Įʌ’ ĮȣĲȩ. īİȞȚțȐ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ȞĮ μȘȞ
ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ țĮș’ ȪȥȠȢ İʌȓʌİįĮ (Ƞ ȑȞĮȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȐȜȜȠȞ), ʌĮȡȐ μȩȞȠ ĮȞ ȜȘĳșȠȪȞ
μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ȤĮμȘȜȩĲİȡĮ İʌȓʌİįĮ.
ǹȣĲȒ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ įİȞ ĮʌȠțȜİȓİȚ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡ.
5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ, Ȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ. ǵȜĮ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 3,00 μ. Įʌȩ țȐʌȠȚȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ
ĮȞșİțĲȚțȩ ıĮȞȓįȦμĮ, İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȐĲȦ Įʌ’ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȠȓ İȓȞĮȚ ĮʌȠțȜİȚıμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ
İȡȖȐĲİȢ țĮȚ ĲȠ țȠȚȞȩ. Ȉİ țȐșİ ȩμȦȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıİ ĳȑȡȠȣıİȢ ʌȜȐțİȢ,
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ.
ǵĲĮȞ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ μʌĮȗȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ μİ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ, ȠȚ İȡȖȐĲİȢ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ
ĮʌȠțȠμȚįȒȢ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌİĲȐıμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ μȘȤĮȞȚțȠȪ. ȈĲȚȢ
ıȣȞȒșİȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȑĲȠȚĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȟȪȜȚȞİȢ ıĮȞȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 İț.
ʌȣțȞȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲİȡİȦμȑȞİȢ.
Ȉİ țĲȓȡȚĮ μİ ıțİȜİĲȩ μİĲĮȜȜȚțȠȪ Ȓ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, Ƞ ıțİȜİĲȩȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ıĲȘ
șȑıȘ ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ.
ȉĮ țĮĲİįĮĳȚȗȩμİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ıĲĮ įȐʌİįĮ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ.
ȀĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĲȠȓȤȠȣ, ȪȥȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Įʌȩ ȑȞĮ (1) ȩȡȠĳȠ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ İȜİȪșİȡȠ
ȤȦȡȓȢ İȖțȐȡıȚĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, İțĲȩȢ ĮȞ Ș ĮȡȤȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȒ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠ İʌȚĲȡȑʌİȚ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ țȐșİ ȘμȑȡĮȢ Ȓ ȕȐȡįȚĮȢ, ȠȚ ĲȠȓȤȠȚ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ
țȓȞįȣȞȠȢ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ Ȓ ĮȞĮĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȣȤĮȓȠ ıȣμȕȐȞ.
ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ İȟȫıĲİȢ, μĮȡțȓȗİȢ, ț.Ȝʌ. ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȐ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ĲȦȞ
ĲμȘμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ įİ țĮȚ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ, μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ, İțĲȩȢ ĮȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ƞ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲİμĮȤȚıμȩȢ ĲȠȣȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȣȥȘȜȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȩʌȦȢ țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, Sillos, ț.Ȝ. ʌȠȣ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ĮȞĮĲȡĮʌȠȪȞ μİ ĮıĳȐȜİȚĮ, (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȩ ȐȡșȡȠ ȖȚĮ țĮĲİįȐĳȚıȘ μİ İțȡȘțĲȚțȐ) ĲĮ μʌȐȗĮ ȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȞĮ ȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ μʌȐȗĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ μİ
ĮıĳȐȜİȚĮ. Ȉ’ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ
ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ıĲĮ ȣȥȘȜȐ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ μİ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȜİȪșİȡȠȣ ȪȥȠȣȢ ȐȞȦ ĲȦȞ ĲİııȐȡȦȞ
(4,00) μ.,țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ įȠțȫȞ țĮȚ ʌĮȡİμĳİȡȫȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ
ȪȥȠȣȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ıĲĮșİȡȠȪ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȚțȡȚȫμĮĲȠȢ.
ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ
ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚȗȩμİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ ıĲĮĲȚțȫȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌ’ ĮȣĲȩ.
ǵĲĮȞ ȠȚ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ· İȓȞĮȚ įȣıμİȞİȓȢ (ȚıȤȣȡȩȢ ȐȞİμȠȢ, ʌȐȖȠȢ, ȤȚȩȞȚ. ț.Ȝʌ.) ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıİ ȣȥȘȜȐ ıȘμİȓĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ İțĲȩȢ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ (ȚțȡȚȫμĮĲĮ,
ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȐ ʌĮʌȠȪĲıȚĮ ț.Ȝʌ.).
ǱȡșȡȠ 6
ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖİȡĮȞȠȓ μİ ĮȡʌȐȖȘ, ȖİȡĮȞȠȓ μİ μʌȐȜĮ, İțıțĮĳİȓȢ
(μʌȠȣȜȞĲȩȗİȢ), μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĳȪȡİȢ, ĲıȐʌİȢ, ĳȠȡĲȦĲȑȢ ț.Ȝʌ.
īȚĮ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȐȡșȡĮ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ
țĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑĲȡĮ.
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Į) ȀĮȞȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓȠ μȚȐȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ țĮĲİįĮĳȓȗİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȪȥȠȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ țĮĲȐ 4 ĳȠȡȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ ȖȚĮ įȚȑȜİȣıȘ ʌİȗȫȞ Ȓ
ȠȤȘμȐĲȦȞ.
ȕ) ȉĮ μȑȡȘ ĲȠȣ ȠȚțȠʌȑįȠȣ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ șȑıİȚȢ ıĲȐșμİȣıȘȢ Ȓ İȡȖĮıȓĮȢ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ
țĮĲİįȐĳȚıȘȢ Ȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȕĮȡȑȦȢ İȟȠʌȜȚıμȠȪ, İȡİȣȞȫȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȪʌĮȡȟȘȢ ȕȩșȡȦȞ, įİȟĮμİȞȫȞ, ʌȘȖĮįȚȫȞ, țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, Ș ȠȡȠĳȒ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ ȣʌȠȤȫȡȘıİ Ț țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ȕȐȡȠȢ.
Ȗ) ǵĲĮȞ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ȕĮȡİȓĮ Ȓ ȣȥȘȜȐ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ Ȓ İȞĮȑȡȚȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
țĮȜȦįȓȦȞ įȓȞİĲĮȚ μİȖȐȜȘ ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, țĮȚ İȞȘμİȡȫȞİĲĮȚ ȩȜȠ ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ. ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮμĳȚȕȠȜȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ Ȓ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȦȞ
țĮȜȦįȓȦȞ ĲȩĲİ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡμȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ.
į) ȉĮ ȓįȚĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțĲȪȦȞ ĮİȡȓȦȞ, ȪįȡİȣıȘȢ, ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ,
ĲȘȜİĳȫȞȦȞ ț.Ȝʌ.
İ) ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȓ țȡĮįĮıμȠȓ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȩĲİ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ μȑĲȡĮ, ȐȜȜȦȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ, Ș ȤȡȒıȘ ĲȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȫȞ.
ıĲ) ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ μȘ țĮȜȐ ıȣȞĲȘȡȘμȑȞĮ.
3. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
3.1. īİȡĮȞȩȢ μİ ĮȡʌȐȖȘ Ȓ μʌȐȜĮ
Į) ǹȣĲȩȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ, ȞĮ ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ İȡȖȐĲİȢ Ȓ įȚĮȕȐıİȚȢ țȠȚȞȠȪ țĮȚ ȠȤȘμȐĲȦȞ
ĮțȩμȘ țĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ (ıțİʌĮıĲȑȢ).
ȕ) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ țĮĲİįĮĳȓȗİĲĮȚ țĲȓȡȚȠ μİ ȖİȡĮȞȩ ȩĲĮȞ Ƞ ȕȡĮȤȓȠȞĮȢ ĲȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐ 2,00 μ.
ȤĮμȘȜȩĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
Ȗ) ȉȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% ĲȘȢ ĮȞȣȥȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ȖİȡĮȞȠȪ, ıİ ıȣıȤİĲȚıμȩ μİ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȕȡĮȤȓȠȞĮ țĮȚ ĲȘ ȖȦȞȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ. ǼʌȓıȘȢ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 25 % ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ șȡĮȪıȘȢ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
ĲȘȢ.
į) Ǿ μʌȐȜĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲĮ țĮȜȫįȚĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ μȑıȦ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ıȪȞįİıȘȢ, ʌȠȣ
İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ıȣıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ μʌȐȜĮȢ ȜȩȖȦ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ
ĮȣĲȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮȚĲȓȦȞ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ İȜĮıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ.
İ) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ İȡȖȐĲȘȢ ȞĮ μİĲĮĳȑȡİĲĮȚ Ȓ ȞĮ İȡȖȐȗİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ μʌȐȜĮ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
ıĲ) ǵĲĮȞ ĮȞĮĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲȠȓȤȠȚ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣȢ μİ μʌȐȜĮ Ȓ ĮȡʌȐȖȘ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ȩȜĮ ĲĮ
ıȣȞįİįİμȑȞĮ Ȓ İȞıȦμĮĲȦμȑȞĮ ı' ĮȣĲȑȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮʌȠıȣȞįİșİȓ.
3.2. ĭȠȡĲȦĲȒȢ
Į) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĳȠȡĲȦĲȒȢ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȕȡĮȤȓȠȞĮ Ȓ ȐȜȜȠ ʌȡȠıĮȡĲȘμȑȞȠ
İȟȐȡĲȘμĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȥȘȜȩĲİȡȘȢ Įʌȩ 12,00 μ.
ȕ) īȚĮ ĲȠȣȢ ĳȠȡĲȦĲȑȢ μİ ȕȡĮȤȓȠȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȩıĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ȖİȡĮȞȠȪȢ μİ ĮȡʌȐȖȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.
3.3. ȂȘȤĮȞȚțȒ ȉıȐʌĮ
Į) ǿıȤȪȠȣȞ ȩıĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȞ ȖİȡĮȞȩ μİ ĮȡʌȐȖȘ, ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.

19

37397

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ǱȡșȡȠ 7
ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ μİ İțȡȘțĲȚțȐ
1. Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȖİȞȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ μİ İțȡȘțĲȚțȐ
ȩʌȦȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ ț.Ȝʌ. ȖȑȞİĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ʌȜȒȡȦȢ țĮĲĮĲȠʌȚıμȑȞȠ țĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȦȢ
ȑμʌİȚȡȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ʌȠȣ ȑȤİȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ, țĮȚ ʌȜȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȞȠμȠșİıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ
ĮıĲȣȞȠμȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, nou ĮĳȠȡȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ İțıțĮĳȑȢ μİ İțȡȘțĲȚțȐ.
2. Ǿ țĮĲİįȐĳȚıȘ μİ İțȡȘțĲȚțȐ ıİ țĮĲȠȚțȘμȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ, İțĲȩȢ ĮȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μİ ȐȜȜȠ ĲȡȩʌȠ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įİ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ǹıĲȣȞȠμȚțȒ ĮȡȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ȆȠȜİȠįȠμȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
3. Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ Ȓ μȑȡȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȜİȪșİȡȠȢ ȤȫȡȠȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ țĲȓȡȚȠ μİ įȚĮıĲȐıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȠ 75% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ
ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ.
4. Ǿ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ȠȜȩıȦμȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȩʌȦȢ Sillos, țĮʌȞȠįȩȤȦȞ ț.Ȝʌ.
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȠȚțĲȩȢ ȤȫȡȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ʌĲȫıȘȢ, μİ įȚȐıĲĮıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 150% ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, Ș țȜȓıȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠıțȡȠȪıİȚ ıİ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ țĲȓıμĮĲĮ.
5. ǹȞĮĲȓȞĮȟȘ ȕȐıİȦȞ, șİμİȜȚȫıİȦȞ, ʌĮııȐȜȦȞ, ȕȐșȡȦȞ țĮȚ. ȅμȠȓȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȤȡȒıȘ
țĮȜȣμμȐĲȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ, ʌȠȣ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ İțĲȩȟİȣıȘ țĮȚ įȚĮıʌȠȡȐ ĲȦȞ İȜțȣıμȑȞȦȞ
șȡĮȣıμȐĲȦȞ.
6. Ǿ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ȖȚĮ. ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıİ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡμȩįȚȠ« ȆȠȜİȠįȠμȚțȒ
ȊʌȘȡİıȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ İʌȚȕȜȑʌȦȞ μȘȤĮȞȚțȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ μȓĮ ȑțșİıȘ țĮȚ μȓĮ ȣʌİȪșȣȞȘ
įȒȜȦıȘ. ȈĲȘȞ ǼțșİıȘĮĳİȞȩȢ ĲİțμȘȡȚȫȞİĲĮȚ Ș ĲİȤȞȚțȒ ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ țĮȚ
ĮĳİĲȑȡȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĮțȚȞȒĲȦȞ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ȃȠμȠșİıȓĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ. ȈĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ įȘȜȫȞİȚ
ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ ĮȞĮȜȐμȕȐȞİȚ, ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮıĲȚțȑȢ, įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ țĮȚ ʌȠȚȞȚțȑȢ İȣșȪȞİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ, ʌȠȣ șĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İțȡȘțĲȚțȫȞ.
Ǿ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ĲȘȢ ȆȠȜİȠįȠμȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮıĲȣȞȠμȚțȒ ĮȡȤȒ ĮȜȜȐ įİȞ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ
ĲȘȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȐįİȚĮ ĮȖȠȡȐȢ, μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ İțȡȘțĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ, ʌȠȣ İțįȓįİȚ Ș ĮȡμȩįȚĮ
ĮıĲȣȞȠμȚțȒ ĮȡȤȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȢȚ. ĲȠȣ ȃ. 495/1976 (ĭǼȀ 337/ ǹ) ʌİȡȓ "ȩʌȜȦȞ țĮȚ İțȡȘțĲȚțȫȞ
ȣȜȫȞ".
ǱȡșȡȠ 8
ȀĮĲİįĮĳȓıİȚȢ - ǹʌȠȟȘȜȫıİȚȢ μİ ĳȜȩȖĮ ĮİȡȓȠȣ
1. Ȃİ ĳȜȩȖĮ ĮİȡȓȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ țȠʌȠȪȞ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ țĮĲİįĮĳȚıĲȠȪȞ ĳȑȡȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ μȚĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȟȘȜȦșȠȪȞ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ țĲȚȡȓȠȣ.
2. ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȑμʌİȚȡȠ țĮȚ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ʌȠȣ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ȜĮμȕȐȞİȚ
ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Į) ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȒ ʌȡȠıȠȤȒ ȩĲĮȞ țȩȕȠȞĲĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Ȓ μȑĲĮȜȜĮ μİ ʌĮȤȪ
ıĲȡȫμĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ μȩȜȣȕįȠ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȑȜțȣıȘȢ ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ.
ȕ) ȆȡȑʌİȚ, ıİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȠ ȤȫȡȠ, ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ İȟĮİȡȚıμȩȢ ȩĲĮȞ țȩȕȠȞĲĮȚ μİ ȠȟȣȖȩȞȠ
ıȓįȘȡȠȢ, țȡȐμμĮĲĮ ıȚįȒȡȠȣ Ȓ ȤȐȜȣȕĮȢ.
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Ȗ) ȉȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ȞĮ μȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ʌİʌȚİıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ ȩʌȦȢ țȓȞȘıȘ
ĮİȡȠțȚȞȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ, İțțȓȞȘıȘ μȘȤĮȞȫȞ İıȦĲİȡȚțȒȢ țĮȪıȘȢ, ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ ıȦȜȒȞȦȞ, ıİ
țĮȣıĲȒȡİȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ ț.Ȝʌ. ǼʌȓıȘȢ ȞĮ μȘȞ įȚȠȤİĲİȪİĲĮȚ ȠȟȣȖȩȞȠ ıİ įȠȤİȓĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
țĮȣıȓμȦȞ Ȓ ıİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȣĳȐıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȘȜȓįİȢ ȜĮįȚȠȪ Ȓ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ.
į) ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮİȡȓȠȣ Ȓ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȖȚĮ țȠȜȜȒıİȚȢ, țȠʌȑȢ Ȓ șȑȡμĮȞıȘ ȣȜȚțȫȞ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ,
İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ țĮȚ İʌȚıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, Įʌȩ İȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȐȜȜȦȢ ĮʌȠıȪȡȠȞĲĮȚ.
İ) ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮȡȡȠȒ
ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ĮʌȓșĮȞȘ įȚĮȡȡȠȒ ĮİȡȓȠȣ, μİ ıĮʌȠȣȞȩȞİȡȠ Ȓ ȐȜȜȠ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ μȑıȠȞ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĳȜȩȖĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įȚĮȡȡȠȒȢ.
ıĲ) ȅȚ ĳȚȐȜİȢ ĮİȡȓȠȣ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑĲȠȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș țȩȜȜȘıȘ Ȓ Ș țȠʌȒ,
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ Įʌ' ĲȠȣȢ ıʌȚȞșȒȡİȢ, İțĲȩȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞĲȚʌȣȡȚțȑȢ ĮıʌȓįİȢ.
ȗ) ȅȚ ĳȚȐȜİȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ (İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ 6,00 μ.) Įʌȩ ĲȚȢ ĳȚȐȜİȢ ĲȦȞ
țĮȣıȓμȦȞ ĮİȡȓȦȞ, ĲȦȞ İțȡȘțĲȚțȫȞ, țĮȚ ȖİȞȚțȐ ĲȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ ȣȜȫȞ (İȚįȚțȐ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ țĮȚ
ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ), ȐȜȜȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μȘ İȪĳȜİțĲȠ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȩ ʌȑĲĮıμĮ ȪȥȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 μ. ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ĮȞĲȚʌȣȡȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ μȚıȒȢ (1 /2) ȫȡĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
ǱȡșȡȠ 9
ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ įİȟĮμİȞȫȞ - įȠȤİȓȦȞ İȪĳȜİțĲȦȞ Ȓ ĲȠȟȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ, Ȓ ĲμȘμȐĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ǹμȓĮȞĲȠ
1. ǻİȟĮμİȞȑȢ - įȠȤİȓĮ İȪĳȜİțĲȦȞ Ȓ ĲȠȟȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ.
1.1. ȆȡȚȞ ĲȠȞ ĲİμĮȤȚıμȩ įȠȤİȓȦȞ Ȓ įİȟĮμİȞȫȞ İȡİȣȞȐĲĮȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ.
1.2. ǹȞ Ș įİȟĮμİȞȒ Ȓ ĲȠ įȠȤİȓȠ ȑȤİȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ȋȘμȚțȐ Ȓ ȊįȡȠȖȠȞȐȞșȡĮțİȢ (ʌİĲȡȑȜĮȚȠ, ȕİȞȗȓȞȘ,
ț.Ȝʌ.) ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ, μİ İȚįȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ İȜȑȖȤȠȣ İțȡȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș ȪʌĮȡȟȘ
İțȡȘțĲȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ.
ǹȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ įİȞ įİȓȟİȚ ȪʌĮȡȟȘ ĲȑĲȠȚȦȞ ĮİȡȓȦȞ ĲȩĲİ, ĮĳȠȪ įȚĮțȠʌȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡȠȤȑȢ Įʌȩ țĮȚ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ įİȟĮμİȞȒ țĮȚ ĮįİȚȐıİȚ ȖİȞȚțȐ Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩμİȞȠ ĲȘȢ, ĮȡȤȓȗİȚ Ƞ ĲİμĮȤȚıμȩȢ.
1.3. Ȉİ ȐĲȠμĮ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıİ įİȟĮμİȞȑȢ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ
ȣįȡȠȖȠȞĮȞșȡȐțȦȞ μİĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡ. 1.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ,
ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĮȑȡĮȢ İȚıʌȞȠȒȢ, ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ įİ μİ ȗȫȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ıȤȠȚȞȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȒ ĲȠȣȢ
ıİ ȑțĲĮțĲȘ ĮȞȐȖțȘ.
1.4. ǹȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ ȩĲȚ Ș įİȟĮμİȞȒ Ȓ ĲȠ įȠȤİȓȠ ȑȤİȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȠȟȚțȫȞ
ȠȣıȚȫȞ, ĲȩĲİ Ș ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ İȟȠȣįİĲİȡȫȞİĲĮȚ Ȓ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȐ μȑĲȡĮ
ȩʌȦȢ Ș ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȠȜȒȢ, Ș ʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įİȟĮμİȞȒȢ μİ Ș ȤȡȒıȘ
μĮțȡȪĲİȡȦȞ ĮțȓįȦȞ țȠʌȒȢ ț.Ȝʌ.
1.5. ǹȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ol įİȟĮμİȞȑȢ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮțȑȡĮȚİȢ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ĲȠʌȠșİıȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİμĮȤȚıμȩ
ĲȠȣȢ.
2. ȉμȒμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ǹμȓĮȞĲȠ
2.1. ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ (μȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, μȠȞȦĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ĮμȚĮȞĲȠıȦȜȒȞİȢ, ĮμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ, İȜĮĳȡȠțȠȞȓĮμĮĲĮ, ț.Ȝʌ.) ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ ĲȠȣ, ĲȘȡȠȣμȑȞȦȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃȠμȠșİıȓĮȢ, ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ:

21

37399

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

2.2. ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ. ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ, ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲμȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ǹμȓĮȞĲȠ. Ǿ İȚıʌȞȠȒ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘ, ȖȚ' ĮȣĲȩ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĮȣĲȐ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ
țĮȜȐ ĮĳȠȪ ȑȤȠȣȞ İμʌȠĲȚıșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 μȑȡİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ țĮȚ 2 ĳȠȡȑȢ
ĲȘȞ ȘμȑȡĮ), țĮȚ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ İȚįȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ (ıʌȐĲȠȣȜĮ μİ ȤİȚȡȠȜĮȕȒ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1,0 μ.).
ǹȞ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ İμʌȠĲȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ĳȠȡȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ μȐıțĮ ȠȚ įİ
ȤȫȡȠȚ ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ ĮʌȠμȠȞȫȞȠȞĲĮȚ țȜİȓȞȠȞĲĮȢ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ
ĳȪȜȜĮ. ǼʌȓıȘȢ ĲĮ μʌȐȗĮ ʌȡȚȞ ıĲİȖȞȫıȠȣȞ μʌĮȓȞȠȣȞ ıİ ıĲİȖĮȞȠȪȢ ıȐțțȠȣȢ țĮȚ șȐȕȠȞĲĮȚ. ȈĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ ĲĮĳȒȢ ȠȚ ıȐțțȠȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ıĲȡȫμĮ ıȣμʌȚİıμȑȞȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ 25 İț.
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, Ȓ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ȐȜȜĮ ĮʌȠȡȡȓμμĮĲĮ ȞĮ ĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȤȦμĮĲİȡȑȢ. ǿįȚĮȓĲİȡȘ
ĳȡȠȞĲȓįĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȡȠȪȤĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȑȤȠȣȞ Ȓ ȞĮ μȘȞ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ
ıțȩȞȘ Ȓ ȓȞİȢ ĮμȚȐȞĲȠȣ.
2.3. īȚĮ țȐșİ İȡȖĮıȓĮ ıİ ĲμȒμĮĲĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĮμȓĮȞĲȠ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ĲȠȣ
ȃȠμȐȡȤȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȠȚȞȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ
49541/1424/1986 (ĭǼȀ 444/ Ǻ) ʌȠȣ İȟİįȩșȘ țĮĲ' İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 75/442/ĲȘȢ Ǽ.ȅ.Ȁ. ȈĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ ȩʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ĲȑĲȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ʌȚȞĮțȓįĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȣıĮ: "Ǿ
İȚıʌȞȠȒ ĲȘȢ ıțȩȞȘȢ ĮμȚȐȞĲȠȣ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘ ȖȚĮ. ĲȘȞ ȊȖİȓĮ - ȉȘȡİȓĲİ ĲȚȢ ȅįȘȖȓİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ".
ǼʌȓıȘȢ ȞĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ İȣįȚȐțȡȚĲȠ ȖȡȐμμĮ, ȜĮĲȚȞȚțȠȪ ĮȜĳĮȕȒĲȠȣ a (ĮȡȤȚțȩ ĲȦȞ ȜȑȟİȦȞ asbestos, Ȓ
amiante).
ǱȡșȡȠ 10
ȅμĮįȚțȑȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ - 'ǹȡıȘ İȡİȚʌȓȦȞ
1. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠμĮįȚțȫȞ țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ țĮĲĮıĲȡȫȞİĲĮȚ., ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ, ıȤȑįȚȠ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ μİȖȐȜȘ
ȠμȐįĮ țĲȚȡȓȦȞ İȞȩȢ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ĲİĲȡĮȖȫȞȠȣ Ȓ μȚĮȢ īİȚĲȠȞȚȐȢ, μİ ıĲȩȤȠ ĮĳİȞȩȢ ĲȘȞ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
įĮʌĮȞȫȞ, ĲȦȞ ĮıțȩʌȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ Ȓ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ, ĲȘȢ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ț.Ȝʌ., țĮȚ
ĮĳİĲȑȡȠȣ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ, ıİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, μȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȩʌȦȢ
țĮșĮȚȡȑıİȚȢ İĲȠȚμȩȡȡȠʌȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ 5ȥİȦȞ, ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ μȑȤȡȚ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ,
ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ț.Ȝʌ.
2. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȐȡıȘȢ İȡİȚʌȓȦȞ μİĲȐ Įʌȩ țĮĲȐȡȡİȣıȘ țĲȚȡȓȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ.:
Į) ȆȡȦĲȓıĲȦȢ Ș ȕİȕĮȚȩĲȘĲĮ μȘ ȪʌĮȡȟȘȢ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȦȞ ĮĲȩμȦȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ İȡİȓʌȚĮ.
ȕ) Ǿ įȚȐıȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌİȡȚıȦșȠȪȞ.
Ȗ) Ǿ ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ ȖȚĮ. ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȜȒșȘțİ Ș țĮĲȐȡȡİȣıȘ.
3. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ țĮĲĮȡȡİȪıİȚ ĲİȜİȓȦȢ ĲȠ țĲȓȡȚȠ ĮȜȜȐ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș țĮĲİįȐĳȚıȘ ĲȠȣ:
Į) ȈȣȞĲȐııİĲĮȚ ʌȡĮțĲȚțȩ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌȜȘȡȑıĲİȡĮ ʌȦȢ
ȒĲĮȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ (ĮȡȚșμȩȢ ȠȡȩĳȦȞ, ȤȡȒıȘ ȚıȠȖİȓȠȣ țĮȚ ȠȡȩĳȦȞ,
ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌĮȜĮȚȩĲȘĲĮ, șȑıȘ ıĲȠ ȅ.ȉ., ț.ǹʌ.)
ǹʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ ıțĮȡȓĳȘμĮ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įİ țĮȚ Ș ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘ ĲȠȣ. ǼʌȓıȘȢ
ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȞįİȓȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĲȠȤȓĮ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȒȜșİ Ș țĮĲĮıĲȡȠĳȒ.
ȕ) ǼȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ įȚĮĲȘȡȘĲȑȠȞ, Ȓ ȚıĲȠȡȚțȩ μȞȘμİȓȠ, Ȓ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȠȡĳȠȜȠȖȚțȩ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ, İțĲȩȢ
ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ μȑĲȡȦȞ, İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ Ș ĮȡμȩįȚĮ ǼȆǹǼ Ȓ ȐȜȜȠȢ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ
İʌȠʌĲİȪİȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ (ȊȆȆȅ, ȊȆǼȋȍǻǼ/ȉμȒμĮ ȆĮȡĮįȠıȚĮțȫȞ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ȆȠȜİȠį. ıȤİįȚĮıμȠȪ,
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǹȚȖĮȓȠȣ, ț.Ȝʌ.).
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Ǿ İʌȠʌĲİȪȠȣıĮ ȊʌȘȡİıȓĮ μİȡȚμȞȐ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȘȡȑıĲİȡȘ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȤȡȒıȚμȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȖȓȞİȚ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ
μȠȡĳȒ.
ǱȡșȡȠ 11
ȂİȜȑĲȘ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ
Ǿ ȂİȜȑĲȘ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ :
1. ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮμμĮ İȞįİȚțĲȚțȩ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
2. ȆİȡȓȖȡĮμμĮ țĮĲȩȥİȦȢ ıİ țȜȓμĮțĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1:100 ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȓ ĮȣĲȩ
țĲȚıμȐĲȦȞ.
3. ȈȤȘμĮĲȚțȑȢ ĲȠμȑȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
4. ĭȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ.
5. ǱįİȚĮ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓ Ș ǹıĲȣȞȠμȚțȒ ĮȡȤȒ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș țĮĲİįȐĳȚıȘ șĮ ȖȓȞİȚ μİ İțȡȘțĲȚțȐ.
6. ȉİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ:
6.1. ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȀĲȚȡȓȠȣ:
-

-

-

-

ĭȑȡȦȞ ȅȡȖĮȞȚıμȩȢ.
ȀĲȓȡȚȠ μİ ȕȜȐȕİȢ Ȓ ȩȤȚ, ȕĮșμȩȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȠ (İĲȠȚμȠȡȡȩʌȦȢ İʌȚțȓȞįȣȞȠ Ȓ
ĮʌȜȫȢ İʌȚțȓȞįȣȞȠ) țĮȚ ıțĮȡȓĳȘμĮ ĲȦȞ țȣȡȚȠĲȑȡȦȞ ȕȜĮȕȫȞ.
ǺİȕĮȓȦıȘ ȩĲȚ ĲȠ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ ıĲĮĲȚțȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ Įʌȩ ĲĮ ȩμȠȡĮ țĲȓıμĮĲĮ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲĮĲȚțȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲĮĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ
ĲȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠμİȓȞİȚ μİĲȐ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ. ȈĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ șĮ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ μİȜȑĲİȢ ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ, ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ, İȞȓıȤȣıȘȢ ț.Ȝʌ. ĲȠȣ ĮʌȠμȑȞȠȞĲĮȢ ĲμȒμĮĲȠȢ
Ȓ ĲȦȞ ȠμȩȡȦȞ țĲȚȡȓȦȞ.
ǶʌĮȡȟȘ İʌȚțȚȞįȪȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ (ĮμȓĮȞĲȠȢ ț.Ȝʌ.)·
ǶʌĮȡȟȘ ȕȩșȡȦȞ, ʌȘȖĮįȚȫȞ, Ȓ μȘ İμĳĮȞȫȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ ıțĮȡȚĳȒμĮĲĮ nou șĮ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ
ĲȘ șȑıȘȢ ĲȠȣȢ.
ȂİıȩĲȠȚȤȠȚ. Ȓ μĮȞįȡȩĲȠȚȤȠȚ.

-

ȆĮȜĮȚȩĲȘĲĮ ȠμȩȡȦȞ țĲȚıμȐĲȦȞ, ĲȡȩʌȠȢ țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ, ȚįȓȦȢ ȞĮ ĮȣĲȐ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ
ĲȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠȣ.

-

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ țĲȓıμĮ İȓȞĮȚ įȚĮĲȘȡȘĲȑȠ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıșİȓ, șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȘȡȑıĲİȡȘ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ, ıȤİįȓĮıȘ țĮȚ ĳȦĲȠȖȡȐĳȘıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ.

6.2. ȆȡȩȖȡĮμμĮ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ
-

-

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ (μİ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ, μİ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ț.Ȝʌ.) țĮl ıİȚȡȐ
țĮĲİįȐĳȚıȘȢ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮșĮȚȡȑıİȦȞ.
ȆȚșĮȞȑȢ ȣʌȠıĲȣȜȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ȠȡȩĳȦȞ Ȓ İʌȚțȚȞįȪȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĲȚȡȓȠȣ
μİ ȕȜȐȕİȢ.
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-

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ μİıȠĲȠȓȤȦȞ Ȓ ȠμȩȡȦȞ țĲȚȡȓȦȞ.

-

ȉȣȤȩȞ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖȡĮĳȠμȑȞȦȞ ıĲȠȣȢ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ.

Ǽȁȅȉ

7. īȚĮ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ İȚįȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌȡoİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ĮȥȚįȦĲȑȢ Ȓ șȠȜȦĲȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ,
țİȜȪĳȘ, μİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ıȚȜȩ, ȣȥȘȜȠȓ țĮʌȠȞȠįȩȤȠȚ, ț.Ȝʌ.) ȖȓȞİĲĮȚ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ, ĲȘ ıİȚȡȐ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ İțȐıĲȠĲİ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ İȚįȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ, Ș ȠʌȠȓĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Įʌȩ
ȑμʌİȚȡȠ țĮȚ ȚțĮȞȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ.
ǱȡșȡȠ 12
ǼʌȓȕȜİȥȘ ȀĮĲİįȐĳȚıȘȢ
ȅ İʌȚȕȜȑʌȦȞ țĮĲȐ ȞȩμȦ ȉİȤȞȚțȩȢ (İʌȚȕȜȑʌȦȞ μȘȤĮȞȚțȩȢ) ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȈȣȞİȡȖİȓȠȣ ıĲȠ
țĮĲİįĮĳȚıĲȑȠ țĲȓȡȚȠ, İȜȑȖȤİȚ:
1. ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ.
2. ǼȐȞ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ ȑȤİȚ İȞȘμİȡȦșİȓ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ
ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȒ ĮȣĲȠȥȓĮ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ, ĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ, ĲȠȞ ȚįȚȠțĲȒĲȘ țĮȚ ĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ
ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ıȤȑįȚȠ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
3. ȅ İʌȚȕȜȑʌȦȞ μȘȤĮȞȚțȩȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİȚ ĲȘȞ İȖțİțȡȚμȑȞȘ μİȜȑĲȘ, ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ ĲȣȤȩȞ ĮȞȐȖțİȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ, ȞĮ ĮȞĮʌȡȠıĮȡμȩȗİȚ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ nou
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ĳȐıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲİįȐĳȚıȘȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ Ȓ
ĲȘȞ İȞȘμȑȡȦıȘ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȘȢ ĮįİȓĮȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣμʌȜȘȡȫıİȦȞ ĮȜȜĮȖȫȞ
Ȓ ʌĮȡĮȜİȓȥİȦȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, Ƞ İʌȚȕȜȑʌȦȞ μȘȤĮȞȚțȩȢ įȓȞİȚ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İȖȖȡȐĳȦȢ İȓĲİ ıİ ȘμİȡȠȜȩȖȚȠ
İȓĲİ ıİ ĮʌȜȩ ıȘμİȓȦμĮ, ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ȑȤİȚ Ƞ EʌȚȕȜȑʌȦȞ țĮȚ Ƞ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ
țĮĲİįȐĳȚıȘȢ, ʌȠȣ șĮ İʌȚȜȘĳșİȓ.
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